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สวัสดีคะ
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องคกร และการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสุดแกองคกร นบัวาเปนบทความวิชาการ หรอืสารสนเทศ
ทีมี่ความสำคัญ ทีว่ารสารวิจยัสถาบัน มข. ใหความสำคัญ บทความวิชาการดังกลาวถือวาเปนบทความท่ีทรงคุณคา ทีมี่ความ
สำคัญตอองคกร และประเทศในการพัฒนาเพ่ือนำไปสกูารเปนองคกรหรอืประเทศคุณภาพ หรอื เปนองคกรหรอืประเทศ
ทีมี่การดำเนนิงานเปนเลศิ (Performance Excellence) ดังน้ัน การศึกษา การวจิยั และ การพฒันา จำเปนตองหมนุเวยีน
สืบเน่ืองกันตอไปอยางไมหยดุย้ัง ไมวา การวิจยั หรอื การพฒันา ลวนแลวแตใชการศึกษาเปนฐาน ซ่ึงตองอาศัยกระบวน
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ทศันะของผบูรหิารและครตูอการพัฒนาทีมงานของผบูรหิารสถานศกึษา
สงักัดสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา
The team development of school administrators as perceivec by
administrators and teachers under Phra Nakhorn Sri Ayuttaya primary
educational service area office
อไุรวรรณ  อนิทวงษ (Uraiwan Intawong)1*

1สาขาวิชา  การบรหิารการศกึษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี
*Correspondent author : uraiwan.intawong@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาทัศนะของผบูรหิารและครูตอการพฒันาทีมงานของผบูรหิาร สถานศึกษา

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  และ  2) เปรียบเทียบทัศนะของผบูรหิาร และครูตอ
การพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา จำแนก
ตามตำแหนง เพศ วทิยฐานะ ประสบการณทำงาน ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  กลมุตัวอยางท่ีใชในการ
วจิยัครัง้น้ี ไดแก ผบูรหิารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียธุยา ปการ
ศึกษา 2556  จำนวน 363 คน เปนผบูรหิารสถานศึกษา 145 คน และครู  218 คน เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจยัเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับจำนวน 46 ขอ ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  ดวยหา
คาดัชนคีวามสอดคลอง (index of  item-objective congruence : IOC) จากผทูรงคุณวุฒ ิจำนวน 5 ทาน ไดคา 9 ดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 และผานการทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและครู ที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
การวจิยัในคร้ังน้ี จำนวน 30 คน ประกอบดวยผบูรหิารสถานศึกษา 10 คน และคร ู 20 คน เพือ่วเิคราะหความเช่ือมัน่
(reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ ซ่ึงพบวา แบบสอบถามมีความเช่ือม่ันเทากับ 0.975 สถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี
รอยละ12 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวจิยั  พบวา

1. ทศันะของผบูรหิารและครูตอการพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังน้ี
1.1) การปรกึษาหารือ  1.2) ความไววางใจ  1.3) การส่ือสารระหวางกัน  1.4)  การพฒันาตนเอง   1.5) ความรวมมือในการ
ทำงาน และ 1.6) ความกระจางชดัในวัตถุประสงค

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผบูริหารสถานศึกษาและครูตอการพัฒนาทีมงานของผบูริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม เม่ือจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา
1) ระหวางขนาดเล็กกับขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ในภาพรวมและดานการส่ือสาร
ระหวางกัน ในขณะท่ีดานความกระจางชดัในวัตถุประสงคและการพฒันาตนเองแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .001 ตามลำดับ แตดานความรวมมือในการทำงานไมแตกตางกัน 2) ระหวางขนาดเล็กกบัขนาดใหญ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมและแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ในดานการพัฒนาตนเอง แตความกระจางชัดในวัตถุประสงค การส่ือสารระหวางกัน และความรวมมือในการทำงาน
ไมแตกตางกัน 3) ระหวางขนาดกลางและขนาดใหญ ไมแตกตางกัน ในภาพรวม การส่ือสารระหวางกัน ความรวมมือ
ในการทำงานและการพัฒนาตนเอง แตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความกระจางชัดใน
วตัถุประสงค แตเม่ือจำแนกตามตำแหนง เ พศ  ระดับการศกึษา วทิยฐานะ 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 devel-
opment 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 item-
objective 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 ผบูริหารสถานศึกษา
Key words : perceivec, team development, administrators



    

บทนำ
ในการท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพยีงใดน้ัน

ข้ึนอยกูบัแนวคดิในการบรหิารงานของผบูรหิาร และการ
ปฏบิติังานของบุคลากรโดยตรง ถาผบูรหิารทีดี่ตองใหผรูวม
งานมีสวนรวมมากท่ีสุด ไมควรทำงานคนเดียว เพราะ
ความสำเรจ็ของงานจะอยทูีก่ารทำงานเปนทีม (1) ทมีงาน
คือ กลมุบุคคลท่ีมาทำงานรวมกัน มีการประสานบทบาท
หนาท่ี  ความรับผิดชอบ เพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน การ
ทำงานเปนทีมตองอาศัยปฏิสัมพันธตอกันในการส่ือสาร
การประสานงาน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิด
ประสทิธิภาพในการทำงาน   การทำงานคนเดียวน้ัน บคุคล
ทีมี่ความร ู ความสามารถยอมทำได แตอาจมีขอจำกัดจึงตอง
อาศัยการทำงานรวมกบับุคลอืน่เพือ่ชวยกนัสรางผลงานทีมี่
คุณภาพ  ดังน้ันความสำเร็จของการทำงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะนำไปสคูวามสำเร็จของ
องคการ  สถานศึกษาจะตองมีการปรับเปล่ียน เรียนร ูวธีิการ
ทำงานแบบใหม ๆ ทีม่งุเนนการตอบสนองความตองการ
ของสังคม  หนึง่ในหลายวิธีทีน่ำมาสคูวามสำเร็จคือ การ
อาศัยทีมงานซ่ึงมีความพรอมเพรียงและประสานการ
ทำงานอยาง ดี โดยมี  เปาหมายสูงสุดรวมกนั คือสรางความ
พึงพอใจใหแกผูรับบริการ สมาชิกของทีมงานจะตอง
สามัคคีกลมเกลียวกนั และ  พรอมทีจ่ะรวมมือกนัทำทุกสิง่
ทกุอยางท่ีจะใหผลงานออกมาดี (2)

การพฒันาทีมงาน หมายถึง การพยายามทำใหกลมุ
สามารถเรียนรูการวินิจฉัยปญหา เพื่อปรับปรุงความ
สัมพันธตางๆ ในการทำงานใหดีข้ึน ทั้งเชิงปริมาณและ
เชงิคุณภาพ ซ่ึงความสัมพันธเหลาน้ีจะสงผลตอการทำงาน
ใหเสร็จตามเปาหมาย (3) การพัฒนาทีมงานในองคการ
เปนการเปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผน มุงเนนการเพ่ิม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ โดยอาศัยพลงั
ความรวมมือจากสมาชิกทุกคนหรือทมีงาน ดังน้ันจงึพบวา
ทีมงานเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีนำไปสูการเปลี่ยน
แปลง การบริหารองคการในยุคปฏิรปูการศึกษาผบูรหิารตอง
ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสให
บคุลากรขององคการมีสวนรวมในการบรหิาร รวมตัดสินใจ
ในการดำเนินงานขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ ทุกคนในองคการ

ตองรสึูกวาตนอยใูน “ทมี” เดียวกนั และรวมแรงรวมใจให
ประสบผลสำเร็จรวมกัน การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
ตามจุดมงุหมาย หรอืวตัถุประสงคทีต้ั่งไวมีปจจยัอืน่ๆ เขา
มาเก่ียวของหลายอยาง ท้ังนี้เพราะองคการประกอบดวย
สวนตางๆ ไดแก บคุลากรกระบวนการทำงาน ปจจยันำเขา
และผลผลิตท่ีตองมีมาตรฐาน แตเม่ือพิจารณาถึงสวนท่ี
สำคัญและควรใหความสนใจ   เปนพเิศษ คือบคุลากรท่ีเปน
ตัวจักรสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานของสถานศึกษา
เปนไปตามกระบวนการท่ีวางไว ในการพัฒนาองคการ
ผบูริหารหลายๆ คน ไดพยายามหาวิธีการ หากระบวนการ
ที่ดีมาใชในการปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวงไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการดงึเอาทกัษะและความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในองคการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
จุดเนนท่ีสำคัญท่ีสุดคือการพัฒนาท่ีมุงตอบสนองตอเปา
หมายสวนบุคคล และเปาหมายขององคการพรอมๆ กัน
การพัฒนาองคการจึงไดนำความรู และเทคนิคทาง
พฤตกิรรมศาสตรมาประยุกตเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความไววางใจซ่ึงกันและกัน
พรอมกบัเผชญิกับปญหาตางๆ อยางเปดเผย เปดโอกาสให
ทกุฝายไดมีสวนรวม สงเสริมใหมีทศันคติแบบรวมมือรวม
ใจในการแกปญหาขององคการ และสนับสนุนใหบคุลากร
มีศักยภาพสงูสุดในการปฏิบติังาน (4)

นำชัย  เลวลัย (5) กลาววา ข้ันตอนการพฒันาทีมงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 9 ประการ ดังน้ี  1) ความ
กระจางชัดในวัตถุประสงค และเห็นดวยกับเปาหมาย
(clear objective and agreed goals) สมาชิกทกุคนของทีม
จะตองมีความเขาใจเปาหมายอยางเดนชัดและเต็มใจท่ี
จะผูกพัน เพื่อใหเกิดความสำเร็จในเปาหมายท่ีต้ังไว
2) การเปดเผยและการเผชญิหนากนั (openess and confron-
tation) สมาชิกในทีมงานมีความสัมพันธอยางเปดเผย
ซ่ือสตัย ตรงไปตรงมา กลาเผชญิหนาเพือ่แกไขปญหาการ
ทำงานรวมกัน 3) การสนับสนุนและการจริงใจตอกัน
(support and trust) สมาชิกในทีม ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั
เขาใจความสัมพันธระหวางงานของตนเองกับของผูอื่น
และพรอมท่ีจะรับและใหความชวยเหลือดวยความจริงใจ
4) ความรวมมือและความขัดแยง (co-operation and conflict)
สมาชิกในทีมงานอุทิศตนในการปฏิบัติงานใหสำเร็จไป
ดวยดี จะมีการประสานประโยชนในเร่ืองของความรคูวาม
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สามารถ ตลอดจนความแตกตางของแตละบุคคลใหได
ผลรวมกันอยางสูงสุด และเปนลักษณะท่ีเปดโอกาสให
สมาชิกไดมีสวนรวม อยางเต็มท่ีในการทำงาน ซ่ึงอาจมี
ความขัดแยงเกิดข้ึนภายในทีม กจ็ะเปนในทางสรางสรรค
5) การปฏบิติังานท่ีชดัเจน (sound procedure) สมาชิกใน
ทีมจะอาศัยขอเท็จจริงเปนหลักและการตัดสินใจจาก
ขอมลูทีส่มบูรณทีสุ่ด ซ่ึงมาจากการติดตอส่ือสารทีช่ดัเจน
มีการพดู  การเขยีน และการทำงานในส่ิงท่ีถกูตองในการ
แกปญหาจะทำใหมีทมีงานท่ีมีประสิทธิภาพได 6) ภาวะท่ี
เหมาะสม (appropriate leadership) หัวหนาทีมจะตองมี
บทบาทผนูำท่ีดีเปนมาตรฐานในการปฏิบติัทกุอยางไมผกูขาด
เปนผนูำคนเดียวของกลมุ แตภาวะผนูำจะกระจายไปท่ัวกลมุ
ตามสถานการณทีเหมาะสม 7) ทบทวนการทำงานอยาง
สม่ำเสมอ (regular review) ทมีงานจะตองใชเวลาในการ
ประเมินพฤติกรรม และเรียนรูถึงการผิดพลาดในการ
ทำงานของกลุม ซ่ึงจะทบทวนอยางสม่ำเสมอเพ่ือจะได
แกไขขอบกพรองในการทำงาน อาจทบทวนระหวางการ
ทำงานหรือหลงัจากทำงานเสร็จแลว 8) การพฒันาบุคคล
(individual development) สมาชิกในกลุมจะไดรับการ
พัฒนาอยางมีแผนตามความชำนาญของแตละบุคคล ซ่ึง
จะทำใหการทำงานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
9) ความสัมพันธระหวางกลุมท่ีดี (sound intergroup
relations) นอกเหนือจากความสัมพันธอันดีระหวางกลุม
แลวจะตองใหกลุมอื่นเขาใจและยอมรับ ตลอดจนย่ืนมือ
เขาชวยเหลอืเม่ือจำเปนดวยความเขาใจ และปราศจากการ
แขงขัน

สำหรับปญหาท่ีมีตอการพัฒนาทีมงานของ
โรงเรียนบางไทรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรอียธุยา ประดับ  ชยัพฤกษ (6) กลาววา
ปญหาดานการพัฒนาทีมงานในสถานศึกษาคือ การสือ่สาร
ทีไ่มมีประสทิธิภาพ การสือ่สารภายในสถานศกึษาท่ีจะทำ
ใหบคุลากรในสถานศึกษาเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน วธีิการ
แกปญหา คือ จดัหาทรพัยากรทีส่งเสริมดานการส่ือสารใน
รูปแบบตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมและถูกตองมาใชใน
สถานศึกษา และปญหาดานการพัฒนาตนเองท่ีเก่ียวของ
กับบุคลากรท่ีมีประสบการณการทำงานสูง มักไมเปดใจ
ยอมรบัการเปลีย่นแปลงท่ี เกดิข้ึนในยุคปจจบุนั ดังน้ัน จงึ
พยายามมอบหมายงานที่มีรูปแบบใหม ๆ ใหบุคลากร

ดำเนินการ เพือ่เปนการสงเสริมใหบคุลากรไดเรยีนรแูละ
พัฒนาความสามารถของตนเองมากย่ิงข้ึน กัณฑพงศ
ตรีบตุร (7) ผอูำนวยการโรงเรยีนวดัสะตือ กลาววา ปญหา
การพฒันาทมีงานของบุคลากรในสถานศึกษาคือ การสราง
ความรวมมือ เน่ืองจากบุคลากรมักมีทศันคติทีแ่ตกตางกัน
ทัง้เร่ืองภารกิจ ความรับผิดชอบ และเร่ืองสวนตัว จึงเกิด
ความขัดแยงข้ึนในองคการ วิธีการแกปญหาคือ เนนการ
สรางกิจกรรมท่ีตองอาศัยความรวมมือเพื่อใหเกิดความ
สามัคคีของบุคลากร และปจจัยท่ีทำใหเกิดการพัฒนา
ทมีงานคือ การวางแผนการดำเนินงานตาง ๆ  อยางเหมาะสม
และมีสวนรวมทุกภาคสวน

จากปญหาและความสำคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทีมงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของผบูรหิารและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ประโยชนตอการบริหารทีมงานในสถานศึกษาใหมี
คุณภาพ และสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาท่ีดีตอไป

วตัถปุระสงค
1.  เพื่อศึกษาทัศนะของผูบริหารและครูตอการ

พัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียธุยา

2.  เพือ่เปรยีบเทียบทศันะของผบูรหิารและครตูอ
การพัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา
จำแนกตาม ตำแหนง เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ
ประสบการณทำงาน และขนาดของสถานศึกษา

วธิดีำเนินการวจัิย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับ

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดจัดทำเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม
(questionnaire) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงาน
วจิยัทีเ่ก่ียวของ และขอคำแนะนำจากอาจารยทีป่รกึษาวิจยั
นำมาประกอบในการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนะท่ีมี
ตอการพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศึกษาและครูสังกดั



    

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา
ซ่ึงแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ
(check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย ตำแหนง เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ
ประสบการณทำงาน และขนาดของสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับทัศนะท่ีมีตอการพฒันา
ทีมงานของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาทีมงาน 6 ประการ ดังน้ี
1) ความกระจางชัดในวัตถุประสงค จำนวน 9 ขอ  2) ความ
ไววางใจ จำนวน 7 ขอ 3) การส่ือสารระหวางกัน จำนวน 7
ขอ 4) การปรกึษาหารือ จำนวน 8 ขอ 5) ความรวมมือใน
การทำงาน จำนวน 6 ขอ และ 6) การพฒันาตนเอง จำนวน
9 ขอ รวมท้ังส้ิน 46 ขอ มีลกัษณะเปนตัวเลขมาตราสวน
ประมาณคา (numerical rating  scale) มี 5 ระดับ

การเกบ็รวบรวมขอมูลผวูจิยัดำเนินการเกบ็รวบรวม
ขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี

1.ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี เพือ่
นำแนะตวัผวูจิยัในการติดตอหนวยงานทีเ่กบ็ขอมลู

2.สงแบบสอบถามท่ีใสรหสักำกับแลวไปถงึผตูอบ
แบบสอบถามท่ีเปนกลมุตัวอยางทุกคน  โดยผวูจิยัจดัสงดวย
ตนเอง

3.ผวูจิยัติดตามรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
การวเิคราะหขอมูลครัง้น้ี ผวูจิยัขอนำเสนอผลการ

วิเคราะหออกเปน 2 ตอน ตามความมุงหมายและ
สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยใชสถติิความถี ่(frequency) และรอยละ
(percentage) ตอนท่ี 2 ทศันะของผบูรหิารสถานศึกษาและ
ครู เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา
สั ง กั ดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยธุยา วเิคราะหโดยหาคาเฉล่ีย (x ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: S.D.) การเปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบท ี(t-test) ทีเ่ปนอสิระตอกนั และการวเิคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกตางอยางมีนยัสำคญัทางสถิติ จงึทำการทดสอบความ
แตกตางคาเฉล่ียรายคดูวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)

ผลการวจัิย
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผตูอบแบบสอบถาม

กลมุตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี เปนผบูรหิารและ
ครู  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยสุมกลุมตัวอยาง
จำนวน  363 คน แสดงรายละเอยีดในตารางท่ี  1

จากตารางท่ี 1 พบวา ผตูอบแบบสอบถามเปนครู
รอยละ 61.10 (218 คน) เปนเพศชาย รอยละ 51.20 (186
คน) มีวทิยฐานะชำนาญการพิเศษหรอืสงูกวา รอยละ 55.60
(202 คน)  มีประสบการณทำงานมากกวา 30 ป รอยละ 47.10
(171   คน) ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 51.80
(188 คน) และปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก รอยละ
49.00 (175 คน)

ตอนที ่ 2 ทศันะของผบูรหิารและคร ู เกีย่วกบัการ
พัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียธุยา

1. ทศันะของผบูรหิารและคร ูเก่ียวกบัการพฒันาทีม
งานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา ประกอบดวย 6
ดาน ไดแก 1) ความกระจางชัดในวัตถุประสงค 2) ความ
ไววางใจ 3) การสื่อสารระหวางกัน 4) การปรึกษาหารือ
5) ความรวมมือในการทำงาน และ 6) การพฒันาตนเอง โดย
หาคาเฉล่ีย (x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลตามเกณฑท่ีกำหนดไว ดังแสดงในตารางท่ี 2



 ทศันะของผบูรหิารและครูตอการพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศึกษา
สังกดัสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศึกษาพระนครศรอียธุยา

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละจำแนกตามสถานภาพของกลมุตัวอยาง

ตารางที ่ 2 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทัศนะของผูบริหารและครู เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา ภาพรวมและรายดาน

สถานภาพ จํานวน (n = 363) รอยละ 
1.   ตําแหนง 
     1)  ผูบริหารสถานศึกษา 
     2)  ครู 
2.   เพศ 
     1)  ชาย 
     2)  หญิง  

145
218

186
177 

 
39.90 
60.10 

 
51.20 
48.80 

 
 

 

3.  วิทยฐานะ 
     1)  ไมมีวิทยฐานะ  
     2)  ชํานาญการ 
     3)  ชํานาญการพิเศษหรือสูงกวา 

41
120
202

 
11.30 
33.10 
55.60 

 

4.  ประสบการณทํางาน 
     1)  นอยกวา 10 ป  
     2)  10 - 30 ป 
     3)  มากกวา 30 ป      
5.  ระดับการศึกษา 
     1)  ปริญญาตรี/เทียบเทา  
     2)  สูงกวาปริญญาตรี 
6.  ขนาดของสถานศึกษา 
     1)  ขนาดใหญ   (นักเรียน  301  คนขึ้นไป) 
     2)  ขนาดกลาง  (นักเรียน  121  -  300  คน) 
     3)  ขนาดเล็ก   (นักเรียน  1  -  120  คน)

61
131
171 

175
188

61
124
175

 
16.80 
36.10 
47.10 

 
48.20 
51.80 

 
16.80 
34.20 
49.00 

 

 การพัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา ระดับทัศนะ 
 x  S.D. แปลผล 

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

ความกระจางชัดในวัตถุประสงค 
ความไววางใจ 
การส่ือสารระหวางกัน 
การปรึกษาหารือ 
ความรวมมือในการทํางาน 
การพัฒนาตนเอง 

3.84 
3.96 
3.95 
3.96 
3.92 
3.93

0.75 
0.62 
0.64 
0.59 
0.59 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 ภาพรวม 3.93 0.44 มาก 



    

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารและครู
เก่ียวกับการพัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05
เม่ือจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตจำแนกตาม
ตำแหนง เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ
ทำงานไมแตกตางกัน รายดาน สรปุไดดังน้ี 1) ความกระจาง
ชดัในวัตถุประสงค แตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เม่ือจำแนกตามตำแหนงและขนาดของสถานศึกษา
และแตกตางกันอยางมีนยัสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 เม่ือ

จำแนกตามระดับการศึกษา 2) การส่ือสารระหวางกัน
แตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เม่ือจำแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา  3) ความรวมมือในการทำงาน
แตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจำแนก
ตามประสบการณในการทำงานและขนาดของสถานศึกษา
4) การพฒันาตนเอง แตกตางกันอยางมีนยัสำคญัทางสถิติ
ทีร่ะดับ .01 และ .001 เม่ือจำแนกตามประสบการณในการ
ทำงานและขนาดของสถานศึกษา ตามลำดบั  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 และ  4

ตารางที ่ 3 ผลการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียวตามทัศนะของผบูรหิารและครู เก่ียวกบัการพัฒนาทีมงานของผบูรหิาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

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

การพัฒนาทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

แหลงความ
แปรปรวน  SS    df    MS    F     p 

1. ความกระจางชัดใน
วัตถุประสงค 
    

ระหวางกลุม 6.69 2 3.34 6.05 .003**
ภายในกลุม 198.85 360 0.55   
รวม 205.54 362   

2. ความไววางใจ 
     

ระหวางกลุม 0.99 2 0.50 1.27 .281 
ภายในกลุม 140.00 360 0.39   
รวม 140.99 362   

3. การส่ือสารระหวางกัน 
     

ระหวางกลุม 3.15 2 1.58 3.90 .021* 
ภายในกลุม 145.47 360 0.40   
รวม 148.62 362   

4. การปรึกษาหารือ 
    

ระหวางกลุม 1.72 2 0.86 2.49 .084 
ภายในกลุม 124.06 360 0.35   
รวม 125.77 362   

5. ความรวมมือในการทํางาน ระหวางกลุม 2.42 2 1.21 3.50 .031* 
ภายในกลุม 124.58 360 0.35   
รวม 127.00 362   

6. การพัฒนาตนเอง 
    

ระหวางกลุม 2.54 2 2.77 10.94 .000***
ภายในกลุม 91.09 360 0.25   
รวม 96.92 362   

 ระหวางกลุม 1.67 2 0.84 4.45 .012* 
ภาพรวม ภายในกลุม 67.61 360 0.19   

 รวม 69.28 362   



 ทศันะของผบูรหิารและครูตอการพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศึกษา
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามทัศนะของผูบริหารและครู เก่ียวกับการพัฒนาทีมงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

การพัฒนาทีมงานของ 
ผูบริหารสถานศึกษา  

ขนาดของสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

1. ความกระจางชัดใน
วัตถุประสงค 
 

x 3.65  4.02  3.78 
-  0.37**  0.13 

    -  0.24* 
   - 

2. การส่ือสารระหวางกัน x 3.74  4.01  3.97 
 -  0.27*  0.23 
     -  0.04 
    - 
3. ความรวมมือในการทํางาน x 3.84  3.84  4.01 

-  0.00  0.17 
    -  0.17 
   - 

4. การพัฒนาตนเอง x 3.66  3.99  3.99 
 -  0.33***  0.33*** 
     -  0.00 
    - 

ภาพรวม 
 

x 3.78 3.95         3.96 
- 0.17*         0.18* 

-         0.01 
- 

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

อภปิรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาทีมงานของผูบริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะของผบูรหิารและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา ผวูจิยัมี
หวัขอในการอภปิรายผล ดังน้ี

1. จากผลการวจิยัพบวา ทศันะของผบูรหิารและครู
ตอการพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศกึษา สังกดัสำนกั
งานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพระนครศรอียธุยา ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ชอฉัตร บญุเฉลมิ ไดศึกษาเร่ือง พฤตกิรรมการทำงานเปน
ทีมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวจิยัพบวา พฤตกิรรมการ
ทำงานเปนทมีของผบูริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ี การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา  ปจจุบัน การให
ความสำคญัตอการทำงานเปนทีม เปนส่ิงสำคญัท่ีผบูรหิาร
ทุกคนควรพิจารณา เพื่อใหเกิดการดำเนินการทำงานเปน



    

ทมีท่ีมีประสิทธิภาพ ทีส่งผลตอประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตาง ๆ ในสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีตองการ

2. การเปรียบเทียบทัศนะของผบูรหิารและครูเก่ียวกับ
การพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศึกษา สังกดัสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  พบวา

2.1  ผบูรหิารและครูทีมี่ตำแหนงแตกตางกัน มี
ทศันะเก่ียวกบัการพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศึกษา
ภาพรวม ความไววางใจ การส่ือสารระหวางกัน การปรกึษา
หารือ ความรวมมือในการทำงาน และการพัฒนาตนเอง ไม
แตกตางกัน สวนดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค แตก
ตางกันอยางมีนยัสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 สอดคลองกับ
ผลการวจิยัของไมตร ีงามวงษวาน ไดศึกษาเร่ือง การสราง
ทมีงานของผบูริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุร ี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา  ความคิดเหน็ของ
ผูบริหารและครู ตอการสรางทีมงานของผูบริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
จำแนกตามตำแหนงโดยรวม และรายดานแตกตางกันอยาง
มีนยัสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ  .05 และเม่ือจำแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา การบริหารงานเก่ียวกับทีม
งานหรือบุคคล เปนเร่ืองที่มีความยุงยาก ซับซอน ตองมี
ทักษะในการบริหารท่ีชัดเจน ตองเขาใจถึงจิตใจของทีม
งาน เพือ่ใหเกดิการปฏบิติังานท่ีมีประสิทธิภาพ

2.2  ผบูริหารและครูทีมี่เพศแตกตางกัน มีทศันะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา
ภาพรวม  ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค ความไววาง
ใจ การสือ่สารระหวางกัน การปรกึษาหารือ ความรวมมือใน
การทำงาน และการพฒันาตนเอง ไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของชอฉัตร บุญเฉลิม ไดศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการทำงานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา
จำแนกตาม เพศ ไมแตกตางกัน ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา เน่ือง
จากผลการวิจยัท่ีสำรวจ มีจำนวนเพศชายและเพศหญิงแตก
ตางกันไมมากนัก เพศชาย จำนวน 186 คน เพศหญิง
จำนวน 177 คน จงึทำใหเม่ือจำแนกตามเพศไมแตกตางกัน

2.3  ผบูรหิารและครทูีมี่ระดับการศึกษาแตกตาง
กนั มีทศันะเก่ียวกบัการพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถาน
ศึกษา ภาพรวม ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค ความ

ไววางใจ การส่ือสารระหวางกัน การปรกึษาหารอื ความรวม
มือในการ    ทำงาน และการพัฒนาตนเอง ไมแตกตางกัน
สอดคลองกบัผลการวจิยัของไอเรซ (9) ไดศึกษาวจิยั เรือ่ง
ความสัมพนัธระหวางผลผลติและความเปนอสิระของทีม
งาน และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเปน
ทมี ผลการศกึษาพบวาตัวแปรท่ีเก่ียวกบักระบวนการของ
การสรางทีมงาน และประสิทธิภาพของกระบวนการมี
ความสัมพันธกันในระดับสูงกับ  การประเมินคุณคา คือ
ดานการแกปญหาของทีมในการทำงานเปนทีมในปจจุบนั
ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา การท่ีมีบคุลากรท่ีมี   ระดับการศึกษา
ทีแ่ตกตางกัน ยอมสงผลตอวสัิยทศันและแงคิดท่ีจะนำมาใช
ในการวางแผนการทำงาน ทีต่องอาศัยความรวมมือไปใน
ทศิทางเดียวกัน

2.4  ผบูรหิารและครูทีมี่วทิยฐานะแตกตางกัน มี
ทศันะเก่ียวกบัการพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศกึษา
ภาพรวม ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค ความไววาง
ใจ การสือ่สารระหวางกัน การปรกึษาหารือ ความรวมมือใน
การทำงาน และการพัฒนาตนเอง ไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของโรบินสัน (10) ไดทำการศึกษาเร่ือง
ผบูรหิารในทมีงานซ่ึงศึกษาโดยการประเมินการมีสวนรวม
ของสมาชิกในทีมงานโดยการนำเอาวิธีการทางมนุษยวทิยา
และบทบาท  หนาท่ีที่ไมดีของระบบราชการมาวิเคราะห
ดวย จากผลการศึกษา พบวา เง่ือนไขดีๆ ตอการมีสวนรวม
จะเกิดข้ึนเม่ือ ระบบการทำงานอยใูนแนวเสนตรงเดียวกนั
กบัโครงสรางขององคกร สมาชิกผปูฏบิติังานท่ีแสดงออกถึง
การทำงานกลมุท่ีดี มีทกัษะ และสามารถใหคำปรกึษาเปน
ผูที่ทำตัวเปนแกนกลางของการพัฒนาทีมงานไดดีเยี่ยม
วฒันธรรมของชาติมี     อทิธิพลตอสวนรวมและไมเปนส่ิง
ผดิในการใหความรวมมือ ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา ปจจบุนั
ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาตนเองให ไดรับ
วทิยฐานะสูงข้ึน ทำใหมีปรมิาณท่ีใกลเคียงกัน

2.5 ผูบริหารและครูที่มีประสบการณทำงาน
แตกตางกัน มีทศันะเก่ียวกบัการพฒันาทีมงานของผบูรหิาร
สถานศึกษา ภาพรวม ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค
ความไววางใจ การสือ่สารระหวางกัน และการปรึกษาหารือ
ไม   แตกตางกัน สวนดานความรวมมือในการทำงาน และ
การพัฒนาตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ  .05 ตามลำดับ สอดคลองกบัผลการวจิยัของ
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ไมตรี งามวงษวาน ไดศึกษาเร่ือง การสรางทีมงานของผู
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบรุ ีเขต 1 ผลการวจิยัพบวา ประสบการณทีแ่ตกตางกัน
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา จำนวนของครูที่มีประสบการณใน
การทำงาน นอยกวา 10 ป 61 คน มีประสบการณในการ
ทำงาน 10 - 30 ป 131 คน และมีประสบการณในการทำงาน
มากกวา 30 ป 171 คน ซ่ึงมีจำนวนท่ีไมสอดคลองกัน ทำให
ทศันะแตกตางกันออกไปตามประสบการณ

2.6  ผบูรหิารและครูทีป่ฏบิติังานในสถานศึกษา
ที่แตกตางกัน มีทัศนะเก่ียวกับการพัฒนาทีมงานของ
ผบูริหารสถานศึกษา ภาพรวมและดานความกระจางชัดใน
วตัถุประสงค แตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ
.01 สวน ดานการสือ่สารระหวางกัน ความรวมมือในการ
ทำงาน และการพฒันาตนเอง  แตกตางกันอยางมีนยัสำคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ  .05 และ .001 สวนดานความไววางใจ และ
การปรึกษาหารือ ไมแตกตางกัน ตามลำดบั สอดคลองกับ
ผลการวจิยัของไมตรี   งามวงษวาน ไดศึกษาเร่ือง การสราง
ทมีงานของผบูริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุร ีเขต 1  ผลการวิจยัพบวา ขนาดของโรงเรียน
ทีแ่ตกตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา ปจจุบนั ปญหาของการ
ปฏบิติังานในสถานศึกษาท่ีเหน็เดนชดัคือ ความไมพรอม
ของครูมีจำนวนมาก เพราะสอนหลายระดับชั้น จึงทำให
ตองมีการเตรียมตัวการสอนมาก

ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาเร่ือง ทศันะของผบูรหิารและครูเก่ียวกบั

การพฒันาทีมงานของผบูรหิารสถานศึกษา สังกดัสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา ผวูจิยัมี
ขอเสนอแนะดังน้ี

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป
1.1  ดานความกระจางชัดในวัตถุประสงค พบวา

รายการท่ีมีคาเฉล่ียระดับสุดทาย คือ มีการเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานท่ีผานมาในหนวยงานของตน ดังน้ัน
สถานศึกษาควรใหความสำคัญตอการประเมินผลงาน แลว
นำผลท่ีไดกลับไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินของปที่

ผานมา เพือ่ดำเนนิการพจิารณา วางแผน ปรบัปรงุ ใหเกดิ
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนตอไป  รายการทีมี่คาเฉลีย่ระดับสูงสุด
คือ มีการเปรยีบเทยีบกบัผลการดำเนนิงานของหนวยงาน
อืน่ เพือ่สรางความทาทาย   สถานศึกษา ดังน้ัน ควรใหความ
สำคัญตอการประเมินผลงาน แลวเปรียบเทียบกับหนวย
งานอ่ืน ๆ  เพือ่ดำเนินการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2  ดานความไววางใจ พบวา รายการท่ีมีคา
เฉลี่ยระดับสุดทาย คือ การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี
ดีเพื่อสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน ดังน้ันผูบริหาร
สถานศึกษาควรปลูกจติสำนกึ และกระทำตนใหเปนแบบ
อยางท่ีดี เพือ่ใหบคุลากรดำเนินการปฏบิติัตนเปนแบบอยาง
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานศึกษาตอไป
รายการทีมี่คาเฉลีย่ระดับสูงสุด คือ การดูแลและการเอาใจ
ใสตอสมาชิกดวยความจริงใจตอกนั ดังน้ัน ผบูรหิารสถาน
ศึกษา ควรใหความสำคญัตอสภาพจติใจของบุคลากรและ
สมาชิกในทีมงาน เพือ่ใหเกดิความพึงพอใจตอการปฏบิตั
ิงาน

1.3  ดานการสือ่สารระหวางกัน พบวา รายการ
ทีมี่คาเฉลีย่ระดับสุดทาย คือ สมาชิกในทีมงานรับรขูอมูล
ขาวสารอยางท่ัวถึงกันระหวางสมาชิกในทีมงาน ดังน้ัน
ผบูรหิารควรมกีารวางแผนการประชาสมัพนัธ หรอืดำเนิน
การเผยแพรขอมูล เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษารับรู
ขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน รายการท่ีมีคาเฉล่ียระดับสูงสุด
คือ การจัดแบงเวลาในการรายงานและส่ังการในสถาน
ศึกษา ดังน้ันสถานศึกษาควรใหความสำคัญตอการบริหาร
เวลา เพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจตราสถานศึกษา
พฒันาทมีงานใหเกดิความสมดุลมากทีสุ่ด

1.4  ดานการปรึกษาหารือ พบวา รายการท่ีมีคา
เฉลี่ยระดับสุดทาย คือ การสอดแทรกแนวคิดเขาไปใน
เน้ือหาอยางเหมาะสม ดังน้ัน ทุกภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของ
กบัการจัดการศึกษาควรใหความสำคัญตอการดำเนินการท่ี
ตองมีกระบวนการสอดแทรกเน้ือหา ใหเกิดความเหมาะ
สม นำส่ิงเหลาน้ีกลับไปพัฒนาประสิทธิภาพของสถาน
ศึกษาใหดียิง่ข้ึนตอไป  รายการทีมี่คาเฉลีย่ระดับสูงสุด คือ
การเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถงึ การ
เปดโอกาสใหบุคลากรได แสดงความคิดเห็น เปนส่ิงท่ี
สำคัญอยางย่ิงในการนำขอเสนอเหลาน้ันกลบัมาพจิารณา
แลวเลือกดำเนนิการใหเกิดคุณภาพตอไป



    

1.5  ดานความรวมมือในการทำงาน พบวา
รายการท่ีมีคาเฉล่ียระดับสุดทาย คือ การสงเสรมิการสราง
ผลงานโดยอาศัยความรวมแรงรวมใจ ดังน้ัน ผบูริหารสถาน
ศึกษาควรสนับสนุนใหบคุลากรในสถานศึกษาเกิดความคิด
สรางสรรค ในการสรางเสริมผลงาน นวตักรรม เพือ่นำกลบั
มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพที่
ดียิง่ข้ึนตอไป รายการท่ีมี คาเฉล่ียระดับสูงสุด คือ การสราง
ความเขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายอยางชัดเจน
ดังน้ัน ผบูรหิารสถานศึกษาควรมีกระบวนการและทักษะใน
การสรางเปาหมายใหสมาชิกในทีมงานไดรบัทราบถึงเปา
หมายรวมกัน และเปนไปทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดการ
ดำเนินงานตามเปาหมายรวมกัน

1.6  ดานการพฒันาตนเอง พบวา รายการท่ีมีคา
เฉล่ียระดับสุดทาย คือ การติดตามความเคล่ือนไหวเก่ียวกับ
นโยบาย และโครงการของงานท่ีอยใูนความรับผดิชอบ ดัง
นั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนกระบวนการ
ติดตาม ผลงาน เพื่อใหเกิดการดำเนินงานท่ีมีการพัฒนา
อยางตอเนือ่งอยตูลอดเวลา รายการท่ีมีคาเฉล่ียระดับสูงสุด
คือ การฝกตนเองใหมี  สติสัมปชญัญะ ในการคิดดี ทำดี พดู
ดี ดังน้ัน ผบูริหารสถานศึกษาควรมีการเขารับการพัฒนา
ทักษะในดานการเปนผูบริหารท่ีดี เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจตอบคุลากรในสถานศึกษา

2. ขอเสนอแนะเพือ่การวจิยัตอไป
2.1  ควรมีการศึกษาการพัฒนาทีมงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.2  ควรมีการศึกษาการพัฒนาทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูใน
โรงเรยีนเอกชนสงักดัสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยธุยา

2.3 ควรมีการศึกษาการพัฒนาทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูปกครองนักเรียน
สั ง กั ดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรอียธุยา

กติตกิรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับน้ีสำเร็จไปไดดวยความกรุณา

ความเอาใจใส และความชวยเหลือแนะนำอยางดีย่ิงของ
อาจารยทีป่รกึษา รองศาสตราจารย ดร.กว ี ศิรโิภคาภริมย
และผชูวยศาสตราจารยสุวรยี   ศิรโิภคาภิรมย ท่ีใหคำปรึกษา
และช้ีแนวทางท่ีเปนประโยชน ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ผศึูกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ ทีน่ี้

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่งมือในการวิจยัทกุทาน ไดแก  รองศาสตราจารย ดร.
กว ี  ศิรโิภคาภิรมย ผชูวยศาสตราจารยสุวรยี  ศิรโิภคาภริมย
ผชูวยศาสตราจารย ดร.ฐาปกรณ แกวเงิน ดร.ภวูดล  จลุสุคนธ
และผชูวยศาสตราจารยวนิยั สมมิตร ท่ีกรุณาใหคำแนะนำ
และตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือท่ีใชในการทำ
วทิยานิพนธ ผบูริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา ท่ีไดให
ความอนุเคราะห อำนวยความสะดวก และใหความรวมมือ
เปนอยางดียิง่ ในการเก็บขอมลูและตอบแบบสอบถาม

คุณประโยชนจากการวจิยัฉบบัน้ี ผวูจิยัขอมอบเปน
เครือ่งตอบแทนอาจารยทกุทานท่ีไดถายทอดความรใูนดาน
การศึกษาใหแกผศึูกษา จนสามารถทำงานการวิจยัฉบบัน้ีได
สำเร็จลลุวงไปดวยดี



 ทศันะของผบูริหารและครูตอการพฒันาทีมงานของผบูริหารสถานศึกษา
สังกดัสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา
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บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิผลของชองทางการรับส่ือประชาสัมพนัธของคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนการศึกษาจากแบบสอบถามโดยมีกลมุตัวอยางแยกออกเปน บคุลากรสายผสูอน บคุลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
ทนัตแพทย จำนวน 250 ชดุ โดยแยกการประเมินออกเปน 4 ทาง คือเว็บไซตคณะ วารสารทันตกัลปพฤกษ บอรดประชาสัมพนัธ
และเสียงตามสาย

ผลการศึกษาการใชชองทางส่ือแตละชนิดในระดับมากหรือบอยๆ ของบุคลากรและนักศึกษา พบวา ส่ือประชา
สัมพนัธของคณะท่ีเปนเวบ็ไซต สายผสูอนจะใชมากท่ีสุด 38.5%  เชนเดียวกบัวารสารทนัตกัลปพฤกษ 50.0%  สวนบอรด
ประชาสัมพนัธ พบวา บคุลากรทีใ่ชบอยคือผสูอนและสายสนับสนุน สำหรบัเสียงตามสาย พบวากลมุท่ีใชมากท่ีสุด คือ
สายสนับสนุน สวนนักศึกษาพบวาใชส่ือตางๆของคณะคอนขางนอย เม่ือเทียบกับกลมุอ่ืนๆ ซ่ึงอาจตองใชส่ืออืน่ๆใน
การประชาสัมพนัธตอไป

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
การประชาสัมพนัธ (องักฤษ: Public relations หรอื

PR) คือการทำงานในการจัดการการส่ือสารระหวางองคกร
และสาธารณะ[1] การประชาสัมพันธนั้นชวยทำใหองคกร
หรือบุคคลไดแสดงสูผูชมและผูอาน โดยใชเรื่องที่เปนท่ี
สนใจของสาธารณะและใชเปนการรายงานขาว  กจิกรรม
โดยท่ัวไปเชน การพูดในงานชุมนุม การทำงานรวมกับ
แหลงขาว(ทีม่า : วกิพีเีดีย สารานุกรม) โดยศึกษาจากส่ือท้ัง
4 ชองทาง คือ ทางเว็บไซต ทางบอรดประชาสัมพนัธ ทาง
วารสาร และทางเสียงตามสาย พบวากลมุผสูอนใชชองทาง
เวบ็ไซตคณะ ชองทางวารสารทันตกัลปพฤกษ และบอรด มี
ประสทิธิผลมากทีสุ่ด  กลมุสายสนับสนุน ใชชองทางบอรด
ประชาสัมพนัธ และเสียงตามสาย มปีระสิทธิผลมากทีสุ่ด
สวนกลุมนักศึกษา ทั้ง 4 ชองทาง ยังไมมีประสิทธิผล
เพียงพอ อาจตองใชส่ืออื่นๆในการประชาสัมพันธตอไป
สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร งานประชาสัมพันธเปน
งานท่ีมีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการในยุคปจจุบัน
เนือ่งจาก เปนการสรางภาพพจนทีดี่ขององคการใหเปนท่ี
รจูกัท้ังภายในและภายนอกองคการ  ในดานการ “ใหบรกิาร
ทางทันตกรรม และผลติบัณฑิต”  ซ่ึงก็เกิดจากผลของการ
ประชาสัมพนัธและการปฏิบติังานท่ีมีมายาวนาน   และตอ
เน่ืองอยตูลอดเวลา เน่ืองจากภาพพจนมิไดเปนส่ิงท่ีคงอยู
ตายตัวตลอดเวลา จงึจำเปนตองมีการใชส่ือประชาสัมพนัธ
เพือ่ทำใหทกุคนในคณะทันตแพทยศาสตรร ูและรบัทราบ
ในการทำใหคณะทันตแพทยศาสตรบรรลวุตัถุประสงคของ
องคการ  ซ่ึงจะสงผลใหไดรบัการสนับสนุนจากประชาชน
และนักศึกษาในการปฏิบัติงานไดสะดวกย่ิงข้ึนท่ีผานมา
ไมเคยศึกษาถึงประสิทธิผลของการใชส่ือดังกลาว ดังน้ัน
ผวูจิยัจงึตองการศึกษาเพ่ือเปนตนแบบในการปรับปรุงและ
พฒันาส่ือดงักลาวใหมีประสิทธิผลมากทีสุ่ดตอไป

2. วตัถุประสงคของการวจัิย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชองทางการรับส่ือ

ประชาสัมพันธของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนของบุคลากรสายผสูอน บคุลากรสายสนับสนุน
และนักศึกษาทันตแพทย

3. วธิกีารดำเนนิการ
3.1. กลมุตวัอยาง

ใชกลมุตัวอยางในการศึกษาโดยวิธีสมุตัวอยางแบบ
งายคิดเปน 30% ของประชากรทัง้หมด จำนวน 250 คน แยก
เปนบุคลากรสายผสูอน 30 คน บคุลากรสายสนับสนุน 59
คน และนักศึกษาทันตแพทย 161 คน
3.2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) แบบ
สอบถามขอมูลท่ัวไป เชน เพศ อายุ การศึกษา เปนตน
(2)แบบสอบถามจำนวนหรอืความถี ่และประโยชนการใช
ชองทางการรบัส่ือประชาสมัพนัธของคณะทนัตแพทยศาสตร
ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกีย่วของใหสอดคลองกบัวตัถุประสงคของการวจิยั เปนขอ
ประเมินจำนวนหรือความถี่ การใชชองทางการรับส่ือ
ประชาสัมพนัธ โดยการประเมินเปน rating scale 3 ระดับ
3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล

ผวูจิยัดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดย
ใชแบบสอบถาม โดยประสานงานกับเจาหนาท่ีบรหิารงาน
ทีป่ระจำในสาขาวิชา และประสานงานกับหัวหนางาน ใน
สำนักงานคณบดีในสวนของนักศึกษาจะดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมลูโดยผานสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

3.4. การวิเคราะหขอมูล
วเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู (SPSS)

เพื่อคำนวณคารอยละและนำมาสรุปผลเปนตาราง และ
อธิบายความประกอบ

4.  ผลการศกึษา
4.1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีเปนบุคลากร
สายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
ทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่ผูวิจัยสงแบบสอบถามไป จำนวน 250 คน
ไดรบัการตอบกลมุตัวอยางท้ังหมดกลับคืนมา  จำนวน 206
ชดุ (82.40%)โดยเปนนักศึกษาทันตแพทย จำนวน  161 คน
(78.2%) เพศหญงิ จำนวน 111 คน (68.9%) เพศชาย  จำนวน



    

50 คน (31.1%) อายุต่ำกวา 30 ป จำนวน 161 คน (100%)
ระดับปริญญาตรี/เทียบเทา จำนวน 159 คน(100%) ลกัษณะ
ทัว่ไปของบุคลากรสายผสูอน พบวา มีจำนวน  30 คน  (100%)
เพศหญิง จำนวน 26  คน (86.7%) เพศชาย จำนวน 4 คน
(13.3%) อาย ุระหวาง 31-50 ป จำนวน 13 คน (100%) ระดับ
การศึกษาสวนใหญปรญิญาเอก จำนวน 9 คน (60%) มีอายุ
การทำงานอยใูนชวง 5-30 ป จำนวน 12 คน (80%) บคุลากร

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%)
มีอายกุารทำงานอยใูนชวง 5-30 ป จำนวน 19 คน (67.9%)
ดังตารางดานลางน้ี

ตารางท่ี 1 ลกัษณะท่ัวไปของผตูอบแบบสอบถาม (กลมุตัวอยาง)

ลักษณะท่ัวไป 
บุคลากรสาย

ผูสอน 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

นักศึกษา             
ทันตแพทย 

จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
เพศ    

ชาย 4(13.3) 7(46.7) 50(31.1) 
หญิง  26(86.7) 8(53.3) 111(68.9) 

อายุ   
อายุต่ํากวา 30  ป 0(.0) 8(26.7) 161(100) 
อายุ 31-50 ป 13(100) 20(66.6) 0(.0) 
อายุ 51 ป ขึ้นไป 0(.0) 2(6.7) 0(.0) 

การศึกษา   
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี   
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 0(.0) 4(14.3)  
ระดับปริญญาตร/ีเทียบเทา 0(.0) 22(78.6) 159(100) 
ระดับปริญญาโท 6(40) 2(7.1)  
ระดับปริญญาเอก 9(60)   

อายุการทํางาน/การศึกษา   
ต่ํากวา 5  ป 2(13.3) 9(32.1)  
อายุ 5-30 ป 12(80) 19(67.9)  
30 ป ขึ้นไป 1(6.7) 0(.0)  
ช้ันป 2-3  45(22.1) 
ช้ันป 4-6  116(56.9) 
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4.2. การใชชองทางการรับส่ือประชาสัมพันธ
ผลการศกึษาจำนวนหรือความถ่ีของการใชชองทาง

ส่ือประชาสัมพันธของคณะ แยกชองทางออกเปนทาง
เวบ็ไซต วารสารทันตกัลปพฤกษ บอรดประชาสัมพนัธ และ
ระบบเสียงตามสาย พบวากลุมตัวอยางใชชองทางบอรด
ประชาสัมพันธสม่ำเสมอ/เปนประจำมากท่ีสุด (20.5%)
สวนชองทางที่ใชนอยที่สุดคือ ชองทางวารสารทันต
กลัปพฤกษ (3.1%)

4.2.1. ความถีใ่นการใชส่ือ
เม่ือวิเคราะหถึงความถ่ีของการใชชองทางส่ือ

ประชาสัมพันธจำแนกตามกลุมหรือลักษณะกลุมตัวอยาง
พบวาสายผูสอนมีจำนวนหรือความถ่ีของการใชชองทาง
บอรดประชาสัมพันธสม่ำเสมอหรือเปนประจำมากท่ีสุด
(93.3%) และสายสนับสนุนมีจำนวนหรือความถ่ีของการ
ใชชองทางเสยีงตามสายสม่ำเสมอหรอืเปนประจำมากท่ีสุด
(70.0%) สวนนักศึกษาทันตแพทยใชส่ือตาง  ๆคอนขางนอยมาก
(6.1-20.5%) และมีนกัศึกษาท่ีไมไดใชส่ือทางวารสารฯ เลย
(1.2%) ไมไดใชส่ือทางบอรดประชาสัมพันธเลย (0.6%)
และไมไดใชส่ือทางเสียงตามสายเลย 1.8% ดังรายละเอียด
ทีแ่สดงในตารางท่ี 2

4.2.2. ประโยชนจากการใชส่ือ
จากผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของชองทาง

การรับส่ือประชาสัมพนัธทางบอรดในบุคลากรสายผสูอน
ในการนำไปใชเปนชองทางติดตอประสานงาน เพิ่มพูน
ความรขูาวสารมากท่ีสุด 100% สวนในบุคลากรสายสนับสนุน

พบวา ส่ือประชาสมัพนัธเสียงตามสายมีประสิทธิผลมากทีสุ่ด
73.3% ในสวนของนักศึกษา ยงัตองพฒันาดานประสิทธิผล
ของส่ือประชาสัมพนัธหรอือาจตองหาส่ือประชาสัมพนัธ
ใหมใหเหมาะสมตอไป ดังตารางท่ี 3 การจำแนกรายละเอียด
การใชส่ือประชาสมัพนัธแตละส่ือในแตละกลมุมากท่ีสุด
4.3. อภปิรายผลการศกึษาการใชชองทางของส่ือประชาสมัพันธ

ชองทางประชาสัมพนัธตางๆของคณะมีความสำคัญ
กับการส่ือสารเปนอยางย่ิง เพราะกลุมท่ีรับสารน มีความ
แตกตางท้ัง คุณวุฒ ิวยัวฒุ ิและสายงาน คือกลมุสายผสูอน
กลุมสายสนับสนุน และกลุมนักศึกษา การศึกษาถึง
ประสิทธิผลของชองทางในคร้ังน้ีจะทำใหการประชาสัมพันธ
ของคณะเขาถึงกลุมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
จากการศึกษาพบวา ส่ือประชาสัมพันธของคณะทันต
แพทยศาสตร ทัง้ 4 ชองทาง มีประสิทธิผลตอบคุลากรสาย
ผสูอนและบคุลากรสายสนบัสนุนโดยศกึษาจากความถ่ีใน
การใชส่ือ และประโยชนในการนำไปใช มากท่ีสุด สำหรับ
นกัศึกษาทันตแพทย  ในสวนของนักศึกษา ยงัตองพฒันา
ดานประสิทธิผลของสือ่ประชาสัมพนัธหรอือาจตองหาส่ือ
ประชาสัมพันธใหมใหเหมาะสมตอไป

การศึกษาถึงประสิทธิผลชองทางการรับส่ือประชา
สัมพนัธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
ผานมาไมเคยมีการศึกษามากอน การศึกษาคร้ังน้ีจึงถือวา
เปนกาวแรก ในการศึกษาเพ่ือหาขอสรุปและตอยอดในการ
พฒันาชองทางประชาสมัพนัธตอไปในอนาคต

ตารางที ่2 จำนวนและรอยละของความถ่ีในการใชชองทางการรับส่ือประชาสัมพนัธ จำแนกตามกลมุตัวอยาง

ลักษณะ
กลุม 

 

เว็บไซต วารสารฯ บอรดฯ เสียงตามสาย 
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) 

บางครั้ง/ 
นานๆครั้ง 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง/
นานๆครั้ง 

สม่ําเสมอ/
เปนประจํา 

บางครั้ง/ 
นานๆครั้ง 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง/ 
นานๆครั้ง 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บุคลากร
สายผูสอน 

5 
(33.3) 

10 
(66.7) 

5 
(33.4) 

10 
(66.7) 

1 
(6.7) 

14 
(93.3) 

5 
(33.3) 

10 
(66.7) 

บุคลากร
สนับสนุน 

14 
(46.7) 

16 
(53.3) 

21 
(70.0) 

9 
(30.0) 

10 
(33.3) 

20 
(66.7) 

9 
(30.0) 

21 
(70.0) 

นักศึกษาฯ 156 
(96.9) 

5 
(3.1) 

156 
(96.9) 

3 
(1.9) 

127 
(78.9) 

33 
(20.5) 

145 
(90.1) 

13 
(8.1) 



    

ตารางที ่3 จำนวนและรอยละจำแนกประโยชนทีไ่ดรบัจากการใชส่ือมากท่ีสุด

5. กติติกรรมประกาศ
งานวิจยัฉบบัน้ี ไดรบัการชวยเหลอืและสนบัสนุน

ในทุกสวนงาน ไมวาจะเปนท่ีปรึกษา รศ.ทพ.ดร.จรินทร
ปภงักรกิจ และผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ  กลัน่ฤทธ์ิ การลงพ้ืนท่ี
เก็บแบบสอบถามของนักศึกษาทันตแพทยเกศฎา ศรีคุณแสน
นายกสโมสรนักศึกษา  และการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำป
งบประมาณ 2556

รายละเอียดประโยชนที่
ไดรับ 

กลุม 
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
เว็บฯ วารสาร บอรด เสียง เว็บฯ วารสาร บอรด เสียง เว็บฯ วารสาร บอรด เสียง

เปนชองทางติดตอฯ 13 
(86.7) 

10 
(66.7) 

*15 
(100) 

11 
(73.3) 

16 
(53.3) 

9 
(30.0) 

20 
(66.7) 

*22 
(73.3) 

40 
(24.8) 

19 
(32.3) 

47 
(29.2) 

27 
(16.8) 

เปนขอมูลอางอิงการ
ทํางาน 

13 
(86.7) 

10 
(66.7) 

12 
(80.0) 

10 
(66.7) 

18 
(60.0) 

14 
(46.7) 

14 
(46.7) 

14 
(46.7) 

34 
(21.1) 

21 
(13.0) 

24 
(14.9) 

13 
(8.1) 

ชี้แนะ แกไข ปญหา
อุปสรรค 

12 
(80.0) 

10 
(66.7) 

10 
(66.7) 

11 
(73.3) 

9 
(30.0) 

7 
(23.3) 

7 
(23.3) 

6 
(20.0) 

23 
(14.3) 

15 
(9.3) 

18 
(11.2) 

11 
(6.8) 

เพ่ิมความรูขาวสาร 14 
(93.3) 

11 
(73.3) 

*15 
(100) 

12 
(80.0) 

19 
(63.3) 

19 
(63.3) 

18 
(60.0) 

15 
(50.0) 

49 
(30.4) 

38 
(23.6) 

55 
(34.2) 

28 
(17.4) 

ทราบความคืบหนาฯ 13 
(86.7) 

11 
(73.3) 

14 
(93.3) 

12 
(80.0) 

17 
(56.7) 

17 
(56.7) 

18 
(60.0) 

18 
(60.0) 

45 
(48.0) 

26 
(16.1) 

*58 
(36.0) 

24 
(14.9) 

แนวทางริเร่ิมนโยบาย 12 
(80.0) 

10 
(66.7) 

12 
(80.0) 

11 
(73.3) 

14 
(46.7) 

13 
(43.3) 

13 
(43.3) 

13 
(43.3) 

28 
(17.4) 

19 
(11.8) 

34 
(21.1) 

18 
(11.2) 

พัฒนาความคิดตนเอง 12 
(80.0) 

10 
(66.7) 

10 
(66.7) 

11 
(73.3) 

12 
(40.0) 

11 
(36.7) 

11 
(36.7) 

11 
(36.7) 

28 
(17.4) 

22 
(13.7) 

26 
(16.1) 

16 
(9.9) 

ประกอบการตัดสินใจ 11 
(73.3) 

10 
(66.7) 

11 
(73.3) 

12 
(80.0) 

16 
(53.3) 

14 
(46.7) 

13 
(43.3) 

13 
(43.3) 

28 
(17.4) 

16 
(9.9) 

27 
(16.8) 

17 
(10.6) 

สนทนาแลกเปลี่ยนฯ 11 
(73.3) 

10 
(66.7) 

10 
(66.7) 

11 
(73.3) 

13 
(43.3) 

12 
(40.0) 

14 
(46.7) 

13 
(43.3) 

20 
(12.4) 

13 
(8.1) 

31 
(19.3) 

21 
(13.0) 

ตัวอยางการปฏิบัติงานจริง 11 
(73.3) 

10 
(66.7) 

10 
(66.7) 

11 
(73.3) 

14 
(46.7) 

12 
(40.0) 

14 
(46.7) 

15 
(50.0) 

30 
(18.6) 

26 
(16.1) 

31 
(19.3) 

21 
(13.0) 
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ประชาสัมพันธที่มีตอความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ
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บทคัดยอ
การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเปนผปูระเมิน  เปนกระบวนการท่ีมงุเนนการนำผลการประเมิน

การสอนซ่ึงเปนผลสะทอนกลบัจากนักศึกษามาสอูาจารยผสูอน เพือ่ใชการปรบัปรงุและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยความคิดเห็นและทัศนคติของผเูรยีนตอผสูอนถอืเปนแหลงขอมูลสำคัญประการหน่ึงท่ีใชเปนพ้ืนฐาน เพือ่นำไป
สกูารพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนในทางปฏิบติังานวิจยันีจ้งึมงุศึกษาประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนทีน่กัศึกษาใหความสนใจ และระดับความสัมพนัธของทศิทางการแสดงความคิดเหน็ตอประเมินประสิทธิภาพ
การสอนกับระดับผลการเรียนท่ีนักศึกษาไดรับ โดยใหความสำคัญในสวนของความคิดเห็นจากขอคำถามปลายเปด
(Open-ended question) ในแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ผลการศกึษา แสดงใหเหน็วา
1) นกัศึกษาสวนใหญใหความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเรยีนการสอนใน 4 ประเด็น ไดแก
ดานคุณภาพความรทูีไ่ดรบั  ดานประสิทธิภาพการสอน  ดานการสอนท่ีเนนผเูรียนเปนสำคัญ และดานความเปนครู 2)ใน
ภาพรวมมหาวทิยาลยั พบวาประเด็นดานประสิทธิภาพการสอนผลการเรยีนมีความสัมพนัธกบัทิศทางการแสดงความคิด
เหน็อยางมีนยัสำคัญทางสถิติ  ในระดับสำนักวชิา พบวา ประเด็นดานคุณภาพความรทูีไ่ดรบั สำนักวชิาแพทยศาสตรและ
วศิวกรรมศาสตร มีความสัมพนัธอยางมีนยัสำคัญทางสถิติ ประเด็นดานประสิทธิภาพการสอน สำนักวชิาเทคโนโลยีสังคม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร มีความสัมพนัธอยางมีนยัสำคญัทางสถิติ ประเด็นดาน
การสอนท่ีเนนผเูรยีนเปนสำคัญ สำนักวชิาวทิยาศาสตรและสำนักวชิาแพทยศาสตร มีความสัมพนัธอยางมีนยัสำคัญทาง
สถติิ และประเด็นดานความเปนคร ูสำนักวชิาเทคโนโลยสัีงคมและสำนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร มีความสัมพนัธอยาง
มีนยัสำคัญทางสถิติ

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



      ความสัมพนัธของระดับผลการเรียนกับทิศทางการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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 Engi-
neering. 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/ ทศิทางการแสดงความคิดเห็น/ ระดับผลการเรยีนของนกัศึกษา
Keywords: Effective Teaching Evaluation/ Polarity of Feedbacks/ Student’s Grades

1. ความสำคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัย

ในกำกับของรัฐแหงแรกของประเทศไทยซ่ึงมุงเนนการ
ผลติบัณฑิตเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีมี่
คุณภาพ เพือ่ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
และใหความสำคัญกบัการจัดการเรียนการสอนทีมี่การผสม
ผสานทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีความรู
และทักษะสอดคลองกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแหงชาติ
และคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
4 ประการ ไดแก  การมีทกัษะมนุษย (Human skills) ทักษะ
องคการ (Organizational skills) ทกัษะขาวสาร (Informational
skills) และทักษะเทคโนโลย ี(Technological skills) (1)

การผลิตบัณฑิตใหเกิดคุณลักษณะอันพงึประสงค
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยน้ัน  การจัดการเรียนการสอน
ทีมี่ประสิทธิภาพเปนสวนประกอบหน่ึงซ่ึงมีความสำคัญยิง่
ทีจ่ะสนับสนุนใหมหาวทิยาลยัสามารถผลติบัณฑิตท่ีมีคุณ
ลักษณะตามปณิธานท่ีต้ังไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารตีระหนกัถงึความสำคัญของกระบวนการจดัการเรยีน
การสอนทีมี่ประสิทธิภาพอนัจะสงผลใหไดมาซึง่บัณฑิตท่ี
มีคุณภาพทีส่ามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
จงึกำหนดใหมีกระบวนการประเมนิการสอน  โดยกำหนด

เปนขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินการ
สอน พ.ศ. 2536 ซ่ึงกำหนดใหการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน ถือเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการประเมินการสอนท่ีตองดำเนินประเมิน
ในทุกภาคการศึกษา (2) โดยมีวตัถุประสงคในการนำผลการ
ประเมินดังกลาวมาใชเพือ่

1.  การเพิม่พนูประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
แตละคน

2.  ใชประกอบการพฒันาคณาจารยเพือ่ความเปน
เลศิทางวิชาการ

3.  ใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจำป
4.  ใชประกอบการตัดสินใจเก่ียวกบัการตอสญัญา

และสถานภาพการเปนพนักงาน
การประเมินการสอนของอาจารยโดยนกัศึกษาเปน

ผูประเมิน เปนกระบวนการท่ีมุงเนนในการนำผลการ
ประเมินการสอนซ่ึงเปนผลสะทอนกลับจากนักศึกษามาสู
อาจารยผูสอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยแตละคนเปนสำคัญ   โดยกระบวนการ
ประเมินการสอนดังกลาว  ทำการเก็บรวบรวมขอมูลในมิติ
ตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยแต
ละคนในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษาซ่ึงเคร่ืองมือที่
นิยมใชโดยทั่วไปในการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) (เรยีกวา “แบบประเมิน



         

ประสิทธิภาพการสอน”)
อุทุมพร จามรมาน (3) ไดระบุถึงแหลงขอมูลท่ี

สำคัญท่ีใชเพือ่การบงช้ีถงึประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) ขอมูลจากผูเรียนไดแก
ผลการเรียนในอดีต เกรด ผลการสอบยอย งานท่ีทำในหอง
รายงาน พฤตกิรรมของนกัศึกษาท้ังท่ีปรกตแิละทีแ่ตกตาง
ไป จำนวนคร้ังท่ีเขาเรียน ความคิดเห็นและทัศนคติของ
ผเูรยีนตอผสูอน ทศันคติตอวชิาท่ีเรยีน และตอสถาบันการ
ศึกษา2) ขอมลูจากผสูอน  ไดแก  ชวีประวติัทัง้ทางสวนตัว
และวิชาการ (Curriculum Vitae) บคุลกิภาพ ความสนใจ
ทัศนคติ คานิยม ความรูในเน้ือหาท่ีสอนและโดยท่ัวไป
งานวิจยัและบทความ ความรใูนวิธีการสอนตลอดจนความ
สามารถในการนำมาประยุกตใชความรใูนเร่ืองส่ือการสอน
ใหม ๆ ทีอ่าจนำมาชวยการเรยีนการสอนใหเกดิประสิทธิผล
มากข้ึน ความรใูนเร่ืองการประเมินการเรียนการสอนและ
การรจูกัประยุกตใช ทศันคติทีดี่ตอผเูรยีน ตอเพือ่นรวมงาน
ตอวชิาท่ีสอนและตอสถาบันและชุมชน ความต้ังใจจริงตอ
ส่ิงเหลาน้ี ความสัมพนัธระหวางอาจารยกบัผเูรยีนเปนกลมุ
และเด่ียว 3) ขอมลูจากเพือ่นรวมงาน ไดแก ความคิดเหน็
ของเพ่ือนรวมงานตอการเรียนการสอนของสถาบันและ
ของบุคคล ผลงานวิจยัและบทความอ่ืน ๆ ทีมี่คุณภาพและ
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน และ 4) ขอมูลจาก
บรรยากาศและสภาพแวดลอม หมายความรวมต้ังแต
นโยบายการศึกษา ทิศทางท่ีตองการใหพัฒนาผูเรียน
การสงเสริม ใหมีบรรยากาศทางวิชาการและสงเสริมการ
ทำงานอยางดีที่สุดของอาจารย นโยบายการประเมิน
อาจารยในระดับสถาบัน ระดับบุคคล ตลอดจนวิธีการที่
ดำเนนิการ พฤตกิรรมและความสัมพนัธระหวางผบูรหิาร
คณาจารยและผเูรยีน ฯลฯ

“ขอมูลจากผูเรียน” ถือเปนขอมูลที่สำคัญยิ่งอัน
เน่ืองมาจากนักศึกษาเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง
(Directed Stakeholder) จากประสิทธิภาพการสอนท่ีแตก
ตางกันของอาจารย ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น”
ความคิดเห็นและทัศนคติของผูเรียนตอผูสอน” ถือเปน
ส่ิงสำคญัประการหน่ึงท่ีใชเปนขอมูลพืน้ฐาน เพือ่นำไปสู
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในทาง
ปฏบิติัซ่ึงสามารถแสดงไดเหน็ไดดังรปูท่ี 1

รปูที ่1 การสอน การเรียนรูและความคิดเห็นของ
นกัศึกษา (4)

จากความสำคัญของความคิดเห็นของนักศึกษา ซ่ึง
เปนแหลงขอมูลที่สำคัญที่แสดงใหเห็นถึงความตองการ
ของนักศึกษาท่ีพึงใหผูสอนมี/เกิดการปรับปรุง เปล่ียน
แปลงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน อันจะนำไปสูแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมไดเม่ือพิจารณาถึงระดับ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน มีนกัวชิาการหลาย
ทาน (8-12) ไดทำการศึกษาและบงช้ีวา การไดรับระดับ
ผลการประเมนิประสิทธิภาพการสอนในระดบัท่ีสูงมีความ
สัมพันธกับระดับผลการเรียนของนักศึกษาอยางไรก็ตาม
ในมิติของการวิเคราะหความคิดเห็นปลายเปดท่ีนักศึกษา
ไดเขียนแสดงความคิดเห็นน้ัน ยังไมมีการศึกษาถึงระดับ
ความสัมพนัธในลักษณะดังกลาว งานวิจยัน้ีจงึมงุศึกษาถึง
ระดับความสัมพนัธของทศิทางการแสดงความคิดเหน็ตอ
ประเมินประสิทธิภาพการสอน (ความคิดเห็นทางบวก และ
ความเห็นทางลบ) กับระดับผลการเรียนท่ีนักศึกษาไดรับ
โดยใหความสำคัญในสวนของความคิดเหน็จากขอคำถาม
ปลายเปด (Open-ended question) ในแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย อนัจะนำไปใช
เปนแหลงขอมูลในการตัดสินถึงประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยไดดียิ่งข้ึน



      ความสัมพนัธของระดับผลการเรียนกับทิศทางการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. วตัถุประสงคของการวจัิย
1. เพื่อบงช้ีประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ

การสอนของอาจารยทีน่กัศึกษาใหความสำคัญ
2.  เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธระหวางระดับ

ผลการเรยีนทีน่กัศึกษาไดรบักบัทิศทางในการแสดงความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย

3. ระเบยีบวธิวีจัิย
งานวิจยัน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive

study) โดยทำการเก็บรวบรวมขอมลูจาก 2 แหลงขอมลูหลกั
ไดแก 1) ผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาจากระบบ
ทะเบียนนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ 2) ขอมูลความคิดเห็นปลายเปดจาก
ระบบการประเมินการสอนออนไลน สถานพัฒนา
คณาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนนิการเก็บ
รวบรวมขอมลูในชวงภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา
2556 (เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2556)
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรทีศึ่กษา ไดแก  ความคิดเหน็ตอประสทิธิภาพ
การสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยา
ลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีทีก่ำลงัศึกษาในชวงปการศึกษา 2556
ดำเนินการสมุตัวอยางดวยวธีิการสมุแบบเจาะจง (Purposive
sampling)โดยดึงขอมูลความคิดเหน็ของนักศึกษาท้ังหมดท่ี
ไดแสดงความคิดเห็นในขอคำถามปลายเปดจากระบบ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารยทุกรายวิชาในชวง
ปการศึกษา 2556
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การวิจัยครั้ง น้ีใชแบบประเมินการสอนของ
คณาจารยโดยนักศึกษาเปนผูประเมินการสอนของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีซ่ึงพฒันาโดย คณะทำงาน
พัฒนาแบบประเมินการสอนของคณาจารยโดยนักศึกษา
เปนผูประเมินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
ทำการประชาพิจารณแบบประเมินการสอนฉบับดังกลาว
กอนการนำไปใชงานจริง   โดยแบบประเมินประสิทธิภาพ
การสอน ประกอบดวย ขอคำถามการประเมินแบบ 5 ตัวเลอืก

จำนวน  10 ขอ  ซ่ึงมีคาน้ำหนักคะแนนรวมคิดเปน
รอยละ 100 และขอคำถามปลายเปดเพือ่ใหนกัศึกษาแสดง
ความคิดเห็นจำนวน 1 ขอ ดังน้ี

1) การใหขอมลูเบ้ืองตน (5 %)
2) ความครบถวนของเน้ือหา (10 %)
3) คุณภาพของความรทูีไ่ดรบั (10 %)
4) ประสิทธิภาพการสอน   (14 %)
5) การสอนทีเ่นนผเูรยีนเปนสำคญั (14 %)
6) เนือ้หาในเอกสารและสือ่ประกอบการสอน (8 %)
7) คุณภาพและปริมาณของงานท่ีผสูอนมอบหมาย

(10 %)
8) การใหขอมูลยอนกลบั (5 %)
9) การวดัและประเมินผล (8 %)
10) ความเปนครแูละการเปนแบบอยางท่ีดี (16 %)

3.3 การจัดกระทำกับขอมูล
ตามวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหวางผลการเรียนที่นักศึกษาไดรับกับทิศทางในการ
แสดงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการสอน ผูวิจัยจึง
ดำเนนิการจัดกระทำกับขอมูลใน 2 ประการ ดังน้ี

1)  จำแนกระดับผลการเรียน: เนือ่งจากสัดสวนของ
ผลการเรียนจากผูที่เขาทำการประเมินมีการกระจายของ
ระดับผลการเรยีนไมเปนปกติ (ผลการเรยีน 8 ระดับ: A, B+,
B, C+, C, D+, D, F)  ผวูจิยัจงึทำการจดักลมุขอมูลออกเปน
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) รวมถงึการจดัหมวดหมขูองขอความ
ความคิดเห็นวามีความสอดคลองตามประเด็นขอคำถามใด
ในแบบประเมินประสทิธิภาพการสอน
3.4 การวิเคราะหขอมูล

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคการวิจัยโดยใชชุดโปรแกรมเพ่ือการ
คำนวณทางสถติิ-อาร(R statistics packages) (13) ดังน้ี

1) สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive statistics): ความ
ถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) เพื่อบรรยายถึง



         

สัดสวนของขอมูลจำแนกตามตัวแปรตาง ๆ  ไดแก ภาคการ
ศึกษา ระดับการศึกษา สำนกัวชิา ระดับผลการเรยีน และ
สัดสวนของการแสดงความคิดเห็นท่ีความสอดคลองตาม
ขอคำถามในแบบประเมินการสอน

2) สถิติอางอิง (Inference statistics): การวิจยัน้ีใช
สถิติแบบไมใชพารามิเตอร ไดแก คาไค-สแควร (Chi-
square) เพื่อทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติระหวาง
ระดับผลการเรยีนและทิศทางในการแสดงความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการสอน และคาสัมประสิทธิสหสัมพนัธครา
เมอร-วี (Cramer-V) เพื่อบงชี้ถึงระดับความสัมพันธที่
ปรากฏขึ้นระหวางระดับผลการเรียนและทิศทางในการ
แสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา มีเกณฑการแปลผลระดบั
ความสัมพนัธ (5) ดังน้ี

คา  V ความหมาย
เทากับ 0.00 ไมมีความสัมพันธกัน
มากกวา 0.00 ถงึ 0.10 มีความสัมพนัธในระดับต่ำมาก
มากกวา 0.10 ถงึ 0.19 มีความสัมพนัธในระดับต่ำ
มากกวา 0.19 ถงึ 0.29 มีความสัมพนัธในระดับปานกลาง
มากกวา0.29 ถงึ 0.99 มีความสัมพนัธในระดับสูง
เทากับ 1.00 มีความสัมพันธกนัในระดับท่ีสูง

อยางสมบูรณ
4. ผลการศกึษา

ผลการศึกษาความความสัมพันธของผลการเรียน
ของนักศึกษากับทิศทางการแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย สรปุไดดังน้ี

1. ขอมูลเบื้องตน : สัดสวนของขอมูลเบ้ืองตนท่ี
นำเสนอจำแนกตาม ภาคการศึกษา ระดับการศึกษา สำนัก
วชิา(คณะ) และระดับผลการเรยีน ดังรปูท่ี 2

รปูที ่2 ขอมลูเบ้ืองตน
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รปูที ่3  สัดสวนความคิดเห็นจำแนกตามขอคำถามในการประเมินประสิทธิภาพการสอน

จากรูปท่ี 2 พบวาขอคดิเห็นของนักศึกษาท่ีประเมิน
ในภาคการศึกษาท่ี 1และภาคการศึกษาท่ี 2 ซ่ึงมีสัดสวนท่ี
ใกลเคยีงกัน คิดเปนรอยละ 57 และรอยละ 43 ตามลำดบั
(รปูท่ี 2 (ก))  ซ่ึงนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มีสัดสวนของ
การแสดงความคิดเห็นท่ีสูงถึงรอยละ 98% ของขอคดิเห็น
ทั้งหมดในระบบประเมินประสิทธิภาพการสอน (รูปท่ี 2
(ข)) เม่ือพิจารณาจำแนกตามสำนักวิชา (คณะ) พบวา
นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตรแสดงความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ
36 รองลงมาเปนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
คิดเปนรอยละ 25% และสำนักวชิาวิศวกรรมศาสตร คิดเปน
รอยละ 23 สวนสำนักวชิาอ่ืน ๆ  ไดแก สำนักวชิาแพทยศาสตร
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร มีนกัศึกษาแสดงความคิดเหน็รวมกันคิดเปนรอยละ
16 (รปูท่ี 2 (ค))  พจิารณาจำแนกตามระดับผลการเรียนท่ี
ไดรับ พบวา นักศึกษาสวนใหญที่แสดงความคิดเห็นมี
ผลการเรยีนในระดับสูง (A, B+, B) โดยรวมคดิเปนรอยละ
51  รองลงมาเปนกลุมท่ีไดรับผลการเรียนในระดับกลาง
(C+, C) โดยรวมคดิเปนรอยละ 29  สวนกลมุท่ีไดรบัผลการ
เรียนในระดับต่ำ (D+, D, F) และอ่ืน ๆ (Other) คิดเปน
รอยละ 20  (รปูท่ี 2 (ง))

2. การบงชี้ถึงประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยที่นักศึกษาใหความสำคัญ: ผูวิจัย
ทำการวิเคราะหและจัดหมวดหมขูองขอความความคิดเห็น
ของนกัศึกษาโดยพจิารณาวา ขอความท่ีนกัศึกษาแสดงความ
คิดเห็นดังกลาว มีความสอดคลองหรือเกี่ยวของกับขอ
คำถามในการประเมินประสิทธิภาพการสอนขอใด
(รายการขอคำถามการประเมิน จำนวน 10 ขอ ดังปรากฏ
ในตอนท่ี 3.2 เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจยั) ผลการจดัหมวดหมู
และสัดสวนของการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นตาง ๆ
ดังรปูท่ี 3

จากรูปท่ี 3 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ
แสดงความคิดเห็นและใหความสำคัญกับประเด็นดาน
ประสิทธิภาพการสอน (ขอที ่4) คิดเปนรอยละ 36 ของความ
คิดเห็นท้ังหมด รองลงมาเปนประเด็นดานความเปนครู
(ขอที ่ 10) คิดเปนรอยละ 31 ประเด็นดานการสอนท่ีเนน
ผเูรยีนเปนสำคญั(ขอที ่5) คิดเปนรอยละ 15 และประเด็น
ดานคุณภาพความรทูีไ่ดรบั (ขอที ่3) คดิเปนรอยละ 8 เม่ือ
พจิารณาเปนรายสำนกัวชิา พบวา ทกุสำนกัวชิามีลกัษณะ
ของสัดสวนในการแสดงความคิดเห็นเชนเดียวกบัภาพรวม
มหาวทิยาลยั



         

3. ระดับความสัมพันธระหวางระดับผลการ
เรยีนท่ีนกัศึกษาไดรบักับทิศทางในการแสดงความคิดเห็น
ตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย: จากการจัดหมวดหมู
ข อความความคิด เ ห็นตามประ เ ด็นการประ เ มิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่นักศึกษาใหความ
สำคัญ (ตามปรากฏในสวนที ่3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั)

ผวูจิยัไดทำการจัดกลมุของความคิดเหน็ของนกัศึกษาในแต
ละประเด็นออกเปน 2 กลุมทิศทาง ไดแก ความคิดเห็น
เชงิบวก (+) และความคิดเห็นเชิงลบ (-) และวิเคราะหขอมลู
โดยใชสถิติไมใชพารามิเตอรไค-สแควร (χ2) และแสดง
ระดับความสัมพนัธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของ
คราเมอร-ว ี(V) ผลวเิคราะหดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ระดับความสัมพันธผลการเรียนกับทิศทางความคิดเห็นของนักศึกษาจำแนกตามประเด็นการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน
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*มีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05

จากตารางท่ี 1 เม่ือในแตละประเด็นการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน พบวา มีประเด็นดานประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน 4 ประเด็นท่ีนักศึกษาใหความ
สำคัญ ไดแก 1) ประเด็นดานคุณภาพของความรทูีไ่ดรบั (ขอ
ที ่3)สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีความสัมพนัธปรากฏใน
ระดับปานกลาง สวนสำนักวิชาแพทยศาสตร มีความ
สัมพนัธปรากฏในระดับสูง  2) ประเด็นดานประสิทธิภาพ
การสอน  (ขอที ่4) พบวา สำนักวชิาเทคโนโลยสัีงคม มีความ
สัมพนัธปรากฏในระดับปานกลาง  สำนักวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับสูง และสำนกั
วิชาวิศวกรรมศาสตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับต่ำ
และเม่ือพิจารณาในภาพรวมมหาวิทยาลัย พบวามีความ
สัมพนัธปรากฏในระดับต่ำมาก 3) ประเด็นการสอนท่ีเนน
ผเูรยีนเปนสำคญั (ขอที ่5) พบวา สำนกัวชิาวทิยาศาสตร มี
ความสัมพนัธปรากฏในระดับต่ำ และสำนักวชิาแพทศาสตร

มีความสัมพนัธในระดับปานกลาง และ 4) ประเด็นความ
เปนครูและการเปนแบบอยางท่ีดี (ขอที ่10) พบวา  สำนัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม มีความสัมพันธปรากฏในระดับต่ำ
และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีความสัมพันธ
ปรากฏในระดับสูงสวนในประเด็นประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยดาน ๆ อืน่ ไมปรากฏความสัมพนัธอยางมีนยั
สำคัญทางสถิติ

5. บทสรปุและอภปิรายผล
งานวิจยันีม้งุศึกษา เพือ่บงชีถ้งึประเด็นการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนทีน่กัศึกษาใหความสำคัญ และแสดง
ถึงระดับความสัมพันธของทิศทางการแสดงความคิดเห็น
ตอประเมินประสิทธิภาพการสอน (ความคิดเห็นในเชิง
บวกและเชงิลบ) กบัระดับผลการเรยีนท่ีนกัศึกษาไดรบั โดย



    

ใหความสำคัญในสวนของความคิดเห็นจากขอคำถาม
ปลายเปดในแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย ซ่ึงสามารถนำไปใชเปนแหลงขอมูลใน
การตัดสินถึงประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไดดียิง่ข้ึน
จากผลการศึกษา พบวา นกัศึกษาสวนใหญใหความสำคญั
และแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัประสิทธิภาพการเรยีนการ
สอนใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ดานประสิทธิภาพการสอน
2) ดานการสอนท่ีเนนผเูรยีนเปนสำคญั 3) ดานความเปน
ครูและการเปนแบบอยางท่ีดีและ4) ดานคุณภาพความรทูีไ่ด
รบัซ่ึงประเด็นการประเมินท่ีนกัศึกษาใหความสำคญัน้ันมี
ความสอดคลองอยางย่ิง กบัคาน้ำหนกัคะแนนการประเมิน
ที่กำหนดใหในขอคำถามแบบปลายปด (Close-ended
question) ทีค่ณะทำงานพฒันาแบบประเมินการสอนของ
คณาจารยโดยนักศึกษาเปนผูประเมินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีไดพฒันาข้ึนโดยท้ัง 4 ประเด็นนัน้มีคา
น้ำหนักรวมสูงถึงรอยละ 54 ของคาน้ำหนักคะแนนของ
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน  อกีท้ังเม่ือพจิารณาใน
ประเด็นตาง ๆ  พบวาเปนประเด็นในการแสดงความคิดเห็น
ทีมี่ความสอดคลองตาม ลกัษณะของครูทีดี่  (6) ซ่ึงระบวุา
ครูที่ดีควรมีคุณลักษณะท่ีจำเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
คุณลักษณะ คือ เปนผูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ประพฤตตินเปนแบบอยางใหแกผเูรยีน เปนตน (ซ่ึงสอดคลอง
กับประเด็นดานความเปนครูและการเปนแบบอยางท่ีดี)
2) ดานความรขูองครู คือ มีความรใูนวิชาท่ีสอนอยางแทจรงิ
สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีสูการปฏิบัติได มีความรูดานการ
วิจัยและการแสวงหาความรู เปนตน (ซ่ึงสอดคลองกับ
ประเด็นดานคุณภาพความรทูีไ่ดรบั) และ 3) ดานการถายทอด
ความร ูคือ สามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตาง ๆ  สราง
บรรยากาศการเรียนรู กอใหเกิดความสนใจแกผูเรียน
สง เสริมใหผู เรียนใฝรูและมีความคิดวิจารณญาณ
(ซ่ึงสอดคลองกบัประเด็นดานประสิทธิภาพการสอน และ
ดานการสอนท่ีเนนผเูรยีนเปนสำคญั) ประเด็นเหลาน้ีลวน
สงผลโดยตรงตอผเูรยีน ทัง้ในดานองคความรทูีเ่กิดข้ึนใน
ตัวผูเรียน ทัศนคติและพฤติกรรมของผูเรียนซ่ึงไดรับการ
ถายทอดแบบอยางจากผสูอน

ในสวนของระดับความสัมพันธระหวางระดับ
ผลการเรียนกับทิศทางในการแสดงความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยนั้น  พบวา มีความ

สัมพันธปรากฏในบางสำนักวิชาโดยในประเด็น 1) ดาน
คุณภาพของความรทูีไ่ดรบั สำนักวชิาวิศวกรรมศาสตร มี
ความสัมพันธปรากฏในระดับปานกลาง และสำนักวิชา
แพทยศาสตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับสูง  ทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก กลุมสำนักวิชาดังกลาว มุงเนนและมีความ
เกี่ยวของกับการใชองคความรูที่ เกี่ยวเนื่องกับความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสินของประชาชน ตามกำหนด
ของสมาพันธสภาวชิาชพีแหงประเทศไทย (7) ผเูรยีนสวน
ใหญจงึมีความคาดหวังตอคณุภาพความรทูีไ่ดรบัเปนอยาง
มาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการแสดงความ
คิดเห็น พบวา นักศึกษามีความตองการให “สอดแทรก
ประสบการณตาง ๆ และเช่ือมโยงเขาสูเน้ือหาท่ีเรียน”
และ “ไมตองการใหพดูหรืออธิบายนอกเร่ืองจนขาดสาระ
ของวิชาท่ีสอน” ซ่ึงลกัษณะของนักศึกษาในกลมุดังกลาว
เปนนักศึกษาท่ีมักมีผลการเรียนในระดับที่สูง 2) ดาน
ประสิทธิภาพการสอน  สำนักวชิาเทคโนโลยีสังคม มีความ
สัมพนัธปรากฏในระดับปานกลาง  สำนักวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร มีความสัมพันธปรากฏในระดับสูง ในขณะท่ี
สำนักวชิาวศิวกรรมศาสตร มีความสัมพนัธปรากฏในระดับ
ต่ำ  จากระดับความสัมพนัธทีแ่ตกตางกัน เมือ่พจิารณาถึง
ลักษณะของผูเรียนและสภาพแวดลอมในดานการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวา
สำนักวชิาเทคโนโลยีสังคม และสำนกัวชิาเทคโนโลยีการ
เกษตร สวนใหญมีการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ขนาดเล็ก ซ่ึงแตกตางจากสำนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรซ่ึงมี
อตัราสวนของนักศึกษาตอคณาจารยในจำนวนท่ีมาก  สงผล
ใหการจัดการเรียนการสอนสวนใหญในสำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตรเปนชั้นเรียนขนาดใหญ  สอดคลองกับ
สุมาลี ชโินกลุ (8) ซ่ึงระบุถงึประเด็นปญหาดานประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนขนาดใหญในดาน
การอธิบายใหเขาใจ ดูแลและตอบคำถามอยางท่ัวถงึ กอปร
กับรายวิชาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรสวนใหญเปน
รายวิชาในเชิงคำนวณซ่ึงมีความยากโดยธรรมชาติของ
รายวิชา ผูเรียนสวนใหญจึงไมสามารถสังเกตเห็นถึง
ประสิทธิภาพการสอนทีช่ดัเจน โดยสะทอนใหเหน็ไดจาก
ขอคิดเห็นของนักศึกษาท่ีระบุวา “อธิบายแลวยาก/ไมเขา
ใจ/งง” “อธิบายเร็วเกินไป”  “เนื้อหาวิชาเยอะและยาก”
เปนตน ส่ิงเหลาน้ีสงผลตอระดับความสัมพันธกับการ



 ความสัมพนัธของระดับผลการเรียนกับทิศทางการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แสดงความคิดเห็นในระดับท่ีต่ำ  3) ประเด็นดานการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ พบวา สำนักวิชาวิทยาศาสตร มี
ความสัมพันธปรากฏในระดับต่ำ และสำนักวิชาแพทย
ศาสตรมีความสัมพนัธในระดับปานกลาง  จากระดับความ
สัมพันธดังกลาว เม่ือพิจารณาถึงธรรมชาติของรายวิชาท่ี
เปดสอนในสำนักวิชาแพทยศาสตร พบวาสวนใหญมงุเนน
การเรียนการสอนในลักษณะของการใชปญหาเปนฐาน
(Problem Based Learning) ซ่ึงสนับสนุนใหผเูรยีนเกิดการ
ศึกษา คนควาดวยตนเอง และในช้ันเรยีนมีการปฏสัิมพนัธ
ระหวางผสูอนและผเูรยีนอยางใกลชดิ และนักศึกษาสวน
ใหญของสำนักวิชาแพทยศาสตรมักเปนกลุมท่ีมีผลการ
เรยีนในระดับสูง  ในขณะท่ีสำนักวชิาวิทยาศาสตรมีความ
สัมพนัธในระดับต่ำ อาจเน่ืองมาจาก บางวิชาของสำนักวชิา
วิทยาศาสตร มี รูปแบบการ เ รี ยนการสอนในเ ชิ ง
ทดลองปฏิบัติซ่ึงมีความใกลเคียงกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีใชปญหาเปนฐาน แตดวยลักษณะของผู
เรียนซ่ึงมีลักษณะการกระจายของคะแนนผลการเรียนท้ัง
ในระดับสูง กลางและต่ำ จงึสงผลใหมีความสัมพนัธปรากฏ
ในระดับต่ำ และเม่ือพิจารณาในขอความความคิดเห็น
พบวา นกัศึกษาระบุวา “การสอนมีกจิกรรมท่ีใหมีสวนรวม
และไดซักถาม”  หรอื “มีรปูแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย”
เปนตน และ 4) ประเด็นดานความเปนครแูละการเปนแบบ
อยางท่ีดี พบวา  สำนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร มีความ
สัมพนัธปรากฏในระดับสูง ในขณะท่ีสำนักวชิาเทคโนโลยี
สังคม มีความสัมพนัธปรากฏในระดับต่ำ จากท่ีกลาวในขาง
ตน แมทัง้สองสำนักวชิามีการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนขนาดเล็ก แตเม่ือพิจารณาตามขอคิดเห็นของนัก
ศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับสูง แสดง
ความคิดเห็นวา “อาจารยเปนคนท่ีตลก/ใจดี/กนัเอง/นารัก/
สุภาพ/พูดจาดี/ไพเราะ” และ “อาจารยดูแล/ใสใจ/เขาใจ/
แนะนำอยางท่ัวถงึ” ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีมีผลการเรยีนใน
ระดับต่ำ แสดงความคิดเห็นวา “อาจารย ดุ/เขม/โหด” หรอื
“อยากใหอาจารยสนใจ ดูแลนักศึกษา ใหทั่วถึงมากข้ึน”
สะทอนใหเห็นวา อาจารยสวนใหญยังใหความสนใจกับ
นักศึกษากลุมท่ีสามารถเรียนรูและเขาใจในเน้ือหาที่
สอนอยางรวดเร็ว โดยอาจละเลยนักศึกษาบางกลุมท่ีไม
สามารถเรียนรไูดทนั ซ่ึงเปนประเด็นท่ีควรปรับปรุงในการ
จดัการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป

จากผลการวจิยัขางตน สามารถสรุปไดวา การสงเสรมิ
ใหเกิดการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในมุม
มองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น
ผสูอนตองเปนผทูีมี่องคความร ูมีประสบการณ และสามารถ
เช่ือมโยงประสบการณตาง ๆ เขาสูเน้ือหาหรือทฤษฎีที่
สอน ใชวิธีการอธิบายท่ีไมยุงยาก ซับซอน จนเกินไป
ควรมงุเนนการสอนในลกัษณะของการใชปญหาเปนฐาน
อันจะสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิดประสบการณจริง
สนับสนุนใหเกิดการฝกฝนการรจูกัคนควาและคิดวิเคราะห
เพือ่การแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง  ซ่ึงในการจดัการ
เรียนการสอนนั้น ควรมีเทคนิควิธีการถายทอดท่ีหลาก
หลาย เปดโอกาสใหมีการซักถาม และดูแลนักศึกษาอยาง
ทั่วถึงเพื่อใหสามารถการวิจัยสามารถบงชี้ถึงประเด็นท่ี
นำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางชัดเจนย่ิง
ข้ึน ในการวิจยัครัง้ตอไปอาจดำเนนิการวิเคราะหขอความ
ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยเปรียบเทียบระหวางกลุม
รายวชิาท่ีคะแนนเฉล่ียผลการเรยีนต่ำและกลมุรายวชิาท่ีมี
คะแนนเฉล่ียผลการเรยีนสูง ซ่ึงอาจสงผลใหไดแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถสงเสริมให
ผเูรยีนไดรบัผลการเรยีนในรายวชิาทีสู่งข้ึน
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามการรับรูของ

บณัฑิตและผใูชบณัฑิตของสำนักวชิาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทีส่ำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555
กลมุตัวอยางคือ บณัฑิตพยาบาลท่ีสำเรจ็การศกึษาในปการศกึษา 2555 จำนวน 36 คน และผใูชบณัฑิต จำนวน 36 คน
เก็บขอมูลหลงับัณฑิตปฏิบติังานได 1 เดือน เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั คือแบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค
ทีผ่วูจิยัสรางข้ึนเอง วเิคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี รอยละ  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา บณัฑิต
เหน็วาคุณลกัษณะท่ัวไปของบัณฑิตมีความเหมาะสมระดับมาก (mean = 4.18, S.D. = 0.94) และมีคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
อยใูนระดับมาก  (mean = 4.10, S.D. = 0.95) โดยเม่ือพจิารณาคุณลักษณะเชิงวิชาชีพจำแนกตามอตัลักษณบณัฑิตของ
มหาวิทยาลัย พบวา บณัฑิตประเมินวาตนมีคุณลกัษณะดานภูมิร ูภมิูธรรมและภูมิปญญาอยใูนระดับมาก (mean = 4.13,
4.10, 4.09; S.D. = 0.02, 0.04, 0.02) ตามลำดบัสำหรบัผใูชบณัฑิตเห็นวา คุณลักษณะท่ัวไปของบัณฑิตมีความเหมาะสม
ระดับมาก (mean = 3.97, S.D. = 0.84) และคุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตอยใูนระดับปานกลาง  (mean = 3.36, S.D.=
0.69) โดยเม่ือพิจารณาคุณลักษณะเชิงวิชาชีพจำแนกตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย พบวา บัณฑิตแสดง
คุณลักษณะดานภูมิธรรมอยใูนระดับมาก (mean = 3.66, S.D. = 0.27) สวนคุณลักษณะดานภูมิรแูละภูมิปญญาอยใูน
ระดับปานกลาง (mean = 3.38,3.21;mean =, S.D. = 0.03, 0.08) ตามลำดับ
คำสำคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค, อตัลักษณบณัฑิตพยาบาล, สำนักวชิาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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 ‘profes-
sional 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. ความเปนมาและความสำคญัของปญหา
การศึกษานับวาเปนปจจยัสำคัญทีสุ่ดในการเตรยีม

ความพรอมของประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก สถาบันการศึกษาทุกแหงจึงตองตระหนักถึง
ความรวมมือรวมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพคนใหเปนทั้ง
คนดีและคนเกง  มีคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค ดังท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดพยายามผลกัดันใหสถาบัน
อดุมศึกษาทุกแหงพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค
ใหมีความรใูนสาขาวิชา (Knowledge)  ควบคกูบัการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and moral)  ทกัษะทางปญญา
(Cognitive skill) ทักษะการสรางความสัมพันธระหวาง
บคุคลและความรบัผดิชอบ (Interpersonalskill and respon-
sibility) รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis,
communication and information technology skills) (1)
สำหรับการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรนั้นเพิ่มอีกดานคือ
ดานทักษะการปฏิบติัทางวิชาชพี (Professional practiceskills)
(2) ทัง้น้ีการจดัการศึกษาน้ันตองเปนไปตามแนวทางท่ีพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
พ.ศ.2545 กำหนดไวโดยเนนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและรักษาไวซ่ึงคุณภาพของ
การผลิตบัณฑิต

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารีเปนสำนักวิชาท่ีจัดการศึกษาแขนงหน่ึงทางดาน
สุขภาพเพื่อเตรียมบุคลากรดานการพยาบาลในการให

บรกิารแกสังคมในดานสุขอนามัยครอบคลมุมิติดานการสง
เสริมสุขภาพ การปองกันความเจ็บปวย การบำบัดรักษา
เบ้ืองตนและการฟนฟสูภาพใหแกผรูบับริการท้ังท่ีสุขภาพ
ดีและมีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ไดเปดหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ต้ังแตปการศึกษา 2552 กำหนดอัตลักษณของ
บณัฑิตพยาบาลตามกรอบของมหาวิทยาลัยวาผสูำเรจ็การ
ศึกษาจะเปนผทูีมี่ความสามารถนำวิทยาศาสตรมาประยุกต
ใช เปนผมีูภมิูร ูภมิูธรรมและภมิูปญญา (3) ดำเนนิการรบั
นกัศึกษารนุท่ี 1 จำนวน 46 คน และไดสำเรจ็การศึกษาใน
ปการศึกษา 2555 ในการจัดการเรียนการสอนน้ันไดมีการ
พฒันาหลกัสูตรเปนระยะ รวมท้ังมีการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายนอกท้ังจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือสมศ. และสภาการ
พยาบาลอยางตอเน่ือง

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามการรับรูของบัณฑิตเองและผูใชบัณฑิตเพื่อ
นำผลการศกึษาไปปรับปรุงหลกัสตูรและการจัดการเรยีน
การสอนรวมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหสอดคลองกบั
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล เปนไปตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของหนวยบริการ
สุขภาพทกุระดับ รวมทัง้มาตรฐานวิชาชีพพยาบาลซึง่จะทำ
ใหไดบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพในการดูแลประชาชน
ของประเทศชาติตอไปได



 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคตามการรับรขูองบัณฑิตและ
ผใูชบณัฑิตของสำนกัวชิาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. วตัถุประสงคของการวจัิย
เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคตามการ

รับรูของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

3. นยิามศพัททีใ่ชในการวจัิย
บัณฑิต คือ ผสูำเร็จการศึกษาจากสำนักวชิาพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2555
ผใูชบัณฑิตทีบั่ณฑิต  คือ ผบูงัคับบัญชาในหนวยงาน

ที่บัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีปการศกึษา 2555 สังกดัอยู

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคือ คุณลักษณะ
ทางวิชาชีพพยาบาลของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาท่ี
สำนักวชิาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตองการใหเปนไปตามหลักสูตร ประกอบดวย คุณลักษณะ
ทั่วไปและคุณลักษณะเชิงวิชาชีพดานภูมิรู ภูมิธรรมและ
ภมิูปญญาสอดคลองกับอตัลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คือ ลักษณะเฉพาะของบัณฑิตพยาบาลท่ีสำเร็จการศึกษา
จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ที่เปนตามเจตนารมณของสถานศึกษาในการ
นำวิทยาการความรทูางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ในทางการพยาบาล ประกอบดวย

(1) ภูมิรู หมายถึง ความรูความสามารถในดาน
ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของหรือความ
ชำนาญเฉพาะอยางตามลักษณะของสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร สามารถประยุกตใชความรไูปสกูารปฏบิติัทางการ
พยาบาลได

(2) ภมิูธรรม หมายถงึ มีคุณธรรม จรยิธรรมในการ
วางตัวและการแสดงออก การมปีฏสัิมพนัธทีดี่ระหวางกัน
รวมถงึการปฏบิติัตัวใหเหมาะสม ถกูกาลเทศะ มีความรับ
ผดิชอบ ตระหนักรใูนบทบาทหนาท่ีของตนเองและเคารพ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย

(3) ภมิูปญญา หมายถึง ความสามารถในการแสวงหา
ความร ูการจัดการความร ูความสามารถในการคิด (วเิคราะห

สังเคราะห สรางสรรคและเชิงประยุกตใช) เพือ่นำไปสกูาร
แกไขปญหาทางการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. วธิกีารดำเนินการวจัิย
การวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิบรรยายเพือ่ศึกษาการรับรู

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของบัณฑิตพยาบาลจาก
สำนักวชิาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

ประชากร คือ ผูสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี ปการศึกษา
2555 จำนวน 46 ราย และผบูงัคับบัญชาทีบ่ณัฑิตสังกดัอยู
จำนวน 46 ราย (การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรท้ังหมด)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามคุณ
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคแบงเปน 2 ดาน คือ ดาน
คุณลกัษณะท่ัวไป และคณุลกัษณะเชงิวชิาชพี ซ่ึงประกอบ
ดวย 3 ดาน คือ ภมิูร ูภมิูธรรม และภมิูปญญา ลกัษณะแบบ
สอบถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (1 =
นอยทีสุ่ด, 5 = มากท่ีสุด)

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ทางไปรษณียโดยทำหนังสือช้ีแจงการเก็บรวบรวมขอมูล
สงไปยังสถานบริการท่ีบัณฑิตสังกัดในชวงปลายเดือน
เมษายน 2556 (1 เดือนหลังจากบัณฑิตรายงานตัวเขา
ทำงาน) ไดรับแบบสอบถามคืน 36 ฉบับ คิดเปนรอยละ
78.26

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย ประกอบ
ดวย ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

5. ผลการวจัิย
5.1 ขอมูลทั่วไป

ผูใชบัณฑิตสวนใหญมีอายุ 46  ปข้ึนไป จำนวน
22 คน คิดเปนรอยละ 61.1มีวฒุกิารศึกษาระดับปรญิญาตรี
จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 75และทุกคนอยใูนสถานะ
หวัหนาหอผปูวย สวนบัณฑิตทุกคนมีอายตุ่ำกวา 25 ป
5.2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

2.1 คุณลกัษณะท่ัวไป
ทั้งผูใชบัณฑิตและบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตพยาบาล



    

จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตรมีคุณลักษณะท่ัวไปในระดับ
มากเชนเดียวกนั (mean = 3.97, S.D. = 0.84 และ mean =
4.18, S.D. = 0.94 ตามลำดับ) ซ่ึงรายการท่ีผใูชบณัฑิตมีความ
เห็นในอันดับสูงสุด ไดแก บณัฑิตมีความประพฤติดีปฏบัิติ
ตนไดถูกตองตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมสูงท่ีสุด
โดยอยใูนระดับมาก (mean = 4.23, S.D. = 0.56) รองลงมา
คือ มีมารยาทรูจักกาลเทศะออนนอมถอมตนมีกิริยา
หนาตาย้ิมแยมแจมใส และสามารถใชภาษาวาจาไพเราะ

กบัทุกคน เทากันท้ัง 3 รายการ (mean = 4.16, S.D. = 0.69,
0.69 และ 0.58 ตามลำดับ) สวนบัณฑิตพยาบาลเห็นวา
บัณฑิตพยาบาลจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตรมีมีน้ำใจ
ชวยเหลอืเอือ้อาทรผอูืน่เสมอสูงท่ีสุดโดยอยใูนระดับมาก
(mean = 4.33, S.D. = 1.03) รองลงมาคือ มีมารยาทรจูกั
กาลเทศะ ออนนอมถอมตน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
ผมูารับบริการ (mean = 4.30, S.D. = 0.99 ทัง้สองรายการ)
ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1  แสดงความเห็นของผใูชบณัฑิตและบัณฑิตเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ัวไป

5.3 คุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย

ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคดานคุณลักษณะเชิงวิชาชีพในระดับ
ปานกลาง (mean = 3.42, S.D. = 0.13) เม่ือพจิารณาตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยพบวา ดานภูมิธรรมมีคะแนน

สูงท่ีสุดซ่ึงอยใูนระดับมาก (mean = 3.66, S.D. = 0.27) สวน
บัณฑิตพยาบาลเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคดานคุณลกัษณะเชิงวชิาชพีในระดบัมาก (mean =
4.11, S.D. = 0.01) โดยดานภมิูรสููงท่ีสุดซ่ึงอยใูนระดับมาก
(mean = 4.13, S.D. = 0.02) ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 แสดงความเห็นของผใูชบณัฑิตและบัณฑิตเก่ียวกบัคุณลกัษณะเชิงวชิาชพีของบณัฑิตพยาบาลจำแนกตาม

ผูใชบัณฑิต (mean = 3.97 ± 0.84) บัณฑิต (mean = 4.18 ± 0.94) 
1. มีความประพฤติดีปฏิบัติตนไดถูกตองตาม

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม                                 
(mean = 4.23 ± 0.56) 

2. ใชภาษาวาจาไพเราะ (mean = 4.16 ± 0.58) 
3. มีมารยาทรูจักกาลเทศะ ออนนอมถอมตน                

(mean = 4.16 ± 0.69)  
4. กิริยา หนาตา ย้ิมแยมแจมใส                                      

(mean = 4.16 ± 0.69) 
5. มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอหนาที่                  

ที่รับผิดชอบ (mean = 4.06 ± 0.69)

1. มีน้ําใจชวยเหลือเอื้ออาทรผูอื่นเสมอ                 
(mean = 4.33 ± 1.03) 

2. มีมารยาทรูจักกาลเทศะออนนอมถอมตน                  
(mean = 4.30 ± 0.99) 

3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูมารับบริการ                  
(mean = 4.30 ± 0.99) 

4. ใชภาษาวาจาไพเราะ (mean = 4.26 ± 0.9) 
5. ยอมรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะของผูอื่น

เสมอ (mean = 4.26 ± 1.02) 

รายการประเมิน ผูใชบัณฑิต บัณฑิต 
mean S.D. แปลผล mean S.D. แปลผล 

1. ดานภูมิรู 3.38 0.03  ปานกลาง 4.13 0.02 มาก 
2. ดานภูมิธรรม 3.66 0.27 มาก 4.10 0.04 มาก 
3. ดานภูมิปญญา 3.21 0.08 ปานกลาง 4.09 0.02 มาก 

รวม 3.42 0.13 ปานกลาง 4.11 0.01 มาก 



 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคตามการรับรขูองบัณฑิตและ
ผใูชบณัฑิตของสำนกัวชิาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะ
เชงิวิชาชีพดานภูมิรอูยใูนระดับปานกลาง (mean = 3.38,
S.D. = 0.03)โดยเห็นวาบัณฑิตพยาบาลสามารถนำความรู
และหลักการทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรมาใช
ในการปฏิบติัการพยาบาลไดเหมาะสม (mean = 3.58, S.D.
= 0.72) รองลงมาคอื สามารถนำความรแูละหลกัการทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดเหมาะสม
(mean = 3.55, S.D. = 0.77)

สำหรบับัณฑิตพยาบาลเหน็วาตนเองมีคุณลกัษณะ
เชงิวชิาชพีดานภมิูร ูอยใูนระดับมาก (mean = 4.13, S.D. =
0.02) โดยเห็นวาตนเองสามารถนำทฤษฎีทางการพยาบาล
มาประยุกตในการปฏิบติัการพยาบาลไดเหมาะสม (mean
= 4.22, S.D. = 1.01) รองลงมาคือ สามารถใหบรกิารดาน
สุขภาพอนามัยแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนเก่ียวกับ
การปองกนัโรคไดเหมาะสม (mean = 4.19, S.D. = 1.00)
ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางที ่3 แสดงความเห็นของผใูชบณัฑิตและบัณฑิตเก่ียวกบัคุณลกัษณะเชิงวชิาชีพของบณัฑิตพยาบาลดานภมิูร ู3 ลำดับแรก

ผใูชบัณฑิตและบัณฑิตเองเห็นวาบัณฑิตพยาบาลมี
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพดานภูมิธรรม อยใูนระดับมาก (mean
= 3.66, S.D. = 0.27 และmean = 4.10, S.D. = 0.04 ตามลำดับ)
โดยผูใชบัณฑิตมีความเห็นวาบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการ
พยาบาลสงูท่ีสุด (mean = 3.97, S.D. = 0.84) รองลงมาคอื
เปนผทูีมี่เจตคติทีดี่รกัและภมิูใจในวิชาชพีพยาบาล (mean
= 3.94, S.D. = 0.73) โดยอยใูนระดับมากท้ังสองรายการ

สวนบัณฑิตพยาบาลเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะ
เชงิวิชาชีพดานภูมิธรรม ในเร่ืองของความเปนผทูีมี่เจตคติ
ทีดี่ รกัและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลสูงท่ีสุด (mean = 4.30,
S.D. = 1.03) รองลงมาคอื เปนผมีูคุณธรรม จรยิธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการพยาบาล (mean =
4.26, S.D. = 1.02) โดยอยูในระดับมากท้ังสองรายการ
ดังแสดงในตารางท่ี 4

ผใูชบณัฑิตเห็นวาบัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะเชิง
วชิาชพีดานภมิูปญญา อยใูนระดับ ปานกลาง (mean = 3.21,
S.D. = 0.08) โดยผใูชบณัฑิตมีความเห็นวาบัณฑิตเปนผทูี่
สามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนใหดีข้ึนเสมอ
(mean = 3.55, S.D. = 0.93) โดยอยใูนระดับมากรองลงมา
คือ เปนผูที่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองได
(mean = 3.45, S.D. = 0.93) โดยอยใูนระดับปานกลาง

สวนบัณฑิตพยาบาลเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพดานภูมิปญญา อยใูนระดับมาก (mean = 4.09,
S.D. = 0.02)โดยบัณฑิตมีความเห็นวาตนเองเปนผูที่
สามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนใหดีข้ึน
เสมอ(mean = 4.30, S.D. = 1.03) รองลงมาคือ เปนผมีูความ
คิดรเิริม่สรางสรรคในการพฒันาวิชาชพีพยาบาลใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงของโลกยุคขอมลูขาวสาร (mean = 4.30,
S.D. = 1.03) โดยอยใูนระดับมากท้ังสองรายการ

ผูใชบัณฑิต (mean = 3.38 ± 0.03) บัณฑิต (mean = 4.13 ±  0.02) 
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) 

1. สามารถนําทฤษฎีทางการพยาบาลมาประยุกตใน
การปฏิบัติการพยาบาลไดเหมาะสม                           
(mean = 4.22 ± 1.01) 

2. สามารถใหบริการแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เก่ียวกับการปองกันโรคไดเหมาะสม                          
(mean = 4.19 ± 1.00) 

3.  สามารถนําความรูและหลักการทางสังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตรมาใชในการปฏิบัติการ
พยาบาลไดเหมาะสม (mean = 4.14 ± 1.02) 



    

ตารางท่ี 4 แสดงความเห็นของผใูชบณัฑิตและบัณฑิตเก่ียวกบัคุณลกัษณะเชิงวชิาชีพของบณัฑิตพยาบาลดานภมิูธรรม
3 ลำดับแรก

ผูใชบัณฑิต (mean = 3.66 ± 0.27) บัณฑิต (mean = 4.10 ± 0.04) 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนใน

การปฏิบัติการพยาบาล (mean = 3.97 ± 0.84) 
2. มีเจตคติที่ดีรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล               

(mean = 3.94 ± 0.73 
3. สามารถรวมทีมการพยาบาล ไดเหมาะสมกับ

บทบาทท่ีไดรับมอบหมาย (mean = 3.71 ± 0.90) 

1.   มีเจตคติที่ดีรักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล          
(mean = 4.30 ± 1.03) 

2.   มีคุณธรรมจริยธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนใน
การปฏิบัติการพยาบาล (mean = 4.26 ± 1.02) 

3.   สามารถรวมทีมการพยาบาล ไดเหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับมอบหมาย (mean = 4.11 ± 1.05) 

สวนคุณลักษณะเชิงวิชาชีพดานภูมิปญญาท่ีผูใช
บัณฑิตและบัณฑิตมีความเห็นสอดคลองกันวามีคะแนน
นอยทีสุ่ด ไดแก ความสามารถนำผลการวจิยัไปใชในการ
ปฏบิติัการพยาบาล ซ่ึงจัดอยใูนระดับปานกลาง (mean =
2.87, S.D. = 1.06 และ mean = 3.81, S.D. = 1.07 ตามลำดับ)
ดังแสดงในตารางท่ี 5

6. อภปิรายผล
6.1 การรับรูคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดาน
คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต

การรับรูคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดาน
คุณลักษณะท่ัวไปของบัณฑิตพยาบาลและผูใชบัณฑิตมี
ความสอดคลองกนัวาผสูำเรจ็การศกึษาจากสำนกัวชิาเปน

ตารางที ่5 แสดงความเห็นของผใูชบณัฑิตและบัณฑิตเก่ียวกบัคุณลกัษณะเชิงวชิาชพีของบณัฑิตพยาบาลดานภมิูปญญา
3 ลำดับแรก

ผูใชบัณฑิต (mean = 3.21 ± 0.08) บัณฑิต (mean = 4.09 ± 0.02) 
1. สามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนใหดี

ขึ้นเสมอ (mean = 3.55 ± 0.93) 
2. สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองได              

(mean = 3.45 ± 0.93) 
3. สามารถสอนแนะนําและแกไขปญหาทางการ

พยาบาลได (mean = 3.35 ± 0.88) 
 

1. สามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนใหดี
ขึ้นเสมอ (mean = 4.33 ± 1.04) 

2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาล ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกยุค
ขอมูลขาวสาร (mean = 4.30 ± 1.03) 

3. สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองได               
(mean = 4.26 ± 1.06) 

ผมีูความประพฤติตัวดี มีมารยาทรจูกักาลเทศะ หนาตาย้ิม
แยมแจมใส วาจาสภุาพ ยอมรบัฟงความเห็นและขอเสนอ
แนะอยางเต็มใจ และผูใชบัณฑิตยังเห็นวาคุณลักษณะ
บณัฑิตท่ีมีความสำคญัอกีประการ คือ ความรับผดิชอบตอ
ตนเองและตอหนาท่ีที่รับผิดชอบ คุณลักษณะท่ีกลาวมา
ขางตนถือเปนคุณธรรม จริยธรรมของผูปฏิบัติวิชาชีพ
พยาบาล นักศึกษาพยาบาลทุกๆ คนจะไดรับการซึมซับ
ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรมในทุกๆ รายวชิาของหลักสูตร มีการปลูกฝงและ
กระตนุเตือนใหนักศึกษามีความรับผดิชอบตอตนเองและ
วชิาชีพทัง้ในขณะเรียนทฤษฎีและการข้ึนฝกปฏบิติังานใน
คลนิกิเพราะการศกึษาพยาบาลนัน้เปนการศกึษาท่ีเกีย่วของ
กบัชวีติมนุษยและลงมอืปฏบิติัจรงิกบัชวีติ ดังน้ันการปฏบิตั
กิารทุกๆ อยางจะตองมีใชความรอบคอบระมัดระวัง และ



 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคตามการรับรขูองบัณฑิตและ
ผใูชบณัฑิตของสำนกัวชิาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับผิดชอบอยางสูง คุณลักษณะเหลาน้ีสอดคลองกับ
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาลระดับปริญญาตรี (4) และสอดคลอง
กบัคุณลักษณะท่ัวไปของบัณฑิตพยาบาลท่ีพงึประสงคตาม
ที่วิลาวรรณ เทียนทอง (5) ไดสรุปไววาบัณฑิตพยาบาล
จะตองมี 1) มีคุณธรรม จรยิธรรม เมตตากรุณา เอ้ืออาทร
รับผิดชอบและเสียสละ 2) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคล
ทกุระดับ พดูจาสุภาพเรยีบรอย ใหเกียรต ิ3) มีทศันคติทีดี่ตอ
วชิาชพี รกัษาไวซ่ึงจรรยาบรรณวชิาชพี 4) พฒันาตนเองอยู
เสมอ 5) ประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ดังน้ัน
อธิบายไดวาการบริหารหลักสูตรของสำนักวิชาพยาบาล
ศาสตรสามารถบรรลวุตัถุประสงคทีต้ั่งไว กลาวคือ นอกจาก
จะพฒันาผเูรยีนในดานเน้ือหาวชิาการแลวยงัมีการพฒันา
และหลอหลอมใหบณัฑิตมีความเปนมนุษยทีส่มบูรณ ปลูกฝง
เจตคติทีดี่ทัง้ตอตนเองและตอวชิาชพี เปนการเตรยีมความ
พรอมสูการเปนพยาบาลวิชาชีพในการใหบริการสุขภาพ
อนามัยแกประชาชนใหมีคุณภาพตอไปได
6.2 การรับรูคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดาน
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต

ผลการศกึษาพบวาท้ังบัณฑิตและผใูชบณัฑิตตางมี
ความเห็นตรงกันวาบัณฑิตพยาบาลจากสำนักวชิาพยาบาล
ศาสตรมีคุณลักษณะในดานภูมิธรรมอยูในระดับมาก
ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับคุณลักษณะท่ัวไปของบัณฑิต
โดยคณุลกัษณะท่ีมีคะแนนสูงเปนอนัดับตนๆ คือ เหน็วา
บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน
และมีเจตคติทีดี่และภมิูใจในวิชาชพี ส่ิงเหลาน้ีพฒันาจาก
ทัง้วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยและการปลูกฝงของ
อาจารยในสำนกัวิชาพยาบาลศาสตร การเปนแบบอยางท่ี
ดีของครูบาอาจารยในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพที่กระทำตอ
บคุคล ครอบครวัและชมุชน ดังวสัิยทศันของสำนักวชิาท่ีวา
“...เทคโนโลยกีาวไกล ดูแลดวยหวัใจความเปนมนุษย (The
higher the technology, the greater the need for human
touch)” (6)ผลการศึกษาสนับสนุนขอคนพบของ สุภาพ ณ นคร
และคณะ (7) ทีไ่ดเสนอวา คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค
ในโลกยุคใหมจะตองมีความกลาหาญทางจริยธรรมเพ่ือที่
จะยืนหยัดตอสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสมกับภาวะโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วน้ี และตองมีภาวะผนูำท่ีเหมาะสม

รองรบักระแสแหงอนาคต (Future global leader) ควบคไูป
กบัความรเูชงิวิชาการ

สำหรับคุณลักษณะเชิงวิชาชีพในดานภูมิรูและ
ภูมิปญญาน้ัน พบวา ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตสามารถ
นำความรูและหลักการทางสังคมศาสตรและพฤติกรรม
ศาสตร หลกัการทางวทิยาศาสตรและทฤษฎีการพยาบาลมา
ประยกุตใชในการปฏบิติังานในระดับปานกลาง ซ่ึงตางการ
รบัรขูองบัณฑิตเองท่ีรบัรใูนระดับมาก อาจเปนผลเนือ่งจาก
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดติดตามประเมินหลังจากท่ี
บณัฑิตรายงานตัวตอตนสังกัดเพียง 1 เดือน และสวนใหญ
จัดใหบัณฑิตไดฝกทักษะปฏิบัติในหลายๆ แหลงใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะกลมุตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนหวัหนาหอผปูวยทีบ่ณัฑิตสังกดั จงึทำใหยัง
ไมสามารถสังเกตการณบณัฑิตไดอยางท่ัวถงึ ผวูจิยัจงึวางแผน
ติดตามประเมินซ้ำอีกคร้ังเม่ือบณัฑิตผานระยะทดลองงาน
6 เดือนและเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มจากเพื่อนรวมงานเพ่ือ
ใหไดขอมูลท่ีหนักแนนมากข้ึน สวนในดานบัณฑิตน้ันมี
การรับรอูยใูนระดับท่ีสูงกวา อธิบายไดวา บณัฑิตเองเปน
ผูปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาลไดถูกกลอมเกลาเกี่ยวกับการ
ดูแลผรูบับริการดวยหวัใจความเปนมนุษยภายใตขอบเขต
ของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล  ฝกการคิดวิเคราะห
สังเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ การแสวงหาองค
ความรูจากหลักฐานเชิงประจักษเพื่อนำมาประยุกตใชใน
รายวชิาทางการพยาบาลทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิติั ฝก
ปฏิบัติในการเปนผูนำและบริหารจัดการทางการพยาบาล
รวมทัง้กอนทีจ่ะสำเร็จการศกึษาบัณฑิตไดฝกประสบการณ
วิชาชีพการพยาบาลที่เลือกสรร รายวิชานี้ถือเปนการ
บรูณาการองคความรทูางการพยาบาลกับฝกบทบาทของการ
เปนพยาบาลวชิาชีพทำใหบณัฑิตรับรเูก่ียวกบัคุณลกัษณะ
เชิงวิชาชีพในดานภูมิรูและภูมิปญญามากกวาผูใชบัณฑิต
นัน่เอง อยางไรกต็าม นบัไดวาหลกัสตูรมีลำดับข้ันของราย
วชิาท่ีตางไดชวยพฒันาบัณฑิตใหมีคุณลกัษณะเชิงวิชาชีพที่
พงึประสงคทัง้ดานความร ู คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทาง
ปญญา การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
การอดุมศึกษาประกาศ
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7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช

7.1.1 ผูบริหารหลักสูตรควรนำขอคนพบที่ไดไป
ปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรเพือ่พฒันาคุณลกัษณะบัณฑิตให
สอดคลองกบัอตัลักษณของสำนักวชิาพยาบาลศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนาร ีโดยเฉพาะคุณลกัษณะใน
ดานการวจิยัและนวตักรรม

7.1.2 อาจารยประจำสำนักวชิาพยาบาลศาสตรควร
สงเสริมและดำรงไวซ่ึงอัตลักษณของบัณฑิตพยาบาลโดย
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรมรวมท้ังปลูกฝงความเปนบัณฑิตนักวทิยาศาสตรที่
นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชดูแลผรูบับริการดวยหวัใจ
ความเปนมนุษยอยางตอเน่ือง
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรติดตาม
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคทั้งดานภูมิรู
ภูมิธรรม ภูมิปญญาเม่ือบัณฑิตผานการทดลองงาน และ
ติดตามผลกระทบของหลักสูตรครอบคลุมผใูชบณัฑิตท่ีเปน
ผบูงัคับบัญชาและผใูชบรกิาร

8. กติติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยประเมินหลัก

สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวชิาพยาบาล ศาสตรซ่ึงได
รับทุนการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และขอขอบคุณ ผศ.ดร.จนัทรทริา เจยีรณยัทีใ่หคำช้ีแนะใน
การเตรียมตนฉบับ รวมท้ังขอขอบคุณบัณฑิตพยาบาลและ
ผใูชบณัฑิตทุกทานท่ีใหขอมูลทีเ่ปนประโยชนในการวจิยั
ครัง้นี้
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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

การศกษาครึ งนั้ ม้ีวีตถั ประสงคุ   เพอศื่ กษาเปรึ ยบเที ยบจำนวนบทความและคี าเฉล ยจำนวนครี่ งของการไดั้ ร บการั
อางอ งของบทความวิ จิยทั ไดี่ ร บการตั พีมพิ ในวารสารระด บนานาชาตั จากมหาวิ ทยาลิ ยวั จิยแหั งชาต ของไทยจิ ำนวน 9 แหง
ขอม ลทู นำมาศี่ กษาคึ อผลงานวื จิยทั ปรากฏในฐานขี่ อม ลู Web of Science  และ Scopus การคำนวณคาผลกระทบการอ าง
องจะคำนวณเปิ น  3 ชวงเวลา   คอื  คาเฉล ยจำนวนครี่ งของการไดั้ ร บการอั างอ งในรอบปิ ป จจ บุนั  (Immediacy Citation
Impacts) ในรอบ 2 ปล าส ดุ (2-Year Citation Impacts)  และ   ในรอบ 5 ปล าส ดุ (5-Year Citation Impacts)  โดยใชหล กการั
ของการคำนวณเหมอนกื บการคั ำนวณคาด ชนั ผลกระทบการอี างอ งของวารสารโดยิ  ISIผลการศกษาครึ งนั้ พบวี้ า   ในป  ค.ศ.
2012  มหาวทยาลิ ยมหั ดลมิ จำนวนบทความที ไดี่ ร บการตั พีมพิ มากท ส่ีดทุ งทั้ ปรากฏในฐานขี่ อม ลู Web of Science และ
Scopus(1,178 และ 1,576) รองลงมาไดแก    จฬาลงกรณุ มหาว ทยาลิ ยั (1,115 และ 1,272)และจำนวนบทความทปรากฏในี่
ฐานขอม ลู Scopus จะมมากกวี าใน  Web of Science ของทกมหาวุ ทยาลิ ยั  สวนผลกระทบการอ างอ งิ  พบวา   มหาวทยาลิ ยั
มหดลมิ คีาเฉล ยจำนวนครี่ งมากเปั้ นอ นดั บั 1  ทง้ั 3 ชวงเวลา   และจากทง้ั 2 ฐานขอม ลู  สวนมหาว ทยาลิ ยอั น่ื ๆ  จะมการี
เปลยนตำแหนี่ งเม อมื่ การเปลี ยนชี่ วงเวลาหร อเปลื ยนฐานขี่ อม ลู  คาเฉล ยจำนวนครี่ งของการไดั้ ร บการอั างอ งเมิ อเปรื่ ยบี
เทยบระหวี างฐานข อม ลู Web of Science  และ Scopus  พบวาค าเฉล ยในรอบปี่ ป จจ บุนคั าส งสู ดอยุ ทู   0.5578 ี่ และ 0.5945
คาเฉล ยในรอบี่  2 ปล าส ดุ 2.5901 และ 2.4164 และคาเฉล ยในรอบี่  5 ปล าส ดุ 2.6001และ 2.4494  อตราการเพั มของคิ่ า
เฉลยจะมากที่ ส่ีดในชุ วง  2 ปแรก   แสดงวาบทความท ไดี่ ร บการตั พีมพิ จะได ร บการตอบสนองจากผั อู านในรอบ  2 ปแรก
มากทส่ีดดุ งนั นนั้ กวั จิยจั งจึ ำเปนต องศ กษาแนวโนึ มของงานว จิยในแตั ละสาขาว ชาทิ กำี่ ลงอยั ในความนู ยมเพิ อกื่ ำหนดหวั
ของานว จิยใหั สอดคล องก บความสนใจในชั วงเวลาน น้ั ๆ กจะทำให็ ผลงานว จิยทั ไดี่ ร บการตั พีมพิ จะม โอกาสไดี ร บการั
อางถึงเพ่ิมมากข้ึน



    

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 univer-
sities  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:มหาวิทยาลัยวจิยัแหงชาติ,  ผลกระทบการอางอิง, บทความวิจยั
Keyword: National Research Universities, Citation Impacts, Research Papers

1.  บทนำ
ผลกระทบการอางอิง (Citation Impacts)หรือคา

เฉลีย่จำนวนคร้ังของการไดรบัการอางอิง  ถอืเปนมาตรฐาน
สากลสำหรับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิทยา
ศาสตร ที่ใชเปนแนวทางหน่ึงในการตรวจสอบคุณภาพ
ของนักวิจัยหรือผลงานวิจัย  ในการประเมินผลงานทาง
วชิาการ(1,2)  จำนวนคร้ังของการไดรบัการอางอิงแสดงให
เห็นถึงผลกระทบ(Impact)ในการถูกนำไปใชหรือการมี
อิทธิพลตอผลงานวิจยัของคนอ่ืน ยิง่มีจำนวนครัง้ของการ
ไดรบัการอางองิมาก  กเ็ปนขอบงชีไ้ดวาบทความน้ันไดรบั
ความนิยมและไดรับการอานจากนักวิจัยมากเชนกัน
(3)และในปจจุบัน  การอางอิงไดเขามามีผลกระทบตอ
สถาบันการศึกษาท่ัวโลกเพราะการอางอิง (Citations:
research influence)ไดเปนตัวชีว้ดัท่ีสำคัญ 1 ใน 5 ปจจัย
สำหรับใชในการประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
(World University Rankings)  และมีคาน้ำหนกัถงึ รอยละ
30 (4)จากความสำคัญของผลกระทบการอางอิงดังกลาว
สถาบันการศึกษา  สถาบันการวิจยัตาง ๆ จำเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองปรับปรุงผลงานดานการวิจยัใหมีคุณภาพท่ีจะไดรบั

การพิจารณาตีพิมพในวารสารท่ีมีคาดัชนีผลกระทบ
การอางอิงสูง (Journal Impact Factor)เพื่อเพิ่มโอกาสให
บทความน้ัน ๆไดรบัการอางอิงมากข้ึนจากสถานการณดัง
กลาวขางตน  การท่ีจะผลิตผลงานวิจัยเพียงเพ่ือใหไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติจึงยังไมเพียงพอที่
จะสรางช่ือเสียงใหกบัสถาบันการศึกษาน้ัน ๆ  ได  แตจำเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองสรางคุณภาพของผลงานวจิยัเพือ่ใหไดรบั
การตีพมิพในวารสารท่ีมีชือ่เสียงและมีอตัราการอางอิงสูง
เพือ่ใหบทความท่ีไดรบัการตีพมิพในวารสารน้ันก็มีโอกาส
ที่จะไดรับการอางอิงเพิ่มสูงข้ึน

ในป พ.ศ. 2552  รฐับาลของไทยมีนโยบายเรงดวน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศสูระดับนานา
ชาติ  เพือ่ยกระดบัมหาวทิยาลยัของไทยใหมีศักยภาพดาน
การวจิยัทีสู่งข้ึนและมีขีดความสามารถระดับโลก (World –
Class University)โดยมงุเนนใหเกดิการผลิตผลงานดานการ
วิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และมีการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยทีเ่หมาะสมกับการเปนมหาวิทยาลัยวจิยัแหง
ชาติ  มีมหาวิทยาลัยท่ีผานการคัดเลือกจำนวน 9 แหงคือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี และมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี ซ่ึงมหาวิทยาลัยท้ัง 9 แหง
จะไดรับงบประมาณสนับสนุนเปนเวลา 3 ปเพื่อนำไป
พฒันาโครงสรางพ้ืนฐานในการวิจยั  (Research Infrastructure)
และเงินทุนวิจัย (Research Fund) สำหรับพัฒนาอาจารย
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (5) และเพื่อเปนการ
ติดตามผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวจิยัแหงชาติ
ทัง้ 9 แหง  ผวูจิยัในฐานะท่ีมีหนาท่ีรวบรวมผลกระทบการ
อางอิงของบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัยและ
ผลกระทบการอางอิงของบทความวิจัยจากมหาวิทยาลัย
แหงชาติทีตี่พมิพในวารสารระดับนานาชาติ   เพือ่แสดงให
เหน็ถึงศักยภาพดานการวิจยัของมหาวิทยาลัยวจิยัแหงชาติ
ทัง้ 9 แหง

2.  วตัถปุระสงค
2.1 เพือ่ศึกษาจำนวนบทความท่ีไดรบัการตีพมิพใน

วารสารระดับนานาชาติประจำป  ป ค.ศ. 2012
2.2 เพือ่ศึกษาคาเฉล่ียจำนวนคร้ังของการไดรบัการ

อางอิงประจำป ค.ศ. 2012 ของบทความวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพมิพในวารสารระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยวจิยัแหง
ชาติทัง้ 9 แหงในชวงเวลาท่ีกำหนด

3.   วธิกีารศกึษา
       3.1 ขอมลูทีน่ำมาศกึษา  ไดแกจำนวนบทความวจิยั
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติจำนวน 9 แหงท่ีไดรับการ
ตีพมิพ  ในชวงป ค.ศ. 2007-2012 และจำนวนคร้ังท่ีไดรบั
การอางองิในป ค.ศ. 2012 จากฐานขอมลู Web of Science
และฐานขอมลู Scopusโดยบทความท่ีนำมาศึกษาจะอยภูาย
ใตเงื่อนไขดังน้ี

3.1.1 จะตองมีชื่อสถาบันการศึกษาท่ีนักวิจัย
สังกดัปรากฏในท่ีอย ู(Address) ของผวูจิยั  หรอืผรูวมวจิยั
(6,7)

3.1.2 รปูแบบของเอกสาร (Document Type)
จะตองจดัอยใูนประเภทบทความ (Article)เทาน้ัน การนบั

จำนวนคร้ังของการไดรบัการอางอิง  จะนับรวมท้ังการอาง
องิตัวเองดวย (Self-cited)

3.1.3 การนับจำนวนบทความจะมีการนับซ้ำ
ในกรณทีี ่ ผรูวมวจิยันัน้สังกดัตางสถาบัน

3.1.4 ขอมูลทีน่ำมาศกึษาเปนขอมูลทีร่วบรวม
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน  2556

3.2  ดัชนีชวงเวลาของผลกระทบการอางอิง ศึกษา
ใน 3 ชวงเวลาคอื

3.2.1  ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจจุบัน
(Immediacy Index)

3.2.2  ผลกระทบการอางอิงในรอบ 2 ปลาสุด
(2-Years Impact Factor)

3.2.3  ผลกระทบการอางอิงในรอบ 5 ปลาสุด
(5-Years Impact Factor)

3.3 การคำนวณคาผลกระทบการอางอิง  จะใช
หลกัการเดียวกบัการคำนวณคาดัชนผีลกระทบการอางอิง
ของวารสารตามหลักการของ ISI ซ่ึงคำนวณจากสมการดัง
นี้

3.3.1 ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจจบุนั

3.3.2 ผลกระทบการอางองิในรอบ 2 ปลาสุด

จำนวนครัง้ของการอางถึงบทความท่ีลงพมิพ
ในปที ่ n และถูกอางในปที ่ n

จำนวนบทความท้ังหมดท่ีดีพมิพในปที ่ n

3.3.3 ผลกระทบการอางองิในรอบ 5 ปลาสุด
(5-Years  Impact Factor)

จำนวนครัง้ของการอางถึงบทความท่ีลงพมิพ
ในปที ่ n-1 + n-2  และถกูอางในปที ่ n

จำนวนบทความท้ังหมดท่ีดีพมิพในปที ่ n-1 + n-2

จำนวนครัง้ของการอางถึงบทความท่ีลงพมิพ
ในปที ่ n-1... + n-5  และถูกอางในปที ่ n

จำนวนบทความท้ังหมดท่ีดีพมิพในปที ่ n-1... + n-5

เม่ือ n คือปทีมี่การตีพมิพและอางอิง



    

3.4 คาสถิติทีใ่ชในการศึกษา
3.4.1  การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ

จำนวนบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติทั้ง 9
แหงท่ีไดรบัการตีพมิพในวารสารระดับนานาชาติ  เปนการ
คำนวณคาสถิติทีเ่ปนการแจกแจงความถ่ี

3.4.2  การคำนวณคาผลกระทบการอางอิงของ
บทความวิจยัของแตละมหาวิทยาลยัทีไ่ดรบัการตีพมิพใน
วารสารระดับนานาชาติ   เปนการคำนวณคาสถิติทีเ่ปนคา
เฉล่ีย (Mean)

3.4.3แสดงผลการเปรียบเทียบคา เฉ ล่ีย
ผลกระทบการอางอิงของบทความในแตละมหาวิทยาลัย
ดวยแผนภูมิ

4. ผลการศกึษา
4.1  จำนวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในป

ค.ศ. 2012 ของแตละมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในฐานขอมูล
ISI และ Scopus เม่ือเรียงลำดับจำนวนจากมากท่ีสุดไป
นอยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (1,178 และ 1,576)
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (1,115 และ 1,272)  มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม  (659 และ768)  มหาวิทยาลัยขอนแกน (524 และ
722) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (445 และ 596) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (416 และ 574) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร(ี240 และ 355) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(212 และ 317) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (178
และ 209) ซ่ึงจำนวนบทความท่ีปรากฏในฐานขอมูล
Scopus จะมากกวาท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI ในทุก
มหาวทิยาลยั ดังปรากฏในภาพที ่1

ภาพที ่1  แสดงจำนวนของบทความของแตละมหาวทิยาลยัทีไ่ดรบัการตีพมิพในป ค.ศ. 2012  เม่ือจำแนกตามฐานขอมลู

4.2  ผลกระทบการอางอิง
4.2.1  ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจจบุนั
(1) ผลกระทบการอางอิงจากบทความท่ีปรากฏ

ในฐานขอมลู ISIเม่ือเรยีงลำดับจากมากท่ีสุดไปยังนอยท่ีสุด
ไดแก มหาวิทยาลัยมหดิล (0.5578)  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
(0.5229)  มหาวิทยาลัยขอนแกน (0.4027)  มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร  (0.3962)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี(0.3258)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม (0.3187)  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร

(0.2957) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(0.2625) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (0.2292)

(2) ผลกระทบการอางองิจากบทความท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopus เม่ือเรียงลำดับจากมากท่ีสุดไปยัง
นอยทีสุ่ดไดแก  มหาวิทยาลยัมหดิล (0.5945)  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (0.4214) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ธนบุรี (0.4198) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (0.3691)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (0.3601) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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(0.3190)  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร (0.2962)  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนาร ี(0.2201)  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(0.2080)

4.2.2 ผลกระทบการอางอิงในรอบ 2 ปลาสุด
(1)   ผลกระทบการอางองิของบทความท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล ISIเม่ือเรยีงลำดบัจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด
ไดแก  มหาวิทยาลยัมหดิล (2.5901) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม
(2.3358) มหาวิทยาลัยขอนแกน (2.0443) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (1.8681) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี (1.7127) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(1.6800) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (1.4898)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.4863)  และมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร (1.3833)

(2)  ผลกระทบการอางอิงของบทความท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopusเม่ือเรยีงลำดับจากมากท่ีสุดไปนอยที่
สุดของแตละสถาบัน  คือ  มหาวิทยาลัยมหิดล (2.4164)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2.2313)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (1.8753) มหาวิทยาลัยขอนแกน
(1.8653) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (1.8584) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (1.5663) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
(1.4846) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (1.3328) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.2186)

4.2.3  ผลกระทบการการอางอิงในรอบ 5 ปลาสุด
(1)   ผลกระทบการอางองิของบทความท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล ISIเม่ือเรียงลำดบัจากมากท่ีสุดไปนอยทีสุ่ด
ของแตละสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (2.6001)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2.3755) มหาวิทยาลัยขอนแกน
(2.2972) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(2.1695)  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั (2.0440)  มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร (2.0191) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(1.7087) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (1.6793) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.6687)

(2)  ผลกระทบการอางอิงของบทความท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopusเม่ือเรยีงลำดับจากมากท่ีสุดไปนอยที่
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)

แผนภมิูการเปรียบเทียบผลกระทบการอางอิงท้ัง 3
ชวงเวลาเม่ือจำแนกตามฐานขอมูลจะปรากฏผลดังน้ี

1.  ผลกระทบการอางองิของบทความท่ีปรากฏในฐานขอมลู ISI ดังภาพที ่2

ภาพท่ี 2 แผนภมิูเปรยีบเทยีบคาเฉล่ียจำนวนคร้ังของการไดรบัการอางอิงจาก 3 ชวงเวลาของบทความท่ีปรากฏในฐานขอมลู
ISI เม่ือจำแนกตามมหาวิทยาลัย



    

2. ผลกระทบการอางอิงของบทความท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus ดังภาพที ่3

ภาพท่ี 3 แผนภมิูเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่จำนวนครัง้ของการไดรบัการอางองิจาก 3 ชวงเวลาของบทความท่ีปรากฏในฐาน
ขอมูล Scopusเม่ือจำแนกตามมหาวิทยาลยั

5.  สรปุและอภปิรายผล
การเปรยีบเทยีบในดานจำนวนบทความของแตละ

มหาวิทยาลัยท่ีไดรบัการตีพมิพในวารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูล ISIและ Scopusพบวา  การจัดอันดับ
ผลงานเม่ือจัดเรียงจากจำนวนบทความมากท่ีสุดไปยัง
บทความนอยที่สุดไมมีการเปล่ียนแปลง  และจำนวน
บทความของทุกสถาบันท่ีปรากฏในฐานขอมูลของ
Scopusจะมีปรมิาณมากวาท่ีปรากฏในฐานขอมูล ISI ทัง้น้ี
เน่ืองมาจากฐานขอมูล ISI จะมีมาตรฐานคอนขางสูงใน
การรบัวารสารเขาจัดอนัดับ และมีรายละเอยีดมากกวาฐาน
ขอมูล Scopus โดยเฉพาะวารสารทีมี่คาดัชนผีลกระทบการ
อางอิงสูง  มักจะมีกฎเกณฑสำหรบับทความท่ีจะเขาตีพมิพ
สูงเชนเดียวกนั  จงึอาจเปนอปุสรรคตอนักวจิยัหนาใหมที่
จะสงบทความตีพมิพในวารสารทีมี่คาดัชนผีลกระทบการ
อางอิงในระดับสูง  สำหรบัฐานขอมลูของ Scopus จะให
โอกาสกับวารสารท่ีเปนเฉพาะระดับภูมิภาคไวดวย ซ่ึง
วารสารบางรายช่ืออาจไมปรากฏในฐานขอมูลของ ISI

การเปรียบเทียบผลกระทบการอางอิง พบวา
ผลกระทบการอางอิงในรอบปปจจบุนัของแตละสถาบนัมี
ความแตกตางกันไมมาก  และยังไมมีสถาบันใดมีคาเฉล่ีย

ถงึ 1.000  ครัง้  ผลกระทบการอางองิในรอบ 2 ปลาสุดจะมี
อตัราสวนการเพ่ิมข้ึนคอนขางสูงในทุกมหาวิทยาลัย  และ
ผลกระทบการอางอิงในรอบ 5 ปลาสุดจะมีคาเฉล่ียเพิม่ข้ึน
ในทุกสถาบันแตเปนอตัราสวนท่ีนอยลง  แสดงวาบทความ
วิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติท่ีไดรับการตีพิมพนั้น
กระแสการตอบรับสูงจะอยใูนชวง 2 ปแรก

เม่ือพจิารณาในภาพรวม  พบวามหาวิทยาลัยมหดิล
เปนเพียงมหาวิทยาลัยเดียวท่ีคาผลกระทบการอางอิงของ
บทความมีอนัดับท่ีไมเปล่ียนแปลงจากการวัดจาก 3 ชวงเวลา
และจากฐานขอมูลของบทความท่ีปรากฏ กลาวคือ
ผลกระทบทางการอางองิในรอบปปจจบุนั ในรอบ 2 ปลาสุด
และในรอบ 5 ปลาสุด มหาวิทยาลัยมหดิลมีคาเฉล่ียจำนวน
ครัง้สูงเปนอนัดับ 1  และท้ังสองฐานขอมูลท่ีไดนำมาเปน
กรณีศึกษา สวนมหาวิทยาลัยอื่นคาผลกระทบการอางอิง
จะมีการสลับตำแหนงเม่ือมีการเปลี่ยนชวงเวลาในการ
คำนวณ  หรอืตามฐานขอมูลทีบ่ทความปรากฏ  แตทัง้นีย้งั
มีปจจยัสำคัญทีส่งผลตอคาผลกระทบการอางอิงกคื็อสาขา
วชิาท่ีแตละมหาวิทยาลัยเปดสอน  จะเห็นวามหาวิทยาลัย
ทีมี่คาผลกระทบการอางอิงสูง  จะเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการ
เรยีนการสอนของหลักสูตรทางดานการแพทย ดานชีววทิยา
หรอืดานเคมี  ซ่ึงสาขาวิชาเหลาน้ีจะมีการเปลีย่นแปลงคอน



 จำนวนบทความและผลกระทบการอางอิงของบทความวิจยัท่ีไดรบัการตีพมิพ
ในวารสารระดบันานาชาติจากมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาติของไทยประจำป ค.ศ.2012

ขางรวดเร็วและมีจำนวนช่ือวารสารมากกวาสาขาดาน
วศิวกรรมศาสตร  หรอืดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึง
วารสารดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยอีาจใชเวลามากกวา
2 ปในการตีพิมพเผยแพรจึงจะไดรับการตอบรับ (1,3,8)
และจากการท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยท่ีมี
จำนวนบทความวิจัยและคาเฉล่ียผลกระทบการอางอิงสูง
สุดท้ัง 3 ชวงเวลาและท้ัง 2 ฐานขอมูล ก็สงผลให
มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยแหง
อาเซียนเปนลำดบัท่ี 38  นำหนามหาวิทยาลัยอืน่ รองลงมา
ไดแก จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัลำดบัท่ี 43 ซ่ึงจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานวิจยัมาเปนอันดับสอง  และ
คาเฉล่ียผลกระทบการอางอิงในรอบปปจจุบนัของป ค.ศ.
2012 กเ็ปนลำดบัท่ี 2 เชนกัน  ดังน้ันท้ังจำนวนบทความ
และคาเฉล่ียผลกระทบการอางอิงจึงเปนปจจยัหนึง่ท่ีจะสง
ผลตอการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ  นอกจาก
จำนวนและคาเฉลี่ยผลกระทบการอางอิงแลวยังมีคาเฉลี่ย
จำนวนอาจารยตอจำนวนบทความท่ีไดรบัการตีพมิพกเ็ปน
อีกเกณฑหนึ่งท่ีไดถูกนำมาพิจารณาในการใหคะแนน
สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดวย (9)

6.  ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเปรยีบเทยีบในครัง้น้ี  จะทำใหแตละ

มหาวิทยาลัยไดเห็นถึงลำดับหรือตำแหนงของตนเม่ือ
เทียบกับกลมุมหาวิทยาลัยแหงชาติดวยกัน ผท่ีูรบัผดิชอบ
ดานการบรหิารจดัการดานงานวิจยัของแตละมหาวทิยาลยั
อาจนำผลจากการศกึษาครัง้น้ีไปพจิารณาทบทวนและวางแผน
กลยทุธเพือ่แลกเปล่ียนเรยีนรกูบัสถาบันท่ีโดดเดนกวา  ซ่ึง
จะทำใหการพัฒนาดานงานวิจัยไดรวดเร็วยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป เน่ืองจากการ
ศึกษาในคร้ังน้ีเนนการศึกษาในภาพรวม หากมีการศึกษา
เฉพาะลงไปในแตละสาขา  หรอืแตละคณะวิชา  กจ็ะทำให
เหน็ผลชดัเจนย่ิงข้ึน  ทัง้น้ีอาจศึกษาขยายผลถึงปจจยัท่ีอาจ
มีผลตองานวิจยัของแตละมหาวิทยาลัย เชน จำนวนนักวจิยั
หรอืจำนวนอาจารยตอจำนวนผลงานตีพมิพ  งบประมาณ
สนับสนุน เคร่ืองมือและอุปกรณ รวมถึงการพิจารณา
คะแนนท่ีเปนสัดสวนระหวางผวูจิยัหลกัและผวูจิยัรวม
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ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ีผศึูกษาใชวธีิวจิยัเชงิคุณภาพโดยวธีิวทิยาปรากฎการณวทิยา เปน
การศกึษาแนวคิดและกระบวนการในดานความรทูีเ่ก่ียวของกบัคนภายในชมุชน  การสะทอนความรสึูก  ความคิด  และ
ประสบการณชวีติท่ีผานมา เปนการคนหาพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาโดยตรง โดยวธีิสัมภาษณแบบเจาะลึก วธีิ
การสงัเกตแบบมีสวนรวม จากผใูหขอมลูหลกัคือชาวบานชมุชนบานดอนมะขามจำนวน 15 คน  และการศึกษาคนควา
จากเอกสาร ผลการวิจยัพบวา การจัดการทุนทางสังคมของชุมชนบานดอนมะขาม กอใหเกิดเครือขายของชาวบานท่ีตอง
การพฒันาชุมชนท่ีอาศัยอยใูหมีความย่ังยืน โดยชาวบานมีสวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกัน รวมการวางแผนและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ทำใหชาวบานในชุมชนบานดอนมะขามเกิดความรักในชุมชนท่ีอาศัยอย ูและเปนการสรางความ
สัมพนัธทีดี่ระหวางชาวบานในชุมน เพือ่ลดปญหาความขัดแยงของชาวบานในชุมชนลง และเพือ่ใหงายตอการพฒันา
ชมุใหยัง่ยนืตอไป มีการจัดการทุนทางสังคมของชาวบานชุมชนบานดอนมะขาม เพือ่พฒันาชุมชนใหยัง่ยืน ไดแก 1) มี
การประชุมประจำเดือนทุกเดือน โดยการประชุมน้ันแตละบานจะตองสงตัวแทนเพ่ือเขารวมการประชุมหลังคาละ 1 คน
เพือ่ใหไดรบัรขูาวสารอยางท่ัวถงึ และเพือ่รวมกนัแสดงความคิดเหน็โดยพรอมเพยีงกนั จะไดไมเกดิปญหาตามมาหลัง
ตัดสินใจรวมกัน เพือ่ความเสมอภาคของชาวบานทุกคน จะไดมีการแลกเปล่ียนความรคูวามเขาใจรวมกัน 2)  การลงมือ
ปฏบิติัในการทำกิจกรรมรวมกัน ภายในชมุชนบานดอนมะขามชาวบานมีความกระตือรอืรนในการใหความรวมมือ โดย
มีผูนำและชาวบานรวมกันจัดการทรัพยากรภายในชุมชนใหไดรับการพัฒนาไปในแนวทางท่ีวางแผนไว เพื่อใหเปน
ประโยชนตอทกุคนในชุมชนมากท่ีสุด 3) ความสำเรจ็หลงัจากการรวมมือกนัของผนูำชุมชนและชาวบานทุกคนคือ การ
ไดเปนชมุชนตัวอยางในการรวมทำกจิกรรมตางๆ รวมกนั โดยชมุชนบานดอนมะขามเปนแบบอยางใหชมุชนใกลเคียง
ไดดูเปนแบบอยางในการรวมทำกจิกรรมรวมกนั และประสบผลสำเรจ็ตามท่ีชาวบานกำหนดไว และชุมชนไดรบัการ
พฒันาใหยัง่ยนืตามท่ีชาวบานตองการ ผลการวจิยัทีเ่กดิข้ึนนำมาเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหดีข้ึน เพือ่ใหบรรลุ
ตามความตองการของชาวบานในชุมชน และเกดิประโยชนแกชาวบานในชุมชนบานดอนมะขาม ทำใหชมุชนประสบ
ความสำเร็จและสามารถพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน



    

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 commu-
nities’ 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 : ทนุทางสังคม  การมีสวนรวม  การเรยีนรขูองชมุชน การจดัการ
Key Words : Social Capital, Participation, The Community Learning, Management

บทนำ
การพฒันาประเทศไปสคูวามทันสมัย ไดกอใหเกดิ

การเปล่ียนแปลงแกสังคมไทยอยางมากในทุกดาน ไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและ
ส่ิงแวดลอม ทำใหชวีติความเปนอยขูองคนไทยเปล่ียนแปลง
ไปตามการพัฒนา จากสังคมแบบชนบทกลับเปล่ียนแปลง
เปนสังคมอุตสาหกรรม ทีท่กุคนตองแขงขันกันเพือ่ความ
อยรูอดของตนเอง ซ่ึงบางคนคิดวาการพฒันาเปนการการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสอูกีสภาพหน่ึงท่ีดีกวาเดิม
อยางเปนระบบ หรอืการทำใหดีข้ึนกวาสภาพเดิมท่ีเปนอยู

อยางเปนระบบ แตในปจจุบันการพัฒนาก็ไมไดทำให
สังคมเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีกวาเสมอไป เพราะใน
ปจจบุนัการพฒันาก็เปนการพฒันาส่ิงท่ีมีอยแูลวใหดีหรอื
ใหมข้ึน แตส่ิงท่ีตองการพฒันาอยางเรงดวนกลบัไมไดรบั
การพฒันาใหดีข้ึน อาทิ ปญหายาเสพติด ปญหาความยากจน
ปญหาดานการศึกษา ปญหาครอบครวั เปนตน เปนปญหา
ที่ตองการการพัฒนาจากรัฐบาลเปนอยางมากเน่ืองจากมี
ผลกระทบตอสงัคม แตไมไดรบังบประมาณในการชวยเหลอื
อยางเพียงพอจากรัฐบาล จึงทำใหคนไทยทุกคนตอง
รวมมือกนัเพือ่ชวยกันขจัดปญหาภายในสังคมใหหมดไป
การเกดิความย่ังยนืของสังคมชนบทข้ึนอยกูบัการมีองคกร



 การจัดการทนุทางสังคมสกูารพฒันาทีย่งัยืนของชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี

และกระบวนการการเรียนรูของประชาชน การมีองคกร
ทำใหพลงัเพิม่ข้ึนและมีความย่ังยืนโดยเปนกลไกของการ
เรียนรรูวมกันและการจัดการ (1)

การพัฒนาชุมชนไมจำเปนที่จะตองใชทุนทรัพย
มากมายในการพฒันา แตส่ิงสำคัญอยทูีท่กุคนรวมมือรวมใจ
กันในการพัฒนาก็จะทำใหชุมชนเขมแข็ง คนที่อยูอาศัย
ภายในชุมชนจะมีความสงบสุขตามไปดวย โดยการนำ
“ทุนทางสังคม” ที่มีอยูแลวภายในชุมชนเขามาใชในการ
พฒันาชุมชน ทนุทางสังคมเปนนามธรรม ทไีมอาจนับออกมา
วามีมูลคาเทาใด แตมีความรสึูกวามีอยใูนสังคม ซ่ึงนาจะ
มีอยหูลายประเภทและมีรายละเอียดมากมาย ส่ิงท่ีเรยีกวา
ทุนทางสังคมน้ัน มีอยูในทุกสังคมแตมีมากนอยตางกัน
และเปนทนุทีเ่กีย่วพนักบัความรสึูกวา “มีพอ” “มีคุณธรรม”
“รจูกัแบงปน (2) เสมือนธรรมชาติพืน้ฐานท่ีมีอยใูนแตละ
สังคม ที่จะกอใหเกิดการกระทำท่ีเปนประโยชนรวมกัน
อาทิ การจัดการทุนทางสังคมสกูารพฒันาท่ียัง่ยนืของชมุชน
บานดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน
จงัหวดักาญจนบุร ีเปนชมุชนท่ีนำ “ทนุทางสังคม” เขามา
ใชในการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน

องคกรชุมชนเกิดข้ึนโดยกระบวนการที่คนใน
ชมุชนมาประชุม ปรกึษาหารือกนัซ้ำแลวซ้ำอีก จนปรากฏ
ตัวผูนำตามธรรมชาติ มีการจัดการองคกรมีการวิเคราะห
ปญหา วนิจิฉยัปญหา วเิคราะหทางเลือกและตดัสินใจทาง
เลอืกไดถกูตอง (3) โดยการรวมกลมุของประชาชนทีอ่าศัย
อยูภายในชุมชนชวยกันพัฒนาชุมชนท่ีอาศัยอยูใหเจริญ
หรอืการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงชมุชนใหดีขึน้ โดยการรวมมือ
ของคนภายในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพตาม
ความตองการของประชาชนท่ีจะไมกระทบตอสิง่แวดลอมท่ี
อาศัยอยู แตเปนการพัฒนาใหดีข้ึนเพื่อคนในชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได หรอืชวยตนเองได ในการคิด ตัดสิน
ใจ และการดำเนินการแกไขปญหา ตลอดจนการตอบสนอง
ความตองการของตนเองและสวนรวม โดยชมุชนบานดอน
มะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุร ีเปนชมุชนท่ีมีการพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพอยู
เสมอ โดยความรวมมือของคนภายในชุมชนท่ีตองการ
พฒันาชุมชนใหมีคุณภาพตามความตองการของประชาชน
และเพ่ือใหชมุชนย่ังยนืตลอดไป ดวยเหตุดังกลาวผวูจิยัจงึ

มีความประสงคในการศึกษาถึง การจดัการทุนทางสังคมสู
การพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอน
ตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุร ีเพือ่เปนแนว
ทางในการจัดการพัฒนาชุมชน ดวยความรวมมือรวมใจ
และความสามัคคีของชาวบานในชุมชนบานดอนมะขาม
เปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนตอไป

ชุมชนบานดอนมะขามเปนชุมชนท่ีมีขนาดเล็ก
มี 207 ครัวเรือน มีประชากรอาศัยอยทูัง้หมด 612 มีสภาพ
ภมิูประเทศสวนใหญเปนท่ีราบลมุ และมีทีร่าบเชงิเขาเปน
บางสวน  มีคลองชลประทานไหลผานพื้นท่ีสวนใหญ
เหมาะแกการทำการเกษตร ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อาศัยกันแบบพ่ีนองชวยเหลอืซึง่กันและ
กัน มีการจัดการประชุมทุกวันเสารเพื่อใหประชาชน
ไดออกมาแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรม เพื่อเปน
การสรางความสัมพนัธทีดี่ตอคนภายในชมุชนและชวยลด
ปญหาความขัดแยงระหวางประชาชน โดยมีผูใหญบาน
เปนคนกลางในการดูแลและแกไขปญหารวมกบัประชาชน
ภายในชมุชน จนไดรบัรางวลัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่ มีผลงานดีเดนระดับจังหวัด ดานการปองกันและ
ลดอบัุติเหตุ ประจำป 2550 ศูนยพฒันาครอบครวัในชุมชน
ระดับดีเดน ประจำป 2554 และประกาศเกียรตคุิณสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ในการจัดกิจกรรมรวม
พลงัสตรี เทิดพระเกยีรต ิ60 ป ครองราชยพอของแผนดิน เปน
เคร่ืองหมายแสดงความสำเร็จของชุมชน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจวา ชมุชนบานดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอ
พนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ีในการจัดการทุนทางสังคมสู
การพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนใหประสบผลสำเร็จไดอยาง
ไร

วตัถปุระสงค
1. เพือ่วเิคราะหทนุทางสังคมของชุมชนบานดอม

มะขาม ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบรุี

2. เพือ่ศึกษาการจัดการทุนทางสังคมสกูารพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร
อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี



    

วธิกีารดำเนินงาน
การวิจยัในคร้ังน้ี ผวูจิยัใชวธีิวจิยัเชงิคุณภาพโดยวธีิ

วทิยาปรากฎการณวทิยา เปนการศึกษาแนวคิดและกระบวนการ
ในดานความรทูีเ่กีย่วของกับคนภายในชุมชน  การสะทอน
ความรสึูก  ความคิด  และประสบการณชวีติท่ีผานมา เปน
การคนหาพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาโดยตรง โดย
วธีิสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview) เปนการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการควบคูกับการจดบันทึกภาค
สนาม (Field Note) เพือ่สรปุประเด็นในการสัมภาษณ และ
ทำใหไมหลงประเด็น ซ่ึงทำใหไดเรื่องตรงตามความตอง
การของผวูจิยั โดยผวูจิยัไดรางแนวทางการสัมภาษณและ
เปนผสัูมภาษณเอง คำถามในการสัมภาษณเปนคำถามแบบ
เปดกวางๆ เพื่อใหผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็น และ
ไมทำใหผใูหขอมลูรสึูกไมไววางใจในการตอบคำถาม โดย
ผูวิจัยท่ีทำหนาท่ีสัมภาษณจะเปนคนโยงเขาใหประเด็น
หลกัใหตรงตามวัตถุประสงค ซ่ึงผวูจิยัรถูงึวัตถุประสงคที่
ทำวิจยัเปนอยางดีอยแูลว โดยกระทำในลักษณะการตะลอม
ถาม (Probe) เพื่อใหไดขอเท็จจริงออมมาเฉพาะจุด โดย
ผูใหขอมูลหลักคือชาวบานท่ีอาศัยอยูภายในชุมชนบาน
ดอนมะขาม เพือ่ใหไดขอมลูในสวนทีเ่กีย่วกบัวถิกีารดำรง
ชวีติของคนในชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชนบานดอน
มะขามในการนำทุนทางสังคมเขามาใชในการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็ง และวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม
(Participation Observation) โดยท่ีผวูจิยัเขาไปสังเกตกลมุ
คนท่ีตองการศกึษา โดยมีสวนรวมในกิจกรรมทกุอยางของ
ชุมชน ซ่ึงเปนวิธีที่จะทำใหผูวิจัยไดเขาใจวิถีชีวิตของผูท่ี
อาศัยอยใูนชุมชน และสามารถศึกษาวิจยัไดอยางเต็มท่ี จงึ
จำเปนท่ีจะตองเขามาทำกจิกรรมรวมกบัคนในชุมชน เพือ่
ใหรถูงึการทำกิจกรรมรวมกันของประชาชนภายในชุมชน
ไดอยางลกึซึง้ยิง่ข้ึน และการศึกษาคนควาจากเอกสาร  เพือ่
ใหไดขอมลูเพิม่เติมจากการสัมภาษณ เพือ่นำมาประกอบ
การวิจยั

ผใูหขอมูลหลกัในการทำวิจยั คือ ชาวบานท่ีอาศัย
อยใูนชมุชนบานดอนมะขามจำนวน 15 คน สามารถแบง
ออกเปน 3 กลมุ คอื

กลมุท่ี 1  ผใูหญบาน  1  คน นายกองคการบริหาร
สวนตำบล 1 คน  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล 2 คน

คือหวัหนากลมุในการกอต้ังเครือขายเพ่ือการพัฒนาชุมชน
บานดอนมะขามใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน และเปนผูดูแล
ความเรียบรอยของชุมชนใหสงบสุข

กลุมท่ี 2 ประชากร 6 คน คือผูที่อาศัยอยูภายใน
ชุมชนบานดอนมะขามและคนท่ีเปนสมาชิกในเครือขาย
ชุมชนบานดอนมะขาม ในการวิจัยเชิงคุณภาพเรียกผูถูก
ศึกษาวาประชากรและเจาะจงบางคนมาเปนผูใหขอมูล
เทาน้ัน

กลมุท่ี 3 ปราชญชาวบาน 5 คน คือผทูีมี่ประสบการณ
และไดประสบเหตุการณที่ผูวิจัยตองการศึกษามาก
พอสมควรและอาศยัอยใูนสถานท่ีคือชมุชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี

เคร่ืองมือทีใ่ชในการทำวิจยั ประกอบดวย  ผวูจิยั นบั
เปนเครือ่งมอืหนึง่ท่ีมีความสำคัญในการเก็บรวบรวมขอมลู
งานวิจัย และเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง เพราะการ
วิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับผูใหขอมูลโดยตรง
ดังน้ันผวูจิยัตองมีการเตรียมความพรอมกอนการสัมภาษณ
ทั้งในการทักษะและความรูในการสัมภาษณ โดยกอนที่
จะลงไปสัมภาษณชาวบานชุมชนบานดอนมะขามน้ัน
ผวูจิยัไดเตรียมความพรอม โดยการศึกษาขอมูลของชุมชน
บานดอนมะขามอยางละเอียดจากเอกสาร และกิจกรรม
ตางๆ ทีช่าวบานทำรวมกัน เพือ่ใชเปนแนวทางในการเขา
ไปสัมภาษณชาวบานไดราบรืน่ และไมทำใหชาวบานเกิด
ความกลัวในการทีจ่ะตอบคำถาม ซ่ึงการสัมภาษณจะเปน
การสัมภาษณในรูปของการพูดคุยระหวางชาวบานและ
ผูวิจัย โดยผูวิจัยจะถามขอมูลทั่วไปและมีการสอดแทรก
คำถามเขาไปในหัวขอการพูดคุยดวย เพื่อลดปญหาความ
กดดันใหแกชาวบาน และทำใหชาวบานไวใจในการให
ขอมูลแกผสัูมภาษณ

แนวคำถามในการสัมภาษณผูใหขอมูล เปนแนว
คำถามแบบเปดกวางเพื่อตองการใหผูใหขอมูลไดแสดง
ความคิดเหน็ และไมทำใหผใูหขอมลูรสึูกกลวัในการแสดง
ความคิดเห็น ซ่ึงแนวคำถามจะเปนการถามขอมูลทั่วไป
ของผูใหขอมูล ประวัติความเปนมาของชุมชน และการ
บรหิารจัดการชุมชนใหประสบผลสำเร็จจนเปนชุมชนตน
ที่เขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

เครือ่งบนัทึกเสยีง เพือ่ใชบนัทึกขอมูลระหวางการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคลท้ังน้ีเพื่อตรวจสอบความ



 การจัดการทนุทางสังคมสกูารพฒันาทีย่งัยืนของชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี

คลาดเคล่ือนของขอมลู เพือ่ความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในระหวางการสัมภาษณผูใหขอมูล และเพ่ือจะได
ขอมูลท่ีครบตามท่ีผวูจิยัตองการ การบันทึกเสียงใน ระหวาง
การสัมภาษณจะทำใหผูใหขอมูลสามารถแสดงความคิด
เห็นไดอยางราบรื่น โดยไมตองมีการหยุดพักในระหวาง
การแสดงความคิดเห็น เพราะอาจจะทำใหไมไดขอมูลท่ี
เชือ่มโยงตอกนั

เคร่ืองมือชวยจดบันทึก คอืสมุดและปากกาสำหรับ
จดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณมีลักษณะคลายกับแบบ
บันทึกขอมูล โดยในสมุดบันทึกขอมูลผูวิจัยจดบันทึก
ขอมูลสวนตัวของผใูหขอมูล อาทิ ชือ่ผใูหขอมูล สถานท่ี
ทำงาน อายุรวมทั้งท่ีอยูที่ติดตอได นอกจากบันทึกขอมูล
ของผูใหขอมูลหลักแลวผูวิจัยยังตองบันทึกขอมูลในภาค
สนามในรายละเอียดตางๆ ทีป่รากฏในแตละวัน เพือ่ชวย
เตือนความจำวาผูวิจัยตองนำรายละเอียดท่ีจดในสมุด
บนัทึกไปใชในข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลดวย

กลองถายภาพดิจิตอล เก็บขอมูลภาพในการ
บรรยากาศขัน้ตอนและกระบวนการทีด่ำเนินกจิกรรมรวม
กนัและผวูจิยัไดเขาไปมีสวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกบั
ชาวบานชุมชนบานดอนมะขาม กอนการลงพ้ืนท่ีเพือ่เกบ็
รวบรวมขอมลูของชาวบานชุมชนบานดอนมะขาม ผวูจิยั
ไดทำหนังส่ือเพื่อขออนุญาตลงพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวม
ขอมลูในการทำวิจยัใหแกผนูำชุมชนและชาวบานในชุมชน
บานดอนมะขาม เพื่อแจงใหชาวบานทราบและเพื่อ
ขอความรวมมือในการใหความรวมมือในการใหขอมูลเพือ่
ทำการวิจยั

เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบขอมูลทีไ่ดเก็บรวบ
รวมมา คือ การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation
Method) คือ 1) ตรวจสอบแหลงขอมูลจากแหลงเวลา โดย
ผวูจิยัจะสงัเกตและสัมภาษณในเรือ่งเดยีวกนั แตตางเวลา
กนั 2) ตรวจสอบแหลงขอมูลจากแหลงสถานท่ี โดยผวูจิยั
จะสังเกตและสัมภาษณในเรือ่งเดียวกนั แตตางสถานท่ีกนั
และ 3) ตรวจสอบขอมูลจากแหลงบุคคล ผวูจิยัจะสังเกต
และสัมภาษณในเร่ืองเดยีวกนัแตตางบุคคล โดยผวูจิยัจะใช
วธีิการสัมภาษณผใูหขอมูลหลกั การตรวจสอบขอมูลแบบ
สามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Trian-
gulation) นัน้ ผวูจิยัใชชวีธีิการรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในเร่ืองเดียวกัน เชน ใชการ

สังเกตควบคูการสัมภาษณ การสอบถามขอมูลจากผูให
ขอมูลสำคัญ คือ ผใูหญบาน นายกองคการบริหารสวนตำบล
สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล ปราชญชาวบาน และ
ประชาชน ในเรือ่งทีเ่ปนประเด็นเดียวกนั พรอมกบัสังเกต
วถิชีวีติ พฤติกรรมการดำรงชีวติของคนในชุมชน ผวูจิยัตอง
ศึกษาคนควาจนมีความเขาใจดีเก่ียวกบัการวิจยั และไดรบั
ความคิดเห็นในเรื่องนั้นออกมา (Shared Subjectivity)
นอกจากน้ี ผวูจิยัยงัใชวธีิตรวจสอบขอมูลแบบสอบถามซ้ำ
คือการพิจารณาขอมูลที่เก็บมาได หากขอมูลใดเปนท่ี
นาสนใจ ผวูจิยัจะตรวจสอบความเท่ียงตรงภายในดวยการ
ถามอีกคร้ังหน่ึงหลังจากน้ันไดสรุปผลการวิจัยและเขียน
รายงานผลการศึกษาวิจัยตอไป ซ่ึงผูวิจัยไดคำนึงถึงความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือไดของขอมูลเปนหลัก การวิเคราะห
ขอมูลในภาคสนามน้ีจะเริ่มตนดำเนินการต้ังแตวันแรกที่
ลงพื้นท่ี จนถึงวันสุดทายท่ีวิจัย ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนจากการสัมภาษณทันทีขณะเก็บขอมูลในพื้นท่ีที่
ศึกษา โดยผวูจิยัไดจดบันทึกประเด็นสำคัญขณะสัมภาษณ
ไว และบันทึกภาพเพือ่นำไปใชประกอบกบัขอมูลทัง้หมด
ทีไ่ดจากการสัมภาษณ สอบถาม รวมท้ังฟงจากเคร่ืองบันทึก
เสียงซ้ำหลังการสัมภาษณ เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูล
เรื่องเดียวกันจากแหลงขอมูลหลายแหง ซ่ึงไดกระทำ
ภายหลังจากการสัมภาษณทุกครั้ง แลวนำไปถอดบันทึก
คำสัมภาษณแบบคำตอคำแตละลายภายหลงักลับจากพืน้ท่ี
อกีครัง้หน่ึง ผวูจิยัไดสรางมโนทัศน (Concept) ของขอมลู
ที่ มีลักษณะคลายคลึงกันหรือแตกตางกันในรูปของ
ขอความ (Statement) และจดัหมวดหมขูองมโนทศันเพือ่
หาความสัมพนัธเชือ่มโยงเชงิเหตุผล ผวูจิยัวเิคราะหขอมลู
โดยการกำหนดขอมูลโดยการกำหนดรหสั (Code) แยกเปน
หมวดหม ู(Code Mapping) และเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตางของแตละมโนทัศน จดัหมวดหมใูหแก
มโนทัศนตางๆ เพื่องายตอการสืบคน เปนการตรวจสอบ
ความเพียงพอและความตรงของขอมูล หลังจากน้ันผูวิจัย
จงึเลอืกใหขอมลูสำคญัคนตอไป โดยผวูจิยัเชือ่วาสามารถ
ใหขอมูลที่มีความแตกตางไปจากมิติ (Dimensions) และ
คุณสมบัติ (Properties) ของกลุมมโนทัศนที่พบจากการ
สัมภาษณท่ีผานไปแลว นอกจากน้ีการเลือกผตูอบรายตอไป
ยังคำนึงถึงความแตกตางของความสัมพันธระหวางกลุม
มโนทัศนตางๆ โดยเปรียบเทียบ (Comparative Case) เพือ่



    

ตรวจสอบความถูกตอง (Verify) โดยวิเคราะหขอมูลเพิม่จน
ไมสามารถปรับเปล่ียนขอเสนอเชิงทฤษฎี (Theoretical
Generalization) ทีไ่ดมาอีกตอไป ซ่ึงผวูจิยัไดคำนึงถงึความ
เท่ียงตรงและเช่ือถอืไดของขอมูลเปนหลกั ทัง้น้ีโดยต้ังอยู
บนความถูกตอง ความซ่ือสตัย และความรับผดิชอบ  ในการ
ทำวิจัย (4) หลังจากน้ันจึงไดสรุปผลการวิจัยและเขียน
รายงานผลการศึกษาออกมาเปนบทตางๆ

ผลการวจัิย
จากการศกึษาการจัดการทุนทางสังคมสกูารพฒันาท่ี

ยั่งยืนของชุมชนบานดอนมะขาม การเกิดข้ึนของทุนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ไดมีทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทำกิจกรรมรวมกนัของชาวบาน ซ่ึงทุนทางสังคมท่ีเกดิข้ึน
เกิดจาก ความสามัคคี ความไววางใจ ความเช่ือใจ การเสยี
สละ ความศรัทธา ความมีน้ำใจ เปนตน เปนทนุทางสังคม
ทีเ่กิดข้ึนมาเอง โดยท่ีไมตองสรางใหเกิดข้ึน ซ่ึงชาวบานใน
ชุมชนบานดอนมะขามมีทุนทางสังคมอยูแลว ทุนทาง
สังคมเกิดข้ึนจากการรวมกลมุทำกิจกรรมรวมกันของชาวบาน
จากการพบปะพูดคุยแลกเปลีย่นความคิดคิดซ่ึงกันและกัน
จากความสัมพนัธทีดี่ระหวางชาวบานในชมุชน กอเกดิเปน
ทุนทางสังคมท่ีกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนใหดียิ่งข้ึน
ทนุทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในชมุชนบานดอนมะขาม มีดังน้ี

การรวมกลุม ชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอน
ตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ีมีการรวมตวั
ของชาวบานจนเกิดเปนเครอืขายระหวางกันของบุคคล ซ่ึง
ประกอบกนัขึน้เปน ครอบครวั เพือ่น และคนรจูกักนั การ
เกีย่วพนัธระหวางกันของคนในชุมชนเพือ่รวมพลงักันใน
การพัฒนาชุมชนใหชาวบานทุกคนในชุมชน “อยดีูมีสุข”
เปนความสุขท่ีชาวบานมีความเปนอยทูีดี่ข้ึนจากการพฒันา
ชมุชนใหมีทศันียภาพทีดี่ เพือ่ปองกันภยัอนัตรายท่ีจะเกิด
แกชาวบาน และชาวบานไมตองทำงานหนักเหมือนแตกอน
เพราะภายในชุมชนบานดอนมะขามไดมีกิจกรรมให
ชาวบานไดทำ เพื่อหารายไดเพิ่ม คือการรวมกลุมของ
ชาวบานทำพวงมาลัย ดอกไมจนัทน เพือ่เปนการหารายได
เสริมใหแกชาวบาน ในชวงท่ีรอดินปรับสภาพแลว
ไมสามารถทำการเกษตรได เพือ่ชวยลดปญหาหน้ีสินของ
ชาวบานใหนอยลง และหมดไปในท่ีสุด

การบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมตางๆ ตองมีการ
กำหนดแผนงาน เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคทีว่างไว การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
กับสภาพชุมชนบานดอนมะขาม มีการกำหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคของกลมุอยางแนนอน รวมท้ังมีแนวทาง
การปฏิบัติที่ผสมผสานระหวางภาครัฐกับแนวทางการ
ปฏบิติัของการรวมคิดและวางแผนของชาวบาน การจดัการ
ทุนทางสังคมของชาวบานตามท่ีไดลงไปศึกษา ชาวบาน
ชมุชนบานดอนมะขามมีการจัดการโดยชาวบานรวมกันคิด
วางแผน โดยมีผูนำของชุมชนเปนคนกลางในการผสาน
ความคิดของชาวบานในชุมชนใหเปนไปในแนวทางเดียว
กนั เพือ่ลดปญหาความขัดแยงของชาวบานในชุมชน และ
เพื่อความเสมอภาคกันของชาวบานในการแสดงความคิด
เหน็ หรอืเปนไปตามวัตถุประสงคทีช่าวบานตองการในการ
พฒันาชมุชนของตนเองใหดีข้ึน โดยการจดัการของชาวบาน
ชมุชนบานดอนมะขามมีการจัดการพัฒนาชุมชนจากความ
เปนอยูของชาวบานในชุมชน โดยภายในชุมชนไดมีการ
นอมนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  เขามาใชในการ
ดำเนินชีวติของชาวบาน เพือ่ใหชาวบานในชุมชนบานดอน
มะขามรจูกัพอใจในสิง่ท่ีมีอย ูมีการทำบญัชีรายรบัรายจาย
เพื่อควบคุมคาใชจายในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปญหา
หนีสิ้นท่ีเกิดข้ึน ทำใหชาวบานสามารถพ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

กระบวนการจัดการทุนทางสังคม การจัดการทุน
ทางสังคมของชุมชนบานดอนมะขาม เกิดข้ึนโดยการมี
สวนรวมของชาวบานในชุมชน ท้ังผนูำชุมชนและชาวบาน
ทีอ่าศัยภายในชุมชน ในการมีสวนรวมในการทำกจิกรรม
รวมกัน ทำใหเกดิการคิด การแกไขปญหา สรางแนวทางใน
การดำเนินชีวิตของชาวบานในชุมชนเพื่อใหสามารถพึ่ง
ตนเองได โดยการนำทนุทีอ่ยใูนสังคมมาใชในการดำเนนิ
ชวีติและการพัฒนาชมุชนใหยัง่ยนื จากการศึกษาการจัดการ
ทุนทางสังคมสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนบานดอน
มะขาม มีกระบวนการจัดการดังน้ี

1. ระบบคิด สวนท่ีมีมาแตเดิมของชาวบานใน
ชุมชนบานดอนมะขาม เชน ความเช่ือ ศรัทธา คานิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา เปนตน
การเอือ้อาทรตอกนั มีการตางตอบแทนกัน มีความไววางใจ
ระหวางกัน และมีความสามัคคีกนั ซ่ึงกอใหเกดิความคิดใน



 การจัดการทนุทางสังคมสกูารพฒันาทีย่งัยืนของชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี

การทำงานรวมกันของชาวบาน เพือ่พฒันาชุมชนใหดีขึน้
จากระบบความคิดของชาวบานท่ีอยอูยแูลว และสวนท่ีเกดิ
ข้ึนใหมหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนในปจจุบัน ซ่ึงก็
รวมท้ังความเช่ือ ศรัทธา คานิยม หรือขนบธรรมเนียม
ปฏบิติัแบบใหม การเอ้ืออาทรตอกนั มีการตางตอบแทนกัน
มีความไววางใจระหวางกัน และมีความสามัคคีกัน ฯลฯ
เปนระบบความคิดท่ีไดมาจากการเรียนรเูพิม่เติม เพือ่เปน
แนวทางในการพัฒนาชุมชนตอไป

2. ปจจยัสิง่แวดลอมภายนอก ประกอบดวย  ระบบ
เศรษฐกิจ เปนปจจัยและส่ิงแวดลอมท่ีไมสามารถควบคุม
ได ดังน้ัน จึงข้ึนอยูกับความสามารถของผูนำชุมชนและ
ชาวบานท่ีตองวางแผนรับมือกับระบบเศรษฐกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงใหดี เพือ่ใหชาวบานทุกคนไดอาศัยอยภูายใน
ชุมชนบานดอนมะขามไดอยูมีความสุข ระบบการเมือง
การเมืองนับวามีอิทธิพลเหนือการควบคุมของทุกคน ที่มี
ผลกระทบตอชาวบานเน่ืองจากในปจจุบันนักธุรกิจ
พยายามเขามามีบทบาททางการเมือง เพื่อจะไดเขาไปมี
สวนรวมในการตรากฎหมายขอบงัคับตางๆ และนำไปใช
ใหเกดิประโยชนตอธุรกจิของตนเอง จงึทำใหมีผลกระทบ
ตอชาวบานท่ีไมไดรบัความเปนธรรม ทำใหถกูเอารัดเอาเปรียบ
อยเูสมอ และระบบส่ิงแวดลอมกับระบบวัฒนธรรม เปนตัว
กำหนดวาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะน้ี
เหมาะสมท่ีจะดำเนินชีวิตแบบไหน เพื่อใหชุมชนและ
ชาวบานสามารถอยรูวมกันได

3. วิธีปฏิบัติ การเขารวมกิจกรรมของชุมชน การ
ทำกิจกรรมรวมกันของชาวบานจะเปนการสรางความ
สัมพนัธทีต่อกนัระหวางชาวบาน เพือ่การมีสวนรวมในการ
พฒันาชมุชนของตนเอง ในการคิด วางแผน แกไขปญหา
ที่เกิดข้ึนภายในชุมชนใหดีข้ึน โดยการทำงานดวยความ
เสียสละ มีสวนรวมในกิจกรรม การทำงานรวมกันบางคร้ัง
เราตองยอมเสียสละเวลาสวนตัวในการทำกิจกรรมรวมกับ
ผอูืน่ เพือ่ชวยกนัพฒันาชมุชนของตนเองใหดียิง่ข้ึน เพราะ
การพัฒนาชุมชนน้ันไมสามารถทำเพียงคนเดียวได จำเปน
ที่จะตองไดรับความรวมมือของชาวบานทุกคนภายใน
ชมุชนใหความรวมมือในการทำกจิกรรมรวมกนั และควร
ทำงานดวยความโปรงใส เพือ่ลดปญหาท่ีจะตามมา เพราะ
การทำงานแบบโปรงใสทุกคนสามารถตรวจสอบได
จะเปนผลดีตอตัวผูทำเองและผลงานท่ีทำก็เปนงานท่ี

ทุกคนยอมรบั และจะทำใหผอูืน่เชือ่ถอืในการทำงานของ
เรามากข้ึน เพราะในสังคมในปจจุบันน้ีแทบจะหาความ
โปรงใสไมได ดังน้ันควรเร่ิมปลูกฝงใหแกเยาวชนของเรา
ต้ังแตตอนน้ี เม่ือเขาเติบโตข้ึนเขาจะไดซ่ึงการทำงานท่ี
สุจริตและเปนประโยชนตอสังคมตอไป ซ่ึงการทำงานท่ี
ดีตองรบัผดิชอบตอสงัคม เปนการทำงานท่ีจะไมไปกระทบ
ตอสังคมใหตองเสื่อมเสีย อยางการพัฒนาชุมชนเรา
จะพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม หรอืการตอเติมใหดีข้ึน โดยท่ีการ
ทำงานของชาวบานท่ีลงมือรวมกันทำออกมาน้ันจะไมมี
ผลกระทบตอชมุชนและสงัคมใหเสือ่มเสยี ทำใหชาวบาน
มีความไววางใจตอกนัในการทำงาน เพราะทุกคนสามารถ
ทำงานรวมกนัไดอยางราบร่ืน ผลทีต่ามมาคืองานท่ีออกมา
มีประสิทธิภาพตามท่ีตองการ เกิดความสามัคคีในการ
ทำงานรวมกนั และยงัเปนการสรางความสัมพนัธทีดี่ตอกนั
ในการทำงานรวมกัน เพราะความไววางใจกันจะทำใหเรา
เชือ่ม่ันในตัวของผทูีท่ำงานรวมกับเรา จะทำใหเรารวมคิด
วางแผน แกไขปญหารวมกนั มากกวาจะมาแขงขันกนัเอง
4. ผลทีไ่ดรบัจากการรวมกลมุ ลดปญหา การอยรูวมกันของ
คนภายในชุมชน เพราะการอยรูวมกันของชาวบานหลายๆ
คน ทีมี่ความคิดท่ีแตกตางกัน กท็ำใหเกดิปญหาข้ึนมาไดถา
เราไมหนัหนาเขามาคุยกนั แตถาเรามีความสัมพนัธทีดี่ตอ
กันภายในชุมชนก็จะทำใหเราทุกคนอยูรวมกันอยางมี
ความสุข รวมมือกนัพฒันาชุมชนใหยัง่ยนืตอไป ลดปญหา
ตางๆ ที่จะเขามาภายในชุมชน เพราะทุกคนใหความรวม
มือในการชวยเหลือและปองกัน เกิดการเพ่ิมข้ึนของทุน
ทางสังคมภายในชุมชน การทำกิจกรรมรวมกันของชาว
บานจะทำใหเกิดทุนทางสังคมเกิดข้ึนมาโดยท่ีเราไม
จำเปนท่ีจะตองไปสรางใหเกิดข้ึนมา ซ่ึงทุนทางสังคมท่ีมี
อยูภายในชุมชนบานดอนมะขามเปนทุนท่ีเกิดจากความ
สัมพันธของชาวบาน และการมีผูนำท่ีมีความสามารถทั้ง
ดานความคิด ความการทำงาน เพือ่จะไดพฒันาชุมชนให
ยัง่ยืนตอไป โดยการพัฒนาน้ีจำเปนอยางย่ิงท่ีทกุคนจะตอง
รวมมือกันในการดูแลทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนใหดี
โดยการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยใูหครอบคลุมท่ังท่ังชุมชน
ทกุคนสามารถใชทรพัยากรท่ีมีอยภูายในชุมชนไดอยางท่ัว
ถงึทุกคน เพือ่ประโยชนตอตนเองและชุมชน กอใหเกิดการ
ระดมปญญา การทำกิจกรรมรวมกันของชาวบานน้ันจะนำ
มาซ่ึงความคิด การวางแผน การแกไขปญหา จากความรู



    

ความสามารถ และประสบการณทีผ่านมา ทำใหชาวบานเกิด
ปญญาในการการรวมระดมความคิดเพ่ือชวยกันพัฒนา
ชมุชนใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน ใหสามารถอยรูวมกันไดภายใน
สังคมในปจจุบัน

การจัดการชุมชนบานดอนมะขามมีข้ันตอนการ
จดัการ  เพือ่ใหชาวบานตระหนกัถงึความสำคัญของการรวม
กลุมกันเพื่อพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนโดยการปฏิบัติดังน้ี

1. มีการประชุมประจำเดอืนทุกเดือน โดยท่ีชมุชน
บานดอนมะขามเลือกประชมุทุกวนัที ่10 ของทุกเดือน โดย
การประชุมน้ันแตละบานจะตองสงตัวแทนเพ่ือเขารวมการ
ประชุมหลังคาละ 1 คน เพือ่ใหไดรบัรขูาวสารอยางท่ัวถงึ
และเพ่ือรวมกันแสดงความคิดเห็นโดยพรอมเพียงกัน
จะไดไมเกิดปญหาตามมาหลังตัดสินใจรวมกัน เพือ่ความ
เสมอภาคของชาวบานทุกคน จะไดมีการแลกเปล่ียนความ
รคูวามเขาใจรวมกัน

2. การลงมือปฏบิติัในการทำกิจกรรมรวมกัน ภายใน
ชมุชนบานดอนมะขามชาวบานมีความกระตือรอืรนในการ
ใหความรวมมือ แคผูนำชุมชนนัดวันและเวลา เม่ือถึง
กำหนดการในการดำเนินกิจกรรมชาวบานก็จะมารวม
ทำกิจกรรมเกือบท้ังชุมชน เพราะชาวบานทุกคนในชุมชน
ตางมีความตองการเหน็ชมุชนของตนเองเปนชมุชนท่ีมีการ
พฒันาใหดีข้ึนจากท่ีเปนอย ูโดยมีผนูำและชาวบานรวมกัน
จัดการทรัพยากรภายในชุมชนใหไดรับการพัฒนาไปใน
แนวทางท่ีตามท่ีวางแผนไว เพื่อใหเปนประโยชนตอทุก
คนในชุมชนมากท่ีสุด

3. ความสำเร็จหลังจากการรวมมือกันของผูนำ
ชมุชนและชาวบานทุกคนคือ การไดเปนชมุชนตัวอยางใน
การรวมทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน โดยชุมชนบานดอน
มะขามเปนแบบอยางใหชุมชนใกลเคยีงไดดูเปนแบบอยาง
ในการรวมทำกิจกรรมรวมกัน และประสบผลสำเรจ็ตามท่ี
ชาวบานกำหนดไว และชุมชนไดรบัการพัฒนาใหยัง่ยนืมา
ทีช่าวบานตองการ เปนการรวมมือกนัเพือ่ความเปนอยขูอง
ชาวบานทุกคนท่ีตองการใหทุกคนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน
มีความรูเพิ่มข้ึน เพราะในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา จำเปนอยางย่ิงท่ีชาวบานทุกคนตองมีความรเูพิม่
มากข้ึน เพ่ือจะไดไมถูกผูอื่นเอาเปรียบได

สรปุและอภปิรายผล
จากการศึกษาพบวาการจัดการทุนทางสังคมสกูาร

พัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอน
ตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เกิดข้ึนจาก
ชาวบานท่ีอาศัยอยใูนชุมชนเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนา
ชมุชนใหยัง่ยนื เกดิการรวมกลมุ และมีการบรหิารจดัการที่
มีประสิทธิภาพจากปจจยั และองคประกอบตางๆ คือ มีการ
รวมกลมุ มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ชมุชนมีผนูำ
ที่มีศักยภาพ และเปนชุมชนที่มีการเรียนรูสูการพึ่งพาตน
เอง ซ่ึงถอืวาชาวบานชุมชนบานดอนมะขามประสบความ
สำเร็จ ในการจัดการทุนทางสังคมสกูารพฒันาท่ียัง่ยืน โดย
ความรวมมือของชาวบานในชุมชนอยางแทจรงิ ดังน้ี

1. การเกดิทุนทางสังคมของชมุชนบานดอนมะขาม
นั้น เริ่มเกิดต้ังแตการรวมกลุมของชาวบานในการพัฒนา
ชุมชนใหยั่งยืน จากการทำกิจกรรมตางๆ จนกอเกิดเปน
เครือขาย ทำใหกลุมมีความเขมแข็งจนกลายเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู ไดจากความคิดเห็นของชาวบานในชุมชน
รวมคิด และวางแผนในการแกไขปญหารวมกัน (5) ท่ีกลาว
ถงึทุนทางสังคมในความหมายท่ีกวาง อาจจะมองครอบคลมุ
ในเร่ืองตางๆ ทั้งท่ีเปนในระดับปจเจกชน กลุม องคกร
ชมุชนและเครือขาย ทนุทางสังคมในความหมายแบบกวาง
นี้ จะมุงเนนที่ทรัพยากรหรือทุนประเภทอ่ืนๆ ที่มีอยูใน
ชุมชน หรือสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน
สามารถสรางพลังใหเกิดแกชมุชน หรอืทำใหชมุชนมีความ
เขมแข็งได หากเราสามารถสรางหรือจัดหาทุนประเภท
ตางๆ ที่สามารถทำใหชุมชนมีพลังและมีความเขมแข็ง
สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางจริงจังและย่ังยืน
สอดคลองกับ (6) เน่ืองจากในปจจุบันแทบทุกชุมชนมี
องคกรชาวบานดำเนินกจิกรรมพฒันาตางๆ อยแูลว ททีัง้
องคกรชาวบานท่ีถูกจัดต้ังโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผนูำชาวบานจัดต้ังข้ึนเอง กจิกรรมพฒันาท่ีดำเนินการก็มี
ทัง้ในสวนท่ีประสบผลสำเร็จและลมเหลว โดยชุมชนบาน
ดอนมะขามไดมีการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
จากการเรียนรูจากผูมีประสบการณ (7) ทุนทางสังคม
จะครอบคลมุบรบิทขององคกรหรอืสถาบนัตางๆ ซ่ึงจะเปน



 การจัดการทนุทางสังคมสกูารพฒันาทีย่งัยืนของชุมชนบานดอนมะขาม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี

ความสัมพนัธทีอ่ยภูายใตโครงสรางแบบเปนทางการ อาทิ
รปูแบบของการปกครอง แนวทางปฏิบติัเกีย่วกบักฎหมาย
ระบบความคิด ความเช่ือทีส่อดคลองกบักฎหมาย ระดับของ
การกระจายอำนาจ และระดบัการมีสวนรวมในการกำหนด
นโยบาย การรวมกลุมกันของชาวบานในการทำกิจกรรม
ตางๆ ทำใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน จาก
องคกรภายนอกชมุชนทีเ่ขามาใหความรแูกชาวบาน ทำให
เกิดความรเูพิม่มากข้ึน จนสามารถแกไขปญหาทีเ่ขามาใน
ชมุชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (8) ไดอธบิายองคประกอบ
ทีเ่กีย่วของกบัความเขมแข็งของชมุชนวา การทีช่มุชนเขม
แข็งไดนัน้ตองมีทนุทางทรัพยากร บคุคลท่ีมคุีณภาพ โดย
เฉพาะผูนำท่ีมีอยู มีความหลากหลายในชุมชนท้ังผูนำท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการ ผนูำชุมชนมีบทบาทสำคัญ
ที่จะทำใหชาวบานและชุมชนหลุดพนปญหาท่ีไมพึ่ง
ประสงคไปสูชีวิตท่ีดี ทามกลางสังคมท่ีมีการเปล่ียน
แปลงอยตูลอดเวลา ผนูำท่ีดีตองเปดโอกาสใหชาวบานใน
ชุมชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เพราะการทำงาน
รวมกันกอใหเกิดความสัมพนัธทีดี่ตอกัน นำมาซ่ึงความรทูี่
ชาวบานไดจากการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน มี
กระบวนการทำงานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน อยูกันแบบเครือ
ญาติ ถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกนัและกัน (9) กลาววา ชมุชนมีการ
พฒันาท่ีม่ันคงและเขมแข็งน้ัน เกดิจากกระบวนการเรียน
ร ูทีมี่ความรสึูกตองการรวมกลมุและความเปนพรรคพวก
เดียวกัน และตองการอยรูวมกนัอยางสันติสุขเปนการเรียน
รเูพือ่ชวีติ ซ่ึงกระบวนการเรียนรทูำใหชมุชนไดมีโอกาสคิด
เองทำเอง เปนการเรยีนรผูานประสบการณทีไ่ดรบัจากการ
ทำกิจกรรม โดยมีปจจัยสงเสริมในเร่ืองของผูนำชุมชน
ระบบความสัมพนัธแบบเครือญาติ มีวฒันธรรมประเพณี ที่
ถายทอดกันมา และการใชทรพัยากรธรรมชาติรวมกัน เปน
ทุนท่ีมีอยูในชุมชน เปนพื้นฐานในการบริหารจัดการ
ชุมชนใหมีศักยภาพเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง

2. กระบวนการจัดการทุนทางสังคมสกูารพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอนตาเพชร
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เกิดข้ึนจากการรวม
กลุมของชาวบานท่ีมีความตองการในการพัฒนาชุมชนท่ี
อาศัยอย ูจากการกระตนุของผนูำชมุชน เปนการรวมกลมุ
เพื่อทำกิจกรรมรวมกันของชาวบาน เพื่อพัฒนาชุมชนให
ยัง่ยนืตอไป จากการศึกษากระบวนการจัดการทุนทางสังคม

ของชมุชนบานดอนมะขาม (5)
2.1 ระบบคิด ชาวบานชุมชนบานดอนมะขามมีทนุ

ทางสังคมท่ีมีอยใูนชุมชน เชน ความเช่ือ ศรทัธา คานิยม
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวฒันธรรม ภมิูปญญา ฯลฯ การ
เอื้ออาทรตอกัน มีการตางตอบแทนกัน มีความไววางใจ
ระหวางกัน และมีความสามัคคีกัน และสวนท่ีไดจาการ
เรยีนรใูนปจจบุนั เปนระบบความคิดท่ีทำใหชาวบานมีการ
รวมกลุมกันเพื่อพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนตอไป

2.2 ปจจัยส่ิงแวดลอม เปนปจจยัทีมี่ผลกระทบตอ
ความเปนอยูของชาวบานภายในชุมชนบานดอนมะขาม
เชน เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม เปน
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอชาวบานและชุมชน ทีช่าว
บานตองรวมมือรวมใจกนัแกไขปญหาตางๆ รวมกนั เพราะ
เปนปจจัยที่จะทำใหชุมชนมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ันชาว
บานจำเปนตองมีการวางแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยน
แปลงทีเ่กดิข้ึน

2.3 วิธีปฏิบัติ เปนสวนที่สัมพันธกับสวนที่เปน
ระบบความคิด คอื เม่ือชาวบานรวมกลมุ หรอืชมุชนมีระบบ
คิดเก่ียวกบัคานิยมในการชวยเหลอืเกือ้กลูกนั ระบบความ
คิดดังกลาวก็จะสงผลใหชาวบาน มีการปฏิบัติตอกันดวย
ความเอ้ืออาทรและมีความรวมมือกนั ชวยเหลอืซึง่กันและ
กนั เปนตน เพราะระบบความคิดจะทำใหชาวบานมีการคิด
วางแผนในการพัฒนาชุมชน จนนำวิธีท่ีไดมาปฏิบติัเพ่ือให
ชุมชนเขมแข็งข้ึน

2.4 ผลลพัธ หรอืผลทีไ่ดรบัจากการรวมกลมุ เปน
สวนที่เกิดจากผลของการที่ชาวบานมีระบบคิดและวิธี
ปฏิบติัทีมี่ประสิทธิภาพ สงผลใหผลทีไ่ดรบัเปนประโยชน
ตอชุมชนและชาวบานท่ีอาศัยอยใูนชุมชน หรอืเปนทุนใน
รปูแบบตางๆ ทีเ่ปนประโยชนตอชาวบานในชุมชน อาทิ
ทนุมนุษย ทนุทรพัยากรธรรมชาต ิทนุภมิูปญญา เปนตน
ซ่ึงเปนทุนท่ีมีอยูภายในชุมชนและสามารถนำมาใช
ประโยชนได

3. ปจจัยที่สงเสริมการเกิดทุนทางสังคม ปจจัยที่
สงเสริมการพัฒนาชุมชนบานดอนมะขามใหยั่งยืน
ประกอบดวยปจจัยภายในและภายนอกชุมชน โดยปจจัย
สำคัญท่ีสงเสริมใหเกิดทุนทางสังคม คอื ทรพัยากรมนุษย
หรือชาวบานเปนปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดทุนทางสังคม
รวมกัน เพื่อตองการพัฒนาชุมชนใหดีข้ึน  มีการบริหาร



    

จัดการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและเครือขาย มีผูนำ
ชมุชนท่ีมีศักยภาพทำใหชาวบานตระหนักถงึปญหา กอให
เกิดการมีสวนรวมของชาวบานในการพัฒนาชุมชน การ
จดัการท่ีดีจำเปนอยางย่ิง ทีช่าวบานทุกคนตองมสีวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน เพื่อกระตุนใหชาวบานเกิดความรักใน
ชมุชน เกดิความเขาใจในการพฒันาชมุชนใหเขมแข็งและ
ยัง่ยนื โดยผานการมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนทกุคน
มีการใชทุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน และแกไข
ปญหา รวมท้ังมีเครือขายทำใหเกิดการเรียนรู เกิดการ
พฒันาศักยภาพของชาวบานและชุมชน จากปจจยัดังกลาว
ทำใหการรวมกลุมของชาวบานสงผลใหชาวบานมีความ
เขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได จากประสบการณ ภมิูปญญา
ทองถิน่ ผสมผสานกับความรทูีไ่ดรบัทางวิชาการ มาเปน
ความรูใหชาวบานวางแผนการพัฒนาชุมชนบานดอน
มะขามใหยั่งยืนตอไป จากทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชน
ทีช่าวบานนำทนุทางสังคมท่ีมีอยภูายในชุมชน เชน ความ
สามัคคี ความเช่ือใจ ความเสียสละ ความไววางใจ ฯลฯ
มาเปนทุนในการพัฒนาชุมชนใหชาวบานท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชนบานดอนมะขามมีความเปนอยูที่ดีข้ึน ชุมชนได
พัฒนาใหยั่งยืนยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1.1 ชุมชนบานดอนมะขาม มีจุดเดนท่ีเห็นได

ชัดเจนจากทุนทางสังคมท่ีมีอยูภายในชุมชนของชาวบาน
เปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหชาวบานมีการรวมกลุมกัน เพื่อ
พัฒนาชุมชนใหดีข้ึน จากความสัมพันธที่ดีของชาวบาน
และควรจะใหชาวบานท่ีอาศัยอยูในชุมชนบานดอน
มะขามไดมีโอกาสไปดูงานหรือทำกจิกรรมรวมกับชมุชน
อื่นใหบอยข้ึน เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันและ
ชวยเหลอืซึง่กันและกันได

1.2 หนวยงานท่ีเกีย่วของจากการศึกษาพบวา ควร
มีการสนับสนุนและใหความรแูกชาวบานเพ่ือนำไปดำเนิน
กจิกรรมของชาวบานอยเูสมอ เพือ่ใหชาวบานมีความรใูน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนของชาวบานไดอยาง
ยั่งยืน

1.3 การรวมกลมุของชาวบานชุมชนบานดอน
มะขามควรมีการจัดการความรู หรือมีการสรางศูนยการ
เรยีนรชูมุชน โดยการรวบรวมองคความร ูภมิูปญญาทองถ่ิน
ตลอดจนความรจูากผมีูประสบการณหรอืปราชญชาวบาน
เพื่อความย่ังยืน มารวบรวมเปนหนังสือ เพื่อชาวบาน
คนอ่ืนๆ ไดนำไปใชเปนแบบอยาง และใหงายตอการเรียน
รขูองชาวบานในชุมชนตอไป

2. ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป
2.1 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาชุมชนท่ีประสบ

ความสำเรจ็ในเร่ืองการจดัการทุนทางสังคมสกูารพฒันาท่ี
ยัง่ยนืของชาวบานชุมชนบานดอนมะขาม หากมกีารศึกษา
ครัง้ตอไปควรมีการศึกษาในกลมุท่ีไมประสบผลสำเร็จ เพือ่
ศึกษาถึงสาเหตุ และปจจัยท่ีทำใหชมุชนดังกลาวไมประสบ
ผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน

2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการ
รวมกลุมของชาวบานในการพัฒนาชุมชน เพื่อใชเปน
ขอมลูในการแกไขปญหาการรวมกลมุของชาวบานใหมาก
ยิง่ข้ึน เพือ่จะไดแกไขปญหาใหตรงตามความตองการของ
ชาวบาน

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนา
ชุมชนใหยั่งยืนและปจจัยที่ชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชน
ใหยั่งยืน เพิ่มเติม เพื่อใหเห็นภาพที่หลากหลายของการ
พัฒนาชุมชนใหยั่งยืนของชุมชนในพ้ืนท่ีที่แตกตางกัน

กติตกิรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรื่อง การจัดการทุนทางสังคมสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนบานดอนมะขาม ตำบลดอน
ตาเพชร อำเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุร ีสำเรจ็ไดดวย
ความอนุเคราะห จากบุคคลหลายฝาย ทัง้น้ีขอขอบพระคณุ
ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาให
คำแนะนำปรึกษา ชีแ้นวทางการศึกษา คอยใหการดูแล และ
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คุณเจาหนาท่ีของคณะวิทยาการจัดการ และเจาหนาท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย ที่คอยประสานงาน แนะนำใหความชวย
เหลือเปนอยางดี
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ขอกราบขอบพระคุณ บิดา และมารดา ที่คอยให
กำลังใจ และสนับสนุนทางการศึกษาจนประสบความ
สำเรจ็ในการเรยีนตอปรญิญาโท

ขอขอบคุณชาวบานชุมชนบานดอนมะขามทุกคน
ทีใ่หความรวมมือในการใหขอมูลการสัมภาษณเปนอยางดี
ทำใหผวูจิยัไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการทำวิทยานิพนธ
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บทคัดยอ
ทกัษะการเขียนถอืเปนทักษะท่ีมีความสำคัญและสลับซับซอนมาก เน่ืองจากการส่ือสารดวยการเขยีน ผเูขียนตอง

อาศัยกระบวนการคิดและเรียบเรียงแลวจึงถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร การเขียนรายงานทางคลินิกตองอาศัย
ทกัษะการเขียนท่ีเปนทางการ การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาก่ึงทดลองแบบกลมุเดียววดักอนและหลงั มีวตัถุประสงคเพือ่
ศึกษาผลของโปรแกรมสงเสรมิทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิในกระบวนวิชาการฝกปฏบิติังานทางคลินกิซึง่ประกอบ
ดวยทักษะการเขียนรปูประโยคท่ีสมบูรณ และการเช่ือมประโยคหรือเน้ือความทักษะการใชภาษา และศัพทเทคนิคและ
ทกัษะการเขียนอางอิงหลกัฐานสนับสนุน กลมุตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที ่3  สาขาวิชากจิกรรมบำบดั คณะเทคนิคการ
แพทย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  จำนวน 22 คน โปรแกรมประกอบไปดวยการพฒันาทกัษะการเขยีนทางคลนิกิระยะใน
การดำเนินการวิจยั 4 เดือน โดยอาศัยแบบบันทึกผลการเรยีนรขูองนักศึกษา และการสะทอนผลการเรยีนรจูากการสนทนา
กลมุ ประเมินทักษะการเขียนทางคลินกิดวยคะแนนความสามารถของการเขียนรายงานทางคลินกิผลการศกึษาพบวาความ
สามารถของการเขียนรายงานทางคลินกิดานการเขียนรปูประโยคท่ีสมบูรณ และการเช่ือมประโยคหรือเนือ้ความ และ
ดานการใชภาษา และศัพทเทคนิค มีคะแนนเฉล่ียเพิม่ข้ึน โดยดานการเขียนรายงานทางคลนิกิดานการเขียนรปูประโยค
ทีส่มบูรณ และการเชือ่มประโยคหรอืเนือ้ความ มีรอยละของความแตกตางของคะแนนเฉลีย่เพิม่ข้ึนสงูสดุ คือรอยละ 91.03
รองลงมาคือดานการใชภาษา และศัพทเทคนิค แตในดานการอางอิงหลกัฐานสนับสนุน ไมมีความแตกตางของคะแนน
เฉล่ีย อยางไรก็ตาม เม่ือพจิารณาในภาพรวมพบวาคะแนนเฉล่ียทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิเพิม่ข้ึนจาก 1.33
เปน 2.17 คิดเปนรอยละของความแตกตางของคะแนนเฉล่ียเทากับ 63.16 นอกจากนีน้กัศึกษายังสะทอนความคดิเหน็
ออกมาเปน 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที ่1 ดานความคิดเหน็สนับสนุนตอกระบวนการการสงเสรมิทักษะดานการเขยีน
รายงานทางคลินกิ ประเด็นท่ี 2 ดานประโยชนของกระบวนการการสงเสริมทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิ และ
ประเด็นท่ี 3 ดานการเสนอแนวทางตอกระบวนการการสงเสริมทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิ

คำสำคัญ ทกัษะการเขียนรายงานทางคลินกิ   การฝกปฏิบติังานทางคลินกิ
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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

แมวาในกระบวนวิชาปฏิบติัการทางคลินกิจะเนน
การลงมือปฏบิติั แตส่ิงท่ีสะทอนถงึผลการเรยีนรจูากการได
ลงมือปฏิบัติคือการกล่ันกรองความรูความคิดออกมาใน
รปูแบบของการเขยีน ซ่ึงRosenblum (2) กลาววา การเขียน
ถือเปนความสามารถทางภาษา และการส่ือสารข้ันสูงท่ีมี
ความซับซอน ตองอาศัยการบูรณาการทักษะท่ีเกี่ยวของ
หลายทักษะรวมท้ังจากการสำรวจความคาดหวังของผูใช
บณัฑิต จะพบวาผจูางงานสวนใหญไมไดมีความคาดหวัง
สูงเฉพาะตอทักษะทางวิชาชีพของบัณฑิตเทาน้ัน แตยังมี
ความตองการใหบณัฑิตมีทกัษะดานการติดตอสือ่สารทีดี่
โดยเฉพาะทกัษะดานการเขียน ซ่ึงผใูชบณัฑิตไดคาดหวัง
วาตองการใหอาจารยผสูอนไดบมเพาะทักษะดานการเขียน
ใหแกบณัฑิต จนสามารถมศิีลปะของการเขยีนเพือ่การสือ่สาร
ไดอยางประสบผลสำเร็จ (3) สอดคลองกับความคาดหวังตอ
ผจูะสำเร็จเปนบัณฑิต และตอผทูีป่ระกอบวิชาชพีในฐานะ
นกักจิกรรมบำบัด ซ่ึงถกูคาดหวังความสามารถในการส่ือสาร

บทนำ
ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

กิจกรรมบำบัด คือการผลิตนักกิจกรรมบำบัด ซ่ึงเปน
บุคลากรหน่ึงในการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู
สมรรถภาพในผรูบับริการเด็ก ผใูหญ และผสููงอายุทีมี่ความ
บกพรอง/พกิาร เส่ือมสมรรถภาพทางดานรางกาย จติสังคม
พฒันาการ การรับร ูและการเรียนร ู ซ่ึงการจะผลิตบัณฑิต
ใหเปนนักวชิาชีพทางกิจกรรมบำบัด จำเปนตองอาศัยการ
ฝกฝนผานประสบการณตรง นั่นก็คือการท่ีนักศึกษาไดมี
โอกาสในการเรียนรูผานกระบวนวิชาปฏิบัติการทาง
กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Practice) โดย
เฉพาะกระบวนวชิาปฏบิติัการทางกจิกรรมบำบดั 1 (Occu-
pational Therapy Practice I) ทีน่กัศึกษาจะไดสัมผสัการ
ปฏบิติัการในสถานการณจรงิเปนครัง้แรก และเร่ิมประยุกต
ความรเูชงิทฤษฎีไปสกูารปฏบิติั (1)



    

และทำงานรวมกบัผอูืน่โดยใชภาษาในการส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ในรูปแบบของการพูดและการเขียน โดย
สามารถเลือก และปรับตัวในการใชภาษาไดอยางเหมาะสม
กบับริบทสังคม วฒันธรรม และทันกับการเปล่ียนแปลงไป
ของยุคสมัย (4) อยางไรก็ตาม เน่ืองจากในจุดประสงคการ
เรียนรขูองกระบวนวชิาฝกปฏบิติัการ ไดมงุผลลพัธในเร่ือง
ทกัษะการปฏิบติังานทางคลินกิ จงึมักจะจดัประสบการณ
การเรยีนร ูและกำหนดการวัดผลในมิติเชงิวชิาการ และเชิง
วชิาชพีทีส่อดคลองกบัจดุประสงคการเรยีนรขูองกระบวน
วชิา แตการจดัประสบการณและการวัดผลการเรยีนรยูงัขาด
ในสวนของกระบวนการฝกฝนในเรื่องทักษะการเขียน
รายงาน สงผลใหนกัศึกษามีทกัษะทางดานวิชาการและการ
ปฏบิติังานทางวิชาชีพ แตยงัขาดทักษะการรายผลทางคลินกิ
ซ่ึงเปนทักษะท่ีสำคัญในการส่ือสารกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ
หลายๆสวนไดแก ผูปวย ญาติ และทีมสหวิชาชีพแขนง
ตางๆ โดยจากประสบการณการสอนกระบวนวิชาปฏบิติัการ
ทางกิจกรรมบำบดั 1 ของผวูจิยัในฐานะของผสูอน พบวา
ปญหาทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิของนักศึกษา เกดิ
ข้ึนในลักษณะของการไมสามารถเขียนบงชี้เชื่อมโยงเหตุ
และผลของการปฏิบติังานได สงผลใหเกิดอุปสรรคในการ
ส่ือสารหรือถายทอดไปยังผูอาน ซ่ึงในการพัฒนาทักษะ
ดานการเขียนนั้นPope (4) รายงานวาเปนกระบวนการที่
สนับสนุนและสงเสริมผูเรียนในการพัฒนากระบวนการ
เขียนของตนเอง ผูสอนจำเปนตองใหความสำคัญกับการ
โตตอบการเขียนกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดประเมิน
ตนเอง และรับทราบแนวทางการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ

ในบทบาทของผูวิจัยในคร้ังน้ี อยูในฐานะของ
อาจารยผูสอน ซ่ึงเปนผูประสบเห็นปญหาการเขียน
รายงานทางคลินิกของนักศึกษาจากการสอนในช้ันเรียน
ของกระบวนวิชาการฝกปฏิบติังานทางคลินกิ โดยปญหา
และแนวทางแกปญหาน้ี ถอืเปนแหลงขอมลูชัน้ดีสำหรบั
การวิจัยในชั้นเรียน และเปนแหลงขอมูลที่บงบอกขอ
สังเกต ความรูสึกนึกคิด ทัศนะ เจตคติ และความคิดเชิง
สะทอนของผูเรียนไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาเก่ียวกบัสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิใน
กระบวนวิชาปฏิบัติการทางกิจกรรมบำบัด 1 สำหรับ
นักศึกษากิจกรรมบำบัดช้ันปที่ 3 ซ่ึงคาดหวังวาการจัด
ประสบการณการเรียนรทูางวิชาชพี สามารถทำควบคไูปกบั

การฝกฝนทกัษะการเขียนรายงานทางคลินกิได โดยอาศัย
กระบวนการสรางบรรยากาศในการเขียน การสงเสริมการ
เขียนเชิงริเริม่สรางสรรค การสงเสริมการเขียนเชิงวิเคราะห
การสงเสริมการเขียนเชิงสังเคราะห และการสงเสริมการ
เขียนเชงิวิพากษ เพือ่ใหนกัศึกษากิจกรรมบำบัด เปนผมีูทัง้
ความรูเชิงวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติ และสามารถ
ส่ือสารถายทอดความร ูและวิธีการปฏบิติัไปสผูอูืน่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

วตัถปุระสงคของงานวจัิย
เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมทักษะการ

เขียนรายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาการฝกปฏบิติังาน
ทางคลินกิ สำหรบันักศึกษากิจกรรมบำบดัชัน้ปที ่3

สมมตฐิานการวจัิย
คะแนนความสามารถดานการเขียนรายงานทาง

คลินิกของนักศึกษาภายหลังเขาโปรแกรมการสงเสริม
ทักษะการเขียนรายงานทางคลินิกสูงกวากอนการเขา
โปรแกรม

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะการเขียน
รายงานทางคลินกิ ในกระบวนวิชาปฏิบัติการทางกิจกรรม
บำบัด 1  ซ่ึงปญหาการวจิยัมาจากประสบการณการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนของอาจารยผูวิจัย เฉพาะกลุม
ประสบการณทีผ่วูจิยัทำหนาท่ีควบคุมการฝกปฏบิติังานเทาน้ัน

วธิกีารศกึษา
วธีิดำเนนิการวิจยั
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาก่ึงทดลองแบบหน่ึง

กลมุตัวอยาง (One group pretest-posttest quasi-experimen-
tal design) เพือ่ศึกษาโปรแกรมการสงเสริมทักษะการเขียน
รายงานทางคลินิกศึกษาในนักศึกษากิจกรรมบำบัดท่ีลง



 การสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิในกระบวนวิชาฝกปฏบิติังานทางคลินกิ 1
สำหรบันักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบดัคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม

ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาปฏบิติัการทางกิจกรรมบำบัด 1
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม โดยมีความ
ยนิดีและเต็มใจเขารวมในการศึกษา นกัศึกษาตองเขารวม
งานวิจัยตลอดจนเสร็จส้ินกระบวนการมีจำนวนท้ังส้ิน
22 คน

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจัิย
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัประกอบดวย

1. แบบสอบถามขอมลูท่ัวไป

2. แบบประเมินความสามารถดานการเขียน
รายงานทางคลินกิ

เปนเคร่ืองมือทีใ่ชในการใหคะแนนความสามารถ
ดานการเขียนรายงานทางคลินิก โดยจะทำการประเมิน
ความสามารถในการเขียน 3 หัวขอ ไดแก ดานการเขียน
รปูประโยคท่ีเชือ่มโยงถงึประธาน กรยิา และกรรม ดานการ
ใชภาษา และคำศพัททางวิชาการ และดานการเขียนขอมูล
ทีมี่หลกัฐานเชิงวชิาการสนับสนุน ซ่ึงกำหนดเกณฑ และ
น้ำหนักแนวการใหคะแนน (Rubrics) ซ่ึงมีระดับการให
คะแนนดังน้ี

หัวขอ เกณฑการใหคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. การเขียนรูป
ประโยคที่เชื่อมโยงถึง
ประธาน กริยา และ
กรรมและมีการ
เชื่อมโยงเนื้อหาของ
ประโยค 

สามารถเขียนประโยคที่
ประกอบดวย ประธาน กริยา 
และกรรมครบถวนสมบูรณ         
ทุกประโยค และมีการใช
คําเชื่อมระหวางเนื้อความใน
ประโยค และแตละประโยค
อยางสอดคลองกันอยางสมบูรณ 

สามารถเขียนประโยคที่
ประกอบดวย ประธาน กริยา 
และกรรมครบถวนเปนสวนใหญ 
และมีการใชคําเชื่อมระหวาง
เนื้อความในประโยค และแตละ
ประโยคสวนใหญสอดคลองกัน 

ขาดประธาน หรือกริยา หรือกรรม 
ที่สงผลใหรูปประโยคไมสมบูรณ
และไมมีการใชคําเชื่อมประโยค 
หรือมีการใชคําเชื่อมระหวาง
เนื้อความในประโยค และแตละ
ประโยคไมสอดคลองกัน 

2. การใชภาษา และ
คําศัพททางวิชาการ
ทางการแพทย และ
ทางวิชาชีพ 

สามารถใชคําศัพททางวิชาการ
ไดถูกตอง ชัดเจน และกะทัดรัด 
พรอมกับการใชภาษาเพ่ือการ
อธิบายถึงคําศัพททางวิชาการได
อยางถูกตองท้ังหมด 

สามารถใชคําศัพททางวิชาการ
สวนใหญไดถูกตอง และใชภาษา
เพ่ือการอธิบายถึงคําศัพททาง
วิชาการสวนใหญไดถูกตอง 

สามารถใชคําศัพททางวิชาการ
ถูกตองเปนสวนนอย และไม
สามารถเขยีนอธิบาย หรือใชภาษา
เพ่ือการอธิบายถึงคําศัพททาง
วิชาการถูกตองเปนสวนนอย 

3. การเขียนขอมูลที่มี
หลักฐานเชิงวิชาการ
สนับสนุน 

เขียนขอมูลในรายงานทางคลินิก
ดวยการเชื่อมโยงถึงที่มา หรือ
หลักการทางทฤษฎีสนับสนุน 

เขียนขอมูลในรายงานทางคลินิก
ดวยการบอกถึงแหลงที่มาของ
ขอมูลได แตยังไมมีเชื่อมโยงถึง
หลักการทางทฤษฎีสนับสนุน 

ไมมีการอางอิงหลักฐานเชิง
วิชาการมาสนับสนุน 

1. แบบบันทึกการเรยีนรขูองนกัศึกษา
เปนเคร่ืองมือที่ใชเพื่อใหนักศึกษาไดเขียนสรุป

กจิกรรมการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการฝกปฏบิติังาน
ทางกิจกรรมบำบดั และสะทอนคิดเก่ียวกบัการสอดแทรก
การสงเสริมความสามารถดานการเขียนรายงานทางคลินกิ
ในกระบวนวิชาการฝกปฏบิติังาน ซ่ึงการบันทึกการเรียนรู
ของนักศึกษาจะทำในปลายสัปดาหที ่2 และ 3 ของชวงเวลา
การฝกปฏบิติังาน

2. การสนทนากลมุ
เปนเคร่ืองมือที่ใชเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขา

รวมแสดงความคิดเห็นภายในกลมุ เก่ียวกบัการสอดแทรก
การสงเสรมิความสามารถดานการเขียนรายงานทางคลนิกิ
ในกระบวนวิชาการฝกปฏิบติังาน รวมท้ังใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการเขียนรายงานทางคลินกิ ท่ีสอดคลอง
กบัรปูแบบการเรียนรขูองนักศึกษา



    

โปรแกรมการสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทาง
คลนิกิ
ระยะท่ี 1 การวางแผน

ผูวิจัยรวมกันวางแผนกำหนดขอบเขตในประเด็น
ตอไปนี้

1. กำหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีจะสงเสริมทักษะการ
เขียนรายงานทางคลนิกิ ประกอบดวย

- การเ ขียนรูปประโยคท่ี เชื่ อมโยงถึง
ประธาน กรยิา และกรรม

- การใชภาษา และคำศัพททางวิชาการทางการ
แพทย และทางวิชาชีพ

- การเขียนขอมูลที่มีหลักฐานเชิงวิชาการ
สนับสนุน

2. กำหนดเกณฑ และน้ำหนกัแนวการใหคะแนน
(Rubrics) เพือ่ประเมินความสามารถดานการเขียนรายงาน
ทางคลินิกของผูเรียน

3. ออกแบบแบบบันทึกการเรียนรูเกี่ยวกับการ
เขียนแบบมีโครงสราง

4. รางขอคำถามนำเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัด
สนทนากลมุ
ระยะท่ี 2 การปฏิบติัการ

1. ผูวิจัยทำการประเมินความสามารถดานการ
เขียนรายงานทางคลินิกของนักศึกษาตามเกณฑ และ
น้ำหนักการใหคะแนนตามท่ีกำหนดในสัปดาหที่ 1 ของ
การฝกปฏบิติังาน

2.  ผวูจิยัดำเนนิการสงเสริมทักษะความสามารถ
ดานการเขยีนรายงานทางคลินกิในกระบวนวชิาปฏบิติัการ
ทางกิจกรรมบำบัด 1 โดยอาศยัการสะทอนผลทีไ่ดจากการ
ประเมินในขอที ่1 ใหนกัศึกษาไดรบัรถูงึความสามารถและ
ขอควรปรับปรุงใชระยะเวลาดำเนินการวิจยัเปนระยะเวลา
1 เดือนตอกลมุ จำนวนท้ังส้ิน 4  กลมุใชเวลาท้ังส้ิน 4  เดือน
ตามการแบงชวงการฝกปฏบิติังานของกระบวนวชิา โดยใช
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ผานวิธีการโตตอบ
การเขยีนกบันกัศึกษา รวมกับการใหแนวทางการเขียนทีมี่
ประสิทธิภาพและสงเสริมการวิเคราะหผลงานการเขียน
ของตนเองโดยกิจกรรมการสงเสริมทักษะการเขียน
รายงานทางคลินกิ ประกอบดวย

2.1 การสอดแทรกวิธีการปรับปรุงงานเขียน
รายงานทางคลินิก ผานการใหขอมูลสะทอนกลับ
(Feedback)โดยอาศัยการแสดงตัวอยางจากงานเขียนที่
สมบูรณทั้งในดานการเขียนรูปประโยคท่ีเช่ือมโยงถึง
ประธาน กรยิา และกรรม ดานการใชภาษา และคำศัพททาง
วิชาการ และดานการเขียนขอมูลท่ีมีหลักฐานเชิงวิชาการ
สนับสนุน

2.2 การสะทอนคิด (Reflection) ของผเูรยีนตอ
งานเขียน กระบวนการเรยีนรทูีไ่ดจากการเขยีน และความ
สามารถในการเขียนของผู เรียนโดยนักศึกษาทำการ
สะทอนคิดผานแบบบันทึกการเรียนรู

3. ผูวิจัยทำการประเมินความสามารถดานการ
เขียนรายงานทางคลินิกของนักศึกษาตามเกณฑ และ
น้ำหนักการใหคะแนนตามท่ีกำหนดภายหลังการดำเนิน
การสอนในสัปดาหที่ 4 ของการฝกปฏิบัติงานท้ังน้ีเพื่อ
ปองกนัอคติ (bias) ทีอ่าจมีผลเบีย่งเบนตอการใหคะแนน
ผูวิจัยในฐานะของผูประเมินจึงควบคุมโดยใชเคร่ืองมือ
การประเมินท่ีมีเกณฑและน้ำหนักของแนวการใหคะแนน
(Rubrics) ตามความสามารถดานการเขียนเชิงประจักษที่
ปรากฎในรายงานทางคลินกิ

4. จัดประชุมสนทนากลุมรวมกันระหวางนัก
ศึกษาและผวูจิยัเพือ่สะทอนผลการเรียนรเูก่ียวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเขียนรายงานทาง
คลินกิ ในกระบวนวิชาปฏิบัติการทางกิจกรรมบำบัด 1 ภาย
หลงัจากส้ินสุดการฝกปฏิบติัการ และการสอบลงกองเพ่ือ
ยายหนวยประสบการณของนกัศึกษาแตละชวง
ระยะท่ี 3 การสังเคราะห

ผูวิจัยรวมกันสะทอนผลการปฏิบัติงาน และ
สังเคราะหกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะการ
เขียนรายงานทางคลินิก ในกระบวนวิชาปฏิบัติการทาง
กจิกรรมบำบดั 1 ตามผลขอมลูทีไ่ดรบัจากระยะที ่1 และ 2

การวเิคราะหขอมลู
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา  และการ

วเิคราะหเน้ือหา (content analysis)



 การสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิในกระบวนวิชาฝกปฏบิติังานทางคลินกิ 1
สำหรบันักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบดัคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม

ผลการศกึษา
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย

นกัศึกษาช้ันปที ่ 3  สาขาวิชากิจกรรมบำบดั คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  จำนวน 22 คน เปนเพศชาย
7 คน (รอยละ 31.82) และเพศหญิง 15 คน (รอยละ
68.18)โดยอายุต่ำสุดเทากับ 21 ป อายุสูงสุดเทากับ 37 ป และ
อายเุฉลีย่เทากับ 22.59 +  3.23 ป

สำหรับผลคะแนนทักษะดานการเขียนรายงานทาง
คลินิก พบวาในดานการเขียนรูปประโยคท่ีสมบูรณ และ
การเชือ่มประโยคหรอืเนือ้ความ และการใชภาษา และศัพท
เทคนิค มีคะแนนเฉล่ียหลังผานกิจกรรมสงเสริมทักษะ
การเขียนเพิม่ข้ึน แตในดานการอางอิงหลกัฐานสนับสนุน
ไมมีการเปล่ียนแปลงของคะแนน ดังแสดงตารางท่ี 1

ตารางที ่ 1  คะแนนทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิกอนและหลังกิจกรรมสงเสริมทักษะการเขียน

ทักษะดานการเขียนรายงาน 
ทางคลินิก 

คะแนนเฉลี่ย 
กอนผานกิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ย 
หลังผานกิจกรรม 

รอยละ 
ของความแตกตาง
ของคะแนนเฉลี่ย 

การเขียนรูปประโยคที่สมบูรณ และ 
การเช่ือมประโยคหรือเนื้อความ 

1.45 2.77 91.03 

การใชภาษา และศัพทเทคนิค 1.55 2.73 76.13 
การอางอิงหลักฐานสนับสนุน 1.00 1.00 0.00 

รวม 1.33 2.17 63.16 

สำหรับขอมูลทีน่กัศึกษาสะทอนไวในแบบบันทึก
การเรียนร ูพบวาในดานลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
สวนใหญเปนการอภปิราย การวางแผนรวมกันระหวางนัก
ศึกษาและอาจารย การอธิบาย และใหแนะนำของอาจารย
การประเมิน และลงมือฝกปฏิบัติจริง การคนควา และ
นำเสนอขอมูล รวมท้ังการเขียนรายงานทางคลินิค สวน
ผลของการสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิ นกั
ศึกษาสะทอนวาทำใหเกิดความเขาใจในการเขียนรูป
ประโยคท่ีสมบูรณ ทำใหทราบจุดบกพรองของตนเอง และ
แนวทางการแกไข ทำใหสามารถเขียนเชือ่มประโยคและ
เน้ือความไดอยางถูกตอง ทำใหเกดิการเปล่ียนรปูแบบการ
เขียนจากภาษาพูดเปนภาษาเขียน ทำใหไดเรียนรูการใช
ศัพทเทคนิค รวมทั้งทำใหนักศึกษาตระหนักวาการเขียน
ขอมลูท่ีมีหลกัฐานสนับสนุนทำใหเกิดความเช่ือถอืไดของ
ขอมลู และทราบแหลงการคนควาเพ่ิมเติม นอกจากในสวน
ของผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษา
สะทอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลทางออมวาการเขียนรายงาน

ทางคลินกิ ถอืเปนการทบทวนเน้ือหาการฝกปฏิบติังานใน
แตละวนัของนักศึกษาไดอกีดวย

อภปิรายผล
เม่ือทำการวเิคราะหและสังเคราะหรปูแบบการจัด

ประสบการณ และลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กระบวนวิชาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก พบวาควรจัดเปน
กระบวนการท่ีเปนระบบตอเน่ือง และประกอบดวยรปูแบบ
ทีห่ลากหลาย และควรสอดแทรกวธีิการปรบัปรงุงานเขียน
รายงานทางคลินิก ผานการใหขอมูลสะทอนกลับในดาน
การเขียนรูปประโยคท่ีเชื่อมโยงถึงประธาน กริยา และ
กรรม ดานการใชภาษา และคำศัพททางวิชาการ และดานการ
เขียนขอมูลที่มีหลักฐานเชิงวิชาการสนับสนุน รวมท้ังให
โอกาสนักศึกษาไดสะทอนคิด (Reflection) ตองานเขียน
กระบวนการเรียนรทูีไ่ดจากการเขียน และความสามารถใน
การเขียนของตนเอง



    

สำหรับกระบวนการสงเสริมทักษะการเขียน
รายงานทางคลินกิ จำเปนตองอาศัยองคประกอบหลกัดังน้ี

1. องคประกอบดานผสูอน
ผูสอนที่ตองการสงเสริมทักษะการเขียน

รายงานทางคลินิก ในกระบวนวิชาปฏิบัติการ นอกจาก
จะทำหนาท่ีอาจารยผคูวบคุมการฝกปฏบิติัการท่ีทำหนาท่ี
ควบคุมดูแลการฝกปฏิบติังานทางคลินกิแลว ยงัตองแสดง
บทบาทในการเปนผูใหขอมูลสะทอนกลับดานการเขียน
และตรวจสอบ โตตอบขอมลูเก่ียวกบัการเขียนรายงานทาง
คลินกิใหแกนกัศึกษาไปพรอมๆกัน

2. องคประกอบดานผเูรยีน
ผูเรียนตองเปดโอกาสใหตนเองในการเรียนรู

มีทัศนคติที่ดีตอการเขียน และมีการจัดการเวลาในการ
เขียนท่ีดี เนือ่งจากการเขยีนท่ีดีตองอาศัยทัง้แรงจงูใจ ความ
ต้ังใจในการเขียน และการใชเวลาในการเขียนเชิง
วเิคราะหท่ีมีเน้ือหาทีถ่กูตอง ประกอบกบัการใชภาษา และ
การใชไวยากรณอยางสอดคลองและเหมาะสม

3. องคประกอบดานทักษะการเขียนรายงานทาง
คลนิกิ

ทักษะการเขียนรายงานทางคลินิกที่สำคัญ
ประกอบขึ้นมาจากองคประกอบยอยหลายดาน ซ่ึงใน
กาวิจัยครั้งน้ีทำการศึกษาองคประกอบยอย 3 ดาน ไดแก
ดานการเขียนรปูประโยคทีส่มบูรณ และการเชือ่มประโยค
หรอืเนือ้ความ ดานการใชภาษา และศัพทเทคนิค และดาน
การอางอิงหลกัฐานสนับสนุน

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียทักษะดานการเขียน
รายงานทางคลินกิของนักศึกษา พบวา ในคร้ังแรกดานการ
ใชภาษา และศัพทเทคนิคมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือดาน
การเขียนรปูประโยคท่ีสมบูรณ และการเช่ือมประโยคหรือ
เนื้อความ และ ดานการอางอิงหลักฐานสนับสนุน ตาม
ลำดับ อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาท่ีเขารวมการวิจยัครัง้น้ี เปน
นกัศึกษาช้ันปที ่3 ทีก่ำลังเรยีนในภาคเรียนท่ี 2 ซ่ึงเปนระดับ
ชั้นปที่ไดเรียนองคความรูของวิชาชีพในสวนภาคทฤษฎี
แลว จึงมีขอมูลเกี่ยวกับคำศัพทเทคนิคท่ีใชในทางคลินิก
และสามารถดึงคำศัพทมาใชเพื่อการเขียนรายงานทาง
คลินกิได จงึทำใหคะแนนเฉล่ียดานน้ีสูงกวาดานอ่ืนๆ แต
เนือ่งจากการเขยีนคำศัพททีป่ระกอบในประโยคยงัเกดิข้ึน

ในลักษณะของภาษาพูด ที่ เกิดจากความเคยชินใน
ขณะอภิปรายกรณีศึกษาผรูบับริการ (Case Conference) ซ่ึง
ตองการความกระชับ และรวดเร็วในการสนทนา จึงสง
ผลใหคะแนนเฉล่ียดานการเขียนรูปประโยคท่ีสมบูรณ
และการเช่ือมประโยคหรือเน้ือความมีคะแนนต่ำกวาดาน
การใชภาษา และศัพทเทคนิค สำหรบัดานการอางองิหลกั
ฐานสนับสนุนนั้น มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด อาจเนื่องมาจาก
ในกระบวนวิชาฝกปฏิบติังานทางกิจกรรมบำบัด 1 เนนการ
เขียนรายงานทางคลินกิเก่ียวกบัการประเมิน การแจกแจง
ปญหา และการวางเปาประสงคการรกัษา (5) และถือเปน
กระบวนวิชาฝกปฏิบติังานท่ีนกัศึกษาไดรบัผดิชอบวางแผน
การใหโปรแกรมการใหบรกิารสำหรบัผรูบับริการจรงิเปน
ครั้งแรก ดังน้ันนักศึกษาจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
เครื่องมือการประเมิน การใชเครื่องมือปะเมิน การเขียน
ปญหาทางกิจกรรมบำบัด และการเขียนเปาประสงคการ
รกัษา ผานการอธิบายโดยตรงจากอาจารยผคูวบคุมการฝก
ปฏิบติังาน โอกาสในการเขียนเพ่ือสงเสริมทักษะดานการ
อางอิงหลักฐานสนับสนุน จึงเกิดข้ึนในลักษณะของ
การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับลักษณะอาการของโรค ตามการวินิจฉัยของผูรับ
บรกิารทีน่กัศึกษาไดรบัเทาน้ัน

สำหรบัในการประเมินการเขียนคร้ังสุดทาย กลบั
พบวาดานการเขียนรูปประโยคท่ีสมบูรณ และการเช่ือม
ประโยคหรือเนื้อความ มีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ
ดานการใชภาษา และศัพทเทคนิค อาจเน่ืองจากการเขียน
รายงานทางคลินกิของนักศึกษาในคร้ังแรก มงุท่ีการเขียน
ในระดับส่ือสาร (Communication) จึงเนนการเขียนให
ผูอานเขาใจในเน้ือความมากกวาการเขมงวดในดาน
ไวยากรณแตเม่ือนักศึกษาไดรับขอมูลใหปรับปรุงดาน
ไวยากรณ เพือ่นำไปสรูะดับวิเคราะหวจิารณ (Criticism) ซ่ึง
เปนระดับของการเขียนวิเคราะหสังเคราะหเน้ือหา พรอม
กับการประเมินภาษาท่ีใชได เพื่อใหเกิดการเขียนที่
สอดคลองกบัเน้ือหาและจุดประสงคของการเขียนท่ีมีถอย
คำ สำนวน ลีลาการเขียนอยางเหมาะสมจึงทำใหคะแนน
เฉล่ียดานน้ีเพิ่มสูงข้ึนได

นอกจากน้ียังพบวาคะแนนเฉล่ียทักษะดานการ
เขียนรายงานทางคลินิกในภาพรวมเพิ่มข้ึนภายหลังจาก
เสรจ็ส้ินการฝกปฏบิติังาน ซ่ึงสอดคลองกบั ผองฉว ีและ



 การสงเสริมทักษะการเขียนรายงานทางคลินกิในกระบวนวิชาฝกปฏบิติังานทางคลินกิ 1
สำหรบันักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบดัคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม

คณะ (6) ที่พบวา การบูรณาการและสังเคราะหรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเรียนของ
นกัศึกษาในดานการศึกษาคนควา การนำเสนอ การสนทนา
ทางวิชาการ และการเขียนทางวิชาการ ผานเทคนิค 8 วธีิคือ
การเรยีนเปนแบบอยาง การแสวงหาความร ูการส่ังงาน การ
เรียนดวยการปฏิบติั การฝกฝน การสะทอนผลการปฏบิติั
เกณฑการประเมิน และการแลกเปลีย่นเรยีนร ูสงเสรมิให
นกัศึกษามีพฒันาการทักษะการเรียนสูงข้ึนในทุกดาน และ
ยงัสอดคลองกบั Duijnhouwer และคณะ (7) ทีพ่บวา คะแนน
ความสามารถดานการเขียนของนักศึกษาจากกระบวนการ
ใหขอมูลสะทอนกลับ ที่สอดแทรกวิธีการปรับปรุงงาน
เขียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก ในการศึกษาคร้ัง
นี้ทำการศึกษาในกระบวนวิชาการฝกปฏิบัติงานทาง
กจิกรรมบำบัด 1 ซ่ึงเปนกระบวนวิชาการฝกปฏบิติังานคร้ัง
แรกของนักศึกษา ทำใหนกัศึกษายังไมเกิดความเช่ือม่ันท้ัง
ในการฝกปฏิบัติงาน และในการเขียนรายงานทางคลินิก
เม่ือนักศึกษามีความเช่ือมั่นตอความสามารถในการเขียน
ในชวงแรกต่ำ จงึมีแนวโนมท่ีจะวางแผนและตรวจสอบช้ิน
งานของตนเองและการใหนักศึกษาเขียนสะทอนคิดตอ
ขอมูลสะทอนกลับท่ีไดรบั และกลับไปตรวจสอบอีกคร้ัง มี
แนวโนมท่ีจะชวยปรบัปรุงความสามารถดานการเขียนของ
นกัศึกษาท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองตอความสามารถในการ
เขียนในระดับต่ำถึงปานกลางไดในชวงกอนการเขียนได
(7)อยางไรก็ตามแมวาผลคะแนนเฉล่ียทกัษะดานการเขียน
รายงานทางคลินิกในภาพรวมเพ่ิมข้ึน แตก็พบวาในดาน
การเขียนขอมูลท่ีมีหลักฐานสนับสนุน ไมมีการเปล่ียน
แปลงของผลคะแนนเฉล่ียทัง้น้ีเน่ืองจากประสบการณของ
ทักษะดานน้ี สวนใหญนักศึกษาจะไดรับจากการเขียน
รายงานการคนควาเพิม่เติม แตในการเขียนรายงานทางคลินกิ
ยังนำมาใชนอย เน่ืองจากกระบวนวิชาน้ีมีวัตถุประสงคที่
เนนการประเมินทางคลินิก และการใหการบำบัดรักษา
เบ้ืองตน ประกอบกับยงัมีเน้ือหากระบวนวิชาเก่ียวกับการ
บำบัดรักษาท่ีนกัศึกษายังไมไดเรยีน ทำใหการอธิบายโยง
ไปสหูลกัฐานสนับสนุนแผนการรักษาน้ันๆ ยงัทำไดจำกัด

สำหรับการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จาก
ความคิดเห็นเพิม่เติมของนักศึกษาสรุปได 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 คิดเห็นสนับสนุนตอกระบวนการ
การสงเสริมทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินิก

นักศึกษาคิดวา เปนกระบวนการท่ีชวยให มี
พัฒนาการทักษะการเขียนดีข้ึนตระหนักไดวาการเขียน
รายงานทางคลินกิ เปนทักษะท่ีตองเกดิจากการฝกฝนและ
ถอืเปนการทบทวนเน้ือหาการฝกปฏิบัติงานในแตละวันจึง
ควรมีการเรียนการสอนการเขียนรายงานทางคลินกิใหกบั
นกัศึกษาทุกคน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในการเขียนรายงาน
ทางคลินิก เปนการเขียนในสถานการณจริง ปญหาการ
เขียน และขอเสนอแนะในการแกไขการเขยีนเกิดข้ึนผาน
ประสบการณตรงของนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงาน ดัง
นั้นนักศึกษาจึงคิดวาการเพ่ิมกระบวนการสงเสริมทักษะ
ดานการเขียนในการฝกปฏบิติังานทางคลินกิจงึไมใชเรือ่ง
ยงุยาก และสนับสนุนใหเกดิข้ึน ซ่ึงทำใหนอกจากนกัศึกษา
จะมีอาจารยผคูวบคมุการฝกปฏบิติังานท่ีทำหนาท่ีดูแลการ
ปฏิบติังานทางคลินกิสำหรับนักศึกษาแลว ยงัแสดงบทบาท
สำคัญในการโตตอบการเขียนกับผเูรยีน เพือ่ใหผเูรยีนได
ประเมินตนเอง และรับทราบแนวทางการเขียนท่ีมีประ
สิทธิภาพไปพรอมกันอกีดวย
ประเด็นที่ 2 ประโยชนของกระบวนการการสงเสริม
ทักษะดานการเขียนรายงานทางคลินิก

นักศึกษาคิดวานอกจากประโยชนดานการเขียน
รายงานทางคลินิกโดยตรง ยังเกิดผลตอการจัดระเบียบ
ความคิด กระบวนการคิด และการประมวลผลองคความรซ่ึูง
สงผลตอการเขียนตอบขอสอบบรรยาย และการเรียบเรียง
ภาษาพูดงานนำเสนอ หรือการอธิบายสูผูฟงกลุมตางๆ
เน่ืองมาจากในกระบวนการสงเสริมทักษะดานการเขียน
รายงานทางคลินกิครัง้น้ี ไดนำเอาทฤษฎีการเนนการตอบสนอง
ของผูอาน (Reader-Response Theory) และเทคนิคการ
เขียนเพือ่การเรยีนร ู (Writing-to-Learn Technique) มาใช
ประสมประสาน ซ่ึงชวยใหผูเรียนไดเขียนดวยแรงจูงใจ
ถายทอดความนึกคิด ความรสึูก แนวคิด และประสบการณ
ที่สอดคลอง และพัฒนาไปสูทักษะของการคิดวิเคราะห
สอดคลองกับ รัชนีกร (8) ที่กลาวถึงผลของการเขียน
สะทอนคิดในกระบวนการสงเสริมการเขียนวาเปนการ
พฒันาความมีระเบียบ และทักษะในการสรางและจัดลำดับ
ความคิดเปดโอกาสในการสังเกตและวิเคราะหความคิดของ
ตนเอง และชวยพฒันาทักษะการวิเคราะหและสังเคราะห



    

ของตนเอง รวมท้ังเปนการเช่ือมโยงองคความรูเกากับ
องคความรใูหม ชวยสงเสริมใหผเูขียนเปนนักคิดท่ีดีข้ึนใน
การต้ังคำถามและใหเหตุผล และเปดโอกาสในการจับ
ประเดน็หรอืหวนคดิถงึส่ิงท่ีคดิในรปูแบบท่ีถาวร หรอืแม
แตปรบัเสริมความคิดน้ันใหมได
ประเด็นที่ 3 การเสนอแนวทางตอกระบวนการการสง
เสริมทกัษะดานการเขียนรายงานทางคลินกิ นกัศึกษาตอง

การใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับการเขียน
รายงานทางคลินกิกอนการฝกปฏิบติังาน และตอเน่ืองไป
จนถงึขณะฝกปฏบิติังานอาจเปนผลสบืเน่ืองจากประเด็นท่ี
2 ที่นักศึกษาไดเห็นถึงประโยชนของการสงเสริมทักษะ
ดานการเขียนรายงานทางคลินิกท่ีสอดแทรกในกระบวน
วิชาการฝกปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในการฝกปฏิบัติงาน
ครั้งแรกของนักศึกษา ซ่ึงเปนชวงเวลาที่นักศึกษายังขาด
ความม่ันใจสอดคลองกบั (7) ทีพ่บวา การสงเสริมการเขียน
สะทอนคิด และการใหขอมูลสะทอนกลับของอาจารย
ผสูอนเพ่ือใหนกัศึกษานำกลับไปตรวจสอบอีกคร้ัง มีแนวโนม
ทีจ่ะสามารถชวยปรบัปรุงความสามารถดานการเขยีนของ
นกัศึกษาท่ีมีความเช่ือมัน่ตอความสามารถในการเขียนใน
ระดับต่ำถึงปานกลางได

อยางไรก็ตามตามลักษณะการวิจัยการเรียนการ
สอนมักจะมีขอจำกดัจากการท่ีผวูจิยัมักจะเปนผทูีส่อนไป
ในคราวเดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสอนเปนผูที่มองเห็น
ปญหาและตองการแกไขปญหาเพ่ือปรบัปรุงการเรียนการ
สอนในกระบวนวิชาท่ีรบัผดิชอบ ดังน้ันการปองกันการเกิด
อคติในดานของการประเมินผูเรียนจึงเปนประเด็นท่ีควร
ทำใหลดลงไดดวยกระบวนการออกแบบการวิจยั ซ่ึงในการ
ศึกษาคร้ังน้ี ผวูจิยัไดพยายามปองกันปญหาดานน้ีจากการ
ออกแบบและพฒันาเครือ่งมือการประเมินจากการพจิารณา
เกณฑการใหคะแนนท่ีมาจากองคประกอบของช้ินงาน
เขียนดวยการใชเกณฑและน้ำหนักของแนวการให
คะแนน (Rubrics) วาองคประกอบทีก่ำหนดนัน้มีหรอืเกดิ
ข้ึนในช้ินงานเขียนของนักศึกษาหรือไม

ขอจำกัดในการวิจัย
เนื่องจากการไดมาของขอมูลในการสนทนากลุม

ผวูจิยัทำหนาท่ีเปนผดูำเนินการ (modulator) ในการกระตนุ

ใหเกิดการอภิปรายภายในกลุมตามประเด็นขอบเขตท่ี
กำหนด แตอาจสงผลตอการรับรูของนักศึกษา เกี่ยวกับ
บทบาทของการเปนอาจารยผมีูสวนในการใหคะแนนการ
ฝกปฏบิติังานของนักศึกษา จงึอาจมีอทิธิพลตอความนึกคิด
และการเปดเผยขอมลูของนักศึกษาดวยขอจำกัดน้ี อาจารย
ผูวิจัยจึงดำเนินการสนทนากลุมภายหลังจากการฝก
ปฏิบติังาน และการสอบลงกอบเพือ่ยายหนวยประสบการณ
ทางคลินกิของนักศึกษาแตละชวงส้ินสุดแลว และชีแ้จงวา
ผลของการสนทนากลมุจะมีสงผลตอคะแนนของนักศึกษา
รวมทัง้กอนการสนทนากลมุ อาจารยผวูจิยัจะทำการฝกฝน
การใชคำถามเพ่ือกระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุม
และจะทำหนาท่ีเปนเพียงผูสรุปประเด็นของการสนทนา
โดยไมเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1. ควรตระหนักในดานการเตรียมตัวกอนการ

เขียนสะทอนคิด โดยอาจใหขอมูลหรือคำแนะนำการ
เตรียมตัวเขียน เชน การแบงเวลาในการเขียน ขอบเขตใน
การเขยีน ฯลฯ

2. ควรดำเนินการสงเสริมทักษะการเขียนรายงาน
ทางคลินกิสำหรับนักศึกษาทุกคน ซ่ึงอาจทำในลักษณะของ
การวางแผนรวมกับคณาจารยผคูวบคุมการฝกปฏิบติังาน

3. ในการนำไปใชในกลุมตัวอย างหรือใน
กระบวนวิชาท่ีแตกตางกัน อาจตองมีการปรับเปล่ียนให
สอดคลองเหมาะสมตามบริบทน้ันๆ

ขอเสนอแนะดานการวิจัย
1. นอกจากการศึกษาเก่ียวกับทักษะการเขียน

รายงานทางคลินกิ อาจทำการวิจยัเก่ียวกับทักษะอ่ืนๆทีเ่กีย่ว
ของในการฝกปฏิบติังานทางคลินกิ ไดแก ทกัษะการทำงาน
รวมกัน และทักษะการเรียน เปนตน

2. ในการดำเนินการเก็บขอมูลในสวนของการ
สนทนากลมุ อาจใหผทูีไ่มมีสวนไดสวนเสียเกีย่วกบัการให
คะแนนการฝกปฏบิติังานเปนผดูำเนินการ เพือ่ลดอคตจิาก
อิทธิพลของอาจารยผูวิจัยที่อาจมีอิทธิพลตอความนึกคิด
และการเปดเผยขอมลูของนกัศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาผลการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 (2) ศึกษาผลการ

ประเมินตนเองของบุคลากร ศบก. ตอการนำระบบคณุภาพ ISO9001:2008 มาใชและ (3) เปรยีบเทียบผลการประเมิน
ตนเองของบุคลากร ศบก. กอนและหลงัการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช การศึกษาคร้ังน้ี ประชากรท่ีศึกษาเปน
บคุลากรท้ังหมดของศูนยบรกิารการศึกษา (ศบก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จำนวน 31 คน เคร่ืองมือทีใ่ช
ในการรวบรวมขอมลูคือ การดำเนินงานตามขอกำหนดตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001:2008 และแบบสอบถามการ
ประเมินตนเอง 7 ดานประกอบดวย (1) ดานการใหความสำคญักบัผรูบับรกิาร (2) ดานภาวะผนูำ (3) การมีสวนรวมของ
บคุลากร (4) ดานกระบวนการดำเนินงาน (5) ดานระบบการจัดการ (6) ดานการปรับปรุงอยางตอเนือ่ง และ (7) ดานขอ
เท็จจรงิเพือ่การตัดสินใจการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผทูรงคุณวุฒ ิ3 ทานวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ
เชงิบรรยาย และการเปรยีบเทียบผลการประเมนิตนเองระหวางกอนและหลงัการนำระบบบรหิารคณุภาพ ISO9001:2008
มาใชดวย Paired-Sample T test ผลการศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว(1) การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008
มาใชสามารถบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพท่ี ศบก. ต้ังไว และเปนไปตามขอกำหนดตามอนุกรมมาตรฐาน
ISO 9001:2008(2) บุคลากร ศบก. ประเมินตนเองกอนการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชอยูในระดับ
มาก(3.85ฑ0.46) และหลังการนำมาใชอยใูนระดับมากท่ีสุด(4.57±0.32) ทัง้ในภาพรวมและรายดานท้ัง 7 ดานและ (3)
ผลการเปรยีบเทยีบการประเมนิตนเองของบคุลากร ศบก. ทัง้กอนและหลงัการนำระบบคณุภาพ ISO9001:2008 มาใช มี
ความแตกตางกันอยางมีนยัสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทัง้ในภาพรวมและรายดานท้ัง 7 ดานองคกรทีจ่ะนำระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชควรพจิารณาดำเนินการตามขอกำหนดของอนกุรม ISO 9001 โดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน
การใหความสำคญัแกลกูคา หรอืผรูบับรกิาร โดยเนนความพึงพอใจ และความคาดหวังของลูกคา และขอเสนอแนะเพ่ือ
การวจิยัตอไปควรพจิารณาผลสมัฤทธ์ิของระบบคณุภาพตามมมุมองของ Balanced Scorecard ทัง้ดานการเงิน ลกูคา การ
จดัการภายใน ดานบุคลากรและการเรียนร ูเพือ่วดัผลทีไ่ดจากการเปล่ียนแปลงเม่ือนำระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2008
มาใช
คำสำคัญ: การประเมินตนเอง; ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008; ศูนยบรกิารการศึกษา;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



 การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ ISO9001: 2008
ของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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-imple-
mentation 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 compara-
tive 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 ofcustomers-
focused 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. ความเปนมาและความสำคญัของปญหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปน

มหาวิทยาลยัในกำกับของรฐัท่ีไมเปนสวนราชการ ดำเนินงาน
ภายใตพระราชบัญญัติ มทส.  พ.ศ. 2533 โดยมีวตัถุประสงค
ในการต้ังมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติเพื่อแกปญหา
การขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคใหกวางขวาง

ยิง่ข้ึน มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีดานการเรียนการสอน การวิจยั
การใหการศึกษาดานวิชาการ และวชิาชพีชัน้สูง การบรหิาร
ของมหาวทิยาลยัอยภูายใตภารกจิหลกั 5 ประการ  ไดแก
(1) ผลติและพฒันากำลงัคนระดับสูงดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี (2) วจิยั คนควาเพือ่สรางสรรค จรรโลงความ
กาวหนาทางวิชาการ(3) ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม(4) ใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม
และ (5) ทะนุบำรงุศิลปะและวฒันธรรมของชาตแิละของ



    

ทองถิ่น ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกำหนดยุทธศาสตรการ
พฒันาออกเปน 5 ยทุธศาสตร ไดแก ยทุธศาสตรที1่: การ
จัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร
ที2่:การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจยัสกูารยอม
รบัในระดับชาติ และนานาชาติ ยทุธศาสตรที3่: การเสรมิ
สรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและ
พฒันา เทคโนโลย ีและการบรกิารวชิาการ  เพือ่การเปนท่ี
พึ่งของสังคม ยุทธศาสตรที่4: การสงเสริมเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรมของทองถ่ินและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และยทุธศาสตรที ่5การบรหิารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพสงู
ภายใตอตัตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดย
ในยทุธศาสตรที ่5 นี ้มียทุธศาสตรยอยเนนการพฒันาระบบ
การบริหารจัดการสูความเปนเลิศตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพสากล โดยถายทอดนโยบายคุณภาพสูหนวยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพ สู
องคกรแหงการเรียนรขูองมหาวทิยาลยั [1]

ศูนยบรกิารการศึกษา (ศบก.) เปนหนวยงานระดับ
ศูนยใน มทส. มีภารกจิหลกัในการใหบรกิารงานทะเบียน
นักศึกษาและประเมินผลการศึกษา โดยเก่ียวของกับนัก
ศึกษาทุกคนในทุกระดับการศึกษา ต้ังแตเริ่มเขาศึกษา
จนกระท่ังสำเร็จการศึกษา รวมท้ังการใหบรกิารแก บคุลากร
อาจารย ผปูกครองและหนวยงานภายนอก มทส.โครงสราง
องคกรของ ศบก.  ประกอบดวย ฝายรับนักศึกษา ฝาย
ทะเบียนนักศึกษา ฝายตารางสอนตารางสอบ ฝายประมวล
ผลและขอมูลบัณฑิต ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ และ
ฝายธุรการ ในฐานะหนวยงานสนับสนุนภารกิจของ มทส.
โดยยึดหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ศบก. มีวิสัย
ทัศนในการเปน “ศูนยบริการดานทะเบียนและประเมิน
ผลทีมี่คุณภาพ และเปนท่ียอมรบัระดับสากล” โดยต้ังแตป
2555 ศบก. ไดดำเนนิการตามยุทธศาสตรของ มทส. โดย
การนำระบบบริหารคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2008
มาใชในหนวยงาน และสนับสนุนนโยบายวัฒนธรรม
คุณภาพของ มทส. [2] ซ่ึงอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 เปน
ระบบบริหารคุณภาพท่ียอมรบักันท่ัวโลก นยิมนำมาบริหาร
องคกรเชงิปฏบิติัทีดี่ และเปนแนวทางในการพัฒนาปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง โดยการดำเนินการเนนการ
ปองกนั ลด และขจัดขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน สรางความพึง

พอใจใหกบัลกูคา [3] โดยจำนวนสถานประกอบการทีไ่ด
รบัการรบัรองระบบ ISO 9001 และข้ึนทะเบียนกบัสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมมีมากกวา 6,000 ราย จาก
การศึกษาของสุวมิลเล็กสกลุ และคณะ [4] พบวาผลสมัฤทธ์ิ
ในการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใชใน
สถานประกอบการจำนวน 10 แหง ตามมุมมองแบบ
Balanced Scorecard ทั้งดานการเงิน ดานลูกคา ดานการ
จัดการภายใน และดานบุคลากรและการเรียนรู รวมถึง
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ผลการศึกษาพบวาปจจัย
ทีท่ำใหมีการนำระบบคุณภาพ ISO 90001 มาใชในองคกร
สามลำดับแรกคือ ตองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
ตองการแกไขขอบกพรองในการทำงาน และเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันภายในประเทศ  โดยแนวทางการ
ดำเนินการของระบบคุณภาพ ISO 9001 ใชแนวทางการ
จดัการกระบวนการ (process approach) และวงจรคณุภาพ
Deming cycle (Plan-Do-Check-Act,PDCA) เปนหลกัใน
การดำเนินงาน ซ่ึงในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ การ
ประเมินตนเองมักเปนหน่ึงในกลไกของวงจรคุณภาพโดย
เฉพาะในข้ันตอนการประเมินผลการดำเนินการ (check)
ประกอบดวย 1) การกำหนดกิจกรรมและเกณฑการ
ประเมิน 2) การทบทวนและใชเกณฑการประเมิน 3) การ
ประเมินตนเอง และ 4) การปรับปรุงพฒันากิจกรรม โดย
การประเมินตนเองจะชวยทำใหผูประเมินตนเองมีความ
มุงม่ันในการทำงาน สะทอนความคิดของตนเองและ
หนวยงาน ทราบขอเดนขอบกพรอง พฒันาตนเอง ชวยให
งานมีคุณภาพ รวมท้ังเกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมขีดความ
สามารถในการพัฒนาบุคคลและองคกร [5]

จากการท่ี ศบก. ไดเริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ
ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO9000 มาพัฒนาใชในหนวยงาน
ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนพบวาบุคลากรบางสวนยัง
ขาดความเขาใจในระบบบริหารคุณภาพจึงเห็นควรใหมี
การประเมินตนเองตามแนวทางการจัดการกระบวนการ
ตามหลักP-D-C-A เพือ่เปนแนวทางใหการบริหารงานและ
การควบคุมงานเปนไปอยางมีระบบ สามารถดำเนินการ
แกไขขอบกพรองของหนวยงาน และสามารถพัฒนา
องคกร กระบวนการทำงานไดอยางมีประสทิธิภาพตอเนือ่ง
ตอไป



 การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ ISO9001: 2008
ของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. วตัถุประสงคของการวจัิย
2.1 เพือ่ศกึษาผลการดำเนนิงานตามระบบคุณภาพ

ISO9001:2008
2.2 เพื่อศึกษาผลการประเมินตนเองของบุคลากร

ศบก. ตอการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของ

บุคลากร ศบก. กอนและหลังการนำระบบคุณภาพ
ISO9001:2008 มาใช

3. วธิดีำเนินการวจัิย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี เปนบุคลากรของ ศบก. มทส.
จำนวน 31 คน โดยในการศึกษาคร้ัง ศึกษาจากประชากรท้ัง
หมดโดยไมมีการสมุตัวอยาง

3.2 การรวบรวมขอมูล
3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล

เครือ่งมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมลูครัง้น้ี คือ แบบสอบถาม
ซ่ึงปรับปรุงมาจาก ดวงใจ หทัยรตันศิร[ิ6]ซ่ึงแบบสอบถาม
แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 เปนคำถามเก่ียวกบัขอมูลทัว่ไปของผู
ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ขอ

ตอนท่ี 2 เปนคำถามเก่ียวกบัการประเมินตนเอง
กอนและหลังในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:
2008 มาใชใน ศบก. โดยแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย
1) ดานการใหความสำคัญกบัผรูบับรกิาร 2) ดานภาวะผนูำ
3) การมสีวนรวมของบุคลากร 4) ดานกระบวนการดำเนิน
งาน 5) ดานระบบการจดัการ 6) ดานการปรบัปรงุอยางตอ
เน่ือง และ 7) ดานขอเท็จจรงิเพือ่การตัดสินใจ ลกัษณะของ
ขอคำถามเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดย 5 หมาย
ถงึ เหน็ดวยมากทีส่ดุ 4 หมายถงึ เหน็ดวยมาก 3 หมายถงึ
เหน็ดวยปานกลาง 2 หมายถึง เหน็ดวยนอย และ 1 หมาย
ถงึ เหน็ดวยนอยทีสุ่ด โดยเกณฑในการอธิบายความหมาย
ของความคิดเห็นแบงเปนชวงดังน้ี 4.21-5.00 เหน็ดวยมาก
ทีสุ่ด 3.41-4.20 เห็นดวยมาก 2.61-3.40 เหน็ดวยปานกลาง
1.81-2.60 เหน็ดวยนอย และ 1.00-1.80 เหน็ดวยนอยทีสุ่ด
ตามลำดับ

กอนการนำแบบสอบถามไปใชในการรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดปรับปรุงขอคำถามใหสอดคลองกับภาระ
งานของ ศบก. และทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดย
ใหผทูรงคณุวฒุ ิ3 ทานในมหาวิทยาลัยทีมี่ความรคูวามเขา
ใจในระบบคุณภาพ ISO ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เน้ือหา เพือ่ตรวจสอบวาขอคำถามวดัไดครอบคลุมเน้ือหา
หรือสาระสำคัญในส่ิงท่ีตองการหรือไม โดยคัดเลือกขอ
คำถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและ
วตัถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC)
ต้ังแต 0.50–1.00 ไวใช[7] หลงัจากนัน้ ผวูจิยัจึงนำแบบสอบ
ถามดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรท่ี
กำหนดไว

3.2.2 วธีิการรวบรวมขอมลู
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีการรวบรวมขอมูล 2 สวนดังน้ี

1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลทีไ่ดจากการแจก
แบบสอบถามไปยังบุคลากรของ ศบก. มทส. จำนวน 31 คน
เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2556 และขอรับแบบสอบถามคืนต้ังแต
วนัที ่2-6 กนัยายน 2556 ไดรบัแบบสอบถามคืนทัง้หมด คิด
เปนรอยละ 100

2) การรวบรวมขอมลูตามผลการดำเนนิการตาม
ระบบบริหารคุณภาพ เปนไปตามขอกำหนดของอนุกรม
ISO9001:2008[2] โดยเปนการรวบรวมขอมูลตามการ
ดำเนินงานตามระบบบริหารคณุภาพซึง่ประกอบดวย4 ข้ันตอน
ดังน้ี(1) การดำเนินงานมีการส่ือสารใหบุคลากรทราบ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและวิธีการทำงาน การจัดเก็บ
บันทึก(2) การตรวจสอบคุณภาพภายใน(3) การทบทวน
ของฝายบริหาร ทบทวนผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และขอรองเรียนผูรับบริการ และ (4) การปรับปรุงแกไข
และพัฒนา

3.3 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคร้ังน้ี วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวย

สถติิเชงิบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี ่รอยละ คาเฉลีย่
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการประเมิน
ตนเองระหวางกอนและหลังการนำระบบบริหาร
คุณภาพISO9001:2008 มาใชดวย Paired-Sample T test



    

4. ผลการวจัิยและอภปิรายผล
4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร

ประชากรของ ศบก. สวนใหญเปนหญงิ สวน
ใหญดำรงตำแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป/พนักงาน
ธุรการ อายุเฉลีย่ 39.35±6.09 ป คามัธยฐาน และฐานนิยม
ของอายุเทากับ 40 ป อายุต่ำสุด 24 ป อายุสูงสุด 50 ป
มีประสบการณการทำงานท่ี ศบก. เฉลีย่ 13±6.95 ปปฏบิติังาน
ที ่ศบก. ต่ำสุด 1 ป สูงสุด 20 ป โดยประชากรทัง้หมดของ
ศบก. รบัรปูระโยชนของระบบมาตรฐาน ISO9001: 2008
จากการอบรม และประชากรสวนใหญเหน็วา  การทำระบบ
มาตรฐาน ISO9001:2008 ทำใหมีความชัดเจนในระบบงาน
มากข้ึน รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 ขอมลูทัว่ไปของประชากร

ภูมิหลัง จํานวน รอยละ 
เพศ 
หญิง 28 90.32 
ชาย 3 9.67 

รวม 31 100.00 
ตําแหนง 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/
พนักงานธุรการ 23 74.19 
ผอ./รอง.ผอ./หน.สนง./หน.ฝาย 8 25.81 

รวม 31 100.00 
การทําระบบมาตรฐาน  ISO9001:2008                                 
มีสวนในงานดานตาง ๆ  
มีความชัดเจนในระบบงาน 
มากขึ้น 18 58.06 
มีระบบปรับปรุงแกไขและ
ปองกันดีขึ้น 11 35.48 
มีความผิดพลาดนอยลง 1 3.23 
การส่ือสารดีขึ้น 1 3.23 

รวม 31 100.00 
หมายเหตุ: ผอ.=ผอูำนวยการศูนยบริการการศึกษา;
หน.สนง.= หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการศูนยบริการการศึกษา;
หน.=หวัหนาฝาย

4.2 ผลการดำ เ นินง านตามระบบ คุณภาพ
ISO9001:2008

จากผลการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO
9001:2008ในรอบการประเมินต้ังแตเดือนพฤษภาคม –
ธันวาคม 2556 พบวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ
ที่ต้ังไวคือระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จากท่ี
กำหนดไวไมนอยกวาระดับ 3.51 ไดเปน ระดับ 4.48 การ
บรรลเุปาหมายตามตัวชีว้ดัของแผนปฏิบติัการประจำปจาก
ไมนอยกวารอยละ 85 ไดเปน รอยละ 114 บุคลากรของ
หนวยงานไดรบัการอบรมพฒันาประจำปจากรอยละ 100
ไดรอยละ 100 และการบรรลุผลประกันคุณภาพภายใน
ระดับหนวยงานจากไมนอยกวาระดับ 4.5 ไดเปนระดับ 4.89

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคคณุภาพของหนวยงาน ศบก. ไดดำเนิน
การตามวิธีการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ [3]  มีข้ันตอน
ดังตอไปน้ี(1) ข้ันตอนการดำเนินงาน: การดำเนินการ
ส่ือสารใหบุคลากรทราบโดยวิธีการจัดอบรมใหความรู
จำนวน 2 ครัง้ และมีการแตงต้ังคณะกรรมการระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2008  ระดับหนวยงาน และระดับฝาย
ประกาศนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงคคุณภาพ
การลงนามบันทึกขอตกลง “วาดวยความรวมมือ รวมใจ ใน
การเขาสรูะบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2008 ศูนยบรกิาร
การศึกษา” การส่ือสารผานการจัดทำผานเวบไซด การแจง
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยทราบ และขอความ
รวมมือการใชแบบฟอรมใหเปนปจจุบันการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ การดำเนินการจัด
ทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพไดแก  คูมือคุณภาพ
(quality manual) 1 ฉบบัระเบียบปฏบิติั (quality procedure)
19 ระเบียบวธีิการปฏบิติังาน (work instruction) 88 งานและ
ประกาศใชเอกสารรวมท้ังดำเนินการจัดเก็บเอกสารตามขอ
กำหนดดานเอกสาร (2) ข้ันตอนการตรวจสอบ: มีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในโดยการอบรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในใหกบับุคลากรผท่ีูตรวจติดตามคุณภาพภาย
ใน มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจตดิตามคุณภาพ
ภายใน จำนวน  2  ครัง้ และรายงานผลตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในไปยังผูแทนฝายบริหาร และรายงานตอไปยัง
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
ในระดับหนวยงาน (3)ข้ันตอนการทบทวน: การดำเนินการ
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ทบทวนโดยฝายบริหาร มีการกำหนดใหมีการประชุม
ทบทวนผลการตรวจติดตามภายนอกหรือภายใน  ขอมูล
ปอนกลับจากลูกคา  สถานะของการปฏิบติัการแกไขและ
ปฏิบัติการปองกัน  การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลตอระบบ
บรหิารคณุภาพ  หรอืกรณไีดรบัขอรองเรยีนจากลกูคาเพือ่
การมีขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (4)ข้ันตอนการปรบั
ปรุงอยางตอเน่ือง: สำหรับการปฏิบัติการแกไขในกรณี
พบสิง่ท่ีไมสอดคลองกับขอกำหนด มีการดำเนินการใหผทูี่
เกี่ยวของดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ กำหนดวิธีการ
แกไขและปองกันการเกิดซ้ำ  ดำเนินการแกไข และติดตาม
ผลโดยการปรับปรุงพฒันาดำเนินการใน 2 แบบ ดังน้ีคือ (1)
ใหแตละฝายนำเสนอผลการดำเนินงานผานตัวชี้วัด เม่ือ
บรรลเุปาหมาย และทำการปรบัตัวชีว้ดั ใหสูงข้ึนนำไปสู
การปรับตัวชีว้ดัของหนวยงานใหมีความทาทายย่ิงข้ึน (2)
ใหแตละฝายนำขอสงัเกต ขอเสนอแนะ จากผรูบับริการ มา
ปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลยิ่งข้ึน

4.3 ผลการประเมินตนเองของบุคลากร ศบก.ตอ
การนำระบบคณุภาพ ISO9001:2008 มาใช

บคุลากร ศบก. ทัง้หมดไดประเมินผลภาพรวม
กอนการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชอยใูนระดับ
มาก (3.85±0.46) และหลงัการนำระบบคณุภาพ ISO9001:
2008 มาใชอยใูนระดับมากท่ีสุด (4.57±0.32)

เม่ือพิจารณาในแตละดานดังแสดงในรูปท่ี 1
พบวากอนนำระบบคณุภาพมาใช ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด
คือดานภาวะผนูำของผบูรหิาร ศบก.(4.16) และต่ำท่ีสุดคือ
ดานการใหความสำคญัแกผรูบับริการ(3.58) และหลังการ
นำระบบคุณภาพมาใช ดานท่ีมีคาเฉล่ียสงูสดุคือ ดานภาวะ
ผนูำของผบูรหิาร (4.77) และต่ำท่ีสุดคือการใหความสำคัญ
แกผรูบับริการ (4.40) และเม่ือมกีารเปรียบเทียบท้ังกอนและ
หลงัพบวาดานภาวะผนูำของผบูรหิาร ศบก. มีคาเฉล่ียสูงสุด
(กอน: 4.16±0.59; หลงั: 4.77±0.29) ในขณะท่ีดานการให
ความสำคัญกับผรูบับริการมีคาเฉล่ียต่ำสุด (กอน: 3.58±0.73;
หลงั: 4.40±0.33) โดยผลการประเมนิทัง้ 7 ดาน ทัง้กอนและ
หลงัการนำระบบคณุภาพ ISO9001:2008 มาใช แสดงได
ดังรปูท่ี 1

รปูที ่1 ผลการประเมินตนเองกอนและหลัง
การนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช

จากผลการศึกษาพบวาดานภาวะผนูำของผบูรหิาร
ศบก. มีคาเฉล่ียสูงสุดท้ังกอนและหลังการนำระบบบริหาร
คุณภาพมาใช ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญของ
ผบูรหิารและบุคลากรในการสนับสนุนวัฒนธรรมคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ ศบก. ตาม
แผนพฒันาศูนยบรกิารการศึกษา พ.ศ.2555-2559โดยวสัิย
ทศันเกดิจากการกำหนดรวมกนัของบุคลากรของ ศบก. [2]
โดยผบูรหิารไดมีการกำหนดนโยบายคุณภาพ วตัถุประสงค
คุณภาพ เปาหมาย แผน แตงต้ังผรูบัผดิชอบ สนับสนุนดาน
ทรพัยากร ติดตามการทำงาน ทบทวนประสิทธิภาพ และ
เปนผูนำในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง สอดคลองกับขอ
กำหนดของอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001:2008 [3] ความเปน
ผนูำของผบูรหิารในการนำระบบบริหารคณุภาพมาใชเปน
ส่ิงท่ีสำคัญท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคกร (change
agent) สอดคลองกับการศึกษาของสุวมิลเลก็สกุล และคณะ
[4] พบวาผลของการนำระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001
โดยองคกรทีมี่ผบูรหิารท่ีมีภาวะผนูำและมีนโยบายสนับสนุน
ระบบคณุภาพ สามารถทำใหองคกรกำหนดวสัิยทศันและ
กลยุทธที่ใหความสำคัญกับลูกคาและมีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ

4.4 ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองทาง
สถิติของบุคลากร ศบก. กอนและหลังการนำระบบ
คณุภาพ ISO9001:2008 มาใช

ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองของ
บคุลากรในภาพรวมทัง้กอนและหลงัการนำระบบคณุภาพ



    

ISO9001:2008 มาใชพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบแสดงได
ดังรปูท่ี 2

รปูที ่2 ผลการประเมินตนเองกอนและหลังการนำ
ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชในภาพรวม

ผลการเปรียบเทียบในแตละดาน ผลการศึกษา
พบวาเปนไปในลักษณะเดียวกับภาพรวม โดยผลการ
ประเมินตนเองหลังการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008
มาใชสูงกวากอนนำมาใชอยางมีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ
.01 ผลการเปรยีบเทียบแสดงไดดังรปูท่ี 3

** p < .01

รปูที ่3 ผลการประเมินตนเองกอนและหลังการนำ
ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใช จำแนก
รายดาน

จากผลการประเมินตนเองท้ัง 7 ดานพบวาการ
ประเมินตนเองดานการใหความสำคญัแกผรูบับรกิารกอน
การนำระบบบริหารคุณภาพมาใชมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด
(3.58±0.73) และเม่ือมีการประเมินตนเองหลังการนำระบบ
คุณภาพมาใชพบวามีอัตราเพ่ิมของคาเฉล่ียสูงท่ีสุด
(4.40±0.33)  คิดเปนรอยละ 18.6 จากผลการประเมนิตนเอง
ศบก. ไดมงุเนนใหเปนองคกรท่ีทีใ่หความสำคัญแกลกูคา (ผู
รบับริการ) โดยการกำหนดเปนหน่ึงวัตถุประสงคคุณภาพ
เพ่ือสรางความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผู
รบับริการ โดยการวัดความพึงพอใจของผรูบับริการมีการ
ตรวจติดตามความเห็นของผรัูบบรกิารและดำเนินการตามท่ี
กำหนดไว ซ่ึงหากมีการบงชีข้อทีไ่มเปนไปตามขอกำหนด
จะมีการดำเนินการแกไขและปองกัน มีการทบทวนโดย
ฝายบริหาร เพือ่ใหมีการปรับปรุงอยางตอเนือ่ง การมงุเนน
ใหความสำคัญของลูกคาเปนหน่ึงในหัวขอสำคัญท่ีจะทำ
ใหระบบบริหารคุณภาพประสบความสำเรจ็สอดคลองกบั
ผลการศึกษาของสุวมิลเล็กสกุล และคณะ [4] โดยพบวาการ
นำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชสามารถสง
ผลสมัฤทธ์ิดานลูกคาใหองคกรสูงข้ึน เน่ืองจากมีกระบวน
การบรหิารลกูคาท่ีชดัเจนข้ึน สามารถทบทวนและทำความ
เขาใจถึงความตองการของลูกคา และสามารถแกไขขอรอง
เรียนไดรวดเร็วเปนระบบอยางมีเปาหมายทำใหลูกคามี
ความพึงพอใจในการทำงานสงูข้ึน

5. สรปุผลการวจัิยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ผลการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ
ISO9001:2008สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพทีต้ั่ง
ไวคือระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ การบรรลุเปา
หมายตามตัวชีว้ดัของแผนปฏบิติัการประจำป บคุลากรของ
หนวยงานไดรับการอบรมพัฒนาประจำป และการบรรลุ
ผลประกันคุณภาพภายในระดับหนวยงาน

5.1.2 บคุลากร ศบก. ประเมินตนเองกอนการ
นำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชอยใูนระดับมากและ
หลงัการนำระบบคุณภาพ ISO9001:2008 มาใชอยใูนระดับ
มากท่ีสุด ทัง้ในภาพรวมและรายดานท้ัง 7 ดาน

** p < .01
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5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเอง
ของบุคลากรท้ังกอนและหลังการนำระบบคุณภาพ
ISO9001:2008 มาใช พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01ทัง้ในภาพรวมและรายดานท้ัง 7 ดาน

5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี
1) การวิจัยน้ีสามารถดำเนินการเปนไปตาม

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008โดยผลการประเมิน
ตนเองหลังจากการนำระบบมาใชทัง้ 7 ดานอยใูนระดับมาก
ทีสุ่ด โดยผลในดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือดานการใหความ
สำคัญแกผรูบับริการ ดังน้ันการดำเนินงานควรจะมีการปรับ
ปรงุกระบวนการท่ีแสดงถึงความตองการและความคาดหวัง
ของผรูบับรกิาร โดยการวดัความพึงพอใจทีเ่ชือ่มโยงกบัเปา
หมายวัตถุประสงคคณุภาพขององคกร

2) องคกรท่ีจะนำระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2008 มาใชในองคกร ควรพจิารณาดำเนินการตามขอ
กำหนดของอนกุรม ISO 9001 โดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน
การใหความสำคัญแกลกูคา หรอืผรูบับริการ โดยเนนความ
พงึพอใจและความคาดหวังของลูกคา ซ่ึงตองมีการดำเนนิ
การปองกนัและแกไข และการทบทวนโดยฝายบรหิาร ซ่ึง
ผูบริหารตองมีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค
คุณภาพ โดยการมีสวนรวมในการกำหนดรวมกันโดย
บคุลากรภายในองคกร

5.2.2 ขอเสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ตอไป
ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของที่ไดจากการเปลี่ยน

แปลงขององคกรเม่ือนำระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2008 มาใช ควรพิจารณาตามมุมมองของหลักการ
Balanced Scorecard ซ่ึงมีการพิจารณาท้ังดานการเงิน ลกูคา
การจัดการภายใน ดานบุคลากรและการเรียนรู รวมท้ัง
ปญหาอปุสรรค ในการทำ ISO 9001 เพือ่ใหสามารถทราบ
ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีไดจากการท่ีองคกรนำระบบ
บรหิารคุณภาพดังกลาวมาใช

6. กติตกิรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานของ

ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยน้ี

และขอบคุณสถาบันวิจยัและพัฒนา ทีช่วยวิเคราะหขอมูล
ในการวิจยัครัง้น้ี
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ระดบัคณุภาพและแนวทางพฒันาระบบโทรศพัทมหาวทิยาลัยขอนแกน
วรีะพนัธ บตุรมาตย1*

1 วศิวกรไฟฟาชำนาญการ หวัหนากลมุภารกจิบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพวิเตอร มหาวิทยาลยัขอนแกน
* Corresponding Author : weeboo@kku.ac.th

ความเปนมาและความสำคญัของปญหา
การใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย ขอน

แกนปจจุบันดำเนินการโดยศูนยคอมพิวเตอร ซ่ึงมีฐานะ
เปนหนวยงานเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยและไดแบง
โครงสรางการบริหารโดยมกีลมุภารกจิบรกิารส่ือสารและ
โทรคมนาคมเปนผดูำเนนิการภารกจิหลกั 3 ดาน คือ การ
ใหบริการระบบโทรศัพท การใหบริการซอมบำรุงรักษา
ระบบโทรศัพท และการใหบรกิารศูนยบรกิารตอบรับสาย
เรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) สำหรับหนาท่ีในการใหบริการ
ระบบโทรศัพทนัน้ ปจจบุนัมีอยดูวยกนั 2 ระบบยอย คือ
ระบบอะนาล็อกและระบบโทรศัพทผานเครือขายคอมพิวเตอร

บทคัดยอ
การใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกนในปจจุบันดำเนินการภายใตความรับผิดชอบของศูนย

คอมพวิเตอร โดยการรับโอนภารกิจการใหบรกิารระบบโทรศัพท และการใหบรกิารซอมบำรุงรกัษาระบบโทรศัพทมาจาก
งานโทรศัพท กองอาคารและสถานท่ีต้ังแตป พ.ศ. 2548 และไดพฒันางานภารกิจการใหบรกิารศูนยบรกิารตอบรับสาย
เรียกเขา (คอลเซน็เตอร) ข้ึนใหมต้ังแตป พ.ศ.2550 จงึทำการสำรวจคณุภาพการใหบรกิารระบบโทรศพัทเพือ่นำผลการ
ประเมนิไปปรบัปรงุแกไขและพฒันาคุณภาพการใหบรกิารใหมีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ศึกษาระดับ
คุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการระบบ
โทรศพัทมหาวทิยาลยัขอนแกน ผลการวจิยัพบวา ศูนยคอมพวิเตอรควรปรบัปรงุ ดานบรกิารดานบรกิารทัว่ไป ไดแก บรกิาร
สมุดโทรศัพท บรกิารโอนสาย และควรดำเนินการพฒันาคุณภาพของบรกิารอยางตอเนือ่ง ดานการใหบรกิารซอมบำรงุ
รกัษา ควรปรับปรุงระบบการซอมบำรงุ ระบบฐานขอมลูการซอมบำรงุ และปรับปรุงใหระบบ VoIP สามารถใชงานได
ตลอดเวลา ดานการใหบรกิารตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) ควรปรับปรุงทักษะการตอบรับโทรศัพทและการให
บรกิารคอลเซน็เตอรใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการบรกิารแกผใูชบรกิารใหทัว่ถงึทุกกลมุ

คำสำคัญ : การพฒันาคุณภาพการบรกิาร, ระบบโทรศพัทมหาวทิยาลยัขอนแกน
หัวเรือ่ง : มหาวทิยาลยัขอนแกน ; กลมุภารกิจบรกิารส่ือสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพวิเตอร ; ระดับคุณภาพการบรกิาร
ระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

(VoIP) ซ่ึงระบบหลังน้ีมีแนวโนมในการเพ่ิมสัดสวนการ
ใหบริการโดยมีเปาหมายในการปรับระบบโทรศัพท
ทัง้หมดเปนระบบ VoIP ภายในระยะเวลาอีกไมเกนิ 5 ป
การใหบริการซอมบำรุงรักษาระบบโทรศัพทเปนการ
ดำเนินงานเพ่ือคงสภาพความพรอมใหบริการตลอดเวลา
และหนาท่ีบริการศูนยบริการตอบรับสายเรียกเขา
(คอลเซ็นเตอร) หมายเลข 0-4300-9700 ที่เปนบริการใน
ลกัษณะของการเพ่ิมคุณคา (Value Added) คือ นอกจะให
บรกิารตอบรบัและโอนสายโทรศัพทแกสายเรยีกเขาไปยงั
หนวยงานท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัยแลวยังเปนการให
บริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย การแนะนำแนวทางการแกไข



 ระดับคุณภาพและแนวทางพัฒนาระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปญหาเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของมหาวทิยาลยัศูนยคอมพวิเตอรไดรบัผดิชอบ
ภารกจิดังกลาวขางตนโดยการรบัโอนภารกจิ 2 ภารกจิแรก
คือ การใหบรกิารระบบโทรศัพท การใหบรกิารซอมบำรงุ
รกัษาระบบโทรศัพทมาจากงานโทรศัพท กองอาคารและ
สถานท่ีต้ังแตป พ.ศ.2548 และไดพฒันางานตามภารกจิที่
3 คือ การใหบริการศูนยบริการตอบรับสายเรียกเขา
(คอลเซ็นเตอร) ข้ึนใหมต้ังแตป พ.ศ.2550 บัดน้ีเปนเวลา
สมควรท่ีจะทำการสำรวจคุณภาพการใหบริการระบบ
โทรศัพท มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว และจะไดนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาคุณภาพการให
บรกิารใหมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนอยางตอเน่ืองตอไป

วตัถปุระสงค
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการระบบ

โทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ

ระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วของ
การใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย ขอนแกน

บรกิารโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย ขอนแกน ได
จัดใหมีข้ึนพรอมๆ กับการจัดต้ังศูนยบริการคอมพิวเตอร
ตอมาจึงไดมีการจัดต้ังอาคารสำนักงาน ซ่ึงเปนชมุสายภาย
ในท่ีบรเิวณใกลส่ีแยกสะพานขาว ในระยะแรกไดมีการให
บรกิารโทรศัพทและตชูมุสายในระบบอะนาล็อก ซ่ึงมีการ
ขยายบรกิารไปยงัคณะหนวยงานตางๆ จนมีเลขหมายภาย
ในประมาณ 1,500 เลขหมาย ในป 2548 ไดมีการพัฒนา
ระบบชุมสายเปนระบบดิจิตอล และมีการพัฒนาเปล่ียน
แปลงระบบของเครือ่งรบัโทรศพัทเปนระบบโทรศพัทผาน
เครือขายคอมพิวเตอร (VoIP) (1) จนถึงปจจบุนัมีเลขหมาย
ทัง้ส้ิน 2,115 เลขหมาย
คุณภาพการใหบริการของระบบโทรศัพท

การบริการ (Service) (2) หมายถึง กิจกรรม
ผลประโยชน หรือความพึงพอใจท่ีจัดทำเพ่ือเสนอ หรือ
กจิกรรมท่ีทำข้ึนรวมกับสินคา มี 2 แบบคือ 1. ผลติภัณฑ

บรกิาร เปนกิจกรรมผลประโยชนหรอืความพึงพอใจท่ีจดั
ทำข้ึนเปนผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการแก
ผบูรโิภค เชน บรกิารฝกอบรม 2. การบรกิารสวนควบ เปน
กิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่จัดทำข้ึนเพื่อ
เสริมกับสินคา เพื่อใหสินคามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน
บรกิารติดต้ังโทรศัพท มีบรกิารหลังการขาย คือ บรกิารโอน
สาย บริการซอมบำรงุ และบริการคอลเซ็นเตอร เปนตน

องคประกอบของความสำเร็จในการบริการ มี 7
ประการ (3) ไดแก 1. ความพึงพอใจของผรูบับรกิาร (Satis-
faction) การใหบรกิารท่ีดี ตองมีเปาหมายท่ีผรูบับริการหรอื
ลกูคาเปนหลกั เพือ่ใหผรูบับริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด
2. ความคาดหวังของผรูบับรกิาร (Expectation) ผใูหบรกิาร
จำเปนจะตองรับรูและเรียนรูเก่ียวกับความคาดหวังของ
ผูรับบริการ 3. ความพรอมในการใหบริการ (Readiness)
ประสิทธิภาพของการใหบริการข้ึนอยูกับความพรอมท่ี
จะใหบริการในส่ิงท่ีผูรับบริการตองการ ภายในเวลาและ
รปูแบบท่ีตองการ 4. ความมีคุณคาของการบริการ (Values)
คุณคาของการใหบรกิารข้ึนอยกูบัส่ิงท่ีผรูบับริการไดรบัและ
เกิดความรูสึกพึงพอใจ 5. ความสนใจตอการใหบริการ
(Interest) การใหความสนใจอยางจริงใจตอลกูคาทุกระดับ
6. ความสุภาพในการใหบรกิาร (Courtesy) การตอนรบัและ
ใหบริการลูกคาดวยใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส และทาทีที่
สุภาพออนโยนของผใูหบรกิาร 7. ความมีประสิทธิภาพใน
การใหบรกิาร (Efficiency) ความสำเร็จของการใหบรกิาร
ข้ึนอยูกับความเปนระบบที่มีข้ันตอนในการใหบริการที่
ชัดเจน

สรปุไดวาลักษณะการใหบรกิารเปนงานท่ีไมมีตัว
สินคา ไมมีผลผลติ ขนาดของปริมาณ และความตองการขึน้
อยกูบัผใูชบรกิารหรือลกูคา เชน คุณภาพ ความคมุคา ความ
สม่ำเสมอ ความเสมอภาค ความสะดวก และลักษณะของ
ผใูหบรกิารทีดี่ ควรมี บุคลิกภาพ ทาทางวาจาสุภาพออนโยน
เปนกันเอง เพื่อสรางภาพลักษณใหเปนท่ีประทับใจตอ
ผมูารับบรกิาร (4) ไดทำการศึกษา ปจจยัทีมี่ผลตอความพงึ
พอใจของลูกคาของ ศูนยบรกิารลูกคา TOT สาขาบางแค
ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี ผใูชบรกิารมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของศูนยบริการลูกคาในภาพรวมอยใูนระดับมาก
เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา ผใูชบรกิารมีความพงึพอใจ
อยูในระดับมาก คือ ดานพนักงาน การบริการ และดาน



    

สถานท่ี สวนดานอุปกรณ และระบบการใหบริการ ผูใช
บรกิารมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจยัน้ีเปนการวิจยัเชงิปริมาณใชสถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics) หนวยวเิคราะหเปนองคกร คือ กลมุ
ภารกจิบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ประชากรของการ
วจิยั คือ ผบูรหิารคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
33 คน อาจารย 1,409 คน บุคลากร 9,659 คน นักศึกษา
42,978 คน (ขอมลูสถติิ 1 สิงหาคม 2556 ทีม่า : กองการ
เจาหนาท่ี - สำนักบรหิารและบรกิารวชิาการ) และบุคคล
ภายนอก ผูใชบริการสายเรียกเขา 2,670 คน/เดือน (สถิติ
จำนวนสายเรียกเขาเฉล่ียตอเดือน ทีม่า : รายงานประจำป
2555 ศูนยคอมพวิเตอร) รวมประชากรทัง้ส้ิน 56,749 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีใชการสุมอยางงายจาก
ประชากรทุกประเภท ดวยการหากลมุตัวอยางตามสมการ
ของทาโร ยามาเน ไดจำนวนกลมุตัวอยางท้ังส้ิน 398 คน
เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่สรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมมี
3 ดาน คือ การบริการท่ัวไปของระบบโทรศัพท การให
บรกิารซอมบำรงุรกัษา การใหบรกิารตอบรับสายเรียกเขา
(คอลเซ็นเตอร) ซ่ึงแตละดานมีประเด็นยอยดานละ 5
ประเด็น ในตอนทายของแบบสอบถามเปนคำถามปลาย
เปดเพือ่ใหผตูอบแบบสอบถามใหขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ
ทำการศึกษารวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 1- 31 สิงหาคม
2556 เปนระยะเวลา 1 เดือน จำนวนแบบสอบถามท่ีสงออก
ไปยังคณะ/หนวยงานท้ังส้ิน 500 ชดุ และไดรบัตอบกลับ
มาอยางสมบรูณ จำนวน 441 ชดุ หรอืคดิเปนรอยละ 88.20
ทำการสรุปและการแปลผลโดยอาศัยสถิติคาเฉล่ียรอยละ
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis)

สรปุผลการวจัิย
ขอมลูทัว่ไปของผตูอบแบบสอบถาม
เพศของผูตอบแบบสอบถาม แสดงดังตาราง

ตารางที ่1 แสดงผลการวิ เคราะหลักษณะของกลุม
ตัวอยางจำแนกตามเพศ

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จำนวน (คน) รอยละ
 เพศ

ชาย 193 43.76
หญิง 248 56.24

 รวม 441 100.00
ผลการวเิคราะห ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิงมากกวาเพศชาย

ประเภทผรูบับริการ แสดงดังตาราง
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะหลกัษณะของกลมุตัวอยาง

จำแนกตามประเภทผรูบับรกิาร
ลักษณะของกลุมตัวอยาง จำนวน (คน) รอยละ
ประเภทผรูบับรกิาร
ผบูรหิาร 10 2.27
อาจารย 26 5.90
บคุลากร 245 55.56
นกัศึกษา 124 28.12
บคุคลภายนอก 36 8.16
รวม 441 100.00

ผลการวิเคราะห ผตูอบแบบสอบถามจำแนกตาม
ประเภทผรูบับรกิารมากท่ีสุดเปนบุคลากร รองลงมาเปนนัก
ศึกษา อนัดับสามเปนบุคคลภายนอก อนัดับส่ีเปนอาจารย
และอนัดับหาเปนผบูรหิาร
ระดับคุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพท
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลการวิจัยระดับคุณภาพการใหบริการระบบ
โทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน แบงตามลักษณะการ
บรกิารท้ัง 3 ภารกิจ ไดดังน้ี



 ระดับคุณภาพและแนวทางพัฒนาระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

ดานการบริการทั่วไปของระบบโทรศัพท แสดงดังตาราง
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหลกัษณะของกลมุตัวอยางจำแนกตามการบริการท่ัวไปของระบบโทรศัพท

ระดับคุณภาพดานการบริการทั่วไป 

จํานวน (คน) 
รอยละ 

รวม เฉล่ีย S.D.
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
1. ความรวดเร็วในการใหบริการของ
เจาหนาที่ 

65 
14.74 

265
60.09 

89 
20.18 

17 
3.85 

5
1.13 

441 
100.00 

3.83 0.76

2. ความรอบรูของเจาหนาที่ในเรื่องที่
ติดตอ 

63 
14.29 

260
58.96 

95 
21.54 

18 
4.08 

5
1.13 

441 
100.00 

3.81 0.77

3. ความกระตือรือรนและเอาใจใสของ
เจาหนาที่ในเร่ืองที่ติดตอ 

73 
16.55 

231
52.38 

116 
26.30 

17 
3.85 

4
0.91 

441 
100.00 

3.80 0.79

4. เจาหนาที่ตอบคําถามอยางสุภาพ ออน
นอม และเปนกันเอง 

80 
18.14 

266
60.32 

77 
17.46 

15 
3.40 

3
0.68 

441 
100.00 

3.92 0.74

5. เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอสงสัย
ไดตรงประเด็น 

68 
15.42 

249
56.46 

101 
22.90 

17 
3.85 

6
1.36 

441 
100.00 

3.81 0.79

สรุปภาพรวมระดับคุณภาพดานการบริการทั่วไปของระบบโทรศัพท 3.83 0.77

ผลการวิเคราะห ประเด็นความรวดเร็วในการให
บรกิารของเจาหนาท่ี ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วา
มีคุณภาพด ีรองลงมาคือ ปานกลาง อนัดับสามคือ ดีมาก คา
เฉล่ีย 3.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 จดัอยใูนระดับดี
ประเด็นความรอบรูของเจาหนาท่ีในเร่ืองท่ีติดตอ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี รองลงมาคือ
ปานกลาง อนัดับสามคือ ดีมาก คาเฉล่ีย 3.81 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.77 จดัอยใูนระดับดี ประเด็นความกระตือรอืรน
และเอาใจใสของเจาหนาท่ีในเร่ืองท่ีติดตอ ผตูอบแบบสอบ
ถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง
อนัดับสามคือ ดีมาก คาเฉล่ีย 3.80 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

0.79 จดัอยใูนระดับดี ประเด็นเจาหนาท่ีตอบคำถามอยาง
สุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง ผตูอบแบบสอบถามสวน
ใหญเหน็วามีคุณภาพด ีรองลงมาคอื ดีมาก อนัดับสามคือ
ปานกลาง คาเฉลีย่ 3.92 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 จดั
อยูในระดับดี ประเด็นเจาหนาท่ีใหคำอธิบายและตอบขอ
สงสัยไดตรงประเด็น ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วา
มีคุณภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อนัดับสามคือ ดีมาก คา
เฉลีย่ 3.81 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 จดัอยใูนระดับดี
โดยสรุปภาพรวมของการบริการท่ัวไปของระบบโทรศัพท
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาเฉลี่ย 3.83 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77  จดัอยใูนระดับดี



    

ดานการใหบริการซอมบำรงุรกัษา แสดงดังตาราง
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะหลกัษณะของกลมุตัวอยางจำแนกตามการใหบรกิารซอมบำรุงรกัษา

ระดับคุณภาพดานการใหบริการ 
ซอมบํารุงรักษา 

จํานวน (คน) 
รอยละ 

รวม เฉล่ีย S.D. 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง 
1.  ความถูกตอง รวดเร็วในการ

ใหบริการของเจาหนาที่ 
71 

16.10 
217

49.21 
127 

28.80 
19 

4.31 
7

1.59 
441 

100.00 
3.74 0.84

2.  ความรูความสามารถในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 

74 
16.78 

232
52.61 

112 
25.40 

17 
3.85 

6
1.36 

441 
100.00 

3.80 0.81

3.  เจาหนาที่ช้ีแจงและใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการใหบริการที่ชัดเจน 

67 
15.19 

226
51.25 

119 
26.98 

20 
4.54 

9
2.04 

441 
100.00 

3.73 0.85

4.  เจาหนาที่ดูแลเอาใจใสกระตือรือรน
เต็มใจใหบริการ 

73 
16.55 

215
48.75 

127 
28.80 

17 
3.85 

9
2.04 

441 
100.00 

3.74 0.85

5.  เจาหนาที่มีการบํารุงรักษาดูแลหลัง
การใหบริการ 

58 
13.06 

188
42.34 

167 
37.19 

19 
4.31 

12
2.72 

441 
100.00 

3.59 0.87

สรุปภาพรวมระดับคุณภาพดานการใหบริการซอมบํารุงรักษา 3.72 0.84

ผลการวิเคราะห ประเด็นความถูกตอง รวดเร็วใน
การใหบริการของเจาหนาท่ี ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ
เหน็วามีคุณภาพด ีรองลงมาคอื ปานกลาง อนัดับสามคือ
ดีมาก คาเฉลีย่ 3.74 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.84 จดัอยใูน
ระดับดี ประเด็นความรคูวามสามารถในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วามีคุณภาพดี
รองลงมาคือ ปานกลาง อนัดับสามคือ ดีมาก คาเฉล่ีย 3.80
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 จัดอยูในระดับดี ประเด็น
เจาหนาท่ีชี้แจงและใหคำแนะนำเก่ียวกับการใหบริการท่ี
ชัดเจน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี
รองลงมาคือ ปานกลาง อนัดับสามคือ ดีมาก คาเฉล่ีย 3.73
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 จัดอยูในระดับดี ประเด็น

เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใสกระตือรอืรนเต็มใจใหบรกิาร ผตูอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี รองลงมาคือ
ปานกลาง อนัดับสามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.74 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.85 จัดอยูในระดับดี ประเด็นเจาหนาท่ีมีการ
บำรุงรกัษาดูแลหลงัการใหบรกิาร ผตูอบแบบสอบถามสวน
ใหญเหน็วามีคุณภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อนัดับสาม
คือ ดีมาก คาเฉล่ีย 3.59 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 จดั
อยใูนระดับดี

โดยสรปุภาพรวมของการใหบรกิารซอมบำรงุรกัษา
ของระบบโทรศัพท มีคาเฉล่ีย 3.72 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
0.84 จดัอยใูนระดับดี



 ระดับคุณภาพและแนวทางพัฒนาระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

ดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) แสดงดังตาราง
ตารางที ่5  แสดงผลการวิเคราะหลกัษณะของกลมุตัวอยางจำแนกตามการใหบรกิารตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร)

ระดับคุณภาพดานการใหบริการตอบ
รับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) 

จํานวน (คน) 
รอยละ 

รวม เฉล่ีย S.D. 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ควร

ปรับปรุง
1.  ความรวดเร็วในการโทรศัพทติดตอ 

Call Center 
41 

16.02 
133

51.95 
68 

26.56 
10 

3.91 
4

1.56 
256 

100.00 
3.77 0.82

2.  ความเขาใจในการบริการของ
เจาหนาที่ในเรื่องที่ทานติดตอ 

39 
15.23 

143
55.86 

64 
25.00 

6 
2.34 

4
1.56 

256 
100.00 

3.81 0.78

3.  ความกระตือรือรนและเอาใจใสของ
เจาหนาที่ในเรื่องที่ทานติดตอ 

43 
16.80 

135
52.73 

64 
25.00 

9 
3.52 

5
1.95 

256 
100.00 

3.79 0.83

4.  เจาหนาที่ตอบคําถามอยางสุภาพ 
ออนนอม และเปนกันเอง 

41 
16.02 

149
58.20 

54 
21.09 

9 
3.52 

3
1.17 

256 
100.00 

3.84 0.77

5.  เจาหนาที่ใหคําอธิบายและตอบขอ
สงสัยไดตรงประเด็น 

35 
13.67 

149
58.20 

57 
22.27 

10 
3.91 

5
1.95 

256 
100.00 

3.78 0.80

สรุปภาพรวมระดับคุณภาพดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) 3.80 0.80

ในการตอบแบบสอบถามของกลมุตัวอยาง มีผตูอบ
แบบสอบถามเคยใชบริการศูนยบริการคอลเซ็นเตอร
จำนวน 256 คน หรอืรอยละ 58.05 ผลการวิเคราะห ประเด็น
ความรวดเร็วในการโทรศัพทติดตอ Call Center ผตูอบแบบ
สอบถามสวนใหญเห็นวามีคุณภาพดี รองลงมาคือ
ปานกลาง อนัดับสามคือ ดีมาก คาเฉล่ีย 3.77 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.82 จดัอยใูนระดับดี ประเด็นความเขาใจในการ
บรกิารของเจาหนาท่ีในเร่ืองท่ีติดตอ ผตูอบแบบสอบถาม
สวนใหญเหน็วามีคุณภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อนัดับ
สามคือ ดีมาก คาเฉลีย่ 3.81 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.78
จดัอยใูนระดับดี ประเด็นความกระตือรอืรนและเอาใจใส
ของเจาหนาท่ีในเร่ืองท่ีติดตอ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเหน็วามีคุณภาพดี รองลงมาคือ ปานกลาง อนัดับสาม
คือ ดีมาก คาเฉล่ีย 3.79 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 จดั
อยูในระดับดี ประเด็นเจาหนาท่ีตอบคำถามอยางสุภาพ
ออนนอม และเปนกันเอง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เหน็วามีคุณภาพด ีรองลงมาคอื ปานกลาง อนัดับสามคือ

ดีมาก คาเฉลีย่ 3.84 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.77 จดัอยใูน
ระดับดี ประเดน็เจาหนาท่ีใหคำอธบิายและตอบขอสงสยั
ไดตรงประเด็น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวามี
คุณภาพด ีรองลงมาคอื ปานกลาง อนัดับสามคือ ดีมาก คา
เฉลีย่ 3.78 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 จดัอยใูนระดับดี

โดยสรุปภาพรวมของการใหบริการตอบรับสาย
เรยีกเขา (คอลเซ็นเตอร) ของระบบโทรศัพท มีคาเฉล่ีย 3.80
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 จดัอยใูนระดับดี

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา
คณุภาพการใหบรกิาร

จากแบบสอบถามทัง้ส้ิน 441 ชดุ มีขอคดิเหน็และ
ขอเสนอแนะ จำนวน 60 ชดุ หรอืรอยละ 13.60 สามารถ
จำแนกตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย
ขอนแกนไดดังน้ี



    

ดานการบริการท่ัวไปของระบบโทรศัพท มีขอคดิเหน็และ
ขอเสนอแนะใหจดัทำสมดุโทรศัพทโดยมีขอมูลทีถ่กูตอง
และเปนปจจบุนัมากท่ีสุด แจกจายไปตามคณะ/หนวยงาน
หรอืในจุดท่ีติดต้ังโทรศัพท 10 คน ควรติดต้ังโทรศัพทให
ใชงานในคณะ/หนวยงานตางๆ ใหทั่วถึง และเปล่ียน
เคร่ืองโทรศัพทใหมแทนเคร่ืองเกาท่ีชำรดุ เพราะสามารถ
ใชประโยชนไดหลายอยางกวาเดิม 6 คน ควรประชา
สัมพนัธการใหบริการระบบโทรศัพทวามีบรกิารอะไรบาง
และจะใชบรกิารไดอยางไร และประชาสัมพนัธศูนยบรกิาร
Call Center ใหแกผูรับบริการทุกกลุม 5 คน ควรสำรวจ
ปญหาและอุปสรรคอยางตอเนื่องและควรวางแผนความ
เส่ียงรวมท้ังการพัฒนาระบบใหทนัสมัยอยตูลอดไป ควร
พฒันาอยางตอเนือ่ง ทำระบบใหงายตอการใชงานมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทำได 4 คน ใหบริการสอบถามเลขหมายภายใน
และเลขหมายตอภายในของคณะ/หนวยงานดวย 2 คน
โอเปอรเรเตอรใหบรกิารดีเยีย่ม มีความกระตือรอืรนตอบ
คำถามและสามารถโอนโทรศัพทไดอยางรวดเร็ว 2 คน ควร
ใหบรกิารโอนสายอยางถูกตอง รวดเร็ว จำนวน 1 คน ควร
ปรับปรุงการเรียกสายเขาไปท่ีโอเปอเรเตอรเพื่อสอบถาม
เลขหมายหรือตอสายภายใน 1 คน ไมแนใจเรือ่งความคมุ
คาของระบบเม่ือเปรยีบเทียบกบัการส่ือสารแบบอ่ืน 1 คน
ตองการใหบรกิารรวดเรว็ ทนัใจ 1 คน เหน็วาเจาหนาท่ีมัก
ปดใหบริการกอนเวลา 1 คน ควรแยกระบบโทรศัพทออก
จากระบบอินเตอรเน็ตเพราะถาเสียก็จะเสียพรอมกัน 1 คน
สายโทรศัพทตามเสาไฟฟาไมมีความเปนระเบียบ ควรมี
การจัดเก็บใหเรยีบรอยสวยงาม 1 คน

ดานการใหบรกิารซอมบำรุงรกัษา ผตูอบแบบสอบ
ถามมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหแกไขปญหา
โทรศพัทตัดสายท่ีกำลงัสนทนาอยไูปทกุครัง้ท่ีมีสายเรยีก
เขาซอนเขามา 9 คน กรณีไฟฟาดับจะมีผลตอสัญญาณอิน
เทอรเน็ตทำใหโทรศัพทขัดของไมสามารถใชงานไดอยู
เปนประจำ 3 คน ระบบโทรศัพทใหมมีปญหาใชงานยาก
และมีปญหาตอสัญญาณยากมากโทรไมคอยติด 2 คน อยาก
ใหการแกไขปญหาในการใชโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย
รวดเรว็และถกูตอง 1 คน สายใชงานไมไดมาเกือบ 2 ปแลว
1 คน ควรเปล่ียนระบบโทรศัพทเดิมมาใชเปนระบบ VoIP
เพือ่งายตอการใชงานและแกไขเหตขัุดของ 1 คน ควรมีการ
ติดตามหลังจากการติดต้ังและรับฟงขอเสนอแนะและ

นำไปพจิารณาดำเนนิการ 1 คน
ดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็น

เตอร) ผูตอบแบบสอบถามมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ใหเจาหนาท่ี Call Center ยงัไมเขาใจหนาท่ีของหนวยงาน
ทัง้หมดในมหาวิทยาลัย เชน เรือ่งนกัศึกษาฝกงานตองตอ
สายไปหนวยงานไหน ควรจัดการความรแูกเจาหนาท่ีเกีย่ว
กับกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให
สามารถตอบคำถามหรือโอนสายไดอยางถูกตอง 3 คน โอน
สายชา และผดิผลาด 1 คน ควรไดรบัการอบรมใหเหมือน
บริษัทเอกชนท่ีไดมาตรฐาน เชน การรับสายตองไมให
โทรศัพทดังเกิน 3 ครัง้ และมีคำพดูในการรับโทรศัพททีเ่ปน
มาตรฐาน บางคร้ังโอนสายผิด เชน ตองการติดตอหนาหอง
รองอธกิารบดี แตกลบัโอนสายไปใหรองอธกิารบดีโดยตรง
1 คน ควรประชาสัมพนัธการบริการของศูนยบรกิาร Call
Center แกผใูชบรกิารทุกกลมุ 1 คน ใหบรกิารดี แตกอน
จะโอนสายควรใหแจงเบอรเพื่อใหทางผูสอบถามทราบ
กอนดวย 1 คน

อภปิรายผล
ระดับคุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

การใหบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย
ขอนแกนทัง้ 3 ดาน ในภาพรวมมรีะดับคุณภาพระดบัดี โดย
ดานการบริการท่ัวไป มีคาเฉล่ีย 3.83 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.77 ดานการใหบรกิารซอมบำรุงรกัษา มีคาเฉล่ีย
3.72 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 ดานการใหบรกิารตอบ
รบัสายเรียกเขา (คอลเซน็เตอร) มีคาเฉลีย่ 3.80 สวนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน 0.80

รายละเอียดระดับคุณภาพการใหบรกิารแตละดาน
เปนดังน้ี ดานการบริการทั่วไป ประเด็นเจาหนาท่ีตอบ
คำถามอยางสุภาพ ออนนอมและเปนกนัเอง มีคาเฉลีย่สงู
สุด คือ 3.92 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการใหบรกิารของ
เจาหนาท่ี มีคาเฉลีย่ 3.83 อนัดับสาม คือ ความรอบรขูอง
เจาหนาท่ีในเร่ืองที่ติดตอ และเจาหนาท่ีใหคำอธิบายและ
ตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 3.81
ประเด็นทีมี่คาเฉลีย่ต่ำสุดคือ ความกระตือรอืรนและเอาใจ
ใสของเจาหนาท่ีในเรื่องที่ติดตอ ดานการใหบริการซอม



 ระดับคุณภาพและแนวทางพัฒนาระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

บำรงุรกัษา ประเด็นความรคูวามสามารถในการใหบรกิาร
ของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.80 รองลงมาคือ
ความถูกตอง รวดเร็วในการใหบรกิารของเจาหนาท่ี และ
เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใสกระตือรอืรนเต็มใจใหบรกิาร มีคา
เฉลีย่เทากันคือ 3.74 อนัดับสาม คือ เจาหนาท่ีชีแ้จงและให
คำแนะนำเก่ียวกับการใหบริการที่ชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.73
ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ  เจาหนาท่ีมีการบำรุงรกัษาดูแล
หลังการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.59 ดานการใหบริการ
ตอบรับสายเรียกเขา (คอลเซ็นเตอร) ประเด็นเจาหนาท่ี
ตอบคำถามอยางสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง มีคาเฉลีย่
สูงสุด คือ 3.84 รองลงมาคือ ความเขาใจในการบริการของ
เจาหนาท่ีในเร่ืองท่ีติดตอ  มีคาเฉล่ีย 3.81 อนัดับสาม คือ
ความกระตือรือรนและเอาใจใสของเจาหนาท่ีในเร่ืองท่ี
ติดตอ มีคาเฉล่ีย 3.79 อนัดับส่ี คือ เจาหนาท่ีใหคำอธบิาย
และตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น มีคาเฉล่ีย 3.78  ประเด็น
ทีมี่คาเฉล่ียต่ำสุด คือ ความรวดเร็วในการโทรศัพทติดตอ
Call Center มีคาเฉล่ีย 3.77
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการระบบ
โทรศัพทมหาวิทยาลัยขอนแกน

รายละเอียดขอเสนอแนะแบงตามดานตางๆ ดังน้ี
ดานการบริการทั่วไป คือ การจัดทำสมุดโทรศัพท การ
ประชาสัมพนัธการใหบรกิาร และการดำเนินงานของศูนย
บริการ Call Center การติดต้ังโทรศัพทใชงานในคณะ/
หนวยงานตางๆ อยางท่ัวถงึ และเปล่ียนเคร่ืองโทรศัพทที่
ใหบรกิารเปนเคร่ืองใหมแทนเคร่ืองเกาท่ีชำรุด การสำรวจ
ปญหา อุปสรรค และวางแผนความเส่ียงรวมท้ังพัฒนา
ระบบใหทนัสมัยงายตอการใชงาน การใหบรกิารสอบถาม
ทั้งเลขหมายภายในของมหาวิทยาลัย และเลขหมายตอ
ภายในของคณะ/หนวยงาน การใหบริการโอนสายอยางถูก
ตอง รวดเร็ว ปรับปรุงการเรียกเขาไปท่ีโอเปอเรเตอรการ
ปรบัปรุงระบบใหสามารถเรียกออกไปยงัหมายเลข 043 ได
โดยตรง การใหบรกิารรวดเร็ว ทนัใจตามเวลาท่ีกำหนด การ
แยกระบบโทรศัพทออกจากระบบอินเตอรเน็ต การดูแล
รกัษาสายโทรศัพทตามเสาไฟฟาใหเปนระเบียบ ดานการ
ใหบริการซอมบำรุงรักษา การแกไขปญหาสายเรียกซอน
การแกปญหากรณีไฟฟาดับจะมีผลใหโทรศัพทขัดของไม
สามารถใชงานได ปญหาระบบโทรศัพทใหมใชงานยาก
และตอสัญญาณยาก การแกไขปญหาในการใชโทรศัพท

ภายในมหาวิทยาลัยรวดเร็วและถูกตอง การเปลี่ยนระบบ
โทรศัพทเดิมมาใชเปนระบบ VoIP การติดตามภายหลังการ
ติดต้ังโทรศัพทและรับฟงขอเสนอแนะ ดานการใหบรกิาร
ตอบรบัสายเรยีกเขา (คอลเซน็เตอร) ปญหาเจาหนาท่ี Call
Center ยังไมเขาใจหนาท่ีของหนวยงานท้ังหมดใน
มหาวิทยาลัย ควรจัดการความรูแกเจาหนาท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให
สามารถตอบคำถามหรือโอนสายไดอยางถูกตอง ควรไดรบั
การอบรมการรับโทรศัพทใหเหมือนบริษัทเอกชนที่ได
มาตรฐาน ควรประชาสัมพนัธการบรกิารของศูนยบรกิาร
Call Center แกผใูชบรกิารทุกกลมุ และควรแจงเบอรเพือ่ให
ทางผสูอบถามทราบดวย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการระบบโทรศัพท
มหาวิทยาลัยขอนแกน

จากผลการวัดระดับคุณภาพการบริการและขอเสนอ
แนะ สามารถนำมาสังเคราะหเพื่อใหไดเปนแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริการระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัย
ขอนแกนดานตางๆ ดังน้ี

ดานการบริการทั่วไป ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่
สุดและท่ีรองลงมา คือ ความรอบรขูองเจาหนาท่ีในเร่ืองท่ี
ติดตอ เจาหนาทีอ่ธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น
และความกระตือรอืรนและเอาใจใสของเจาหนาท่ีในเร่ือง
ทีติ่ดตอ จงึควรดำเนินการฝกอบรมทักษะการบริการและให
ความรใูนการใหบรกิารระบบโทรศพัทแกเจาหนาท่ี จากขอ
เสนอแนะจึงควรดำเนินการจัดทำสมุดโทรศัพทแจกจาย
ไปตามคณะ/หนวยงานเพื่อใชในจุดท่ีติดตั้งโทรศัพท
ทำการประชาสัมพันธการใหบริการระบบโทรศัพทและ
ศูนยบรกิาร Call Center สำรวจความตองการติดต้ังโทรศัพท
ใชงานในคณะ/หนวยงานตางๆ และเปลีย่นเครือ่งโทรศพัท
แทนเคร่ืองเกาท่ีชำรดุ สำรวจปญหา อปุสรรค และวางแผน
ความเส่ียงรวมท้ังพัฒนาระบบใหทันสมัยงายตอการใช
งาน ใหบรกิารสอบถามเลขหมายภายในของมหาวิทยาลัย
และเลขหมายตอภายในของคณะ/หนวยงาน ดำเนินการ
เพือ่ใหบรกิารโอนสายอยางถูกตอง และรวดเร็ว ปรับปรุงวิธี
การเรียกเขาไปท่ีหหมายเลขโทรศัพทของโอเปอเรเตอร
มหาวิทยาลัย ปรับปรุงระบบใหรองรับการจัดการในการ
เรยีกสายออกนอกมหาวิทยาลัยไปยงัหมายเลข 043 ไดโดย
ตรง ใหบรกิารอยางรวดเรว็ ทนัใจตามเวลาท่ีกำหนด จัดหา



    

ระบบสำรองไฟฟาสำหรับระบบอินเตอรเน็ตท่ีใชกับ
โทรศัพท ดูแลรักษาสายโทรศัพทตามเสาไฟฟาใหเปน
ระเบียบ

ดานการใหบรกิารซอมบำรงุรกัษา ประเด็นท่ีมีคา
เฉล่ียนอยทีสุ่ดและท่ีรองลงมา คือ ประเด็นเจาหนาท่ีชีแ้จง
และใหคำแนะนำเก่ียวกับการใหบริการที่ชัดเจน และ
เจาหนาท่ีมีการบำรุงรักษาดูแลหลังการใหบริการ จึงควร
ดำเนินการฝกอบรมทกัษะการบริการและการจัดวางระบบ
งานในการบำรุงรกัษาใหมีการเก็บทะเบียนประวติัการซอม
บำรุงท่ีสามารถเรียกดูขอมูลยอน หลังและมีระบบแจง
เตือนเพ่ือติดตามความ กาวหนาในการบำรงุรกัษา (5)จาก
ขอเสนอแนะจงึควรดำเนนิการแกไขปญหาสายเรยีกซอน
ทีมั่กทำใหสายสนทนาเดิมหลดุอยางเรงดวน การแก ปญหา
กรณไีฟฟาดับ ท่ีสงผลใหระบบโทรศพัทไมสามารถใชงาน
ไดดวยการจัดระบบไฟฟาสำรอง แกไขปญหาระบบ
โทรศพัทใหมใชงานยากและตอสญัญาณยาก วางระบบการ
แกไขปญหาในการใชโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยให
รวดเรว็และถกูตอง

ดานการใหบรกิารตอบรบัสายเรยีกเขา (คอลเซน็เตอร)
ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดและท่ีรองลงมา คือ ประเด็น
เจาหนาท่ีใหอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น และ
ความรวดเร็วในการติดตอ Call Center  และจากขอเสนอ
แนะจึงควรดำเนินการจัดการความรูแกเจาหนาท่ีผูตอบ
คำถามเก่ียวกับกิจกรรมสำคัญตางๆ ของคณะ/หนวยงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพือ่ใหเจาหนาท่ีสามารถตอบคำถาม
หรอืโอนสายไดอยางถกูตอง และอบรมทกัษะการตอบรบั
โทรศัพทใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการบริการของ
ศูนยบรกิาร Call Center แกผใูชบรกิารทุกกลมุ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. ในดานการใหบรกิารทัว่ไป ควรจดัทำส่ือในการ
คนหมายเลขโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย เชน สมุด
โทรศัพทสำหรับแจกจายไปยังจุดติดต้ังโทรศัพทภายใน
เอกสารสมุดโทรศัพทรปูแบบไฟล PDF เพือ่สะดวกในการ
คนหาในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย พัฒนาแอพพลิเคชั่น
สมุดโทรศัพทภายในสำหรับคนจากสมารทโฟน Andriod,
iOS, Windows Phone เปนตน โดยมีระบบคนหาท่ีงายเชน
การจดัหมวดหมเูปนคณะ/หนวยงาน หรอืเปนกลมุเรือ่งที่
ผติูดตอสนใจ หรอืคนจากรายช่ือบคุลากร

2. ในดานการใหบริการซอมบำรุงรักษา ควร
พฒันาระบบโทรศัพทใหมใหสามารถใชงานติดตอสือ่สาร
ได แมจะเกิดเหตุการณไฟฟาดับ

3. ในดานการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา
(คอลเซน็เตอร) ควรประชาสัมพนัธการติดตอมหาวิทยาลัย
ทางโทรศัพทและการใหบริการตอบรับสายเรียกเขา
(คอลเซ็นเตอร) ผานส่ือประชาสมัพนัธ เชน จอภาพขนาด
ใหญทีติ่ดต้ังในจุดตางๆ ของมหาวทิยาลยั หรอืขอความรวม
มือไปเผยแพรผานจดหมายขาวของคณะ/หนวยงานตางๆ
พัฒนาระบบการติดตอสอบถามขอมูล ขาวสารของ
มหาวิทยาลัยแบบกลุมในแอพพลิเคช่ัน Facebook, Line,
Twitter, Hangout เปนตน
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการและ
คาดหวังของผรูบับริการท่ีมีตอระบบโทรศพัทมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

2. ควรทำการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการยอยของ
ระบบโทรศัพท เพื่อกำหนดเปนมาตรฐานการดำเนินงาน
ในแตละระบบยอยใหมีคุณภาพตามความตองการและคาด
หวงัของผรูบับรกิาร

3. ควรทำการวิจยัเพือ่ประยกุตเทคโนโลยใีหมใน
การใหการบรกิารส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน
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พฒันาองคกรแบบกาวกระโดดดวยการสรางการมสีวนรวม
โดย ดร.ภญิโญ  รตันาพันธุ

ผเูชีย่วชาญดานการพฒันาองคกรเชงิบวก (Appreciative Inquiry)
วทิยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน
www.drpinyo.com

มนุษยโดยท่ัวไปถาเทียบกับสัตวแลวมีเข้ียวเล็บ
และความวองไวตลอดจนความแข็งแรงนอยกวาสัตว
จำนวนมาก หากอยูเพียงลำพังโอกาสเอาตัวรอดน้ันนอย
มาก  มนุษยต้ังแตโบราณจึงจำเปนตองอยรูวมกันเปนกลมุ
สมัยโบราณเรียกวาชนเผา (Tribe)  และพยายามพัฒนาวิธี
การอยรูวมกันแลวปลอดภยัไมอดอยากแตปจจบุนัเราเรียก
วาองคกรองคกรจึงมีความเปนชนเผาท่ีคนพยายามมาอยู
รวมกันเพือ่คนหาวิธีการอยรูอดและเติบโต  มนุษยพยายาม
ทำอะไรมามากมายต้ังแตยุคโบราณโดยพยายามพัฒนา
ความเช่ือหรือวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันใน
โลกปจจุบันเราเรียกความพยายามลักษณะน้ีวาการพัฒนา
องคกร  (Organization Development)  หรอืท่ีนยิมเรียกกนั
ส้ันๆ วา OD

คนเรียนบริหารมาก็อาจบอกวาถาเชนน้ัน OD คือ
การจัดการ (Management) ประเภทหน่ึงใชไหมคำตอบคือ
ไมใช  เรยีกวาตางกันในระดับปรชัญาความคิดและศาสตร
เลยเร่ิมมาจากประวัติศาสตรเลย  สมัยกอนราวๆสงคราม
โลกครัง้ท่ีสอง  สมัยน้ันอตุสาหกรรมท่ีเปนหลกัในประเทศ
ที่เจริญแลวคือเหมืองแรเรียกวาถาคุณไดทำงานในเหมือง
แรในยุคน้ันจะดูดีมากๆ  แตปญหาท่ีเกิดข้ึนและเร้ือรงัของ
เหมืองแรคือ “เหมืองถลม”  มีคนตายจากเหมือนแรไม
หยดุหยอน   ฝายบริหารก็จดัการดวยการเชิญผเูชีย่วชาญมา
วิเคราะหหาสาเหตุและใหขอเสนอแนะเจาของเหมืองแร
เจาของก็รับไปแกไขแตแกไขไปก็ถลมเหมือนเดิมและน่ี
คือจุดเปล่ียน   มีนกัวชิาการทานหน่ึงช่ือศาสตราจารย Kurt
Lewin  ไดถูกเชิญไปวิเคราะหหาสาเหตุแตแทนท่ีทาน
จะวิเคราะหตามท่ีเคยทำตามๆกันมา  ทานกลับต้ังขอสังเกต

เรื่องหน่ึงวาเปนไปไดไหมวา  คนท่ีจะรูสาเหตุหาสาเหตุ
ของปญหาและแกปญหาไดจรงิคือคนงานคนท่ีอยหูนางาน
ไมใชผเูชีย่วชาญ

วาแลวอาจารยก็เลยเกิดความคิดใหมแทนท่ีจะเขา
ไปหาปญหาใหอาจารยก็เชิญเหลาคนงานมาเลาใหฟงวา
สังเกตเห็นอะไรผิดปกติบาง  อาจารยทำหนาท่ีเพียง
จดบันทึกอาจารยใหทกุคนเลาทีละคน จากน้ันก็สรปุหาวา
สาเหตุคืออะไร   ทางออกคืออะไร   โดยรบัฟงจากพนัก
งานและคนงานเองน่ันเองท่ีเสนอทางแกมาตรการตางๆ
อาจารยก็กระตุนใหคนงานลองเอาส่ิงท่ีเสนอไปทำดู
คนงานก็ไปทำ   และเปนคร้ังแรกท่ีเหมืองหยุดถลม  นีเ่อง
ทีป่ระวัตศาสตรของ OD เกิดข้ึนและแยกจากManagement
ชดัเจน  OD เนนการ   มีสวนรวม (Inclusion) ดึงเอาความรู
ประสบการณของทกุคนใน องคกรมาแกปญหา   มาพัฒนา
รวมกนัโดยเชือ่วาคนทำงานมีความรใูนการแกปญหาของ
ตนเองอยแูลวสวน Management มักพึง่พาผเูช่ียวชาญและ
การตัดสินใจทุกอยางมาจากคนในระดับบรหิาร

ในยุคแรกๆอาจารยเรียกวาประชาธิปไตยในการ
ทำงานหรอื Democracy at work ตอมาไดเปล่ียนเปนช่ือ
Action Research หรอื Organization Development (OD)
ในเวลาตอมาตอมาก็มีการตอยอดมาเปนหลายๆ ศาสตร
เชนทีมงานจัดการตนเอง (Self-managed Team) มาระยะ
หลังก็มีที่โดดเดนเชนองคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization) การจัดการความรู (Knowledge Manage-
ment) สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) สุนทรี
ยสนทนา (Dialogue) และ Theory U จนถึงลาสุดท่ี
พัฒนาการข้ึนมาอยางโดดเดนคือจิตตปญญาศึกษา
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(Contempative Science) และจิตวิทยาบวก (Positive
Psychology)  ซ่ึงในทาง OD เรยีกรวมๆกันวา OD Tools
หรอื OD Technologies หรอืทีน่ยิมเรียกกันในประเทศไทย
คือ OD Intervention สวน Managemenent กมี็พฒันาการ
ของตนเองไปเร่ือยๆ ปจจุบันก็เชน Balanced Scorecard
Blue Ocean Strategy หรือ Marketing 3.0 เปนตนซ่ึง
ดูเหมือนจะเปนอะไรที่เกี่ยวกับองคกรและคนทั้งส้ินแตที่
ตางมากๆคือการมีสวนรวมการพัฒนาองคกรเนนการดึง
ความรดึูงการมสีวนรวมมาจากคนทุกระดับจากผบูรหิารลง
ไปถึงภารโรงแมบาน  แตในทาง Management ยากมากที่
จะเห็นภาพอยางน้ีสวนใหญจะเนนการวางแผนระดับ
บนอาจลงมาถึงระดับหัวหนางาน แตยากจะลงไปถึง
คนงานยากท่ีจะไปไกลถงึชมุชน

จดุแข็งของการทำ OD จงึอยทูีก่ารมีสวนรวมท่ีอาจ
สามารถนำมาสรางสรรคใหเกิดการพัฒนาอยางโดดเดนได
OD เชือ่ในพลังความรปูระสบการณของคนทุกระดับ   ตาม
ประสบการณของผเูขยีนทีผ่านการศึกษาแบบ MBA และ
ทำงานในระบบ Management ซ่ึงเปนกระแสหลกัมานาน
ครึง่ชวีติ   แตพอมาเรียนปริญญาเอกและเร่ิมทำงานในสาขา
OD อยางจริงจังในองคจริงๆก็ไดมีโอกาสเห็นความสวย
งาม  เหน็ความมหัศจรรยของการดึงการมีสวนรวม   จาก
คนทุกระดับไมวาจะเปนลูกคาหรือภารโรง   ตัวอยางเชน
ในการพัฒนาองคกรดวย Appreciative Inquiry (AI) ให
บริษัทมหาชนแหงหนึ่งผูเขียนไดใช Dialogue ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือการพัฒนาองคกรท่ีสามารถนำมาใชในการ
ลดละลายความเช่ือทีไ่มสรางสรรค    และสรางความรใูหม
การเปล่ียนแปลงไมไดใชเครื่องมือซับซอนแตอยางใด
เพยีงอาศยัการจบัคคุูยกนัแบบสุนทรยีสนทนา (Dialogue)
ซ่ึงเปนการคุยแบบเปดโอกาสใหอีกฝายพูดโดยไมขัด
จงัหวะ  ไมถามเปนเวลาคร่ึงชัว่โมงแลวสลบักัน   จากนัน้
ใหสะทอนส่ิงท่ีคนพบจากการฟงมชีางสองคนคุยกนั   เม่ือ
จบแลวใหมาเลาวาเจออะไรท่ีนาสนใจ   กป็รากฏวาเขาเลา
วาเพื่อนของเขานาท่ึงมาก  ตอนน้ีไมมีหนี้สินเลยใน
ขณะท่ีทุกคนติดหน้ีบานหน้ีรถกัน  ขนาดจะเกษียณแลว
ยังตองปวดหัวเรื่องหนี้สินอยูเลย  แตเพื่อนคนน้ีไมมี
ปญหาตอนเ ร่ิมจะมีบานแทนท่ีจะกู เ งินมาซ้ือบาน
เขาก็คอยๆ เกบ็เงินไปซ้ือทีพ่อเริม่สรางบานก็สรางเทาทีมี
ไมทำทีเดียวมเีงนิทำแคฝาบานกท็ำแคฝาบาน ทำทีละสวน

เทาท่ีมีอาศัยท่ีเปนชางก็ใชฝมือชางนีแ่หละทำบานทีละสวน
ใชเวลานานหนอยแตก็ไมตองเปนหน้ีใคร พอฟงเรื่องนี้
เสร็จทุกคนต่ืนเตนและบอกวาทำไมไมรเูรือ่งน้ีนานกวาน้ี
เพราะก็เปนชางกันหมดทำไดอยูแลว   รูอยางน้ีทำนาน
แลวจะไดไมติดหน้ีแคความรจูากชางคนน้ีคนเดียว  เราได
ขอใหโรงงานเอาเร่ืองของคนน้ีไปเลาใหคนรุนใหมฟง
เพื่อจะไดลดการติดหน้ีสินเพราะตอนน้ีคนในโรงงานมี
หนี้สินมาก   จนบางคร้ังกระทบตองานในหนาท่ีเปนวง
กวางเร่ืองของชางคนน้ีคนเดียวนำมาสูการคิดโครงการ
พัฒนาความสุขในท่ีทำงานแบบ OD ในอนาคตซ่ึงจะไม
เนนเชิญคนภายนอกเขามาแตดึงความรูการรวมมือของ
คนภายในมาสรางพลังการเปลี่ยนแปลงน่ันเอง

ในระดับ SME เล็กๆก็เคยใหลูกศิษยของผูเขียน
ลองกับไปทำ Dialogue กบัคุณพอ  ลกูกลบับานไปฟงพอ
ครึง่ชัว่โมง   กเ็ริม่เจอความเชือ่ทีไ่มสรางสรรคของตนเอง
เขาบอกวาเดิมไมยอมกลับไปทำงานท่ีบานเพราะรูสึกวา
พอไมเคยเช่ือมือเขา  พอกลบัไปฟงพอฟงแบบไมถยีงไม
แยงไมถามหรือฟงแบบหอยแขวนแบบ  Dialogue สิบนาที
แรกกเ็ปนเรือ่งเดมิๆทีฟ่งพอมาต้ังแตเด็กๆ   คือพอสรางตัว
จากการเอาของข้ึนทายรถมอเตอรไซคไปขายท่ีบานนอก
จนปจจุบนักอรางสรางตัว  กลายเปนรานคาวัสดุกอสราง
ฐานะมัน่คงดีแลว  และแลวส่ิงท่ีไมเคยไดยนิมากอนกคื็อ
พอบอกวาพอเหน่ือยมากแลวอยากใหลกูมาทำงานแทนมา
รบัชวงตอ   แตพนกังานเดิมท่ีอยกูนัมาต้ังแตกอรางสรางตัว
บอกวา “ไมอยากไดนายคนใหม”  พอก็เลยลำบากใจลูก
เถาแกรายนีบ้อกวาตอนน้ีตัดสินใจกลับบานแลวเขาใจพอ
แลวซึง่ถาไมทำ OD แบบ  Dialogue นีเ้ปนไปไดวาลูกกบั
พออาจไมมีวันไดกลับมาเจอกันเพราะสิ่งท่ีปดก้ันคนท้ัง
สอง คือความเขาใจกันเทาน้ันเอง

ในเร่ืองของการขายธนาคารแหงหน่ึงท่ีผเูขียนเปน
ที่ปรึกษามีการทำโครงการ OD พอไดยินเรื่องการมี่สวน
รวมเลยนึกถึงแมบานในธนาคาร  ที่เปนท่ีรูจักของคนท้ัง
อำเภอกเ็ลยดึงมาชวยใหคำปรึกษาแนะนำทีมขายประกันท่ี
สุดหลงัทำ OD สาขาแหงน้ีไดยอดขายเกินเปาไปมาก  โดย
แมบานคนน้ีมีสวนชวยปดการขายที่นับเปนตัวเงินกวา
30%  เลยไดรางวัลไปเที่ยวเกาหลีแตแมบานไมไดไปทุก
คน เลยรวมมือกันผลักดันเปล่ียนระเบียบทำใหแมบาน
คนน้ีไดรางวัลไปเกาหลีกบัพนักงานธนาคารดวย



    

เราจะเห็นการมีสวนรวมถือเปนหวัใจและเปนส่ิงท่ี
สรางความรูทิศทางใหมการเปลี่ยนแปลงใหมๆใหกับ
องคกรเสมอไมวาคุณจะทำอะไรแบบ Management ซ่ึงก็ดี
มีประสิทธิภาพตรงประเด็นมาตลอดก็ตามหากเสริมดวย
การทำ OD ผูเขียนวาจะชวยสรางสรรคอะไรไดมากมาย
โดยใชตนทุนนอยหรอืแทบไมมีตนทุนเลยท่ีสำคัญไมตอง
เสียโอกาสเพราะโอกาสมีอยใูนตัวคนทุกคนขององคกรอยู
แลวงานจะไดผลคนจะมีสุขมากข้ึน

สรุปแลวไมวาจะเปนองคกรจากยุคไหนต้ังแต
โบราณ   เราจะเห็นความพยายามท่ีมนุษยจะอยรูวมกนัให
ไดงานมากข้ึน  ปลอดภัยมากข้ึน  สบายมากข้ึน   ส่ิงมนุษย
ทำโดยธรรมชาติคือการพัฒนาองคกรการพัฒนาองคกร
ตางจากการบริหารตรงท่ีการเนนการมีสวนรวมจากทุกฝาย
ทกุระดับ  ทีไ่ดผานการพสูิจนมาในหลายประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทยวาสามารถทำใหเกิดนวัตกรรมความคิด
สรางสรรคและการเปล่ียนแปลงไดดวยตนทุนท่ีไมสูงมาก
สามารถสรางโอกาสและสรางการเติบโตใหองคกรไดการมี
สวนรวมจึงนับเปนหวัใจของการพัฒนาองคกรอยางแทจรงิ
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123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  (043) -  203177

หรอืสงไฟลตนฉบับ พรอมท้ังกรอกขอมลูลงในแบบนำสงบทความเพ่ือพจิารณาตีพมิพลงวารสารวจิยัสถาบัน
มข.  แนบมากับจดหมายอิเลก็ทรอนิกส สมัครไดท่ี www.irj.kku.ac.th
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หากบทความของทานผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) และไดรับการตีพิมพลงวารสารแลว
ผสูงบทความจะไดรบัเลมวารสารท่ีบทความน้ันลงตีพมิพ จำนวน 2 เลม

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ
1. บทความวิจัย ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย

สรุปและอภิปรายผล กติติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง
2. บทความวชิาการ ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ เน้ือหา บทสรุป และเอกสารอางอิง

การเตรียมบทความตีพิมพวาสารวิจัยสถาบัน มข
1. การจดัพมิพในหนากระดาษขนาดเอ 4 หนาเดียว 1 คอลมัน และใสหมายเลขบรรทดัโดยใหเริม่ตนใหมใน

แตละหนา ความยาวของบทความไมเกนิ 15 หนา
2. ระยะขอบของหนากระดาษเวนระยะ หนา - หลงั 2 ซม.
3. ตัวอกัษรใช TH SarabanPSK 15 สำหรบัภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำหรบัภาษาอังกฤษ
4. ชือ่เรือ่งภาษาไทย ใหพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษดวยอกัษรตัวหนาขนาด 17 พอยต ชือ่เรือ่งภาษา

องักฤษใหพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษดวยอกัษรตัวหนาขนาด 12 พอยต
5. ชือ่ผนูพินธทกุคน และหนวยงานทีสั่งกัด (ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) และอเีมลของผนูพินธทีน่ำสง

บทความ
6. บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาองักฤษ บรรทดัแรกจัดยอหนา และมีความยาวไมเกนิ 18 บรรทดั
7. คำสำคัญ เปนคำสำคัญในบทความ ไมเกนิ 5 คำ
8. การเขยีนคำศพัท ใชศัพทบญัญัติของราชบณัฑิตยสถาน
9. กติติกรรมประกาศ (ถามี) เปนกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั
10. ภาพและตาราง  พมิพชดิซายหนากระดาษ สำหรบัตาราง ใชคำวาตารางท่ี ตอดวยหมายเลขตาราง ตามดวย

คำอธิบายตาราง จดัวางอยดูานบนเหนอืตาราง ในกรณทีีเ่ปนการทบทวนวรรณกรรม หรอื บทความวิชาการ
ใหบอกแหลงท่ีมาของตาราง โดยพิมพบอกไวใตตาราง เชน เดียวกันกับการอธิบายตัวยอที่ใชในตาราง
สวนภาพ ใหใชคำวาภาพที ่ตอดวยหมายเลขภาพ ตามดวยคำอธบิายภาพ จดัวางอยดูานลางใตภาพ

รายละเอียดประกอบการจัดสงบทความวิจัยสถาบัน



11. การอางอิงแทรกในเน้ือหาของบทความ ใชแบบตัวเลข เชน ญาณี และคณะ (9) ไดเสนอรูปแบบ....... หรอื
ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เปนตน

12. การเขียนเอกสารอางอิงทายบทความ เอกสารอางอิงทายบทความตองเปนเอกสารท่ีมีการอางอิงในเน้ือหา
ของบทความ โดยจดัพิมพชดิขอบซายของหนากระดาษเรียงลำดบัตามลำดบัหมายเลขเอกสารอางอิงทีไ่ด
อางอิงในเน้ือหาของบทความ  และใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.
http://resjournal.kku.ac.th
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