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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีคะ
บทความวิชาการทีเ่ กีย่ วของกับงานดานการพัฒนาองคกร การพัฒนางานทีท่ ำอยเู ปนประจำ เพือ่ ความยัง่ ยืนของ
องคกร และการทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร นับวาเปนบทความวิชาการ หรือสารสนเทศ
ทีม่ คี วามสำคัญ ทีว่ ารสารวิจยั สถาบัน มข. ใหความสำคัญ บทความวิชาการดังกลาวถือวาเปนบทความทีท่ รงคุณคา ทีม่ คี วาม
สำคัญตอองคกร และประเทศในการพัฒนาเพือ่ นำไปสกู ารเปนองคกรหรือประเทศคุณภาพ หรือ เปนองคกรหรือประเทศ
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การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ กวางขวาง และลมุ ลึก นอกจากนีใ้ นกระบวนการศึกษายังตองสรุปแนวคิดรวบยอดของ
สิง่ ทีศ่ กึ ษาคนควาเพือ่ ทีจ่ ะนำเสนอ หรือนำไปใชในการวิจยั หรือ การพัฒนา กระบวนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
กวางขวาง และลมุ ลึก นีจ้ ะทำใหงานวิจยั และ งานพัฒนามีคณ
ุ คา และมีความหมายทีส่ ำคัญ และนำไปสกู ารเปนผนู ำ
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และเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องตนเอง คุณคาของงานอยทู กี่ ระบวนการเบือ้ งตน นวัตกรรมใหมๆทีเ่ กิดขึน้ จากการศึกษาวิจยั
และพัฒนาสถาบัน งานประจำ อาจจะเปนนวัตกรรมรูปแบบ เชนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการบริหาร
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วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับนี้นำเสนอบทความวิชาการในงานวิจัยสถาบัน และการพัฒนางานประจำที่
หลากหลายดาน เพือ่ เปนแหลงรวบรวมสารสนเทศทางการวิจยั สถาบันและการพัฒนางานประจำทีเ่ กิดขึน้ ในดานตางๆ
เพือ่ สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาวิจยั และพัฒนางานวิจยั สถาบัน การพัฒนางานประจำ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานขององคกร และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในองคกร วารสารวิจัยสถาบัน มข.ขอขอบ
พระคุณทุกทานทีใ่ หเกียรติเปนสวนหนึง่ ของวารสารวิจยั สถาบัน มข.และกองบรรณาธิการขอเปนกำลังใจในการสรางสรรค
ผลงานและนวัตกรรมของทุกทาน
เจียมจิต แสงสุวรรณ

ISSN 2350-9163

วารสารวิจยั สถาบัน มข.
ปที่ 2 ฉบับ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557

สารบัญ
ทัศนะของผบู ริหารและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
อุไรวรรณ อินทวงษ..............................................................................................................................................75
ประสิทธิผลของชองทางการรับสือ่ ประชาสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประทุมมา ทาแดง หญิง โพธิสวุ รรณ สมพิศ นามเปอย ..................................................................................87
ความสัมพันธของระดับผลการเรียนกับทิศทางการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนอาจารย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
สมจิน เปยโคกสูง วราภรณ เอีย้ วสกุล และประภาศรี อัศวกุล..........................................................................93
ั ฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคตามการรับรขู องบัณฑิตและผใู ชบณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ศรีเกียรติ อนันตสวัสดิ์ และศรัญญา จุฬารี .......................................................................................................104
จำนวนบทความและผลกระทบการอางอิงของบทความวิจยั ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติจาก
มหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติของไทยประจำป ค.ศ.2012
วลัยลักขณ แสงวรรณกูล...................................................................................................................................112
การจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาทีย่ งั ยืนของชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
เรไร สรอยระยา และพิทกั ษ ศิรวิ งศ................................................................................................................120
การสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ 1
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สุจติ รพร เลอศิลป สุภาวดี พุฒหิ นอย นภาลัย ชัยมะหา ................................................................................131
การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ ISO9001: 2008 ของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ุ กลาหาญ และประพัฒน เปนตามวา.............141
ชุตมิ า เรืองวิทยานนท จิตตานันท ติกลุ อรอุมา สืบคา พิรณ
ระดับคุณภาพและแนวทางพัฒนาระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน
วีระพันธ บุตรมาตย ...........................................................................................................................................149

ปกิณกะ
พัฒนาองคกรแบบกาวกระโดดดวยการสรางการมีสว นรวม
ภิญโญ รัตนาพันธ.ุ .............................................................................................................................................159



    

     


ทัศนะของผบู ริหารและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
The team development of school administrators as perceivec by
administrators and teachers under Phra Nakhorn Sri Ayuttaya primary
educational service area office
อุไรวรรณ อินทวงษ (Uraiwan Intawong)1*

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Correspondent author : uraiwan.intawong@gmail.com

1
*

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาทัศนะของผบู ริหารและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหาร สถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบทัศนะของผบู ริหาร และครูตอ
การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำแนก
ตามตำแหนง เพศ วิทยฐานะ ประสบการณทำงาน ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ไดแก ผบู ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปการ
ศึกษา 2556 จำนวน 363 คน เปนผบู ริหารสถานศึกษา 145 คน และครู 218 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับจำนวน 46 ขอ ซึง่ ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) ดวยหา
คาดัชนีความสอดคลอง (index of item-objective congruence : IOC) จากผทู รงคุณวุฒิ จำนวน 5 ทาน ไดคา 9 ดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 และผานการทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและครู ที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
การวิจยั ในครัง้ นี้ จำนวน 30 คน ประกอบดวยผบู ริหารสถานศึกษา 10 คน และครู 20 คน เพือ่ วิเคราะหความเชือ่ มัน่
(reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่งพบวา แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเทากับ 0.975 สถิติที่ใชไดแก ความถี่
รอยละ12 คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบวา
1. ทัศนะของผบู ริหารและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้
1.1) การปรึกษาหารือ 1.2) ความไววางใจ 1.3) การสือ่ สารระหวางกัน 1.4) การพัฒนาตนเอง 1.5) ความรวมมือในการ
ทำงาน และ 1.6) ความกระจางชัดในวัตถุประสงค
2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผบู ริหารสถานศึกษาและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม เมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา
1) ระหวางขนาดเล็กกับขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ในภาพรวมและดานการสือ่ สาร
ระหวางกัน ในขณะทีด่ า นความกระจางชัดในวัตถุประสงคและการพัฒนาตนเองแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 และ .001 ตามลำดับ แตดา นความรวมมือในการทำงานไมแตกตางกัน 2) ระหวางขนาดเล็กกับขนาดใหญ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมและแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ในดานการพัฒนาตนเอง แตความกระจางชัดในวัตถุประสงค การสื่อสารระหวางกัน และความรวมมือในการทำงาน
ไมแตกตางกัน 3) ระหวางขนาดกลางและขนาดใหญ ไมแตกตางกัน ในภาพรวม การสือ่ สารระหวางกัน ความรวมมือ
ในการทำงานและการพัฒนาตนเอง แตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความกระจางชัดใน
วัตถุประสงค แตเมือ่ จำแนกตามตำแหนง เ พศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณทำงานไมแตกตางกัน

Abstract
This research aimed to 1) study The team development of school administrators as perceivec by administrators
and teachers under Phra Nakhorn Sri Ayuttaya primary educational service area office. 2) compare The team development of school administrators as perceivec by administrators and teachers under Phra Nakhorn Sri Ayuttaya primary
educational service area office. Classified by location, gender, academic experience. Education And the size of the
institutions The sample used in this research include. Administrators and teachers Under the Office of Elementary
Ayutthaya Year 2556 363 people as administrators 145 teachers and 218 were used in the research were scales with
5 levels of 46 questions, which verified its validity. content (Content validity) with a consistency index (index of itemobjective congruence: IOC) of 5 experts have the consistency index between 0.80-1.00 and through trial with school
administrators and teachers. Non-representative sample of this research consisted of 30 principals and 10 teachers, 20
of them for sentiment analysis. (Reliability) of the query as the query, which finds the statistical reliability of 0.975 by
frequency, percentage, mean and standard deviation. And one-way analysis of variance.
The research findings wereas follows :
1. Perceived by administrators and teachers to develop a team of administrators. The Office of Educational
Service Area elementary ago Overall and in all the levels. Sort average descending below 1.1) consultations 1.2) trust
1.3) interactive one. 4) Self Improvement 1.5) Cooperation in the 13 and 1.6) insight into the. objective
2. Results compare perceptions of school administrators and teachers to develop a team of administrators under the
Office of Elementary Ayutthaya Overview Classification by Size of this study showed that 1) the small size. middle
Differences are statistically significant at the .05 level overall and the communications between them. While the
clarity of purpose and self-development varies significantly statistical level of .01 and .001, respectively, but the
partnership did not work 2 different) between small and large. Differences are statistically significant at the .05 level
overall and different significant at the .001 level in the field of self-development. But the clear purpose Interaction And
cooperation in the workplace is no different, 3) between medium and large. No difference in overall interaction.
Cooperation in their work and personal development. But the difference is statistically significant at the .05 level of
insight into the purpose. But by Saturday for an academic education and work experience is no different.
คำสำคัญ : ทัศนะ การพัฒนาทีมงาน ผบู ริหารสถานศึกษา
Key words : perceivec, team development, administrators

    

บทนำ
ในการทีส่ ถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนัน้
ขึน้ อยกู บั แนวคิดในการบริหารงานของผบู ริหาร และการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรโดยตรง ถาผบู ริหารทีด่ ตี อ งใหผรู ว ม
งานมีสวนรวมมากที่สุด ไมควรทำงานคนเดียว เพราะ
ความสำเร็จของงานจะอยทู กี่ ารทำงานเปนทีม (1) ทีมงาน
คือ กลมุ บุคคลทีม่ าทำงานรวมกัน มีการประสานบทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบ เพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน การ
ทำงานเปนทีมตองอาศัยปฏิสัมพันธตอกันในการสื่อสาร
การประสานงาน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน การทำงานคนเดียวนัน้ บุคคล
ทีม่ คี วามรู ความสามารถยอมทำได แตอาจมีขอ จำกัดจึงตอง
อาศัยการทำงานรวมกับบุคลอืน่ เพือ่ ชวยกันสรางผลงานทีม่ ี
คุณภาพ ดังนัน้ ความสำเร็จของการทำงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะนำไปสคู วามสำเร็จของ
องคการ สถานศึกษาจะตองมีการปรับเปลีย่ น เรียนรู วิธกี าร
ทำงานแบบใหม ๆ ทีม่ งุ เนนการตอบสนองความตองการ
ของสังคม หนึง่ ในหลายวิธที นี่ ำมาสคู วามสำเร็จคือ การ
อาศั ย ที ม งานซึ่ ง มี ค วามพร อ มเพรี ย งและประสานการ
ทำงานอยาง ดี โดยมี เปาหมายสูงสุดรวมกัน คือสรางความ
พึงพอใจใหแกผูรับบริการ สมาชิกของทีมงานจะตอง
สามัคคีกลมเกลียวกัน และ พรอมทีจ่ ะรวมมือกันทำทุกสิง่
ทุกอยางทีจ่ ะใหผลงานออกมาดี (2)
การพัฒนาทีมงาน หมายถึง การพยายามทำใหกลมุ
สามารถเรี ย นรู ก ารวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความ
สัมพันธตางๆ ในการทำงานใหดีขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ซึง่ ความสัมพันธเหลานีจ้ ะสงผลตอการทำงาน
ใหเสร็จตามเปาหมาย (3) การพัฒนาทีมงานในองคการ
เปนการเปลี่ยนแปลงอยางมีแบบแผน มุ ง เน น การเพิ่ ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ โดยอาศัยพลัง
ความรวมมือจากสมาชิกทุกคนหรือทีมงาน ดังนัน้ จึงพบวา
ทีมงานเปนองคประกอบพื้นฐานที่นำไปสูการเปลี่ยน
แปลง การบริหารองคการในยุคปฏิรปู การศึกษาผบู ริหารตอง
ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสให
บุคลากรขององคการมีสว นรวมในการบริหาร รวมตัดสินใจ
ในการดำเนินงานขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ทุกคนในองคการ


ตองรสู กึ วาตนอยใู น “ทีม” เดียวกัน และรวมแรงรวมใจให
ประสบผลสำเร็จรวมกัน การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
ตามจุดมงุ หมาย หรือวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไวมปี จ จัยอืน่ ๆ เขา
มาเกี่ยวของหลายอยาง ทั้งนี้เพราะองคการประกอบดวย
สวนตางๆ ไดแก บุคลากรกระบวนการทำงาน ปจจัยนำเขา
และผลผลิตที่ตองมีมาตรฐาน แตเมื่อพิจารณาถึงสวนที่
สำคัญและควรใหความสนใจ เปนพิเศษ คือบุคลากรทีเ่ ปน
ตัวจักรสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานของสถานศึกษา
เปนไปตามกระบวนการที่วางไว ในการพัฒนาองคการ
ผบู ริหารหลายๆ คน ไดพยายามหาวิธกี าร หากระบวนการ
ที่ดีมาใชในการปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวงไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการดึงเอาทักษะและความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในองคการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
จุดเนนที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาที่มุงตอบสนองตอเปา
หมายสวนบุคคล และเปาหมายขององคการพรอมๆ กัน
การพั ฒ นาองค ก ารจึ ง ได นำความรู และเทคนิ ค ทาง
พฤติกรรมศาสตรมาประยุกตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน
พรอมกับเผชิญกับปญหาตางๆ อยางเปดเผย เปดโอกาสให
ทุกฝายไดมสี ว นรวม สงเสริมใหมที ศั นคติแบบรวมมือรวม
ใจในการแกปญ
 หาขององคการ และสนับสนุนใหบคุ ลากร
มีศกั ยภาพสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน (4)
นำชัย เลวัลย (5) กลาววา ขัน้ ตอนการพัฒนาทีมงาน
ใหมปี ระสิทธิภาพ ประกอบดวย 9 ประการ ดังนี้ 1) ความ
กระจางชัดในวัตถุประสงค และเห็นด วยกับเปาหมาย
(clear objective and agreed goals) สมาชิกทุกคนของทีม
จะตองมีความเขาใจเปาหมายอยางเดนชัดและเต็มใจที่
จะผู ก พั น เพื่ อ ให เ กิ ด ความสำเร็ จ ในเป า หมายที่ ตั้ ง ไว
2) การเปดเผยและการเผชิญหนากัน (openess and confrontation) สมาชิกในทีมงานมีความสัมพันธอยางเปดเผย
ซือ่ สัตย ตรงไปตรงมา กลาเผชิญหนาเพือ่ แกไขปญหาการ
ทำงานรวมกัน 3) การสนับสนุนและการจริงใจตอกัน
(support and trust) สมาชิกในทีม ชวยเหลือซึง่ กันและกัน
เขาใจความสัมพันธระหวางงานของตนเองกับของผูอื่น
และพรอมที่จะรับและใหความชวยเหลือดวยความจริงใจ
4) ความรวมมือและความขัดแยง (co-operation and conflict)
สมาชิกในทีมงานอุทิศตนในการปฏิบัติงานใหสำเร็จไป
ดวยดี จะมีการประสานประโยชนในเรือ่ งของความรคู วาม
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สามารถ ตลอดจนความแตกตางของแตละบุคคลใหได
ผลรวมกันอยางสูงสุด และเปนลักษณะที่เปดโอกาสให
สมาชิกไดมีสวนรวม อยางเต็มที่ในการทำงาน ซึ่งอาจมี
ความขัดแยงเกิดขึน้ ภายในทีม ก็จะเปนในทางสรางสรรค
5) การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน (sound procedure) สมาชิกใน
ที ม จะอาศั ย ข อ เท็ จ จริ ง เป น หลั ก และการตั ด สิ น ใจจาก
ขอมูลทีส่ มบูรณทสี่ ดุ ซึง่ มาจากการติดตอสือ่ สารทีช่ ดั เจน
มีการพูด การเขียน และการทำงานในสิง่ ทีถ่ กู ตองในการ
แกปญ
 หาจะทำใหมที มี งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพได 6) ภาวะที่
เหมาะสม (appropriate leadership) หัวหนาทีมจะตองมี
บทบาทผนู ำทีด่ เี ปนมาตรฐานในการปฏิบตั ทิ กุ อยางไมผกู ขาด
เปนผนู ำคนเดียวของกลมุ แตภาวะผนู ำจะกระจายไปทัว่ กลมุ
ตามสถานการณทีเหมาะสม 7) ทบทวนการทำงานอยาง
สม่ำเสมอ (regular review) ทีมงานจะตองใชเวลาในการ
ประเมินพฤติกรรม และเรียนรูถึงการผิดพลาดในการ
ทำงานของกลุม ซึ่งจะทบทวนอยางสม่ำเสมอเพื่อจะได
แกไขขอบกพรองในการทำงาน อาจทบทวนระหวางการ
ทำงานหรือหลังจากทำงานเสร็จแลว 8) การพัฒนาบุคคล
(individual development) สมาชิกในกลุมจะไดรับการ
พัฒนาอยางมีแผนตามความชำนาญของแตละบุคคล ซึ่ง
จะทำใหการทำงานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
9) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกลุ ม ที่ ดี (sound intergroup
relations) นอกเหนือจากความสัมพันธอันดีระหวางกลุม
แลวจะตองใหกลุมอื่นเขาใจและยอมรับ ตลอดจนยื่นมือ
เขาชวยเหลือเมือ่ จำเปนดวยความเขาใจ และปราศจากการ
แขงขัน
สำหรั บ ป ญ หาที่ มี ต อ การพั ฒ นาที ม งานของ
โรงเรียนบางไทรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประดับ ชัยพฤกษ (6) กลาววา
ปญหาดานการพัฒนาทีมงานในสถานศึกษาคือ การสือ่ สาร
ทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพ การสือ่ สารภายในสถานศึกษาทีจ่ ะทำ
ใหบคุ ลากรในสถานศึกษาเกิดความเขาใจทีต่ รงกัน วิธกี าร
แกปญ
 หา คือ จัดหาทรัพยากรทีส่ ง เสริมดานการสือ่ สารใน
รูปแบบตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมและถูกตองมาใชใน
สถานศึกษา และปญหาดานการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวของ
กับบุคลากรที่มีประสบการณการทำงานสูง มักไมเปดใจ
ยอมรับการเปลีย่ นแปลงที่ เกิดขึน้ ในยุคปจจุบนั ดังนัน้ จึง
พยายามมอบหมายงานที่มีรูปแบบใหม ๆ ใหบุคลากร

ดำเนินการ เพือ่ เปนการสงเสริมใหบคุ ลากรไดเรียนรแู ละ
พั ฒ นาความสามารถของตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น กั ณ ฑ พ งศ
ตรีบตุ ร (7) ผอู ำนวยการโรงเรียนวัดสะตือ กลาววา ปญหา
การพัฒนาทีมงานของบุคลากรในสถานศึกษาคือ การสราง
ความรวมมือ เนือ่ งจากบุคลากรมักมีทศั นคติทแี่ ตกตางกัน
ทัง้ เรื่องภารกิจ ความรับผิดชอบ และเรื่องสวนตัว จึงเกิด
ความขัดแยงขึ้นในองคการ วิธีการแกปญหาคือ เนนการ
สรางกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือเพื่อใหเกิดความ
สามัคคีของบุคลากร และปจจัยที่ทำใหเกิดการพัฒนา
ทีมงานคือ การวางแผนการดำเนินงานตาง ๆ อยางเหมาะสม
และมีสว นรวมทุกภาคสวน
จากป ญ หาและความสำคั ญ ดั ง กล า วผู วิ จั ย จึ ง มี
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการพั ฒ นาที ม งานของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามทัศนะของผบู ริหารและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ประโยชน ต อ การบริ ห ารที ม งานในสถานศึ ก ษาให มี
คุณภาพ และสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาทีด่ ตี อ ไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาทัศนะของผูบริหารและครูตอการ
พัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
2. เพือ่ เปรียบเทียบทัศนะของผบู ริหารและครูตอ
การพั ฒ นาที ม งานของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จำแนกตาม ตำแหนง เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ
ประสบการณทำงาน และขนาดของสถานศึกษา

วิธดี ำเนินการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทำเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
(questionnaire) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วของ และขอคำแนะนำจากอาจารยทปี่ รึกษาวิจยั
นำมาประกอบในการสรางแบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนะทีม่ ี
ตอการพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษาและครูสงั กัด



    
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ซึง่ แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ
(check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย ตำแหนง เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ
ประสบการณทำงาน และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับทัศนะทีม่ ตี อ การพัฒนา
ทีมงานของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาทีมงาน 6 ประการ ดังนี้
1) ความกระจางชัดในวัตถุประสงค จำนวน 9 ขอ 2) ความ
ไววางใจ จำนวน 7 ขอ 3) การสือ่ สารระหวางกัน จำนวน 7
ขอ 4) การปรึกษาหารือ จำนวน 8 ขอ 5) ความรวมมือใน
การทำงาน จำนวน 6 ขอ และ 6) การพัฒนาตนเอง จำนวน
9 ขอ รวมทัง้ สิน้ 46 ขอ มีลกั ษณะเปนตัวเลขมาตราสวน
ประมาณคา (numerical rating scale) มี 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูลผวู จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1.ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพือ่
นำแนะตัวผวู จิ ยั ในการติดตอหนวยงานทีเ่ ก็บขอมูล
2.สงแบบสอบถามทีใ่ สรหัสกำกับแลวไปถึงผตู อบ
แบบสอบถามทีเ่ ปนกลมุ ตัวอยางทุกคน โดยผวู จิ ยั จัดสงดวย
ตนเอง
3.ผวู จิ ยั ติดตามรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
การวิเคราะหขอ มูลครัง้ นี้ ผวู จิ ยั ขอนำเสนอผลการ
วิ เ คราะห อ อกเป น 2 ตอน ตามความมุ ง หมายและ
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยใชสถิตคิ วามถี่ (frequency) และรอยละ
(percentage) ตอนที่ 2 ทัศนะของผบู ริหารสถานศึกษาและ
ครู เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา
สั ง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา วิเคราะหโดยหาคาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (standard deviation: S.D.) การเปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบที (t-test) ทีเ่ ปนอิสระตอกัน และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ จึงทำการทดสอบความ
แตกตางคาเฉลีย่ รายคดู ว ยวิธขี องเชฟเฟ (Scheffe’s method)

ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม
กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ เปนผบู ริหารและ
ครู ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยสุมกลุมตัวอยาง
จำนวน 363 คน แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบวา ผตู อบแบบสอบถามเปนครู
รอยละ 61.10 (218 คน) เปนเพศชาย รอยละ 51.20 (186
คน) มีวทิ ยฐานะชำนาญการพิเศษหรือสูงกวา รอยละ 55.60
(202 คน) มีประสบการณทำงานมากกวา 30 ป รอยละ 47.10
(171 คน) ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 51.80
(188 คน) และปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาขนาดเล็ก รอยละ
49.00 (175 คน)
ตอนที่ 2 ทัศนะของผบู ริหารและครู เกีย่ วกับการ
พัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
1. ทัศนะของผบู ริหารและครู เกีย่ วกับการพัฒนาทีม
งานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 6
ดาน ไดแก 1) ความกระจางชัดในวัตถุประสงค 2) ความ
ไววางใจ 3) การสื่อสารระหวางกัน 4) การปรึกษาหารือ
5) ความรวมมือในการทำงาน และ 6) การพัฒนาตนเอง โดย
หาคาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลตามเกณฑทกี่ ำหนดไว ดังแสดงในตารางที่ 2



ทัศนะของผบู ริหารและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละจำแนกตามสถานภาพของกลมุ ตัวอยาง
สถานภาพ
จํานวน (n = 363)
1. ตําแหนง
1) ผูบริหารสถานศึกษา
145
2) ครู
218
2. เพศ
1) ชาย
186
2) หญิง
177
3. วิทยฐานะ
1) ไมมีวิทยฐานะ
41
2) ชํานาญการ
120
3) ชํานาญการพิเศษหรือสูงกวา
202
4. ประสบการณทํางาน
61
1) นอยกวา 10 ป
131
2) 10 - 30 ป
171
3) มากกวา 30 ป
5. ระดับการศึกษา
175
1) ปริญญาตรี/เทียบเทา
188
2) สูงกวาปริญญาตรี
6. ขนาดของสถานศึกษา
61
1) ขนาดใหญ (นักเรียน 301 คนขึ้นไป)
124
2) ขนาดกลาง (นักเรียน 121 - 300 คน)
175
3) ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 120 คน)

รอยละ
39.90
60.10
51.20
48.80
11.30
33.10
55.60
16.80
36.10
47.10
48.20
51.80
16.80
34.20
49.00

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนะของผูบริหารและครู เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมและรายดาน

การพัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความกระจางชัดในวัตถุประสงค
ความไววางใจ
การสื่อสารระหวางกัน
การปรึกษาหารือ
ความรวมมือในการทํางาน
การพัฒนาตนเอง
ภาพรวม

x
3.84
3.96
3.95
3.96
3.92
3.93
3.93

ระดับทัศนะ
S.D.
0.75
0.62
0.64
0.59
0.59
0.52
0.44

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก



    
2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารและครู
เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
เมื่ อ จำแนกตามขนาดของสถานศึ ก ษา แต จำแนกตาม
ตำแหนง เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ
ทำงานไมแตกตางกัน รายดาน สรุปไดดงั นี้ 1) ความกระจาง
ชัดในวัตถุประสงค แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 เมือ่ จำแนกตามตำแหนงและขนาดของสถานศึกษา
และแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่

จำแนกตามระดับการศึกษา 2) การสื่อสารระหวางกัน
แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่ จำแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 3) ความรวมมือในการทำงาน
แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่ จำแนก
ตามประสบการณในการทำงานและขนาดของสถานศึกษา
4) การพัฒนาตนเอง แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 และ .001 เมือ่ จำแนกตามประสบการณในการ
ทำงานและขนาดของสถานศึกษา ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวตามทัศนะของผบู ริหารและครู เกีย่ วกับการพัฒนาทีมงานของผบู ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
การพัฒนาทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา
1. ความกระจางชัดใน
วัตถุประสงค

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ความไววางใจ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. การสื่อสารระหวางกัน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. การปรึกษาหารือ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. ความรวมมือในการทํางาน ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
6. การพัฒนาตนเอง
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม
*** p ≤ .001,** ≤ .01, * ≤ .05, p > .05

SS
6.69
198.85
205.54
0.99
140.00
140.99
3.15
145.47
148.62
1.72
124.06
125.77
2.42
124.58
127.00
2.54
91.09
96.92
1.67
67.61
69.28

df

MS

F

p

2
360
362
2
360
362
2
360
362
2
360
362
2
360
362
2
360
362
2
360
362

3.34
0.55

6.05 .003**

0.50
0.39

1.27 .281

1.58
0.40

3.90 .021*

0.86
0.35

2.49 .084

1.21
0.35

3.50 .031*

2.77
0.25

10.94 .000***

0.84
0.19

4.45 .012*



ทัศนะของผบู ริหารและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามทัศนะของผูบริหารและครู เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ขนาดของสถานศึกษา

การพัฒนาทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

1. ความกระจางชัดใน
วัตถุประสงค

x

3.65
-

4.02
0.37**
-

2. การสื่อสารระหวางกัน

x

3.74
-

4.01
0.27*
-

3. ความรวมมือในการทํางาน

x

3.84
-

3.84
0.00
-

4. การพัฒนาตนเอง

x

3.66
-

3.99
0.33***
-

x

3.78
-

3.95
0.17*
-

ภาพรวม

ขนาดใหญ
3.78
0.13
0.24*
3.97
0.23
0.04
4.01
0.17
0.17
3.99
0.33***
0.00
3.96
0.18*
0.01
-

*p ≤ .05, p > .05 , ** ≤ .01,*** ≤ .001

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาทีมงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของผบู ริหารและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผวู จิ ยั มี
หัวขอในการอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลการวิจยั พบวา ทัศนะของผบู ริหารและครู
ตอการพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ชอฉัตร บุญเฉลิม ไดศกึ ษาเรือ่ ง พฤติกรรมการทำงานเปน
ทีมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยั พบวา พฤติกรรมการ
ทำงานเปนทีมของผบู ริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ที่ การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ปจจุบัน การให
ความสำคัญตอการทำงานเปนทีม เปนสิง่ สำคัญทีผ่ บู ริหาร
ทุกคนควรพิจารณา เพื่อใหเกิดการดำเนินการทำงานเปน

    
ทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีส่ ง ผลตอประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตาง ๆ ในสถานศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพตามเปาหมายทีต่ อ งการ
2. การเปรียบเทียบทัศนะของผบู ริหารและครูเกีย่ วกับ
การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวา
2.1 ผบู ริหารและครูทมี่ ตี ำแหนงแตกตางกัน มี
ทัศนะเกีย่ วกับการพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา
ภาพรวม ความไววางใจ การสือ่ สารระหวางกัน การปรึกษา
หารือ ความรวมมือในการทำงาน และการพัฒนาตนเอง ไม
แตกตางกัน สวนดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค แตก
ตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 สอดคลองกับ
ผลการวิจยั ของไมตรี งามวงษวาน ไดศกึ ษาเรือ่ ง การสราง
ทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู ตอการสรางทีมงานของผูบริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
จำแนกตามตำแหนงโดยรวม และรายดานแตกตางกันอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และเมือ่ จำแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา การบริหารงานเกีย่ วกับทีม
งานหรือบุคคล เปนเรื่องที่มีความยุงยาก ซับซอน ตองมี
ทักษะในการบริหารที่ชัดเจน ตองเขาใจถึงจิตใจของทีม
งาน เพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2.2 ผบู ริหารและครูทมี่ เี พศแตกตางกัน มีทศั นะ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที ม งานของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ภาพรวม ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค ความไววาง
ใจ การสือ่ สารระหวางกัน การปรึกษาหารือ ความรวมมือใน
การทำงาน และการพัฒนาตนเอง ไมแตกตางกัน สอดคลอง
กั บ ผลการวิ จั ย ของช อ ฉั ต ร บุ ญ เฉลิ ม ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมการทำงานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา
จำแนกตาม เพศ ไมแตกตางกัน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา เนือ่ ง
จากผลการวิจยั ทีส่ ำรวจ มีจำนวนเพศชายและเพศหญิงแตก
ตางกันไมมากนัก เพศชาย จำนวน 186 คน เพศหญิง
จำนวน 177 คน จึงทำใหเมือ่ จำแนกตามเพศไมแตกตางกัน
2.3 ผบู ริหารและครูทมี่ รี ะดับการศึกษาแตกตาง
กัน มีทศั นะเกีย่ วกับการพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถาน
ศึกษา ภาพรวม ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค ความ


ไววางใจ การสือ่ สารระหวางกัน การปรึกษาหารือ ความรวม
มือในการ ทำงาน และการพัฒนาตนเอง ไมแตกตางกัน
สอดคลองกับผลการวิจยั ของไอเรซ (9) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง
ความสัมพันธระหวางผลผลิตและความเปนอิสระของทีม
งาน และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเปน
ทีม ผลการศึกษาพบวาตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการของ
การสรางทีมงาน และประสิทธิภาพของกระบวนการมี
ความสัมพันธกันในระดับสูงกับ การประเมินคุณคา คือ
ดานการแกปญ
 หาของทีมในการทำงานเปนทีมในปจจุบนั
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา การทีม่ บี คุ ลากรทีม่ ี ระดับการศึกษา
ทีแ่ ตกตางกัน ยอมสงผลตอวิสยั ทัศนและแงคดิ ทีจ่ ะนำมาใช
ในการวางแผนการทำงาน ทีต่ อ งอาศัยความรวมมือไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.4 ผบู ริหารและครูทมี่ วี ทิ ยฐานะแตกตางกัน มี
ทัศนะเกีย่ วกับการพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา
ภาพรวม ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค ความไววาง
ใจ การสือ่ สารระหวางกัน การปรึกษาหารือ ความรวมมือใน
การทำงาน และการพัฒนาตนเอง ไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของโรบินสัน (10) ไดทำการศึกษาเรื่อง
ผบู ริหารในทีมงานซึง่ ศึกษาโดยการประเมินการมีสว นรวม
ของสมาชิกในทีมงานโดยการนำเอาวิธกี ารทางมนุษยวทิ ยา
และบทบาท หนาที่ที่ไมดีของระบบราชการมาวิเคราะห
ดวย จากผลการศึกษา พบวา เงือ่ นไขดีๆ ตอการมีสว นรวม
จะเกิดขึน้ เมือ่ ระบบการทำงานอยใู นแนวเสนตรงเดียวกัน
กับโครงสรางขององคกร สมาชิกผปู ฏิบตั งิ านทีแ่ สดงออกถึง
การทำงานกลมุ ทีด่ ี มีทกั ษะ และสามารถใหคำปรึกษาเปน
ผูที่ทำตัวเปนแกนกลางของการพัฒนาทีมงานไดดีเยี่ยม
วัฒนธรรมของชาติมี อิทธิพลตอสวนรวมและไมเปนสิง่
ผิดในการใหความรวมมือ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา ปจจุบนั
ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาตนเองให ไดรับ
วิทยฐานะสูงขึน้ ทำใหมปี ริมาณทีใ่ กลเคียงกัน
2.5 ผูบริหารและครูที่มีประสบการณทำงาน
แตกตางกัน มีทศั นะเกีย่ วกับการพัฒนาทีมงานของผบู ริหาร
สถานศึกษา ภาพรวม ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค
ความไววางใจ การสือ่ สารระหวางกัน และการปรึกษาหารือ
ไม แตกตางกัน สวนดานความรวมมือในการทำงาน และ
การพัฒนาตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ



ทัศนะของผบู ริหารและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ไมตรี งามวงษวาน ไดศึกษาเรื่อง การสรางทีมงานของผู
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบวา ประสบการณทแี่ ตกตางกัน
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา จำนวนของครูที่มีประสบการณใน
การทำงาน นอยกวา 10 ป 61 คน มีประสบการณในการ
ทำงาน 10 - 30 ป 131 คน และมีประสบการณในการทำงาน
มากกวา 30 ป 171 คน ซึง่ มีจำนวนทีไ่ มสอดคลองกัน ทำให
ทัศนะแตกตางกันออกไปตามประสบการณ
2.6 ผบู ริหารและครูทปี่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
ที่ แ ตกต า งกั น มีทั ศ นะเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที ม งานของ
ผบู ริหารสถานศึกษา ภาพรวมและดานความกระจางชัดใน
วัตถุประสงค แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 สวน ดานการสือ่ สารระหวางกัน ความรวมมือในการ
ทำงาน และการพัฒนาตนเอง แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ .001 สวนดานความไววางใจ และ
การปรึกษาหารือ ไมแตกตางกัน ตามลำดับ สอดคลองกับ
ผลการวิจยั ของไมตรี งามวงษวาน ไดศกึ ษาเรือ่ ง การสราง
ทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบวา ขนาดของโรงเรียน
ทีแ่ ตกตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา ปจจุบนั ปญหาของการ
ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาทีเ่ ห็นเดนชัดคือ ความไมพรอม
ของครูมีจำนวนมาก เพราะสอนหลายระดับชั้น จึงทำให
ตองมีการเตรียมตัวการสอนมาก

ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาเรือ่ ง ทัศนะของผบู ริหารและครูเกีย่ วกับ
การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผวู จิ ยั มี
ขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค พบวา
รายการทีม่ คี า เฉลีย่ ระดับสุดทาย คือ มีการเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานที่ผานมาในหนวยงานของตน ดังนั้น
สถานศึกษาควรใหความสำคัญตอการประเมินผลงาน แลว
นำผลที่ไดกลับไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินของปที่

ผานมา เพือ่ ดำเนินการพิจารณา วางแผน ปรับปรุง ใหเกิด
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตอไป รายการทีม่ คี า เฉลีย่ ระดับสูงสุด
คือ มีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของหนวยงาน
อืน่ เพือ่ สรางความทาทาย สถานศึกษา ดังนัน้ ควรใหความ
สำคัญตอการประเมินผลงาน แลวเปรียบเทียบกับหนวย
งานอืน่ ๆ เพือ่ ดำเนินการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ดานความไววางใจ พบวา รายการทีม่ คี า
เฉลี่ยระดับสุดทาย คือ การประพฤติตนเปนแบบอยางที่
ดีเพื่อสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาควรปลูกจิตสำนึก และกระทำตนใหเปนแบบ
อยางทีด่ ี เพือ่ ใหบคุ ลากรดำเนินการปฏิบตั ติ นเปนแบบอยาง
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานศึกษาตอไป
รายการทีม่ คี า เฉลีย่ ระดับสูงสุด คือ การดูแลและการเอาใจ
ใสตอ สมาชิกดวยความจริงใจตอกัน ดังนัน้ ผบู ริหารสถาน
ศึกษา ควรใหความสำคัญตอสภาพจิตใจของบุคลากรและ
สมาชิกในทีมงาน เพือ่ ใหเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบตั
ิงาน
1.3 ดานการสือ่ สารระหวางกัน พบวา รายการ
ทีม่ คี า เฉลีย่ ระดับสุดทาย คือ สมาชิกในทีมงานรับรขู อ มูล
ขาวสารอยางทั่วถึงกันระหวางสมาชิกในทีมงาน ดังนั้น
ผบู ริหารควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ หรือดำเนิน
การเผยแพรขอมูล เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษารับรู
ขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน รายการทีม่ คี า เฉลีย่ ระดับสูงสุด
คือ การจัดแบงเวลาในการรายงานและสั่งการในสถาน
ศึกษา ดังนัน้ สถานศึกษาควรใหความสำคัญตอการบริหาร
เวลา เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจตราสถานศึกษา
พัฒนาทีมงานใหเกิดความสมดุลมากทีส่ ดุ
1.4 ดานการปรึกษาหารือ พบวา รายการทีม่ คี า
เฉลี่ยระดับสุดทาย คือ การสอดแทรกแนวคิดเขาไปใน
เนือ้ หาอยางเหมาะสม ดังนัน้ ทุกภาคสวนทีม่ สี ว นเกีย่ วของ
กับการจัดการศึกษาควรใหความสำคัญตอการดำเนินการที่
ตองมีกระบวนการสอดแทรกเนื้อหา ใหเกิดความเหมาะ
สม นำสิ่งเหลานี้กลับไปพัฒนาประสิทธิภาพของสถาน
ศึกษาใหดยี งิ่ ขึน้ ตอไป รายการทีม่ คี า เฉลีย่ ระดับสูงสุด คือ
การเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นอยางทัว่ ถึง การ
เปดโอกาสใหบุคลากรได แสดงความคิดเห็น เปนสิ่งที่
สำคัญอยางยิง่ ในการนำขอเสนอเหลานัน้ กลับมาพิจารณา
แลวเลือกดำเนินการใหเกิดคุณภาพตอไป



    
1.5 ดานความรวมมือในการทำงาน พบวา
รายการทีม่ คี า เฉลีย่ ระดับสุดทาย คือ การสงเสริมการสราง
ผลงานโดยอาศัยความรวมแรงรวมใจ ดังนัน้ ผบู ริหารสถาน
ศึกษาควรสนับสนุนใหบคุ ลากรในสถานศึกษาเกิดความคิด
สรางสรรค ในการสรางเสริมผลงาน นวัตกรรม เพือ่ นำกลับ
มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพที่
ดียงิ่ ขึน้ ตอไป รายการทีม่ ี คาเฉลีย่ ระดับสูงสุด คือ การสราง
ความเขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายอยางชัดเจน
ดังนัน้ ผบู ริหารสถานศึกษาควรมีกระบวนการและทักษะใน
การสรางเปาหมายใหสมาชิกในทีมงานไดรบั ทราบถึงเปา
หมายรวมกัน และเปนไปทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดการ
ดำเนินงานตามเปาหมายรวมกัน
1.6 ดานการพัฒนาตนเอง พบวา รายการทีม่ คี า
เฉลีย่ ระดับสุดทาย คือ การติดตามความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับ
นโยบาย และโครงการของงานทีอ่ ยใู นความรับผิดชอบ ดัง
นั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนกระบวนการ
ติดตาม ผลงาน เพื่อใหเกิดการดำเนินงานที่มีการพัฒนา
อยางตอเนือ่ งอยตู ลอดเวลา รายการทีม่ คี า เฉลีย่ ระดับสูงสุด
คือ การฝกตนเองใหมี สติสมั ปชัญญะ ในการคิดดี ทำดี พูด
ดี ดังนั้น ผบู ริหารสถานศึกษาควรมีการเขารับการพัฒนา
ทักษะในดานการเปนผูบริหารที่ดี เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจตอบุคลากรในสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการพัฒนาทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูใน
โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาการพั ฒ นาที ม งานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูปกครองนักเรียน
สั ง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สำเร็จไปไดดวยความกรุณา
ความเอาใจใส และความชวยเหลือแนะนำอยางดียิ่งของ
อาจารยทปี่ รึกษา รองศาสตราจารย ดร.กวี ศิรโิ ภคาภิรมย
และผชู ว ยศาสตราจารยสวุ รีย ศิรโิ ภคาภิรมย ทีใ่ หคำปรึกษา
และชีแ้ นวทางทีเ่ ปนประโยชน ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ผศู กึ ษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ ทีน่ ี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครือ่ งมือในการวิจยั ทุกทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.
กวี ศิรโิ ภคาภิรมย ผชู ว ยศาสตราจารยสวุ รีย ศิรโิ ภคาภิรมย
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.ฐาปกรณ แกวเงิน ดร.ภูวดล จุลสุคนธ
และผชู ว ยศาสตราจารยวนิ ยั สมมิตร ทีก่ รุณาใหคำแนะนำ
และตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือที่ใชในการทำ
วิทยานิพนธ ผบู ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทีไ่ ดให
ความอนุเคราะห อำนวยความสะดวก และใหความรวมมือ
เปนอยางดียงิ่ ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณประโยชนจากการวิจยั ฉบับนี้ ผวู จิ ยั ขอมอบเปน
เครือ่ งตอบแทนอาจารยทกุ ทานทีไ่ ดถา ยทอดความรใู นดาน
การศึกษาใหแกผศู กึ ษา จนสามารถทำงานการวิจยั ฉบับนีไ้ ด
สำเร็จลุลว งไปดวยดี



ทัศนะของผบู ริหารและครูตอ การพัฒนาทีมงานของผบู ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
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เปนการศึกษาจากแบบสอบถามโดยมีกลมุ ตัวอยางแยกออกเปน บุคลากรสายผสู อน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
ทันตแพทย จำนวน 250 ชุด โดยแยกการประเมินออกเปน 4 ทาง คือเว็บไซตคณะ วารสารทันตกัลปพฤกษ บอรดประชาสัมพันธ
และเสียงตามสาย
ผลการศึกษาการใชชอ งทางสือ่ แตละชนิดในระดับมากหรือบอยๆ ของบุคลากรและนักศึกษา พบวา สือ่ ประชา
สัมพันธของคณะทีเ่ ปนเว็บไซต สายผสู อนจะใชมากทีส่ ดุ 38.5% เชนเดียวกับวารสารทันตกัลปพฤกษ 50.0% สวนบอรด
ประชาสัมพันธ พบวา บุคลากรทีใ่ ชบอ ยคือผสู อนและสายสนับสนุน สำหรับเสียงตามสาย พบวากลมุ ทีใ่ ชมากทีส่ ดุ คือ
สายสนับสนุน สวนนักศึกษาพบวาใชสอื่ ตางๆของคณะคอนขางนอย เมือ่ เทียบกับกลมุ อืน่ ๆ ซึง่ อาจตองใชสอื่ อืน่ ๆใน
การประชาสัมพันธตอ ไป

Abstract
The study of effectiveness of channels of media in the Faculty of Dentistry, Khon Kaen University used 250
copies of questionnaire distributed to these groups of samples, including lecturers, supporting staff and dental students.
Four channels of media were investigated and these included the Faculty website, Journal of Dental Kanlapaphruek,
public relations board and audio lines.
The study found that lectures frequently visited the faculty website (38.5%) and frequently read the journal of
Dental Kanlapaphruek (50%). Both lecturers and supporting staff always or frequently obtained the news from the
public relations board. Regarding the audiolines, supporting staff used most. In addition, the study found that dental
students rarely reached all channels of media in the faculty as compared to other groups. Therefore, other channels of
media have to be developed for this particular group.
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1.บทนำ

3. วิธกี ารดำเนินการ

การประชาสัมพันธ (อังกฤษ: Public relations หรือ
PR) คือการทำงานในการจัดการการสือ่ สารระหวางองคกร
และสาธารณะ[1] การประชาสัมพันธนั้นชวยทำใหองคกร
หรือบุคคลไดแสดงสูผูชมและผูอาน โดยใชเรื่องที่เปนที่
สนใจของสาธารณะและใชเปนการรายงานขาว กิจกรรม
โดยทั่วไปเชน การพูดในงานชุมนุม การทำงานรวมกับ
แหลงขาว(ทีม่ า : วิกพี เี ดีย สารานุกรม) โดยศึกษาจากสือ่ ทัง้
4 ชองทาง คือ ทางเว็บไซต ทางบอรดประชาสัมพันธ ทาง
วารสาร และทางเสียงตามสาย พบวากลมุ ผสู อนใชชอ งทาง
เว็บไซตคณะ ชองทางวารสารทันตกัลปพฤกษ และบอรด มี
ประสิทธิผลมากทีส่ ดุ กลมุ สายสนับสนุน ใชชอ งทางบอรด
ประชาสัมพันธ และเสียงตามสาย มีประสิทธิผลมากทีส่ ดุ
สวนกลุมนักศึกษา ทั้ง 4 ชองทาง ยังไมมีประสิทธิผล
เพียงพอ อาจตองใชสื่ออื่นๆในการประชาสัมพันธตอไป
สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร งานประชาสัมพันธเปน
งานทีม่ บี ทบาทสำคัญในการบริหารราชการในยุคปจจุบนั
เนือ่ งจาก เปนการสรางภาพพจนทดี่ ขี ององคการใหเปนที่
รจู กั ทัง้ ภายในและภายนอกองคการ ในดานการ “ใหบริการ
ทางทันตกรรม และผลิตบัณฑิต” ซึง่ ก็เกิดจากผลของการ
ประชาสัมพันธและการปฏิบตั งิ านทีม่ มี ายาวนาน และตอ
เนือ่ งอยตู ลอดเวลา เนือ่ งจากภาพพจนมไิ ดเปนสิง่ ทีค่ งอยู
ตายตัวตลอดเวลา จึงจำเปนตองมีการใชสอื่ ประชาสัมพันธ
เพือ่ ทำใหทกุ คนในคณะทันตแพทยศาสตรรู และรับทราบ
ในการทำใหคณะทันตแพทยศาสตรบรรลุวตั ถุประสงคของ
องคการ ซึง่ จะสงผลใหไดรบั การสนับสนุนจากประชาชน
และนักศึกษาในการปฏิบัติงานไดสะดวกยิ่งขึ้นที่ผานมา
ไมเคยศึกษาถึงประสิทธิผลของการใชส่ือดังกลาว ดังนั้น
ผวู จิ ยั จึงตองการศึกษาเพือ่ เปนตนแบบในการปรับปรุงและ
พัฒนาสือ่ ดังกลาวใหมปี ระสิทธิผลมากทีส่ ดุ ตอไป

3.1. กลมุ ตัวอยาง
ใชกลมุ ตัวอยางในการศึกษาโดยวิธสี มุ ตัวอยางแบบ
งายคิดเปน 30% ของประชากรทัง้ หมด จำนวน 250 คน แยก
เปนบุคลากรสายผสู อน 30 คน บุคลากรสายสนับสนุน 59
คน และนักศึกษาทันตแพทย 161 คน
3.2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) แบบ
สอบถามขอมูลทั่วไป เชน เพศ อายุ การศึกษา เปนตน
(2)แบบสอบถามจำนวนหรือความถี่ และประโยชนการใช
ชองทางการรับสือ่ ประชาสัมพันธของคณะทันตแพทยศาสตร
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกีย่ วของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั เปนขอ
ประเมินจำนวนหรือความถี่ การใชชองทางการรับสื่อ
ประชาสัมพันธ โดยการประเมินเปน rating scale 3 ระดับ
3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผวู จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดย
ใชแบบสอบถาม โดยประสานงานกับเจาหนาทีบ่ ริหารงาน
ทีป่ ระจำในสาขาวิชา และประสานงานกับหัวหนางาน ใน
สำนักงานคณบดีในสวนของนักศึกษาจะดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยผานสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)
เพื่อคำนวณคารอยละและนำมาสรุปผลเปนตาราง และ
อธิบายความประกอบ

4. ผลการศึกษา

4.1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น บุ ค ลากร
สายผู ส อน บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และนั ก ศึ ก ษา
2. วัตถุประสงคของการวิจยั
ทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของช อ งทางการรั บ สื่ อ ขอนแกน ที่ผูวิจัยสงแบบสอบถามไป จำนวน 250 คน
ประชาสัมพันธของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย ไดรบั การตอบกลมุ ตัวอยางทัง้ หมดกลับคืนมา จำนวน 206
ขอนแกนของบุคลากรสายผสู อน บุคลากรสายสนับสนุน ชุด (82.40%)โดยเปนนักศึกษาทันตแพทย จำนวน 161 คน
(78.2%) เพศหญิง จำนวน 111 คน (68.9%) เพศชาย จำนวน
และนักศึกษาทันตแพทย



    
50 คน (31.1%) อายุต่ำกวา 30 ป จำนวน 161 คน (100%)
ระดับปริญญาตรี/เทียบเทา จำนวน 159 คน(100%) ลักษณะ
ทัว่ ไปของบุคลากรสายผสู อน พบวา มีจำนวน 30 คน (100%)
เพศหญิง จำนวน 26 คน (86.7%) เพศชาย จำนวน 4 คน
(13.3%) อายุ ระหวาง 31-50 ป จำนวน 13 คน (100%) ระดับ
การศึกษาสวนใหญปริญญาเอก จำนวน 9 คน (60%) มีอายุ
การทำงานอยใู นชวง 5-30 ป จำนวน 12 คน (80%) บุคลากร

สายสนับสนุน พบวา มีจำนวน 15 คน (100%) เพศหญิง
จำนวน 8 คน (53.3%) เพศชาย จำนวน 7 คน (46.7%) อายุ
ระหวาง 31-50 ป จำนวน 20 คน (66.6%) ระดับการศึกษา
สวนใหญปริญญาตรี/เทียบเทาจำนวน 22 คน (78.6%)
มีอายุการทำงานอยใู นชวง 5-30 ป จำนวน 19 คน (67.9%)
ดังตารางดานลางนี้

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม (กลมุ ตัวอยาง)

ลักษณะทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุต่ํากวา 30 ป
อายุ 31-50 ป
อายุ 51 ป ขึ้นไป
การศึกษา
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี/เทียบเทา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
อายุการทํางาน/การศึกษา
ต่ํากวา 5 ป
อายุ 5-30 ป
30 ป ขึ้นไป
ชั้นป 2-3
ชั้นป 4-6

บุคลากรสาย
ผูสอน
จํานวน(รอยละ)

บุคลากรสาย
สนับสนุน
จํานวน(รอยละ)

นักศึกษา
ทันตแพทย
จํานวน(รอยละ)

4(13.3)
26(86.7)

7(46.7)
8(53.3)

50(31.1)
111(68.9)

0(.0)
13(100)
0(.0)

8(26.7)
20(66.6)
2(6.7)

161(100)
0(.0)
0(.0)

0(.0)
0(.0)
6(40)
9(60)

4(14.3)
22(78.6)
2(7.1)

159(100)

2(13.3)
12(80)
1(6.7)

9(32.1)
19(67.9)
0(.0)
45(22.1)
116(56.9)
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4.2. การใชชองทางการรับสื่อประชาสัมพันธ
ผลการศึกษาจำนวนหรือความถีข่ องการใชชอ งทาง
สื่อประชาสัมพันธของคณะ แยกชองทางออกเปนทาง
เว็บไซต วารสารทันตกัลปพฤกษ บอรดประชาสัมพันธ และ
ระบบเสียงตามสาย พบวากลุมตัวอยางใชชองทางบอรด
ประชาสัมพันธสม่ำเสมอ/เปนประจำมากที่สุด (20.5%)
ส ว นช อ งทางที่ ใ ช น อ ยที่ สุ ด คื อ ช อ งทางวารสารทั น ต
กัลปพฤกษ (3.1%)
4.2.1. ความถีใ่ นการใชสอื่
เมื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง ความถี่ ข องการใช ช อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธจำแนกตามกลุมหรือลักษณะกลุมตัวอยาง
พบวาสายผูสอนมีจำนวนหรือความถี่ของการใชชองทาง
บอรดประชาสัมพันธสม่ำเสมอหรือเปนประจำมากที่สุด
(93.3%) และสายสนับสนุนมีจำนวนหรือความถี่ของการ
ใชชอ งทางเสียงตามสายสม่ำเสมอหรือเปนประจำมากทีส่ ดุ
(70.0%) สวนนักศึกษาทันตแพทยใชสอื่ ตางๆ คอนขางนอยมาก
(6.1-20.5%) และมีนกั ศึกษาทีไ่ มไดใชสอื่ ทางวารสารฯ เลย
(1.2%) ไมไดใชสื่อทางบอรดประชาสัมพันธเลย (0.6%)
และไมไดใชสอื่ ทางเสียงตามสายเลย 1.8% ดังรายละเอียด
ทีแ่ สดงในตารางที่ 2
4.2.2. ประโยชนจากการใชสอื่
จากผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของชองทาง
การรับสือ่ ประชาสัมพันธทางบอรดในบุคลากรสายผสู อน
ในการนำไปใชเปนชองทางติดตอประสานงาน เพิ่มพูน
ความรขู า วสารมากทีส่ ดุ 100% สวนในบุคลากรสายสนับสนุน

พบวา สือ่ ประชาสัมพันธเสียงตามสายมีประสิทธิผลมากทีส่ ดุ
73.3% ในสวนของนักศึกษา ยังตองพัฒนาดานประสิทธิผล
ของสือ่ ประชาสัมพันธหรืออาจตองหาสือ่ ประชาสัมพันธ
ใหมใหเหมาะสมตอไป ดังตารางที่ 3 การจำแนกรายละเอียด
การใชสอื่ ประชาสัมพันธแตละสือ่ ในแตละกลมุ มากทีส่ ดุ
4.3. อภิปรายผลการศึกษาการใชชอ งทางของสือ่ ประชาสัมพันธ
ชองทางประชาสัมพันธตา งๆของคณะมีความสำคัญ
กับการสื่อสารเปนอยางยิ่ง เพราะกลุมที่รับสารน มีความ
แตกตางทัง้ คุณวุฒิ วัยวุฒิ และสายงาน คือกลมุ สายผสู อน
กลุ ม สายสนั บ สนุ น และกลุ ม นั ก ศึ ก ษา การศึ ก ษาถึ ง
ประสิทธิผลของชองทางในครัง้ นีจ้ ะทำใหการประชาสัมพันธ
ของคณะเขาถึงกลุมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการศึกษาพบวา สื่อประชาสัมพันธของคณะทันต
แพทยศาสตร ทัง้ 4 ชองทาง มีประสิทธิผลตอบุคลากรสาย
ผสู อนและบุคลากรสายสนับสนุนโดยศึกษาจากความถีใ่ น
การใชสอื่ และประโยชนในการนำไปใช มากทีส่ ดุ สำหรับ
นักศึกษาทันตแพทย ในสวนของนักศึกษา ยังตองพัฒนา
ดานประสิทธิผลของสือ่ ประชาสัมพันธหรืออาจตองหาสือ่
ประชาสัมพันธใหมใหเหมาะสมตอไป
การศึกษาถึงประสิทธิผลชองทางการรับสือ่ ประชา
สัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
ผานมาไมเคยมีการศึกษามากอน การศึกษาครั้งนี้จึงถือวา
เปนกาวแรก ในการศึกษาเพือ่ หาขอสรุปและตอยอดในการ
พัฒนาชองทางประชาสัมพันธตอ ไปในอนาคต

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของความถีใ่ นการใชชอ งทางการรับสือ่ ประชาสัมพันธ จำแนกตามกลมุ ตัวอยาง
ลักษณะ
กลุม
บุคลากร
สายผูสอน
บุคลากร
สนับสนุน
นักศึกษาฯ

เว็บไซต
จํานวน(รอยละ)
บางครั้ง/
สม่ําเสมอ/
นานๆครั้ง
เปนประจํา
10
5
(33.3)
(66.7)
14
16
(46.7)
(53.3)
5
156
(96.9)
(3.1)

วารสารฯ
จํานวน(รอยละ)
บางครั้ง/ สม่ําเสมอ/
นานๆครั้ง เปนประจํา
5
10
(33.4)
(66.7)
9
21
(70.0)
(30.0)
156
3
(96.9)
(1.9)

บอรดฯ
จํานวน(รอยละ)
บางครั้ง/ สม่ําเสมอ/
นานๆครั้ง เปนประจํา
14
1
(6.7)
(93.3)
10
20
(33.3)
(66.7)
33
127
(78.9)
(20.5)

เสียงตามสาย
จํานวน(รอยละ)
บางครั้ง/
สม่ําเสมอ/
นานๆครั้ง เปนประจํา
5
10
(33.3)
(66.7)
9
21
(30.0)
(70.0)
145
13
(90.1)
(8.1)



    
ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละจำแนกประโยชนทไี่ ดรบั จากการใชสอื่ มากทีส่ ดุ
รายละเอียดประโยชนที่
ไดรับ
เปนชองทางติดตอฯ
เปนขอมูลอางอิงการ
ทํางาน
ชี้แนะ แกไข ปญหา
อุปสรรค
เพิ่มความรูขาวสาร
ทราบความคืบหนาฯ
แนวทางริเริ่มนโยบาย
พัฒนาความคิดตนเอง
ประกอบการตัดสินใจ
สนทนาแลกเปลี่ยนฯ
ตัวอยางการปฏิบัติงานจริง

เว็บฯ
13
(86.7)
13
(86.7)
12
(80.0)
14
(93.3)
13
(86.7)
12
(80.0)
12
(80.0)
11
(73.3)
11
(73.3)
11
(73.3)

5. กิตติกรรมประกาศ

คณาจารย
จํานวน (รอยละ)
วารสาร บอรด
10
*15
(66.7) (100)
10
12
(66.7) (80.0)
10
10
(66.7) (66.7)
11
*15
(73.3) (100)
11
14
(73.3) (93.3)
10
12
(66.7) (80.0)
10
10
(66.7) (66.7)
10
11
(66.7) (73.3)
10
10
(66.7) (66.7)
10
10
(66.7) (66.7)

เสียง
11
(73.3)
10
(66.7)
11
(73.3)
12
(80.0)
12
(80.0)
11
(73.3)
11
(73.3)
12
(80.0)
11
(73.3)
11
(73.3)

เว็บฯ
16
(53.3)
18
(60.0)
9
(30.0)
19
(63.3)
17
(56.7)
14
(46.7)
12
(40.0)
16
(53.3)
13
(43.3)
14
(46.7)

กลุม
บุคลากร
จํานวน (รอยละ)
วารสาร บอรด
9
20
(30.0) (66.7)
14
14
(46.7) (46.7)
7
7
(23.3) (23.3)
19
18
(63.3) (60.0)
17
18
(56.7) (60.0)
13
13
(43.3) (43.3)
11
11
(36.7) (36.7)
14
13
(46.7) (43.3)
12
14
(40.0) (46.7)
12
14
(40.0) (46.7)

เสียง
*22
(73.3)
14
(46.7)
6
(20.0)
15
(50.0)
18
(60.0)
13
(43.3)
11
(36.7)
13
(43.3)
13
(43.3)
15
(50.0)

เว็บฯ
40
(24.8)
34
(21.1)
23
(14.3)
49
(30.4)
45
(48.0)
28
(17.4)
28
(17.4)
28
(17.4)
20
(12.4)
30
(18.6)

นักศึกษา
จํานวน (รอยละ)
วารสาร บอรด
19
47
(32.3) (29.2)
21
24
(13.0) (14.9)
15
18
(9.3) (11.2)
38
55
(23.6) (34.2)
26
*58
(16.1) (36.0)
19
34
(11.8) (21.1)
22
26
(13.7) (16.1)
16
27
(9.9) (16.8)
13
31
(8.1) (19.3)
26
31
(16.1) (19.3)

เสียง
27
(16.8)
13
(8.1)
11
(6.8)
28
(17.4)
24
(14.9)
18
(11.2)
16
(9.9)
17
(10.6)
21
(13.0)
21
(13.0)

6. เอกสารอางอิง

งานวิจยั ฉบับนี้ ไดรบั การชวยเหลือและสนับสนุน (1) ธิดา กัลยาณมิตร. 2542. ประสิทธิผลของสือ่ ประชา
สัมพันธภายในองคกรของการไฟฟาสวนภูมิภาค.
ในทุกสวนงาน ไมวาจะเปนที่ปรึกษา รศ.ทพ.ดร.จรินทร
วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศ
ปภังกรกิจ และผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ กลัน่ ฤทธิ์ การลงพืน้ ที่
ศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
เก็บแบบสอบถามของนักศึกษาทันตแพทยเกศฎา ศรีคณ
ุ แสน
บัณฑิตย.
นายกสโมสรนักศึกษา และการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำป (2) ปทมา สุขนี ยั . 2534. การเปดรับขาวสาร ความรแู ละ
ทั ศ นคติ ต อ สำนั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น ของ
งบประมาณ 2556
เจาหนาที่หนวยรับตรวจในหนวยราชการสวนลาง
และรัฐวิสาหกิจ. วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสือ่ สารมวลชน, คณะวารสารศาสตรและ
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.



ประสิทธิผลของชองทางการรับสือ่ ประชาสัมพันธ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

(3) พิไลวรรณ วรกิจโภคาทร. 2533. ประสิทธิผลของ (5) นฤบล โรหิตจันทร.(2534). ประสิทธิผลของสื่อ
เสียงตามสายที่มีตอการรับฟงและการรับรูขาวสาร
ประชาสัมพันธที่มีตอความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ
ทางด า นสาธารณสุ ข : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข อง
โครงการ “รักเจาพระยากับตาวิเศษ” ของประชาชน
ประชากรในหมูบาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอเมือง
ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธนเิ ทศศาสตรมหา
จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหา
บัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการมหาบัณฑิต
บัณฑิต สาขาสือ่ สารมวลชน, คณะวารสารศาสตรและ
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
(6) มัลลิกา ทยานุสร. 2544. การประเมินผลสือ่ ประชา
(4) นันทวัน ยันตะดิลก. 2532.รูปแบบจดหมายขาวที่
สัมพันธของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
เหมาะสมในการเผยแพรความรูเรื่องการพัฒนา
วิทยานิพนธรฐั ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ท อ งถิ่ น แก กำนั น /ผู ใ หญ บ า นสตรี . วิ ท ยานิ พ นธ
วิชาการบริหารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยบูรพา.
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนา
การมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.



    

     


ความสัมพันธของระดับผลการเรียนกับทิศทางการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
The Relationship between Student’sGrades and Polarity of Student Feedback
in Effective Teaching Evaluation: Suranaree University of Technology
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บทคัดยอ
การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเปนผปู ระเมิน เปนกระบวนการทีม่ งุ เนนการนำผลการประเมิน
การสอนซึง่ เปนผลสะทอนกลับจากนักศึกษามาสอู าจารยผสู อน เพือ่ ใชการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยความคิดเห็นและทัศนคติของผเู รียนตอผสู อนถือเปนแหลงขอมูลสำคัญประการหนึง่ ทีใ่ ชเปนพืน้ ฐาน เพือ่ นำไป
สกู ารพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในทางปฏิบตั งิ านวิจยั นีจ้ งึ มงุ ศึกษาประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนทีน่ กั ศึกษาใหความสนใจ และระดับความสัมพันธของทิศทางการแสดงความคิดเห็นตอประเมินประสิทธิภาพ
การสอนกับระดับผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับ โดยใหความสำคัญในสวนของความคิดเห็นจากขอคำถามปลายเปด
(Open-ended question) ในแบบสอบถามเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ผลการศึกษา แสดงใหเห็นวา
1) นักศึกษาสวนใหญใหความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน 4 ประเด็น ไดแก
ดานคุณภาพความรทู ไี่ ดรบั ดานประสิทธิภาพการสอน ดานการสอนทีเ่ นนผเู รียนเปนสำคัญ และดานความเปนครู 2)ใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย พบวาประเด็นดานประสิทธิภาพการสอนผลการเรียนมีความสัมพันธกบั ทิศทางการแสดงความคิด
เห็นอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ในระดับสำนักวิชา พบวา ประเด็นดานคุณภาพความรทู ไี่ ดรบั สำนักวิชาแพทยศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร มีความสัมพันธอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ประเด็นดานประสิทธิภาพการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีความสัมพันธอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ประเด็นดาน
การสอนทีเ่ นนผเู รียนเปนสำคัญ สำนักวิชาวิทยาศาสตรและสำนักวิชาแพทยศาสตร มีความสัมพันธอยางมีนยั สำคัญทาง
สถิติ และประเด็นดานความเปนครู สำนักวิชาเทคโนโลยีสงั คมและสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความสัมพันธอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิติ

Abstract
Teaching evaluation by students as evaluator is a process that emphasize on using the result of teaching
evaluation as reflector from students to teachers. Theseevaluation resultsare used to improving and developingthe
teaching efficiency of teachers. Opinion and attitude of learners arean important resource that leads to improve
theefficiency of practical teaching and learning process. This research is aimed to study the issues on effective



ความสัมพันธของระดับผลการเรียนกับทิศทางการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

teaching that students paid attention to evaluate and levels of relationship between student’s feedbacks polarities and
student’s grades. This study focused on the student opinion that obtained from Open-ended question in Teaching
Evaluation System. The studied results show(1) that most of students are paid attention on four issues following:1)
Quality of the obtained knowledge,2) Efficiency of teaching,3) Student-centered teaching and 4) Being teacher. (2)
Overall of SUT, there is statisticalsignificanton relationship between student’s grades and their feedback polarity in
Efficiency of teaching issue. At the institute level, on Quality of the obtained knowledge issue, there is statisticalsignificant
of relationship occurred at the institute of Medicine and Engineering. On the Efficiency of teaching issue, there is
statistical significant of relationship occurredat the institute of Social Technology, Agricultural Technology and Engineering. On the Student-centered teaching issue, there is statistical significant of relationship occurred at the institute
of Science and Medicine. In Being teacher issue, there is statistical significant of relationship occurred at the institute
of Social Technology and Agricultural Technology.
คำสำคัญ: การประเมินประสิทธิภาพการสอน/ ทิศทางการแสดงความคิดเห็น/ ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
Keywords: Effective Teaching Evaluation/ Polarity of Feedbacks/ Student’s Grades

1. ความสำคัญและทีม่ าของปญหาการวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐแหงแรกของประเทศไทยซึ่งมุงเนนการ
ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ ี
คุณภาพ เพือ่ ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
และใหความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนทีม่ กี ารผสม
ผสานทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู
และทักษะสอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
4 ประการ ไดแก การมีทกั ษะมนุษย (Human skills) ทักษะ
องคการ (Organizational skills) ทักษะขาวสาร (Informational
skills) และทักษะเทคโนโลยี (Technological skills) (1)
การผลิตบัณฑิตใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนัน้ การจัดการเรียนการสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเปนสวนประกอบหนึง่ ซึง่ มีความสำคัญยิง่
ทีจ่ ะสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ
ลักษณะตามปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารีตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพอันจะสงผลใหไดมาซึง่ บัณฑิตที่
มีคณ
ุ ภาพทีส่ ามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จึงกำหนดใหมกี ระบวนการประเมินการสอน โดยกำหนด

เปนขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินการ
สอน พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดใหการประเมินการสอนของ
อาจารย โ ดยนั ก ศึ ก ษาเป น ผู ป ระเมิ น ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง
ของกระบวนการประเมินการสอนที่ตองดำเนินประเมิน
ในทุกภาคการศึกษา (2) โดยมีวตั ถุประสงคในการนำผลการ
ประเมินดังกลาวมาใชเพือ่
1. การเพิม่ พูนประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
แตละคน
2. ใชประกอบการพัฒนาคณาจารยเพือ่ ความเปน
เลิศทางวิชาการ
3. ใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจำป
4. ใชประกอบการตัดสินใจเกีย่ วกับการตอสัญญา
และสถานภาพการเปนพนักงาน
การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเปน
ผูประเมิน เปนกระบวนการที่มุงเนนในการนำผลการ
ประเมินการสอนซึง่ เปนผลสะทอนกลับจากนักศึกษามาสู
อาจารยผูสอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยแตละคนเปนสำคัญ โดยกระบวนการ
ประเมินการสอนดังกลาว ทำการเก็บรวบรวมขอมูลในมิติ
ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยแต
ละคนในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษาซึ่งเครื่องมือที่
นิยมใชโดยทั่วไปในการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) (เรียกวา “แบบประเมิน



    
ประสิทธิภาพการสอน”)
อุทุมพร จามรมาน (3) ไดระบุถึงแหลงขอมูลที่
สำคัญทีใ่ ชเพือ่ การบงชีถ้ งึ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) ขอมูลจากผูเรียนไดแก
ผลการเรียนในอดีต เกรด ผลการสอบยอย งานทีท่ ำในหอง
รายงาน พฤติกรรมของนักศึกษาทัง้ ทีป่ รกติและทีแ่ ตกตาง
ไป จำนวนครั้งที่เขาเรียน ความคิดเห็นและทัศนคติของ
ผเู รียนตอผสู อน ทัศนคติตอ วิชาทีเ่ รียน และตอสถาบันการ
ศึกษา2) ขอมูลจากผสู อน ไดแก ชีวประวัตทิ งั้ ทางสวนตัว
และวิชาการ (Curriculum Vitae) บุคลิกภาพ ความสนใจ
ทัศนคติ คานิยม ความรูในเนื้อหาที่สอนและโดยทั่วไป
งานวิจยั และบทความ ความรใู นวิธกี ารสอนตลอดจนความ
สามารถในการนำมาประยุกตใชความรใู นเรือ่ งสือ่ การสอน
ใหม ๆ ทีอ่ าจนำมาชวยการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผล
มากขึน้ ความรใู นเรือ่ งการประเมินการเรียนการสอนและ
การรจู กั ประยุกตใช ทัศนคติทดี่ ตี อ ผเู รียน ตอเพือ่ นรวมงาน
ตอวิชาทีส่ อนและตอสถาบันและชุมชน ความตัง้ ใจจริงตอ
สิง่ เหลานี้ ความสัมพันธระหวางอาจารยกบั ผเู รียนเปนกลมุ
และเดีย่ ว 3) ขอมูลจากเพือ่ นรวมงาน ไดแก ความคิดเห็น
ของเพื่อนรวมงานตอการเรียนการสอนของสถาบันและ
ุ ภาพและ
ของบุคคล ผลงานวิจยั และบทความอืน่ ๆ ทีม่ คี ณ
ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และ 4) ขอมูลจาก
บรรยากาศและสภาพแวดล อ ม หมายความรวมตั้ ง แต
นโยบายการศึ ก ษา ทิ ศ ทางที่ ต อ งการให พั ฒ นาผู เ รี ย น
การสงเสริม ใหมีบรรยากาศทางวิชาการและสงเสริมการ
ทำงานอย า งดี ที่ สุ ด ของอาจารย นโยบายการประเมิ น
อาจารยในระดับสถาบัน ระดับบุคคล ตลอดจนวิธีการที่
ดำเนินการ พฤติกรรมและความสัมพันธระหวางผบู ริหาร
คณาจารยและผเู รียน ฯลฯ
“ขอมูลจากผูเรียน” ถือเปนขอมูลที่สำคัญยิ่งอัน
เนื่องมาจากนักศึกษาเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง
(Directed Stakeholder) จากประสิทธิภาพการสอนทีแ่ ตก
ตางกันของอาจารย ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น”
ความคิดเห็นและทัศนคติของผูเรียนตอผูสอน” ถือเปน
สิง่ สำคัญประการหนึง่ ทีใ่ ชเปนขอมูลพืน้ ฐาน เพือ่ นำไปสู
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในทาง
ปฏิบตั ซิ งึ่ สามารถแสดงไดเห็นไดดงั รูปที่ 1

รูปที่ 1

การสอน การเรียนรูและความคิดเห็นของ
นักศึกษา (4)

จากความสำคัญของความคิดเห็นของนักศึกษา ซึง่
เปนแหลงขอมูลที่สำคัญที่แสดงใหเห็นถึงความตองการ
ของนักศึกษาที่พึงใหผูสอนมี/เกิดการปรับปรุง เปลี่ยน
แปลงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน อันจะนำไปสูแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมไดเมื่อพิจารณาถึงระดับ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน มีนกั วิชาการหลาย
ทาน (8-12) ไดทำการศึกษาและบงชี้วา การไดรับระดับ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับทีส่ งู มีความ
สัมพันธกับระดับผลการเรียนของนักศึกษาอยางไรก็ตาม
ในมิติของการวิเคราะหความคิดเห็นปลายเปดที่นักศึกษา
ไดเขียนแสดงความคิดเห็นนั้น ยังไมมีการศึกษาถึงระดับ
ความสัมพันธในลักษณะดังกลาว งานวิจยั นีจ้ งึ มงุ ศึกษาถึง
ระดับความสัมพันธของทิศทางการแสดงความคิดเห็นตอ
ประเมินประสิทธิภาพการสอน (ความคิดเห็นทางบวก และ
ความเห็นทางลบ) กับระดับผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับ
โดยใหความสำคัญในสวนของความคิดเห็นจากขอคำถาม
ปลายเปด (Open-ended question) ในแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย อันจะนำไปใช
เปนแหลงขอมูลในการตัดสินถึงประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยไดดียิ่งขึ้น



ความสัมพันธของระดับผลการเรียนกับทิศทางการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

2. วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อบงชี้ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยทนี่ กั ศึกษาใหความสำคัญ
2. เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธระหวางระดับ
ผลการเรียนทีน่ กั ศึกษาไดรบั กับทิศทางในการแสดงความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย

3. ระเบียบวิธวี จิ ยั
งานวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive
study) โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงขอมูลหลัก
ไดแก 1) ผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาจากระบบ
ทะเบียนนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี และ 2) ขอมูลความคิดเห็นปลายเปดจาก
ระบบการประเมิ น การสอนออนไลน สถานพั ฒ นา
คณาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลในชวงภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปการศึกษา
2556 (เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2556)
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีศ่ กึ ษา ไดแก ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยา
ลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ทีก่ ำลังศึกษาในชวงปการศึกษา 2556
ดำเนินการสมุ ตัวอยางดวยวิธกี ารสมุ แบบเจาะจง (Purposive
sampling)โดยดึงขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาทัง้ หมดที่
ไดแสดงความคิดเห็นในขอคำถามปลายเปดจากระบบ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารยทุกรายวิชาในชวง
ปการศึกษา 2556
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช แ บบประเมิ น การสอนของ
คณาจารย โ ดยนั ก ศึ ก ษาเป น ผู ป ระเมิ น การสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ซึง่ พัฒนาโดย คณะทำงาน
พัฒนาแบบประเมินการสอนของคณาจารยโดยนักศึกษา
เปนผูประเมินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
ทำการประชาพิจารณแบบประเมินการสอนฉบับดังกลาว
กอนการนำไปใชงานจริง โดยแบบประเมินประสิทธิภาพ
การสอน ประกอบดวย ขอคำถามการประเมินแบบ 5 ตัวเลือก

จำนวน 10 ข อ ซึ่ ง มี ค า น้ำ หนั ก คะแนนรวมคิ ด เป น
รอยละ 100 และขอคำถามปลายเปดเพือ่ ใหนกั ศึกษาแสดง
ความคิดเห็นจำนวน 1 ขอ ดังนี้
1) การใหขอ มูลเบือ้ งตน (5 %)
2) ความครบถวนของเนือ้ หา (10 %)
3) คุณภาพของความรทู ไี่ ดรบั (10 %)
4) ประสิทธิภาพการสอน (14 %)
5) การสอนทีเ่ นนผเู รียนเปนสำคัญ (14 %)
6) เนือ้ หาในเอกสารและสือ่ ประกอบการสอน (8 %)
7) คุณภาพและปริมาณของงานทีผ่ สู อนมอบหมาย
(10 %)
8) การใหขอ มูลยอนกลับ (5 %)
9) การวัดและประเมินผล (8 %)
10) ความเปนครูและการเปนแบบอยางทีด่ ี (16 %)
3.3 การจัดกระทำกับขอมูล
ตามวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับกับทิศทางในการ
แสดงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการสอน ผูวิจัยจึง
ดำเนินการจัดกระทำกับขอมูลใน 2 ประการ ดังนี้
1) จำแนกระดับผลการเรียน: เนือ่ งจากสัดสวนของ
ผลการเรียนจากผูที่เขาทำการประเมินมีการกระจายของ
ระดับผลการเรียนไมเปนปกติ (ผลการเรียน 8 ระดับ: A, B+,
B, C+, C, D+, D, F) ผวู จิ ยั จึงทำการจัดกลมุ ขอมูลออกเปน
3 ระดับ ไดแก ระดับสูง (A, B+, B) ระดับกลาง (C+, C)
และระดับต่ำ (D+, D, F)
2) จำนวนทิศทางการแสดงความคิดเห็น: ผูวิจัย
ทำการวิเคราะหโดยใชแรงงานคนพิจารณาขอความความ
คิดเห็นของนักศึกษาและจำแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก
ทิศทางเชิงบวก (Positive polarity) และทิศทางเชิงลบ
(Negative polarity) รวมถึงการจัดหมวดหมขู องขอความ
ความคิดเห็นวามีความสอดคลองตามประเด็นขอคำถามใด
ในแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน
3.4 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคการวิจัยโดยใชชุดโปรแกรมเพื่อการ
คำนวณทางสถิติ-อาร(R statistics packages) (13) ดังนี้
1) สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics): ความ
ถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) เพื่อบรรยายถึง



    
สัดสวนของขอมูลจำแนกตามตัวแปรตาง ๆ ไดแก ภาคการ
ศึกษา ระดับการศึกษา สำนักวิชา ระดับผลการเรียน และ
สัดสวนของการแสดงความคิดเห็นทีค่ วามสอดคลองตาม
ขอคำถามในแบบประเมินการสอน
2) สถิตอิ า งอิง (Inference statistics): การวิจยั นีใ้ ช
สถิติแบบไมใชพารามิเตอร ไดแก คาไค-สแควร (Chisquare) เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติระหวาง
ระดับผลการเรียนและทิศทางในการแสดงความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการสอน และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธครา
เมอร-วี (Cramer-V) เพื่อบงชี้ถึงระดับความสัมพันธที่
ปรากฏขึ้นระหวางระดับผลการเรียนและทิศทางในการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา มีเกณฑการแปลผลระดับ
ความสัมพันธ (5) ดังนี้

รูปที่ 2 ขอมูลเบือ้ งตน

คา V
เทากับ 0.00
มากกวา 0.00 ถึง 0.10
มากกวา 0.10 ถึง 0.19
มากกวา 0.19 ถึง 0.29
มากกวา0.29 ถึง 0.99
เทากับ 1.00

ความหมาย
ไมมีความสัมพันธกัน
มีความสัมพันธในระดับต่ำมาก
มีความสัมพันธในระดับต่ำ
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธในระดับสูง
มีความสัมพันธกนั ในระดับทีส่ งู
อยางสมบูรณ

4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความความสัมพันธของผลการเรียน
ของนักศึกษากับทิศทางการแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย สรุปไดดงั นี้
1. ขอมูลเบื้องตน : สัดสวนของขอมูลเบื้องตนที่
นำเสนอจำแนกตาม ภาคการศึกษา ระดับการศึกษา สำนัก
วิชา(คณะ) และระดับผลการเรียน ดังรูปที่ 2
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จากรูปที่ 2 พบวาขอคิดเห็นของนักศึกษาทีป่ ระเมิน
ในภาคการศึกษาที่ 1และภาคการศึกษาที่ 2 ซึง่ มีสดั สวนที่
ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 57 และรอยละ 43 ตามลำดับ
(รูปที่ 2 (ก)) ซึง่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสดั สวนของ
การแสดงความคิดเห็นทีส่ งู ถึงรอยละ 98% ของขอคิดเห็น
ทั้งหมดในระบบประเมินประสิทธิภาพการสอน (รูปที่ 2
(ข)) เมื่อพิจารณาจำแนกตามสำนักวิชา (คณะ) พบวา
นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตรแสดงความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ
36 รองลงมาเปนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
คิดเปนรอยละ 25% และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คิดเปน
รอยละ 23 สวนสำนักวิชาอืน่ ๆ ไดแก สำนักวิชาแพทยศาสตร
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร มีนกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นรวมกันคิดเปนรอยละ
16 (รูปที่ 2 (ค)) พิจารณาจำแนกตามระดับผลการเรียนที่
ไดรับ พบวา นักศึกษาสวนใหญที่แสดงความคิดเห็นมี
ผลการเรียนในระดับสูง (A, B+, B) โดยรวมคิดเปนรอยละ
51 รองลงมาเปนกลุมที่ไดรับผลการเรียนในระดับกลาง
(C+, C) โดยรวมคิดเปนรอยละ 29 สวนกลมุ ทีไ่ ดรบั ผลการ
เรียนในระดับต่ำ (D+, D, F) และอื่น ๆ (Other) คิดเปน
รอยละ 20 (รูปที่ 2 (ง))

2. การบงชี้ถึงประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยที่นักศึกษาใหความสำคัญ: ผู วิ จั ย
ทำการวิเคราะหและจัดหมวดหมขู องขอความความคิดเห็น
ของนักศึกษาโดยพิจารณาวา ขอความทีน่ กั ศึกษาแสดงความ
คิดเห็นดังกลาว มีความสอดคลองหรือเกี่ยวของกับขอ
คำถามในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนข อ ใด
(รายการขอคำถามการประเมิน จำนวน 10 ขอ ดังปรากฏ
ในตอนที่ 3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ) ผลการจัดหมวดหมู
และสัดสวนของการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นตาง ๆ
ดังรูปที่ 3
จากรูปที่ 3 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ
แสดงความคิดเห็นและใหความสำคัญกับประเด็นดาน
ประสิทธิภาพการสอน (ขอที่ 4) คิดเปนรอยละ 36 ของความ
คิดเห็นทั้งหมด รองลงมาเปนประเด็นดานความเปนครู
(ขอที่ 10) คิดเปนรอยละ 31 ประเด็นดานการสอนทีเ่ นน
ผเู รียนเปนสำคัญ(ขอที่ 5) คิดเปนรอยละ 15 และประเด็น
ดานคุณภาพความรทู ไี่ ดรบั (ขอที่ 3) คิดเปนรอยละ 8 เมือ่
พิจารณาเปนรายสำนักวิชา พบวา ทุกสำนักวิชามีลกั ษณะ
ของสัดสวนในการแสดงความคิดเห็นเชนเดียวกับภาพรวม
มหาวิทยาลัย

รูปที่ 3 สัดสวนความคิดเห็นจำแนกตามขอคำถามในการประเมินประสิทธิภาพการสอน

    
3. ระดับความสัมพันธระหวางระดับผลการ
เรียนทีน่ กั ศึกษาไดรบั กับทิศทางในการแสดงความคิดเห็น
ตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย: จากการจัดหมวดหมู
ข อ ความความคิ ด เห็ น ตามประเด็ น การประเมิ น
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่นักศึกษาใหความ
สำคัญ (ตามปรากฏในสวนที่ 3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั )


ผวู จิ ยั ไดทำการจัดกลมุ ของความคิดเห็นของนักศึกษาในแต
ละประเด็นออกเปน 2 กลุมทิศทาง ไดแก ความคิดเห็น
เชิงบวก (+) และความคิดเห็นเชิงลบ (-) และวิเคราะหขอ มูล
โดยใชสถิติไมใชพารามิเตอรไค-สแควร (χ2) และแสดง
ระดับความสัมพันธโดยใชคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธของ
คราเมอร-ว (ี V) ผลวิเคราะหดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับความสัมพันธผลการเรียนกับทิศทางความคิดเห็นของนักศึกษาจำแนกตามประเด็นการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน
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*มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

จากตารางที่ 1 เมื่อในแตละประเด็นการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน พบวา มีประเด็นดานประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน 4 ประเด็นที่นักศึกษาใหความ
สำคัญ ไดแก 1) ประเด็นดานคุณภาพของความรทู ไี่ ดรบั (ขอ
ที่ 3)สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีความสัมพันธปรากฏใน
ระดับปานกลาง สวนสำนักวิชาแพทยศาสตร มีความ
สัมพันธปรากฏในระดับสูง 2) ประเด็นดานประสิทธิภาพ
การสอน (ขอที่ 4) พบวา สำนักวิชาเทคโนโลยีสงั คม มีความ
สัมพันธปรากฏในระดับปานกลาง สำนักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับสูง และสำนัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับต่ำ
และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมหาวิทยาลัย พบวามีความ
สัมพันธปรากฏในระดับต่ำมาก 3) ประเด็นการสอนทีเ่ นน
ผเู รียนเปนสำคัญ (ขอที่ 5) พบวา สำนักวิชาวิทยาศาสตร มี
ความสัมพันธปรากฏในระดับต่ำ และสำนักวิชาแพทศาสตร

มีความสัมพันธในระดับปานกลาง และ 4) ประเด็นความ
เปนครูและการเปนแบบอยางทีด่ ี (ขอที่ 10) พบวา สำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม มีความสัมพันธปรากฏในระดับต่ำ
และสำนั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร มี ค วามสั ม พั น ธ
ปรากฏในระดับสูงสวนในประเด็นประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยดา น ๆ อืน่ ไมปรากฏความสัมพันธอยางมีนยั
สำคัญทางสถิติ

5. บทสรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั นีม้ งุ ศึกษา เพือ่ บงชีถ้ งึ ประเด็นการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนทีน่ กั ศึกษาใหความสำคัญ และแสดง
ถึงระดับความสัมพันธของทิศทางการแสดงความคิดเห็น
ตอประเมินประสิทธิภาพการสอน (ความคิดเห็นในเชิง
บวกและเชิงลบ) กับระดับผลการเรียนทีน่ กั ศึกษาไดรบั โดย

    
ใหความสำคัญในสวนของความคิดเห็นจากขอคำถาม
ปลายเปดในแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย ซึ่งสามารถนำไปใชเปนแหลงขอมูลใน
การตัดสินถึงประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไดดยี งิ่ ขึน้
จากผลการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความสำคัญ
และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ดานประสิทธิภาพการสอน
2) ดานการสอนทีเ่ นนผเู รียนเปนสำคัญ 3) ดานความเปน
ครูและการเปนแบบอยางทีด่ แี ละ4) ดานคุณภาพความรทู ไี่ ด
รับซึง่ ประเด็นการประเมินทีน่ กั ศึกษาใหความสำคัญนัน้ มี
ความสอดคลองอยางยิง่ กับคาน้ำหนักคะแนนการประเมิน
ที่กำหนดใหในขอคำถามแบบปลายปด (Close-ended
question) ทีค่ ณะทำงานพัฒนาแบบประเมินการสอนของ
คณาจารยโดยนักศึกษาเปนผูประเมินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีไดพฒ
ั นาขึน้ โดยทัง้ 4 ประเด็นนัน้ มีคา
น้ำหนักรวมสูงถึงรอยละ 54 ของคาน้ำหนักคะแนนของ
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน อีกทัง้ เมือ่ พิจารณาใน
ประเด็นตาง ๆ พบวาเปนประเด็นในการแสดงความคิดเห็น
ทีม่ คี วามสอดคลองตาม ลักษณะของครูทดี่ ี (6) ซึง่ ระบุวา
ครูที่ดีควรมีคุณลักษณะที่จำเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
คุณลักษณะ คือ เปนผูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ประพฤติตนเปนแบบอยางใหแกผเู รียน เปนตน (ซึง่ สอดคลอง
กับประเด็นดานความเปนครูและการเปนแบบอยางที่ดี)
2) ดานความรขู องครู คือ มีความรใู นวิชาทีส่ อนอยางแทจริง
สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสูการปฏิบัติได มีความรูดานการ
วิจัยและการแสวงหาความรู เปนตน (ซึ่งสอดคลองกับ
ประเด็นดานคุณภาพความรทู ไี่ ดรบั ) และ 3) ดานการถายทอด
ความรู คือ สามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตาง ๆ สราง
บรรยากาศการเรียนรู กอใหเกิดความสนใจแกผูเรียน
ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นใฝ รู แ ละมี ค วามคิ ด วิ จ ารณญาณ
(ซึง่ สอดคลองกับประเด็นดานประสิทธิภาพการสอน และ
ดานการสอนทีเ่ นนผเู รียนเปนสำคัญ) ประเด็นเหลานีล้ ว น
สงผลโดยตรงตอผเู รียน ทัง้ ในดานองคความรทู เี่ กิดขึน้ ใน
ตัวผูเรียน ทัศนคติและพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งไดรับการ
ถายทอดแบบอยางจากผสู อน
ในสวนของระดับความสัมพันธระหวางระดับ
ผลการเรี ย นกั บ ทิ ศ ทางในการแสดงความคิ ด เห็ น ต อ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยนั้น พบวา มีความ


สัมพันธปรากฏในบางสำนักวิชาโดยในประเด็น 1) ดาน
คุณภาพของความรทู ไี่ ดรบั สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มี
ความสัมพันธปรากฏในระดับปานกลาง และสำนักวิชา
แพทยศาสตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับสูง ทั้งนี้
เนื่องมาจาก กลุมสำนักวิชาดังกลาว มุงเนนและมีความ
เกี่ ย วข อ งกั บ การใช อ งค ค วามรู ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน ตามกำหนด
ของสมาพันธสภาวิชาชีพแหงประเทศไทย (7) ผเู รียนสวน
ใหญจงึ มีความคาดหวังตอคุณภาพความรทู ไี่ ดรบั เปนอยาง
มาก และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการแสดงความ
คิดเห็น พบวา นักศึกษามีความตองการให “สอดแทรก
ประสบการณตาง ๆ และเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาที่เรียน”
และ “ไมตอ งการใหพดู หรืออธิบายนอกเรือ่ งจนขาดสาระ
ของวิชาทีส่ อน” ซึง่ ลักษณะของนักศึกษาในกลมุ ดังกลาว
เปนนักศึกษาที่มักมีผลการเรียนในระดับที่สูง 2) ดาน
ประสิทธิภาพการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีสงั คม มีความ
สัมพันธปรากฏในระดับปานกลาง สำนักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับสูง ในขณะที่
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับ
ต่ำ จากระดับความสัมพันธทแี่ ตกตางกัน เมือ่ พิจารณาถึง
ลักษณะของผูเรียนและสภาพแวดลอมในดานการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวา
สำนักวิชาเทคโนโลยีสงั คม และสำนักวิชาเทคโนโลยีการ
เกษตร สวนใหญมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ขนาดเล็ก ซึง่ แตกตางจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรซงึ่ มี
อัตราสวนของนักศึกษาตอคณาจารยในจำนวนทีม่ าก สงผล
ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนส ว นใหญ ใ นสำนั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรเปนชั้นเรียนขนาดใหญ สอดคลองกับ
สุมาลี ชิโนกุล (8) ซึง่ ระบุถงึ ประเด็นปญหาดานประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนขนาดใหญในดาน
การอธิบายใหเขาใจ ดูแลและตอบคำถามอยางทัว่ ถึง กอปร
กับรายวิชาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรสวนใหญเปน
รายวิชาในเชิงคำนวณซึ่งมีความยากโดยธรรมชาติของ
รายวิ ช า ผู เ รี ย นส ว นใหญ จึ ง ไม ส ามารถสั ง เกตเห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพการสอนทีช่ ดั เจน โดยสะทอนใหเห็นไดจาก
ขอคิดเห็นของนักศึกษาที่ระบุวา “อธิบายแลวยาก/ไมเขา
ใจ/งง” “อธิบายเร็วเกินไป” “เนื้อหาวิชาเยอะและยาก”
เปนตน สิ่งเหลานี้สงผลตอระดับความสัมพันธกับการ
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แสดงความคิดเห็นในระดับทีต่ ่ำ 3) ประเด็นดานการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ พบวา สำนักวิชาวิทยาศาสตร มี
ความสัมพันธปรากฏในระดับต่ำ และสำนักวิชาแพทย
ศาสตรมคี วามสัมพันธในระดับปานกลาง จากระดับความ
สัมพันธดังกลาว เมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติของรายวิชาที่
เปดสอนในสำนักวิชาแพทยศาสตร พบวาสวนใหญมงุ เนน
การเรียนการสอนในลักษณะของการใชปญหาเปนฐาน
(Problem Based Learning) ซึง่ สนับสนุนใหผเู รียนเกิดการ
ศึกษา คนควาดวยตนเอง และในชัน้ เรียนมีการปฏิสมั พันธ
ระหวางผสู อนและผเู รียนอยางใกลชดิ และนักศึกษาสวน
ใหญของสำนักวิชาแพทยศาสตรมักเปนกลุมที่มีผลการ
เรียนในระดับสูง ในขณะทีส่ ำนักวิชาวิทยาศาสตรมคี วาม
สัมพันธในระดับต่ำ อาจเนือ่ งมาจาก บางวิชาของสำนักวิชา
วิ ท ยาศาสตร มี รู ป แบบการเรี ย นการสอนในเชิ ง
ทดลองปฏิบัติซึ่งมีความใกลเคียงกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน แตดวยลักษณะของผู
เรียนซึ่งมีลักษณะการกระจายของคะแนนผลการเรียนทั้ง
ในระดับสูง กลางและต่ำ จึงสงผลใหมคี วามสัมพันธปรากฏ
ในระดับต่ำ และเมื่อพิจารณาในขอความความคิดเห็น
พบวา นักศึกษาระบุวา “การสอนมีกจิ กรรมทีใ่ หมสี ว นรวม
และไดซกั ถาม” หรือ “มีรปู แบบวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย”
เปนตน และ 4) ประเด็นดานความเปนครูและการเปนแบบ
อยางทีด่ ี พบวา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความ
สัมพันธปรากฏในระดับสูง ในขณะทีส่ ำนักวิชาเทคโนโลยี
สังคม มีความสัมพันธปรากฏในระดับต่ำ จากทีก่ ลาวในขาง
ตน แมทงั้ สองสำนักวิชามีการจัดการเรียนการสอนในชัน้
เรียนขนาดเล็ก แตเมื่อพิจารณาตามขอคิดเห็นของนัก
ศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับสูง แสดง
ความคิดเห็นวา “อาจารยเปนคนทีต่ ลก/ใจดี/กันเอง/นารัก/
สุภาพ/พูดจาดี/ไพเราะ” และ “อาจารยดูแล/ใสใจ/เขาใจ/
แนะนำอยางทัว่ ถึง” ในขณะทีน่ กั ศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนใน
ระดับต่ำ แสดงความคิดเห็นวา “อาจารย ดุ/เขม/โหด” หรือ
“อยากใหอาจารยสนใจ ดูแลนักศึกษา ใหทั่วถึงมากขึ้น”
สะทอนใหเห็นวา อาจารยสวนใหญยังใหความสนใจกับ
นั ก ศึ ก ษากลุ ม ที่ ส ามารถเรี ย นรู แ ละเข า ใจในเนื้ อ หาที่
สอนอยางรวดเร็ว โดยอาจละเลยนักศึกษาบางกลุมที่ไม
สามารถเรียนรไู ดทนั ซึง่ เปนประเด็นทีค่ วรปรับปรุงในการ
จัดการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพตอไป

จากผลการวิจยั ขางตน สามารถสรุปไดวา การสงเสริม
ใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในมุม
มองของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี นั้ น
ผสู อนตองเปนผทู มี่ อี งคความรู มีประสบการณ และสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณตาง ๆ เขาสูเนื้อหาหรือทฤษฎีที่
สอน ใชวิธีการอธิบายที่ไมยุงยาก ซับซอน จนเกินไป
ควรมงุ เนนการสอนในลักษณะของการใชปญ
 หาเปนฐาน
อั น จะส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได เ กิ ด ประสบการณ จ ริ ง
สนับสนุนใหเกิดการฝกฝนการรจู กั คนควาและคิดวิเคราะห
เพือ่ การแกปญ
 หาตาง ๆ ไดดว ยตนเอง ซึง่ ในการจัดการ
เรียนการสอนนั้น ควรมีเทคนิควิธีการถายทอดที่หลาก
หลาย เปดโอกาสใหมกี ารซักถาม และดูแลนักศึกษาอยาง
ทั่วถึงเพื่อใหสามารถการวิจัยสามารถบงชี้ถึงประเด็นที่
นำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางชัดเจนยิง่
ขึน้ ในการวิจยั ครัง้ ตอไปอาจดำเนินการวิเคราะหขอ ความ
ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยเปรียบเทียบระหวางกลุม
รายวิชาทีค่ ะแนนเฉลีย่ ผลการเรียนต่ำและกลมุ รายวิชาทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ ผลการเรียนสูง ซึง่ อาจสงผลใหไดแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมให
ผเู รียนไดรบั ผลการเรียนในรายวิชาทีส่ งู ขึน้
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามการรับรูของ
บัณฑิตและผใู ชบณ
ั ฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีทสี่ ำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555
ั ฑิต จำนวน 36 คน
กลมุ ตัวอยางคือ บัณฑิตพยาบาลทีส่ ำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 จำนวน 36 คน และผใู ชบณ
เก็บขอมูลหลังบัณฑิตปฏิบตั งิ านได 1 เดือน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือแบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค
ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เอง วิเคราะหขอ มูลโดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา บัณฑิต
เห็นวาคุณลักษณะทัว่ ไปของบัณฑิตมีความเหมาะสมระดับมาก (mean = 4.18, S.D. = 0.94) และมีคณ
ุ ลักษณะเชิงวิชาชีพ
อยใู นระดับมาก (mean = 4.10, S.D. = 0.95) โดยเมือ่ พิจารณาคุณลักษณะเชิงวิชาชีพจำแนกตามอัตลักษณบณ
ั ฑิตของ
ุ ลักษณะดานภูมริ ู ภูมธิ รรมและภูมปิ ญ
 ญาอยใู นระดับมาก (mean = 4.13,
มหาวิทยาลัย พบวา บัณฑิตประเมินวาตนมีคณ
4.10, 4.09; S.D. = 0.02, 0.04, 0.02) ตามลำดับสำหรับผใู ชบณ
ั ฑิตเห็นวา คุณลักษณะทัว่ ไปของบัณฑิตมีความเหมาะสม
ระดับมาก (mean = 3.97, S.D. = 0.84) และคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตอยใู นระดับปานกลาง (mean = 3.36, S.D.=
0.69) โดยเมื่อพิจารณาคุณลักษณะเชิงวิชาชีพจำแนกตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย พบวา บัณฑิตแสดง
คุณลักษณะดานภูมธิ รรมอยใู นระดับมาก (mean = 3.66, S.D. = 0.27) สวนคุณลักษณะดานภูมริ แู ละภูมปิ ญ
 ญาอยใู น
ระดับปานกลาง (mean = 3.38,3.21;mean =, S.D. = 0.03, 0.08) ตามลำดับ
ั ฑิตพยาบาล, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คำสำคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค, อัตลักษณบณ
สุรนารี

Abstract
This descriptive research aimed to identify the desirable graduate attributes of Institute of Nursing, Suranaree
University of Technology (SUT), in two aspects: common aspect and professional aspect as perceived by graduates
and their executives. Sample of this study comprised of 36 graduate nurses who graduated in academic year 2012
and36 executives. Data were collected one month after practice by desirable graduate attributes questionnaire that the
researcher created and examined in content validity by experts. Data were analyzed by frequency, percentage, mean

    



and standard deviation. The research findings were: The graduate reported that the common aspect of graduates were
at high level (mean = 4.18, S.D. = 0.94) and professional aspect were at a high level (mean = 4.10, S.D. = 0.95).They
also perceived that they had high level in professional aspect (mean = 4.10, S.D. = 0.95). In respect of SUT’s identity
namely knowledge, moral ethics, and wisdom, the nursing graduates perceived that they had high level in all SUT’s
identity (mean = 4.13, 4.10, 4.09; S.D. = 0.02, 0.04, 0.02) respectively. While the sample’s executive reported that the
common aspect of graduates was at high level (mean = 3.97, S.D. = 0.84). They also reported that graduates ‘professional aspect was at moderate level (mean = 3.36, S.D. = 0.69). In respect of SUT’s identity, the executives perceived
that the graduates demonstrated high level of moral ethics (mean = 3.66, S.D. = 0.27). In addition, they perceived that
graduates had knowledge and wisdom at moderate level (mean = 3.38, 3.21; S.D. = 0.03, 0.08), respectively.
Keywords: Desired graduate attributes; Undergraduate nurse identity;Institute of nursing, Suranaree University of
Technology

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
การศึกษานับวาเปนปจจัยสำคัญทีส่ ดุ ในการเตรียม
ความพรอมของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก สถาบันการศึกษาทุกแหงจึงตองตระหนักถึง
ความร ว มมื อ ร ว มใจเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนให เ ป น ทั้ ง
คนดีและคนเกง มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ดังทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพยายามผลักดันใหสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค
ใหมคี วามรใู นสาขาวิชา (Knowledge) ควบคกู บั การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and moral) ทักษะทางปญญา
(Cognitive skill) ทักษะการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonalskill and responsibility) รวมทัง้ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis,
communication and information technology skills) (1)
สำหรับการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรนั้นเพิ่มอีกดานคือ
ดานทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ (Professional practiceskills)
(2) ทัง้ นีก้ ารจัดการศึกษานัน้ ตองเปนไปตามแนวทางทีพ่ ระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
พ.ศ.2545 กำหนดไวโดยเนนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและรักษาไวซึ่งคุณภาพของ
การผลิตบัณฑิต
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเปนสำนักวิชาที่จัดการศึกษาแขนงหนึ่งทางดาน
สุขภาพเพื่อเตรียมบุคลากรดานการพยาบาลในการให

บริการแกสงั คมในดานสุขอนามัยครอบคลุมมิตดิ า นการสง
เสริมสุขภาพ การปองกันความเจ็บปวย การบำบัดรักษา
เบือ้ งตนและการฟน ฟูสภาพใหแกผรู บั บริการทัง้ ทีส่ ขุ ภาพ
ดีและมีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ไดเปดหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ตัง้ แตปก ารศึกษา 2552 กำหนดอัตลักษณของ
บัณฑิตพยาบาลตามกรอบของมหาวิทยาลัยวาผสู ำเร็จการ
ศึกษาจะเปนผทู มี่ คี วามสามารถนำวิทยาศาสตรมาประยุกต
ใช เปนผมู ภี มู ริ ู ภูมธิ รรมและภูมปิ ญ
 ญา (3) ดำเนินการรับ
นักศึกษารนุ ที่ 1 จำนวน 46 คน และไดสำเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2555 ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ ไดมกี าร
พัฒนาหลักสูตรเปนระยะ รวมทัง้ มีการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายนอกทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือสมศ. และสภาการ
พยาบาลอยางตอเนือ่ ง
ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงคตามการรับรูของบัณฑิตเองและผูใชบัณฑิตเพื่อ
นำผลการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนรวมทัง้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหสอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล เปนไปตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของหนวยบริการ
สุขภาพทุกระดับ รวมทัง้ มาตรฐานวิชาชีพพยาบาลซึง่ จะทำ
ใหไดบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพในการดูแลประชาชน
ของประเทศชาติตอ ไปได



คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคตามการรับรขู องบัณฑิตและ
ผใู ชบณ
ั ฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

2. วัตถุประสงคของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคตามการ
รับรูของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

3. นิยามศัพททใี่ ชในการวิจยั
บัณฑิตคือผสู ำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปการศึกษา 2555
ผใู ชบณ
ั ฑิตทีบ่ ณ
ั ฑิต คือ ผบู งั คับบัญชาในหนวยงาน
ที่บัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปการศึกษา 2555 สังกัดอยู
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคือ คุณลักษณะ
ทางวิ ช าชี พ พยาบาลของบั ณ ฑิ ต ที่ สำเร็ จ การศึ ก ษาที่
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ตองการใหเปนไปตามหลักสูตร ประกอบดวย คุณลักษณะ
ทั่วไปและคุณลักษณะเชิงวิชาชีพดานภูมิรู ภูมิธรรมและ
ภูมปิ ญ ญาสอดคลองกับอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คือ ลักษณะเฉพาะของบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา
จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี ที่ เ ป น ตามเจตนารมณ ข องสถานศึ ก ษาในการ
นำวิทยาการความรทู างวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ในทางการพยาบาล ประกอบดวย
(1) ภูมิรู หมายถึง ความรูความสามารถในดาน
ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของหรือความ
ชำนาญเฉพาะอยางตามลักษณะของสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร สามารถประยุกตใชความรไู ปสกู ารปฏิบตั ทิ างการ
พยาบาลได
(2) ภูมธิ รรม หมายถึง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการ
วางตัวและการแสดงออก การมีปฏิสมั พันธทดี่ รี ะหวางกัน
รวมถึงการปฏิบตั ติ วั ใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ มีความรับ
ผิดชอบ ตระหนักรใู นบทบาทหนาทีข่ องตนเองและเคารพ
ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
(3) ภูมปิ ญ
 ญา หมายถึง ความสามารถในการแสวงหา
ความรู การจัดการความรู ความสามารถในการคิด (วิเคราะห

สังเคราะห สรางสรรคและเชิงประยุกตใช) เพือ่ นำไปสกู าร
แกไขปญหาทางการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. วิธกี ารดำเนินการวิจยั
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงบรรยายเพือ่ ศึกษาการรับรู
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิตพยาบาลจาก
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ประชากร คือ ผูสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปการศึกษา
ั ฑิตสังกัดอยู
2555 จำนวน 46 ราย และผบู งั คับบัญชาทีบ่ ณ
จำนวน 46 ราย (การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรทัง้ หมด)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามคุณ
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแบงเปน 2 ดาน คือ ดาน
คุณลักษณะทัว่ ไป และคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ซึง่ ประกอบ
ดวย 3 ดาน คือ ภูมริ ู ภูมธิ รรม และภูมปิ ญ
 ญา ลักษณะแบบ
สอบถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (1 =
นอยทีส่ ดุ , 5 = มากทีส่ ดุ )
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ทางไปรษณียโดยทำหนังสือชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูล
สงไปยังสถานบริการที่บัณฑิตสังกัดในชวงปลายเดือน
เมษายน 2556 (1 เดือนหลังจากบัณฑิตรายงานตัวเขา
ทำงาน) ไดรับแบบสอบถามคืน 36 ฉบับ คิดเปนรอยละ
78.26
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย ประกอบ
ดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

5. ผลการวิจยั
5.1 ขอมูลทั่วไป
ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีอายุ 46 ปขึ้นไป จำนวน
22 คน คิดเปนรอยละ 61.1มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 75และทุกคนอยใู นสถานะ
หัวหนาหอผปู ว ย สวนบัณฑิตทุกคนมีอายุต่ำกวา 25 ป
5.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.1 คุณลักษณะทัว่ ไป
ทั้งผูใชบัณฑิตและบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตพยาบาล



    
จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตรมคี ณ
ุ ลักษณะทัว่ ไปในระดับ
มากเชนเดียวกัน (mean = 3.97, S.D. = 0.84 และ mean =
4.18, S.D. = 0.94 ตามลำดับ) ซึง่ รายการทีผ่ ใู ชบณ
ั ฑิตมีความ
เห็นในอันดับสูงสุด ไดแก บัณฑิตมีความประพฤติดปี ฏิบตั ิ
ตนไดถูกตองตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมสูงที่สุด
โดยอยใู นระดับมาก (mean = 4.23, S.D. = 0.56) รองลงมา
คื อ มี ม ารยาทรู จั ก กาลเทศะอ อ นน อ มถ อ มตนมี กิ ริ ย า
หนาตายิ้มแยมแจมใส และสามารถใชภาษาวาจาไพเราะ

กับทุกคน เทากันทัง้ 3 รายการ (mean = 4.16, S.D. = 0.69,
0.69 และ 0.58 ตามลำดับ) สวนบัณฑิตพยาบาลเห็นวา
บัณฑิตพยาบาลจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตรมีมีน้ำใจ
ชวยเหลือเอือ้ อาทรผอู นื่ เสมอสูงทีส่ ดุ โดยอยใู นระดับมาก
(mean = 4.33, S.D. = 1.03) รองลงมาคือ มีมารยาทรจู กั
กาลเทศะ ออนนอมถอมตน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
ผมู ารับบริการ (mean = 4.30, S.D. = 0.99 ทัง้ สองรายการ)
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความเห็นของผใู ชบณ
ั ฑิตและบัณฑิตเกีย่ วกับคุณลักษณะทัว่ ไป
1.
2.
3.
4.
5.

ผูใชบัณฑิต (mean = 3.97 ± 0.84)
มีความประพฤติดีปฏิบัติตนไดถูกตองตาม
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
(mean = 4.23 ± 0.56)
ใชภาษาวาจาไพเราะ (mean = 4.16 ± 0.58)
มีมารยาทรูจักกาลเทศะ ออนนอมถอมตน
(mean = 4.16 ± 0.69)
กิริยา หนาตา ยิ้มแยมแจมใส
(mean = 4.16 ± 0.69)
มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอหนาที่
ที่รับผิดชอบ (mean = 4.06 ± 0.69)

1.
2.
3.
4.
5.

5.3 คุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย
ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคดานคุณลักษณะเชิงวิชาชีพในระดับ
ปานกลาง (mean = 3.42, S.D. = 0.13) เมือ่ พิจารณาตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยพบวา ดานภูมิธรรมมีคะแนน

บัณฑิต (mean = 4.18 ± 0.94)
มีน้ําใจชวยเหลือเอื้ออาทรผูอื่นเสมอ
(mean = 4.33 ± 1.03)
มีมารยาทรูจักกาลเทศะออนนอมถอมตน
(mean = 4.30 ± 0.99)
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูมารับบริการ
(mean = 4.30 ± 0.99)
ใชภาษาวาจาไพเราะ (mean = 4.26 ± 0.9)
ยอมรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะของผูอื่น
เสมอ (mean = 4.26 ± 1.02)

สูงทีส่ ดุ ซึง่ อยใู นระดับมาก (mean = 3.66, S.D. = 0.27) สวน
บัณฑิตพยาบาลเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคดา นคุณลักษณะเชิงวิชาชีพในระดับมาก (mean =
4.11, S.D. = 0.01) โดยดานภูมริ สู งู ทีส่ ดุ ซึง่ อยใู นระดับมาก
(mean = 4.13, S.D. = 0.02) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงความเห็นของผใู ชบณ
ั ฑิตและบัณฑิตเกีย่ วกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลจำแนกตาม
รายการประเมิน
1. ดานภูมิรู
2. ดานภูมิธรรม
3. ดานภูมิปญญา
รวม

mean
3.38
3.66
3.21
3.42

ผูใชบัณฑิต
S.D.
0.03
0.27
0.08
0.13

แปลผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

mean
4.13
4.10
4.09
4.11

บัณฑิต
S.D.
0.02
0.04
0.02
0.01

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก



คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคตามการรับรขู องบัณฑิตและ
ผใู ชบณ
ั ฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพดานภูมริ อู ยใู นระดับปานกลาง (mean = 3.38,
S.D. = 0.03)โดยเห็นวาบัณฑิตพยาบาลสามารถนำความรู
และหลักการทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรมาใช
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลไดเหมาะสม (mean = 3.58, S.D.
= 0.72) รองลงมาคือ สามารถนำความรแู ละหลักการทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดเหมาะสม
(mean = 3.55, S.D. = 0.77)

สำหรับบัณฑิตพยาบาลเห็นวาตนเองมีคณ
ุ ลักษณะ
เชิงวิชาชีพดานภูมริ ู อยใู นระดับมาก (mean = 4.13, S.D. =
0.02) โดยเห็นวาตนเองสามารถนำทฤษฎีทางการพยาบาล
มาประยุกตในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลไดเหมาะสม (mean
= 4.22, S.D. = 1.01) รองลงมาคือ สามารถใหบริการดาน
สุขภาพอนามัยแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนเกี่ยวกับ
การปองกันโรคไดเหมาะสม (mean = 4.19, S.D. = 1.00)
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงความเห็นของผใู ชบณ
ั ฑิตและบัณฑิตเกีย่ วกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลดานภูมริ ู 3 ลำดับแรก
ผูใชบัณฑิต (mean = 3.38 ± 0.03)
1. สามารถนําความรูและหลักการทางสังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตรมาใชในการปฏิบัติการ
พยาบาลไดเหมาะสม (mean = 3.58 ± 0.72)
2. สามารถนําความรูและหลักการทางวิทยาศาสตร
มาใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดเหมาะสม
(mean = 3.55 ± 0.77)
3. สามารถนําทฤษฎีทางการพยาบาลมาประยุกตใน
การปฏิบัติการพยาบาลไดเหมาะสม
(mean = 3.39 ± 0.72)

ผใู ชบณ
ั ฑิตและบัณฑิตเองเห็นวาบัณฑิตพยาบาลมี
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพดานภูมธิ รรม อยใู นระดับมาก (mean
= 3.66, S.D. = 0.27 และmean = 4.10, S.D. = 0.04 ตามลำดับ)
โดยผูใชบัณฑิตมีความเห็นวาบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมและเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลสูงทีส่ ดุ (mean = 3.97, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ
เปนผทู มี่ เี จตคติทดี่ รี กั และภูมใิ จในวิชาชีพพยาบาล (mean
= 3.94, S.D. = 0.73) โดยอยใู นระดับมากทัง้ สองรายการ
สวนบัณฑิตพยาบาลเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพดานภูมธิ รรม ในเรือ่ งของความเปนผทู มี่ เี จตคติ
ทีด่ ี รักและภูมใิ จในวิชาชีพพยาบาลสูงทีส่ ดุ (mean = 4.30,
S.D. = 1.03) รองลงมาคือ เปนผมู คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการพยาบาล (mean =
4.26, S.D. = 1.02) โดยอยูในระดับมากทั้งสองรายการ
ดังแสดงในตารางที่ 4

บัณฑิต (mean = 4.13 ± 0.02)
1. สามารถนําทฤษฎีทางการพยาบาลมาประยุกตใน
การปฏิบัติการพยาบาลไดเหมาะสม
(mean = 4.22 ± 1.01)
2. สามารถใหบริการแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เกี่ยวกับการปองกันโรคไดเหมาะสม
(mean = 4.19 ± 1.00)
3. สามารถนําความรูและหลักการทางสังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตรมาใชในการปฏิบัติการ
พยาบาลไดเหมาะสม (mean = 4.14 ± 1.02)

ผใู ชบณ
ั ฑิตเห็นวาบัณฑิตพยาบาลมีคณ
ุ ลักษณะเชิง
วิชาชีพดานภูมปิ ญ
 ญา อยใู นระดับ ปานกลาง (mean = 3.21,
S.D. = 0.08) โดยผใู ชบณ
ั ฑิตมีความเห็นวาบัณฑิตเปนผทู ี่
สามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบตั งิ านของตนใหดขี นึ้ เสมอ
(mean = 3.55, S.D. = 0.93) โดยอยใู นระดับมากรองลงมา
คือ เปนผูที่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองได
(mean = 3.45, S.D. = 0.93) โดยอยใู นระดับปานกลาง
สวนบัณฑิตพยาบาลเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพดานภูมปิ ญ
 ญา อยใู นระดับมาก (mean = 4.09,
S.D. = 0.02)โดยบั ณ ฑิ ต มี ค วามเห็ น ว า ตนเองเป น ผู ที่
สามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้น
เสมอ(mean = 4.30, S.D. = 1.03) รองลงมาคือ เปนผมู คี วาม
คิดริเริม่ สรางสรรคในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลใหทนั ตอ
การเปลีย่ นแปลงของโลกยุคขอมูลขาวสาร (mean = 4.30,
S.D. = 1.03) โดยอยใู นระดับมากทัง้ สองรายการ

    



ตารางที่ 4 แสดงความเห็นของผใู ชบณ
ั ฑิตและบัณฑิตเกีย่ วกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลดานภูมธิ รรม
3 ลำดับแรก
ผูใชบัณฑิต (mean = 3.66 ± 0.27)
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนใน
การปฏิบัติการพยาบาล (mean = 3.97 ± 0.84)
2. มีเจตคติที่ดีรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล
(mean = 3.94 ± 0.73
3. สามารถรวมทีมการพยาบาล ไดเหมาะสมกับ
บทบาทที่ไดรับมอบหมาย (mean = 3.71 ± 0.90)

บัณฑิต (mean = 4.10 ± 0.04)
1. มีเจตคติที่ดีรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล
(mean = 4.30 ± 1.03)
2. มีคุณธรรมจริยธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนใน
การปฏิบัติการพยาบาล (mean = 4.26 ± 1.02)
3. สามารถรวมทีมการพยาบาล ไดเหมาะสมกับ
บทบาทที่ไดรับมอบหมาย (mean = 4.11 ± 1.05)

ตารางที่ 5 แสดงความเห็นของผใู ชบณ
ั ฑิตและบัณฑิตเกีย่ วกับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลดานภูมปิ ญ
 ญา
3 ลำดับแรก
ผูใชบัณฑิต (mean = 3.21 ± 0.08)
1. สามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนใหดี
ขึ้นเสมอ (mean = 3.55 ± 0.93)
2. สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองได
(mean = 3.45± 0.93)
3. สามารถสอนแนะนําและแกไขปญหาทางการ
พยาบาลได (mean = 3.35± 0.88)

สวนคุณลักษณะเชิงวิชาชีพดานภูมิปญญาที่ผูใช
บัณฑิตและบัณฑิตมีความเห็นสอดคลองกันวามีคะแนน
นอยทีส่ ดุ ไดแก ความสามารถนำผลการวิจยั ไปใชในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล ซึง่ จัดอยใู นระดับปานกลาง (mean =
2.87, S.D. = 1.06 และ mean = 3.81, S.D. = 1.07 ตามลำดับ)
ดังแสดงในตารางที่ 5

6. อภิปรายผล
6.1 การรั บ รู คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ด า น
คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
การรั บ รู คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ด า น
คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตพยาบาลและผูใชบัณฑิตมี
ความสอดคลองกันวาผสู ำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาเปน

บัณฑิต (mean = 4.09 ± 0.02)
1. สามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนใหดี
ขึ้นเสมอ (mean = 4.33± 1.04)
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาล ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ขอมูลขาวสาร (mean = 4.30± 1.03)
3. สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองได
(mean = 4.26± 1.06)

ผมู คี วามประพฤติตวั ดี มีมารยาทรจู กั กาลเทศะ หนาตายิม้
แยมแจมใส วาจาสุภาพ ยอมรับฟงความเห็นและขอเสนอ
แนะอยางเต็มใจ และผูใชบัณฑิตยังเห็นวาคุณลักษณะ
บัณฑิตทีม่ คี วามสำคัญอีกประการ คือ ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและตอหนาที่ที่รับผิดชอบ คุณลักษณะที่กลาวมา
ขางตนถือเปนคุณธรรม จริยธรรมของผูปฏิบัติวิชาชีพ
พยาบาล นักศึกษาพยาบาลทุกๆ คนจะไดรับการซึมซับ
ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในทุกๆ รายวิชาของหลักสูตร มีการปลูกฝงและ
กระตนุ เตือนใหนกั ศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและ
วิชาชีพทัง้ ในขณะเรียนทฤษฎีและการขึน้ ฝกปฏิบตั งิ านใน
คลินกิ เพราะการศึกษาพยาบาลนัน้ เปนการศึกษาทีเ่ กีย่ วของ
กับชีวติ มนุษยและลงมือปฏิบตั จิ ริงกับชีวติ ดังนัน้ การปฏิบตั
กิ ารทุกๆ อยางจะตองมีใชความรอบคอบระมัดระวัง และ



คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคตามการรับรขู องบัณฑิตและ
ผใู ชบณ
ั ฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

รั บ ผิ ด ชอบอย า งสู ง คุ ณ ลั ก ษณะเหล า นี้ ส อดคล อ งกั บ
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาลระดับปริญญาตรี (4) และสอดคลอง
กับคุณลักษณะทัว่ ไปของบัณฑิตพยาบาลทีพ่ งึ ประสงคตาม
ที่วิลาวรรณ เทียนทอง (5) ไดสรุปไววาบัณฑิตพยาบาล
จะตองมี 1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เมตตากรุณา เอือ้ อาทร
รับผิดชอบและเสียสละ 2) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคล
ทุกระดับ พูดจาสุภาพเรียบรอย ใหเกียรติ 3) มีทศั นคติทดี่ ตี อ
วิชาชีพ รักษาไวซงึ่ จรรยาบรรณวิชาชีพ 4) พัฒนาตนเองอยู
เสมอ 5) ประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ดังนัน้
อธิบายไดวาการบริหารหลักสูตรของสำนักวิชาพยาบาล
ศาสตรสามารถบรรลุวตั ถุประสงคทตี่ งั้ ไว กลาวคือ นอกจาก
จะพัฒนาผเู รียนในดานเนือ้ หาวิชาการแลวยังมีการพัฒนา
และหลอหลอมใหบณ
ั ฑิตมีความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ ปลูกฝง
เจตคติทดี่ ที งั้ ตอตนเองและตอวิชาชีพ เปนการเตรียมความ
พรอมสูการเปนพยาบาลวิชาชีพในการใหบริการสุขภาพ
อนามัยแกประชาชนใหมคี ณ
ุ ภาพตอไปได
6.2 การรั บ รู คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ด า น
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
ั ฑิตตางมี
ผลการศึกษาพบวาทัง้ บัณฑิตและผใู ชบณ
ความเห็นตรงกันวาบัณฑิตพยาบาลจากสำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร มี คุ ณ ลั ก ษณะในด า นภู มิ ธ รรมอยู ใ นระดั บ มาก
ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับคุณลักษณะทัว่ ไปของบัณฑิต
โดยคุณลักษณะทีม่ คี ะแนนสูงเปนอันดับตนๆ คือ เห็นวา
บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน
และมีเจตคติทดี่ แี ละภูมใิ จในวิชาชีพ สิง่ เหลานีพ้ ฒ
ั นาจาก
ทัง้ วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยและการปลูกฝงของ
อาจารยในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร การเปนแบบอยางที่
ดีของครูบาอาจารยในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพที่กระทำตอ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ดังวิสยั ทัศนของสำนักวิชาทีว่ า
“...เทคโนโลยีกา วไกล ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษย (The
higher the technology, the greater the need for human
touch)” (6)ผลการศึกษาสนับสนุนขอคนพบของ สุภาพ ณ นคร
และคณะ (7) ทีไ่ ดเสนอวา คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค
ในโลกยุคใหมจะตองมีความกลาหาญทางจริยธรรมเพือ่ ที่
จะยืนหยัดตอสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมกับภาวะโลกที่มีการ
เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วนี้ และตองมีภาวะผนู ำทีเ่ หมาะสม

รองรับกระแสแหงอนาคต (Future global leader) ควบคไู ป
กับความรเู ชิงวิชาการ
สำหรับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพในดานภูมิรูและ
ภูมิปญญานั้น พบวา ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตสามารถ
นำความรูและหลักการทางสังคมศาสตรและพฤติกรรม
ศาสตร หลักการทางวิทยาศาสตรและทฤษฎีการพยาบาลมา
ประยุกตใชในการปฏิบตั งิ านในระดับปานกลาง ซึง่ ตางการ
รับรขู องบัณฑิตเองทีร่ บั รใู นระดับมาก อาจเปนผลเนือ่ งจาก
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดติดตามประเมินหลังจากที่
บัณฑิตรายงานตัวตอตนสังกัดเพียง 1 เดือน และสวนใหญ
จั ด ให บั ณ ฑิ ต ได ฝ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ใ นหลายๆ แหล ง ใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะกลมุ ตัวอยางทีต่ อบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนหัวหนาหอผปู ว ยทีบ่ ณ
ั ฑิตสังกัด จึงทำใหยงั
ไมสามารถสังเกตการณบณ
ั ฑิตไดอยางทัว่ ถึง ผวู จิ ยั จึงวางแผน
ติดตามประเมินซ้ำอีกครัง้ เมือ่ บัณฑิตผานระยะทดลองงาน
6 เดือนและเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มจากเพื่อนรวมงานเพื่อ
ใหไดขอมูลที่หนักแนนมากขึ้น สวนในดานบัณฑิตนั้นมี
การรับรอู ยใู นระดับทีส่ งู กวา อธิบายไดวา บัณฑิตเองเปน
ผูปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาลไดถูกกลอมเกลาเกี่ยวกับการ
ดูแลผรู บั บริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตขอบเขต
ของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ฝกการคิดวิเคราะห
สังเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ การแสวงหาองค
ความรูจากหลักฐานเชิงประจักษเพื่อนำมาประยุกตใชใน
รายวิชาทางการพยาบาลทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ฝก
ปฏิบัติในการเปนผูนำและบริหารจัดการทางการพยาบาล
รวมทัง้ กอนทีจ่ ะสำเร็จการศึกษาบัณฑิตไดฝก ประสบการณ
วิ ช าชี พ การพยาบาลที่ เ ลื อ กสรร รายวิ ช านี้ ถื อ เป น การ
บูรณาการองคความรทู างการพยาบาลกับฝกบทบาทของการ
เปนพยาบาลวิชาชีพทำใหบณ
ั ฑิตรับรเู กีย่ วกับคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพในดานภูมิรูและภูมิปญญามากกวาผูใชบัณฑิต
นัน่ เอง อยางไรก็ตาม นับไดวา หลักสูตรมีลำดับขัน้ ของราย
ุ ลักษณะเชิงวิชาชีพที่
วิชาทีต่ า งไดชว ยพัฒนาบัณฑิตใหมคี ณ
พึงประสงคทงั้ ดานความรู คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทาง
ปญญา การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศ



    

7. ขอเสนอแนะ

9. เอกสารอางอิง

7.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
7.1.1 ผูบริหารหลักสูตรควรนำขอคนพบที่ไดไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให
สอดคลองกับอัตลักษณของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดยเฉพาะคุณลักษณะใน
ดานการวิจยั และนวัตกรรม
7.1.2 อาจารยประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตรควร
สงเสริมและดำรงไวซงึ่ อัตลักษณของบัณฑิตพยาบาลโดย
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมรวมทัง้ ปลูกฝงความเปนบัณฑิตนักวิทยาศาสตรที่
นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชดแู ลผรู บั บริการดวยหัวใจ
ความเปนมนุษยอยางตอเนื่อง
7.2 ข อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป ควรติ ด ตาม
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ทั้ ง ด า นภู มิ รู
ภูมิธรรม ภูมิปญญาเมื่อบัณฑิตผานการทดลองงาน และ
ติดตามผลกระทบของหลักสูตรครอบคลุมผใู ชบณ
ั ฑิตทีเ่ ปน
ผบู งั คับบัญชาและผใู ชบริการ

(1) สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา. กรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.2552 และแนวทางการปฏิบตั .ิ สืบคนจาก http:/
/graduateschool.bu.ac.th/tqf/images/pdf/tqf_th.pdf,
2552.
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552.
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2552,2552.
(3) งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. คูมือการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษา 2555.
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี,2556.
(4) สภาการพยาบาล. สมรรถนะผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ. กรุงเทพฯ: ศิรยิ อด
การพิมพ, 2553.
(5) วิลาวรรณ เทียนทอง. การพัฒนาโครงการฝกอบรม
เพื่ อ เสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข อง
พยาบาลวิ ช าชี พ กองทั พ อากาศ. วิ ท ยานิ พ นธ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2553.
(6) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี. (2556).รายงานประเมินตนเองปการศึกษา
2555 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร. นครราชสีมา: สำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี.
(7) สุภาพ ณ นครและคณะ. การศึกษา วิเคราะห รูปแบบ
ที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต อุ ด มคติ ไ ทย.
กรุงเทพฯ: สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยประเมินหลัก
สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาล ศาสตรซงึ่ ได
รับทุนการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และขอขอบคุณ ผศ.ดร.จันทรทริ า เจียรณัยทีใ่ หคำชีแ้ นะใน
การเตรียมตนฉบับ รวมทัง้ ขอขอบคุณบัณฑิตพยาบาลและ
ผใู ชบณ
ั ฑิตทุกทานทีใ่ หขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนในการวิจยั
ครัง้ นี้
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จำนวนบทความและผลกระทบการอ า งอิ ง ของบทความวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ
การตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติของ
ไทยประจำป ค.ศ.2012
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Abstract
Theaim of this study were to compare the number of published research papers and the citation impacts in
certain period. The data used in this research consists of published research papers and citation impacts in 2012 from



    

9 universities. These data are taken from Web of Science and Scopus. The average number of citations time is based
on 3 intervals -immediacy citation impacts, 2-year citation impacts and 5-year citation impacts. The calculation
method is the same method used by Institute for Scientific Information (ISI). The results of this study show that in 2012,
Mahidol University has the highest number of research papers published which appear in Web of Science and
Scopus(1,178and 1,576), followed by Chulalongorn University (1,115 and 1,272). The number of articles of 9 universities that appeared in Scopus is more than that appear in Web Of Science. For citation impacts, Mahidol University
is the first ranking of all 3 intervals for both of databases while other universities change positions when the period of
time or database is changed. The maximum values of the average number of citations are compared between Web of
Science and Scopus, the immediacy citation impacts are 0.5578 and 0.5945, 2-year citation impacts are 2.5901 and
2.4164 and 5-year citation impacts are 2.6001 and 2.4494 respectively. The growth rate of citation impacts is highest
in two years after the articles are published, it shows that the published research papers will get the most response from
the readers in the first 2 years.Therefore, researchers need to study the trend of research work in a particular area being
hot topic. A study in this way will help researchers define the topic of being interested over a particular period of time.
That would result in the published research papers having a chance to be increasingly cited.
คำสำคัญ:มหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ, ผลกระทบการอางอิง, บทความวิจยั
Keyword: National Research Universities, Citation Impacts, Research Papers

1. บทนำ
ผลกระทบการอางอิง (Citation Impacts)หรือคา
เฉลีย่ จำนวนครัง้ ของการไดรบั การอางอิง ถือเปนมาตรฐาน
สากลสำหรับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิทยา
ศาสตร ที่ใชเปนแนวทางหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพ
ของนักวิจัยหรือผลงานวิจัย ในการประเมินผลงานทาง
วิชาการ(1,2) จำนวนครัง้ ของการไดรบั การอางอิงแสดงให
เห็นถึงผลกระทบ(Impact)ในการถูกนำไปใชหรือการมี
อิทธิพลตอผลงานวิจยั ของคนอืน่ ยิง่ มีจำนวนครัง้ ของการ
ไดรบั การอางอิงมาก ก็เปนขอบงชีไ้ ดวา บทความนัน้ ไดรบั
ความนิ ย มและได รั บ การอ า นจากนั ก วิ จั ย มากเช น กั น
(3)และในปจจุบัน การอางอิงไดเขามามีผลกระทบตอ
สถาบันการศึกษาทั่วโลกเพราะการอางอิง (Citations:
research influence)ไดเปนตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญ 1 ใน 5 ปจจัย
สำหรับใชในการประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
(World University Rankings) และมีคา น้ำหนักถึง รอยละ
30 (4)จากความสำคัญของผลกระทบการอางอิงดังกลาว
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจยั ตาง ๆ จำเปนอยางยิง่ ที่
ุ ภาพทีจ่ ะไดรบั
จะตองปรับปรุงผลงานดานการวิจยั ใหมคี ณ

การพิ จ ารณาตี พิ ม พ ใ นวารสารที่ มี ค า ดั ช นี ผ ลกระทบ
การอางอิงสูง (Journal Impact Factor)เพื่อเพิ่มโอกาสให
บทความนัน้ ๆไดรบั การอางอิงมากขึน้ จากสถานการณดงั
กลาวขางตน การที่จะผลิตผลงานวิจัยเพียงเพื่อใหไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติจึงยังไมเพียงพอที่
จะสรางชือ่ เสียงใหกบั สถาบันการศึกษานัน้ ๆ ได แตจำเปน
อยางยิง่ ทีจ่ ะตองสรางคุณภาพของผลงานวิจยั เพือ่ ใหไดรบั
การตีพมิ พในวารสารทีม่ ชี อื่ เสียงและมีอตั ราการอางอิงสูง
เพือ่ ใหบทความทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสารนัน้ ก็มโี อกาส
ที่จะไดรับการอางอิงเพิ่มสูงขึ้น
ในป พ.ศ. 2552 รัฐบาลของไทยมีนโยบายเรงดวน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศสูระดับนานา
ชาติ เพือ่ ยกระดับมหาวิทยาลัยของไทยใหมศี กั ยภาพดาน
การวิจยั ทีส่ งู ขึน้ และมีขดี ความสามารถระดับโลก (World –
Class University)โดยมงุ เนนใหเกิดการผลิตผลงานดานการ
วิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยทีเ่ หมาะสมกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั แหง
ชาติ มีมหาวิทยาลัยที่ผานการคัดเลือกจำนวน 9 แหงคือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย



จำนวนบทความและผลกระทบการอางอิงของบทความวิจยั ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ
ในวารสารระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติของไทยประจำป ค.ศ.2012

ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึง่ มหาวิทยาลัยทัง้ 9 แหง
จะไดรับงบประมาณสนับสนุนเปนเวลา 3 ปเพื่อนำไป
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในการวิจยั (Research Infrastructure)
และเงินทุนวิจัย (Research Fund) สำหรับพัฒนาอาจารย
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (5) และเพื่อเปนการ
ติดตามผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
ทัง้ 9 แหง ผวู จิ ยั ในฐานะทีม่ หี นาทีร่ วบรวมผลกระทบการ
อางอิงของบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัยและ
ผลกระทบการอางอิงของบทความวิจัยจากมหาวิทยาลัย
แหงชาติทตี่ พี มิ พในวารสารระดับนานาชาติ เพือ่ แสดงให
เห็นถึงศักยภาพดานการวิจยั ของมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
ทัง้ 9 แหง

จำนวนครัง้ ของการไดรบั การอางอิง จะนับรวมทัง้ การอาง
อิงตัวเองดวย (Self-cited)
3.1.3 การนับจำนวนบทความจะมีการนับซ้ำ
ในกรณีที่ ผรู ว มวิจยั นัน้ สังกัดตางสถาบัน
3.1.4 ขอมูลทีน่ ำมาศึกษาเปนขอมูลทีร่ วบรวม
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2556
3.2 ดัชนีชว งเวลาของผลกระทบการอางอิง ศึกษา
ใน 3 ชวงเวลาคือ
3.2.1 ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจจุบัน
(Immediacy Index)
3.2.2 ผลกระทบการอางอิงในรอบ 2 ปลา สุด
(2-Years Impact Factor)
3.2.3 ผลกระทบการอางอิงในรอบ 5 ปลา สุด
(5-Years Impact Factor)
3.3 การคำนวณคาผลกระทบการอางอิง จะใช
หลักการเดียวกับการคำนวณคาดัชนีผลกระทบการอางอิง
ของวารสารตามหลักการของ ISI ซึง่ คำนวณจากสมการดัง
2. วัตถุประสงค
นี้
2.1 เพือ่ ศึกษาจำนวนบทความทีไ่ ดรบั การตีพมิ พใน
3.3.1 ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจ จุบนั
วารสารระดับนานาชาติประจำป ป ค.ศ. 2012
จำนวนครัง้ ของการอางถึงบทความทีล่ งพิมพ
2.2 เพือ่ ศึกษาคาเฉลีย่ จำนวนครัง้ ของการไดรบั การ
ในปที่ n และถูกอางในปที่ n
อางอิงประจำป ค.ศ. 2012 ของบทความวิจัยที่ไดรับการ
จำนวนบทความทัง้ หมดทีด่ พี มิ พในปที่ n
ตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยวิจยั แหง
3.3.2 ผลกระทบการอางอิงในรอบ 2 ปลา สุด
ชาติทงั้ 9 แหงในชวงเวลาทีก่ ำหนด

3. วิธกี ารศึกษา

จำนวนครัง้ ของการอางถึงบทความทีล่ งพิมพ
ในปที่ n-1 + n-2 และถูกอางในปที่ n
จำนวนบทความทัง้ หมดทีด่ พี มิ พในปที่ n-1 + n-2

3.1 ขอมูลทีน่ ำมาศึกษา ไดแกจำนวนบทความวิจยั
3.3.3 ผลกระทบการอางอิงในรอบ 5 ปลา สุด
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติจำนวน 9 แหงที่ไดรับการ
ตีพมิ พ ในชวงป ค.ศ. 2007-2012 และจำนวนครัง้ ทีไ่ ดรบั (5-Years Impact Factor)
การอางอิงในป ค.ศ. 2012 จากฐานขอมูล Web of Science
จำนวนครัง้ ของการอางถึงบทความทีล่ งพิมพ
และฐานขอมูล Scopusโดยบทความทีน่ ำมาศึกษาจะอยภู าย
ในปที่ n-1... + n-5 และถูกอางในปที่ n
ใตเงื่อนไขดังนี้
จำนวนบทความทัง้ หมดทีด่ พี มิ พในปที่ n-1... + n-5
3.1.1 จะตองมีชื่อสถาบันการศึกษาที่นักวิจัย
สังกัดปรากฏในทีอ่ ยู (Address) ของผวู จิ ยั หรือผรู ว มวิจยั
เมือ่ n คือปทมี่ กี ารตีพมิ พและอางอิง
(6,7)
3.1.2 รูปแบบของเอกสาร (Document Type)
จะตองจัดอยใู นประเภทบทความ (Article)เทานัน้ การนับ



    
3.4 คาสถิตทิ ใี่ ชในการศึกษา
3.4.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
จำนวนบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติทั้ง 9
แหงทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติ เปนการ
คำนวณคาสถิตทิ เี่ ปนการแจกแจงความถี่
3.4.2 การคำนวณคาผลกระทบการอางอิงของ
บทความวิจยั ของแตละมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั การตีพมิ พใน
วารสารระดับนานาชาติ เปนการคำนวณคาสถิตทิ เี่ ปนคา
เฉลี่ย (Mean)
3.4.3แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย
ผลกระทบการอางอิงของบทความในแตละมหาวิทยาลัย
ดวยแผนภูมิ

4. ผลการศึกษา
4.1 จำนวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในป
ค.ศ. 2012 ของแตละมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในฐานขอมูล
ISI และ Scopus เมื่อเรียงลำดับจำนวนจากมากที่สุดไป
นอยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (1,178 และ 1,576)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1,115 และ 1,272) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (659 และ768) มหาวิทยาลัยขอนแกน (524 และ
722) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (445 และ 596) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (416 และ 574) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร(ี 240 และ 355) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(212 และ 317) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (178
และ 209) ซึ่ ง จำนวนบทความที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล
Scopus จะมากกวาที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI ในทุ ก
มหาวิทยาลัย ดังปรากฏในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงจำนวนของบทความของแตละมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในป ค.ศ. 2012 เมือ่ จำแนกตามฐานขอมูล
4.2 ผลกระทบการอางอิง
4.2.1 ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจ จุบนั
(1) ผลกระทบการอางอิงจากบทความทีป่ รากฏ
ในฐานขอมูล ISIเมือ่ เรียงลำดับจากมากทีส่ ดุ ไปยังนอยทีส่ ดุ
ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล (0.5578) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(0.5229) มหาวิทยาลัยขอนแกน (0.4027) มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร (0.3962) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (0.3258)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (0.3187) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

(0.2957) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(0.2625) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (0.2292)
(2) ผลกระทบการอางอิงจากบทความทีป่ รากฏ
ในฐานขอมูล Scopus เมื่อเรียงลำดับจากมากที่สุดไปยัง
นอยทีส่ ดุ ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล (0.5945) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (0.4214) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (0.4198) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร (0.3691)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (0.3601) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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(0.3190) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (0.2962) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี (0.2201) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(0.2080)
4.2.2 ผลกระทบการอางอิงในรอบ 2 ปลา สุด
(1) ผลกระทบการอางอิงของบทความทีป่ รากฏ
ในฐานขอมูล ISIเมือ่ เรียงลำดับจากมากทีส่ ดุ ไปนอยทีส่ ดุ
ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล (2.5901) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2.3358) มหาวิทยาลัยขอนแกน (2.0443) จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย (1.8681) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกลาธนบุรี (1.7127) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(1.6800) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (1.4898)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.4863) และมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร (1.3833)
(2) ผลกระทบการอางอิงของบทความทีป่ รากฏ
ในฐานขอมูล Scopusเมือ่ เรียงลำดับจากมากทีส่ ดุ ไปนอยที่
สุดของแตละสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (2.4164)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2.2313) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (1.8753) มหาวิทยาลัยขอนแกน
(1.8653) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1.8584) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (1.5663) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(1.4846) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร (1.3328) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.2186)

4.2.3 ผลกระทบการการอางอิงในรอบ 5 ปลา สุด
(1) ผลกระทบการอางอิงของบทความทีป่ รากฏ
ในฐานขอมูล ISIเมือ่ เรียงลำดับจากมากทีส่ ดุ ไปนอยทีส่ ดุ
ของแต ล ะสถาบั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (2.6001)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2.3755) มหาวิทยาลัยขอนแกน
(2.2972) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2.1695) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2.0440) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (2.0191) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(1.7087) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (1.6793) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.6687)
(2) ผลกระทบการอางอิงของบทความทีป่ รากฏ
ในฐานขอมูล Scopusเมือ่ เรียงลำดับจากมากทีส่ ดุ ไปนอยที่
สุดของแตละสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (2.4494)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2.2387) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (2.3094) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2.1039) มหาวิทยาลัยขอนแกน (2.0770) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (1.9224) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(1.8154) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (1.6584) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.4214)
แผนภูมกิ ารเปรียบเทียบผลกระทบการอางอิงทัง้ 3
ชวงเวลาเมือ่ จำแนกตามฐานขอมูลจะปรากฏผลดังนี้

1. ผลกระทบการอางอิงของบทความทีป่ รากฏในฐานขอมูล ISI ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2

แผนภูมเิ ปรียบเทียบคาเฉลีย่ จำนวนครัง้ ของการไดรบั การอางอิงจาก 3 ชวงเวลาของบทความทีป่ รากฏในฐานขอมูล
ISI เมือ่ จำแนกตามมหาวิทยาลัย



    
2. ผลกระทบการอางอิงของบทความทีป่ รากฏในฐานขอมูล Scopus ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3

แผนภูมเิ ปรียบเทียบคาเฉลีย่ จำนวนครัง้ ของการไดรบั การอางอิงจาก 3 ชวงเวลาของบทความทีป่ รากฏในฐาน
ขอมูล Scopusเมือ่ จำแนกตามมหาวิทยาลัย

5. สรุปและอภิปรายผล
การเปรียบเทียบในดานจำนวนบทความของแตละ
มหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูล ISIและ Scopusพบวา การจัดอันดับ
ผลงานเมื่อจัดเรียงจากจำนวนบทความมากที่สุดไปยัง
บทความนอยที่สุดไมมีการเปลี่ยนแปลง และจำนวน
บทความของทุ ก สถาบั น ที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล ของ
Scopusจะมีปริมาณมากวาทีป่ รากฏในฐานขอมูล ISI ทัง้ นี้
เนื่องมาจากฐานขอมูล ISI จะมีมาตรฐานคอนขางสูงใน
การรับวารสารเขาจัดอันดับ และมีรายละเอียดมากกวาฐาน
ขอมูล Scopus โดยเฉพาะวารสารทีม่ คี า ดัชนีผลกระทบการ
อางอิงสูง มักจะมีกฎเกณฑสำหรับบทความทีจ่ ะเขาตีพมิ พ
สูงเชนเดียวกัน จึงอาจเปนอุปสรรคตอนักวิจยั หนาใหมที่
จะสงบทความตีพมิ พในวารสารทีม่ คี า ดัชนีผลกระทบการ
อางอิงในระดับสูง สำหรับฐานขอมูลของ Scopus จะให
โอกาสกับวารสารที่เปนเฉพาะระดับภูมิภาคไวดวย ซึ่ง
วารสารบางรายชือ่ อาจไมปรากฏในฐานขอมูลของ ISI
การเปรี ย บเที ย บผลกระทบการอ า งอิ ง พบว า
ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจ จุบนั ของแตละสถาบันมี
ความแตกตางกันไมมาก และยังไมมสี ถาบันใดมีคา เฉลีย่

ถึง 1.000 ครัง้ ผลกระทบการอางอิงในรอบ 2 ปลา สุดจะมี
อัตราสวนการเพิม่ ขึน้ คอนขางสูงในทุกมหาวิทยาลัย และ
ผลกระทบการอางอิงในรอบ 5 ปลา สุดจะมีคา เฉลีย่ เพิม่ ขึน้
ในทุกสถาบันแตเปนอัตราสวนทีน่ อ ยลง แสดงวาบทความ
วิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติที่ไดรับการตีพิมพนั้น
กระแสการตอบรับสูงจะอยใู นชวง 2 ปแรก
เมือ่ พิจารณาในภาพรวม พบวามหาวิทยาลัยมหิดล
เปนเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่คาผลกระทบการอางอิงของ
บทความมีอนั ดับทีไ่ มเปลีย่ นแปลงจากการวัดจาก 3 ชวงเวลา
และจากฐานข อ มู ล ของบทความที่ ป รากฏ กล า วคื อ
ผลกระทบทางการอางอิงในรอบปปจ จุบนั ในรอบ 2 ปลา สุด
และในรอบ 5 ปลา สุด มหาวิทยาลัยมหิดลมีคา เฉลีย่ จำนวน
ครัง้ สูงเปนอันดับ 1 และทัง้ สองฐานขอมูลทีไ่ ดนำมาเปน
กรณีศึกษา สวนมหาวิทยาลัยอื่นคาผลกระทบการอางอิง
จะมีการสลับตำแหนงเมื่อมีการเปลี่ยนชวงเวลาในการ
คำนวณ หรือตามฐานขอมูลทีบ่ ทความปรากฏ แตทงั้ นีย้ งั
มีปจ จัยสำคัญทีส่ ง ผลตอคาผลกระทบการอางอิงก็คอื สาขา
วิชาทีแ่ ตละมหาวิทยาลัยเปดสอน จะเห็นวามหาวิทยาลัย
ทีม่ คี า ผลกระทบการอางอิงสูง จะเปนมหาวิทยาลัยทีม่ กี าร
เรียนการสอนของหลักสูตรทางดานการแพทย ดานชีววิทยา
หรือดานเคมี ซึง่ สาขาวิชาเหลานีจ้ ะมีการเปลีย่ นแปลงคอน
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ขางรวดเร็วและมีจำนวนชื่อวารสารมากกวาสาขาดาน
วิศวกรรมศาสตร หรือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่
วารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาจใชเวลามากกวา
2 ปในการตีพิมพเผยแพรจึงจะไดรับการตอบรับ (1,3,8)
และจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยที่มี
จำนวนบทความวิจัยและคาเฉลี่ยผลกระทบการอางอิงสูง
สุ ด ทั้ ง 3 ช ว งเวลาและทั้ ง 2 ฐานข อ มู ล ก็ ส ง ผลให
มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยแหง
อาเซียนเปนลำดับที่ 38 นำหนามหาวิทยาลัยอืน่ รองลงมา
ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยลำดับที่ 43 ซึง่ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานวิจยั มาเปนอันดับสอง และ
คาเฉลีย่ ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจ จุบนั ของป ค.ศ.
2012 ก็เปนลำดับที่ 2 เชนกัน ดังนัน้ ทัง้ จำนวนบทความ
และคาเฉลีย่ ผลกระทบการอางอิงจึงเปนปจจัยหนึง่ ทีจ่ ะสง
ผลตอการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ นอกจาก
จำนวนและคาเฉลี่ยผลกระทบการอางอิงแลวยังมีคาเฉลี่ย
จำนวนอาจารยตอ จำนวนบทความทีไ่ ดรบั การตีพมิ พกเ็ ปน
อีกเกณฑหนึ่งที่ไดถูกนำมาพิจารณาในการใหคะแนน
สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดวย (9)

6. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเปรียบเทียบในครัง้ นี้ จะทำใหแตละ
มหาวิทยาลัยไดเห็นถึงลำดับหรือตำแหนงของตนเมื่อ
เทียบกับกลมุ มหาวิทยาลัยแหงชาติดว ยกัน ผทู รี่ บั ผิดชอบ
ดานการบริหารจัดการดานงานวิจยั ของแตละมหาวิทยาลัย
อาจนำผลจากการศึกษาครัง้ นีไ้ ปพิจารณาทบทวนและวางแผน
กลยุทธเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรกู บั สถาบันทีโ่ ดดเดนกวา ซึง่
จะทำใหการพัฒนาดานงานวิจัยไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป เนื่องจากการ
ศึกษาในครั้งนี้เนนการศึกษาในภาพรวม หากมีการศึกษา
เฉพาะลงไปในแตละสาขา หรือแตละคณะวิชา ก็จะทำให
เห็นผลชัดเจนยิง่ ขึน้ ทัง้ นีอ้ าจศึกษาขยายผลถึงปจจัยทีอ่ าจ
มีผลตองานวิจยั ของแตละมหาวิทยาลัย เชน จำนวนนักวิจยั
หรือจำนวนอาจารยตอ จำนวนผลงานตีพมิ พ งบประมาณ
สนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ รวมถึงการพิจารณา
คะแนนทีเ่ ปนสัดสวนระหวางผวู จิ ยั หลักและผวู จิ ยั รวม
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ การจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผศู กึ ษาใชวธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพโดยวิธวี ทิ ยาปรากฎการณวทิ ยา เปน
การศึกษาแนวคิดและกระบวนการในดานความรทู เี่ กีย่ วของกับคนภายในชุมชน การสะทอนความรสู กึ ความคิด และ
ประสบการณชวี ติ ทีผ่ า นมา เปนการคนหาพฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกมาโดยตรง โดยวิธสี มั ภาษณแบบเจาะลึก วิธี
การสังเกตแบบมีสว นรวม จากผใู หขอ มูลหลักคือชาวบานชุมชนบานดอนมะขามจำนวน 15 คน และการศึกษาคนควา
จากเอกสาร ผลการวิจยั พบวา การจัดการทุนทางสังคมของชุมชนบานดอนมะขาม กอใหเกิดเครือขายของชาวบานทีต่ อ ง
การพัฒนาชุมชนทีอ่ าศัยอยใู หมคี วามยัง่ ยืน โดยชาวบานมีสว นรวมในการทำกิจกรรมรวมกัน รวมการวางแผนและแกไข
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ทำใหชาวบานในชุมชนบานดอนมะขามเกิดความรักในชุมชนทีอ่ าศัยอยู และเปนการสรางความ
สัมพันธทดี่ รี ะหวางชาวบานในชุมน เพือ่ ลดปญหาความขัดแยงของชาวบานในชุมชนลง และเพือ่ ใหงา ยตอการพัฒนา
ชุมใหยงั่ ยืนตอไป มีการจัดการทุนทางสังคมของชาวบานชุมชนบานดอนมะขาม เพือ่ พัฒนาชุมชนใหยงั่ ยืน ไดแก 1) มี
การประชุมประจำเดือนทุกเดือน โดยการประชุมนัน้ แตละบานจะตองสงตัวแทนเพือ่ เขารวมการประชุมหลังคาละ 1 คน
เพือ่ ใหไดรบั รขู า วสารอยางทัว่ ถึง และเพือ่ รวมกันแสดงความคิดเห็นโดยพรอมเพียงกัน จะไดไมเกิดปญหาตามมาหลัง
ตัดสินใจรวมกัน เพือ่ ความเสมอภาคของชาวบานทุกคน จะไดมกี ารแลกเปลีย่ นความรคู วามเขาใจรวมกัน 2) การลงมือ
ปฏิบตั ใิ นการทำกิจกรรมรวมกัน ภายในชุมชนบานดอนมะขามชาวบานมีความกระตือรือรนในการใหความรวมมือ โดย
มีผูนำและชาวบานรวมกันจัดการทรัพยากรภายในชุมชนใหไดรับการพัฒนาไปในแนวทางที่วางแผนไว เพื่อใหเปน
ประโยชนตอ ทุกคนในชุมชนมากทีส่ ดุ 3) ความสำเร็จหลังจากการรวมมือกันของผนู ำชุมชนและชาวบานทุกคนคือ การ
ไดเปนชุมชนตัวอยางในการรวมทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน โดยชุมชนบานดอนมะขามเปนแบบอยางใหชมุ ชนใกลเคียง
ไดดเู ปนแบบอยางในการรวมทำกิจกรรมรวมกัน และประสบผลสำเร็จตามทีช่ าวบานกำหนดไว และชุมชนไดรบั การ
พัฒนาใหยงั่ ยืนตามทีช่ าวบานตองการ ผลการวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ นำมาเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหดขี นึ้ เพือ่ ใหบรรลุ
ตามความตองการของชาวบานในชุมชน และเกิดประโยชนแกชาวบานในชุมชนบานดอนมะขาม ทำใหชมุ ชนประสบ
ความสำเร็จและสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน



    

Abstract
This study aimed at managing social capital to the development of sustainable communities. The study used a
qualitative research methodology by phenomenology, study concepts and processes in knowledge related to the
people in the community. Reflections feelings, notions and past experiences. The behavior of individuals expressed
directly by depth interview by Sampling of the population of the main contributors to the villagers of Baan Don Ma
kham total 15 persons. And observant and study from Documents. The results showed that the management of
community social capital Baan Don Ma Kham, causing a network of people who want to develop a sustainable
community living, by residents participate in activities together, join the planning and resolve problems in the community.
The villagers in Baan Don Ma Kham love to living in the community and make a better relationship between the people
in the community for reducing residents conflicts in the community and easier develop a sustainable community. There
was a social capital management of villagers in the Baan Don Ma Kham community for sustainable development
which were 1) Monthly meeting that each household must sent their representative to join at least 1 person for all
households’ thorough information acknowledgement and united participation in the meeting discussion to avoid any
problems that may have after the meeting decision for equality of all villagers and to exchange their cognizance.
2) Co-performed activities in Baan Don Ma Kham community that the community resources were managed by
community leader and villagers with their united participation alacrity following their development plan for all villagers’
highest benefits 3) Their success after co-participation of the community leader and all villagers were; being a
community model in activities co-participation pattern for nearby neighbor communities to learn for successful communities’ co-participation achievement as planned and sustainable development of community as requirements of the
villagers. The result of this study can be used as a model to improve a community for their development to achieve the
communities’ villagers’ requirements and for benefit of villagers in the Baan Don Ma Kham community that brought
them to success and be able to sustain their self-reliance.
คำสำคัญ : ทุนทางสังคม การมีสว นรวม การเรียนรขู องชุมชน การจัดการ
Key Words : Social Capital, Participation, The Community Learning, Management

บทนำ
การพัฒนาประเทศไปสคู วามทันสมัย ไดกอ ใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงแกสังคมไทยอยางมากในทุกดาน ไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและ
สิง่ แวดลอม ทำใหชวี ติ ความเปนอยขู องคนไทยเปลีย่ นแปลง
ไปตามการพัฒนา จากสังคมแบบชนบทกลับเปลีย่ นแปลง
เปนสังคมอุตสาหกรรม ทีท่ กุ คนตองแขงขันกันเพือ่ ความ
อยรู อดของตนเอง ซึง่ บางคนคิดวาการพัฒนาเปนการการ
เปลีย่ นแปลงจากสภาพหนึง่ ไปสอู กี สภาพหนึง่ ทีด่ กี วาเดิม
อยางเปนระบบ หรือการทำใหดขี นึ้ กวาสภาพเดิมทีเ่ ปนอยู

อยางเปนระบบ แตในปจจุบันการพัฒนาก็ไมไดทำให
สั ง คมเปลี่ ย นแปลงไปสู สิ่ ง ที่ ดี ก ว า เสมอไป เพราะใน
ปจจุบนั การพัฒนาก็เปนการพัฒนาสิง่ ทีม่ อี ยแู ลวใหดหี รือ
ใหมขนึ้ แตสงิ่ ทีต่ อ งการพัฒนาอยางเรงดวนกลับไมไดรบั
การพัฒนาใหดขี นึ้ อาทิ ปญหายาเสพติด ปญหาความยากจน
ปญหาดานการศึกษา ปญหาครอบครัว เปนตน เปนปญหา
ที่ตองการการพัฒนาจากรัฐบาลเปนอยางมากเนื่องจากมี
ผลกระทบตอสังคม แตไมไดรบั งบประมาณในการชวยเหลือ
อย า งเพี ย งพอจากรั ฐ บาล จึ ง ทำให ค นไทยทุ ก คนต อ ง
รวมมือกันเพือ่ ชวยกันขจัดปญหาภายในสังคมใหหมดไป
การเกิดความยัง่ ยืนของสังคมชนบทขึน้ อยกู บั การมีองคกร
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และกระบวนการการเรียนรูของประชาชน การมีองคกร
ทำใหพลังเพิม่ ขึน้ และมีความยัง่ ยืนโดยเปนกลไกของการ
เรียนรรู ว มกันและการจัดการ (1)
การพัฒนาชุมชนไมจำเปนที่จะตองใชทุนทรัพย
มากมายในการพัฒนา แตสงิ่ สำคัญอยทู ที่ กุ คนรวมมือรวมใจ
กันในการพัฒนาก็จะทำใหชุมชนเขมแข็ง คนที่อยูอาศัย
ภายในชุมชนจะมีความสงบสุขตามไปดวย โดยการนำ
“ทุนทางสังคม” ที่มีอยูแลวภายในชุมชนเขามาใชในการ
พัฒนาชุมชน ทุนทางสังคมเปนนามธรรม ทีไมอาจนับออกมา
วามีมลู คาเทาใด แตมคี วามรสู กึ วามีอยใู นสังคม ซึง่ นาจะ
มีอยหู ลายประเภทและมีรายละเอียดมากมาย สิง่ ทีเ่ รียกวา
ทุนทางสังคมนั้น มีอยูในทุกสังคมแตมีมากนอยตางกัน
และเปนทุนทีเ่ กีย่ วพันกับความรสู กึ วา “มีพอ” “มีคณ
ุ ธรรม”
“รจู กั แบงปน (2) เสมือนธรรมชาติพนื้ ฐานทีม่ อี ยใู นแตละ
สังคม ที่จะกอใหเกิดการกระทำที่เปนประโยชนรวมกัน
อาทิ การจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของชุมชน
บานดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เปนชุมชนทีน่ ำ “ทุนทางสังคม” เขามา
ใชในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
องค ก รชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น โดยกระบวนการที่ ค นใน
ชุมชนมาประชุม ปรึกษาหารือกันซ้ำแลวซ้ำอีก จนปรากฏ
ตัวผูนำตามธรรมชาติ มีการจัดการองคกรมีการวิเคราะห
ปญหา วินจิ ฉัยปญหา วิเคราะหทางเลือกและตัดสินใจทาง
เลือกไดถกู ตอง (3) โดยการรวมกลมุ ของประชาชนทีอ่ าศัย
อยูภายในชุมชนชวยกันพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยูใหเจริญ
หรือการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงชุมชนใหดขี นึ้ โดยการรวมมือ
ของคนภายในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพตาม
ความตองการของประชาชนทีจ่ ะไมกระทบตอสิง่ แวดลอมที่
อาศั ย อยู แต เ ป น การพั ฒ นาให ดี ขึ้ น เพื่ อ คนในชุ ม ชน
สามารถพึง่ ตนเองได หรือชวยตนเองได ในการคิด ตัดสิน
ใจ และการดำเนินการแกไขปญหา ตลอดจนการตอบสนอง
ความตองการของตนเองและสวนรวม โดยชุมชนบานดอน
มะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จั ง หวั ด
กาญจนบุรี เปนชุมชนทีม่ กี ารพัฒนาชุมชนใหมคี ณ
ุ ภาพอยู
เสมอ โดยความรวมมือของคนภายในชุมชนที่ตองการ
พัฒนาชุมชนใหมคี ณ
ุ ภาพตามความตองการของประชาชน
และเพือ่ ใหชมุ ชนยัง่ ยืนตลอดไป ดวยเหตุดงั กลาวผวู จิ ยั จึง

มีความประสงคในการศึกษาถึง การจัดการทุนทางสังคมสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอน
ตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพือ่ เปนแนว
ทางในการจัดการพัฒนาชุมชน ดวยความรวมมือรวมใจ
และความสามัคคีของชาวบานในชุมชนบานดอนมะขาม
เปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนตอไป
ชุมชนบานดอนมะขามเปนชุมชนที่มีขนาดเล็ก
มี 207 ครัวเรือน มีประชากรอาศัยอยทู งั้ หมด 612 มีสภาพ
ภูมปิ ระเทศสวนใหญเปนทีร่ าบลมุ และมีทรี่ าบเชิงเขาเปน
บางสวน มีคลองชลประทานไหลผานพื้นที่สวนใหญ
เหมาะแกการทำการเกษตร ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อาศัยกันแบบพีน่ อ งชวยเหลือซึง่ กันและ
กั น มี ก ารจั ด การประชุ ม ทุ ก วั น เสาร เ พื่ อ ให ป ระชาชน
ไดออกมาแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรม เพื่อเปน
การสรางความสัมพันธทดี่ ตี อ คนภายในชุมชนและชวยลด
ปญหาความขัดแยงระหวางประชาชน โดยมีผูใหญบาน
เปนคนกลางในการดูแลและแกไขปญหารวมกับประชาชน
ภายในชุมชน จนไดรบั รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่ มี ผ ลงานดี เ ด น ระดั บ จั ง หวั ด ด า นการป อ งกั น และ
ลดอุบตั เิ หตุ ประจำป 2550 ศูนยพฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
ระดับดีเดน ประจำป 2554 และประกาศเกียรติคณ
ุ สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ในการจัดกิจกรรมรวม
พลังสตรี เทิดพระเกียรติ 60 ป ครองราชยพอ ของแผนดิน เปน
เครือ่ งหมายแสดงความสำเร็จของชุมชน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจวา ชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดการทุนทางสังคมสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนใหประสบผลสำเร็จไดอยาง
ไร

วัตถุประสงค
1. เพือ่ วิเคราะหทนุ ทางสังคมของชุมชนบานดอม
มะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
2. เพือ่ ศึกษาการจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนบ า นดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

    

วิธกี ารดำเนินงาน
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผวู จิ ยั ใชวธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพโดยวิธี
วิทยาปรากฎการณวทิ ยา เปนการศึกษาแนวคิดและกระบวนการ
ในดานความรทู เี่ กีย่ วของกับคนภายในชุมชน การสะทอน
ความรสู กึ ความคิด และประสบการณชวี ติ ทีผ่ า นมา เปน
การคนหาพฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกมาโดยตรง โดย
วิธสี มั ภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview) เปนการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการควบคูกับการจดบันทึกภาค
สนาม (Field Note) เพือ่ สรุปประเด็นในการสัมภาษณ และ
ทำใหไมหลงประเด็น ซึ่งทำใหไดเรื่องตรงตามความตอง
การของผวู จิ ยั โดยผวู จิ ยั ไดรา งแนวทางการสัมภาษณและ
เปนผสู มั ภาษณเอง คำถามในการสัมภาษณเปนคำถามแบบ
เปดกวางๆ เพื่อใหผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็น และ
ไมทำใหผใู หขอ มูลรสู กึ ไมไววางใจในการตอบคำถาม โดย
ผูวิจัยที่ทำหนาที่สัมภาษณจะเปนคนโยงเขาใหประเด็น
หลักใหตรงตามวัตถุประสงค ซึง่ ผวู จิ ยั รถู งึ วัตถุประสงคที่
ทำวิจยั เปนอยางดีอยแู ลว โดยกระทำในลักษณะการตะลอม
ถาม (Probe) เพื่อใหไดขอเท็จจริงออมมาเฉพาะจุด โดย
ผูใหขอมูลหลักคือชาวบานที่อาศัยอยูภายในชุมชนบาน
ดอนมะขาม เพือ่ ใหไดขอ มูลในสวนทีเ่ กีย่ วกับวิถกี ารดำรง
ชีวติ ของคนในชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชนบานดอน
มะขามในการนำทุ น ทางสั ง คมเข า มาใช ใ นการพั ฒ นา
ชุ ม ชนให เ ข ม แข็ ง และวิ ธี ก ารสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม
(Participation Observation) โดยทีผ่ วู จิ ยั เขาไปสังเกตกลมุ
คนทีต่ อ งการศึกษา โดยมีสว นรวมในกิจกรรมทุกอยางของ
ชุมชน ซึ่งเปนวิธีที่จะทำใหผูวิจัยไดเขาใจวิถีชีวิตของผูที่
อาศัยอยใู นชุมชน และสามารถศึกษาวิจยั ไดอยางเต็มที่ จึง
จำเปนทีจ่ ะตองเขามาทำกิจกรรมรวมกับคนในชุมชน เพือ่
ใหรถู งึ การทำกิจกรรมรวมกันของประชาชนภายในชุมชน
ไดอยางลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ และการศึกษาคนควาจากเอกสาร เพือ่
ใหไดขอ มูลเพิม่ เติมจากการสัมภาษณ เพือ่ นำมาประกอบ
การวิจยั
ผใู หขอ มูลหลักในการทำวิจยั คือ ชาวบานทีอ่ าศัย
อยใู นชุมชนบานดอนมะขามจำนวน 15 คน สามารถแบง
ออกเปน 3 กลมุ คือ
กลมุ ที่ 1 ผใู หญบา น 1 คน นายกองคการบริหาร
สวนตำบล 1 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 2 คน


คือหัวหนากลมุ ในการกอตัง้ เครือขายเพือ่ การพัฒนาชุมชน
บานดอนมะขามใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน และเปนผูดูแล
ความเรียบรอยของชุมชนใหสงบสุข
กลุมที่ 2 ประชากร 6 คน คือผูที่อาศัยอยูภายใน
ชุมชนบานดอนมะขามและคนที่เปนสมาชิกในเครือขาย
ชุมชนบานดอนมะขาม ในการวิจัยเชิงคุณภาพเรียกผูถูก
ศึกษาวาประชากรและเจาะจงบางคนมาเปนผูใหขอมูล
เทานั้น
กลมุ ที่ 3 ปราชญชาวบาน 5 คน คือผทู มี่ ปี ระสบการณ
และได ป ระสบเหตุ ก ารณ ที่ ผู วิ จั ย ต อ งการศึ ก ษามาก
พอสมควรและอาศัยอยใู นสถานทีค่ อื ชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทำวิจยั ประกอบดวย ผวู จิ ยั นับ
เปนเครือ่ งมือหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัย และเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง เพราะการ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป น การสั ม ผั ส กั บ ผู ใ ห ข อ มู ล โดยตรง
ดังนัน้ ผวู จิ ยั ตองมีการเตรียมความพรอมกอนการสัมภาษณ
ทั้งในการทักษะและความรูในการสัมภาษณ โดยกอนที่
จะลงไปสัมภาษณชาวบานชุมชนบานดอนมะขามนั้น
ผวู จิ ยั ไดเตรียมความพรอม โดยการศึกษาขอมูลของชุมชน
บานดอนมะขามอยางละเอียดจากเอกสาร และกิจกรรม
ตางๆ ทีช่ าวบานทำรวมกัน เพือ่ ใชเปนแนวทางในการเขา
ไปสัมภาษณชาวบานไดราบรืน่ และไมทำใหชาวบานเกิด
ความกลัวในการทีจ่ ะตอบคำถาม ซึง่ การสัมภาษณจะเปน
การสัมภาษณในรูปของการพูดคุยระหวางชาวบานและ
ผูวิจัย โดยผูวิจัยจะถามขอมูลทั่วไปและมีการสอดแทรก
คำถามเขาไปในหัวขอการพูดคุยดวย เพื่อลดปญหาความ
กดดันใหแกชาวบาน และทำใหชาวบานไวใจในการให
ขอมูลแกผสู มั ภาษณ
แนวคำถามในการสัมภาษณผูใหขอมูล เปนแนว
คำถามแบบเปดกวางเพื่อตองการใหผูใหขอมูลไดแสดง
ความคิดเห็น และไมทำใหผใู หขอ มูลรสู กึ กลัวในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งแนวคำถามจะเปนการถามขอมูลทั่วไป
ของผูใหขอมูล ประวัติความเปนมาของชุมชน และการ
บริหารจัดการชุมชนใหประสบผลสำเร็จจนเปนชุมชนตน
ที่เขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
เครือ่ งบันทึกเสียง เพือ่ ใชบนั ทึกขอมูลระหวางการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคลทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความ



การจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาทีย่ งั ยืนของชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

คลาดเคลือ่ นของขอมูล เพือ่ ความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในระหวางการสัมภาษณผูใหขอมูล และเพื่อจะได
ขอมูลทีค่ รบตามทีผ่ วู จิ ยั ตองการ การบันทึกเสียงใน ระหวาง
การสัมภาษณจะทำใหผูใหขอมูลสามารถแสดงความคิด
เห็นไดอยางราบรื่น โดยไมตองมีการหยุดพักในระหวาง
การแสดงความคิดเห็น เพราะอาจจะทำใหไมไดขอมูลที่
เชือ่ มโยงตอกัน
เครือ่ งมือชวยจดบันทึก คือสมุดและปากกาสำหรับ
จดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณมีลักษณะคลายกับแบบ
บันทึกขอมูล โดยในสมุดบันทึกขอมูลผูวิจัยจดบันทึก
ขอมูลสวนตัวของผใู หขอ มูล อาทิ ชือ่ ผใู หขอ มูล สถานที่
ทำงาน อายุรวมทั้งที่อยูที่ติดตอได นอกจากบันทึกขอมูล
ของผูใหขอมูลหลักแลวผูวิจัยยังตองบันทึกขอมูลในภาค
สนามในรายละเอียดตางๆ ทีป่ รากฏในแตละวัน เพือ่ ชวย
เตื อ นความจำว า ผู วิ จั ย ต อ งนำรายละเอี ย ดที่ จ ดในสมุ ด
บันทึกไปใชในขัน้ ตอนของการวิเคราะหขอ มูลดวย
กล อ งถ า ยภาพดิ จิ ต อล เก็ บ ข อ มู ล ภาพในการ
บรรยากาศขัน้ ตอนและกระบวนการทีด่ ำเนินกิจกรรมรวม
กันและผวู จิ ยั ไดเขาไปมีสว นรวมในการทำกิจกรรมรวมกับ
ชาวบานชุมชนบานดอนมะขาม กอนการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บ
รวบรวมขอมูลของชาวบานชุมชนบานดอนมะขาม ผวู จิ ยั
ไดทำหนังสื่อเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการทำวิจยั ใหแกผนู ำชุมชนและชาวบานในชุมชน
บ า นดอนมะขาม เพื่ อ แจ ง ให ช าวบ า นทราบและเพื่ อ
ขอความรวมมือในการใหความรวมมือในการใหขอ มูลเพือ่
ทำการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการตรวจสอบขอมูลทีไ่ ดเก็บรวบ
รวมมา คือ การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation
Method) คือ 1) ตรวจสอบแหลงขอมูลจากแหลงเวลา โดย
ผวู จิ ยั จะสังเกตและสัมภาษณในเรือ่ งเดียวกัน แตตา งเวลา
กัน 2) ตรวจสอบแหลงขอมูลจากแหลงสถานที่ โดยผวู จิ ยั
จะสังเกตและสัมภาษณในเรือ่ งเดียวกัน แตตา งสถานทีก่ นั
และ 3) ตรวจสอบขอมูลจากแหลงบุคคล ผวู จิ ยั จะสังเกต
และสัมภาษณในเรือ่ งเดียวกันแตตา งบุคคล โดยผวู จิ ยั จะใช
วิธกี ารสัมภาษณผใู หขอ มูลหลัก การตรวจสอบขอมูลแบบ
สามเสาดานวิธกี ารรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) นัน้ ผวู จิ ยั ใชชวี ธิ กี ารรวบรวมขอมูลทีห่ ลากหลาย
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องเดียวกัน เชน ใชการ

สังเกตควบคูการสัมภาษณ การสอบถามขอมูลจากผูให
ขอมูลสำคัญ คือ ผใู หญบา น นายกองคการบริหารสวนตำบล
สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล ปราชญชาวบาน และ
ประชาชน ในเรือ่ งทีเ่ ปนประเด็นเดียวกัน พรอมกับสังเกต
วิถชี วี ติ พฤติกรรมการดำรงชีวติ ของคนในชุมชน ผวู จิ ยั ตอง
ศึกษาคนควาจนมีความเขาใจดีเกีย่ วกับการวิจยั และไดรบั
ความคิดเห็นในเรื่องนั้นออกมา (Shared Subjectivity)
นอกจากนี้ ผวู จิ ยั ยังใชวธิ ตี รวจสอบขอมูลแบบสอบถามซ้ำ
คือการพิจารณาขอมูลที่เก็บมาได หากขอมูลใดเปนที่
นาสนใจ ผวู จิ ยั จะตรวจสอบความเทีย่ งตรงภายในดวยการ
ถามอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไดสรุปผลการวิจัยและเขียน
รายงานผลการศึกษาวิจัยตอไป ซึ่งผูวิจัยไดคำนึงถึงความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือไดของขอมูลเปนหลัก การวิเคราะห
ขอมูลในภาคสนามนี้จะเริ่มตนดำเนินการตั้งแตวันแรกที่
ลงพื้นที่ จนถึงวันสุดทายที่วิจัย ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนจากการสัมภาษณทันทีขณะเก็บขอมูลในพื้นที่ที่
ศึกษา โดยผวู จิ ยั ไดจดบันทึกประเด็นสำคัญขณะสัมภาษณ
ไว และบันทึกภาพเพือ่ นำไปใชประกอบกับขอมูลทัง้ หมด
ทีไ่ ดจากการสัมภาษณ สอบถาม รวมทัง้ ฟงจากเครือ่ งบันทึก
เสียงซ้ำหลังการสัมภาษณ เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูล
เรื่องเดียวกันจากแหลงขอมูลหลายแหง ซึ่งไดกระทำ
ภายหลังจากการสัมภาษณทุกครั้ง แลวนำไปถอดบันทึก
คำสัมภาษณแบบคำตอคำแตละลายภายหลังกลับจากพืน้ ที่
อีกครัง้ หนึง่ ผวู จิ ยั ไดสรางมโนทัศน (Concept) ของขอมูล
ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น หรื อ แตกต า งกั น ในรู ป ของ
ขอความ (Statement) และจัดหมวดหมขู องมโนทัศนเพือ่
หาความสัมพันธเชือ่ มโยงเชิงเหตุผล ผวู จิ ยั วิเคราะหขอ มูล
โดยการกำหนดขอมูลโดยการกำหนดรหัส (Code) แยกเปน
หมวดหมู (Code Mapping) และเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตางของแตละมโนทัศน จัดหมวดหมใู หแก
มโนทัศนตางๆ เพื่องายตอการสืบคน เปนการตรวจสอบ
ความเพียงพอและความตรงของขอมูล หลังจากนั้นผูวิจัย
จึงเลือกใหขอ มูลสำคัญคนตอไป โดยผวู จิ ยั เชือ่ วาสามารถ
ใหขอมูลที่มีความแตกตางไปจากมิติ (Dimensions) และ
คุณสมบัติ (Properties) ของกลุมมโนทัศนที่พบจากการ
สัมภาษณทผี่ า นไปแลว นอกจากนีก้ ารเลือกผตู อบรายตอไป
ยังคำนึงถึงความแตกตางของความสัมพันธระหวางกลุม
มโนทัศนตา งๆ โดยเปรียบเทียบ (Comparative Case) เพือ่

    
ตรวจสอบความถูกตอง (Verify) โดยวิเคราะหขอ มูลเพิม่ จน
ไมสามารถปรับเปลี่ยนขอเสนอเชิงทฤษฎี (Theoretical
Generalization) ทีไ่ ดมาอีกตอไป ซึง่ ผวู จิ ยั ไดคำนึงถึงความ
เทีย่ งตรงและเชือ่ ถือไดของขอมูลเปนหลัก ทัง้ นีโ้ ดยตัง้ อยู
บนความถูกตอง ความซือ่ สัตย และความรับผิดชอบ ในการ
ทำวิจัย (4) หลังจากนั้นจึงไดสรุปผลการวิจัยและเขียน
รายงานผลการศึกษาออกมาเปนบทตางๆ

ผลการวิจยั
จากการศึกษาการจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนบานดอนมะขาม การเกิดขึ้นของทุนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ไดมีทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ทำกิจกรรมรวมกันของชาวบาน ซึง่ ทุนทางสังคมทีเ่ กิดขึน้
เกิดจาก ความสามัคคี ความไววางใจ ความเชือ่ ใจ การเสีย
สละ ความศรัทธา ความมีน้ำใจ เปนตน เปนทุนทางสังคม
ทีเ่ กิดขึน้ มาเอง โดยทีไ่ มตอ งสรางใหเกิดขึน้ ซึง่ ชาวบานใน
ชุมชนบานดอนมะขามมีทุนทางสังคมอยูแลว ทุนทาง
สังคมเกิดขึน้ จากการรวมกลมุ ทำกิจกรรมรวมกันของชาวบาน
จากการพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดคิดซึง่ กันและกัน
จากความสัมพันธทดี่ รี ะหวางชาวบานในชุมชน กอเกิดเปน
ทุ น ทางสั ง คมที่ ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชนให ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ทุนทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนบานดอนมะขาม มีดงั นี้
การรวมกลุม ชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอน
ตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีการรวมตัว
ของชาวบานจนเกิดเปนเครือขายระหวางกันของบุคคล ซึง่
ประกอบกันขึน้ เปน ครอบครัว เพือ่ น และคนรจู กั กัน การ
เกีย่ วพันธระหวางกันของคนในชุมชนเพือ่ รวมพลังกันใน
การพัฒนาชุมชนใหชาวบานทุกคนในชุมชน “อยดู มี สี ขุ ”
เปนความสุขทีช่ าวบานมีความเปนอยทู ดี่ ขี นึ้ จากการพัฒนา
ชุมชนใหมที ศั นียภาพทีด่ ี เพือ่ ปองกันภัยอันตรายทีจ่ ะเกิด
แกชาวบาน และชาวบานไมตอ งทำงานหนักเหมือนแตกอ น
เพราะภายในชุ ม ชนบ า นดอนมะขามได มี กิ จ กรรมให
ชาวบานไดทำ เพื่อหารายไดเพิ่ม คือการรวมกลุมของ
ชาวบานทำพวงมาลัย ดอกไมจนั ทน เพือ่ เปนการหารายได
เสริ ม ให แ ก ช าวบ า น ในช ว งที่ ร อดิ น ปรั บ สภาพแล ว
ไมสามารถทำการเกษตรได เพือ่ ชวยลดปญหาหนีส้ นิ ของ
ชาวบานใหนอ ยลง และหมดไปในทีส่ ดุ


การบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมตางๆ ตองมีการ
กำหนดแผนงาน เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคทวี่ างไว การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
กับสภาพชุมชนบานดอนมะขาม มีการกำหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคของกลมุ อยางแนนอน รวมทัง้ มีแนวทาง
การปฏิบัติที่ผสมผสานระหวางภาครัฐกับแนวทางการ
ปฏิบตั ขิ องการรวมคิดและวางแผนของชาวบาน การจัดการ
ทุนทางสังคมของชาวบานตามที่ไดลงไปศึกษา ชาวบาน
ชุมชนบานดอนมะขามมีการจัดการโดยชาวบานรวมกันคิด
วางแผน โดยมีผูนำของชุมชนเปนคนกลางในการผสาน
ความคิดของชาวบานในชุมชนใหเปนไปในแนวทางเดียว
กัน เพือ่ ลดปญหาความขัดแยงของชาวบานในชุมชน และ
เพื่อความเสมอภาคกันของชาวบานในการแสดงความคิด
เห็น หรือเปนไปตามวัตถุประสงคทชี่ าวบานตองการในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองใหดขี นึ้ โดยการจัดการของชาวบาน
ชุมชนบานดอนมะขามมีการจัดการพัฒนาชุมชนจากความ
เปนอยูของชาวบานในชุมชน โดยภายในชุมชนไดมีการ
นอมนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เขามาใชในการ
ดำเนินชีวติ ของชาวบาน เพือ่ ใหชาวบานในชุมชนบานดอน
มะขามรจู กั พอใจในสิง่ ทีม่ อี ยู มีการทำบัญชีรายรับรายจาย
เพื่ อ ควบคุ ม ค า ใช จ า ยในชี วิ ต ประจำวั น เพื่ อ ลดป ญ หา
หนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ ทำใหชาวบานสามารถพึง่ ตนเองไดอยาง
ยั่ ง ยื น
กระบวนการจัดการทุนทางสังคม การจัดการทุน
ทางสังคมของชุมชนบานดอนมะขาม เกิดขึ้นโดยการมี
สวนรวมของชาวบานในชุมชน ทัง้ ผนู ำชุมชนและชาวบาน
ทีอ่ าศัยภายในชุมชน ในการมีสว นรวมในการทำกิจกรรม
รวมกัน ทำใหเกิดการคิด การแกไขปญหา สรางแนวทางใน
การดำเนินชีวิตของชาวบานในชุมชนเพื่อใหสามารถพึ่ง
ตนเองได โดยการนำทุนทีอ่ ยใู นสังคมมาใชในการดำเนิน
ชีวติ และการพัฒนาชุมชนใหยงั่ ยืน จากการศึกษาการจัดการ
ทุนทางสังคมสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบานดอน
มะขาม มีกระบวนการจัดการดังนี้
1. ระบบคิด สวนที่มีมาแตเดิมของชาวบานใน
ชุมชนบานดอนมะขาม เชน ความเชื่อ ศรัทธา คานิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา เปนตน
การเอือ้ อาทรตอกัน มีการตางตอบแทนกัน มีความไววางใจ
ระหวางกัน และมีความสามัคคีกนั ซึง่ กอใหเกิดความคิดใน



การจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาทีย่ งั ยืนของชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

การทำงานรวมกันของชาวบาน เพือ่ พัฒนาชุมชนใหดขี นึ้
จากระบบความคิดของชาวบานทีอ่ ยอู ยแู ลว และสวนทีเ่ กิด
ขึ้นใหมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนในปจจุบัน ซึ่งก็
รวมทั้งความเชื่อ ศรัทธา คานิยม หรือขนบธรรมเนียม
ปฏิบตั แิ บบใหม การเอือ้ อาทรตอกัน มีการตางตอบแทนกัน
มีความไววางใจระหวางกัน และมีความสามัคคีกัน ฯลฯ
เปนระบบความคิดทีไ่ ดมาจากการเรียนรเู พิม่ เติม เพือ่ เปน
แนวทางในการพัฒนาชุมชนตอไป
2. ปจจัยสิง่ แวดลอมภายนอก ประกอบดวย ระบบ
เศรษฐกิจ เปนปจจัยและสิง่ แวดลอมทีไ่ มสามารถควบคุม
ได ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับความสามารถของผูนำชุมชนและ
ชาวบานที่ตองวางแผนรับมือกับระบบเศรษฐกิจที่มีการ
เปลีย่ นแปลงใหดี เพือ่ ใหชาวบานทุกคนไดอาศัยอยภู ายใน
ชุมชนบานดอนมะขามไดอยูมีความสุข ระบบการเมือง
การเมืองนับวามีอิทธิพลเหนือการควบคุมของทุกคน ที่มี
ผลกระทบต อ ชาวบ า นเนื่ อ งจากในป จ จุ บั น นั ก ธุ ร กิ จ
พยายามเขามามีบทบาททางการเมือง เพื่อจะไดเขาไปมี
สวนรวมในการตรากฎหมายขอบังคับตางๆ และนำไปใช
ใหเกิดประโยชนตอ ธุรกิจของตนเอง จึงทำใหมผี ลกระทบ
ตอชาวบานทีไ่ มไดรบั ความเปนธรรม ทำใหถกู เอารัดเอาเปรียบ
อยเู สมอ และระบบสิง่ แวดลอมกับระบบวัฒนธรรม เปนตัว
กำหนดว า สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมในลั ก ษณะนี้
เหมาะสมที่จะดำเนินชีวิตแบบไหน เพื่อใหชุมชนและ
ชาวบานสามารถอยรู ว มกันได
3. วิธีปฏิบัติ การเขารวมกิจกรรมของชุมชน การ
ทำกิจกรรมรวมกันของชาวบานจะเปนการสรางความ
สัมพันธทตี่ อ กันระหวางชาวบาน เพือ่ การมีสว นรวมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง ในการคิด วางแผน แกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนใหดีขึ้น โดยการทำงานดวยความ
เสียสละ มีสว นรวมในกิจกรรม การทำงานรวมกันบางครัง้
เราตองยอมเสียสละเวลาสวนตัวในการทำกิจกรรมรวมกับ
ผอู นื่ เพือ่ ชวยกันพัฒนาชุมชนของตนเองใหดยี งิ่ ขึน้ เพราะ
การพัฒนาชุมชนนัน้ ไมสามารถทำเพียงคนเดียวได จำเปน
ที่จะตองไดรับความรวมมือของชาวบานทุกคนภายใน
ชุมชนใหความรวมมือในการทำกิจกรรมรวมกัน และควร
ทำงานดวยความโปรงใส เพือ่ ลดปญหาทีจ่ ะตามมา เพราะ
การทำงานแบบโปร ง ใสทุ ก คนสามารถตรวจสอบได
จะเป น ผลดี ต อ ตั ว ผู ทำเองและผลงานที่ ทำก็ เ ป น งานที่

ทุกคนยอมรับ และจะทำใหผอู นื่ เชือ่ ถือในการทำงานของ
เรามากขึ้น เพราะในสังคมในปจจุบันนี้แทบจะหาความ
โปรงใสไมได ดังนัน้ ควรเริม่ ปลูกฝงใหแกเยาวชนของเรา
ตั้งแตตอนนี้ เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะไดซึ่งการทำงานที่
สุจริตและเปนประโยชนตอสังคมตอไป ซึ่งการทำงานที่
ดีตอ งรับผิดชอบตอสังคม เปนการทำงานทีจ่ ะไมไปกระทบ
ต อ สั ง คมให ต อ งเสื่ อ มเสี ย อย า งการพั ฒ นาชุ ม ชนเรา
จะพัฒนาใหดขี นึ้ กวาเดิม หรือการตอเติมใหดขี นึ้ โดยทีก่ าร
ทำงานของชาวบานที่ลงมือรวมกันทำออกมานั้นจะไมมี
ผลกระทบตอชุมชนและสังคมใหเสือ่ มเสีย ทำใหชาวบาน
มีความไววางใจตอกันในการทำงาน เพราะทุกคนสามารถ
ทำงานรวมกันไดอยางราบรืน่ ผลทีต่ ามมาคืองานทีอ่ อกมา
มีประสิทธิภาพตามที่ตองการ เกิดความสามัคคีในการ
ทำงานรวมกัน และยังเปนการสรางความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน
ในการทำงานรวมกัน เพราะความไววางใจกันจะทำใหเรา
เชือ่ มัน่ ในตัวของผทู ที่ ำงานรวมกับเรา จะทำใหเรารวมคิด
วางแผน แกไขปญหารวมกัน มากกวาจะมาแขงขันกันเอง
4. ผลทีไ่ ดรบั จากการรวมกลมุ ลดปญหา การอยรู ว มกันของ
คนภายในชุมชน เพราะการอยรู ว มกันของชาวบานหลายๆ
คน ทีม่ คี วามคิดทีแ่ ตกตางกัน ก็ทำใหเกิดปญหาขึน้ มาไดถา
เราไมหนั หนาเขามาคุยกัน แตถา เรามีความสัมพันธทดี่ ตี อ
กันภายในชุมชนก็จะทำใหเราทุกคนอยูรวมกันอยางมี
ความสุข รวมมือกันพัฒนาชุมชนใหยงั่ ยืนตอไป ลดปญหา
ตางๆ ที่จะเขามาภายในชุมชน เพราะทุกคนใหความรวม
มือในการชวยเหลือและปองกัน เกิดการเพิ่มขึ้นของทุน
ทางสังคมภายในชุมชน การทำกิจกรรมรวมกันของชาว
บ า นจะทำให เ กิ ด ทุ น ทางสั ง คมเกิ ด ขึ้ น มาโดยที่ เ ราไม
จำเปนทีจ่ ะตองไปสรางใหเกิดขึน้ มา ซึง่ ทุนทางสังคมทีม่ ี
อยูภายในชุมชนบานดอนมะขามเปนทุนที่เกิดจากความ
สัมพันธของชาวบาน และการมีผูนำที่มีความสามารถทั้ง
ดานความคิด ความการทำงาน เพือ่ จะไดพฒ
ั นาชุมชนให
ยัง่ ยืนตอไป โดยการพัฒนานีจ้ ำเปนอยางยิง่ ทีท่ กุ คนจะตอง
รวมมือกันในการดูแลทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนใหดี
โดยการกระจายทรัพยากรทีม่ อี ยใู หครอบคลุมทัง่ ทัง่ ชุมชน
ทุกคนสามารถใชทรัพยากรทีม่ อี ยภู ายในชุมชนไดอยางทัว่
ถึงทุกคน เพือ่ ประโยชนตอ ตนเองและชุมชน กอใหเกิดการ
ระดมปญญา การทำกิจกรรมรวมกันของชาวบานนัน้ จะนำ
มาซึ่งความคิด การวางแผน การแกไขปญหา จากความรู



    
ความสามารถ และประสบการณทผี่ า นมา ทำใหชาวบานเกิด
ปญญาในการการรวมระดมความคิดเพื่อชวยกันพัฒนา
ชุมชนใหมคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ ใหสามารถอยรู ว มกันไดภายใน
สังคมในปจจุบัน
การจัดการชุมชนบานดอนมะขามมีขั้นตอนการ
จัดการ เพือ่ ใหชาวบานตระหนักถึงความสำคัญของการรวม
กลุมกันเพื่อพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนโดยการปฏิบัติดังนี้
1. มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน โดยทีช่ มุ ชน
บานดอนมะขามเลือกประชุมทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดย
การประชุมนัน้ แตละบานจะตองสงตัวแทนเพือ่ เขารวมการ
ประชุมหลังคาละ 1 คน เพือ่ ใหไดรบั รขู า วสารอยางทัว่ ถึง
และเพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นโดยพรอมเพียงกัน
จะไดไมเกิดปญหาตามมาหลังตัดสินใจรวมกัน เพือ่ ความ
เสมอภาคของชาวบานทุกคน จะไดมกี ารแลกเปลีย่ นความ
รคู วามเขาใจรวมกัน
2. การลงมือปฏิบตั ใิ นการทำกิจกรรมรวมกัน ภายใน
ชุมชนบานดอนมะขามชาวบานมีความกระตือรือรนในการ
ใหความรวมมือ แคผูนำชุมชนนัดวันและเวลา เมื่อถึง
กำหนดการในการดำเนินกิจกรรมชาวบานก็จะมารวม
ทำกิจกรรมเกือบทัง้ ชุมชน เพราะชาวบานทุกคนในชุมชน
ตางมีความตองการเห็นชุมชนของตนเองเปนชุมชนทีม่ กี าร
พัฒนาใหดขี นึ้ จากทีเ่ ปนอยู โดยมีผนู ำและชาวบานรวมกัน
จัดการทรัพยากรภายในชุมชนใหไดรับการพัฒนาไปใน
แนวทางที่ตามที่วางแผนไว เพื่อใหเปนประโยชนตอทุก
คนในชุมชนมากทีส่ ดุ
3. ความสำเร็จหลังจากการรวมมือกันของผูนำ
ชุมชนและชาวบานทุกคนคือ การไดเปนชุมชนตัวอยางใน
การรวมทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน โดยชุมชนบานดอน
มะขามเปนแบบอยางใหชมุ ชนใกลเคียงไดดเู ปนแบบอยาง
ในการรวมทำกิจกรรมรวมกัน และประสบผลสำเร็จตามที่
ชาวบานกำหนดไว และชุมชนไดรบั การพัฒนาใหยงั่ ยืนมา
ทีช่ าวบานตองการ เปนการรวมมือกันเพือ่ ความเปนอยขู อง
ชาวบานทุกคนที่ตองการใหทุกคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
มีความรูเพิ่มขึ้น เพราะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา จำเปนอยางยิง่ ทีช่ าวบานทุกคนตองมีความรเู พิม่
มากขึ้น เพื่อจะไดไมถูกผูอื่นเอาเปรียบได

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาการจัดการทุนทางสังคมสกู าร
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนบ า นดอนมะขาม ตำบลดอน
ตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เกิดขึ้นจาก
ชาวบานทีอ่ าศัยอยใู นชุมชนเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนา
ชุมชนใหยงั่ ยืน เกิดการรวมกลมุ และมีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพจากปจจัย และองคประกอบตางๆ คือ มีการ
รวมกลมุ มีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ชุมชนมีผนู ำ
ที่มีศักยภาพ และเปนชุมชนที่มีการเรียนรูสูการพึ่งพาตน
เอง ซึง่ ถือวาชาวบานชุมชนบานดอนมะขามประสบความ
สำเร็จ ในการจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดย
ความรวมมือของชาวบานในชุมชนอยางแทจริง ดังนี้
1. การเกิดทุนทางสังคมของชุมชนบานดอนมะขาม
นั้น เริ่มเกิดตั้งแตการรวมกลุมของชาวบานในการพัฒนา
ชุมชนใหยั่งยืน จากการทำกิจกรรมตางๆ จนกอเกิดเปน
เครือขาย ทำใหกลุมมีความเขมแข็งจนกลายเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู ไดจากความคิดเห็นของชาวบานในชุมชน
รวมคิด และวางแผนในการแกไขปญหารวมกัน (5) ทีก่ ลาว
ถึงทุนทางสังคมในความหมายทีก่ วาง อาจจะมองครอบคลุม
ในเรื่องตางๆ ทั้งที่เปนในระดับปจเจกชน กลุม องคกร
ชุมชนและเครือขาย ทุนทางสังคมในความหมายแบบกวาง
นี้ จะมุงเนนที่ทรัพยากรหรือทุนประเภทอื่นๆ ที่มีอยูใน
ชุมชน หรือสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน
สามารถสรางพลังใหเกิดแกชมุ ชน หรือทำใหชมุ ชนมีความ
เขมแข็งได หากเราสามารถสรางหรือจัดหาทุนประเภท
ตางๆ ที่สามารถทำใหชุมชนมีพลังและมีความเขมแข็ง
สามารถแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ได อ ย า งจริ ง จั ง และยั่ ง ยื น
สอดคลองกับ (6) เนื่องจากในปจจุบันแทบทุกชุมชนมี
องคกรชาวบานดำเนินกิจกรรมพัฒนาตางๆ อยแู ลว ทีทงั้
องคกรชาวบานที่ถูกจัดตั้งโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผนู ำชาวบานจัดตัง้ ขึน้ เอง กิจกรรมพัฒนาทีด่ ำเนินการก็มี
ทัง้ ในสวนทีป่ ระสบผลสำเร็จและลมเหลว โดยชุมชนบาน
ดอนมะขามไดมีการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
จากการเรียนรูจากผูมีประสบการณ (7) ทุนทางสังคม
จะครอบคลุมบริบทขององคกรหรือสถาบันตางๆ ซึง่ จะเปน



การจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาทีย่ งั ยืนของชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ความสัมพันธทอี่ ยภู ายใตโครงสรางแบบเปนทางการ อาทิ
รูปแบบของการปกครอง แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับกฎหมาย
ระบบความคิด ความเชือ่ ทีส่ อดคลองกับกฎหมาย ระดับของ
การกระจายอำนาจ และระดับการมีสว นรวมในการกำหนด
นโยบาย การรวมกลุมกันของชาวบานในการทำกิจกรรม
ตางๆ ทำใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน จาก
องคกรภายนอกชุมชนทีเ่ ขามาใหความรแู กชาวบาน ทำให
เกิดความรเู พิม่ มากขึน้ จนสามารถแกไขปญหาทีเ่ ขามาใน
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (8) ไดอธิบายองคประกอบ
ทีเ่ กีย่ วของกับความเขมแข็งของชุมชนวา การทีช่ มุ ชนเขม
ุ ภาพ โดย
แข็งไดนนั้ ตองมีทนุ ทางทรัพยากร บุคคลทีม่ คี ณ
เฉพาะผูนำที่มีอยู มีความหลากหลายในชุมชนทั้งผูนำที่
เปนทางการและไมเปนทางการ ผนู ำชุมชนมีบทบาทสำคัญ
ที่ จ ะทำให ช าวบ า นและชุ ม ชนหลุ ด พ น ป ญ หาที่ ไ ม พึ่ ง
ประสงค ไ ปสู ชี วิ ต ที่ ดี ท า มกลางสั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย น
แปลงอยตู ลอดเวลา ผนู ำทีด่ ตี อ งเปดโอกาสใหชาวบานใน
ชุมชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เพราะการทำงาน
รวมกันกอใหเกิดความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน นำมาซึง่ ความรทู ี่
ชาวบานไดจากการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน มี
กระบวนการทำงานแบบพึ่งพาอาศัยกัน อยูกันแบบเครือ
ญาติ ถอยทีถอ ยอาศัยซึง่ กันและกัน (9) กลาววา ชุมชนมีการ
พัฒนาทีม่ นั่ คงและเขมแข็งนัน้ เกิดจากกระบวนการเรียน
รู ทีม่ คี วามรสู กึ ตองการรวมกลมุ และความเปนพรรคพวก
เดียวกัน และตองการอยรู วมกันอยางสันติสขุ เปนการเรียน
รเู พือ่ ชีวติ ซึง่ กระบวนการเรียนรทู ำใหชมุ ชนไดมโี อกาสคิด
เองทำเอง เปนการเรียนรผู า นประสบการณทไี่ ดรบั จากการ
ทำกิจกรรม โดยมีปจจัยสงเสริมในเรื่องของผูนำชุมชน
ระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีวฒ
ั นธรรมประเพณี ที่
ถายทอดกันมา และการใชทรัพยากรธรรมชาติรว มกัน เปน
ทุนที่มีอยูในชุมชน เปนพื้นฐานในการบริหารจัดการ
ชุมชนใหมีศักยภาพเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง
2. กระบวนการจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนบ า นดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เกิดขึ้นจากการรวม
กลุมของชาวบานที่มีความตองการในการพัฒนาชุมชนที่
อาศัยอยู จากการกระตนุ ของผนู ำชุมชน เปนการรวมกลมุ
เพื่อทำกิจกรรมรวมกันของชาวบาน เพื่อพัฒนาชุมชนให
ยัง่ ยืนตอไป จากการศึกษากระบวนการจัดการทุนทางสังคม

ของชุมชนบานดอนมะขาม (5)
2.1 ระบบคิด ชาวบานชุมชนบานดอนมะขามมีทนุ
ทางสังคมทีม่ อี ยใู นชุมชน เชน ความเชือ่ ศรัทธา คานิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา ฯลฯ การ
เอื้ออาทรตอกัน มีการตางตอบแทนกัน มีความไววางใจ
ระหวางกัน และมีความสามัคคีกัน และสวนที่ไดจาการ
เรียนรใู นปจจุบนั เปนระบบความคิดทีท่ ำใหชาวบานมีการ
รวมกลุมกันเพื่อพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนตอไป
2.2 ปจจัยสิง่ แวดลอม เปนปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอ
ความเปนอยูของชาวบานภายในชุมชนบานดอนมะขาม
เชน เศรษฐกิจ การเมือง สิง่ แวดลอมและวัฒนธรรม เปน
ปจจัยภายนอกทีส่ ง ผลกระทบตอชาวบานและชุมชน ทีช่ าว
บานตองรวมมือรวมใจกันแกไขปญหาตางๆ รวมกัน เพราะ
เปนปจจัยที่จะทำใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นชาว
บานจำเปนตองมีการวางแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยน
แปลงทีเ่ กิดขึน้
2.3 วิธีปฏิบัติ เปนสวนที่สัมพันธกับสวนที่เปน
ระบบความคิด คือ เมือ่ ชาวบานรวมกลมุ หรือชุมชนมีระบบ
คิดเกีย่ วกับคานิยมในการชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ระบบความ
คิดดังกลาวก็จะสงผลใหชาวบาน มีการปฏิบัติตอกันดวย
ความเอือ้ อาทรและมีความรวมมือกัน ชวยเหลือซึง่ กันและ
กัน เปนตน เพราะระบบความคิดจะทำใหชาวบานมีการคิด
วางแผนในการพัฒนาชุมชน จนนำวิธที ไี่ ดมาปฏิบตั เิ พือ่ ให
ชุมชนเขมแข็งขึ้น
2.4 ผลลัพธ หรือผลทีไ่ ดรบั จากการรวมกลมุ เปน
สวนที่เกิดจากผลของการที่ชาวบานมีระบบคิดและวิธี
ปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ สงผลใหผลทีไ่ ดรบั เปนประโยชน
ตอชุมชนและชาวบานทีอ่ าศัยอยใู นชุมชน หรือเปนทุนใน
รูปแบบตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนตอ ชาวบานในชุมชน อาทิ
ทุนมนุษย ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมปิ ญ
 ญา เปนตน
ซึ่ ง เป น ทุ น ที่ มี อ ยู ภ ายในชุ ม ชนและสามารถนำมาใช
ประโยชนได
3. ปจจัยที่สงเสริมการเกิดทุนทางสังคม ปจจัยที่
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชนบ า นดอนมะขามให ยั่ ง ยื น
ประกอบดวยปจจัยภายในและภายนอกชุมชน โดยปจจัย
สำคัญทีส่ ง เสริมใหเกิดทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรมนุษย
หรือชาวบานเปนปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดทุนทางสังคม
รวมกัน เพื่อตองการพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น มีการบริหาร



    
จัดการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและเครือขาย มีผูนำ
ชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพทำใหชาวบานตระหนักถึงปญหา กอให
เกิดการมีสวนรวมของชาวบานในการพัฒนาชุมชน การ
จัดการทีด่ จี ำเปนอยางยิง่ ทีช่ าวบานทุกคนตองมีสว นรวมใน
การพัฒนาชุมชน เพื่อกระตุนใหชาวบานเกิดความรักใน
ชุมชน เกิดความเขาใจในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและ
ยัง่ ยืน โดยผานการมีสว นรวมของชาวบานในชุมชนทุกคน
มีการใชทุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน และแกไข
ปญหา รวมทั้งมีเครือขายทำใหเกิดการเรียนรู เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของชาวบานและชุมชน จากปจจัยดังกลาว
ทำใหการรวมกลุมของชาวบานสงผลใหชาวบานมีความ
เขมแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได จากประสบการณ ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ ผสมผสานกับความรทู ไี่ ดรบั ทางวิชาการ มาเปน
ความรูใหชาวบานวางแผนการพัฒนาชุมชนบานดอน
มะขามใหยั่งยืนตอไป จากทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชน
ทีช่ าวบานนำทุนทางสังคมทีม่ อี ยภู ายในชุมชน เชน ความ
สามัคคี ความเชื่อใจ ความเสียสละ ความไววางใจ ฯลฯ
มาเปนทุนในการพัฒนาชุมชนใหชาวบานที่อาศัยอยูใน
ชุมชนบานดอนมะขามมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ชุมชนได
พัฒนาใหยั่งยืนยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1.1 ชุ ม ชนบ า นดอนมะขาม มี จุ ด เด น ที่ เ ห็ น ได
ชัดเจนจากทุนทางสังคมที่มีอยูภายในชุมชนของชาวบาน
เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหชาวบานมีการรวมกลุมกัน เพื่อ
พัฒนาชุมชนใหดีขึ้น จากความสัมพันธที่ดีของชาวบาน
และควรจะให ช าวบ า นที่ อ าศั ย อยู ใ นชุ ม ชนบ า นดอน
มะขามไดมโี อกาสไปดูงานหรือทำกิจกรรมรวมกับชุมชน
อื่นใหบอยขึ้น เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันและ
ชวยเหลือซึง่ กันและกันได
1.2 หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจากการศึกษาพบวา ควร
มีการสนับสนุนและใหความรแู กชาวบานเพือ่ นำไปดำเนิน
กิจกรรมของชาวบานอยเู สมอ เพือ่ ใหชาวบานมีความรใู น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนของชาวบานไดอยาง
ยั่ ง ยื น

1.3 การรวมกลมุ ของชาวบานชุมชนบานดอน
มะขามควรมีการจัดการความรู หรือมีการสรางศูนยการ
เรียนรชู มุ ชน โดยการรวบรวมองคความรู ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ตลอดจนความรจู ากผมู ปี ระสบการณหรือปราชญชาวบาน
เพื่อความยั่งยืน มารวบรวมเปนหนังสือ เพื่อชาวบาน
คนอืน่ ๆ ไดนำไปใชเปนแบบอยาง และใหงา ยตอการเรียน
รขู องชาวบานในชุมชนตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
2.1 การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาชุมชนทีป่ ระสบ
ความสำเร็จในเรือ่ งการจัดการทุนทางสังคมสกู ารพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของชาวบานชุมชนบานดอนมะขาม หากมีการศึกษา
ครัง้ ตอไปควรมีการศึกษาในกลมุ ทีไ่ มประสบผลสำเร็จ เพือ่
ศึกษาถึงสาเหตุ และปจจัยทีท่ ำใหชมุ ชนดังกลาวไมประสบ
ผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการ
รวมกลุมของชาวบานในการพัฒนาชุมชน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการแกไขปญหาการรวมกลมุ ของชาวบานใหมาก
ยิง่ ขึน้ เพือ่ จะไดแกไขปญหาใหตรงตามความตองการของ
ชาวบาน
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนา
ชุมชนใหยั่งยืนและปจจัยที่ชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชน
ใหยั่งยืน เพิ่มเติม เพื่อใหเห็นภาพที่หลากหลายของการ
พัฒนาชุมชนใหยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ที่แตกตางกัน
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บทคัดยอ
ทักษะการเขียนถือเปนทักษะทีม่ คี วามสำคัญและสลับซับซอนมาก เนือ่ งจากการสือ่ สารดวยการเขียน ผเู ขียนตอง
อาศัยกระบวนการคิดและเรียบเรียงแลวจึงถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร การเขียนรายงานทางคลินิกตองอาศัย
ทักษะการเขียนทีเ่ ปนทางการ การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษากึง่ ทดลองแบบกลมุ เดียววัดกอนและหลัง มีวตั ถุประสงคเพือ่
ศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาการฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ ซึง่ ประกอบ
ดวยทักษะการเขียนรูปประโยคทีส่ มบูรณ และการเชือ่ มประโยคหรือเนือ้ ความทักษะการใชภาษา และศัพทเทคนิคและ
ทักษะการเขียนอางอิงหลักฐานสนับสนุน กลมุ ตัวอยางเปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการ
แพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 22 คน โปรแกรมประกอบไปดวยการพัฒนาทักษะการเขียนทางคลินกิ ระยะใน
การดำเนินการวิจยั 4 เดือน โดยอาศัยแบบบันทึกผลการเรียนรขู องนักศึกษา และการสะทอนผลการเรียนรจู ากการสนทนา
กลมุ ประเมินทักษะการเขียนทางคลินกิ ดวยคะแนนความสามารถของการเขียนรายงานทางคลินกิ ผลการศึกษาพบวาความ
สามารถของการเขียนรายงานทางคลินกิ ดานการเขียนรูปประโยคทีส่ มบูรณ และการเชือ่ มประโยคหรือเนือ้ ความ และ
ดานการใชภาษา และศัพทเทคนิค มีคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ โดยดานการเขียนรายงานทางคลินกิ ดานการเขียนรูปประโยค
ทีส่ มบูรณ และการเชือ่ มประโยคหรือเนือ้ ความ มีรอ ยละของความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ สูงสุด คือรอยละ 91.03
รองลงมาคือดานการใชภาษา และศัพทเทคนิค แตในดานการอางอิงหลักฐานสนับสนุน ไมมคี วามแตกตางของคะแนน
เฉลีย่ อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาในภาพรวมพบวาคะแนนเฉลีย่ ทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิ เพิม่ ขึน้ จาก 1.33
เปน 2.17 คิดเปนรอยละของความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ เทากับ 63.16 นอกจากนีน้ กั ศึกษายังสะทอนความคิดเห็น
ออกมาเปน 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 ดานความคิดเห็นสนับสนุนตอกระบวนการการสงเสริมทักษะดานการเขียน
รายงานทางคลินกิ ประเด็นที่ 2 ดานประโยชนของกระบวนการการสงเสริมทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิ และ
ประเด็นที่ 3 ดานการเสนอแนวทางตอกระบวนการการสงเสริมทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิ
คำสำคัญ ทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ การฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ
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Abstract
Clinical writing skill is important and complicated communication skill for students in clinical practice. The
students are expected to be able to write plans and results in clinical report.The purpose of this study was to analyze
and develop learning activity for improvement of clinical report writing skill and to analyze the effective of the learning
activity for improvement of clinical report writing skillin the subject of Occupational Therapy Practice I for Third – Year
Occupational Therapy students. Twenty-two participants were the Third – Year Occupational Therapy studentswho
enrolled in the subject of Occupational Therapy Practice I, and were in the practical groups which the researchers
were responsible. The research instruments included clinical report writing skillrubric form, learning log, and focus
group interview.Results of this study found that the sentence structure and the conjunctions, and the language use and
technical terms use had the difference percentage between the first and the final writing. But, it was not found the
difference percentage between the first and the final writing in the evidence and reference support of writing skill. In
fact, the sentence structure and the conjunctions had the highest of difference percentage (91.03%). However, the
results presented that the mean of clinical report writing skill increased from 1.33 to be 2.17 and had the difference
percentage 63.16%. In addition, the participants reflected three points about the learning activity for improvement of
clinical report writing skill in the subject of Occupational Therapy Practice I. First, they agreed with the learning
activity process for improvement of clinical report writing skill. Second, they presented the advantages of the learning
activity process for improvement of clinical report writing skill. Finally, they gave some opinions about the ways to
improve learning activity processes.
Keyword Clinical Writing Skill, Clinical Practice

บทนำ
ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กิจกรรมบำบัด คือการผลิตนักกิจกรรมบำบัด ซึ่งเปน
บุคลากรหนึ่งในการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู
สมรรถภาพในผรู บั บริการเด็ก ผใู หญ และผสู งู อายุทมี่ คี วาม
บกพรอง/พิการ เสือ่ มสมรรถภาพทางดานรางกาย จิตสังคม
พัฒนาการ การรับรู และการเรียนรู ซึง่ การจะผลิตบัณฑิต
ใหเปนนักวิชาชีพทางกิจกรรมบำบัด จำเปนตองอาศัยการ
ฝกฝนผานประสบการณตรง นั่นก็คือการที่นักศึกษาไดมี
โอกาสในการเรี ย นรู ผ า นกระบวนวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารทาง
กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Practice) โดย
เฉพาะกระบวนวิชาปฏิบตั กิ ารทางกิจกรรมบำบัด 1 (Occupational Therapy Practice I) ทีน่ กั ศึกษาจะไดสมั ผัสการ
ปฏิบตั กิ ารในสถานการณจริงเปนครัง้ แรก และเริม่ ประยุกต
ความรเู ชิงทฤษฎีไปสกู ารปฏิบตั ิ (1)

แมวา ในกระบวนวิชาปฏิบตั กิ ารทางคลินกิ จะเนน
การลงมือปฏิบตั ิ แตสงิ่ ทีส่ ะทอนถึงผลการเรียนรจู ากการได
ลงมือปฏิบัติคือการกลั่นกรองความรูความคิดออกมาใน
รูปแบบของการเขียน ซึง่ Rosenblum (2) กลาววา การเขียน
ถือเปนความสามารถทางภาษา และการสื่อสารขั้นสูงที่มี
ความซับซอน ตองอาศัยการบูรณาการทักษะที่เกี่ยวของ
หลายทักษะรวมทั้งจากการสำรวจความคาดหวังของผูใช
บัณฑิต จะพบวาผจู า งงานสวนใหญไมไดมคี วามคาดหวัง
สูงเฉพาะตอทักษะทางวิชาชีพของบัณฑิตเทานั้น แตยังมี
ความตองการใหบณ
ั ฑิตมีทกั ษะดานการติดตอสือ่ สารทีด่ ี
โดยเฉพาะทักษะดานการเขียน ซึง่ ผใู ชบณ
ั ฑิตไดคาดหวัง
วาตองการใหอาจารยผสู อนไดบม เพาะทักษะดานการเขียน
ใหแกบณ
ั ฑิต จนสามารถมีศลิ ปะของการเขียนเพือ่ การสือ่ สาร
ไดอยางประสบผลสำเร็จ (3) สอดคลองกับความคาดหวังตอ
ผจู ะสำเร็จเปนบัณฑิต และตอผทู ปี่ ระกอบวิชาชีพในฐานะ
นักกิจกรรมบำบัด ซึง่ ถูกคาดหวังความสามารถในการสือ่ สาร



    
และทำงานรวมกับผอู นื่ โดยใชภาษาในการสือ่ สารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ในรูปแบบของการพูดและการเขียน โดย
สามารถเลือก และปรับตัวในการใชภาษาไดอยางเหมาะสม
กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และทันกับการเปลีย่ นแปลงไป
ของยุคสมัย (4) อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากในจุดประสงคการ
เรียนรขู องกระบวนวิชาฝกปฏิบตั กิ าร ไดมงุ ผลลัพธในเรือ่ ง
ทักษะการปฏิบตั งิ านทางคลินกิ จึงมักจะจัดประสบการณ
การเรียนรู และกำหนดการวัดผลในมิตเิ ชิงวิชาการ และเชิง
วิชาชีพทีส่ อดคลองกับจุดประสงคการเรียนรขู องกระบวน
วิชา แตการจัดประสบการณและการวัดผลการเรียนรยู งั ขาด
ในสวนของกระบวนการฝกฝนในเรื่องทักษะการเขียน
รายงาน สงผลใหนกั ศึกษามีทกั ษะทางดานวิชาการและการ
ปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ แตยงั ขาดทักษะการรายผลทางคลินกิ
ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญในการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวของ
หลายๆสวนไดแก ผูปวย ญาติ และทีมสหวิชาชีพแขนง
ตางๆ โดยจากประสบการณการสอนกระบวนวิชาปฏิบตั กิ าร
ทางกิจกรรมบำบัด 1 ของผวู จิ ยั ในฐานะของผสู อน พบวา
ปญหาทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ ของนักศึกษา เกิด
ขึ้นในลักษณะของการไมสามารถเขียนบงชี้เชื่อมโยงเหตุ
และผลของการปฏิบตั งิ านได สงผลใหเกิดอุปสรรคในการ
สื่อสารหรือถายทอดไปยังผูอาน ซึ่งในการพัฒนาทักษะ
ดานการเขียนนั้นPope (4) รายงานวาเปนกระบวนการที่
สนับสนุนและสงเสริมผูเรียนในการพัฒนากระบวนการ
เขียนของตนเอง ผูสอนจำเปนตองใหความสำคัญกับการ
โต ต อบการเขี ย นกั บ ผู เ รี ย น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได ป ระเมิ น
ตนเอง และรับทราบแนวทางการเขียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในบทบาทของผูวิจัยในครั้งนี้ อยูในฐานะของ
อาจารย ผู ส อน ซึ่ ง เป น ผู ป ระสบเห็ น ป ญ หาการเขี ย น
รายงานทางคลินิกของนักศึกษาจากการสอนในชั้นเรียน
ของกระบวนวิชาการฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ โดยปญหา
และแนวทางแกปญ
 หานี้ ถือเปนแหลงขอมูลชัน้ ดีสำหรับ
การวิจัยในชั้นเรียน และเปนแหลงขอมูลที่บงบอกขอ
สังเกต ความรูสึกนึกคิด ทัศนะ เจตคติ และความคิดเชิง
สะทอนของผูเรียนไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาเกีย่ วกับสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ ใน
กระบวนวิชาปฏิบัติการทางกิจกรรมบำบัด 1 สำหรับ
นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปที่ 3 ซึ่งคาดหวังวาการจัด
ประสบการณการเรียนรทู างวิชาชีพ สามารถทำควบคไู ปกับ

การฝกฝนทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ ได โดยอาศัย
กระบวนการสรางบรรยากาศในการเขียน การสงเสริมการ
เขียนเชิงริเริม่ สรางสรรค การสงเสริมการเขียนเชิงวิเคราะห
การสงเสริมการเขียนเชิงสังเคราะห และการสงเสริมการ
เขียนเชิงวิพากษ เพือ่ ใหนกั ศึกษากิจกรรมบำบัด เปนผมู ที งั้
ความรูเชิงวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติ และสามารถ
สือ่ สารถายทอดความรู และวิธกี ารปฏิบตั ไิ ปสผู อู นื่ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของงานวิจยั
เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมทักษะการ
เขียนรายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาการฝกปฏิบตั งิ าน
ทางคลินกิ สำหรับนักศึกษากิจกรรมบำบัดชัน้ ปที่ 3

สมมติฐานการวิจยั
คะแนนความสามารถดานการเขียนรายงานทาง
คลินิกของนักศึกษาภายหลังเขาโปรแกรมการสงเสริม
ทั ก ษะการเขี ย นรายงานทางคลิ นิ ก สู ง กว า ก อ นการเข า
โปรแกรม

ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ จั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย น
รายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาปฏิบตั กิ ารทางกิจกรรม
บำบัด 1 ซึง่ ปญหาการวิจยั มาจากประสบการณการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนของอาจารยผูวิจัย เฉพาะกลุม
ประสบการณทผี่ วู จิ ยั ทำหนาทีค่ วบคุมการฝกปฏิบตั งิ านเทานัน้

วิธกี ารศึกษา
วิธดี ำเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากึ่งทดลองแบบหนึ่ง
กลมุ ตัวอยาง (One group pretest-posttest quasi-experimental design) เพือ่ ศึกษาโปรแกรมการสงเสริมทักษะการเขียน
รายงานทางคลินิกศึกษาในนักศึกษากิจกรรมบำบัดที่ลง



การสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ 1
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาปฏิบตั กิ ารทางกิจกรรมบำบัด 1
2. แบบประเมิ น ความสามารถด า นการเขี ย น
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีความ รายงานทางคลินกิ
ยินดีและเต็มใจเขารวมในการศึกษา นักศึกษาตองเขารวม
เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการใหคะแนนความสามารถ
งานวิจัยตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการมีจำนวนทั้งสิ้น ดานการเขียนรายงานทางคลินิก โดยจะทำการประเมิน
22 คน
ความสามารถในการเขียน 3 หัวขอ ไดแก ดานการเขียน
รูปประโยคทีเ่ ชือ่ มโยงถึงประธาน กริยา และกรรม ดานการ
ใชภาษา และคำศัพททางวิชาการ และดานการเขียนขอมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
ทีม่ หี ลักฐานเชิงวิชาการสนับสนุน ซึง่ กำหนดเกณฑ และ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
น้ำหนักแนวการใหคะแนน (Rubrics) ซึ่งมีระดับการให
1. แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป
คะแนนดังนี้
หัวขอ
1. การเขียนรูป
ประโยคที่เชื่อมโยงถึง
ประธาน กริยา และ
กรรมและมีการ
เชื่อมโยงเนื้อหาของ
ประโยค
2. การใชภาษา และ
คําศัพททางวิชาการ
ทางการแพทย และ
ทางวิชาชีพ
3. การเขียนขอมูลที่มี
หลักฐานเชิงวิชาการ
สนับสนุน

3 คะแนน
สามารถเขียนประโยคที่
ประกอบดวย ประธาน กริยา
และกรรมครบถวนสมบูรณ
ทุกประโยค และมีการใช
คําเชื่อมระหวางเนื้อความใน
ประโยค และแตละประโยค
อยางสอดคลองกันอยางสมบูรณ
สามารถใชคําศัพททางวิชาการ
ไดถูกตอง ชัดเจน และกะทัดรัด
พรอมกับการใชภาษาเพื่อการ
อธิบายถึงคําศัพททางวิชาการได
อยางถูกตองทั้งหมด
เขียนขอมูลในรายงานทางคลินิก
ดวยการเชื่อมโยงถึงที่มา หรือ
หลักการทางทฤษฎีสนับสนุน

เกณฑการใหคะแนน
2 คะแนน
สามารถเขียนประโยคที่
ประกอบดวย ประธาน กริยา
และกรรมครบถวนเปนสวนใหญ
และมีการใชคําเชื่อมระหวาง
เนื้อความในประโยค และแตละ
ประโยคสวนใหญสอดคลองกัน
สามารถใชคําศัพททางวิชาการ
สวนใหญไดถูกตอง และใชภาษา
เพื่อการอธิบายถึงคําศัพททาง
วิชาการสวนใหญไดถูกตอง
เขียนขอมูลในรายงานทางคลินิก
ดวยการบอกถึงแหลงที่มาของ
ขอมูลได แตยังไมมีเชื่อมโยงถึง
หลักการทางทฤษฎีสนับสนุน

1. แบบบันทึกการเรียนรขู องนักศึกษา
เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อใหนักศึกษาไดเขียนสรุป
กิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการฝกปฏิบตั งิ าน
ทางกิจกรรมบำบัด และสะทอนคิดเกีย่ วกับการสอดแทรก
การสงเสริมความสามารถดานการเขียนรายงานทางคลินกิ
ในกระบวนวิชาการฝกปฏิบตั งิ าน ซึง่ การบันทึกการเรียนรู
ของนักศึกษาจะทำในปลายสัปดาหที่ 2 และ 3 ของชวงเวลา
การฝกปฏิบตั งิ าน

1 คะแนน
ขาดประธาน หรือกริยา หรือกรรม
ที่สงผลใหรูปประโยคไมสมบูรณ
และไมมีการใชคําเชื่อมประโยค
หรือมีการใชคําเชื่อมระหวาง
เนื้อความในประโยค และแตละ
ประโยคไมสอดคลองกัน
สามารถใชคําศัพททางวิชาการ
ถูกตองเปนสวนนอย และไม
สามารถเขียนอธิบาย หรือใชภาษา
เพื่อการอธิบายถึงคําศัพททาง
วิชาการถูกตองเปนสวนนอย
ไมมีการอางอิงหลักฐานเชิง
วิชาการมาสนับสนุน

2. การสนทนากลมุ
เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขา
รวมแสดงความคิดเห็นภายในกลมุ เกีย่ วกับการสอดแทรก
การสงเสริมความสามารถดานการเขียนรายงานทางคลินกิ
ในกระบวนวิชาการฝกปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ใหขอ เสนอแนะ
เกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการเขียนรายงานทางคลินกิ ทีส่ อดคลอง
กับรูปแบบการเรียนรขู องนักศึกษา

    
โปรแกรมการสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทาง


2.1 การสอดแทรกวิธีการปรับปรุงงานเขียน
รายงานทางคลิ นิ ก ผ า นการให ข อ มู ล สะท อ นกลั บ
(Feedback)โดยอาศัยการแสดงตัวอยางจากงานเขียนที่
สมบูรณทั้งในดานการเขียนรูปประโยคที่เชื่อมโยงถึง
ประธาน กริยา และกรรม ดานการใชภาษา และคำศัพททาง
วิชาการ และดานการเขียนขอมูลที่มีหลักฐานเชิงวิชาการ
สนับสนุน
2.2 การสะทอนคิด (Reflection) ของผเู รียนตอ
งานเขียน กระบวนการเรียนรทู ไี่ ดจากการเขียน และความ
สามารถในการเขี ย นของผู เ รี ย นโดยนั ก ศึ ก ษาทำการ
สะทอนคิดผานแบบบันทึกการเรียนรู
3. ผูวิจัยทำการประเมินความสามารถดานการ
เขี ย นรายงานทางคลิ นิ ก ของนั ก ศึ ก ษาตามเกณฑ และ
น้ำหนักการใหคะแนนตามที่กำหนดภายหลังการดำเนิน
การสอนในสัปดาหที่ 4 ของการฝกปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อ
ปองกันอคติ (bias) ทีอ่ าจมีผลเบีย่ งเบนตอการใหคะแนน
ผูวิจัยในฐานะของผูประเมินจึงควบคุมโดยใชเครื่องมือ
การประเมินทีม่ เี กณฑและน้ำหนักของแนวการใหคะแนน
(Rubrics) ตามความสามารถดานการเขียนเชิงประจักษที่
ปรากฎในรายงานทางคลินกิ
4. จัดประชุมสนทนากลุมรวมกันระหวางนัก
ศึกษาและผวู จิ ยั เพือ่ สะทอนผลการเรียนรเู กีย่ วกับกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเขียนรายงานทาง
คลินกิ ในกระบวนวิชาปฏิบตั กิ ารทางกิจกรรมบำบัด 1 ภาย
หลังจากสิน้ สุดการฝกปฏิบตั กิ าร และการสอบลงกองเพือ่
ยายหนวยประสบการณของนักศึกษาแตละชวง
ระยะที่ 3 การสังเคราะห
ผูวิจัยรวมกันสะทอนผลการปฏิบัติงาน และ
สังเคราะหกจิ กรรมการเรียนการสอนทีส่ ง เสริมทักษะการ
เขียนรายงานทางคลินิก ในกระบวนวิชาปฏิบัติการทาง
กิจกรรมบำบัด 1 ตามผลขอมูลทีไ่ ดรบั จากระยะที่ 1 และ 2

คลินกิ
ระยะที่ 1 การวางแผน
ผูวิจัยรวมกันวางแผนกำหนดขอบเขตในประเด็น
ตอไปนี้
1. กำหนดขอบเขตเนือ้ หาทีจ่ ะสงเสริมทักษะการ
เขียนรายงานทางคลินกิ ประกอบดวย
- การเขี ย นรู ป ประโยคที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง
ประธาน กริยา และกรรม
- การใชภาษา และคำศัพททางวิชาการทางการ
แพทย และทางวิชาชีพ
- การเขียนขอมูลที่มีหลักฐานเชิงวิชาการ
สนับสนุน
2. กำหนดเกณฑ และน้ำหนักแนวการใหคะแนน
(Rubrics) เพือ่ ประเมินความสามารถดานการเขียนรายงาน
ทางคลินิกของผูเรียน
3. ออกแบบแบบบันทึกการเรียนรูเกี่ยวกับการ
เขียนแบบมีโครงสราง
4. รางขอคำถามนำเพือ่ ใชเปนแนวทางในการจัด
สนทนากลมุ
ระยะที่ 2 การปฏิบตั กิ าร
1. ผูวิจัยทำการประเมินความสามารถดานการ
เขี ย นรายงานทางคลิ นิ ก ของนั ก ศึ ก ษาตามเกณฑ และ
น้ำหนักการใหคะแนนตามที่กำหนดในสัปดาหที่ 1 ของ
การฝกปฏิบตั งิ าน
2. ผวู จิ ยั ดำเนินการสงเสริมทักษะความสามารถ
ดานการเขียนรายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาปฏิบตั กิ าร
ทางกิจกรรมบำบัด 1 โดยอาศัยการสะทอนผลทีไ่ ดจากการ
ประเมินในขอที่ 1 ใหนกั ศึกษาไดรบั รถู งึ ความสามารถและ
ขอควรปรับปรุงใชระยะเวลาดำเนินการวิจยั เปนระยะเวลา
1 เดือนตอกลมุ จำนวนทัง้ สิน้ 4 กลมุ ใชเวลาทัง้ สิน้ 4 เดือน
ตามการแบงชวงการฝกปฏิบตั งิ านของกระบวนวิชา โดยใช
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ผานวิธีการโตตอบ การวิเคราะหขอ มูล
การเขียนกับนักศึกษา รวมกับการใหแนวทางการเขียนทีม่ ี
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และการ
ประสิทธิภาพและสงเสริมการวิเคราะหผลงานการเขียน
ของตนเองโดยกิ จ กรรมการส ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย น วิเคราะหเนือ้ หา (content analysis)
รายงานทางคลินกิ ประกอบดวย



การสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ 1
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลการศึกษา
กลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3 สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 22 คน เปนเพศชาย
7 คน (รอยละ 31.82) และเพศหญิง 15 คน (รอยละ
68.18)โดยอายุต่ำสุดเทากับ 21 ป อายุสงู สุดเทากับ 37 ป และ
อายุเฉลีย่ เทากับ 22.59 + 3.23 ป

สำหรับผลคะแนนทักษะดานการเขียนรายงานทาง
คลินิก พบวาในดานการเขียนรูปประโยคที่สมบูรณ และ
การเชือ่ มประโยคหรือเนือ้ ความ และการใชภาษา และศัพท
เทคนิค มีคะแนนเฉลี่ยหลังผานกิจกรรมสงเสริมทักษะ
การเขียนเพิม่ ขึน้ แตในดานการอางอิงหลักฐานสนับสนุน
ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงของคะแนน ดังแสดงตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คะแนนทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิ กอนและหลังกิจกรรมสงเสริมทักษะการเขียน

คะแนนเฉลี่ย
กอนผานกิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย
หลังผานกิจกรรม

การเขียนรูปประโยคที่สมบูรณ และ
การเชื่อมประโยคหรือเนื้อความ

1.45

2.77

รอยละ
ของความแตกตาง
ของคะแนนเฉลี่ย
91.03

การใชภาษา และศัพทเทคนิค
การอางอิงหลักฐานสนับสนุน

1.55
1.00

2.73
1.00

76.13
0.00

1.33

2.17

63.16

ทักษะดานการเขียนรายงาน
ทางคลินิก

รวม

สำหรับขอมูลทีน่ กั ศึกษาสะทอนไวในแบบบันทึก
การเรียนรู พบวาในดานลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
สวนใหญเปนการอภิปราย การวางแผนรวมกันระหวางนัก
ศึกษาและอาจารย การอธิบาย และใหแนะนำของอาจารย
การประเมิน และลงมือฝกปฏิบัติจริง การคนควา และ
นำเสนอขอมูล รวมทั้งการเขียนรายงานทางคลินิค สวน
ผลของการสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ นัก
ศึ ก ษาสะท อ นว า ทำให เ กิ ด ความเข า ใจในการเขี ย นรู ป
ประโยคทีส่ มบูรณ ทำใหทราบจุดบกพรองของตนเอง และ
แนวทางการแกไข ทำใหสามารถเขียนเชือ่ มประโยคและ
เนือ้ ความไดอยางถูกตอง ทำใหเกิดการเปลีย่ นรูปแบบการ
เขียนจากภาษาพูดเปนภาษาเขียน ทำใหไดเรียนรูการใช
ศัพทเทคนิค รวมทั้งทำใหนักศึกษาตระหนักวาการเขียน
ขอมูลทีม่ หี ลักฐานสนับสนุนทำใหเกิดความเชือ่ ถือไดของ
ขอมูล และทราบแหลงการคนควาเพิม่ เติม นอกจากในสวน
ของผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษา
สะทอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลทางออมวาการเขียนรายงาน

ทางคลินกิ ถือเปนการทบทวนเนือ้ หาการฝกปฏิบตั งิ านใน
แตละวันของนักศึกษาไดอกี ดวย

อภิปรายผล
เมือ่ ทำการวิเคราะหและสังเคราะหรปู แบบการจัด
ประสบการณ และลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กระบวนวิชาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก พบวาควรจัดเปน
กระบวนการทีเ่ ปนระบบตอเนือ่ ง และประกอบดวยรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย และควรสอดแทรกวิธกี ารปรับปรุงงานเขียน
รายงานทางคลินิก ผานการใหขอมูลสะทอนกลับในดาน
การเขียนรูปประโยคที่เชื่อมโยงถึงประธาน กริยา และ
กรรม ดานการใชภาษา และคำศัพททางวิชาการ และดานการ
เขียนขอมูลที่มีหลักฐานเชิงวิชาการสนับสนุน รวมทั้งให
โอกาสนักศึกษาไดสะทอนคิด (Reflection) ตองานเขียน
กระบวนการเรียนรทู ไี่ ดจากการเขียน และความสามารถใน
การเขียนของตนเอง

    
สำหรั บ กระบวนการส ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย น
รายงานทางคลินกิ จำเปนตองอาศัยองคประกอบหลักดังนี้
1. องคประกอบดานผสู อน
ผู ส อนที่ ต อ งการส ง เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย น
รายงานทางคลินิก ในกระบวนวิชาปฏิบัติการ นอกจาก
จะทำหนาทีอ่ าจารยผคู วบคุมการฝกปฏิบตั กิ ารทีท่ ำหนาที่
ควบคุมดูแลการฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ แลว ยังตองแสดง
บทบาทในการเปนผูใหขอมูลสะทอนกลับดานการเขียน
และตรวจสอบ โตตอบขอมูลเกีย่ วกับการเขียนรายงานทาง
คลินกิ ใหแกนกั ศึกษาไปพรอมๆกัน
2. องคประกอบดานผเู รียน
ผูเรียนตองเปดโอกาสใหตนเองในการเรียนรู
มีทัศนคติที่ดีตอการเขียน และมีการจัดการเวลาในการ
เขียนทีด่ ี เนือ่ งจากการเขียนทีด่ ตี อ งอาศัยทัง้ แรงจูงใจ ความ
ตั้ ง ใจในการเขี ย น และการใช เ วลาในการเขี ย นเชิ ง
วิเคราะหทมี่ เี นือ้ หาทีถ่ กู ตอง ประกอบกับการใชภาษา และ
การใชไวยากรณอยางสอดคลองและเหมาะสม
3. องคประกอบดานทักษะการเขียนรายงานทาง
คลินกิ
ทั ก ษะการเขี ย นรายงานทางคลิ นิ ก ที่ สำคั ญ
ประกอบขึ้นมาจากองคประกอบยอยหลายดาน ซึ่งใน
กาวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาองคประกอบยอย 3 ดาน ไดแก
ดานการเขียนรูปประโยคทีส่ มบูรณ และการเชือ่ มประโยค
หรือเนือ้ ความ ดานการใชภาษา และศัพทเทคนิค และดาน
การอางอิงหลักฐานสนับสนุน
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะด า นการเขี ย น
รายงานทางคลินกิ ของนักศึกษา พบวา ในครัง้ แรกดานการ
ใชภาษา และศัพทเทคนิคมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือดาน
การเขียนรูปประโยคทีส่ มบูรณ และการเชือ่ มประโยคหรือ
เนื้อความ และ ดานการอางอิงหลักฐานสนับสนุน ตาม
ลำดับ อาจเนือ่ งมาจากนักศึกษาทีเ่ ขารวมการวิจยั ครัง้ นี้ เปน
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3 ทีก่ ำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ซึง่ เปนระดับ
ชั้นปที่ไดเรียนองคความรูของวิชาชีพในสวนภาคทฤษฎี
แลว จึงมีขอมูลเกี่ยวกับคำศัพทเทคนิคที่ใชในทางคลินิก
และสามารถดึงคำศัพทมาใชเพื่อการเขียนรายงานทาง
คลินกิ ได จึงทำใหคะแนนเฉลีย่ ดานนีส้ งู กวาดานอืน่ ๆ แต
เนือ่ งจากการเขียนคำศัพททปี่ ระกอบในประโยคยังเกิดขึน้


ในลั ก ษณะของภาษาพู ด ที่ เ กิ ด จากความเคยชิ น ใน
ขณะอภิปรายกรณีศกึ ษาผรู บั บริการ (Case Conference) ซึง่
ตองการความกระชับ และรวดเร็วในการสนทนา จึงสง
ผลใหคะแนนเฉลี่ยดานการเขียนรูปประโยคที่สมบูรณ
และการเชื่อมประโยคหรือเนื้อความมีคะแนนต่ำกวาดาน
การใชภาษา และศัพทเทคนิค สำหรับดานการอางอิงหลัก
ฐานสนับสนุนนั้น มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด อาจเนื่องมาจาก
ในกระบวนวิชาฝกปฏิบตั งิ านทางกิจกรรมบำบัด 1 เนนการ
เขียนรายงานทางคลินกิ เกีย่ วกับการประเมิน การแจกแจง
ปญหา และการวางเปาประสงคการรักษา (5) และถือเปน
กระบวนวิชาฝกปฏิบตั งิ านทีน่ กั ศึกษาไดรบั ผิดชอบวางแผน
การใหโปรแกรมการใหบริการสำหรับผรู บั บริการจริงเปน
ครั้งแรก ดังนั้นนักศึกษาจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
เครื่องมือการประเมิน การใชเครื่องมือปะเมิน การเขียน
ปญหาทางกิจกรรมบำบัด และการเขียนเปาประสงคการ
รักษา ผานการอธิบายโดยตรงจากอาจารยผคู วบคุมการฝก
ปฏิบตั งิ าน โอกาสในการเขียนเพือ่ สงเสริมทักษะดานการ
อ า งอิ ง หลั ก ฐานสนั บ สนุ น จึ ง เกิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะของ
การมอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับลักษณะอาการของโรค ตามการวินิจฉัยของผูรับ
บริการทีน่ กั ศึกษาไดรบั เทานัน้
สำหรับในการประเมินการเขียนครัง้ สุดทาย กลับ
พบวาดานการเขียนรูปประโยคที่สมบูรณ และการเชื่อม
ประโยคหรื อ เนื้ อ ความ มี ค ะแนนสู ง สุ ด รองลงมาคื อ
ดานการใชภาษา และศัพทเทคนิค อาจเนือ่ งจากการเขียน
รายงานทางคลินกิ ของนักศึกษาในครัง้ แรก มงุ ทีก่ ารเขียน
ในระดับสื่อสาร (Communication) จึงเนนการเขียนให
ผู อ า นเข า ใจในเนื้ อ ความมากกว า การเข ม งวดในด า น
ไวยากรณแตเมื่อนักศึกษาไดรับขอมูลใหปรับปรุงดาน
ไวยากรณ เพือ่ นำไปสรู ะดับวิเคราะหวจิ ารณ (Criticism) ซึง่
เปนระดับของการเขียนวิเคราะหสงั เคราะหเนือ้ หา พรอม
กั บ การประเมิ น ภาษาที่ ใ ช ไ ด เ พื่ อ ให เ กิ ด การเขี ย นที่
สอดคลองกับเนือ้ หาและจุดประสงคของการเขียนทีม่ ถี อ ย
คำ สำนวน ลีลาการเขียนอยางเหมาะสมจึงทำใหคะแนน
เฉลี่ยดานนี้เพิ่มสูงขึ้นได
นอกจากนี้ยังพบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะดานการ
เขียนรายงานทางคลินิกในภาพรวมเพิ่มขึ้นภายหลังจาก
เสร็จสิน้ การฝกปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคลองกับ ผองฉวี และ



การสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ 1
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะ (6) ที่พบวา การบูรณาการและสังเคราะหรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเรียนของ
นักศึกษาในดานการศึกษาคนควา การนำเสนอ การสนทนา
ทางวิชาการ และการเขียนทางวิชาการ ผานเทคนิค 8 วิธคี อื
การเรียนเปนแบบอยาง การแสวงหาความรู การสัง่ งาน การ
เรียนดวยการปฏิบตั ิ การฝกฝน การสะทอนผลการปฏิบตั ิ
เกณฑการประเมิน และการแลกเปลีย่ นเรียนรู สงเสริมให
นักศึกษามีพฒ
ั นาการทักษะการเรียนสูงขึน้ ในทุกดาน และ
ยังสอดคลองกับ Duijnhouwer และคณะ (7) ทีพ่ บวา คะแนน
ความสามารถดานการเขียนของนักศึกษาจากกระบวนการ
ใหขอมูลสะทอนกลับ ที่สอดแทรกวิธีการปรับปรุงงาน
เขียนมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก ในการศึกษาครัง้
นี้ ทำการศึ ก ษาในกระบวนวิ ช าการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
กิจกรรมบำบัด 1 ซึง่ เปนกระบวนวิชาการฝกปฏิบตั งิ านครัง้
แรกของนักศึกษา ทำใหนกั ศึกษายังไมเกิดความเชือ่ มัน่ ทัง้
ในการฝกปฏิบัติงาน และในการเขียนรายงานทางคลินิก
เมื่อนักศึกษามีความเชื่อมั่นตอความสามารถในการเขียน
ในชวงแรกต่ำ จึงมีแนวโนมทีจ่ ะวางแผนและตรวจสอบชิน้
งานของตนเองและการใหนักศึกษาเขียนสะทอนคิดตอ
ขอมูลสะทอนกลับทีไ่ ดรบั และกลับไปตรวจสอบอีกครัง้ มี
แนวโนมทีจ่ ะชวยปรับปรุงความสามารถดานการเขียนของ
นักศึกษาทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในตนเองตอความสามารถในการ
เขียนในระดับต่ำถึงปานกลางไดในชวงกอนการเขียนได
(7)อยางไรก็ตามแมวา ผลคะแนนเฉลีย่ ทักษะดานการเขียน
รายงานทางคลินิกในภาพรวมเพิ่มขึ้น แตก็พบวาในดาน
การเขียนขอมูลที่มีหลักฐานสนับสนุน ไมมีการเปลี่ยน
แปลงของผลคะแนนเฉลีย่ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากประสบการณของ
ทักษะดานนี้ สวนใหญนักศึกษาจะไดรับจากการเขียน
รายงานการคนควาเพิม่ เติม แตในการเขียนรายงานทางคลินกิ
ยังนำมาใชนอย เนื่องจากกระบวนวิชานี้มีวัตถุประสงคที่
เนนการประเมินทางคลินิก และการใหการบำบัดรักษา
เบือ้ งตน ประกอบกับยังมีเนือ้ หากระบวนวิชาเกีย่ วกับการ
บำบัดรักษาทีน่ กั ศึกษายังไมไดเรียน ทำใหการอธิบายโยง
ไปสหู ลักฐานสนับสนุนแผนการรักษานัน้ ๆ ยังทำไดจำกัด
สำหรับการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) จาก
ความคิดเห็นเพิม่ เติมของนักศึกษาสรุปได 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 คิดเห็นสนับสนุนตอกระบวนการ
การสงเสริมทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินิก
นั ก ศึ ก ษาคิ ด ว า เป น กระบวนการที่ ช ว ยให มี
พัฒนาการทักษะการเขียนดีขึ้นตระหนักไดวาการเขียน
รายงานทางคลินกิ เปนทักษะทีต่ อ งเกิดจากการฝกฝนและ
ถือเปนการทบทวนเนือ้ หาการฝกปฏิบตั งิ านในแตละวันจึง
ควรมีการเรียนการสอนการเขียนรายงานทางคลินกิ ใหกบั
นักศึกษาทุกคน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากในการเขียนรายงาน
ทางคลินิก เปนการเขียนในสถานการณจริง ปญหาการ
เขียน และขอเสนอแนะในการแกไขการเขียนเกิดขึน้ ผาน
ประสบการณตรงของนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงาน ดัง
นั้นนักศึกษาจึงคิดวาการเพิ่มกระบวนการสงเสริมทักษะ
ดานการเขียนในการฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ จึงไมใชเรือ่ ง
ยงุ ยาก และสนับสนุนใหเกิดขึน้ ซึง่ ทำใหนอกจากนักศึกษา
จะมีอาจารยผคู วบคุมการฝกปฏิบตั งิ านทีท่ ำหนาทีด่ แู ลการ
ปฏิบตั งิ านทางคลินกิ สำหรับนักศึกษาแลว ยังแสดงบทบาท
สำคัญในการโตตอบการเขียนกับผเู รียน เพือ่ ใหผเู รียนได
ประเมินตนเอง และรับทราบแนวทางการเขียนที่มีประ
สิทธิภาพไปพรอมกันอีกดวย
ประเด็ น ที่ 2 ประโยชน ข องกระบวนการการส ง เสริ ม
ทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินิก
นักศึกษาคิดวานอกจากประโยชนดานการเขียน
รายงานทางคลินิกโดยตรง ยังเกิดผลตอการจัดระเบียบ
ความคิด กระบวนการคิด และการประมวลผลองคความรซู งึ่
สงผลตอการเขียนตอบขอสอบบรรยาย และการเรียบเรียง
ภาษาพูดงานนำเสนอ หรือการอธิบายสูผูฟงกลุมตางๆ
เนื่องมาจากในกระบวนการสงเสริมทักษะดานการเขียน
รายงานทางคลินกิ ครัง้ นี้ ไดนำเอาทฤษฎีการเนนการตอบสนอง
ของผูอาน (Reader-Response Theory) และเทคนิคการ
เขียนเพือ่ การเรียนรู (Writing-to-Learn Technique) มาใช
ประสมประสาน ซึ่งชวยใหผูเรียนไดเขียนดวยแรงจูงใจ
ถายทอดความนึกคิด ความรสู กึ แนวคิด และประสบการณ
ที่สอดคลอง และพัฒนาไปสูทักษะของการคิดวิเคราะห
สอดคลองกับ รัชนีกร (8) ที่กลาวถึงผลของการเขียน
สะทอนคิดในกระบวนการสงเสริมการเขียนวาเปนการ
พัฒนาความมีระเบียบ และทักษะในการสรางและจัดลำดับ
ความคิดเปดโอกาสในการสังเกตและวิเคราะหความคิดของ
ตนเอง และชวยพัฒนาทักษะการวิเคราะหและสังเคราะห



    
ของตนเอง รวมทั้งเปนการเชื่อมโยงองคความรูเกากับ
องคความรใู หม ชวยสงเสริมใหผเู ขียนเปนนักคิดทีด่ ขี นึ้ ใน
การตั้งคำถามและใหเหตุผล และเปดโอกาสในการจับ
ประเด็นหรือหวนคิดถึงสิง่ ทีค่ ดิ ในรูปแบบทีถ่ าวร หรือแม
แตปรับเสริมความคิดนัน้ ใหมได
ประเด็นที่ 3 การเสนอแนวทางตอกระบวนการการสง
เสริมทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิ นักศึกษาตอง
การให มี ก ารเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การเขี ย น
รายงานทางคลินกิ กอนการฝกปฏิบตั งิ าน และตอเนือ่ งไป
จนถึงขณะฝกปฏิบตั งิ านอาจเปนผลสืบเนือ่ งจากประเด็นที่
2 ที่นักศึกษาไดเห็นถึงประโยชนของการสงเสริมทักษะ
ดานการเขียนรายงานทางคลินิกที่สอดแทรกในกระบวน
วิชาการฝกปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในการฝกปฏิบัติงาน
ครั้งแรกของนักศึกษา ซึ่งเปนชวงเวลาที่นักศึกษายังขาด
ความมัน่ ใจสอดคลองกับ (7) ทีพ่ บวา การสงเสริมการเขียน
สะทอนคิด และการใหขอมูลสะทอนกลับของอาจารย
ผสู อนเพือ่ ใหนกั ศึกษานำกลับไปตรวจสอบอีกครัง้ มีแนวโนม
ทีจ่ ะสามารถชวยปรับปรุงความสามารถดานการเขียนของ
นักศึกษาทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ตอความสามารถในการเขียนใน
ระดับต่ำถึงปานกลางได
อยางไรก็ตามตามลักษณะการวิจัยการเรียนการ
สอนมักจะมีขอ จำกัดจากการทีผ่ วู จิ ยั มักจะเปนผทู สี่ อนไป
ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูสอนเปนผูที่มองเห็น
ปญหาและตองการแกไขปญหาเพือ่ ปรับปรุงการเรียนการ
สอนในกระบวนวิชาทีร่ บั ผิดชอบ ดังนัน้ การปองกันการเกิด
อคติในดานของการประเมินผูเรียนจึงเปนประเด็นที่ควร
ทำใหลดลงไดดว ยกระบวนการออกแบบการวิจยั ซึง่ ในการ
ศึกษาครัง้ นี้ ผวู จิ ยั ไดพยายามปองกันปญหาดานนีจ้ ากการ
ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินจากการพิจารณา
เกณฑการใหคะแนนที่มาจากองคประกอบของชิ้นงาน
เขี ย นด ว ยการใช เ กณฑ แ ละน้ำ หนั ก ของแนวการให
คะแนน (Rubrics) วาองคประกอบทีก่ ำหนดนัน้ มีหรือเกิด
ขึ้นในชิ้นงานเขียนของนักศึกษาหรือไม

ใหเกิดการอภิปรายภายในกลุมตามประเด็นขอบเขตที่
กำหนด แตอาจสงผลตอการรับรูของนักศึกษา เกี่ยวกับ
บทบาทของการเปนอาจารยผมู สี ว นในการใหคะแนนการ
ฝกปฏิบตั งิ านของนักศึกษา จึงอาจมีอทิ ธิพลตอความนึกคิด
และการเปดเผยขอมูลของนักศึกษาดวยขอจำกัดนี้ อาจารย
ผู วิ จั ย จึ ง ดำเนิ น การสนทนากลุ ม ภายหลั ง จากการฝ ก
ปฏิบตั งิ าน และการสอบลงกอบเพือ่ ยายหนวยประสบการณ
ทางคลินกิ ของนักศึกษาแตละชวงสิน้ สุดแลว และชีแ้ จงวา
ผลของการสนทนากลมุ จะมีสง ผลตอคะแนนของนักศึกษา
รวมทัง้ กอนการสนทนากลมุ อาจารยผวู จิ ยั จะทำการฝกฝน
การใชคำถามเพื่อกระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุม
และจะทำหนาที่เปนเพียงผูสรุปประเด็นของการสนทนา
โดยไมเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1. ควรตระหนักในดานการเตรียมตัวกอนการ
เขียนสะทอนคิด โดยอาจใหขอมูลหรือคำแนะนำการ
เตรียมตัวเขียน เชน การแบงเวลาในการเขียน ขอบเขตใน
การเขียน ฯลฯ
2. ควรดำเนินการสงเสริมทักษะการเขียนรายงาน
ทางคลินกิ สำหรับนักศึกษาทุกคน ซึง่ อาจทำในลักษณะของ
การวางแผนรวมกับคณาจารยผคู วบคุมการฝกปฏิบตั งิ าน
3. ในการนำไปใช ใ นกลุ ม ตั ว อย า งหรื อ ใน
กระบวนวิชาที่แตกตางกัน อาจตองมีการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองเหมาะสมตามบริบทนัน้ ๆ
ขอเสนอแนะดานการวิจัย
1. นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเขียน
รายงานทางคลินกิ อาจทำการวิจยั เกีย่ วกับทักษะอืน่ ๆทีเ่ กีย่ ว
ของในการฝกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ ไดแก ทักษะการทำงาน
รวมกัน และทักษะการเรียน เปนตน
2. ในการดำเนินการเก็บขอมูลในสวนของการ
สนทนากลมุ อาจใหผทู ไี่ มมสี ว นไดสว นเสียเกีย่ วกับการให
คะแนนการฝกปฏิบตั งิ านเปนผดู ำเนินการ เพือ่ ลดอคติจาก
ขอจำกัดในการวิจยั
อิทธิพลของอาจารยผูวิจัยที่อาจมีอิทธิพลตอความนึกคิด
เนื่องจากการไดมาของขอมูลในการสนทนากลุม และการเปดเผยขอมูลของนักศึกษา
ผวู จิ ยั ทำหนาทีเ่ ปนผดู ำเนินการ (modulator) ในการกระตนุ
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาผลการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 (2) ศึกษาผลการ
ประเมินตนเองของบุคลากร ศบก. ตอการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชและ (3) เปรียบเทียบผลการประเมิน
ตนเองของบุคลากร ศบก. กอนและหลังการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช การศึกษาครัง้ นี้ ประชากรทีศ่ กึ ษาเปน
บุคลากรทัง้ หมดของศูนยบริการการศึกษา (ศบก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) จำนวน 31 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช
ในการรวบรวมขอมูลคือ การดำเนินงานตามขอกำหนดตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001:2008 และแบบสอบถามการ
ประเมินตนเอง 7 ดานประกอบดวย (1) ดานการใหความสำคัญกับผรู บั บริการ (2) ดานภาวะผนู ำ (3) การมีสว นรวมของ
บุคลากร (4) ดานกระบวนการดำเนินงาน (5) ดานระบบการจัดการ (6) ดานการปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง และ (7) ดานขอ
เท็จจริงเพือ่ การตัดสินใจการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาโดยผทู รงคุณวุฒิ 3 ทานวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณดวยสถิติ
เชิงบรรยาย และการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองระหวางกอนและหลังการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008
มาใชดว ย Paired-Sample T test ผลการศึกษาเปนไปตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว(1) การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008
มาใชสามารถบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคคณ
ุ ภาพที่ ศบก. ตัง้ ไว และเปนไปตามขอกำหนดตามอนุกรมมาตรฐาน
ISO 9001:2008(2) บุคลากร ศบก. ประเมินตนเองกอนการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชอยูในระดับ
มาก(3.85ฑ0.46) และหลังการนำมาใชอยใู นระดับมากทีส่ ดุ (4.57±0.32) ทัง้ ในภาพรวมและรายดานทัง้ 7 ดานและ (3)
ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองของบุคลากร ศบก. ทัง้ กอนและหลังการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช มี
ความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทัง้ ในภาพรวมและรายดานทัง้ 7 ดานองคกรทีจ่ ะนำระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชควรพิจารณาดำเนินการตามขอกำหนดของอนุกรม ISO 9001 โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดาน
การใหความสำคัญแกลกู คา หรือผรู บั บริการ โดยเนนความพึงพอใจ และความคาดหวังของลูกคา และขอเสนอแนะเพือ่
การวิจยั ตอไปควรพิจารณาผลสัมฤทธิข์ องระบบคุณภาพตามมุมมองของ Balanced Scorecard ทัง้ ดานการเงิน ลูกคา การ
จัดการภายใน ดานบุคลากรและการเรียนรู เพือ่ วัดผลทีไ่ ดจากการเปลีย่ นแปลงเมือ่ นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
มาใช
คำสำคัญ: การประเมินตนเอง; ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008; ศูนยบริการการศึกษา;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี



การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ ISO9001: 2008
ของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

Abstract
The objectives of this study were (1) to studythe implementation of thequality systemISO 9001: 2008, (2) to
study theself-evaluationof the Center for Educational Services (CES) personneltowardsimplementingtheISO
9001:2008quality system, and (3) to compare the outcome of self-evaluationof CES personnelbefore- and after-implementation ofthe quality systemISO 9001:2008. The populationof this study was all CES staff (31 persons) of Suranaree
University of Technology (SUT). Data were collected by (1) the conformity requirements under ISO 9001:2008
standards and (2) self-evaluation questionnaire which was consisted of seven aspects: (1) the customer-focused
organization, (2) leadership, (3) the involvement of personnel, (4) the process approach, (5) system approach to
management, (6) the continual improvement, and (7) the factual approach to decision making. Thequestionnaire
validitywas determined by three ISO experts.Quantitativedata wereanalyzed by descriptive statistics. The comparative self-evaluation results of before-and after-implementation ofquality systemISO 9001:2008 were evaluated by
Paired-Sample T test statistical.The results were as expectedthat (1) the implementation ofthe quality management
systemISO 9001:2008in CESwas successfully achieved according to the CES policy andqualityobjectives and was
consistent with the requirement of theISO 9001:2008 standard; (2)the results of CES personnelevaluation for the
implementation of quality systemISO 9001:2008beforeimplementation were found at a high level of
satisfaction(3.85ฑ0.46)and afterthe quality system implementationwas also found atthe highest level of satisfaction for
each of all7aspects(4.57ฑ0.32), and (3) the comparative results of the CES personnel self-evaluation showed that both
of before and after implementationof quality system ISO 9001: 2008 were different with statistical significance in both
of overall and each of all 7 aspects (p < 0.01). The organization that wants touseISO 9001:2008quality management
systemshould considertheimplementation of the requirementsof ISO 9001seriesparticularlyin the areas ofcustomersfocused or services by emphasis onsatisfactionandcustomer expectations.The suggestion for further research is to
consider the effectiveness of the quality system according to the perspectives of the Balanced Scorecard which
including financial, customer, management process, personnel and development perspectives in order to measure the
implementing change of the quality management system ISO 9001:2008.
Keywords: Self-Evaluation, Quality System ISO9001:2008, Center for Educational Services, Suranaree University of
Technology

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (มทส.) เป น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทีไ่ มเปนสวนราชการ ดำเนินงาน
ภายใตพระราชบัญญัติ มทส. พ.ศ. 2533 โดยมีวตั ถุประสงค
ในการตั้งมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติเพื่อแกปญหา
การขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคใหกวางขวาง

ยิง่ ขึน้ มหาวิทยาลัยมีหนาทีด่ า นการเรียนการสอน การวิจยั
การใหการศึกษาดานวิชาการ และวิชาชีพชัน้ สูง การบริหาร
ของมหาวิทยาลัยอยภู ายใตภารกิจหลัก 5 ประการ ไดแก
(1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2) วิจยั คนควาเพือ่ สรางสรรค จรรโลงความ
กาวหนาทางวิชาการ(3) ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม(4) ใหบริการทางวิชาการแกสงั คม
และ (5) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของ

    
ทองถิ่น ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกำหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาออกเปน 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท1ี่ : การ
จัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร
ที2่ :การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจยั สกู ารยอม
รับในระดับชาติ และนานาชาติ ยุทธศาสตรท3ี่ : การเสริม
สรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและ
พัฒนา เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพือ่ การเปนที่
พึ่งของสังคม ยุทธศาสตรที่4: การสงเสริมเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรมของทองถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และยุทธศาสตรที่ 5การบริหารจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพสูง
ภายใตอตั ตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดย
ในยุทธศาสตรที่ 5 นี้ มียทุ ธศาสตรยอ ยเนนการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการสูความเปนเลิศตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพสากล โดยถายทอดนโยบายคุณภาพสูหนวยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพ สู
องคกรแหงการเรียนรขู องมหาวิทยาลัย [1]
ศูนยบริการการศึกษา (ศบก.) เปนหนวยงานระดับ
ศูนยใน มทส. มีภารกิจหลักในการใหบริการงานทะเบียน
นักศึกษาและประเมินผลการศึกษา โดยเกี่ยวของกับนัก
ศึกษาทุกคนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
จนกระทัง่ สำเร็จการศึกษา รวมทัง้ การใหบริการแก บุคลากร
อาจารย ผปู กครองและหนวยงานภายนอก มทส.โครงสราง
องคกรของ ศบก. ประกอบดวย ฝายรับนักศึกษา ฝาย
ทะเบียนนักศึกษา ฝายตารางสอนตารางสอบ ฝายประมวล
ผลและขอมูลบัณฑิต ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ และ
ฝายธุรการ ในฐานะหนวยงานสนับสนุนภารกิจของ มทส.
โดยยึดหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ศบก. มีวสิ ยั
ทัศนในการเปน “ศูนยบริการดานทะเบียนและประเมิน
ผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเปนทีย่ อมรับระดับสากล” โดยตัง้ แตป
2555 ศบก. ไดดำเนินการตามยุทธศาสตรของ มทส. โดย
การนำระบบบริหารคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2008
มาใชในหนวยงาน และสนับสนุนนโยบายวัฒนธรรม
คุณภาพของ มทส. [2] ซึง่ อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 เปน
ระบบบริหารคุณภาพทีย่ อมรับกันทัว่ โลก นิยมนำมาบริหาร
องคกรเชิงปฏิบตั ทิ ดี่ ี และเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยการดำเนินการเนนการ
ปองกัน ลด และขจัดขอบกพรองทีเ่ กิดขึน้ สรางความพึง


พอใจใหกบั ลูกคา [3] โดยจำนวนสถานประกอบการทีไ่ ด
รับการรับรองระบบ ISO 9001 และขึน้ ทะเบียนกับสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมมีมากกวา 6,000 ราย จาก
การศึกษาของสุวมิ ลเล็กสกุล และคณะ [4] พบวาผลสัมฤทธิ์
ในการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใชใน
สถานประกอบการจำนวน 10 แหง ตามมุมมองแบบ
Balanced Scorecard ทั้งดานการเงิน ดานลูกคา ดานการ
จัดการภายใน และดานบุคลากรและการเรียนรู รวมถึง
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ผลการศึกษาพบวาปจจัย
ทีท่ ำใหมกี ารนำระบบคุณภาพ ISO 90001 มาใชในองคกร
สามลำดับแรกคือ ตองการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงาน
ตองการแกไขขอบกพรองในการทำงาน และเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันภายในประเทศ โดยแนวทางการ
ดำเนินการของระบบคุณภาพ ISO 9001 ใชแนวทางการ
จัดการกระบวนการ (process approach) และวงจรคุณภาพ
Deming cycle (Plan-Do-Check-Act,PDCA) เปนหลักใน
การดำเนินงาน ซึง่ ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ การ
ประเมินตนเองมักเปนหนึง่ ในกลไกของวงจรคุณภาพโดย
เฉพาะในขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินการ (check)
ประกอบด ว ย 1) การกำหนดกิ จ กรรมและเกณฑ ก าร
ประเมิน 2) การทบทวนและใชเกณฑการประเมิน 3) การ
ประเมินตนเอง และ 4) การปรับปรุงพัฒนากิจกรรม โดย
การประเมินตนเองจะชวยทำใหผูประเมินตนเองมีความ
มุ ง มั่ น ในการทำงาน สะท อ นความคิ ด ของตนเองและ
หนวยงาน ทราบขอเดนขอบกพรอง พัฒนาตนเอง ชวยให
งานมีคุณภาพ รวมทั้งเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการพัฒนาบุคคลและองคกร [5]
จากการที่ ศบก. ไดเริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ
ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO9000 มาพัฒนาใชในหนวยงาน
ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนพบวาบุคลากรบางสวนยัง
ขาดความเขาใจในระบบบริหารคุณภาพจึงเห็นควรใหมี
การประเมินตนเองตามแนวทางการจัดการกระบวนการ
ตามหลักP-D-C-A เพือ่ เปนแนวทางใหการบริหารงานและ
การควบคุมงานเปนไปอยางมีระบบ สามารถดำเนินการ
แก ไ ขข อ บกพร อ งของหน ว ยงาน และสามารถพั ฒ นา
องคกร กระบวนการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอเนือ่ ง
ตอไป



2. วัตถุประสงคของการวิจยั
2.1 เพือ่ ศึกษาผลการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ
ISO9001:2008
2.2 เพื่อศึกษาผลการประเมินตนเองของบุคลากร
ศบก. ตอการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของ
บุ ค ลากร ศบก. ก อ นและหลั ง การนำระบบคุ ณ ภาพ
ISO9001:2008 มาใช

3. วิธดี ำเนินการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรของ ศบก. มทส.
จำนวน 31 คน โดยในการศึกษาครัง้ ศึกษาจากประชากรทัง้
หมดโดยไมมกี ารสมุ ตัวอยาง
3.2 การรวบรวมขอมูล
3.2.1 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูลครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
ซึง่ ปรับปรุงมาจาก ดวงใจ หทัยรัตนศิร[ิ 6]ซึง่ แบบสอบถาม
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคำถามเกีย่ วกับขอมูลทัว่ ไปของผู
ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคำถามเกีย่ วกับการประเมินตนเอง
กอนและหลังในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:
2008 มาใชใน ศบก. โดยแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย
1) ดานการใหความสำคัญกับผรู บั บริการ 2) ดานภาวะผนู ำ
3) การมีสว นรวมของบุคลากร 4) ดานกระบวนการดำเนิน
งาน 5) ดานระบบการจัดการ 6) ดานการปรับปรุงอยางตอ
เนือ่ ง และ 7) ดานขอเท็จจริงเพือ่ การตัดสินใจ ลักษณะของ
ขอคำถามเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดย 5 หมาย
ถึง เห็นดวยมากทีส่ ดุ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 3 หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดวยนอย และ 1 หมาย
ถึง เห็นดวยนอยทีส่ ดุ โดยเกณฑในการอธิบายความหมาย
ของความคิดเห็นแบงเปนชวงดังนี้ 4.21-5.00 เห็นดวยมาก
ทีส่ ดุ 3.41-4.20 เห็นดวยมาก 2.61-3.40 เห็นดวยปานกลาง
1.81-2.60 เห็นดวยนอย และ 1.00-1.80 เห็นดวยนอยทีส่ ดุ
ตามลำดับ
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กอนการนำแบบสอบถามไปใชในการรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดปรับปรุงขอคำถามใหสอดคลองกับภาระ
งานของ ศบก. และทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดย
ใหผทู รงคุณวุฒิ 3 ทานในมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามรคู วามเขา
ใจในระบบคุณภาพ ISO ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนือ้ หา เพือ่ ตรวจสอบวาขอคำถามวัดไดครอบคลุมเนือ้ หา
หรือสาระสำคัญในสิ่งที่ตองการหรือไม โดยคัดเลือกขอ
คำถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและ
วัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC)
ตัง้ แต 0.50–1.00 ไวใช[7] หลังจากนัน้ ผวู จิ ยั จึงนำแบบสอบ
ถามดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่
กำหนดไว
3.2.2 วิธกี ารรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ มีการรวบรวมขอมูล 2 สวนดังนี้
1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลทีไ่ ดจากการแจก
แบบสอบถามไปยังบุคลากรของ ศบก. มทส. จำนวน 31 คน
เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2556 และขอรับแบบสอบถามคืนตัง้ แต
วันที่ 2-6 กันยายน 2556 ไดรบั แบบสอบถามคืนทัง้ หมด คิด
เปนรอยละ 100
2) การรวบรวมขอมูลตามผลการดำเนินการตาม
ระบบบริหารคุณภาพ เปนไปตามขอกำหนดของอนุกรม
ISO9001:2008[2] โดยเปนการรวบรวมขอมูลตามการ
ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพซึง่ ประกอบดวย4 ขัน้ ตอน
ดั ง นี้(1) การดำเนินงานมีการสื่อสารใหบุคลากรทราบ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและวิธีการทำงาน การจัดเก็บ
บันทึก(2) การตรวจสอบคุณภาพภายใน(3) การทบทวน
ของฝายบริหาร ทบทวนผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และขอรองเรียนผูรับบริการ และ (4) การปรับปรุงแกไข
และพัฒนา
3.3 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวย
สถิตเิ ชิงบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการประเมิน
ตนเองระหว า งก อ นและหลั ง การนำระบบบริ ห าร
คุณภาพISO9001:2008 มาใชดว ย Paired-Sample T test



    

4. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร
ประชากรของ ศบก. สวนใหญเปนหญิง สวน
ใหญดำรงตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/พนักงาน
ธุรการ อายุเฉลีย่ 39.35±6.09 ป คามัธยฐาน และฐานนิยม
ของอายุเทากับ 40 ป อายุต่ำสุด 24 ป อายุสูงสุด 50 ป
มีประสบการณการทำงานที่ ศบก. เฉลีย่ 13±6.95 ปปฏิบตั งิ าน
ที่ ศบก. ต่ำสุด 1 ป สูงสุด 20 ป โดยประชากรทัง้ หมดของ
ศบก. รับรปู ระโยชนของระบบมาตรฐาน ISO9001: 2008
จากการอบรม และประชากรสวนใหญเห็นวา การทำระบบ
มาตรฐาน ISO9001:2008 ทำใหมคี วามชัดเจนในระบบงาน
มากขึน้ รายละเอียดเพิม่ เติม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของประชากร
ภูมิหลัง
จํานวน
เพศ
หญิง
28
ชาย
3
รวม
31
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/
พนักงานธุรการ
23
ผอ./รอง.ผอ./หน.สนง./หน.ฝาย
8
รวม
31
การทําระบบมาตรฐาน ISO9001:2008
มีสวนในงานดานตาง ๆ
มีความชัดเจนในระบบงาน
มากขึ้น
18
มีระบบปรับปรุงแกไขและ
ปองกันดีขึ้น
11
มีความผิดพลาดนอยลง
1
การสื่อสารดีขึ้น
1
รวม
31

รอยละ
90.32
9.67
100.00

74.19
25.81
100.00

58.06
35.48
3.23
3.23
100.00

หมายเหตุ: ผอ.=ผอู ำนวยการศูนยบริการการศึกษา;
หน.สนง.= หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการศูนยบริการการศึกษา;
หน.=หัวหนาฝาย

4.2 ผลการดำเนิ น งานตามระบบคุ ณ ภาพ
ISO9001:2008
จากผลการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO
9001:2008ในรอบการประเมินตั้งแตเดือนพฤษภาคม –
ธันวาคม 2556 พบวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคคณ
ุ ภาพ
ที่ตั้งไวคือระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จากที่
กำหนดไวไมนอ ยกวาระดับ 3.51 ไดเปน ระดับ 4.48 การ
บรรลุเปาหมายตามตัวชีว้ ดั ของแผนปฏิบตั กิ ารประจำปจาก
ไมนอยกวารอยละ 85 ไดเปน รอยละ 114 บุคลากรของ
หนวยงานไดรบั การอบรมพัฒนาประจำปจากรอยละ 100
ไดรอยละ 100 และการบรรลุผลประกันคุณภาพภายใน
ระดับหนวยงานจากไมนอ ยกวาระดับ 4.5 ไดเปนระดับ 4.89
สำหรับรายละเอียดการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคคณ
ุ ภาพของหนวยงาน ศบก. ไดดำเนิน
การตามวิธกี ารจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ [3] มีขนั้ ตอน
ดังตอไปนี้(1) ขั้นตอนการดำเนินงาน: การดำเนินการ
สื่อสารใหบุคลากรทราบโดยวิธีการจัดอบรมใหความรู
จำนวน 2 ครัง้ และมีการแตงตัง้ คณะกรรมการระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2008 ระดับหนวยงาน และระดับฝาย
ประกาศนโยบายคุ ณ ภาพ และวั ต ถุ ป ระสงค คุ ณ ภาพ
การลงนามบันทึกขอตกลง “วาดวยความรวมมือ รวมใจ ใน
การเขาสรู ะบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนยบริการ
การศึกษา” การสือ่ สารผานการจัดทำผานเวบไซด การแจง
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยทราบ และขอความ
รวมมือการใชแบบฟอรมใหเปนปจจุบนั การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ การดำเนินการจัด
ทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพไดแก คูมือคุณภาพ
(quality manual) 1 ฉบับระเบียบปฏิบตั ิ (quality procedure)
19 ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ าน (work instruction) 88 งานและ
ประกาศใชเอกสารรวมทัง้ ดำเนินการจัดเก็บเอกสารตามขอ
กำหนดดานเอกสาร (2) ขัน้ ตอนการตรวจสอบ: มีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในโดยการอบรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในใหกบั บุคลากรผทู ตี่ รวจติดตามคุณภาพภาย
ใน มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน จำนวน 2 ครัง้ และรายงานผลตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในไปยั ง ผู แ ทนฝ า ยบริ ห าร และรายงานต อ ไปยั ง
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
ในระดับหนวยงาน (3)ขัน้ ตอนการทบทวน: การดำเนินการ


ทบทวนโดยฝายบริหาร มีการกำหนดใหมีการประชุม
ทบทวนผลการตรวจติดตามภายนอกหรือภายใน ขอมูล
ปอนกลับจากลูกคา สถานะของการปฏิบตั กิ ารแกไขและ
ปฏิบัติการปองกัน การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลตอระบบ
บริหารคุณภาพ หรือกรณีไดรบั ขอรองเรียนจากลูกคาเพือ่
การมีขอ เสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (4)ขัน้ ตอนการปรับ
ปรุงอยางตอเนื่อง: สำหรับการปฏิบัติการแกไขในกรณี
พบสิง่ ทีไ่ มสอดคลองกับขอกำหนด มีการดำเนินการใหผทู ี่
เกี่ยวของดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ กำหนดวิธีการ
แกไขและปองกันการเกิดซ้ำ ดำเนินการแกไข และติดตาม
ผลโดยการปรับปรุงพัฒนาดำเนินการใน 2 แบบ ดังนีค้ อื (1)
ใหแตละฝายนำเสนอผลการดำเนินงานผานตัวชี้วัด เมื่อ
บรรลุเปาหมาย และทำการปรับตัวชีว้ ดั ใหสงู ขึน้ นำไปสู
การปรับตัวชีว้ ดั ของหนวยงานใหมคี วามทาทายยิง่ ขึน้ (2)
ใหแตละฝายนำขอสังเกต ขอเสนอแนะ จากผรู บั บริการ มา
ปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลยิ่งขึ้น
4.3 ผลการประเมินตนเองของบุคลากร ศบก.ตอ
การนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช
บุคลากร ศบก. ทัง้ หมดไดประเมินผลภาพรวม
กอนการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชอยใู นระดับ
มาก (3.85±0.46) และหลังการนำระบบคุณภาพ ISO9001:
2008 มาใชอยใู นระดับมากทีส่ ดุ (4.57±0.32)
เมื่อพิจารณาในแตละดานดังแสดงในรูปที่ 1
พบวากอนนำระบบคุณภาพมาใช ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
คือดานภาวะผนู ำของผบู ริหาร ศบก.(4.16) และต่ำทีส่ ดุ คือ
ดานการใหความสำคัญแกผรู บั บริการ(3.58) และหลังการ
นำระบบคุณภาพมาใช ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ ดานภาวะ
ผนู ำของผบู ริหาร (4.77) และต่ำทีส่ ดุ คือการใหความสำคัญ
แกผรู บั บริการ (4.40) และเมือ่ มีการเปรียบเทียบทัง้ กอนและ
หลังพบวาดานภาวะผนู ำของผบู ริหาร ศบก. มีคา เฉลีย่ สูงสุด
(กอน: 4.16±0.59; หลัง: 4.77±0.29) ในขณะทีด่ า นการให
ความสำคัญกับผรู บั บริการมีคา เฉลีย่ ต่ำสุด (กอน: 3.58±0.73;
หลัง: 4.40±0.33) โดยผลการประเมินทัง้ 7 ดาน ทัง้ กอนและ
หลังการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช แสดงได
ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1

ผลการประเมินตนเองกอนและหลัง
การนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช

จากผลการศึกษาพบวาดานภาวะผนู ำของผบู ริหาร
ศบก. มีคา เฉลีย่ สูงสุดทัง้ กอนและหลังการนำระบบบริหาร
คุณภาพมาใช ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญของ
ผบู ริหารและบุคลากรในการสนับสนุนวัฒนธรรมคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับวิสยั ทัศนของ ศบก. ตาม
แผนพัฒนาศูนยบริการการศึกษา พ.ศ.2555-2559โดยวิสยั
ทัศนเกิดจากการกำหนดรวมกันของบุคลากรของ ศบก. [2]
โดยผบู ริหารไดมกี ารกำหนดนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค
คุณภาพ เปาหมาย แผน แตงตัง้ ผรู บั ผิดชอบ สนับสนุนดาน
ทรัพยากร ติดตามการทำงาน ทบทวนประสิทธิภาพ และ
เปนผูนำในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง สอดคลองกับขอ
กำหนดของอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001:2008 [3] ความเปน
ผนู ำของผบู ริหารในการนำระบบบริหารคุณภาพมาใชเปน
สิง่ ทีส่ ำคัญทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในองคกร (change
agent) สอดคลองกับการศึกษาของสุวมิ ลเล็กสกุล และคณะ
[4] พบวาผลของการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
โดยองคกรทีม่ ผี บู ริหารทีม่ ภี าวะผนู ำและมีนโยบายสนับสนุน
ระบบคุณภาพ สามารถทำใหองคกรกำหนดวิสยั ทัศนและ
กลยุทธที่ใหความสำคัญกับลูกคาและมีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
4.4 ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองทาง
สถิ ติ ข องบุ ค ลากร ศบก. ก อ นและหลั ง การนำระบบ
คุณภาพ ISO9001:2008 มาใช
ผลการเปรี ย บเที ย บการประเมิ น ตนเองของ
บุคลากรในภาพรวมทัง้ กอนและหลังการนำระบบคุณภาพ



    

ISO9001:2008 มาใชพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัย
จากผลการประเมินตนเองทั้ง 7 ดานพบวาการ
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบแสดงได ประเมินตนเองดานการใหความสำคัญแกผรู บั บริการกอน
ดังรูปที่ 2
การนำระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมาใช มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด
(3.58±0.73) และเมือ่ มีการประเมินตนเองหลังการนำระบบ
คุ ณ ภาพมาใช พ บว า มี อั ต ราเพิ่ ม ของค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
(4.40±0.33) คิดเปนรอยละ 18.6 จากผลการประเมินตนเอง
ศบก. ไดมงุ เนนใหเปนองคกรทีท่ ใี่ หความสำคัญแกลกู คา (ผู
รับบริการ) โดยการกำหนดเปนหนึง่ วัตถุประสงคคณ
ุ ภาพ
เพือ่ สรางความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผู
รับบริการ โดยการวัดความพึงพอใจของผรู บั บริการมีการ
ตรวจติดตามความเห็นของผรู บั บริการและดำเนินการตามที่
กำหนดไว ซึง่ หากมีการบงชีข้ อ ทีไ่ มเปนไปตามขอกำหนด
จะมีการดำเนินการแกไขและปองกัน มีการทบทวนโดย
** p < .01
ฝายบริหาร เพือ่ ใหมกี ารปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง การมงุ เนน
รูปที่ 2 ผลการประเมินตนเองกอนและหลังการนำ ใหความสำคัญของลูกคาเปนหนึ่งในหัวขอสำคัญที่จะทำ
ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชในภาพรวม ใหระบบบริหารคุณภาพประสบความสำเร็จสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุวมิ ลเล็กสกุล และคณะ [4] โดยพบวาการ
ผลการเปรียบเทียบในแตละดาน ผลการศึกษา นำระบบคุ ณ ภาพ ISO9001:2008 มาใช ส ามารถส ง
พบวาเปนไปในลักษณะเดียวกับภาพรวม โดยผลการ ผลสัมฤทธิด์ า นลูกคาใหองคกรสูงขึน้ เนือ่ งจากมีกระบวน
ประเมินตนเองหลังการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 การบริหารลูกคาทีช่ ดั เจนขึน้ สามารถทบทวนและทำความ
มาใชสงู กวากอนนำมาใชอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ เขาใจถึงความตองการของลูกคา และสามารถแกไขขอรอง
เรียนไดรวดเร็วเปนระบบอยางมีเปาหมายทำใหลูกคามี
.01 ผลการเปรียบเทียบแสดงไดดงั รูปที่ 3
ความพึงพอใจในการทำงานสูงขึน้

5. สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ

รูปที่ 3

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ
ISO9001:2008สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคคณ
ุ ภาพทีต่ งั้
ไวคือระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ การบรรลุเปา
หมายตามตัวชีว้ ดั ของแผนปฏิบตั กิ ารประจำป บุคลากรของ
หนวยงานไดรับการอบรมพัฒนาประจำป และการบรรลุ
ผลประกันคุณภาพภายในระดับหนวยงาน
5.1.2 บุคลากร ศบก. ประเมินตนเองกอนการ
** p < .01
นำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชอยใู นระดับมากและ
ผลการประเมินตนเองกอนและหลังการนำ หลังการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชอยใู นระดับ
ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช จำแนก มากทีส่ ดุ ทัง้ ในภาพรวมและรายดานทัง้ 7 ดาน
รายดาน


5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเอง
ของบุ ค ลากรทั้ ง ก อ นและหลั ง การนำระบบคุ ณ ภาพ
ISO9001:2008 มาใช พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01ทัง้ ในภาพรวมและรายดานทัง้ 7 ดาน
5.2 ข อ เสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ นี้
1) การวิจัยนี้สามารถดำเนินการเปนไปตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008โดยผลการประเมิน
ตนเองหลังจากการนำระบบมาใชทงั้ 7 ดานอยใู นระดับมาก
ทีส่ ดุ โดยผลในดานทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำทีส่ ดุ คือดานการใหความ
สำคัญแกผรู บั บริการ ดังนัน้ การดำเนินงานควรจะมีการปรับ
ปรุงกระบวนการทีแ่ สดงถึงความตองการและความคาดหวัง
ของผรู บั บริการ โดยการวัดความพึงพอใจทีเ่ ชือ่ มโยงกับเปา
ุ ภาพขององคกร
หมายวัตถุประสงคคณ
2) องคกรที่จะนำระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2008 มาใชในองคกร ควรพิจารณาดำเนินการตามขอ
กำหนดของอนุกรม ISO 9001 โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดาน
การใหความสำคัญแกลกู คา หรือผรู บั บริการ โดยเนนความ
พึงพอใจและความคาดหวังของลูกคา ซึง่ ตองมีการดำเนิน
การปองกันและแกไข และการทบทวนโดยฝายบริหาร ซึง่
ผู บ ริ ห ารต อ งมี ก ารกำหนดนโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค
คุณภาพ โดยการมีสวนรวมในการกำหนดรวมกันโดย
บุคลากรภายในองคกร
5.2.2 ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ตอไป
ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของที่ไดจากการเปลี่ยน
แปลงขององค ก รเมื่ อ นำระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO
9001:2008 มาใช ควรพิจารณาตามมุมมองของหลักการ
Balanced Scorecard ซึง่ มีการพิจารณาทัง้ ดานการเงิน ลูกคา
การจัดการภายใน ดานบุคลากรและการเรียนรู รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรค ในการทำ ISO 9001 เพือ่ ใหสามารถทราบ
ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ไดจากการที่องคกรนำระบบ
บริหารคุณภาพดังกลาวมาใช

6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานของ
ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยนี้

การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ ISO9001: 2008
ของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

และขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา ทีช่ ว ยวิเคราะหขอ มูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้
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ระดับคุณภาพและแนวทางพัฒนาระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทคัดยอ
การใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกนในปจจุบันดำเนินการภายใตความรับผิดชอบของศูนย
คอมพิวเตอร โดยการรับโอนภารกิจการใหบริการระบบโทรศัพท และการใหบริการซอมบำรุงรักษาระบบโทรศัพทมาจาก
งานโทรศัพท กองอาคารและสถานทีต่ งั้ แตป พ.ศ. 2548 และไดพฒ
ั นางานภารกิจการใหบริการศูนยบริการตอบรับสาย
เรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) ขึน้ ใหมตงั้ แตป พ.ศ.2550 จึงทำการสำรวจคุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพทเพือ่ นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาระดับ
คุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการระบบ
โทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจยั พบวา ศูนยคอมพิวเตอรควรปรับปรุง ดานบริการดานบริการทัว่ ไป ไดแก บริการ
สมุดโทรศัพท บริการโอนสาย และควรดำเนินการพัฒนาคุณภาพของบริการอยางตอเนือ่ ง ดานการใหบริการซอมบำรุง
รักษา ควรปรับปรุงระบบการซอมบำรุง ระบบฐานขอมูลการซอมบำรุง และปรับปรุงใหระบบ VoIP สามารถใชงานได
ตลอดเวลา ดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) ควรปรับปรุงทักษะการตอบรับโทรศัพทและการให
บริการคอลเซ็นเตอรใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการบริการแกผใู ชบริการใหทวั่ ถึงทุกกลมุ
คำสำคัญ : การพัฒนาคุณภาพการบริการ, ระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน
หัวเรือ่ ง : มหาวิทยาลัยขอนแกน ; กลมุ ภารกิจบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร ; ระดับคุณภาพการบริการ
ระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
การใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย ขอน
แกนปจจุบันดำเนินการโดยศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งมีฐานะ
เปนหนวยงานเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยและไดแบง
โครงสรางการบริหารโดยมีกลมุ ภารกิจบริการสือ่ สารและ
โทรคมนาคมเปนผดู ำเนินการภารกิจหลัก 3 ดาน คือ การ
ใหบริการระบบโทรศัพท การใหบริการซอมบำรุงรักษา
ระบบโทรศัพท และการใหบริการศูนยบริการตอบรับสาย
เรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) สำหรับหนาที่ในการใหบริการ
ระบบโทรศัพทนนั้ ปจจุบนั มีอยดู ว ยกัน 2 ระบบยอย คือ
ระบบอะนาล็อกและระบบโทรศัพทผา นเครือขายคอมพิวเตอร

(VoIP) ซึง่ ระบบหลังนีม้ แี นวโนมในการเพิม่ สัดสวนการ
ให บ ริ ก ารโดยมี เ ป า หมายในการปรั บ ระบบโทรศั พ ท
ทัง้ หมดเปนระบบ VoIP ภายในระยะเวลาอีกไมเกิน 5 ป
การใหบริการซอมบำรุงรักษาระบบโทรศัพทเปนการ
ดำเนินงานเพื่อคงสภาพความพรอมใหบริการตลอดเวลา
และหน า ที่ บ ริ ก ารศู น ย บ ริ ก ารตอบรั บ สายเรี ย กเข า
(คอลเซ็นเตอร) หมายเลข 0-4300-9700 ที่เปนบริการใน
ลักษณะของการเพิม่ คุณคา (Value Added) คือ นอกจะให
บริการตอบรับและโอนสายโทรศัพทแกสายเรียกเขาไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยแลวยังเปนการให
บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย การแนะนำแนวทางการแกไข
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ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารของมหาวิทยาลัยศูนยคอมพิวเตอรไดรบั ผิดชอบ
ภารกิจดังกลาวขางตนโดยการรับโอนภารกิจ 2 ภารกิจแรก
คือ การใหบริการระบบโทรศัพท การใหบริการซอมบำรุง
รักษาระบบโทรศัพทมาจากงานโทรศัพท กองอาคารและ
ั นางานตามภารกิจที่
สถานทีต่ งั้ แตป พ.ศ.2548 และไดพฒ
3 คื อ การให บ ริ ก ารศู น ย บ ริ ก ารตอบรั บ สายเรี ย กเข า
(คอลเซ็นเตอร) ขึ้นใหมตั้งแตป พ.ศ.2550 บัดนี้เปนเวลา
สมควรที่จะทำการสำรวจคุณภาพการใหบริการระบบ
โทรศัพท มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว และจะไดนำผลการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให
บริการใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการระบบ
โทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ
ระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
การใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย ขอนแกน
บริการโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย ขอนแกน ได
จัดใหมีขึ้นพรอมๆ กับการจัดตั้งศูนยบริการคอมพิวเตอร
ตอมาจึงไดมกี ารจัดตัง้ อาคารสำนักงาน ซึง่ เปนชุมสายภาย
ในทีบ่ ริเวณใกลสแี่ ยกสะพานขาว ในระยะแรกไดมกี ารให
บริการโทรศัพทและตชู มุ สายในระบบอะนาล็อก ซึง่ มีการ
ขยายบริการไปยังคณะหนวยงานตางๆ จนมีเลขหมายภาย
ในประมาณ 1,500 เลขหมาย ในป 2548 ไดมีการพัฒนา
ระบบชุมสายเปนระบบดิจิตอล และมีการพัฒนาเปลี่ยน
แปลงระบบของเครือ่ งรับโทรศัพทเปนระบบโทรศัพทผา น
เครือขายคอมพิวเตอร (VoIP) (1) จนถึงปจจุบนั มีเลขหมาย
ทัง้ สิน้ 2,115 เลขหมาย
คุณภาพการใหบริการของระบบโทรศัพท
การบริ ก าร (Service) (2) หมายถึ ง กิ จ กรรม
ผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่จัดทำเพื่อเสนอ หรือ
กิจกรรมทีท่ ำขึน้ รวมกับสินคา มี 2 แบบคือ 1. ผลิตภัณฑ

บริการ เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจทีจ่ ดั
ทำขึ้ น เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ตอบสนองความต อ งการแก
ผบู ริโภค เชน บริการฝกอบรม 2. การบริการสวนควบ เปน
กิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่จัดทำขึ้นเพื่อ
เสริมกับสินคา เพื่อใหสินคามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน
บริการติดตัง้ โทรศัพท มีบริการหลังการขาย คือ บริการโอน
สาย บริการซอมบำรุง และบริการคอลเซ็นเตอร เปนตน
องคประกอบของความสำเร็จในการบริการ มี 7
ประการ (3) ไดแก 1. ความพึงพอใจของผรู บั บริการ (Satisfaction) การใหบริการทีด่ ี ตองมีเปาหมายทีผ่ รู บั บริการหรือ
ลูกคาเปนหลัก เพือ่ ใหผรู บั บริการเกิดความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
2. ความคาดหวังของผรู บั บริการ (Expectation) ผใู หบริการ
จำเปนจะตองรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังของ
ผูรับบริการ 3. ความพรอมในการใหบริการ (Readiness)
ประสิทธิภาพของการใหบริการขึ้นอยูกับความพรอมที่
จะใหบริการในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ ภายในเวลาและ
ุ คาของการบริการ (Values)
รูปแบบทีต่ อ งการ 4. ความมีคณ
คุณคาของการใหบริการขึน้ อยกู บั สิง่ ทีผ่ รู บั บริการไดรบั และ
เกิดความรูสึกพึงพอใจ 5. ความสนใจตอการใหบริการ
(Interest) การใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคาทุกระดับ
6. ความสุภาพในการใหบริการ (Courtesy) การตอนรับและ
ใหบริการลูกคาดวยใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส และทาทีที่
สุภาพออนโยนของผใู หบริการ 7. ความมีประสิทธิภาพใน
การใหบริการ (Efficiency) ความสำเร็จของการใหบริการ
ขึ้นอยูกับความเปนระบบที่มีขั้นตอนในการใหบริการที่
ชัดเจน
สรุปไดวา ลักษณะการใหบริการเปนงานทีไ่ มมตี วั
สินคา ไมมผี ลผลิต ขนาดของปริมาณ และความตองการขึน้
อยกู บั ผใู ชบริการหรือลูกคา เชน คุณภาพ ความคมุ คา ความ
สม่ำเสมอ ความเสมอภาค ความสะดวก และลักษณะของ
ผใู หบริการทีด่ ี ควรมี บุคลิกภาพ ทาทางวาจาสุภาพออนโยน
เปนกันเอง เพื่อสรางภาพลักษณใหเปนที่ประทับใจตอ
ผมู ารับบริการ (4) ไดทำการศึกษา ปจจัยทีม่ ผี ลตอความพึง
พอใจของลูกคาของ ศูนยบริการลูกคา TOT สาขาบางแค
ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ ผใู ชบริการมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของศูนยบริการลูกคาในภาพรวมอยใู นระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผใู ชบริการมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คือ ดานพนักงาน การบริการ และดาน



    
สถานที่ สวนดานอุปกรณ และระบบการใหบริการ ผูใช
บริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปริมาณใชสถิตพิ รรณนา
(Descriptive Statistics) หนวยวิเคราะหเปนองคกร คือ กลมุ
ภารกิจบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม ประชากรของการ
วิจยั คือ ผบู ริหารคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
33 คน อาจารย 1,409 คน บุคลากร 9,659 คน นักศึกษา
42,978 คน (ขอมูลสถิติ 1 สิงหาคม 2556 ทีม่ า : กองการ
เจาหนาที่ - สำนักบริหารและบริการวิชาการ) และบุคคล
ภายนอก ผูใชบริการสายเรียกเขา 2,670 คน/เดือน (สถิติ
จำนวนสายเรียกเขาเฉลีย่ ตอเดือน ทีม่ า : รายงานประจำป
2555 ศูนยคอมพิวเตอร) รวมประชากรทัง้ สิน้ 56,749 คน
กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช ก ารสุ ม อย า งง า ยจาก
ประชากรทุกประเภท ดวยการหากลมุ ตัวอยางตามสมการ
ของทาโร ยามาเน ไดจำนวนกลมุ ตัวอยางทัง้ สิน้ 398 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมมี
3 ดาน คือ การบริการทั่วไปของระบบโทรศัพท การให
บริการซอมบำรุงรักษา การใหบริการตอบรับสายเรียกเขา
(คอลเซ็นเตอร) ซึ่งแตละดานมีประเด็นยอยดานละ 5
ประเด็น ในตอนทายของแบบสอบถามเปนคำถามปลาย
เปดเพือ่ ใหผตู อบแบบสอบถามใหขอ คิดเห็นและขอเสนอแนะ
ทำการศึกษารวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1- 31 สิงหาคม
2556 เปนระยะเวลา 1 เดือน จำนวนแบบสอบถามทีส่ ง ออก
ไปยังคณะ/หนวยงานทัง้ สิน้ 500 ชุด และไดรบั ตอบกลับ
มาอยางสมบรูณ จำนวน 441 ชุด หรือคิดเปนรอยละ 88.20
ทำการสรุปและการแปลผลโดยอาศัยสถิติคาเฉลี่ยรอยละ
และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
(Content Analysis)

สรุปผลการวิจยั
ขอมูลทัว่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม
เพศของผูตอบแบบสอบถาม แสดงดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิ เ คราะห ลั ก ษณะของกลุ ม
ตัวอยางจำแนกตามเพศ
ลักษณะของกลุมตัวอยาง จำนวน (คน)
เพศ
ชาย
193
หญิง
248
รวม
441

ร อ ยละ
43.76
56.24
100.00

ผลการวิเคราะห ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย
ประเภทผรู บั บริการ แสดงดังตาราง
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหลกั ษณะของกลมุ ตัวอยาง
จำแนกตามประเภทผรู บั บริการ
ลักษณะของกลุมตัวอยาง จำนวน (คน) ร อ ยละ
ประเภทผรู บั บริการ
ผบู ริหาร
10
2.27
อาจารย
26
5.90
บุคลากร
245
55.56
นักศึกษา
124
28.12
บุคคลภายนอก
36
8.16
รวม
441
100.00
ผลการวิเคราะห ผตู อบแบบสอบถามจำแนกตาม
ประเภทผรู บั บริการมากทีส่ ดุ เปนบุคลากร รองลงมาเปนนัก
ศึกษา อันดับสามเปนบุคคลภายนอก อันดับสีเ่ ปนอาจารย
และอันดับหาเปนผบู ริหาร
ระดับคุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพท
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการวิ จั ย ระดั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารระบบ
โทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน แบงตามลักษณะการ
บริการทัง้ 3 ภารกิจ ไดดงั นี้
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ดานการบริการทั่วไปของระบบโทรศัพท แสดงดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหลกั ษณะของกลมุ ตัวอยางจำแนกตามการบริการทัว่ ไปของระบบโทรศัพท

จํานวน (คน)
รอยละ
ระดับคุณภาพดานการบริการทั่วไป
ควร
ปาน
พอใช
ดีมาก ดี
ปรับปรุง
กลาง
1. ความรวดเร็วในการใหบริการของ
65
265
89
17
5
เจาหนาที่
14.74 60.09 20.18 3.85 1.13
2. ความรอบรูของเจาหนาที่ในเรื่องที่
63
260
95
18
5
ติดตอ
14.29 58.96 21.54 4.08 1.13
3. ความกระตือรือรนและเอาใจใสของ
73
231 116 17
4
เจาหนาที่ในเรื่องที่ติดตอ
16.55 52.38 26.30 3.85 0.91
4. เจาหนาที่ตอบคําถามอยางสุภาพ ออน
80
266
77
15
3
นอม และเปนกันเอง
18.14 60.32 17.46 3.40 0.68
5. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัย 68
249 101 17
6
ไดตรงประเด็น
15.42 56.46 22.90 3.85 1.36
สรุปภาพรวมระดับคุณภาพดานการบริการทั่วไปของระบบโทรศัพท
ผลการวิเคราะห ประเด็นความรวดเร็วในการให
บริการของเจาหนาที่ ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา
มีคณ
ุ ภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสามคือ ดีมาก คา
เฉลีย่ 3.83 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.76 จัดอยใู นระดับดี
ประเด็นความรอบรูของเจาหนาที่ในเรื่องที่ติดตอ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี รองลงมาคือ
ปานกลาง อันดับสามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.81 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.77 จัดอยใู นระดับดี ประเด็นความกระตือรือรน
และเอาใจใสของเจาหนาทีใ่ นเรือ่ งทีต่ ดิ ตอ ผตู อบแบบสอบ
ถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง
อันดับสามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.80 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

รวม เฉลี่ย S.D.
441
100.00
441
100.00
441
100.00
441
100.00
441
100.00

3.83 0.76
3.81 0.77
3.80 0.79
3.92 0.74
3.81 0.79
3.83 0.77

0.79 จัดอยใู นระดับดี ประเด็นเจาหนาทีต่ อบคำถามอยาง
สุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง ผตู อบแบบสอบถามสวน
ใหญเห็นวามีคณ
ุ ภาพดี รองลงมาคือ ดีมาก อันดับสามคือ
ปานกลาง คาเฉลีย่ 3.92 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.74 จัด
อยูในระดับดี ประเด็นเจาหนาที่ใหคำอธิบายและตอบขอ
สงสัยไดตรงประเด็น ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา
มีคณ
ุ ภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสามคือ ดีมาก คา
เฉลีย่ 3.81 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.79 จัดอยใู นระดับดี
โดยสรุปภาพรวมของการบริการทัว่ ไปของระบบโทรศัพท
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาเฉลี่ย 3.83 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77 จัดอยใู นระดับดี



    
ดานการใหบริการซอมบำรุงรักษา แสดงดังตาราง
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหลกั ษณะของกลมุ ตัวอยางจำแนกตามการใหบริการซอมบำรุงรักษา

จํานวน (คน)
รอยละ
ระดับคุณภาพดานการใหบริการ
ซอมบํารุงรักษา
ควร
ปาน
พอใช
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
กลาง
1. ความถูกตอง รวดเร็วในการ
71
217 127 19
7
ใหบริการของเจาหนาที่
16.10 49.21 28.80 4.31 1.59
2. ความรูความสามารถในการ
74
232 112 17
6
ใหบริการของเจาหนาที่
16.78 52.61 25.40 3.85 1.36
3. เจาหนาที่ชี้แจงและใหคําแนะนํา
67
226 119 20
9
เกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน
15.19 51.25 26.98 4.54 2.04
4. เจาหนาที่ดูแลเอาใจใสกระตือรือรน 73
215 127 17
9
เต็มใจใหบริการ
16.55 48.75 28.80 3.85 2.04
5. เจาหนาที่มีการบํารุงรักษาดูแลหลัง
58
188 167 19
12
การใหบริการ
13.06 42.34 37.19 4.31 2.72
สรุปภาพรวมระดับคุณภาพดานการใหบริการซอมบํารุงรักษา
ผลการวิเคราะห ประเด็นความถูกตอง รวดเร็วใน
การใหบริการของเจาหนาที่ ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญ
เห็นวามีคณ
ุ ภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสามคือ
ดีมาก คาเฉลีย่ 3.74 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.84 จัดอยใู น
ระดับดี ประเด็นความรคู วามสามารถในการใหบริการของ
ุ ภาพดี
เจาหนาที่ ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีคณ
รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.80
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 จัดอยูในระดับดี ประเด็น
เจาหนาที่ชี้แจงและใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใหบริการที่
ชัดเจน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี
รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.73
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 จัดอยูในระดับดี ประเด็น

รวม

เฉลี่ย S.D.

441
100.00
441
100.00
441
100.00
441
100.00
441
100.00

3.74 0.84
3.80 0.81
3.73 0.85
3.74 0.85
3.59 0.87
3.72 0.84

เจาหนาทีด่ แู ลเอาใจใสกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ ผตู อบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี รองลงมาคือ
ปานกลาง อันดับสามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.74 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.85 จัดอยูในระดับดี ประเด็นเจาหนาที่มีการ
บำรุงรักษาดูแลหลังการใหบริการ ผตู อบแบบสอบถามสวน
ใหญเห็นวามีคณ
ุ ภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสาม
คือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.59 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.87 จัด
อยใู นระดับดี
โดยสรุปภาพรวมของการใหบริการซอมบำรุงรักษา
ของระบบโทรศัพท มีคา เฉลีย่ 3.72 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.84 จัดอยใู นระดับดี



ระดับคุณภาพและแนวทางพัฒนาระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

ดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) แสดงดังตาราง
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหลกั ษณะของกลมุ ตัวอยางจำแนกตามการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร)

จํานวน (คน)
รอยละ
ระดับคุณภาพดานการใหบริการตอบ
รับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร)
ปาน
ควร
ดีมาก
ดี
พอใช
กลาง
ปรับปรุง
1. ความรวดเร็วในการโทรศัพทติดตอ
41
133
68
10
4
Call Center
16.02 51.95 26.56 3.91 1.56
2. ความเขาใจในการบริการของ
39
143
64
6
4
เจาหนาที่ในเรื่องที่ทานติดตอ
15.23 55.86 25.00 2.34 1.56
3. ความกระตือรือรนและเอาใจใสของ
43
135
64
9
5
เจาหนาที่ในเรื่องที่ทานติดตอ
16.80 52.73 25.00 3.52 1.95
4. เจาหนาที่ตอบคําถามอยางสุภาพ
41
149
54
9
3
ออนนอม และเปนกันเอง
16.02 58.20 21.09 3.52 1.17
5. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอ
35
149
57
10
5
สงสัยไดตรงประเด็น
13.67 58.20 22.27 3.91 1.95
สรุปภาพรวมระดับคุณภาพดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร)
ในการตอบแบบสอบถามของกลมุ ตัวอยาง มีผตู อบ
แบบสอบถามเคยใช บ ริ ก ารศู น ย บ ริ ก ารคอลเซ็ น เตอร
จำนวน 256 คน หรือรอยละ 58.05 ผลการวิเคราะห ประเด็น
ความรวดเร็วในการโทรศัพทตดิ ตอ Call Center ผตู อบแบบ
สอบถามส ว นใหญ เ ห็ น ว า มี คุ ณ ภาพดี รองลงมาคื อ
ปานกลาง อันดับสามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.77 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.82 จัดอยใู นระดับดี ประเด็นความเขาใจในการ
บริการของเจาหนาทีใ่ นเรือ่ งทีต่ ดิ ตอ ผตู อบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นวามีคณ
ุ ภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับ
สามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.81 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.78
จัดอยใู นระดับดี ประเด็นความกระตือรือรนและเอาใจใส
ของเจาหนาที่ในเรื่องที่ติดตอ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเห็นวามีคณ
ุ ภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสาม
คือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.79 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.83 จัด
อยูในระดับดี ประเด็นเจาหนาที่ตอบคำถามอยางสุภาพ
ออนนอม และเปนกันเอง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เห็นวามีคณ
ุ ภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสามคือ

รวม

เฉลี่ย S.D.

256
100.00
256
100.00
256
100.00
256
100.00
256
100.00

3.77 0.82
3.81 0.78
3.79 0.83
3.84 0.77
3.78 0.80
3.80 0.80

ดีมาก คาเฉลีย่ 3.84 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.77 จัดอยใู น
ระดับดี ประเด็นเจาหนาทีใ่ หคำอธิบายและตอบขอสงสัย
ไดตรงประเด็น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามี
คุณภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อันดับสามคือ ดีมาก คา
เฉลีย่ 3.78 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.80 จัดอยใู นระดับดี
โดยสรุปภาพรวมของการใหบริการตอบรับสาย
เรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) ของระบบโทรศัพท มีคา เฉลีย่ 3.80
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.80 จัดอยใู นระดับดี

ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
คุณภาพการใหบริการ
จากแบบสอบถามทัง้ สิน้ 441 ชุด มีขอ คิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ จำนวน 60 ชุด หรือรอยละ 13.60 สามารถ
จำแนกตามข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารระบบโทรศั พ ท ม หาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนไดดังนี้



    
ดานการบริการทัว่ ไปของระบบโทรศัพท มีขอ คิดเห็นและ
ขอเสนอแนะใหจดั ทำสมุดโทรศัพทโดยมีขอ มูลทีถ่ กู ตอง
และเปนปจจุบนั มากทีส่ ดุ แจกจายไปตามคณะ/หนวยงาน
หรือในจุดทีต่ ดิ ตัง้ โทรศัพท 10 คน ควรติดตัง้ โทรศัพทให
ใชงานในคณะ/หนวยงานตางๆ ใหทั่วถึง และเปลี่ยน
เครือ่ งโทรศัพทใหมแทนเครือ่ งเกาทีช่ ำรุด เพราะสามารถ
ใชประโยชนไดหลายอยางกวาเดิม 6 คน ควรประชา
สัมพันธการใหบริการระบบโทรศัพทวา มีบริการอะไรบาง
และจะใชบริการไดอยางไร และประชาสัมพันธศนู ยบริการ
Call Center ใหแกผูรับบริการทุกกลุม 5 คน ควรสำรวจ
ปญหาและอุปสรรคอยางตอเนื่องและควรวางแผนความ
เสีย่ งรวมทัง้ การพัฒนาระบบใหทนั สมัยอยตู ลอดไป ควร
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง ทำระบบใหงา ยตอการใชงานมากทีส่ ดุ
เทาที่จะทำได 4 คน ใหบริการสอบถามเลขหมายภายใน
และเลขหมายตอภายในของคณะ/หนวยงานดวย 2 คน
โอเปอรเรเตอรใหบริการดีเยีย่ ม มีความกระตือรือรนตอบ
คำถามและสามารถโอนโทรศัพทไดอยางรวดเร็ว 2 คน ควร
ใหบริการโอนสายอยางถูกตอง รวดเร็ว จำนวน 1 คน ควร
ปรับปรุงการเรียกสายเขาไปที่โอเปอเรเตอรเพื่อสอบถาม
เลขหมายหรือตอสายภายใน 1 คน ไมแนใจเรือ่ งความคมุ
คาของระบบเมือ่ เปรียบเทียบกับการสือ่ สารแบบอืน่ 1 คน
ตองการใหบริการรวดเร็ว ทันใจ 1 คน เห็นวาเจาหนาทีม่ กั
ปดใหบริการกอนเวลา 1 คน ควรแยกระบบโทรศัพทออก
จากระบบอินเตอรเน็ตเพราะถาเสียก็จะเสียพรอมกัน 1 คน
สายโทรศัพทตามเสาไฟฟาไมมีความเปนระเบียบ ควรมี
การจัดเก็บใหเรียบรอยสวยงาม 1 คน
ดานการใหบริการซอมบำรุงรักษา ผตู อบแบบสอบ
ถามมี ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะให แ ก ไ ขป ญ หา
โทรศัพทตดั สายทีก่ ำลังสนทนาอยไู ปทุกครัง้ ทีม่ สี ายเรียก
เขาซอนเขามา 9 คน กรณีไฟฟาดับจะมีผลตอสัญญาณอิน
เทอรเน็ตทำใหโทรศัพทขัดของไมสามารถใชงานไดอยู
 หาใชงานยาก
เปนประจำ 3 คน ระบบโทรศัพทใหมมปี ญ
และมีปญ
 หาตอสัญญาณยากมากโทรไมคอ ยติด 2 คน อยาก
ใหการแกไขปญหาในการใชโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย
รวดเร็วและถูกตอง 1 คน สายใชงานไมไดมาเกือบ 2 ปแลว
1 คน ควรเปลีย่ นระบบโทรศัพทเดิมมาใชเปนระบบ VoIP
เพือ่ งายตอการใชงานและแกไขเหตุขดั ของ 1 คน ควรมีการ
ติดตามหลังจากการติดตั้งและรับฟงขอเสนอแนะและ

นำไปพิจารณาดำเนินการ 1 คน
ดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็น
เตอร) ผูตอบแบบสอบถามมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ใหเจาหนาที่ Call Center ยังไมเขาใจหนาทีข่ องหนวยงาน
ทัง้ หมดในมหาวิทยาลัย เชน เรือ่ งนักศึกษาฝกงานตองตอ
สายไปหนวยงานไหน ควรจัดการความรแู กเจาหนาทีเ่ กีย่ ว
กับกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให
สามารถตอบคำถามหรือโอนสายไดอยางถูกตอง 3 คน โอน
สายชา และผิดผลาด 1 คน ควรไดรบั การอบรมใหเหมือน
บริษัทเอกชนที่ไดมาตรฐาน เชน การรับสายตองไมให
โทรศัพทดงั เกิน 3 ครัง้ และมีคำพูดในการรับโทรศัพททเี่ ปน
มาตรฐาน บางครัง้ โอนสายผิด เชน ตองการติดตอหนาหอง
รองอธิการบดี แตกลับโอนสายไปใหรองอธิการบดีโดยตรง
1 คน ควรประชาสัมพันธการบริการของศูนยบริการ Call
Center แกผใู ชบริการทุกกลมุ 1 คน ใหบริการดี แตกอ น
จะโอนสายควรใหแจงเบอรเพื่อใหทางผูสอบถามทราบ
กอนดวย 1 คน

อภิปรายผล
ระดับคุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
การให บ ริ ก ารระบบโทรศั พ ท ม หาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทัง้ 3 ดาน ในภาพรวมมีระดับคุณภาพระดับดี โดย
ด า นการบริ ก ารทั่ ว ไป มี ค า เฉลี่ ย 3.83 ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.77 ดานการใหบริการซอมบำรุงรักษา มีคา เฉลีย่
3.72 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.84 ดานการใหบริการตอบ
รับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) มีคา เฉลีย่ 3.80 สวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน 0.80
รายละเอียดระดับคุณภาพการใหบริการแตละดาน
เปนดังนี้ ดานการบริการทั่วไป ประเด็นเจาหนาที่ตอบ
คำถามอยางสุภาพ ออนนอมและเปนกันเอง มีคา เฉลีย่ สูง
สุด คือ 3.92 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการใหบริการของ
เจาหนาที่ มีคา เฉลีย่ 3.83 อันดับสาม คือ ความรอบรขู อง
เจาหนาที่ในเรื่องที่ติดตอ และเจาหนาที่ใหคำอธิบายและ
ตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.81
ประเด็นทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำสุดคือ ความกระตือรือรนและเอาใจ
ใสของเจาหนาที่ในเรื่องที่ติดตอ ดานการใหบริการซอม



ระดับคุณภาพและแนวทางพัฒนาระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

บำรุงรักษา ประเด็นความรคู วามสามารถในการใหบริการ
ของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.80 รองลงมาคือ
ความถูกตอง รวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่ และ
เจาหนาทีด่ แู ลเอาใจใสกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ มีคา
เฉลีย่ เทากันคือ 3.74 อันดับสาม คือ เจาหนาทีช่ แี้ จงและให
คำแนะนำเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.73
ประเด็นทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำสุดคือ เจาหนาทีม่ กี ารบำรุงรักษาดูแล
หลังการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.59 ดานการใหบริการ
ตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) ประเด็นเจาหนาที่
ตอบคำถามอยางสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง มีคา เฉลีย่
สูงสุด คือ 3.84 รองลงมาคือ ความเขาใจในการบริการของ
เจาหนาทีใ่ นเรือ่ งทีต่ ดิ ตอ มีคา เฉลีย่ 3.81 อันดับสาม คือ
ความกระตือรือรนและเอาใจใสของเจาหนาที่ในเรื่องที่
ติดตอ มีคา เฉลีย่ 3.79 อันดับสี่ คือ เจาหนาทีใ่ หคำอธิบาย
และตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น มีคา เฉลีย่ 3.78 ประเด็น
ทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำสุด คือ ความรวดเร็วในการโทรศัพทตดิ ตอ
Call Center มีคา เฉลีย่ 3.77
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการระบบ
โทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดขอเสนอแนะแบงตามดานตางๆ ดังนี้
ดานการบริการทั่วไป คือ การจัดทำสมุดโทรศัพท การ
ประชาสัมพันธการใหบริการ และการดำเนินงานของศูนย
บริการ Call Center การติดตั้งโทรศัพทใชงานในคณะ/
หนวยงานตางๆ อยางทัว่ ถึง และเปลีย่ นเครือ่ งโทรศัพทที่
ใหบริการเปนเครือ่ งใหมแทนเครือ่ งเกาทีช่ ำรุด การสำรวจ
ปญหา อุปสรรค และวางแผนความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนา
ระบบใหทนั สมัยงายตอการใชงาน การใหบริการสอบถาม
ทั้งเลขหมายภายในของมหาวิทยาลัย และเลขหมายตอ
ภายในของคณะ/หนวยงาน การใหบริการโอนสายอยางถูก
ตอง รวดเร็ว ปรับปรุงการเรียกเขาไปทีโ่ อเปอเรเตอรการ
ปรับปรุงระบบใหสามารถเรียกออกไปยังหมายเลข 043 ได
โดยตรง การใหบริการรวดเร็ว ทันใจตามเวลาทีก่ ำหนด การ
แยกระบบโทรศัพทออกจากระบบอินเตอรเน็ต การดูแล
รักษาสายโทรศัพทตามเสาไฟฟาใหเปนระเบียบ ดานการ
ใหบริการซอมบำรุงรักษา การแกไขปญหาสายเรียกซอน
การแกปญ
 หากรณีไฟฟาดับจะมีผลใหโทรศัพทขดั ของไม
สามารถใชงานได ปญหาระบบโทรศัพทใหมใชงานยาก
และตอสัญญาณยาก การแกไขปญหาในการใชโทรศัพท

ภายในมหาวิทยาลัยรวดเร็วและถูกตอง การเปลี่ยนระบบ
โทรศัพทเดิมมาใชเปนระบบ VoIP การติดตามภายหลังการ
ติดตัง้ โทรศัพทและรับฟงขอเสนอแนะ ดานการใหบริการ
ตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) ปญหาเจาหนาที่ Call
Center ยั ง ไม เ ข า ใจหน า ที่ ข องหน ว ยงานทั้ ง หมดใน
มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด การความรู แ ก เ จ า หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ
กิ จ กรรมของหน ว ยงานต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให
สามารถตอบคำถามหรือโอนสายไดอยางถูกตอง ควรไดรบั
การอบรมการรับโทรศัพทใหเหมือนบริษัทเอกชนที่ได
มาตรฐาน ควรประชาสัมพันธการบริการของศูนยบริการ
Call Center แกผใู ชบริการทุกกลมุ และควรแจงเบอรเพือ่ ให
ทางผสู อบถามทราบดวย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพท
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จากผลการวัดระดับคุณภาพการบริการและขอเสนอ
แนะ สามารถนำมาสังเคราะหเพื่อใหไดเปนแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย
ขอนแกนดานตางๆ ดังนี้
ดานการบริการทั่วไป ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่
สุดและทีร่ องลงมา คือ ความรอบรขู องเจาหนาทีใ่ นเรือ่ งที่
ติดตอ เจาหนาทีอ่ ธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
และความกระตือรือรนและเอาใจใสของเจาหนาทีใ่ นเรือ่ ง
ทีต่ ดิ ตอ จึงควรดำเนินการฝกอบรมทักษะการบริการและให
ความรใู นการใหบริการระบบโทรศัพทแกเจาหนาที่ จากขอ
เสนอแนะจึงควรดำเนินการจัดทำสมุดโทรศัพทแจกจาย
ไปตามคณะ/หน ว ยงานเพื่ อ ใช ใ นจุ ด ที่ ติ ด ตั้ ง โทรศั พ ท
ทำการประชาสัมพันธการใหบริการระบบโทรศัพทและ
ศูนยบริการ Call Center สำรวจความตองการติดตัง้ โทรศัพท
ใชงานในคณะ/หนวยงานตางๆ และเปลีย่ นเครือ่ งโทรศัพท
แทนเครือ่ งเกาทีช่ ำรุด สำรวจปญหา อุปสรรค และวางแผน
ความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบใหทันสมัยงายตอการใช
งาน ใหบริการสอบถามเลขหมายภายในของมหาวิทยาลัย
และเลขหมายตอภายในของคณะ/หนวยงาน ดำเนินการ
เพือ่ ใหบริการโอนสายอยางถูกตอง และรวดเร็ว ปรับปรุงวิธี
การเรียกเขาไปที่หหมายเลขโทรศัพทของโอเปอเรเตอร
มหาวิทยาลัย ปรับปรุงระบบใหรองรับการจัดการในการ
เรียกสายออกนอกมหาวิทยาลัยไปยังหมายเลข 043 ไดโดย
ตรง ใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจตามเวลาทีก่ ำหนด จัดหา



    
ระบบสำรองไฟฟ า สำหรั บ ระบบอิ น เตอร เ น็ ต ที่ ใ ช กั บ
โทรศัพท ดูแลรักษาสายโทรศัพทตามเสาไฟฟาใหเปน
ระเบียบ
ดานการใหบริการซอมบำรุงรักษา ประเด็นที่มีคา
เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ และทีร่ องลงมา คือ ประเด็นเจาหนาทีช่ แี้ จง
และใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน และ
เจาหนาที่มีการบำรุงรักษาดูแลหลังการใหบริการ จึงควร
ดำเนินการฝกอบรมทักษะการบริการและการจัดวางระบบ
งานในการบำรุงรักษาใหมกี ารเก็บทะเบียนประวัตกิ ารซอม
บำรุงที่สามารถเรียกดูขอมูลยอน หลังและมีระบบแจง
เตือนเพือ่ ติดตามความ กาวหนาในการบำรุงรักษา (5)จาก
ขอเสนอแนะจึงควรดำเนินการแกไขปญหาสายเรียกซอน
ทีม่ กั ทำใหสายสนทนาเดิมหลุดอยางเรงดวน การแก ปญหา
กรณีไฟฟาดับ ทีส่ ง ผลใหระบบโทรศัพทไมสามารถใชงาน
ได ด ว ยการจั ด ระบบไฟฟ า สำรอง แก ไ ขป ญ หาระบบ
โทรศัพทใหมใชงานยากและตอสัญญาณยาก วางระบบการ
แกไขปญหาในการใชโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยให
รวดเร็วและถูกตอง
ดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร)
ประเด็นทีม่ คี า เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ และทีร่ องลงมา คือ ประเด็น
เจาหนาทีใ่ หอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น และ
ความรวดเร็วในการติดตอ Call Center และจากขอเสนอ
แนะจึงควรดำเนินการจัดการความรูแกเจาหนาที่ผูตอบ
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญตางๆ ของคณะ/หนวยงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพือ่ ใหเจาหนาทีส่ ามารถตอบคำถาม
หรือโอนสายไดอยางถูกตอง และอบรมทักษะการตอบรับ
โทรศัพทใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการบริการของ
ศูนยบริการ Call Center แกผใู ชบริการทุกกลมุ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ในดานการใหบริการทัว่ ไป ควรจัดทำสือ่ ในการ
ค น หมายเลขโทรศั พ ท ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เช น สมุ ด
โทรศัพทสำหรับแจกจายไปยังจุดติดตั้งโทรศัพทภายใน
เอกสารสมุดโทรศัพทรปู แบบไฟล PDF เพือ่ สะดวกในการ
คนหาในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย พัฒนาแอพพลิเคชั่น
สมุดโทรศัพทภายในสำหรับคนจากสมารทโฟน Andriod,
iOS, Windows Phone เปนตน โดยมีระบบคนหาทีง่ า ยเชน
การจัดหมวดหมเู ปนคณะ/หนวยงาน หรือเปนกลมุ เรือ่ งที่
ผตู ดิ ตอสนใจ หรือคนจากรายชือ่ บุคลากร

2. ในด า นการให บ ริ ก ารซ อ มบำรุ ง รั ก ษา ควร
พัฒนาระบบโทรศัพทใหมใหสามารถใชงานติดตอสือ่ สาร
ได แมจะเกิดเหตุการณไฟฟาดับ
3. ในด า นการให บ ริ ก ารตอบรั บ สายเรี ย กเข า
(คอลเซ็นเตอร) ควรประชาสัมพันธการติดตอมหาวิทยาลัย
ทางโทรศั พ ท แ ละการให บ ริ ก ารตอบรั บ สายเรี ย กเข า
(คอลเซ็นเตอร) ผานสือ่ ประชาสัมพันธ เชน จอภาพขนาด
ใหญทตี่ ดิ ตัง้ ในจุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย หรือขอความรวม
มือไปเผยแพรผานจดหมายขาวของคณะ/หนวยงานตางๆ
พั ฒ นาระบบการติ ด ต อ สอบถามข อ มู ล ข า วสารของ
มหาวิทยาลัยแบบกลุมในแอพพลิเคชั่น Facebook, Line,
Twitter, Hangout เปนตน
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการและ
คาดหวังของผรู บั บริการทีม่ ตี อ ระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
2. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยอยของ
ระบบโทรศัพท เพื่อกำหนดเปนมาตรฐานการดำเนินงาน
ในแตละระบบยอยใหมคี ณ
ุ ภาพตามความตองการและคาด
หวังของผรู บั บริการ
3. ควรทำการวิจยั เพือ่ ประยุกตเทคโนโลยีใหมใน
การใหการบริการสือ่ สารและโทรคมนาคมทีเ่ หมาะสมและ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน
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พัฒนาองคกรแบบกาวกระโดดดวยการสรางการมีสว นรวม
โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ
ผเู ชีย่ วชาญดานการพัฒนาองคกรเชิงบวก (Appreciative Inquiry)
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน
www.drpinyo.com

มนุษยโดยทั่วไปถาเทียบกับสัตวแลวมีเขี้ยวเล็บ
และความวองไวตลอดจนความแข็งแรงนอยกวาสัตว
จำนวนมาก หากอยูเพียงลำพังโอกาสเอาตัวรอดนั้นนอย
มาก มนุษยตงั้ แตโบราณจึงจำเปนตองอยรู ว มกันเปนกลมุ
สมัยโบราณเรียกวาชนเผา (Tribe) และพยายามพัฒนาวิธี
การอยรู ว มกันแลวปลอดภัยไมอดอยากแตปจ จุบนั เราเรียก
วาองคกรองคกรจึงมีความเปนชนเผาที่คนพยายามมาอยู
รวมกันเพือ่ คนหาวิธกี ารอยรู อดและเติบโต มนุษยพยายาม
ทำอะไรมามากมายตั้งแตยุคโบราณโดยพยายามพัฒนา
ความเชื่อหรือวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันใน
โลกปจจุบันเราเรียกความพยายามลักษณะนี้วาการพัฒนา
องคกร (Organization Development) หรือทีน่ ยิ มเรียกกัน
สัน้ ๆ วา OD
คนเรียนบริหารมาก็อาจบอกวาถาเชนนัน้ OD คือ
การจัดการ (Management) ประเภทหนึง่ ใชไหมคำตอบคือ
ไมใช เรียกวาตางกันในระดับปรัชญาความคิดและศาสตร
เลยเริ่มมาจากประวัติศาสตรเลย สมัยกอนราวๆสงคราม
โลกครัง้ ทีส่ อง สมัยนัน้ อุตสาหกรรมทีเ่ ปนหลักในประเทศ
ที่เจริญแลวคือเหมืองแรเรียกวาถาคุณไดทำงานในเหมือง
แรในยุคนัน้ จะดูดมี ากๆ แตปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ และเรือ้ รังของ
เหมืองแรคือ “เหมืองถลม” มีคนตายจากเหมือนแรไม
หยุดหยอน ฝายบริหารก็จดั การดวยการเชิญผเู ชีย่ วชาญมา
วิเคราะหหาสาเหตุและใหขอเสนอแนะเจาของเหมืองแร
เจาของก็รับไปแกไขแตแกไขไปก็ถลมเหมือนเดิมและนี่
คือจุดเปลีย่ น มีนกั วิชาการทานหนึง่ ชือ่ ศาสตราจารย Kurt
Lewin ไดถูกเชิญไปวิเคราะหหาสาเหตุแตแทนที่ทาน
จะวิเคราะหตามทีเ่ คยทำตามๆกันมา ทานกลับตัง้ ขอสังเกต

เรื่องหนึ่งวาเปนไปไดไหมวา คนที่จะรูสาเหตุหาสาเหตุ
ของปญหาและแกปญ
 หาไดจริงคือคนงานคนทีอ่ ยหู นางาน
ไมใชผเู ชีย่ วชาญ
วาแลวอาจารยก็เลยเกิดความคิดใหมแทนที่จะเขา
ไปหาปญหาใหอาจารยก็เชิญเหลาคนงานมาเลาใหฟงวา
สั ง เกตเห็ น อะไรผิ ด ปกติ บ า ง อาจารย ทำหน า ที่ เ พี ย ง
จดบันทึกอาจารยใหทกุ คนเลาทีละคน จากนัน้ ก็สรุปหาวา
สาเหตุคอื อะไร ทางออกคืออะไร โดยรับฟงจากพนัก
งานและคนงานเองนั่นเองที่เสนอทางแกมาตรการตางๆ
อาจารย ก็ ก ระตุ น ให ค นงานลองเอาสิ่ ง ที่ เ สนอไปทำดู
คนงานก็ไปทำ และเปนครัง้ แรกทีเ่ หมืองหยุดถลม นีเ่ อง
ทีป่ ระวัตศาสตรของ OD เกิดขึน้ และแยกจากManagement
ชัดเจน OD เนนการ มีสว นรวม (Inclusion) ดึงเอาความรู
ประสบการณของทุกคนใน องคกรมาแกปญ
 หา มาพัฒนา
รวมกันโดยเชือ่ วาคนทำงานมีความรใู นการแกปญ
 หาของ
ตนเองอยแู ลวสวน Management มักพึง่ พาผเู ชีย่ วชาญและ
การตัดสินใจทุกอยางมาจากคนในระดับบริหาร
ในยุคแรกๆอาจารยเรียกวาประชาธิปไตยในการ
ทำงานหรือ Democracy at work ตอมาไดเปลี่ยนเปนชื่อ
Action Research หรือ Organization Development (OD)
ในเวลาตอมาตอมาก็มีการตอยอดมาเปนหลายๆ ศาสตร
เชนทีมงานจัดการตนเอง (Self-managed Team) มาระยะ
หลังก็มีที่โดดเดนเชนองคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization) การจัดการความรู (Knowledge Management) สุ น ทรี ย สาธก (Appreciative Inquiry) สุ น ทรี
ยสนทนา (Dialogue) และ Theory U จนถึ ง ล า สุ ด ที่
พั ฒ นาการขึ้ น มาอย า งโดดเด น คื อ จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา
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(Contempative Science) และจิตวิทยาบวก (Positive
Psychology) ซึง่ ในทาง OD เรียกรวมๆกันวา OD Tools
หรือ OD Technologies หรือทีน่ ยิ มเรียกกันในประเทศไทย
คือ OD Intervention สวน Managemenent ก็มพี ฒ
ั นาการ
ของตนเองไปเรื่อยๆ ปจจุบันก็เชน Balanced Scorecard
Blue Ocean Strategy หรือ Marketing 3.0 เปนตนซึ่ง
ดูเหมือนจะเปนอะไรที่เกี่ยวกับองคกรและคนทั้งสิ้นแตที่
ตางมากๆคือการมีสวนรวมการพัฒนาองคกรเนนการดึง
ความรดู งึ การมีสว นรวมมาจากคนทุกระดับจากผบู ริหารลง
ไปถึงภารโรงแมบา น แตในทาง Management ยากมากที่
จะเห็นภาพอยางนี้สวนใหญจะเนนการวางแผนระดับ
บนอาจลงมาถึ ง ระดั บ หั ว หน า งาน แต ย ากจะลงไปถึ ง
คนงานยากทีจ่ ะไปไกลถึงชุมชน
จุดแข็งของการทำ OD จึงอยทู กี่ ารมีสว นรวมทีอ่ าจ
สามารถนำมาสรางสรรคใหเกิดการพัฒนาอยางโดดเดนได
OD เชือ่ ในพลังความรปู ระสบการณของคนทุกระดับ ตาม
ประสบการณของผเู ขียนทีผ่ า นการศึกษาแบบ MBA และ
ทำงานในระบบ Management ซึง่ เปนกระแสหลักมานาน
ครึง่ ชีวติ แตพอมาเรียนปริญญาเอกและเริม่ ทำงานในสาขา
OD อยางจริงจังในองคจริงๆก็ไดมีโอกาสเห็นความสวย
งาม เห็นความมหัศจรรยของการดึงการมีสว นรวม จาก
คนทุกระดับไมวา จะเปนลูกคาหรือภารโรง ตัวอยางเชน
ในการพัฒนาองคกรดวย Appreciative Inquiry (AI) ให
บริษัทมหาชนแหงหนึ่งผูเขียนไดใช Dialogue ซึ่งเปน
เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาองค ก รที่ ส ามารถนำมาใช ใ นการ
ลดละลายความเชือ่ ทีไ่ มสรางสรรค และสรางความรใู หม
การเปลี่ยนแปลงไมไดใชเครื่องมือซับซอนแตอยางใด
เพียงอาศัยการจับคคู ยุ กันแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue)
ซึ่งเปนการคุยแบบเปดโอกาสใหอีกฝายพูดโดยไมขัด
จังหวะ ไมถามเปนเวลาครึง่ ชัว่ โมงแลวสลับกัน จากนัน้
ใหสะทอนสิง่ ทีค่ น พบจากการฟงมีชา งสองคนคุยกัน เมือ่
จบแลวใหมาเลาวาเจออะไรทีน่ า สนใจ ก็ปรากฏวาเขาเลา
ว า เพื่ อ นของเขาน า ทึ่ ง มาก ตอนนี้ ไ ม มี ห นี้ สิ น เลยใน
ขณะที่ทุกคนติดหนี้บานหนี้รถกัน ขนาดจะเกษียณแลว
ยังตองปวดหัวเรื่องหนี้สินอยูเลย แต เ พื่ อ นคนนี้ ไ ม มี
ป ญ หาตอนเริ่ ม จะมี บ า นแทนที่ จ ะกู เ งิ น มาซื้ อ บ า น
เขาก็คอ ยๆ เก็บเงินไปซือ้ ทีพ่ อเริม่ สรางบานก็สรางเทาทีมี
ไมทำทีเดียวมีเงินทำแคฝาบานก็ทำแคฝาบาน ทำทีละสวน

เทาทีม่ อี าศัยทีเ่ ปนชางก็ใชฝม อื ชางนีแ่ หละทำบานทีละสวน
ใชเวลานานหนอยแตก็ไมตองเปนหนี้ใคร พอฟงเรื่องนี้
เสร็จทุกคนตืน่ เตนและบอกวาทำไมไมรเู รือ่ งนีน้ านกวานี้
เพราะก็เปนชางกันหมดทำไดอยูแลว รูอยางนี้ทำนาน
แลวจะไดไมตดิ หนีแ้ คความรจู ากชางคนนีค้ นเดียว เราได
ขอใหโรงงานเอาเรื่องของคนนี้ไปเลาใหคนรุนใหมฟง
เพื่อจะไดลดการติดหนี้สินเพราะตอนนี้คนในโรงงานมี
หนี้สินมาก จนบางครั้งกระทบตองานในหนาที่เปนวง
กวางเรื่องของชางคนนี้คนเดียวนำมาสูการคิดโครงการ
พัฒนาความสุขในที่ทำงานแบบ OD ในอนาคตซึ่งจะไม
เนนเชิญคนภายนอกเขามาแตดึงความรูการรวมมือของ
คนภายในมาสรางพลังการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
ในระดับ SME เล็กๆก็เคยใหลูกศิษยของผูเขียน
ลองกับไปทำ Dialogue กับคุณพอ ลูกกลับบานไปฟงพอ
ครึง่ ชัว่ โมง ก็เริม่ เจอความเชือ่ ทีไ่ มสรางสรรคของตนเอง
เขาบอกวาเดิมไมยอมกลับไปทำงานที่บานเพราะรูสึกวา
พอไมเคยเชื่อมือเขา พอกลับไปฟงพอฟงแบบไมถยี งไม
แยงไมถามหรือฟงแบบหอยแขวนแบบ Dialogue สิบนาที
แรกก็เปนเรือ่ งเดิมๆทีฟ่ ง พอมาตัง้ แตเด็กๆ คือพอสรางตัว
จากการเอาของขึ้นทายรถมอเตอรไซคไปขายที่บานนอก
จนปจจุบนั กอรางสรางตัว กลายเปนรานคาวัสดุกอ สราง
ฐานะมัน่ คงดีแลว และแลวสิง่ ทีไ่ มเคยไดยนิ มากอนก็คอื
พอบอกวาพอเหนือ่ ยมากแลวอยากใหลกู มาทำงานแทนมา
รับชวงตอ แตพนักงานเดิมทีอ่ ยกู นั มาตัง้ แตกอ รางสรางตัว
บอกวา “ไมอยากไดนายคนใหม” พอก็เลยลำบากใจลูก
เถาแกรายนีบ้ อกวาตอนนีต้ ดั สินใจกลับบานแลวเขาใจพอ
แลวซึง่ ถาไมทำ OD แบบ Dialogue นีเ้ ปนไปไดวา ลูกกับ
พออาจไมมีวันไดกลับมาเจอกันเพราะสิ่งที่ปดกั้นคนทั้ง
สอง คือความเขาใจกันเทานัน้ เอง
ในเรือ่ งของการขายธนาคารแหงหนึง่ ทีผ่ เู ขียนเปน
ที่ปรึกษามีการทำโครงการ OD พอไดยินเรื่องการมี่สวน
รวมเลยนึกถึงแมบานในธนาคาร ที่เปนที่รูจักของคนทั้ง
อำเภอก็เลยดึงมาชวยใหคำปรึกษาแนะนำทีมขายประกันที่
สุดหลังทำ OD สาขาแหงนีไ้ ดยอดขายเกินเปาไปมาก โดย
แมบานคนนี้มีสวนชวยปดการขายที่นับเปนตัวเงินกวา
30% เลยไดรางวัลไปเที่ยวเกาหลีแตแมบานไมไดไปทุก
คน เลยรวมมือกันผลักดันเปลี่ยนระเบียบทำใหแมบาน
คนนีไ้ ดรางวัลไปเกาหลีกบั พนักงานธนาคารดวย

    
เราจะเห็นการมีสว นรวมถือเปนหัวใจและเปนสิง่ ที่
สรางความรูทิศทางใหมการเปลี่ยนแปลงใหมๆใหกับ
องคกรเสมอไมวา คุณจะทำอะไรแบบ Management ซึง่ ก็ดี
มีประสิทธิภาพตรงประเด็นมาตลอดก็ตามหากเสริมดวย
การทำ OD ผูเขียนวาจะชวยสรางสรรคอะไรไดมากมาย
โดยใชตน ทุนนอยหรือแทบไมมตี น ทุนเลยทีส่ ำคัญไมตอ ง
เสียโอกาสเพราะโอกาสมีอยใู นตัวคนทุกคนขององคกรอยู
แลวงานจะไดผลคนจะมีสุขมากขึ้น


สรุปแลวไมวาจะเปนองคกรจากยุคไหนตั้งแต
โบราณ เราจะเห็นความพยายามทีม่ นุษยจะอยรู ว มกันให
ไดงานมากขึน้ ปลอดภัยมากขึน้ สบายมากขึน้ สิง่ มนุษย
ทำโดยธรรมชาติคือการพัฒนาองคกรการพัฒนาองคกร
ตางจากการบริหารตรงทีก่ ารเนนการมีสว นรวมจากทุกฝาย
ทุกระดับ ทีไ่ ดผา นการพิสจู นมาในหลายประเทศ รวมทัง้
ประเทศไทยว า สามารถทำให เ กิ ด นวั ต กรรมความคิ ด
สรางสรรคและการเปลีย่ นแปลงไดดว ยตนทุนทีไ่ มสงู มาก
สามารถสรางโอกาสและสรางการเติบโตใหองคกรไดการมี
สวนรวมจึงนับเปนหัวใจของการพัฒนาองคกรอยางแทจริง
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1. บทความวิจัย ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง
2. บทความวิชาการ ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ เนือ้ หา บทสรุป และเอกสารอางอิง
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1. การจัดพิมพในหนากระดาษขนาดเอ 4 หนาเดียว 1 คอลัมน และใสหมายเลขบรรทัดโดยใหเริม่ ตนใหมใน
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บทความ
6. บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดยอหนา และมีความยาวไมเกิน 18 บรรทัด
7. คำสำคัญ เปนคำสำคัญในบทความ ไมเกิน 5 คำ
8. การเขียนคำศัพท ใชศพั ทบญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถาน
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10. ภาพและตาราง พิมพชดิ ซายหนากระดาษ สำหรับตาราง ใชคำวาตารางที่ ตอดวยหมายเลขตาราง ตามดวย
คำอธิบายตาราง จัดวางอยดู า นบนเหนือตาราง ในกรณีทเี่ ปนการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ
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สวนภาพ ใหใชคำวาภาพที่ ตอดวยหมายเลขภาพ ตามดวยคำอธิบายภาพ จัดวางอยดู า นลางใตภาพ

11. การอางอิงแทรกในเนือ้ หาของบทความ ใชแบบตัวเลข เชน ญาณี และคณะ (9) ไดเสนอรูปแบบ....... หรือ
ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เปนตน
12. การเขียนเอกสารอางอิงทายบทความ เอกสารอางอิงทายบทความตองเปนเอกสารทีม่ กี ารอางอิงในเนือ้ หา
ของบทความ โดยจัดพิมพชดิ ขอบซายของหนากระดาษเรียงลำดับตามลำดับหมายเลขเอกสารอางอิงทีไ่ ด
อางอิงในเนื้อหาของบทความ และใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.
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