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ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.ฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว

ของผู้เขียน และกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีข้อผูกพันด้วยประการใดๆ  อนึ่ง กองบรรณาธิการ

วารสารยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้อ่าน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำาลงตีพิมพ์ 

สำาหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง



บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ

เข้าสู่ปีใหม่ 2558 วารสารวิจัยสถาบัน มข. ได้พัฒนาเข้าสู่ปีที่ 3 ยังคงเน้นงานวิจัยของสถาบันเพื่อการพัฒนา

องค์กรอย่างก้าวกระโดด น�าพาองค์กรสู่ความยั่งยืน และเป็นองค์กรแนวหน้า การพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี ที่ต้องการ 

น�าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล การเอื้อแก่หน่วยงานอื่นๆในการน�าไปประยุกต์ใช้ และเป็นเครือข่าย 

ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับที่ 1 ของปีที่ 3 ฉบับนี้ ยังคงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนา

องค์กร หรือสถาบัน ของทุกหน่วยงาน ในงานทุกด้าน เพราะทุกงานคือกลไกหรือเฟืองจักรในการขับเคลื่อนท่ีล้อกัน 

ไป ทุกงานจึงมีความส�าคัญอย่างเท่าเทียมกัน วารสารวิจัยสถาบัน มข. ได้ให้ความส�าคัญของงานในองค์กรทุกงาน 

ที่ต้องพัฒนางานของตนเองที่ท�าหรืองานของหน่วยงานย่อยที่ต้องเชื่อมโยงกับคนหรือระบบงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ

ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างบูรณาการและสอดประสานกันเป็นอย่างดี จึงจะท�าให้องค์กรขับเคลื่อนได้

ในโลกปัจจบุนัทีมี่การเปลีย่นแปลงของกระแสในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ความรู ้สิง่แวดล้อม 

ทั้งทางกายภาพ การเมือง การปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ท�าให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ  

ต้องมีการพัฒนาและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดขององค์กร จึงหนีไม่พ้นจากงานวิจัยและพัฒนาองค์กร 

ในวาระข้ึนศักราชใหม่ ปี พ.ศ. 2558 วารสารวิจัยสถาบัน มข. ดิฉันในฐานะบรรณาธิการ ขอเป็นตัวแทน 

กองบรรณาธิการทุกท่าน ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความของวารสารวิจัยสถาบัน มข. เจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย มข. 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการส่งมอบความสุข และพลังในการสร้างสรรค์ การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร  

ให้แก่ทุกท่านเพื่อให้ท่านสามารถด�าเนินงานได้บรรลุผลตามท่ีท่าน และองค์กรปรารถนา ทุกประการนะคะ  

และขอให้ท่านและองค์กรของท่านก้าวเท่าทันและก้าวล่วงโลกในอนาคต ท้ายสุดขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน 

ที่ส่งผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย พัฒนา และความรู ้ด้านต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในเวทีของเรา  

หากไม่มีพวกท่านวารสารทุกฉบับก็จะไม่มีความหมาย 

เจียมจิต  แสงสุวรรณ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค ่าใช้จ ่ายในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิชา 

ด้านสังคมศาสตร์ และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตบัณฑิตคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์ ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  

ข้อมูลการจัดท�า ข้อมูลหลักสูตร จ�านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

การลงทุน จากคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ วิเคราะห์ผลการวิจัย

พบว่าโครงสร้างการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาองค์กรและค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโครงการพิเศษคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์ข้ึนกับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาและนโยบายการจัดสรรเงินงบประมาณของแต่ละคณะ โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายในส่วนที่จัดสรรให้หน่วยกลาง

มหาวิทยาลัยหลักสูตรระดับปริญญาเอกเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 16.63 - 17.84 และระดับปริญญาโทเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

ร้อยละ 20.67 - 23.82 ของรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาองค์กร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการก�าหนดให้มีการจัดสรรส่วนคณะศึกษาศาสตร ์

ก�าหนดให้มีการจัดสรรเพียงร้อยละ 20 ของรายรับที่ได้รับจัดสรร 

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนพบว่าทุกคณะจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ตามท่ีก�าหนดในประกาศ 

กล่าวคอืระดับปรญิญาเอกเฉลีย่อยูร่ะหว่างร้อยละ 29.00 - 41.42 ระดับปรญิญาโทเฉลีย่อยูร่ะหว่างร้อยละ 29.11 - 39.41 

ของรายรับที่ได้รับจัดสรร 

จากผลการวจัิยดังกล่าวชีใ้ห้เหน็ว่าคณะวชิาด้านสงัคมศาสตร์ มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารหลกัสูตรและพฒันาองค์กร

และค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ส่วนผลการวิเคราะห์ต ้นทุนในการผลิตบัณฑิตโครงการพิเศษพบว่าในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้นทุนต่อนักศึกษา 100,731 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 68,670 บาท หลักสูตร 

ระดับปรญิญาโทคณะวทิยาการจดัการ 39,654 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 38,636 บาท คณะศึกษาศาสตร์ 



2 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิตหลักสูตรโครงการพิเศษคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์

33,695 บาท ซึ่งผันแปรไปตามอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร แสดงให้เห็นว่าหลักสูตร

ระดับปรญิญาเอกคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์และหลกัสูตรระดับปรญิญาโทคณะวทิยาการจดัการต้นทนุต่อหวั

นักศึกษาในการผลิตบัณฑิตสูงสุด

ค�ำส�ำคัญ : วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผลิตบัณฑิต,ต้นทุนต่อนักศึกษา

Abstract

This research aimed to study an analysis of expenses for special project curriculum of social science faculties 

Khon Kaen University (KKU) and compare the cost of producing graduates among social sciences faculties. Sampling 

groups consisted of data of creating course description and number of students who registers for each semester, data 

of cost for producing graduates from Faculty of Education, Faculty of Humanity and Social Sciences and Faculty of 

Management Sciences. 

The research result indicated that a difference among structure of allocating budget to be direct and indirect 

expenses of non-regular program of social sciences faculties. It depended on rate of educational fee and policy of 

allocating budget of each faculty. For overview, indirect expenses of doctoral degree programs were found between 

16.63% and 17.84% of revenue from educational fee while master degree programs were found between 20.67% and 

23.82%. It was found that both Faculty of Management Sciences and Faculty of Humanity and Social Sciences could 

follow this regulation. However, Faculty of Education determined to spend only 20% of allocated revenue. 

As a result, Faculty of Humanity and Social Sciences have cost of managing non-regular program and  

developing organization as the announcement of the University. Faculty of Education should allocate budget  

according to the criterion of this announcement.

Direct expenses were the cost of instructional management according to KKU Announcement No.640/2548 

at Article 4.3. It stated that the faculty could not spend more than 50% of allocated revenue for this purpose.  

Each faculty toward instructional management spent not more than the criterion of this announcement. Expenses for 

doctoral degree were found between 29.00% and 41.42% of allocated revenue while 29.11% and 39.41% for master 

degree. 

Result of analyzing cost of producing graduates from non-regular program revealed that the differences were 

found in doctoral degree program. The cost for student of Faculty of Humanity and Social Sciences was 100,731 baht 

while 68,670 baht for student of Faculty of Education. For master degree program, cost for Faculty of Management 

Sciences was 39,654 baht, 38,636 baht for Faculty of Humanity and Social Sciences and 33,695 for Faculty of  

Education. It could be changed depended on rate of educational fee of each program.
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1. บทน�ำ

 หลกัสูตรโครงการพเิศษมหาวทิยาลยัขอนแก่น

เปิดสอนใน “สาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคมและ

ประเทศ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางในการผลิต

ของมหาวิทยาลัย โดยให้มีระบบการบริหารจัดการ

หลักสูตรได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ แตกต่าง

จากการจัดการหลักสูตรในระบบปกติมหาวิทยาลัย  

มีศักยภาพในการพงึตนเอง มีกระบวนการตรวจสอบและ

ควบคุมเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

โครงการพเิศษมคีณุภาพและมาตรฐานและบงัเกดิผลดีต่อ

การพฒันาวชิาการและการวจิยัของมหาวทิยาลยัโดยรวม” 

จากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และการบริหาร

จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เรือ่งค่าใช้จ่ายในการจดัการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ

ในการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ระดับอดุมศึกษามีเกณฑ์ก�าหนดให้น�าข้อมูลการเงินไปใช้

ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายและวเิคราะห์สถานการเงนิและ

ความมั่นคงของสถาบัน

ดังนั้น เพื่อการตรวจสอบผลการด�าเนินงานจึงได้

ท�าการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิตระดับบณัฑติ

ศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษจึงมีความจ�าเป็นสามารถ

ตรวจสอบกระบวนการจัดสรรงบประมาณว่าเป็นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 640/2548 และ

เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตบัณฑิตระดับ

บณัฑิตศึกษาคณะวชิาด้านสังคมศาสตร์ซึง่ประกอบด้วย

คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นสารสนเทศในการเปิด

หลักสูตรหรือมีการปรับปรุงประกาศ

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย

2.1 เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์

2.2 เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาข้อมูลจากเอกสารงบประมาณงาน

นโยบายและแผนและข้อมลูงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ผ่าน

การตรวจสอบจากผูต้รวจสอบประจ�าปีงบประมาณ 2550 

โดยลักษณะการด�าเนินการศึกษาวิจัยมีดังนี้

1. ศึกษาเอกสารข้อมูล งบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี 2550 จากงานนโยบายและแผน

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบ

ส�ารวจค่าใช้จ่ายด�าเนินการ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ 2550 จากงานคลังและพัสดุ

4. การวิ เคราะห์  โดยใช้สถิ ติร้อยละโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป Microsoft Excel

4. ผลกำรวิจัย

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ ์

ผู ้เกี่ยวข้องงานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ

หลักสูตรโครงการพิเศษคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์  

พบว่าคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มีการเปิดสอนระดับปรญิญาโทและปรญิญา

เอกส่วนคณะวิทยาการจัดการมีเพียงระดับปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์ มีจ�านวนสาขาวิชาและนักศึกษา 

มากที่ สุดแต ่อัตราค ่าธรรมเนียมการศึกษาต�่ า สุด 

งบประมาณที่ใช ้ในการบริหารจัดการซ่ึงได้จากค่า

ธรรมเนียมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์มี สูงที่ สุด 

ดังรายละเอียดตารางที่ 1
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ตำรำงที่  1 แสดงข้อมูลพื้นฐาน จ�านวนสาขาวิชา จ�านวนนักศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาเอกและ 

  ปรญิญาโท คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์และคณะวทิยาการจดัการ ปีงบประมาณ  

  2550

รายการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

คณะ 

วิทยาการจัดการ

จ�านวนสาขาวิชาระดับปริญญาเอก/จ�านวนน.ศ.รหัส 49 4 สาขา/40 คน 3 สาขา/16 คน

จ�านวนสาขาวิชาระดับปริญญาเอก/จ�านวนน.ศ.รหัส 50 2 สาขา/28 คน 1 สาขา/1 คน

จ�านวนสาขาวิชาระดับปริญญาโท/จ�านวนน.ศ.รหัส 49 9 สาขา/212คน 5 สาขา/60คน 2 สาขา/63 คน

จ�านวนสาขาวิชาระดับปริญญาโท/จ�านวนน.ศ.รหัส 50 8 สาขา/185 คน 4 สาขา/55คน 2 สาขา/73 คน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก 50,000 บาท 65,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท 25,000 บาท 30,000 บาท 32,500 บาท

จ�านวนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก 5,250,000 บาท 2,080,000 บาท

จ�านวนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท 23,197,500 บาท 7,030,000 บาท 6,565,000 บาท

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบส�ารวจ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการได้จ�าแนกรายจ่ายลงในรายการ

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถระบุได้แน่นอนเรียกว่าต้นทุน 

ทางอ้อม ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีใช้จ่ายท่ีแน่นอนเรยีกว่าค่าใช้จ่าย

ทางตรง (1) ซ่ึงในการจัดท�าแบบส�ารวจค่าใช้จ ่าย 

ด�าเนินงานประกอบด้วยต้นทุน ดังต่อไปนี้

1. ต้นทุนทางอ้อมประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้

1. 1 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ จั ด ส ร ร ใ ห้ ส่ ว น ก ล า ง

มหาวิทยาลัย

1.2  ค่าใช้จ่ายจดัสรรเข้ากองทุนตามประกาศ

มหาวิทยาลัย

1.3  จัดสรรให้บริหารกลางตามประกาศ 

มหาวิทาลัยขอนแก่นขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548)

2. ต้นทุนทางตรงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 จัดสรรหน ่วยกิตในกรณีนักศึกษา 

เรียนต่างคณะ หน่วยกิตละ 850 บาท 

2.2  ค ่ าตอบแทนประกอบค ่าตอบแทน 

ค่าสอน ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนสอบ

การศึกษาอิสระและค่าตอบแทนสอบประมวยความรู้ 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการดูงานนักศึกษา กิจกรรม 

การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้จ่าย

เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตบัณฑิต

การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑติหลกัสตูร

โครงการพิเศษคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์ระดับปริญญา

เอกซ่ึงประกอบด ้วยคณะศึกษาศาสตร ์และคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าใช้จ่ายทางอ้อม 

ซึ่งเป็นค่าบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์สูงคิดเป็นร้อยละ 38.51 ของค่าธรรมเนียม

ส่วนค่าใช้จ่ายทางตรงประกอบด้วยค่าตอบแทนและ 

ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนสูงคิดเป็นร้อยละ 36.30 

ของค่าธรรมเนียม และในระดับปริญญาโทมี 3 คณะวิชา

ที่ท�าการเป ิดสอนประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการ

จัดการ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมและค่าใช้จ่ายทางตรง

สอดคล้องในอัตราใกล้เคียงกันยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์
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ค่าบริหารจัดการคณะวิชาต�่าสุดร้อยละ 13.82 ของ 

ค่าธรรมเนียม ส่วนงบความมั่นคงการฝากเข้าทุนส�ารอง

สะสมคณะศึกษาศาสตร์มีอัตราสูงสุดทั้งระปริญญาเอก

และปริญญาโทดังรายละเอียดตารางที่ 2 และ 3

ตำรำงที่ 2 ผลการวเิคราะหค่์าใช้จ่ายทางอ้อมและค่าใช้จ่ายทางตรงต่อรายรบัทีธ่รรมเนยีมการศกึษาระดบัปรญิญาเอก 

  คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ�าปีงบประมาณ 2550 

รายการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม

1. ค่าบริหารจัดการกลาง มข.ต่อรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 17.84 16.63

2. ค่าบริหารจัดการคณะวิชาต่อรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 15.18 38.51

ค่ำใช้จ่ำยทำงตรง

1. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนต่อรายรับค่าธรรมเนียม 

    การศึกษา

36.30 22.34

งบควำมมั่นคง

1. ฝากเข้ากองทุนส�ารองสะสมคณะวิชาต่อรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 30.68 22.52

ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางอ้อมและค่าใช้จ่ายทางตรงต่อรายรับที่ธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท 

  คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวทิยาการจดัการประจ�าปีงบประมาณ 2550 

รายการ คณะ 

ศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์

คณะ 

วิทยาการจัดการ

ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม

1. ค่าบริหารจัดการกลางมข. ต่อรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 23.68 21..33 20.67

2. ค่าบริหารจัดการคณะวิชาต่อรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 13.82 36.34 36.65

ค่ำใช้จ่ำยทำงตรง

1. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนต่อรายรับค่า

    ธรรมเนียมการศึกษา

27.83 21.16 24.83

งบควำมมั่นคง

1. ฝากเข้ากองทุนส�ารองสะสมคณะวิชาต่อรายรับค่าธรรมเนียม

    การศึกษา

34.67 21.17 17.85



6 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิตหลักสูตรโครงการพิเศษคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์

กำรเปรียบเทียบต้นทุนผลิตบัณฑิต 

ต ้นทุนผลิตต ่อนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต

หลักสูตรโครงการพิเศษคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์

จากผลการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายท้ังหมดซึงประกอบ

ด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมในมาเฉลี่ยต่อหัว

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนพบว่าระดับปริญญาเอก

ต้นทุนคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 100,731 บาท

ต่อนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 68,670 บาทต่อนักศึกษา 

ในระดับปรญิญาโทต้นทนุผลติบณัฑิตคณะศึกษาศาสตร์

ต�่าสุด 33,695 บาทและคณะวิทยาการจัดการสูงสุด 

39,654 บาท ต่อนักศึกษา ซ่ึงสาเหตุหลกัทีต้่นทนุมีจ�านวน

ทีค่วามแตกต่างกนัเนือ่งจากอตัราค่าธรรมเนยีมการศึกษา

ทีแ่ตกต่างกัน แต่เม่ือน�ามาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัอตัรา

ค่าธรรมเนยีมการศึกษาจะพบว่าทกุคณะวชิามีการใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตในอัตราใกล้เคียงกัน เช่น

ระดับปริญญาโทร้อยละ 61-67 ของค่าธรรมเนียม 

การศึกษาระดับปริญญาเอกร ้อยละ 68-77 ของ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรายละเอียดตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 แสดงต้นทุนการผลติบณัฑติเฉลีย่หลกัสูตรโครงการพเิศษต่อนกัศึกษาจ�าแนกคณะวชิาประจ�าปีงบประมาณ  

  2550

คณะศึกษา

ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์

คณะ

วิทยาการ

จัดการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อปีการศึกษา 100,000 130,000

ต้นทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 68,670 100,731

ต้นคิดเป็นร้อยละต่อค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 68.67 77.49

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปีการศึกษา 50,000 60,000 65,000

ต้นทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 33,695 38,636 39,654

ต้นคิดเป็นร้อยละต่อค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำโท 67.39 64.39 61.01

4. สรุปและอภิปลำยผล

การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิตคณะวชิา

ด้านสังคมศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการ

จดัการ มค่ีาใช้จ่ายทางตรงใช้ในการจดัการเรยีนการสอน

ระดับปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ร้อยละ 36.30 ของ 

ค่าธรรมเนียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร้อยละ 22.34 ของค่าธรรมเนียมและระดับปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์ร้อยละ 27.83 ของค่าธรรมเนียม  

คณะวิทยาการจัดการร้อยละ 24.83 ของค่าธรรมเนียม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร้อยละ 21.16 ของ 

ค่าธรรมเนียมและ คณะศึกษาศาสตร์เงินฝากทุนส�ารอง

สะสมสูงสุดทั้งระดับปริญญาเอกร้อยละ 30.67 ของ 

ค่าธรรมเนียมและระดับปริญญาโทร้อยละ 34.67 ของ 

ค่าธรรมเนียมตามเนื่องมีการจัดสรรค่าบริหารจัดการ

คณะวิชาน้อย

ในมุมมองของการลงทุนเพื่อการศึกษาของ

นักศึกษาจะพบว่าต้นทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก

และระดับปริญญาโทนักศึกษาได้รับประโยชน์จาก 

ในอตัราต้นทนุต่อค่าธรรมเนยีมการศกึษาไม่แตกต่างกนั

ถงึแม้บางคณะวชิาจะเกบ็ค่าธรรมเนียมสูงกว่าแต่ต้นทนุ

ในการผลิตบัณฑิตที่เกิดขึ้นมีอัตราท่ีสูงตามเช่นระดับ

ปริญญาเอกคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 

ร้อยละ 77.49 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
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กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโครงกำรพิเศษ

จะต้องมีการรายงานเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ 

ทุกปีมีประกาศรองรับในการจัดการเรียนการสอน 

ของแต่ละคณะวชิาภายใต้ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น

(ฉบับที่ 640/2548 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร

โครงการพิ เศษซ่ึง เปรียบเสมือนเป็นการบริหาร

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐมีอิสระ และความคล่องตัว

ในการบริหารจัดการท้ังเรื่องการจัดการทางการเงิน  

การงบประมาณ และการบรหิารงานบุคคล มีกฎระเบียบ

ที่ก�าหนดโดยสถาบัน เพื่อใช้บริหารจัดการภายใน ซึ่งจะ

ต้องมคีณุภาพโดยการจดัการเรยีนการสอนมกีารควบคุม

และประเมิน (2) การบรหิารจัดการงบประมาณหลกัสูตร

โครงการพิเศษเน้นผลการด�าเนินงาน (Performance- 

Based)  ซึ่ ง มีกลไกในการตรวจสอบประเมินผล 

การด�าเนินงาน มีการตรวจสอบการใช้เงิน (Post- 

Auditing) มรีะบบควบคุมภายในและรายงานทีน่า่เชือ่ถอื 

(3) ซ่ึงการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิ เศษ 

เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาการ 

และวิจัยโดยรวม

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดประโยชน์การตรวจสอบการพึ่งพา

ตนเองและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรโครงการพิเศษมีคุณภาพและมาตรฐาน

ควรวิเคราะห์ค ่าใช ้จ ่ายต่อนักศึกษาแยกสาขาวิชา 

ประจ�าทุกปีโดยค�านวณค่าใช้จ่ายจากค่า FTES (Full-time 

equivalent student)

กิตติกรรมประกำศ

งานวิ จัยนี้ ได ้รับการสนับสนุนทุนโครงการ 

วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ�าปีงบประมาณ 

2550 ผู ้วิจัยขอขอบคุณผู ้บริหารมหาวิทยาลัยและ 

คณะกรรมการวิจัยสถาบันที่ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย

ครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เอกสำรอ้ำงอิง

(1) เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย .2550.  ต ้นทุนผลผลิต

มหำวิทยำลัยขอนแก่นประจ�ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2550 กองแผนงานและกองคลัง.ขอนแก่น : 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

(2) จรัส สุวรรณเวลา. 2532. ข้อเสนอการปรับปรุง

ระบบการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย. 

วำรสำรกำรศึกษำแห่งชำติ ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 23(5).

(3) สุทธศรี วงษ์สมาน. 2544. รูปแบบควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงรัฐกับสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในก�ำกับ

ในกำรบริหำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ . 

วิทยานิพนธ ์ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยา ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Factors Influencing the Study Achievement Course in the  
Department of Pathobiology, the Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University.

สมบัติ แสงพล (Sombat Saengpol) 1*, ลัดดาวัลย์ อุปนันท์ (Laddawan upanan) 2, 

ยุพดี เจริญสว่าง (Yupadee Jaroensawang) 3 

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 นักกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�านาญการ งานบริหารและธุรการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*Correspondent author : somsae@kku.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสัมพันธ์ 

ของปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิ

ชีววิทยาของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 และ 6  

จ�านวน 171 คน ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย 

พบว่า 1) ระดับคณุภาพปัจจยัทีมี่อทิธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวชิาภาควชิาพยาธิชวีวทิยา ภาพรวม อยูใ่นระดบั

มาก 2) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงมีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับน้อย และ 3) ปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  

สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 23.00 

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาควิชาพยาธิชีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ABSTRACT

The objective of this study is to quality factors that influence student achievement, the relationship of the 

factors with achievement and the factors that predict achievement in learning of courses conducted in the department 

of pathobiology, the faculty of veterinary medicine, khon kaen university. A total of 318 target groups which composed 

of the fifth and sixth year students, in the academic year 2012 were studied. Questionnaires were used and data were 

analyzed for the frequency, percentage, average, standard deviation, pearson’s correlation coefficient and multiple 

regression analysis. The results showed that 1) The level of factors influencing the study achievement of courses in 

the department of pathobiology was at the good level, 2) Factor associated with academic achievement was behavior 

of students. 3) Factor that predicts achievement was behavior of students. The percentage accounted for the prediction 

was 23.00 

Keywords : Factors Influencing, Achievement Course , Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, 

Khon Kaen University

บทน�ำ

 คุณภาพบัณฑิตเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญของ 

การพัฒนาประเทศ ปัจจุบันเรื่องคุณภาพของบัณฑิต 

ก�าลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่า ขาดคุณภาพ 

ดังนั้น การพัฒนาหรือตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต 

ตลอดจนปัจจัยท่ีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของบัณฑิต จงึเป็นแนวทางท่ีจะ

ช่วยยกระดับคุณภาพของผลผลิตจากสถาบันท่ีถูกต้อง

และเหมาะสมต่อไป ซ่ึงย่อมมีผลไปสู่การยกระดับ

คุณภาพของการพัฒนาประเทศได้โดยส่วนรวม ดังนั้น 

การจัดการศึกษาของหลักสูตรและผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษา จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงประสิทธิผลของ

หลักสูตรนั้นๆ Bloom (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มี 3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ 

พฤติกรรมท่ีเ ก่ียวกับความคิด พฤติกรรมที่ เกี่ยวกั 

ความรู้สึกและคุณภาพของการสอน และ Prescott (2)  

ได้สรุปองค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไว้ 6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านความรัก ด้านวัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม ด้านความสัมพนัธ์ในหมู่เพือ่นวยัเดียวกนั  

ด้านการพัฒนาแห่งตน และด้านการปรับตัว ดังน้ัน 

การศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและประสิทธิภาพของหลักสูตรจึงเป็น 

สิ่งส�าคัญยิ่ง

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นหนึง่ในเจด็ภาควชิาทีเ่ปิดสอน

นักศึกษาต้ังแต่ชั้นปีที่ 2-6 โดยเฉพาะชั้นปีที่ 5-6 จะถูก

ประเมินผลการเรียนครบทุกรายวิชาท่ีภาควิชาเปิดสอน 

ซ่ึงระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ดังจะ

เห็นได้จาก บางรายวิชามีนักศึกษาจ�านวนมากที่ถูก

ประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับ F บางรายวิชาผลระดับ 

A จ�านวนลดลงหรือไม่มีระดับ A ทั้งๆ ที่อาจารย์ที่สอน

เป ็นบุคคลเดิม สอนหัวข ้อเดิม เอกสารการสอน 

มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย และจากการที่

นักศึกษาถูกประเมินผลการเรียนในระดับที่ต�่าลงทุกๆ ปี 

ท�าให้ที่ประชุมภาควิชาวาระการพิจารณาตัดเกรดแต่ละ

ภาคการศึกษาต้องพิจารณาถึงสาเหตุการเอาใจใส่เรื่อง 

การเรียนของนักศึกษาที่มีผลคะแนนต�่า และในรายวิชา 

ที่มีนักศึกษาติด F ภาควิชาฯ ได้แก้ปัญหาโดยการขอ 

เปิดสอนภาคฤดูร้อน 



10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิชีววิทยา  

ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดัง น้ัน  ผู ้ วิ จั ย ในฐานะเลขานุการภาควิชาพยา ธิ

ชวีวทิยา มีหน้าทีดู่แลสนับสนนุและอ�านวยความสะดวก

บุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในการจัดการเรียน 

การสอน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัจจัย

ทีม่คีวามสัมพนัธ์และปัจจยัท่ีจะสามารถเป็นตัวพยากรณ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของภาควิชา เพื่อข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถมี 

ผลการเรียนของรายวิชาภาควิชาในระดับที่ดีขึ้นได้ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวชิาภาควชิาพยาธิชวีวทิยา 

ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว พฤติกรรมทางการเรียน 

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และความสัมพันธ์กับ

กลุ่มเพื่อน กับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาควิชา

พยาธิชีววิทยา ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและสามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิ

ชี ว วิ ท ย า ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีกำรวิจัย

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 

5 และ 6 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 189 คน

1.2 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นนักศึกษา 

ชัน้ปีที ่5 และ 6 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 171 คน ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ของธีระวุฒิ เอกะกุล (3) 

โดยประชากรหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25% 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถาม

(Questionnaire) จ�านวน 1 ชุด มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และ 

ตอนที่ 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาภาควิชาพยาธิชีววิทยาของนักศึกษา คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และค�าถาม 

ปลายเปิดส�าหรับการแสดงความคิดเห็น

3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ เครื่องมือ 

ที่ใช้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและภาษา 

ด้วยเทคนิค IOC จากผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.85

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม 

ให้กลุ่มตัวอย่างตามวัน เวลา ที่ก�าหนดไว้ จากนั้นด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบถูกต้องความสมบูรณ์

และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

5. กำรวเิครำะห์ข้อมลู สถำนภำพทัว่ไป วเิคราะห์

โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ส่วนปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์โดยใช้ 

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ทดสอบความมีนัยส�าคัญด้วย

สถิติทดสอบที และใช้การถดถอยพหุคูณ ทดสอบการมี

นัยส�าคัญด้วยสถิติทดสอบเอฟ 

6. กำรแปลผลข้อมูล ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แปลความหมายตามเกณฑ์ของบุญชุม  

ศรีสะอาด (4) ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายใน

ตัวแปรต่างๆ แปลความตามบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 

(5)

7.  นิยำมศัพท์เฉพำะ

 ควำมสัมพันธ์และฐำนะทำงเศรษฐกิจของ

ครอบครัว หมายถึง การกระท�าหรือการแสดงออก 

ของผู ้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัย 

ของนักศึกษา ได้แก่ สนใจซักถามเก่ียวกับการเรียนและ

คอยแนะน�าเสมอ สมาชิกในครอบครัวสนใจช่วยเหลือ 

ในเรือ่งต่างๆ สม�า่เสมอ มีปัญหานักศึกษาสามารถปรกึษา

กบัผูป้กครองได้ เม่ือนกัศึกษาท�าผดิ สมาชกิในครอบครวั

จะไม่ซ�า้เติม และให้อภยัเสมอ สมาชกิในครอบครวัห่วงใย

ในผลการเรยีนของนกัศึกษาเสมอครอบครวัของนกัศึกษา

มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว ครอบครัวนักศึกษา

มีปัญหาเรื่องหน้ีสินมากครอบครัวนักศึกษาต้องการให้

ท�างานพิเศษหลังเลิกเรียน
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พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ห ม า ย ถึ ง 

การกระท�าที่นักศึกษาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การเรียน ได้แก่ เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ขาดเรียน ไม่ออก 

นอกห้องเรียนก่อนหมดเวลา เม่ือไม่เข้าใจส่ิงที่อาจารย์

สอนจะซักถามด้วยความกระตือรือร้น ท�าบันทึกย่อหรือ

สรุปประเด็นส�าคัญๆ ในการเรียนไว้ทุกวิชาเพื่อช่วย 

ความจ�าและสะดวกในการทบทวน หากรู้ว่าได้คะแนน

น้อยจะใส่ใจการเรียนมากขึ้นอ่านหรือทบทวนบทเรียน

ก่อนเข้าห้องเรียน วางแผนการเรียนล่วงหน้าไว้ทุกวิชา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ เก่ียวกับเน้ือหาท่ีฟัง

บรรยายไปแล้ว ใช้เวลาว่างศึกษาค้นคว้าหรืออ่านต�ารา

จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ และ เตรียมตัวหรือ

วางแผนการอ่านหนังสือหรือทบทวนประเด็นส�าคัญๆ 

จากการเรียนแต่ละรายวิชาก่อนสอบ

พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ หมายถึง  

การกระท�าของอาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติหรือแสดงออก  

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ได้แก่  

เข้าสอนตรงเวลา แนะน�าการเรยีนในรายวชิาหรอืเนือ้หา

ให้กับนักศึกษาทบทวนเน้ือหาเดิมก่อนเริ่มเน้ือหาใหม่  

มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการเตรียมการสอนของ

เนื้อหาที่จะสอนเป็นอย่างดี ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ

เน้ือหาท่ีสอนเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง

ความคิดเห็นในขณะสอน ปรับวิธีการสอนเม่ือเห็นว่า

นกัศึกษาไม่เข้าใจ ทบทวนเนือ้หาทีส่อนก่อนท�าการสอบ

แต่ละครั้ง และแนะน�าวิธีการเรียนการอ่านแก่นักศึกษา

เมื่อมีผลการเรียนต�่า

ควำมสัมพันธ์กับเพ่ือน หมายถึง การกระท�า

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนๆ ท่ีปฏิบัติหรือแสดงออก  

ในการเรียนการสอน และการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ 

เพื่อนส่งเสริมแนะน�าให้เข ้าเรียนสม�่าเสมอ เพื่อน 

มักสอบถามถึงปัญหาและผลการเรียนของนักศึกษา  

เม่ือไม่เข้าใจในบทเรียน เพื่อนๆ จะช่วยแนะน�าและ

ทบทวนให้ เม่ือมีปัญหาเรื่องเงินเพื่อนมักให้ความ 

ช่วยเหลือ ท�ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเรียนกับเพื่อนๆ  

อย่างสม�่าเสมอ มีการปรึกษาปัญหาการเรียนกับเพื่อนๆ 

อยู่เสมอ สามารถเข้ากับเพื่อนได้ทุกคน นักศึกษาคิดว่า

เพื่อนส�าคัญมากในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนรำยวชิำภำควชิำพยำธิ

ชีววิทยำ หมายถึง ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา

ดังนี้

1. วิชา 714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยา 

เห็ดราทางสัตวแพทย์

2. วชิา 714 242 วทิยาภมิูคุ้มกนัทางสตัวแพทย์

3. วิชา 714 432 กีฎวิทยาและวิทยาสัตว์เซลล์

เดียวทางสัตวแพทย์

4. วิชา 714 412 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทาง

สัตวแพทย์

5. วิชา 714 343 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์

6. วชิา 714 311 พยาธิวทิยาท่ัวไปทางสตัวแพทย์

7. วชิา 714 331 หนอนพยาธิวทิยาทางสัตวแพทย์

8. วิชา  714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทาง

สัตวแพทย์ 

ผลกำรวิจัย

1. ระดับคุณภาพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาสังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และไม่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 

มากนกั เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสมัพนัธ์และ

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว พฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา และความสัมพันธ์กับเพื่อน อยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการสอนของอาจารย์อยู่ใน

ระดับมาก โดยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์

มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านความสัมพันธ ์กับเพื่อน 

 มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (ตารางที่ 1 ) 
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ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำรำงที่  1 ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม

ที่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับคุณภำพ

1 ความสัมพันธ์และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3.49 0.64 ปานกลาง

2 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 3.48 0.64 ปานกลาง

3 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 3.65 0.64 มาก

4 ความสัมพันธ์กับเพื่อน 3.38 0.55 ปานกลาง

รวม 3.50 0.43 มาก

 ส่วนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา นั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชา 714 343 

วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และค่าเฉลี่ย

ต�่าสุดได้แก่ วิชา 714 412 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทาง

สัตวแพทย์ (ตารางที่ 2)

ตำรำงที่  2  ค่าเฉลี่ยระดับรายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิชีววิทยา จ�าแนกเป็นรายวิชาและโดยรวม

ที่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ระดับคุณภำพ

1 วิชา 714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์ 3.22 0.60 ปานกลาง

2 วิชา 714 242 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ 3.69 0.85 มาก

3 วิชา 714 432 กีฎวิทยาและวิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางสัตวแพทย์ 3.38 0.96 ปานกลาง

4 วิชา 714 412 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์ 2.56 0.71 ปานกลาง

5 วิชา 714 343 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์   3.71 0.77 มาก

6 วิชา 714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์ 2.87 0.75 ปานกลาง

7 วิชา 714 331 หนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 3.52 0.95 มาก

8 วิชา 714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ 3.02 0.78 ปานกลาง

รวม 3.25 0.60 ปานกลาง

2. ความสมัพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว พฤติกรรมทางการเรียน พฤติกรรมการสอน

ของอาจารย์ และความสัมพันธ์กับกลุ ่มเพื่อน กับ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น พบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทั้ง 4 ตัว  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.110 ถึง 0.352 อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าลักษณะ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาเป็นความสัมพันธ์กัน

เชิงเส้นตรง นอกจากน้ี ยังพบว่า มีเพียงพฤติกรรม 

การเรียนของนักศึกษา เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 

0.05 ซ่ึงมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย(r อยู่ระหว่าง 

0.01-0.30 ) (ตารางที่ 3)
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ตำรำงที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิ 

  ชีววิทยา

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

Y

ความสัมพันธ์และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว X
1

1.000

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา X
2

0.264** 1.000

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ X
3

0.110 0.282** 1.000

ความสัมพันธ์กับเพื่อน X
4

0.284** 0.352** 0.321** 1.000

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Y 0.093 0.171* -0.072 0.149 1.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

ภาควชิาพยาธิชวีวทิยาของนกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น พบว่า ตัวแปรทีส่ามารถพยากรณ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังกัดภาควิชาพยาธิ

ชีววิทยาได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ 

พฤติกรรมการการเรียนของนักศึกษา (ตารางที่ 4) โดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้

ร้อยละ 23 (R2 = 0.023) (ตารางท่ี 5 )

ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน b S.E.
b

b t p-values

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 0.161 0.072 0.171 2.252 0.026

ค่าคงที่ 2.691 0.253 - 10.645 0.000

R =0.029 R2 = 0.023 F = 5.070

**P< .01 

ตำรำงที่ 5 อ�านาจการพยากรณ์

ตัวพยำกรณ์ R R2 Adjusted R2 p-values

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 0.029 0.023 0.059 0.026

**p.01

 อภิปรำยผลกำรวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่  1  ระดับคุณภาพปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต ่อ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัว พฤติกรรมทางการเรียน พฤติกรรม 

การสอนของอาจารย์ และความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน 

 กับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิ

ชีววิทยา และประเด็นที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาควิชาพยาธิ

ชีววิทยา ตามล�าดับดังนี้
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ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ระดับคณุภำพปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนรำยวิชำภำควิชำพยำธิชีววิทยำ 

 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า พฤติกรรมการสอนของ

อาจารย์ มีค่าเฉลีย่สูงสุด น้ัน อาจเป็นเพราะ ภาควชิาพยาธิ

ชวีวทิยา มกีารจดัการเรยีนการสอนออกเป็น 3 หน่วย คอื 

หน่วยปรสิตวิทยา หน่วยจุลชีววิทยา และหน่วยพยาธิ

วิทยา ซึ่งแต่ละหน่วยมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศจ�านวนมาก จึงมี

วธีิการเรยีนการสอน ทีค่วามหลากหลาย ดังจะเหน็ได้จาก

ค่าเฉลี่ยข้อย่อยของพฤติกรรมการสอนของอาจารย์  

“ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาท่ีสอนเป็นอย่างดี”  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ “เข้าสอนตรงเวลา” มีค่าเฉลี่ย 

รองลงมา สอดคล้องกับ Carroll, 1976 อ้างถึงในบูรณี 

ทรัพย์ถนอม (6) ที่กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพที่ผู ้เรียน 

จะได้รับผลส�าเร็จจากการเรียนด้านหนึ่งได้แก่ ปัจจัย 

ด้านผู้สอน ซึ่งได้แก่ปัจจัยโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 

และคณุภาพของการเรยีนการสอน สอดคล้องกบัค�ากล่าว

ของบูรณี ทรัพย์ถนอม (6) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านผู้สอน 

เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน 

ผู้สอนต้องมีความสามารถด้านภูมิปัญญา มีความรอบรู้

พยายามศึกษาหาความรู ้  มีการพัฒนาการสอนให้

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน

 ส่วนปัจจัยความสัมพันธ์กับเพื่อน ท่ีพบว่า 

มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปัจจัยด้านอื่นๆนั้น อาจเป็นเพราะ  

การเรียนในสาขาทางสัตวแพทย์หรือสาขาทางแพทย์ 

นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความมุ่งมานะในการเรียนมาก 

เกินไป จนบางครั้งขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ 

ให้ความส�าคัญกับเพื่อนน้อยไป เลือกคบเพื่อนที่มีนิสัย

ใกล้เคียงตนเอง 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาของ 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ที่พบว่านักศึกษามีผลการเรียน 

อยูร่ะดับปานกลาง เรยีงจากค่าเฉลีย่น้อยไปหามาก ได้แก่ 

รายวิชา 714 412 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์ 

วชิา 714 311 พยาธิวทิยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์ และ

วชิา 714 413 พยาธิวทิยาคลนิิกทางสตัวแพทย์ ซึง่ล้วนแต่

เป็นรายวิชาของหน่วยพยาธิวิทยา สาเหตุท่ีนักศึกษา 

มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ต�่าของ 

ท้ัง 3 รายวิชาน้ี อาจเป็นเพราะ ท้ัง 3 รายวิชา มีการจัด 

การเรยีนการสอนทีมี่เนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกนั หากนักศึกษา

ไม่เข้าใจรายวิชา 714 311 แล้ว การเรียนในรายวิชา  

714 412 และ 714 413 จึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูง 

และในช่วงน้ี นักศึกษาจะไม่มีการขาดเรียน ไม่ออก 

นอกเรียนก่อนหมดเวลา หรือหากรู้ว่าได้คะแนนน้อย 

จะใส่ใจการเรียนมากข้ึน ท�าให้ค่าเฉลี่ยในพฤติกรรม 

การเรียนของนักศึกษาท้ังสามข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 

ที่สูงกว่าข้ออื่นๆ 

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฐำนะทำงเศรษฐกจิของ

ครอบครัว พฤติกรรมทำงกำรเรียน พฤติกรรมกำรสอน

ของอำจำรย์ และควำมสัมพันธ์กับกลุ ่มเพ่ือน กับ  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภำควิชำพยำธิชีววิทยำ 

 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยที่มี

อิทธิพลท้ัง 4 ตัว มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยม ี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) อยูร่ะหว่าง 0.119 ถงึ 0.358 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า

ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาเป็นความ

สัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง นอกจากนี้ ยังพบว่า พฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชา ซึ่งผลการวิจัยในลักษณะนี้  

อาจแสดงให้เห็นว่า ทุกๆปัจจัยที่น�าเข้าศึกษาล้วนมี 

ความสัมพนัธ์ซึง่กนัและกนั แต่มีเพยีงหนึง่ปัจจยัท่ีพบว่า

มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ซ่ึงสอดคล้อง

กับการศึกษาของ Bloom (1) ที่สรุปว่า มีตัวแปร 3 ด้านที่

สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนได้ร้อยละ 50, 25, 25 คือ ตัวแปรด้านพฤติกรรม

เบ้ืองต้น ด้านพุทธิพิสัยซ่ึงเป็นพฤติกรรมด้านความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถทั้งหลาย ตัวแปร 

ด ้านลักษณะเบ้ืองต ้นด ้านจิตพิสัย  คือ แรงจูงใจ  

ความสนใจ ความกระตือรอืร้นต่อการเรยีน เจตคติต่อวชิา 

เจตคติต่อโรงเรียน ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับ

ตนเอง และตัวแปรด้านคุณภาพการสอน และยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลดาพร ทองสง และ  

ถนิมพร พงศานานุรักษ ์ (7 )  ที่พบว ่ า  ป ัจจัยที่ มี 

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ

พยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล 



KKU Institutional Research 2015; 3(1) 15

เกื้อการุณย์ คือ เกรดเฉลี่ยสะสม พฤติกรรมการเรียน 

ในชัน้เรยีน แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิด้านการเรยีน ส่ิงแวดล้อม

ทางกายภาพด้านหอพัก สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

ด้านเพื่อน และ พฤติกรรมการเรียนนอกชั้นเรียน 

3. ป ัจจัยที่มีอิทธิพลและสำมำรถพยำกรณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภำควิชำพยำธิชีววิทยำ

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ท่ีพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพียง 1 ปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสามารถ

พยากรณ์ผลการเรียนได้ถึงร้อยละ 23.00 น้ัน อาจเป็น

เพราะ บริบทหรือสภาพความเป็นจริงของการจัด 

การเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยบัณฑิต  

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาพยาธิ

ชีววิทยา ซ่ึงได้ชื่อว่า เป็นภาควิชาที่นักศึกษาแต่ละรุ่น 

บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ยากทุกรายวิชา หากผ่านด่าน

วิชาของภาควิชานี้ไปได้ จะท�าให้การเรียนของภาควิชา

อื่นๆ ง่ายข้ึน อีกทั้งคณาจารย์เป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ 

ความสามารถเป็นอย่างดี นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนของ 

ภาควิชาน้ี จึงต้องให้ความส�าคัญกับการเรียนมากข้ึน 

กว่าเดิม เพราะเน้ือหามาก อาจารย์ร่วมสอนแต่ละวิชา 

มี 3 คนข้ึนไป การวัดและประเมินผลจึงต้องประเมิน 

ในหลายๆ ด้านร่วมกัน ดังน้ัน นักศึกษาจึงต้องพึ่งพา

ตนเองมากกว่าส่ิงอื่นใด ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ

งานวิจัยของทิพวรรณ กลมพัฒนาจันทร์ (8) ท่ีพบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักศึกษา และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ ลดาพร ทองสง และ ถนิมพร พงศานานุรักษ์ (7)  

พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมและพฤติกรรมการเรียนใน 

ชั้นเรียนเป็นปัจจัยคัดสรรที่ดีที่สุดตามล�าดับในการ 

ร่วมกันท�านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพยาบาล

เด็ก 2 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ได้ร้อยละ 45.9  

ขัดแย้งกับ ธีรยุทธ รัชชะ(9) ท่ีพบว่า คุณภาพการสอน

และความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลทางตรงต่อ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และขัดแย้งกบั ธนาศักด์ิ กูสุ้จรติ

(10) ที่พบว่า ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนมีผลโดยอ้อม 

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัศึกษา ซ่ึงผลการศึกษา

ท่ีได้ครั้งน้ี มีท้ังสอดคล้องและขัดแย้งกับผลการศึกษา 

ของการศึกษาหลายๆ ท่าน ท้ังน้ี เป็นเพราะ การศึกษา

ปัจจัยท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นักการศึกษาแต่ละท่านศึกษาทั้งตัวแปร นักศึกษา 

อาจารย์ หรือสถาบันที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจ

ของผูศึ้กษาท่ีจะเลอืกศึกษาด้านใดบ้าง ท�าให้ผลการศึกษา

ที่ได้มีทั้งที่แตกต่างกันและสอดคล้องกันได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรท�าการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมี

อิทธิพลต่อรายวิชาต่างๆ โดยแยกศึกษาเป็นรายวิชาๆ  

(ไม่น�ามาศึกษารวมกนั ) ซ่ึงจะได้ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น

เชิงลึกของแต่ละรายวิชา

2. ควรท�าการศึกษาความพึงพอใจในพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาหรือแต่ละ 

ภาควิชา เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพของรายวิชาและภาควิชานั้นๆ เพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ท่ีจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปี  

พ.ศ. 2555 ส�าหรับการด�าเนินงานวิจัยครั้งนี้จนเสร็จ

สมบูรณ์ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เสาวน ีตรพีทุธรตัน์ ประธาน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์  

แสงมณีเดช อาจารย์ประจ�าภาควิชาพยาธิชีววิทยา  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็น 

ผู้เช่ียวชาญ ท่ีกรุณาช่วยเหลือแนะน�าตรวจสอบความ 

ถูกต้องชัดเจน ความสอดคล้องของเครื่องมือ ตลอดจน

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เจษฎา  

จวิากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะสตัวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ 

ช่วยเหลือบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสม 

ถูกต ้องและสมบูรณ ์  ขอขอบคุณนักศึกษาคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท�าวิจัยครั้งนี้

เป็นอย่างดี
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ของนักศึกษา ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนในด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา  

และเพือ่ศึกษาปัญหาอปุสรรคของการจัดการเรยีนการสอนในรายวชิาความสขุของชวีติ รวมทัง้ข้อเสนอแนะเพือ่น�าไป

สู่การพัฒนารายวิชาความสุขของชีวิต 000146 ซ่ึงจัดสอนโดยส�านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก�าลังศึกษาอยู ่ใน 

ปีการศึกษา 2556 เทอมต้น จ�านวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งเป็นชั้นปีที่ 2 รวม 53 คน และชั้นปีที่ 4 จ�านวน 1 คน และรูปแบบ

การวิจัย เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมิน จ�านวน 2 ชุด ได้แก่ 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนและด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 การวิจัยครั้งน้ี ในส่วนของการศึกษาการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

ก่อนและหลังการเรียนวิชาความสุขของชีวิตใน โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 52 ข้อ ผลการศึกษาพบว่ามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่าง  

ร้อยละ 100 (54 คน) และ 52 คน (96.3%) ผ่านระดับเกณฑ์ปกติทางความฉลาดทางอารมณ์ (138-170 คะแนน) 

 ส�าหรับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียน พบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาความสุข 

ของชีวิต ในระดับมากถึงมากท่ีสุดร้อยละ 89.47 และได้ประโยชน์จากการน�าเนื้อหาของวิชานี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

และมีความสุขข้ึนในระดับมากถึงมากท่ีสุดร้อยละ 85.96 นอกจากน้ี เน้ือหาในวิชานี้ยังมีผลให้นักศึกษาอยากพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมให้ดีขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 82.45

 โดยสรปุ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิด้านการเรยีนและการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างในชั้นเรียนน้ี พบว่ามีการพัฒนาขึ้นหลังส้ินสุดการเรียนรายวิชาความสุข 

ของชีวิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยส�านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากน้ีได้มีการน�าเสนอปัญหา 

ในการเรียนรู้พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาในระดับต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ วิชาความสุขของชีวิต (000146) 

ปัญหาในการเรียน
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ในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

Abstract

 The objectives of this classroom research were 1) To study the students’ learning achievement from Happiness 

of life (000146) course. 2) To study emotional quotient development of students after finishing this subject. 3)  

To study some problems of learning and teaching management for future improvement. The research samples include 

53 students from 2nd year students, and one from 4th year student, from Faculty of Humanity. The research was  

conducted by 2 sets of questionaires. The results revealed that 100 % of students had emotional quotient development 

improved, and almost 100 % (96.3%) got the scores which were in normal emotional quotient level range.

 For learning achievement, students who had learned and understood this subject quite well were up to  

89.47 %, and the number of students who can apply the knowledge to use in daily life and make them more happy 

were up to 85.96%. Moreover, the knowledge students gained from this course can inspire them to improve their 

virtue and ethics up to 82.45% in number.

 In conclusion, study of learning achievement and emotional quotient development of one classroom of students 

from Faculty of Humanity after finishing the course, Happiness of Life (000146), which was conducted by General 

Education, Khon Kaen University, showed that the students were successful in learning achievement and emotional 

quotient development. Moreover, some comments of course management were rested as well for improvement of the 

course in the future. 

Keywords : Learning achievement, Emotional quotient development, Happiness of life (000146), Learning problems

บทน�ำ

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกีย่วกบัการปฏริปู

การศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน 

ให้สอดคล้องกับภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์  

เพื่อสร้างบุคคล องค์กร และสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนด

กรอบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ

มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส�าคัญกับการน�า 

การวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยผู ้สอน 

ต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสื่อการสอน  

เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่

ของกระบวนการเรียนรู ้ โดยการพัฒนาการเรียนรู  ้

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียน 

ในชั้นเรียน เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น (1)

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การศึกษาค้นคว้า

อย่างมรีะบบและเชือ่ถอืได้ เพือ่หาวธีิแก้ปัญหา ปรบัปรงุ 

เปลีย่นแปลง เพือ่พฒันาคุณภาพ การจดัการเรยีนการสอน

ในช้ันเรียนโดยผู้สอนเป็นผู้ด�าเนินการวิจัยด้วยตนเอง 

ในขณะที่มีการเรียนการสอน (1) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยท่ีส�านัก 

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียน

การสอนในรายวิชาที่หลากหลายส�าหรับนักศึกษา  

โดยเฉพาะในระดับปรญิญาตร ีวชิาของส�านกัศึกษาท่ัวไป

เป็นวิชาบังคับส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ และหน่ึงใน 

จ�านวนหลายๆ รายวิชาคือรายวิชา ความสุขของชีวิต  

ซ่ึงเนื้อหารายวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องเรียน มีเน้ือหาสาระ

เกี่ยวกับแนวคิดความส�าคัญของความสุข ประเภทของ

ความสุข ลกัษณะเหตุและผลของความสุขและความทกุข์ 

มิติและระดับของความสขุ การให้คุณค่า การต้ังเป้าหมาย

ของชวีติ การปฏบัิติตนให้มีความสขุ คณุธรรมจรยิธรรม
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ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุขซ่ึงได้แก่การปฏิบัติ

ตนเองให้มีความสุข : มงคลชีวิต 38 ประการ การปฏิบัติ

ตนต่อผูอ้ืน่ให้เกิดความสุข: ทิศ 6 การปฏบิติัตนต่อสงัคม

ให้เกิดความสงบสุข: ศีล 5 การด�าเนินชีวิตให้มีความสุข

ด้วยพรหมวิหาร 4 การจัดการปัญหาด้วยอริยสัจ 4 และ

แนวทางการสร้างความสุขของชวีติได้แก่ การคดิเชงิบวก 

ความพอเพยีง การให้การรูเ้ท่าทนัความคดิของตนเองและ

การปล่อยวาง ซึ่งผู้วิจัยในฐานะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่ง 

ทีร่บัผดิชอบการเรยีนการสอนในรายวชิานี ้มคีวามสนใจ

ที่จะศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิด้านการ

พฒันาความฉลาดทางอารมณ์และปัญหาในการเรยีนวชิา

ความสุขของชวีติเพือ่ทราบถงึประโยชน์ทีน่กัศึกษาได้รบั

จากการเรียนว่ามีผลในการพัฒนานักศึกษาหรือไม  ่

เพยีงไร รวมถงึปัญหาและอปุสรรคในการเรยีน เพือ่จะได้

น�าผลการวิจัยมาใช ้ เป ็นข ้อมูลส�าหรับส�านักวิชา 

ศึกษาท่ัวไป รวมทั้งอาจารย์ผู ้สอนในการวางแผนจัด

สภาพแวดล้อม ใช้แก้ปัญหาหรือปรับปรุงเกี่ยวกับ 

การเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษา ท�าให้

บรรยากาศของการเรียนการสอนดีข้ึน ผู ้ เรียนเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป 

นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แนวโน้มของ

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นวัตถุนิยมมากข้ึน ส่งผล 

ให ้คนในสังคมเกิดความเครียดและไม ่มีความสุข  

โดยเฉพาะวัยรุ่นซ่ึงเป็นวัยท่ีต้องปรับตัวให้อยู่ในสังคม 

ได้อย่างมีความสขุ (2) การทีค่นเราจะประสบความส�าเรจ็

ในด้านต่างๆ เช่น การเรียน การท�างาน การประกอบ

อาชีพ และการด�าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  

จะต้องอาศัยองค์ประกอบทางด้านความฉลาดทางอารมณ์

ด้วย (3) ความฉลาดทางอารมณ์ หรือเชาว์อารมณ์  

(emotional quotient, emotional intelligence) หมายถึง

ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง

และผู้อื่นเพื่อการสร้างแรงจูงใจในตนเองบริหารจัดการ

อารมณ์ต่างๆ ได้ (4) และหมายถึงความสามารถทาง

อารมณ์ ท่ีจะช ่วยให ้การด�า เนินชีวิต เป ็นไปอย ่าง

สร้างสรรค์และมีความสุข (5) การพัฒนาความฉลาด 

ทางอารมณ์ของบุคคลน้ัน สามารถพัฒนาได้ทุกช่วงวัย

ของชีวิต แต่จะมีความยากมากขึ้นตามล�าดับอายุ (6)  

ความฉลาดทางอารมณ์มีความส�าคัญกับชีวิตของแต่ละ

บุคคล โดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 17-25 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายจนถึง 

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโต

และพัฒนาการ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ ่น 

ท�าให้วยัรุน่สนใจตนเอง สนใจส่ิงแปลกใหม่ สนใจสังคม

และส่ิงแวดล้อมรอบตัว เกิดความอยากรู ้อยากเห็น 

ต้องการการเป็นอิสระ (7) อีกทั้งปัจจุบันเป็นสังคม 

ยุคไร้พรมแดน สังคมจะเน้นความส�าคัญทางด้านวัตถุ

มากกว่าความสุขทางใจ โอกาสท่ีวยัรุน่จะมีพฤติกรรมการ

ตามกระแสนิยมโดยขาดการไตร่ตรองจึงมีโอกาสสูง 

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปมักมีปัญหาต่างๆ 

มากมาย อาทิเช่น การปรับตัว การใช้ชีวิตในสถานศึกษา

แห่งใหม่ การท�ากิจกรรม การใช้จ่าย ตลอดจนการมี

พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งสถาบัน

อุดมศึกษาจะเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ช�านาญการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นการพัฒนาความฉลาด 

ทางสติปัญญามากกว่าการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงความฉลาด 

ทางจิตใจหรือทางอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคล 

ในการน�าไปสู่การเป็นคนดี มีคุณค่าและมีความสุข (8) 

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก ่น ส ่วนมาก 

มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น 

เขตเกษตรกรรม จึงมีโอกาสสูงท่ีนักศึกษาอาจจะหลง

ด�าเนินชีวิตไปตามกระแสสังคม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ 

ที่จะศึกษาระดับพื้นฐานความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักศึกษาก่อนการเรียนวิชา ความสุขของชีวิตและ  

การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรยีนจบรายวชิานี้ 

เพื่อเป็นข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา 

กลุ ่มตัวอย่างนี้และ เพื่อเป็นอีกดัชนีหน่ึงในการช้ี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน อนัเป็นข้อมูลน�าไปสู่การพฒันา

รายวิชาในอนาคต ดังนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยนี้  

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในรายวิชาความสุข

ของชีวิตของนักศึกษา เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของ 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาความสุขของชีวิต 



20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และปัญหา 

ในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

ในด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา 

และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของการจัดการเรียน 

การสอนในรายวชิาความสุขของชวีติ รวมทัง้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนารายวิชาต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

รูปแบบกำรวิจัย

เป็นการวจิยัเชงิวเิคราะห์จากการเกบ็ข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถามทีผู่ว้จัิยสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจากแบบประเมินความฉลาด

ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุม่ตัวอย่างท่ีศึกษา เป็นนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก�าลังศึกษา

อยู่ในปีการศึกษา 2556 เทอมต้นจ�านวนท้ังส้ิน 54 คน 

ท่ีลงเรียนวิชาความสุขของชีวิต 00146 ของส�านักวิชา

ศึกษาท่ัวไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยแบ่งเป็นชัน้ปีท่ี 2 

รวม 53 คน และชั้นปีที่ 4 จ�านวน 1 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ี 

สร้างขึ้นส่วนหน่ึงและอีกส่วนหนึ่งเป็นแบบประเมิน

ความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ซ่ึง ประกอบด้วย 2 ตอนโดยตอนที่ 1  

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ�านวน 3 ข้อ ดังแสดงในตารางท่ี 1 และ

ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 52 ข้อ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

โดยการแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด  

ค่าต�่าสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในรายวิชาความสุขของชีวิต 

ของนักศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาความสุขของชีวิตในด้านการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา และการศึกษา

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาความสุขของชีวิต โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีคณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 

2556 เทอมต้นจ�านวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งเป็นชั้นปีท่ี 2 

รวม 53 คน และชั้นปีที่ 4 จ�านวน 1 คน

ผลกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษา การพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายหลังการเรียนวิชาความสุข 

ของชีวิต 00146 ของส�านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ์

ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมิน 

ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย 2 ตอน โดยตอน 

ท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพท่ัวไปของผูต้อบ

แบบสอบถามจ�านวน 3 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ

ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 52 ข้อ
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ตำรำงที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

สถำนภำพทั่วไป จ�ำนวน(คน) ร้อยละ รวม

เพศ ชาย 9 16.70

หญิง 45 83.30 100

ชั้นปีที่ 1

2

3

4

5

6

0

53

0

1

0

0

0.00

98.10

0.00

1.90

0.00

0.00 100

เกรดเฉลี่ยสะสม ต�่ากว่า 2.00

2.00-2.49

2.50-2.99

3.00-3.49

3.50-4.00

0.00

2

12

18

22

0.00

3.70

22.20

33.30

40.70 100

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้าน ก่อนเรียนและหลังเรียน

E.Q. เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนเรียน หลังเรียน

X S.D. X S.D.

องค์ประกอบด้ำนดี

1.การควบคุมอารมณ์ 14-18 18.53704 0.187547 18.74074 0.19054

2.เห็นใจผู้อื่น 16-20 19.11111 0.172928 18.90741 0.175845

3.รับผิดชอบ 17-23 21.03704 0.282228 19.40741 0.320037

องค์ประกอบด้ำนเก่ง

1.มีแรงจูงใจ 15-21 18.46296 0.443737 18.66667 0.38383

2.ตัดสินใจแก้ปัญหา 14-20 17.01852 0.139279 17.01852 0.26564

3.มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 15-21 17.64815 0.383189 17.96296 0.251106

องค์ประกอบด้ำนสุข

1.ภูมิใจในตนเอง 9-13 11.33333 0.241452 12.37037 0.23179

2.พึงพอใจในชีวิต 16-22 19.64815 0.224194 20.25926 0.157861

3.มีความสุข 15-21 18.81481 0.319822 20.25926 0.574213

โดยรวม 138-170 161.6111 0.330003 163.5926 0.331607



22 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และปัญหา 

ในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์รายบุคคลด้านสุข ก่อนและหลังเรียน 

คนที่ ภูมิใจตนเอง

(เกณฑ์มาตรฐาน 9-14)

พอใจชีวิต

(เกณฑ์มาตรฐาน 16-22)

สุขสงบทำงใจ

(เกณฑ์มาตรฐาน 15-21)

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

1 9 16 9 24 15 24

2 9 16 13 23 18 23

3 8 13 11 23 14 21

4 9 13 14 21 19 18

5 9 11 12 18 15 18

6 11 15 9 23 14 23

7 7 15 9 24 6 15

8 11 11 15 18 15 14

9 11 13 12 23 12 17

10 10 12 11 22 13 23

11 11 13 12 18 14 16

12 8 13 14 22 17 19

13 10 11 15 22 14 20

14 9 10 17 13 12 19

15 10 15 9 22 13 21

16 11 11 12 18 13 17

17 10 8 13 16 13 20

18 11 9 12 16 11 13

19 12 12 9 16 12 17

20 11 13 12 19 12 16

21 11 12 13 19 11 22

22 11 12 15 22 14 18

23 9 10 18 16 12 16

24 10 13 13 19 15 21

25 7 10 13 19 12 17

26 10 14 10 20 17 24

27 11 10 10 23 14 23
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ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์รายบุคคลด้านสุข ก่อนและหลังเรียน (ต่อ)

คนที่ ภูมิใจตนเอง

(เกณฑ์มาตรฐาน 9-14)

พอใจชีวิต

(เกณฑ์มาตรฐาน 16-22)

สุขสงบทำงใจ

(เกณฑ์มาตรฐาน 15-21)

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

28 9 16 9 24 12 22

29 8 15 8 24 13 23

30 10 13 14 21 15 22

31 6 12 12 18 14 15

32 8 16 9 20 8 16

33 9 16 8 21 13 20

34 11 11 12 23 15 24

35 11 19 9 24 12 22

36 9 11 14 17 15 18

37 10 13 12 21 12 17

38 11 8 15 14 12 16

39 12 13 9 24 11 21

40 11 14 12 22 12 21

41 11 12 9 21 16 19

42 11 9 13 13 13 14

43 10 10 13 16 14 22

44 13 13 9 23 15 23

45 13 14 11 24 17 21

46 10 15 9 24 12 24

47 10 13 11 22 16 23

48 10 10 9 23 13 16

49 9 14 10 23 15 24

50 9 8 21 17 11 15

51 10 11 9 22 13 22

52 11 15 13 19 15 19

53 10 12 12 21 13 21

54 10 10 15 14 14 17



24 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และปัญหา 

ในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

ตำรำงที่  4 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์รายบุคคลด้านเก่ง ก่อนและหลังเรียน 

คนที่ มีแรงจูงใจ

(เกณฑ์มาตรฐาน 15-21)

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำ

(เกณฑ์มาตรฐาน 14-20)

สัมพันธภำพ

(เกณฑ์มาตรฐาน 15-20)

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

1 14 24 15 23 16 22

2 12 22 18 22 14 19

3 13 23 17 20 12 19

4 12 18 12 17 13 20

5 14 16 17 14 13 17

6 17 20 17 19 14 20

7 13 17 12 17 10 20

8 13 17 19 14 16 13

9 12 16 15 19 14 19

10 14 20 17 20 10 20

11 13 20 19 16 14 22

12 13 17 17 18 11 21

13 11 13 17 17 14 19

14 16 20 14 17 15 16

15 13 20 16 22 12 23

16 15 20 18 16 14 14

17 14 15 16 16 11 17

18 16 15 16 16 11 15

19 12 20 17 14 13 17

20 12 16 13 18 15 15

21 15 18 18 20 14 19

22 14 16 16 17 13 12

23 13 15 12 16 15 18

24 16 20 14 21 15 18

25 11 18 14 17 12 16

26 17 23 18 20 14 17

27 14 18 20 18 12 14
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ตำรำงที่  4 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์รายบุคคลด้านเก่ง ก่อนและหลังเรียน (ต่อ)

คนที่ มีแรงจูงใจ

(เกณฑ์มาตรฐาน 15-21)

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำ

(เกณฑ์มาตรฐาน 14-20)

สัมพันธภำพ

(เกณฑ์มาตรฐาน 15-20)

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

28 11 24 16 19 13 22

29 11 22 14 20 11 22

30 14 19 16 16 14 19

31 13 18 13 16 19 18

32 13 22 10 20 11 19

33 15 21 14 17 7 19

34 18 19 17 18 16 17

35 16 23 15 19 13 18

36 14 16 14 15 15 15

37 12 15 13 17 13 17

38 15 17 17 15 14 16

39 16 20 19 18 14 20

40 16 22 13 18 14 19

41 16 15 14 17 12 17

42 15 15 13 13 14 13

43 16 17 16 19 13 18

44 14 23 16 19 15 17

45 15 19 20 19 15 16

46 13 19 14 18 13 19

47 12 16 12 21 12 17

48 12 17 13 19 8 18

49 14 24 16 23 11 22

50 10 18 22 16 9 15

51 11 18 15 16 10 21

52 13 18 17 16 14 18

53 14 19 18 22 11 22

54 16 15 14 14 12 14



26 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และปัญหา 

ในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์รายบุคคลด้านดี ก่อนและหลังเรียน 

คนที่

ควบคุมตนเอง

(เกณฑ์มาตรฐาน 14-18)

เห็นใจผู้อื่น

(เกณฑ์มาตรฐาน 16-20)

รับผิดชอบ

(เกณฑ์มาตรฐาน 17-23)

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

1 13 24 14 21 15 24

2 15 20 15 21 13 22

3 13 21 15 17 14 21

4 16 18 16 20 15 21

5 17 18 12 21 16 20

6 14 18 12 20 14 22

7 11 20 12 20 11 22

8 19 15 17 21 16 18

9 16 15 15 18 14 18

10 16 18 16 20 15 22

11 12 16 14 17 14 18

12 17 20 12 18 16 20

13 18 17 14 16 15 21

14 19 19 14 17 12 21

15 14 21 11 21 13 23

16 15 21 18 17 16 19

17 17 14 16 19 14 19

18 16 18 16 18 15 20

19 14 17 16 16 15 20

20 16 17 16 18 12 19

21 15 18 16 19 15 18

22 14 19 11 17 16 18

23 11 15 16 16 15 17

24 18 22 15 20 14 22

25 13 19 15 21 13 23

26 16 21 15 17 16 20

27 15 20 17 19 13 21
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ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์รายบุคคลด้านดี ก่อนและหลังเรียน (ต่อ)

คนที่

ควบคุมตนเอง

(เกณฑ์มาตรฐาน 14-18)

เห็นใจผู้อื่น

(เกณฑ์มาตรฐาน 16-20)

รับผิดชอบ

(เกณฑ์มาตรฐาน 17-23)

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

28 15 21 13 19 12 24

29 18 18 14 18 15 22

30 15 16 15 20 15 21

31 16 17 14 18 16 21

32 14 14 8 15 13 16

33 13 22 14 23 14 21

34 18 22 18 21 16 24

35 13 18 15 20 14 21

36 16 18 17 19 13 18

37 13 20 15 18 15 22

38 18 14 18 19 15 18

39 17 20 14 17 14 21

40 15 22 16 22 13 22

41 14 17 15 16 15 19

42 14 17 14 15 14 16

43 16 20 16 17 14 18

44 20 22 14 20 16 22

45 18 22 16 23 14 24

46 15 19 15 19 14 20

47 18 17 14 21 14 22

48 15 19 11 21 15 22

49 17 22 14 22 15 23

50 14 19 12 13 13 17

51 14 20 16 21 14 22

52 17 19 14 20 17 24

53 19 21 14 22 15 21

54 13 15 16 19 14 20



28 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และปัญหา 

ในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

ตำรำงที่ 6 คะแนน อีคิวก่อน-หลังเรียน
12 

 

               
      

 
EQ1-6 EQ7-12 EQ13-18 EQ19-24 EQ25-30 EQ31-36 EQ37-40 EQ41-46 EQ47-52                 

1                        16 16 15 14 17 10 10 11 13 122 
2                         20 14 16 14 16 15 13 9 15 132 
3                          19 17 16 13 19 16 11 15 15 141 
4                      13 15 14 16 15 13 11 9 12 118 
5                  18 18 15 15 17 14 11 15 12 135 
6                    17 14 14 16 19 14 12 9 11 126 
7                            13 15 14 13 17 12 8 11 14 117 
8                         13 15 13 11 14 12 7 13 12 110 
9                       18 16 14 15 20 15 13 11 17 139 

10                     15 16 15 15 18 14 11 13 11 128 
11                      17 12 16 14 17 13 9 12 15 125 
12                          15 15 14 13 14 13 10 9 12 115 
13                             15 18 16 15 18 14 11 12 13 132 
14                        19 14 15 14 18 11 10 12 13 126 
15                         14 12 13 10 22 9 9 21 11 121 
16                             14 11 13 13 16 12 10 9 13 111 
17                        17 12 16 13 17 11 8 14 17 125 
18                        13 14 14 15 14 7 9 8 13 107 
19                            16 16 12 12 13 15 11 12 12 119 
20                         15 15 13 12 18 14 9 13 18 127 
21                       15 13 12 11 16 13 9 9 12 110 
22                         16 14 16 13 13 19 6 12 14 123 
23                          18 18 16 18 17 16 11 12 15 141 
24                              15 17 13 14 20 12 11 10 14 126 
25                            16 17 13 14 14 15 9 14 15 127 
26                     13 16 14 16 14 12 10 15 14 124 
27                     19 14 12 16 14 15 9 17 12 128 
28                        17 14 17 13 17 14 11 13 15 131  
29                          18 14 14 12 12 12 10 11 16 119 
30                           18 14 15 11 14 11 8 8 13 112 
31                      14 12 14 17 17 14 11 9 14 122 
32                             14 11 16 14 16 13 11 15 14 124 
33                 14 14 14 15 13 14 11 13 13 121 
34                         16 16 14 16 16 13 10 13 14 128 
35                       15 16 13 16 13 14 11 12 12 122 
36                        15 15 15 14 16 14 10 14 15 128 
37                 15 11 15 12 13 8 10 9 13 106 
38                             18 15 14 16 14 15 10 13 15 130 
39                   16 15 16 17 18 14 10 10 17 133 
40                          14 15 15 16 14 12 11 9 16 122 
41                             14 8 13 13 10 11 8 9 8 94 
42                      13 14 15 14 15 16 9 9 15 120 
43                              11 16 15 13 12 15 9 18 12 121 
44                       11 12 11 13 12 10 7 9 6 91 
45                  17 14 15 14 16 11 9 10 15 121 
46                    16 15 14 12 15 14 11 12 12 121 
47                       13 15 15 12 13 13 10 12 12 115 
48                          14 16 14 11 15 10 10 9 13 112 
49                             12 14 14 13 19 14 11 12 14 123 
50                           18 14 15 11 17 14 10 15 14 128 
51                        16 16 15 16 16 11 11 12 11 124 
52                          17 16 14 14 16 11 10 13 13 124 
53                           14 16 15 12 17 13 12 9 12 120 
54                       16 16 15 12 12 13 9 14 19 126 
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ตำรำงที่ 6 คะแนน อีคิวก่อน-หลังเรียน (ต่อ) 13 

 

               
      

 
EQ1-6 EQ7-12 EQ13-18 EQ19-24 EQ25-30 EQ31-36 EQ37-40 EQ41-46 EQ47-52                        

1                        18 20 22 20 20 20 12 22 23 177 
2                         22 20 22 23 19 17 13 23 23 182 
3                          15 21 18 17 14 13 11 18 14 141 
4                      18 20 21 23 19 18 19 24 22 184 
5                  14 19 18 17 15 16 8 14 16 137 
6                    20 17 21 20 18 20 13 24 21 174 
7                            21 17 21 23 20 19 13 23 21 178 
8                         19 21 23 18 17 16 10 19 17 160 
9                       22 23 24 19 19 16 14 24 21 182 

10                     18 19 18 18 20 19 12 19 22 165 
11                      18 21 20 16 14 17 11 18 18 153 
12                          19 19 20 19 18 19 15 24 24 177 
13                             21 17 19 20 16 14 11 18 17 153 
14                        21 22 21 19 22 22 12 21 21 181 
15                         19 13 17 18 16 15 8 17 15 138 
16                             21 21 23 20 22 23 15 22 21 188 
17                        20 18 20 17 18 21 13 22 19 168 
18                        22 23 21 21 17 19 16 21 20 180 
19                            17 18 19 16 18 15 13 19 16 151 
20                         20 21 22 22 22 19 16 23 23 188 
21                       21 19 24 24 19 22 16 24 22 191 
22                         17 18 21 18 16 18 12 18 15 153 
23                          22 21 24 19 18 17 11 23 24 179 
24                              20 19 21 18 18 14 10 23 23 166 
25                            18 19 18 16 15 15 11 17 18 147 
26                     15 19 20 15 14 14 10 14 17 138 
27                     19 17 21 20 17 16 10 13 19 152 

  
28                        19 20 24 18 16 18 15 19 19 168 
29                          17 21 22 16 21 17 13 22 23 172 
30                           18 18 22 22 20 22 15 24 23 184 
31                      18 20 22 20 19 20 15 23 23 180 
32                             19 17 18 16 17 12 12 22 18 151 
33                 17 15 16 15 13 13 9 13 14 125 
34                         20 17 18 17 19 18 10 16 22 157 
35                       22 22 22 22 18 19 14 22 21 182 
36                        16 20 21 19 16 19 13 21 22 167 
37                 19 21 22 17 19 18 10 23 16 165 
38                             22 20 22 20 21 18 13 19 21 176 
39                   21 17 20 23 20 17 14 20 24 176 
40                          17 16 19 15 17 17 12 21 19 153 
41                             14 15 16 22 20 19 16 20 16 158 
42                      24 21 24 24 23 22 16 24 24 202 
43                              15 16 17 15 16 18 10 16 16 139 
44                       20 20 22 17 17 20 15 24 15 170 
45                  22 22 23 24 23 22 14 23 24 197 
46                    15 18 18 16 19 19 13 23 17 158 
47                       20 18 22 15 17 17 13 21 17 160 
48                          20 21 22 18 16 21 11 22 22 173 
49                             16 17 18 20 16 22 13 18 16 156 
50                           17 16 21 13 17 19 11 22 20 156 
51                        18 18 20 15 16 15 9 16 13 140 
52                          14 19 19 15 16 17 8 16 20 144 
53                           17 16 20 20 14 17 12 16 17 149 
54                       18 20 21 18 17 20 13 21 18 166 

  
 
 
 
 
 



30 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และปัญหา 

ในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรเรียน

ตำรำงที่  7 ผลคะแนนสอบปลายภาค

คะแนนสอบปลำยภำค คะแนนสูงสุด คะแนนต�่ำสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน

20 เปอร์เซ็นต์ 18 11.6 14.38 1.34

ตำรำงที่ 8  แสดงระดับการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรายวิชาความสุขของชีวิต 000146

ค�ำถำม/ประเด็น
จ�ำนวน/เปอร์เซ็นต์ของแต่ละระดับกำรเรียนรู้ 

1 2 3 4 5

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความส�าคัญ
ของความสุขของ ชีวิต มิติและ ระดับความสุขของชีวิต 
ปรัชญาการด�าเนินชีวิตที่มีความสุข คุณธรรม จริยธรรม 
ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข การสร้างความสุขของชีวิต

- 2/3.51 4/7.02 39/68.42 12/21.05

2. นศ.มีความรับผิดชอบ มีวินัย และความซื่อสัตย์ในการเรียน
และงานที่ได้รับมอบหมาย

- 1/1.75 11/19.30 26/45.61 19/33.33

3. นศ.มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ อดทน กตัญญู
กตเวที พอเพียง ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น และมองโลกในแง่ดี

- - 5/8.77 28/49.12 24/42.11

4. นศ.มีปรัชญาหรือศิลปะการด�าเนินชีวิต และสามารถด�ารง 
อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

- 1/1.75 13/22.81 21/36.84 22/38.60

5. นศ.สามารถใช้หลักการ และกระบวนการอริยสัจ 4  
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- 1/1.75 18/31.58 28/49.12 10/17.54

6. นศ.มีความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลและ
ความเป็น ไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการรู้เท่าทัน
ความคิดของตนเอง

- 1/1.75 6/10.53 26/45.61 24/42.11

7. นศ.สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร  
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

- 1/1.75 11/19.30 19/33.33 26/45.61

8. เนื้อหาในวิชานี้มีผลให้นศ.อยากพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้ดีขึ้น

- - 10/17.54 28/49.12 19/33.33

9. นศ.ได้ประโยชน์จากการน�าเนื้อหาของวิชานี้ไปใช้ในการ
ด�าเนินชีวิตและมีความสุขขึ้น

- - 8/14.04 32/56.14 17/29.82

10. ระดับความสุขของท่านเมื่อสิ้นสุดการเรียนวิชานี้เพิ่มขึ้น 
หรือไม่ในระดับใด

- 1/1.75 13/22.81 26/45.61 17/29.82

โดย : 1. หมายถึงน้อยที่สุด 2. น้อย 3. ปานกลาง 4. มาก 5. มากที่สุด
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ปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรเรียนวิชำควำมสุข

ของชีวิต

ส�าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะในการเรียน 

วชิาความสุขของชวีติ จากแบบสอบถามรวบรวมได้ดังนี้

1. เนื้อหาวิชามากเกินไป และค่อนข้างเป็น

นามธรรม ไมน่่าต่ืนเต้น ควรพฒันาส่ือการสอนใหมี้ความ

น่าสนใจมากขึ้น

2. ใบงานมีจ�านวนมากเกินไปและบางใบงาน 

ค�าอธิบายไม่ชัดเจน ควรลดใบงานลงและมีกิจกรรม 

ให้ท�ามากขึ้น

3. ควรแยกเวลาเรียนเป็น 2 คาบ เนื่องจาก  

3 ชั่วโมง นานเกินไป ท�าให้ท้ายชั่วโมงไม่ค่อยมีสมาธิ

4. จ�านวนผู้เรียนต่อชั้นเรียนไม่ควรเกิน 30 คน

5. ความยากของโครงงาน และการประสานงาน

ภายในกลุ่ม

6. เนือ้หาบางส่วนเคยเรยีนมาแลว้ในระดับมธัยม 

ควรลดเวลาเป็น 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาท่ีเหลือควรไป

สร้างความสุขให้กลุ่มชนและสังคมนอกสถานที่

7. อุปกรณ์สื่อในห้องเรียนภาพไม่ชัดเจน

สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งน้ีในส่วนของการศึกษา การพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 

2556 จ�านวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งเป็นชั้นปีที่ 2 รวม 53 คน 

และชั้นปีที่ 4 จ�านวน 1 คน ภายหลังการเรียนวิชา 

ความสุขของชีวิต 00146 ของส�านักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้แบบประเมินความฉลาด

ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข  

ผลการศึกษาพบว่ามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ของกลุ่มตัวอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ (54 คน) และ 52 คน  

ได้คะแนนจัดอยู่ในช่วงเกณฑ์ปกติ 138-170 คะแนน 

มี 1 คน ทีไ่ด้คะแนนรวม 137 และอกี 1 คนได้ 125 คะแนน 

ซ่ึงต�่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดี ท้ัง 54 คน  

มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนท่ีได้

ทดสอบก่อนการเรียนวิชานี้เม่ือต้นเทอม และพบว่า 

มีนักศึกษาบางคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่างน่าสนใจ เช่น 

จาก 91 คะแนน เพิ่มเป็น 170 และ จาก 94 เพิ่มเป็น 158 

เป็นต้น แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ 

กรมสขุภาพจติกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยข้อมลู

การประเมิน 3 ด้านได้แก่ด้าน เก่ง ดี มีสุข อาจเป็นเพราะ

เนือ้หาและกจิกรรมการท�าโครงงานได้มีส่วนให้นักศึกษา 

มีประสบการณ์ท้ังการท�างาน การท�าความดี ความทุกข์

และวิธีการปรับตัว การแก้ปัญหาและความสุขท่ีได้รับ

ตามมา ดังน้ัน คะแนนการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์

ของนักศึกษาจึงดีขึ้นทุกคน เป็นที่น่าสนใจว่า วิชานี ้

อาจมีส่วนในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักศึกษา และน�าไปสู ่การเป็นคนดี มีคุณค่าและมี 

ความสุข ( 8 )

ในส่วนของการศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียน  

ถ้าหากพิจารณาผลการสอบปลายภาค โดยคะแนนสอบ

ปลายภาค 20 เปอร์เซน็ต์ คะแนนสูงสุด 18 คะแนนต�า่สดุ 

11.6 ค่าเฉลี่ย 14.38 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.34 

นอกจากนี้จากผลการประเมินระดับการเรียนรู้ พบว่า 

นักศึกษามีความรู ้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ 

ความส�าคัญของความสุขของ ชีวิต มิติและ ระดับ 

ความสุขของชีวิต ปรัชญาการด�าเนินชีวิตท่ีมีความสุข 

คุณธรรม จริยธรรมในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

การสร้างความสุขของชีวิตในระดับมากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ 89.47 นักศึกษาได้ประโยชน์จากการน�าเน้ือหา 

ของวิชานี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและมีความสุขขึ้น 

ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 85.96 นักศึกษามีความ 

เอื้ออาทร เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ อดทน กตัญญูกตเวที 

พอเพียง ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น และมองโลก 

ในแง่ดี ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 91.23 นักศึกษา

มีความเข้าใจและยอมรบัในความแตกต่างของบุคคลและ

ความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจน 

การรูเ้ท่าทนัความคิดของตนเองในระดับมากถงึมากท่ีสดุ

ร้อยละ 87.72 นอกจากน้ี เนือ้หาในวชิาน้ีมีผลให้นกัศึกษา

มีแรงบันดาลใจอยากพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้ดีขึ้น

ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 82.45



32 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และปัญหา 

ในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

ส�าหรับปัญหาในการเรียนวิชาความสุขของชีวิต

ดังแสดงในข้อมูลข้างต้น ซ่ึงโดยสรุปพบว่านักศึกษา 

มีความเห็นว่าเน้ือหาวิชามากเกินไป และค่อนข้างเป็น

นามธรรม ควรพัฒนาสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ 

มากขึ้น ใบงานมีจ�านวนมากเกินไปและบางใบงาน 

ค�าอธิบายไม่ชัดเจน นอกจากนี้จ�านวนผู้เรียนต่อชั้นเรียน

ไม่ควรเกิน 30 คนและควรแยกเวลาเรียนเป็น 2 คาบ 

เนื่องจาก 3 ชั่วโมง นานเกินไป

โดยสรุป การศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนและ

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์ของนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็น 

กลุ ่มตัวอย่างในชั้นเรียนน้ี พบว่า มีการพัฒนาข้ึน 

หลังสิ้นสุดการเรียนรายวิชาความสุขของชีวิต ซ่ึงจัด 

การเรียนการสอนโดยส�านักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาใน 

ชั้นเรียนเพียง 1 ชั้นเรียนแต่รายวิชาน้ีเปิดสอนมากกว่า  

20 ชั้นเรียน ดังนั้นหากเป็นไปได้ ถ้ามีการศึกษาวิจัย 

ในทุกชั้นเรียน ผลท่ีได้จะชัดเจนข้ึนว่า การเรียนวิชาน้ี 

มีประโยชน์แก่นักศึกษามากน้อยเพียงไร และควรมี 

การปรับปรุงพัฒนาหรือไม่อย่างไร เพื่อประโยชน์หรือ 

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการจัดการเรียนการสอนต่อไป

กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีสนับสนุน 

ทุนวิจัย ขอขอบคุณผู้อ�านวยการส�านักวิชาศึกษาท่ัวไป

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีสนับสนุนข้อมูลวจิยั ขอขอบคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

การวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณนักศึกษาวิชา 000146  

คณะมนุษยศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และขอขอบคุณ 

ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือจนท�าให้งานวิจัยครั้งน้ีส�าเร็จ
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ทัศนะของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
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บทคัดย่อ

งานวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาทัศนะของอาจารย์และนักศึกษารวมทัง้ศึกษาปัญหาอปุสรรคความต้องการ 

ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรที่ใช้ จ�านวน 504 คน 

ส่งแบบสอบถามไป จ�านวน 504 ชุด ได้กลับมา 401 ชุด คิดเป็นร้อยละ 79.56 เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น  

3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็น นักศึกษา อาจารย์ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย การปฏิบัติงานในต�าแหน่ง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5-10 ปี จ�าแนกตามวุฒิท่ีส�าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ 

จบปริญญาโท ส่วนนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�าแนกเป็นหลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จ�าแนกตามชั้นปี ส่วนใหญ่เป็นชั้นปีที่ 2 ทัศนะของอาจารย์ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยรวม อยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก ทัศนะของนักศึกษา ท่ีมีต่อ 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านหลักสูตรเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

อยู่ในระดับมาก 

ค�ำส�ำคัญ : สภาพแวดล้อมทางการเรียน ทัศนะ อาจารย์และนักศึกษา

บทน�ำ

มหาวทิยาลยัเป็นสถาบันการศึกษา ต้องการพฒันา

บุคลากรให้มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ สถานศึกษา

จ�าเป็นต้องจดัสภาพแวดล้อมท่ีสามารถกระตุ้นให้ผูเ้รยีน

เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนสุดขีดความสามารถ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ คือ

ความเป็นบัณฑิต ฉะน้ันสถาบันอุดมศึกษาในฐานะ 

แหล่งรวมของภูมิปัญญาระดับสูงย่อมมีหน้าท่ีที่ต้อง

น�าพาสังคมให้ก้าวไปพร้อมความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ได้อย่างม่ันคง มีเอกลักษณ์มีจริยธรรมท่ีเข้มแข็งและ 

มีศักด์ิศรี ดังนั้นการผลิตบัณฑิตนับเป็นภารกิจหลัก 

ของสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเป ็นผู ้น�าทางภูมิป ัญญา 

ของสังคม ต้องไม่ท�าหน้าท่ีเพียงถ่ายทอดความรู้ ที่เป็น

ทักษะวิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว

เท่าน้ัน เพราะการเรียนรู้จากชั้นเรียนไม่เพียงพอส�าหรับ

การศึกษายุคนี้ แต่ต้องมีหน้าที่ต้องสร้างให้นักศึกษา 

มีโลกทศัน์และวสิยัทศัน์ท่ีกว้างไกล ทนัต่อความก้าวหน้า



34 ทัศนะของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันให้

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ มองเห็นปัญหาและสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ (1)

อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์ (2) กล่าวไว้ว่าสภาพ

แวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนโดยจะส่งผลต่อผู้เรียน

ทั้งทางลบและทางบวก สภาพแวดล้อมที่ดีจะเอื้ออ�านวย

ต่อการเรียนรู ้  ความสะดวก และการพัฒนาท้ังทาง 

สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ และช่วยให้ 

ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนดังท่ี สุวพร  

ต้ังสมวรพงษ์ (1) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

ได้แก่ การบริหาร การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ รวมท้ังการใช้ส่ือต่างๆ 

ในการสอนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  

ต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียน

ได้รับความรู ้และสามารถน�าไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้

นักศึกษาประสบความส�าเร็จในด้านการเรียนและยัง

พัฒนาทักษะแนวคิด และอุดมการณ์ต่างๆ ให้เกิดข้ึน 

ในตนเองได้และนอกจากน้ัน อัจฉรา สุขารมณ์และ 

คณะ (3) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียน ได้แก่  

การจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศ 

ในการเรียนเพื่อให้ผู ้ เรียนได้ความรู ้และสามารถน�า 

ความรู ้ไปปฏิบัติได้ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

ประกอบกับการจัดหลักสูตร พฤติกรรมการสอนของ

อาจารย์การน�าส่ือการเรียนการสอนมาใช้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม รวมทัง้สัมพนัธ์ภาพระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อต้ังมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 

2531 ปัจจุบันมีการจดัการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรี 

จ�านวน 2 หลักสูตร โดยมีอาจารย์ จ�านวน 50 คน และ

นกัศึกษา จ�านวน 463 คน มีอาคารเรยีน อาคารปฏบิติัการ

เนือ่งจากสร้างมานานพร้อมการก่อต้ังคณะฯท�าให้อาคาร

เก่าทรุดโทรม และห้องสมุดเฉพาะทางท่ีค่อนข้างเล็ก 

ท่ีนั่งไม่เพียงพอ งานบริการการศึกษาคอยดูแลการจัด 

การเรียนการสอนจัดกิจกรรมนักศึกษา มีหน่วยโสต

ทัศนะศึกษา เพื่อให้บริการส่ือการเรียนการสอนซึ่ง 

บางครัง้ไม่พอให้บรกิารและในห้องเรยีนโสตทศันปูกรณ์

ที่ค่อนข้างเก่าอันเน่ืองมาจากใช้งานมานาน จากการ

ด�าเนนิการทีผ่่านมามกีารปรบัปรงุพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง 

เพราะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิต่อการเรียนการสอนของอาจารย์

และนักศึกษาทั้งสิ้น 

ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส�าคัญและสนใจท่ีจะ

ศึกษาทัศนะของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการ 

สภาพแวดล้อมทางการเรยีน 5 ด้านคือ 1.ด้านการบรหิาร 

2.ด้านหลักสูตรเนื้อหาวิชา 3.ด้านการจัดการเรียน 

การสอน 4.ด้านอาคารสถานท่ีและ 5.ด้านส่ือการเรียน 

การสอน เพื่อศึกษาความต้องการ และแนวทางการ 

แก้ปัญหาโดยการน�าข้อมูลจากการศึกษาไปปรับปรุง

แก้ไขการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของ

อาจารย ์นักศึกษา ให ้ มีการจัดสภาพแวดล ้อมที่ มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

ของนักศึกษา เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม  

เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อศึกษาทัศนะของอาจารย์และนักศึกษา 

ทีมี่ต่อสภาพแวดล้อมทางการเรยีน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและความต้องการ

ของอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทาง 

การเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

กรอบแนวคิด

ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู ้ของนักศึกษาจาก 

งานวิจัยและเอกสารต�าราที่เกี่ยวข้องดังนี้ ผู้วิจัยจึงสรุป 

เป็นกรอบแนวคิดในการท�าวิจัยครั้งนี้คือ
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สภาพแวดล้อมทางการเรียน 5 ด้าน 

1. ด้านการบริหาร อาจารย์/นักศึกษา 

 ต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน

 2. ด้านหลักสูตรเนื้อหาวิชา 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

 4. ด้านอาคารสถานที่

 5. ด้านสื่อการเรียนการสอน

อาจารย์/นักศึกษา 
ทัศนคติของอาจารย์/นักศึกษา 

ต่อสภาพแวดล้อมการเรียน
	   	  

 วิธีด�ำเนินงำน

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นอาจารย์และ

นกัศึกษาระดับปรญิญาตรท้ัีงหมด อาจารย์ จ�านวน 41 คน

(ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ�านวน 463 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 504 คน

เครื่ องมือในการเ ก็บรวบรวมข ้อมูล  เป ็น

แบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ สร้างตามทฤษฎีการสร้างเครือ่งมือของ ลเิคอร์ท 

(Likert) ค ่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Item - Total  

Correlation) อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.84 ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha efficient) โดยวิธีของครอนบาค  

ได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถาม หาค่า ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค ่า เ บ่ียงเบนมาตรฐานวิ เคราะห ์โดยใช ้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพื่อค�านวณค่าสถิติ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนท่ี  2 เป ็นแบบสอบถามท่ีประกอบด้วย

ข้อความแสดงระดับทัศนะของอาจารย์ และนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนใน 5 ด้าน 

คือ ด้านการบริหาร ด้านหลักสูตรเน้ือหาวิชา ด้านการ

จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี และด้านสื่อ 

การเรียนการสอน 

ผลกำรวิจัย

ตำรำงที่ 1 ค ่ า เฉลี่ ยและส ่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐานตามทัศนะของอาจารย ์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยรวมและจ�าแนก 

  เป็นรายด้าน

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

ทัศนะของอาจารย์และนักศึกษา

อาจารย์ นักศึกษา

S.D. แปลความ S.D. แปลความ

1.ด้านการบริหาร 3.47 0.51 ปานกลาง 3.39 0.64 ปานกลาง

2.ด้านหลักสูตรเนื้อหาวิชา 3.73 0.56 มาก 3.58 0.72 มาก

3.ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.85 0.52 มาก 3.50 0.68 มาก

4.ด้านอาคารสถานที่ 3.04 0.48 ปานกลาง 3.39 0.72 ปานกลาง

5.ด้านสื่อการเรียนการสอน 3.22 0.69 ปานกลาง 3.31 0.73 ปานกลาง

รวม 3.46 0.46 ปานกลาง 3.43 0.60 ปานกลาง



36 ทัศนะของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การวิจัยทัศนะของอาจารย์และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ท่ีมีต ่อสภาพแวดล ้อมทางการเรียน  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้วิจัย

ได้สรุปประเด็นส�าคัญ ดังนี้

จากตารางที่ 1 ทัศนะของอาจารย์ ท่ีมีต่อสภาพ

แวดล้อมทางการเรียน พบว่า โดยรวมอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการจดัการเรยีนการสอน มีค่าเฉลีย่สูงทีส่ดุอยู่

ในระดับมาก มีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมาคือ  

ด้านหลักสูตรเนื้อหาวิชา อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.73 และด้านการบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ด้านส่ือการเรียนการสอนอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ล�าดับสุดท้ายคือ 

ด้านอาคารสถานที ่อยูใ่นระดับปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

3.04 

ส่วนทัศนะของนักศึกษา ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม

ทางการเรียน พบว่า โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านหลักสูตรเน้ือหาวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 รองลงมาคือ ด้านการจัด 

การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 

ส่วนด้านการบริหารและด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับ

ปานกลางเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ล�าดับสุดท้ายคือ 

ด ้านส่ือการเรียนการสอน อยู ่ ในระดับปานกลาง  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31

สรุปและอภิปรำยผล

ร ะ ดั บ ทั ศ น ะ ข อ ง อ า จ า ร ย ์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีมี่ต่อ

สภาพแวดล้อมทางการเรียน

ทัศนะของอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพ

แวดล้อมทางการเรียนท้ังหมด 5 ด้าน พบว่า โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 จ�าแนก 

การอภิปราย ดังนี้

ด้านการบริหาร ทัศนะของอาจารย์และนักศึกษา

ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

คณะฯ พอสมควร ระเบียบที่เอื้อต่อการเรียนเพื่อให้

นักศึกษาได้แสดงออกในทางวิชาการ ภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตย ระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาท่ีเป็นมติร ให้ความ

ร่วมมือในการจัดกจิกรรม การจดับรกิารด้านต่างๆ ได้ตาม

มาตรฐาน ในการจัดปฐมนิเทศก่อนการเรียนการสอน 

ชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน การประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ อ�านวยความสะดวก 

ช่วยเหลือ และให้ค�าปรึกษาแนะแนวกับนักศึกษา 

อย่างสม�่าเสมอ ดังที่ วัลลภ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (4)  

กล่าวว่าในการบริหารจัดการต่างๆ แก่นักศึกษาควรจัด 

ให ้ เหมาะสม มีความสะดวกสบายและเพียงพอ  

การประชาสัมพันธ์ งานบริการที่ มหาวิทยาลัยจัดเพื่อให้

รับข ้อ มูลข ่ าวสารการจัดบริการอย ่ างครบถ ้วน 

มหาวิทยาลัยควรจัดบริการต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหา 

และส่งเสริมให้นักศึกษา มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ส�าเนาว์ ขจรศิลป์ (5)  

ที่กล่าวว่าการจัดบริการนักศึกษา จะต้องเป็นไปเพื ่

อส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน เพื่อสร้างประสบการณ์

ในการพัฒนาตนเองโดยการจัดบริการที่ส�าคัญ เช่น 

บริการอาหาร บริการแนะแนว บริการสุขภาพอนามัย 

และบริการจัดหางาน ทั้งน้ีเพื่อช่วยลดปัญหาให้แก่

นักศึกษา

ด้านหลักสูตรเนื้อหาวิชา ทัศนะของอาจารย์และ

นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน พบว่า  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ท้ังนี้ 

อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร รายวิชาต่างๆ ที่จัดให้

เรียนมีเน้ือหาครอบคลุมความรู ้  ตามวัตถุประสงค์ 

ปริมาณเน้ือหารายวิชาต่างๆ ความสัมพันธ์กับเวลา 

ความต่อเนื่องสัมพันธ์กันส่วนเนื้อหาของแต่ละรายวิชา

ที่จัดให้เรียนมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์

ของสงัคมในปัจจบุนั เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

เพยีงพอกบัความต้องการของนกัศึกษาท่ีค้นคว้า อปุกรณ์
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ประกอบการเรียนการสอนทันสมัย และอยู่ในสภาพ 

ที่พร้อม ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัด 

การเรยีนการสอนมีการสอดแทรกความรูท่ี้สามารถน�าไป

ใช้งานจริงได ้  การจัดตารางสอนแต่ละวันมีความ 

เหมาะสมเป็นอย่างดี และองค์ประกอบท่ีส�าคัญคือ 

การสอนของอาจารย์ ดังท่ี สุวพร ต้ังสมวรพงษ์ (1)  

กล่าวว่า อาจารย์ควรมีความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการ 

ของนักศึกษาใจกว้างไม่แบ่งแยกระหว่างวิชาการและ

กิจกรรม เป ิดโอกาสให้ท�ากิจกรรมที่หลากหลาย 

ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดควบคู่ไปกับ 

การเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทาง

สังคม นอกจากนีค้วรจดับรรยากาศท่ีส่งเสรมิความส�าเรจ็

ทางวชิาการ เช่น อาจสนบัสนนุส่งเสรมิผูท้ีเ่รยีนดี โดยจัด

สอนซ่อมเสริมหรือจัดโปรแกรมพิเศษ อาจารย์ต้องมี

ความรู้ทันสมัย รู ้ลึก ต้องขวนขวายหาความรู้ มีการ 

เตรียมการสอน ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนอย่าง

ชัดเจนสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเอง รวมท้ังเน้ือหาวิชา 

ที่บรรยายควรเป็นความรู ้ ท่ีทันสมัยกลับตัวผู ้ เรียน  

เป็นพื้นฐานน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ทัศนะของอาจารย์

และนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน พบว่า 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.53 ทัง้นีเ้พราะ

ว่า การจัดการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป ็นการสอนให ้นักศึกษาได ้แสดงแนวคิดในเชิง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถอธิบายถึงแนวคิดนั้นได้ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีค่อนข้างอิสระสามารถ

เรียนรู้ได้โดยการใช้ส่ือประกอบการสอน ในส่วนของ

อาจารย์ผูส้อน มีการวดัและประเมินผลการเรยีนอย่างเสรี 

ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ท�าให้นักศึกษาส่วนใหญ ่

มีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก ดังที่ สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (1) ที่กล่าวว่า 

สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนได้แก่ การจัด

หลักสูตรการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอน 

ของอาจารย ์  รวมท้ังการใช ้ ส่ือต ่างๆ ในการสอน  

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนต้องสอดคล้อง

กันอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับความรู้ 

สามารถน�าความรู ้ ไปปฏิบั ติได ้  ส ่งผลให ้ประสบ 

ความส�าเร็จในด้านการเรียน รวมทั้งการพัฒนาแนวคิด

อดุมการณ์ต่างๆ ให้เกดิขึน้ในตนเอง สมิุตร คณุานกุร (6) 

ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนว่า เป็นกระบวนการ

จดัประสบการณ์ ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้้วยวธีิการต่างๆ 

เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาการไปตามเป้าหมาย 

ที่หลักสูตรต้องการ ดังน้ันสภาพแวดล้อมด้านการเรียน

การสอน จึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ บรรยากาศ 

ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ท่ีมี

คุณภาพ สามารถน�าความรู ้ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การจัดหลักสูตรการสอนของ

อาจารย์ การน�าส่ือการเรียนการสอนใช้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

องค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  

และผลการศึกษาของ จุลชาติ อรัญยะนาค (7) ที่ท�า 

การวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งความพงึพอใจ ของผูบ้รหิารอาจารย์

และนักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้อมของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์กรมศิลปากร ด้านการเรียนการสอน พบว่า  

ผู้บริหารและอาจารย์ พึงพอใจต่อการเรียนการสอน 

ระดับมาก

ด้านอาคารสถานท่ี ทัศนะของอาจารย ์และ

นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน พบว่า  

โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.37 ท้ังน้ี

อาจเป็นเพราะว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาคารเรยีน

ที่มีเอกลักษณ์ มีพื้นท่ีเพียงพอ สถานที่บริเวณรอบนอก

อาคารยังมีท่ีพักผ ่อนท่ีสะอาดทางเดินเท ้ามีความ

ปลอดภัยในการเดินข้ามอาคาร รองรับนักศึกษาท่ีเข้ามา

ศึกษาได้ ส่วนในด้านห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร์ มีความ

พร้อมในการให้บริการ ส่วนห้องสมุดและบรรยากาศ

ภายในมีความเหมาะสมกับการเข้าไปศึกษาค้นคว้า  

ห้องประชุมและห้องเรียนมีอุปกรณ์และเครื่องอ�านวย

ความสะดวกท่ีอยู ่ในสภาพท่ีดี ห้องเรียนมีแสงสว่าง 

ที่เหมาะสม ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก และ

ห้องน�า้ยงัมีความสะอาด และเพยีงพอกบัจ�านวนนกัศึกษา 

ส่วนการบริการน�้าดื่มสะอาดการบริการรักษาสุขภาพ

และการจัดบริการร้านอาหาร มีความเหมาะสมและ
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สะดวกต่อการใช้บริการ ท�าให้การจัดสภาพแวดล้อม 

ด้านอาคารสถานท่ี มีความเหมาะสมอยู ่ ในระดับ 

ปานกลาง ดังที่  วิ จิตร วรุตบางกูร (8) ท่ีกล่าวถึง 

สภาพแวดล้อมด้านสถานทีว่่ามผีลต่อการรบัรู ้การพฒันา

ในด้านต่างๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยถ้านักศึกษา

เห็นว่าสภาพแวดล้อมดีและเหมาะสมก็จะก่อให้เกิด 

ความพึงพอใจต่อสถาบัน จะมีความพยายามต้ังใจศึกษา

หาความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ อยู่ในสถาบันต่อไป 

จนส�าเรจ็การศึกษาในขณะทีง่านวจิยัของ พระมหาปราโมทย์  

วงศ์ร�าพนัธ์ (9) ท่ีท�าการศึกษาเกีย่วกบัเรือ่งสภาพแวดล้อม 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ของคณะพุทธ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

ด้านอาคารสถานท่ี ในทัศนะของพระนิสิต พบว่า  

สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อม 

ด้านอาคารสถานท่ีของคณะพุทธศาสตร์ โดยรวม 

มีความเหมาะสมระดับ ปานกลาง

ด้านสื่อการเรียนการสอน ทัศนะของอาจารย์และ

นักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน พบว่า  

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30  

ทั้งนี้ เพราะว ่าในการจัดการเรียนการสอนในคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้นจะเน้นการถ่ายทอดจากการ 

น�าเสนอในลักษณะของรูปภาพ วีดีทัศน์ รวมทั้งของจริง 

(Model) ท่ีมอียู ่และการออกไปทัศนะศึกษานอกสถานที่

เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างมีประสทิธิภาพ ในส่วนของ

การสนับสนุนการเรียนการสอน เช่นการให้บริการของ

ห้องสมุด การให้บริการด้านส่ือต่างๆ การให้บริการ

หนังสือต�าราและเอกสารต่างๆ มีจ�านวนเพียงพอต่อ 

การค ้นคว ้ า  ส ่วนการให ้บริการห ้องปฏิ บั ติการ

คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอ�านวย 

ความสะดวก และค�าแนะน�าวิ ธีการเข ้ารับบริการ 

เป็นอย่างดี เครือ่งคอมพวิเตอร์กอ็ยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้ดี 

ส่วนการให้บรกิารด้านโสตทัศนปูกรณ์มีความพร้อม และ

เพียงพอในการให้บริการ เพราะส่ือเป็นหัวใจในการ

ถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ดังที่ สุทธนู  

ศรีไสย์ (10) ได้กล่าวว่าการสอน (Instruction) เป็น 

กระบวนการที่ มีจุดมุ ่งหมายเพื่อช ่วยให้บุคคลเกิด 

การเรยีนรู ้ซึง่การเรยีนรูน้ี้สามารถสังเกตเหน็ได้ง่ายแม้ว่า

การเรียนรู้ของบุคคลนั้น อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการสอน

หรือไม่มีการสอนก็ได้ ดังน้ันการสอน (Instruction)  

จึงหมายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีอาจจะมีผลโดยตรงต่อ 

การเรยีนรูข้องมนษุย์ ซ่ึงอาจรวมถงึหนงัสอื ต�ารา เอกสาร 

ส่ิงพิมพ์ รูปภาพ ของจริง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โทรทัศน์ ฯลฯ ส�าหรับบทบาทของครูผู ้สอนในท่ีนี้  

จะเป็นเพียงผู ้จัดเหตุการณ์หรือประสบการณ์หรือ 

อ�านวยความสะดวกให้ กบัผูเ้รยีนเท่านัน้ ในท�านองเดียวกนั 

ผู้เรียนก็อาจจะเป็นผู้จัดเหตุการณ์การสอนได้ด้วยตนเอง

เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาทัศนะของอาจารย์และนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน พบว่า  

โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง จึงเห็นควรให้มีการ

ปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นดังต่อไปนี้

1. ด้านการบริหาร ผู ้บริหารควรก�าหนดช่อง

ทางการส่ือสาร เพือ่ความเข้าใจระหว่าง ผูบ้รหิาร อาจารย์

และนักศึกษาโดยมุ่งให้ได้รับข้อมูลจากนักศึกษาโดยตรง 

โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิด

เห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการปรับปรุงสภาพการเรียน

การสอนและความเป็นอยู่ของนักศึกษา

2. ด้านหลักสูตรเนื้อหาวิชา ควรปรับปรุงเนื้อหา

หลกัสตูรให้มคีวามทันสมัยอยูเ่สมอตรงกบัความต้องการ

ของตลาดและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

โดยให้นักศึกษาสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน

ได้จริง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน

ควรเตรยีมแผนการสอนทุกครัง้ก่อนทีจ่ะเข้าสอนโดยมุ่ง

เข้าสู่เน้ือหา เน้นให้นักศึกษาได้เห็นเข้าใจถึงเนื้อหาและ

ใช้เทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยการน�าสื่อมาใช้

ประกอบการสอน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง

ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
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4.  ด้านอาคารสถานท่ี ควรปรบัปรงุและแยกพืน้ท่ี

ในการใช้งานอย่างเหมาะสมและถาวรเช่นให้มห้ีองเรยีน

ที่ติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์อย่างถาวร ห้องประชุมสัมมนา

และห้องจัดกิจกรรมต่างๆควรแยกจากห้องเรียนและ 

ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และบริเวณอาคารควรมี 

ที่จัดแสดงเช่น ห้องแสดงแบบ ห้องจัดนิทรรศการ 

บริเวณจัดแสดงต่างๆรวมไปถึงบริเวณโดยรอบอาคาร 

ควรมีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาน

5. ด้านสื่อการเรียนการสอน ควรปรับปรุงระบบ

การให้บรกิารรวมท้ังส่ิงอ�านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้

ของนักศึกษาไม่ว่าจะด้านส่ือการเรียนการสอนโสต

ทัศนูปกรณ์ การบริการห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น  

ห้องปฏิ บั ติการคอมพิวเตอร ์  ห ้องปฏิบั ติการด ้า 

นการออกแบบ การให้บริการห้องสมุดท่ีทันสมัย  

มีสถานที่เพียงพอ และการให้บริการที่สะดวกเหมาะสม 

ตรงกับความต้องการของอาจารย์ และนักศึกษาให้มาก 

ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

ควรมกีารศึกษาเกีย่วกบั ปัญหาและความต้องการ

ใช้ส่ือการเรียนการสอนของ อาจารย์และนักศึกษา  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิตติกรรมประกำศ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องทัศนะของ

อาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(Attitude of Teachers and Students toward Learning 

Environments the Faculty Of Architecture KhonKaen 

University) ซึ่งได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งานวิจัยเรื่องน้ี ส�าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์

และช่วยเหลือจาก อาจารย์ทีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วารณุ ีหวงั รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ

ต่างๆขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา  

เพชรานนท ์  คณบดีคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีกรุณาให้ค�าแนะน�าและ 

เสนอแนะข้อคิดเห็น จนท�าให้งานวิจัยเล่มนี้สมบูรณ ์

ยิ่งข้ึน รวมไปถึงคณาอาจารย์และนักศึกษาท่ีสังกัด  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทุกท่านที่ให้ความร่วมและให้ข้อมูล

ขอขอบพระคุณคณะผู ้บริหาร และบุคลากร 

ทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุน 

ในการจัดท�าวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จะต้องมีการด�าเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ

ประจ�าปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เห็นความส�าคัญของกระบวนงานดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการศึกษางานวิจัยน้ี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่ 

จากกลุ่มงาน ที่มีต่อสภาพปัจจุบันของกระบวนการตรวจสอบพัสดุ และปัญหาทีเกิดขึ้นในกระบวนการการตรวจสอบ

พัสดุโดยเฉพาะการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปีของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากร

ที่ใช้ จ�านวนทั้งสิ้น 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามความคิดเห็นของ

บคุลากรต่อแนวนางการตรวจสอบพสัดุ ตรวจสอบความตรงเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 35 ท่าน วเิคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ 3.45 ตามล�าดับเม่ือพิจารณาเป็น 

รายข้อ บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะเจ้าหน้าท่ีควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงาน 

เป็นฐานข้อมูล มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการตรวจสอบพัสดุก่อน 

ปฏิบัติงาน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระจายความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม พัฒนางานที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็วและเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

ค�ำส�ำคัญ : การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี

 

บทน�ำ
การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี ของส่วนราชการ 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมพัสดุ [1] ตามระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการ 

ตรวจสอบพัสดุประจ�าปีไว้ ในข้อ 155 ว่า “ก่อนสิ้นเดือน

กันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า 

หน่วยงานซ่ึงมีพัสดุไว้จ่ายตาม ข้อ 153 แล้วแต่กรณี  

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน  

ซึ่งมิใช ่ เจ ้าหน ้า ท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตาม 

ความจ�าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต ่

วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน 

และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู ่เพียงวันส้ิน 

งวดนั้น ในการตรวจสอบตามความข้างต้น 
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เนื่องจากปรากฏว่า การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี

ของส่วนราชการในระยะเวลาท่ีผ่านมามีปัญหาล่าช้า ทัง้นี้ 

เพราะเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจสอบ

พัสดุประจ�าปียังไม่ให้ความส�าคัญในเรื่องน้ีเท่าท่ีควร 

และไม่เร่งรัดการด�าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ�าป ี

ให้แล้วเสรจ็ไปโดยเรว็โดยเฉพาะบางกรณีไม่ได้ด�าเนินการ

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนัท�าการ นับแต่วนัเริม่ด�าเนินการ

ตรวจสอบพัสดุ ซ่ึงถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 

ตามระเบียบดังกล่าว 

ซ่ึงนอกจากปัญหาความล่าช้าแล้ว ยังพบปัญหา

ด้านพัสดุท่ีจัดหามาได้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

คุณภาพของพัสดุต�่ากว่ามาตรฐาน มีการเก็บพัสดุไว ้

มากเกินไปและไม่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน  

มีการซ้ือพัสดุราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น มีการใช้อย่าง

ฟุ่มเฟือย บัญชีครุภัณฑ์ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง (2) 

และปัญหาการขาดการวางแผนร่วมระหว่างหน่วยงาน

และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ผู้บริหารมีส่วนท�าให้เกิดความล่าช้า

ในกระบวนการบรหิารงานพสัด ุเป็นต้น (3) ดงันัน้ผูว้จิยั

จึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการ 

ตรวจสอบพัสดุ และปัญหาทีเกิดขึ้นในกระบวนการ 

การตรวจสอบพัสดุโดยเฉพาะการตรวจสอบพัสดุ 

คงเหลือประจ�าปีของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวมไปถึงความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

พัสดุประจ�าปี หรือผู้เกี่ยวข้อง ในกระบวนการ ขั้นตอน

และวิธีปฏิบัติ ตรวจสอบพัสดุ ตลอดจนความเข้าใจ 

ในระเบียบต่างๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนีย้งัเป็นข้อมลูทีน่�ามาใช้ในกระบวนการ

พัฒนาแนวปฏิบัติและกระบวนการตรวจสอบพัสดุ 

คงเหลือประจ�าปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้

ระบบและกระบวนการตรวจสอบพสัดุคงเหลอืประจ�าปี

มีประสิทธิภาพและ ประหยัดงบประมาณ หรือลด 

การสูญเสียงบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์ขององค์กร 

รวมท้ังเป็นข้อช้ีแนะผู้บริหารในการก�าหนดนโยบาย 

ทางด้านการจัดการกระบวนการพัสดุคงเหลือ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและ

ปัญหาการตรวจสอบพัสดุพัสดุคงเหลือประจ�าป ี  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.  เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นในแนวปฏิบัติตาม

ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ พั ส ดุ ค ง เ ห ลื อ ป ร ะ จ� า ป ี  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมมุติฐำนกำรวิจัย

1. บคุลากรทีเ่กีย่วข้องด้านการพสัดุจากหลกัสูตร

ทุกสาขาวิชาและเจ้าหน้าท่ีจากกลุ ่มงาน ที่มีทัศนะ 

ต่อสภาพปัจจุบันของกระบวนการตรวจสอบพัสดุ  

และปัญหาทีเกิดข้ึนในกระบวนการการตรวจสอบพัสดุ

โดยเฉพาะการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปีของ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำค้นคว้ำ

ผูว้จิยัได้ศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการตรวจ

สอบพสัดุคงเหลอืประจ�าปี จากงานวจิยัและเอกสารต�ารา

ที่เกี่ยวข้องดังน้ี ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ 

ท�าวิจัยครั้งนี้คือ
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กระบวนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจ�าปี:

สภาพปัจจุบัน และปัญหา

*ความต้องการใช้พัสดุของคณะ/หน่วยงาน

*การวางแผนการจัดซื้อพัสดุ

*การจัดเก็บและควบคุมพัสดุ

*การจ�าหน่ายพัสดุ

*ระบบฐานข้อมูลพัสดุ

*ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาแนวปฏิบัติการ 

ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจ�าปี

เก็บข้อมูล โดยใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

และพัฒนากระบวนงานตาม  

วงจรคุณภาพ PDCA

วิธีด�ำเนินงำน

ประชากรที่ ใช ้ ในการศึกษาเป ็นบุคลากรที่

เกี่ยวข้องด้านการพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขาวิชาและ 

เจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มงาน จ�านวน 18 คน นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ�านวน 27 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 45 คน

เครื่ องมือในการเ ก็บรวบรวมข ้อมูล  เป ็น

แบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ สร้างตามทฤษฎีการสร้างเครือ่งมือของ ลเิคอร์ท 

(Likert) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha efficient) โดยวิธี

ของครอนบาด ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 

วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม หาค่า ความถี ่ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทยีบทศันะ

ของบุคลากรที่เก่ียวข้องด้านการพัสดุจากหลักสูตร 

ทุกสาขาวิชาและเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มงาน ท่ีมีต่อสภาพ

ปัจจุบันของกระบวนการตรวจสอบพัสดุ และปัญหา 

ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการตรวจสอบพัสดุโดยเฉพาะ

การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ� าป ีของ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้  

t – test แบบอิสระแก่กัน (Independent) วิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ เพือ่ค�านวณค่าสถติิ แบ่งเป็น 

3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนท่ี 2 เป ็นแบบสอบถามท่ีประกอบด้วย

ข้อความแสดงระดับทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน

การพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขาวิชาและเจ้าหน้าท่ีจาก

กลุ ่มงาน ที่ มีต ่อสภาพปัจจุ บันของกระบวนการ 

ตรวจสอบพัสดุ และปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ 

การตรวจสอบพัสดุโดยเฉพาะการตรวจสอบพัสดุ 

คงเหลือประจ�าปีของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนท่ี 3 เปรี ยบ เที ยบทัศนะของบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องต้านการพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขาวิชาและ

เจ ้าหน้าท่ีจากกลุ ่มงาน ที่ มีต ่อสภาพปัจจุบันของ

กระบวนการตรวจสอบพัสดุ และปัญหาทีเกิดข้ึนใน

กระบวนการการตรวจสอบพสัดุโดยเฉพาะการตรวจสอบ

พัสดุคงเหลือประจ�าปีของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวม และรายข้อ
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลกำรวิจัย

ตำรำงที่  1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามทัศนะของบุคลากรต่อสภาพปัจจุบันของกระบวนการ 

  ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปี

สภำพปัจจุบันในกำรพัฒนำแนวปฏิบัติกำรตรวจสอบ

พัสดุคงเหลือประจ�ำปี

ทัศนะของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรพัสดุทุกระดับ

หลักสูตร กลุ่มงำน

S.D. แปล
ควำม

S.D. แปล
ควำม

4. หัวหน้าหลักสูตรฯ/กลุ่มงานฯเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่เป็น

กรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปี

4.00 0.00 เห็น

ด้วย

3.48 0.87 บางครั้ง

5. ด�าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต ่

วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน

4.00 0.00 เห็น

ด้วย

3.80 0.41 เห็น

ด้วย

6. กรรมการตรวจสอบพัสดุต้องด�าเนินการตรวจสอบ

พัสดุโดยเริ่มตั้งแต่วันท�าการแรกของเดือนตุลาคม

เป็นต้นไป

4.00 0.00 เห็น

ด้วย

3.40 0.82 บางครั้ง

10. กรรมการตรวจสอบพัสดุควรเข้าใจกระบวนการ

ตรวจสอบพัสดุประจ�าปี

4.00 0.00 เห็น

ด้วย

3.76 0.44 เห็น

ด้วย

14. มีการระบุชื่อผู้ควบคุม / รับผิดชอบการใช้งานพัสดุ

ในแต่ละรายการ

4.00 0.00 เห็น

ด้วย

3.67 0.58 เห็น

ด้วย

15. มีเอกสารหลักฐานใบเบิกจ่ายพัสดุประกอบการ

ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี / 

ทะเบียนพัสดุ

4.00 0.00 เห็น

ด้วย

3.76 0.44 เห็น

ด้วย

26. มีการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี 

ทุกปี

4.00 0.00 เห็น

ด้วย

3.70 0.73 เห็น

ด้วย

3. กรรมการตรวจสอบพัสดุต้องมิใช้เจ้าหน้าที่พัสดุ 3.31 0.85 บางครั้ง 3.19 0.98 บางครั้ง

2. กรรมการตรวจสอบพัสดุมาจากตัวแทนหลักสูตรฯ/

กลุ่มงานฯ หนึ่งหรือหลายคนตามความจ�าเป็น

3.85 0.55 เห็น

ด้วย

3.95 0.22 เห็น

ด้วย

8. ก่อนด�าเนินการกรรมการตรวจสอบพัสดุมีการ

ประชุมชี้แจงวิธีการ แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ

3.92 0.28 เห็น

ด้วย

3.90 0.30 เห็น

ด้วย

9. กรรมการตรวจสอบพัสดุควรให้ความส�าคัญในการ

ตรวจสอบพัสดุประจ�าปี

3.85 0.38 เห็น

ด้วย

3.90 0.30 เห็น

ด้วย

22. กรรมการตรวจสอบพัสดุด�าเนินการตรวจสอบพัสดุ

โดยวิธีการสุ่มตรวจ

3.46 1.05 บางครั้ง 2.43 1.08 บางครั้ง
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ตำรำงที่  2 แสดงการเปรยีบเทียบทัศนะของบคุลากรทีเ่กีย่วข้องต้านการพสัดุจากหลกัสตูรทกุสาขาวชิา และเจ้าหน้าท่ี 

  จากกลุ่มงาน โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายข้อ 

สภำพปัจจุบันของกระบวนกำรตรวจสอบพัสดุ 

และปัญหำทีเกิดขึ้นในกระบวนกำร 

กำรตรวจสอบพัสดุโดยเฉพำะกำรตรวจสอบ

พัสดุคงเหลือประจ�ำปี

บุคลำกรจำก

หลักสูตร

บุคลำกรจำกกลุ่ม

งำน
t p-value

S.D. S.D.

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้านการพัสดุจากหลักสูตร

ทุกสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน

3.82 014 3.45 0.40 3.633 0.000

df = 399 * ค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

P < .05

สรุปผล

การวจิยัความคดิเหน็ของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องด้าน

การพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขาวิชา และเจ้าหน้าท่ีจาก

กลุ ่มงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นส�าคัญ ดังนี้

จากตารางที่  1  ความคิดเห็นของบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องต้านการพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขาวิชา  

ท่ีมีต่อสภาพปัจจบัุนและปัญหาการพฒันาแนวปฏบัิติการ

ตรวจสอบพสัดุคงเหลอืประจ�าปีและกระบวนการบรหิาร

พัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดับเหน็ด้วย มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทัศนะตามหัวข้อดังนี้ 

หัวหน้าหลักสูตรฯ/กลุ ่มงานฯเป็นผู ้เสนอชื่อผู ้ท่ีเป็น

กรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปี, ด�าเนินการ

ตรวจสอบการรบัจ่ายพสัดุงวดต้ังแต่วนัที ่1 ตุลาคมปีก่อน 

จนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน,กรรมการตรวจสอบ

พัสดุต ้องด�าเนินการตรวจสอบพัสดุโดยเริ่มตั้งแต 

วันท�าการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป, กรรมการ

ตรวจสอบพัสดุควรเข้าใจกระบวนการตรวจสอบพัสดุ

ประจ�าปี,มีการระบุชื่อผู้ควบคุม/รับผิดชอบการใช้งาน

พสัดใุนแต่ละรายการ,มีเอกสารหลกัฐานใบเบิกจ่ายพสัดุ

ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุคงเหลือ

กับบัญชี/ทะเบียนพัสดุ และมีการจัดท�ารายงานผล 

การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี ทุกปี มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

อยูใ่นระดับทีเ่หน็ด้วย มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 รองลงมาคือ 

ก่อนด�าเนินการกรรมการตรวจสอบพัสดุมีการประชุม

ชีแ้จงวธีิการ แนวปฏบัิติการตรวจสอบพสัดุ,มีการให้และ

ติดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ครบทุกรายการ, มีการ

ตรวจสอบสภาพการใช้งานปัจจุบันของพัสดุตามสภาพ

ที่เป็นจริง,ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบพัสดุให้ความร่วมมือ 

การให้ข้อมูลท่ีเป็นจรงิตามสภาพการใช้งานเป็นปัจจบุนั, 

กรณีพสัดุช�ารดุ เส่ือมสภาพ สญูหายหรอืหมดความจ�าเป็น 

ต้องใช้งาน มีการสอบถามหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ทุกรายการ อยู่ในระดับบางครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 

และล�าดับสุดท้าย กรรมการตรวจสอบพัสดุต้องมิใช ่

เจ้าหน้าท่ีพสัดุ มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 อยูใ่นระดับบางครัง้

ส ่วนความคิดเห็นบุคลากรท่ีเกี่ยวข ้องด ้าน 

การพัสดุจากกลุ ่มงาน ที่ มีต ่อสภาพปัจจุบันและ 

ปัญหาการพัฒนาแนวปฏิบั ติการตรวจสอบพัสดุ 

คงเหลือประจ� าป ีและกระบวนการบริหารพัสดุ  

คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า 

โดยรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กรรมการตรวจสอบพัสดุ

มาจากตัวแทนหลักสูตรฯ/กลุ่มงานฯ หนึ่งหรือหลายคน

ตามความจ�าเป็น มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยู่ในระดับเห็นด้วย  

มีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมาคือ รองลงมาคือ  

ก่อนด�าเนินการกรรมการตรวจสอบพัสดุมีการประชุม
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชี้แจงวิธีการ แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ และ

กรรมการตรวจสอบพสัดุควรให้ความส�าคัญในการตรวจ

สอบพัสดุประจ�าปี อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.90 และ ล�าดับสุดท้ายคือ กรรมการตรวจสอบพัสดุ

ด�าเนินการตรวจสอบพัสดุโดยวิธีการสุ่มตรวจ อยู่ใน

ระดับบางครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 

จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบทัศนะระหว่าง

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องต้านการพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขา

วิชา และเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มงาน ท่ีมีความคิดเห็นต่อ 

สภาพปัจจุบันของกระบวนการตรวจสอบพัสดุ และ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการตรวจสอบพัสดุ 

โดยเฉพาะการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปีของ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เ ม่ือพิจารณาโดยรวมและรายด ้านพบว่า มีทัศนะ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรำยผล

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเ ก่ียวข ้อง 

ด้านการพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขาวิชาและเจ้าหน้าท่ี 

จากกลุ ่มงาน ท่ีมีต่อสภาพปัจจุบันของกระบวนการ 

ตรวจสอบพัสดุ และปัญหาทีเกิดขึ้นในกระบวนการ 

การตรวจสอบพัสดุโดยเฉพาะการตรวจสอบพัสดุ 

คงเหลือประจ�าปีของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ความคิดเหน็ของบคุลากรท่ีเกีย่วข้องด้านการพสัดุ

จากหลักสูตรทุกสาขาวิชา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ 

เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้านการพัสดุจากหลักสูตร 

ทุกสาขาวิชา มีความคิดเห็นตามหัวข้อดังนี้ หัวหน้า 

หลักสูตรฯ/กลุ่มงานฯเป็นผู้เสนอชื่อผู้ท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปี,ด�าเนินการตรวจสอบ

การรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึง 

วันท่ี 30 กันยายน ปีปัจจุบัน,กรรมการตรวจสอบพัสดุ

ต้องด�าเนินการตรวจสอบพัสดุโดยเริ่มต้ังแต่วันท�าการ

แรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป,กรรมการตรวจสอบพสัดุ

ควรเข้าใจกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี, มีการ

ระบุชื่อผู้ควบคุม / รับผิดชอบการใช้งานพัสดุในแต่ละ

รายการ,มีเอกสารหลักฐานใบเบิกจ่ายพัสดุประกอบการ

ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี / 

ทะเบียนพัสดุ และมีการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ

พัสดุประจ�าปี ทุกปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับที่เห็น

ด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ ก่อนด�าเนินการ

กรรมการตรวจสอบพัสดุมีการประชุมช้ีแจงวิธีการ  

แนวปฏบัิติการตรวจสอบพสัดุ,มีการให้และติดหมายเลข

ทะเบียนครุภัณฑ์ครบทุกรายการ,มีการตรวจสอบสภาพ

การใช้งานปัจจุบันของพัสดุตามสภาพท่ีเป ็นจริง, 

ผูค้วบคมุ ผูร้บัผดิชอบพสัดุให้ความร่วมมือการให้ข้อมูล

ท่ีเป็นจริงตามสภาพการใช้งานเป็นปัจจุบัน, กรณีพัสดุ

ช�ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจ�าเป็นต้องใช้

งาน มีการสอบถามหาข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นทุกรายการ  

อยูใ่นระดับบางครัง้ มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 และ กรรมการ

ตรวจสอบพัสดุไม่ควรตรวจสอบพัสดุภายในหน่วยงาน

ที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการใช้งานอยู่เอง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.38 และกรรมการตรวจสอบพัสดุด�าเนินการ

ตรวจสอบพสัดุโดยวธีิการสุ่มตรวจ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.46 

อยู่ในระดับบางครั้ง ล�าดับสุดท้าย กรรมการตรวจสอบ

พัสดุต้องมิใช้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อยู่ใน

ระดับบางครั้ง

ส่วนความคิดเห็นของของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการพสัดุจากกลุม่งาน พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดับเหน็

ด้วย มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

กรรมการตรวจสอบพสัดุมาจากตัวแทนหลกัสูตรฯ / กลุม่

งานฯ หน่ึงหรือหลายคนตามความจ�าเป็น มีค่าเฉลี่ย 

สูงที่สุดอยู ่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  

รองลงมาคือ รองลงมาคือ ก่อนด�าเนินการกรรมการ 

ตรวจสอบพสัดุมกีารประชุมช้ีแจงวธีิการ แนวปฏบิติัการ

ตรวจสอบพัสดุ และกรรมการตรวจสอบพัสดุควรให้

ความส�าคัญในการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี อยู่ในระดับ

เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และส่วนทัศนะในล�าดับ

คือ กรรมการตรวจสอบพัสดุด�าเนินการตรวจสอบพัสดุ

โดยวธีิการสุม่ตรวจ อยูใ่นระดับบางครัง้ มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 

2.43 
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องต้านการพัสดุจากหลักสูตรทุกสาขาวิชา  

และเจ ้าหน ้า ท่ีจากกลุ ่มงาน ท่ีมีความคิดเห็นต ่อ 

สภาพปัจจุบันของกระบวนการตรวจสอบพัสดุ และ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการตรวจสอบพัสดุ 

โดยเฉพาะการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปีของ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เ ม่ือพิจารณาโดยรวมและรายข ้อพบว ่า  มี ทัศนะ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาแนวปฏิบัติ

การตรวจสอบพสัดุคงเหลอืประจ�าปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1. ควรปรบัปรงุพัฒนาแนวปฏิบตักิารตรวจสอบ

พสัดุคงเหลอืประจ�าปี ให้กบับคุลากรท่ีเกีย่วข้องให้ได้รบั

ความรู ้ก ่อนการปฏิบัติงานเช ่น การประชุมชี้แจง 

แนวปฏิบัติงานเพื่อให้มีความกระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง 

ตามระเบียบ และก�าหนดระยะเวลา หรือมีการก�าหนด

นโยบายการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  

ง่ายต่อผู้ปฏิบัติแต่ถูกต้องตามระเบียบ สามารถมีข้อมูล 

ให้ตรวจสอบได้

2. ควรจะน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

พัฒนาระบบงานเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็วและเป็นแนวปฏิบัติ 

ในทิศทางเดียวกัน

3. ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม 

พัฒนาเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างสม�่าเสมอหรืออย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง

4. เจ้าหน้าที่ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน

5. จัดท�าคู่มือ หรือแผ่นพับการปฏิบัติงานและ

ปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนั เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการท�างาน

6. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการพัสดุของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องต้านการพัสดุ 

จากหลักสูตรทุกสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ที่มีส่วนต่อกระบวนการตรวจสอบพัสดุ โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบพสัดุคงเหลอืประจ�าปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนว

ปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาเ ก่ียวกับ เรื่ อง  ป ัญหาและ 

แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิตติกรรมประกำศ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนา 

แนวปฏิบั ติการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าป ี  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(Developing the annual operating monitoring supplies 

Faculty of Architecture KhonKaen University) ซึง่ได้รบั

ทุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556

งานวิจัยเรื่องน้ี ส�าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์

และช่วยเหลือจาก อาจารย์ทีปรึกษา

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ต้ังสกลุ รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายไพโรจน์ ส�าราญบ�ารุง  

นักวิชาการพัสดุช�านาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา  

เพชรานนท ์  คณบดีคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีกรุณาให้ค�าแนะน�าและ 

เสนอแนะข้อคิดเห็น จนท�าให้งานวิจัยเล่มนี้สมบูรณ ์

ยิ่งขึ้น รวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการพัสดุภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบพระคุณคณะผู ้บริหาร และบุคลากร 

ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนใน

การจัดท�าวิจัยครั้งนี้

เอกสำรอ้ำงอิง

 (1)  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย. (2542). 

ประมวลระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. 2535 รวมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2541  

และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542.

(2)  พนม ทินกร ณ อยุธยา. (2532). การบริหาร 

ง า น ค ลั ง รั ฐ บ า ล  จุ ล ภ า ค  2 . ภ า ค วิ ช า

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: ศิลป์สยามการพิมพ์. 

 (3)  ชูศรี  ฤกษ์ประทุมรัตน์. (2543). การศึกษา 

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

กระบวนการบริหารพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น. รายงานการศึกษาปรญิญา

ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.



KKU Institutional Research 2015; 3(1) 49

KKU isr.j. 2015; 3(1) : 49-56

http://irj.kku.ac.th

การพัฒนาวิธีการเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
The Development of The Requisition Materials Online  
Faculty of Technologe Khon Kaen University

ศรีสวรรค์ ใจลึก (Srisawan Jailuek)1, ลลิตา รัตนะ (Lalita Rattana)2

1งานคลังและพัสดุ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2งานคลังและพัสดุ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*Correspondent author : srijai@kku.ac.th

บทคัดย่อ

คณะเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน โดยเฉพาะวิธีการเบิกจ่าย

วสัดุ งานวจิยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันาวธีิการเบกิจ่ายวสัดุให้เป็นแบบออนไลน์ การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิพฒันางาน 

เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุลากรผู้รับบริการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

เป็นบุคลากรสงักัดคณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 3 ภาควชิา และ 1 สาขาวิชา ได้แก่ ภาควชิาเทคโนโลยี

ชีวภาพ, ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ�านวนท้ังส้ิน 82 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ จ�านวน ค่าสถิติร้อยละ 

ผลการวิจัย โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการพัฒนาการ 

เบิกจ่ายวัสดุแบบ ออนไลน์ แยกเป็นรายข้อ ดังนี้ 1) ความสมบูรณ์ของโปรแกรมที่น�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน แสดงถึง

ความสมบูรณ์ของโปรแกรมสมบูรณ์ดี 2) ความยากง่ายของการเข้าไปใช้โปรแกรม แสดงถึงความคล่องตัวในการใช้

โปรแกรม หรือเข้าไปใช้งานในระบบ 3) ความสะดวกในการดึงข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนการเบิกวัสดุ 

แสดงถึงผู้ใช้โปรแกรมได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์การวางแผนการเบิก 4) สถิติในการเบิกวัสดุไปใช้งานภายใน

ปีงบประมาณ แสดงถึงการน�าโปรแกรมการเบิกวัสดุแบบออนไลน์ช่วยลดเวลาในการท�างาน 5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ

รูปลักษณะของวัสดุที่ต้องการจะเบิก แสดงถึงความพึงพอใจต่อรูปลักษณะของวัสดุที่ปรากฏในโปรแกรม 6) ต้องการ

ให้การเบกิจ่ายวสัดุมีขบวนการและขัน้ตอนท่ีถกูต้องตามระเบยีบ แสดงให้เหน็ว่า ผูใ้ช้ระบบมีความต้องการให้ขบวนการ

เป็นไปตามระเบียบปฏบิติัตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม 7) การก�าหนด

วนัเบิกวสัดุ แสดงถงึผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจมากในการก�าหนดวนัเบกิวสัดทุีชั่ดเจน 8) ความแม่นย�าในการเบิกวสัดุ

ไปใช้งาน แสดงถึงผู้รับบริการให้ความส�าคัญกับความถูกต้องแม่นย�าของวัสดุที่เบิก 9) การให้ค�าแนะน�าและตอบ 

ข้อซักถาม แสดงถึงผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้ค�าแนะน�าและตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม

โปรแกรมการเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ต้องได้รับการพัฒนาโปรแกรมให้ดีข้ึน อีกทั้งต้อง 

ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร โดยการเข้าไปใช้ระบบให้มากที่สุด และปฏิบัติตามแผนจัดซ้ืออย่างต่อเน่ือง  

เพราะจะท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด 

ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรม, ระบบออนไลน์
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Abstract

Board recognizes the importance of using technology in the development work. Specifically how the  

disbursement of materials. This research aims Disbursed to develop materials to be online . This study is a research 

development. Tools A questionnaire about satisfaction Bulakorn patients. The population in the study. Faculty of 

Technology Khonkaen University Department and one of three disciplines, including the Department of  

Biotechnology, Department of Food Technology , Department of Geotechnology . Manufacturing and Technology 

A total of 82 people, include Descriptive statistics, analysis of the percentage . 

 Findings, overall, the respondents have expressed opinions on the use of online materials development  

spending item separately as follows: 1) the integrity of the programs used in the performance. Represents the  

completion of the program, 2) the difficulty of getting into the program. Demonstrate the versatility of the program. 

Or to use the system, 3) the ease of retrieval of information used in the analysis, planning, requisition materials. 

Represents the user application can benefit from the analysis, planning, drawn 4) drawdown statistical material to use 

within the fiscal year. Expression to the withdrawal application materials online reduces working time 5) satisfaction 

about the nature of the material to be picked. Represent the satisfactory appearance of the materials appearing in the 

program 6) requires that the disbursement of the material and the process and procedures that are required by 

 regulation. Show that Users are demanding the process is subject to compliance with the provisions of the Prime 

Minister 2535, as amended, 7) to determine the withdrawal date material. Represents a more satisfied client in  

determining the withdrawal date clear material 8) the accuracy of the drawn material used. Represents clients with a 

focus on the accuracy of the materials withdrawn 9) to give advice and answer questions. Represents clients are 

satisfied to offer advice and answer questions, suggestions, however, the program disbursed materials online.  

There are also some drawbacks Need to be developed for the better. They have to get the cooperation of personnel. 

By the system as possible. And plan for succession. Because the agency has received maximum benefit.

Keywords : Program, Online

บทน�ำ

การเบิกจ่ายวัสดุเป็นภารกจิงานทีส่�าคัญส่วนหน่ึง

ในระบบและกลไกการบริหารงานด้านพัสดุ (1) อีกท้ัง 

ยังต้องมีการปรับ กระบวนการจัดหาวัสดุ (2) ตามแผนที่

หน่วยงานได้ก�าหนดไว้แล้ว และมีขั้นตอนการเก็บรักษา

วสัดุ การเบิกจ่ายวสัดุออกไปใช้ ข้ันตอนการเบิกจ่ายวสัดุ

ในแต่ละส่วนนั้นเกี่ยวข้องซ่ึงกันและกัน และในแต่ละ 

ข้ันตอนยงัต้องมีรายละเอยีดการด�าเนนิการอกีค่อนข้างมาก  

ซ่ึงในขั้นตอนการจัดหา และการเก็บรักษาวัสดุยังเป็น 

ส่วนท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นผู ้ด�าเนินการเป็นส่วนใหญ่  

ยังไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการมากนัก แต่ในส่วนของการ

เบิกจ่ายวัสดุนั้น จะมีผู้ใช้บริการเข้ามาเก่ียวข้องในการ 

ขอเบิกวัสดุชนิดต่างๆ ไปใช้ หากพิจารณาตามรูปแบบ

และระเบียบการปฏิบัติก็จะมีความยุ่งยาก ซับซ้อนขึ้น  

ซึ่งอาจจะท�าให้มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้

การด�าเนินการในการเบิกจ่ายวัสดุ ของคณะ

เทคโนโลยีท่ีผ่านมา เมื่อมีการจัดหาวัสดุเข้าระบบเพื่อ

เตรยีมการเบกิจ่ายเรยีบร้อยแล้ว ข้ันตอนการเบกิจ่ายวสัดุ

นั้น สามารถจัดล�าดับการปฏิบัติและแสดงให้เห็น 

ข้อปัญหาในการปฏิบัติที่พบ ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่  1 การเขียนใบเบิกจ่ายวสัดุ รายละเอยีด

ต่างๆ เช่น การลงวนัที ่หน่วยงานท่ีเบิก ชือ่วสัดุทีต้่องการ

เบิก ประเภทวัสดุที่เบิก หน่วยนับ จ�านวนที่ต้องการเบิก 

เหตุผลในการเบิก ราคาวัสดุ เป็นต้น ซ่ึงเหล่าน้ีผู้เบิก 

ต้องเขียนทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่  2 ข้ันตอนการจ่ายวสัดุ ตามข้ันตอนท่ี 1  

ผู ้รับบริการกรอกไม่ครบตามรายละเอียด เจ้าหน้าที ่

รับใบเบิกวัสดุ จะต้องกรอกรายละเอียดท่ีกล่าวแล้ว 

ให้ครบ ซึ่งท�าให้เสียเวลามาก

ขั้นตอนที่  3 ข้ันการจดัหาวสัดุเพิม่เติม เพือ่เตรยีม

การให้บริการครั้งต่อไป การด�าเนินการในข้ันตอนน้ี  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องท�าการตรวจสอบคลังวัสดุว่ามีวัสดุ 

คงเหลือในคลังวัสดุจ�านวนเท่าใด เพื่อจะได้ท�าการ

วิเคราะห์และจัดหาวัสดุมาเตรียมไว้ส�าหรับให้บริการ 

ในการเบิกครั้งต่อไป ซ่ึงก็ล้วนเป็นข้ันตอนที่ยุ ่งยาก  

ใช้เวลาในการด�าเนินการ และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง 

เช่นกัน 

จากสภาพการด�าเนนิการดังกล่าว แสดงให้เหน็ว่า

ในทุกขั้นตอนของการด�าเนินการล้วนมีความยุ ่งยาก  

ต้องใช้เวลา ต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง และ 

ในหลายๆ ขั้นตอนต้องมีการกระท�าซ�้าไปซ�้ามา และ

ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ใ น ด ้ า น พั ส ดุ ข อ ง 

คณะเทคโนโลยี มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนการ 

จัดหา เบิกจ่ายวัสดุเพียงคนเดียว อาจท�าให้เกิดปัญหา

ความล่าช้าขึ้นได้ แต่หากสามารถน�าเทคโนโลยีหรือ 

สร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยในเรื่อง 

ดังกล่าว ก็จะท�าให้กระบวนการในด้านการเบิกจ่ายวัสดุ

ของคณะเทคโนโลยี ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างแน่นอน

จากเหตุผลดังกล่าว หน่วยพัสดุ คณะเทคโนโลยี 

จึงมีแนวคิดท่ีจะท�าการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการ 

เบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ (3) เพื่อเป็นการน�าเทคโนโลยี

ด้านฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการเบิกจ่ายวัสดุ (4)  

เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการเบิกวัสดุ และมี

ข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจในการเบิกวัสดุ  

และไม่ต้องคอยสอบถามเจ้าหน้าทีพ่สัดุตลอดเวลา อกีทัง้

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 

ทีมี่อยู ่เพือ่ใช้ในการบรหิารแผนจดัซ้ือโดยไม่ต้องเสียเวลา

ในการตรวจนับด้วยมอื ซ่ึงจากประโยชน์ดังกล่าว จะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากขึ้น  

การให้บริการมีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็น

แบบออนไลน์ 

วิธีด�ำเนินงำน

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนางาน เพื่อ

ศึกษาข้อมูลในการพัฒนาวิธีการเบิก-จ่ายวัสดุที่สามารถ

ส�ารองจ่ายในคลงัพสัดุ แบบออนไลน์ของคณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงกระบวนการในการพัฒนา

ระบบจะเริ่มต้ังแต่ข้ันตอนการขอเบิก การจ่าย และ 

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ และการรายงานผล  

โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้

1.  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย

 บุคลากรสังกัดส�านักงานคณบดี ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชา

เทคโนโลยีธรณี และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวนทั้งส้ิน  

82 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสายผู้สอน 

สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน  

38 คน บคุลากรสายผูส้อน ประเภทพนกังานมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น เงินงบประมาณ จ�านวน 9 คน

 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เงินงบประมาณ จ�านวน 30 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เงินงบประมาณ จ�านวน 5 คน บุคลากร 

สายสนับสนุน ประเภท พนักงานราชการ จ�านวน 1 คน

2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 งานวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามแบบปิดและ

ปลายเปิด โดยแบบสอบถาม 
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 แบบปลำยปิด จะส�ารวจข้อมูลความจ�าเป็นใน

การเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ โดยมีระดับความคิดเห็น 

5 ระดับ คือ 1 = น้อย, 2 = ค่อนข้างน้อย, 3 = ปานกลาง, 

4 = ค่อนข้างมาก และ 5 = มาก 

 ส�ำหรับแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด จะเปิด

โอกาสให้ผู้ตอบแบบส�ารวจสามารถแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นการส�ารวจ 

 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูลในเบ้ืองต้นของผูต้อบแบบ

ส�ารวจจะใช้วธีิวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่ 

และในส่วนของการวัดระดับความเห็นด้วยของผู้ตอบ

แบบส�ารวจจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 4. ขั้นตอนกำรศึกษำข้อมูล

4.1 ส� ารวจข ้อ มูลความต ้องการทราบ 

รายละเอียดของรายการวัสดุ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีต้องใช้

ประกอบการเบิก-จ่ายวัสดุ เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้ไปใช  ้

เป็นส่วนประกอบการเบิก-จ่ายวัสดุ ประกอบไปด้วย (1) 

ชื่อรายการวัสดุ (2) ประเภทวัสดุ (3) คุณลักษณะเฉพาะ 

(4) ลักษณะการใช้งาน (5) ราคาวัสดุ (6) รหัสวัสดุ

4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ น�าข้อมูล

ทีไ่ด้มาแยกประเภท และจดัหมวดหมู่และวเิคราะห์ความ

เหมาะสมความครบถ้วน เพื่อน�าไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผู้เขียนโปรแกรม เพื่อพร้อมน�าเสนอผู้บริหารและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ออกแบบและเขียนโปรแกรมระบบฐาน

ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ และ 

ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

4.4 ทดลองใช้โปรแกรมเบิก-จ่ายวัสดุแบบ

ออนไลน์ เริ่มจากบุคลากรกลุ่มเล็กๆ พร้อมออกแบบ

สอบถาม เพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องและน�าไปแก้ไข/ 

เพิ่มเติมรายละเอียดของรายการวัสดุท่ีส�ารองจ่ายใน 

คลังพัสดุให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4.5  เขียนคู่มือการใช้งาน และเขียนรายงาน

การศึกษาวิจัย

4.6  ประเมนิผลการใช้โปรแกรมเบกิ-จ่ายวสัดุ

แบบออนไลน์ โดยประเมนิผลความพงึพอใจของบุคลากร

ภายในคณะเทคโนโลยี

4.7 น�าระบบเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน  ์

ไปใช้งานจริง

ผลกำรวิจัย

จากการส�ารวจข้อมูลโดยใช้แบบส�ารวจมีผู้ตอบ

แบบส�ารวจท้ังสิน้ 46 ราย ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเกีย่วข้องในการ

เบิกจ่ายวัสดุของคณะ โดยสรุปได้ ดังน้ี เพศที่ตอบแบบ

ส�ารวจมากที่สุดคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.3 และ

สถานภาพของผู้ตอบแบบส�ารวจ มากท่ีสุดคือ บุคลกร

สายสนบัสนนุ คิดเป็นร้อยละ 82.6 ส่วนหน่วยงานท่ีตอบ

แบบส�ารวจมากที่สุดคือบุคลากรส�านักงานคณบดี  

คิดเป็นร้อยละ 37.0 

ตำรำงที่ 1 แสดงถึงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

แสดงเพศ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ชาย 25 54.3

หญิง 21 45.7

รวม 46 100

ตำรำงที่  2 แสดงถงึสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

สถำนภำพ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

อาจารย์ 8 17.4

บุคลากรสายสนับสนุน 38 82.6

รวม 46 100

ตำรำงที่  3 แสดงถึงหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม

ภำควิชำ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

เทคโนโลยีอาหาร 5 10.5
เทคโนโลยีชีวภาพ 10 21.7

เทคโนโลยีธรณี 11 23.9

เทคโนโลยีการผลิต 3 6.5

ส�านักงานคณบดี 17 37.0

รวม 46 100

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป ็นบุคลากร 

สายสนับสนุน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสายสนับสนุน 

ใช้บริการในส่วนการเบิกวัสดุเพื่อน�าไปใช้ส�าหรับ 

การเรียนการสอนของบุคลากรสายผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ 

ทั้งน้ีเพื่ออ�านวยความสะดวกในเรื่องการเรียนการสอน 

ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสายสนับสนุน
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ตารางแสดงผลความพึงพอใจของการใช้โปรแกรม

เบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ 

ตำรำงที่  4 แสดงถึงความสมบูรณ ์ของโปรแกรม  

  (รูปวัสดุ, ราคาวัสดุ, รายการวัสดุ)

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 17 37.0

มาก 27 58.7

ปานกลาง 2 4.3

น้อย 0 0

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางท่ี 4 พบว่า ความสมบรูณ์ของโปรแกรม

ที่น�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 

ร้อยละ 58.7 รองลงมาอยู่ที่ระดับ มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 37.0 สรุปโดยภาพรวมความสมบูรณ์ของ

โปรแกรมที่น�ามาใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง 

ตำรำงที่ 5 แสดงถึงความยากง่ายของการเข้าไปใช  ้

  โปรแกรม

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 18 39.1

มาก 24 52.2

ปานกลาง 4 8.7

น้อย 0 0

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางที่ 5 พบว่า ความยากง่ายของการเข้า 

ไปใช้โปรแกรม อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 52.2  

รองลงมาอยู ่ที่ระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.1  

สรปุโดยภาพรวมความยากง่ายของการเข้าไปใช้โปรแกรม 

มีความพึงพอใจมาก แสดงถึงความคล่องตัวในการ 

ใช้โปรแกรม ความคล่องตัวในการเข้าไปใช้งาน

ตำรำงที่  6  แสดงถึงความสะดวกในการดึงข้อมูลมาใช ้

  ในการวิเคราะห์การวางแผนการเบิกวัสดุ

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 16 34.8

มาก 28 60.9

ปานกลาง 1 2.2

น้อย 1 2.2

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางท่ี 6 พบว่า ความสะดวกในการดึงข้อมูล

มาใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนการเบิกวัสดุ อยู่ใน

ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาอยู่ที่ระดับ  

มากท่ีสุด คิดเป ็นร ้อยละ 34.8 สรุปโดยภาพรวม  

ผู้ใช้โปรแกรมได้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การวางแผน

การเบิกได้ดี รู ้ว่าควรจะเบิกช่วงเวลา และเบิกส�ารอง 

ไว้เท่าใด เพื่อให้พอเพียงต่อการใช้งาน ในการอ�านวย 

ความสะดวกให้กับสายผู้สอนได้ทันเวลา

ตำรำงที่  7  แสดงถงึสถติิในการเบิกวสัดุไปใช้งานภายใน 

  ปีงบประมาณ

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 20 43.5

มาก 25 50.0

ปานกลาง 2 4.3

น้อย 1 2.2

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางที ่7 พบว่า สถติิในการเบกิวสัดุไปใช้งาน

ภายในปีงบประมาณอยูใ่นระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 50.0 

รองลงมาอยู ่ที่ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5  

สรุปโดยภาพรวม ผู ้ ใช ้ มีสถิติในการเบิกวัสดุมาก  

การน�าโปรแกรมการเบิกวัสดุแบบออนไลน์เข้ามาช่วย 

ในการเบิก ช่วยลดเวลาในการท�างาน ผู้ใช้โปรแกรม 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม



54 การพัฒนาวิธีการเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำรำงที่  8  แสดงถึงความพึงพอใจเก่ียวกับรูปลักษณะ 

  ของวัสดุที่ต้องการจะเบิก

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 17 37.0

มาก 28 60.9

ปานกลาง 1 2.2

น้อย 0 0

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางท่ี 8 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับ 

รูปลักษณะของวัสดุที่ต้องการจะเบิกอยู่ในระดับ มาก  

คดิเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาอยูท่ี่ระดับ มากทีส่ดุ คดิเป็น

ร้อยละ 37.0 สรุปโดยภาพรวม ผู้ใช้โปรแกรมเกิดความ 

พึงพอใจมาก ที่ผ่านมา การเบิกวัสดุ ไม่สามารถเห็นวัสดุ

ที่ต้องการเบิก เม่ือหน่วยงานน�าโปรแกรมการเบิกจ่าย

วสัดุแบบออนไลน์เข้ามาใช้งานผูใ้ช้โปรแกรมจงึเกดิความ

พึงพอใจมากในระดับหนึ่ง

ตำรำงที่ 9 แสดงถึงความต้องการให้การเบิกจ่ายมี 

  ขบวนการและข้ันตอนทีถ่กูต้องตามระเบียบ

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 15 32.6

มาก 26 65.5

ปานกลาง 5 10.9

น้อย 0 0

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางท่ี 9 พบว่า ความต้องการให้การเบิกจ่าย

มีขบวนการและข้ันตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบอยู่ใน

ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาอยู่ท่ีระดับ  

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.6 สรุปโดยภาพรวม ผู้ใช้

ระบบมีความต้องการให้ขบวนการเป็นไปตามระเบียบ

ปฏิบัติตามระเบียบของส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตำรำงที่ 10 แสดงถึงความพึงพอใจของการก�าหนดวัน 

  เบิกจ่ายวัสดุ 

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 15 32.6

มาก 27 58.7

ปานกลาง 4 8.7

น้อย 0 0

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจของการ

ก�าหนดวันเบิกวัสดุอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 58.7 

รองลงมาอยู ่ที่ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.6  

สรุปโดยภาพรวม ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจมาก 

ในการก�าหนดวนัเบิกวสัดุท่ีชดัเจน มีการวางแผนการเบกิ

และการใช้วัสดุที่เม่นย�ามากขึ้น

ตำรำงที ่ 11 แสดงถงึความแม่นย�าในการเบิกวสัดุไปใช้งาน 

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 9 19.6

มาก 28 60.9

ปานกลาง 8 17.4

น้อย 1 2.2

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางท่ี 11 พบว่า ความแม่นย�าในการเบกิวสัดุ

ไปใช้งานอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมา

อยู ่ท่ีระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.6 สรุปโดย 

ภาพรวม ผู ้รับบริการมีความพอใจมาก เพราะเกิด 

ความแม่นย�าในการเบิกวัสดุ ได้วัสดุตามที่ต้องการ  

ทราบจ�านวนที่จะได้รับวัสดุจริงตามที่เบิก และสามารถ

วางแผนการใช้งานได้อย่างแม่นย�า
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ตำรำงที่  12  แสดงถงึความต้องการให้มีการให้ค�าแนะน�า 

  และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน

ประเด็นควำมคิดเห็น จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด 13 28.3

มาก 27 58.7

ปานกลาง 6 13.0

น้อย 0 0

น้อยที่สุด 0 0

รวม 46 100

จากตารางท่ี 12 พบว่า ความต้องการให้มีการให้ 

ค�าแนะน�าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนอยู่ในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละ 58.7 รองลงมาอยู่ที่ระดับ มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 28.3 สรุปโดยภาพรวม ผู้ใช้ระบบมีความ

พอใจมากในการให้บรกิารค�าแนะน�าและตอบข้อซักถาม 

ผู้รับบริการในหน่วยงาน มีการรับรู้ท่ีไม่เท่ากัน การให้

บริการลักษณะน้ีจึงสามารถตอบโจทย์ของผู ้มีหน้าที่ 

รับผดิชอบได้ตรงจดุ ในภาพรวมของการใช้โปรแกรมการ

พฒันาการเบิกจ่ายวสัดุแบบออนไลน์ของคณะเทคโนโลยี 

มีความพึงพอใจมาก และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้

ระบบหรือผู้รับบริการได้ 

สรุป และอภิปรำยผล 

ความสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีน�ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ความยากง่ายของการเข้าไปใช้โปรแกรม  

ความสะดวกในการดึงข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ 

การวางแผนการเบิกวัสดุ สถิติในการเบิกวัสดุไปใช้งาน

ภายในปีงบประมาณ รูปลักษณะของวัสดุที่ต้องการ 

จะเบิก ต้องการให้การเบิกจ่ายวัสดุมีขบวนการและ 

ขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ การก�าหนดวันเบิกวัสดุ 

ความแม่นย�าในการเบิกวัสดุไปใช้งาน การให้ค�าแนะน�า

และตอบข้อซักถาม โดยภาพรวมผู้ใช้โปรแกรม มีความ

พึงพอใจในระดับ มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ

การเบิกวัสดุของแต่ละหน่วยงาน พบว่า ยังมี 

บางส่วน ให้เจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกในเรื่อง

การเบิกวัสดุให้ ข้อเสนอแนะคือ ผู้ใช้งานจริง ควรเข้าไป

ใช้ระบบการเบิกจ่ายวัสดุ เพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด

ในเรื่องของข้อมูล มีบางหน่วยงาน เบิกวัสดุไปใช้ 

ทีละรายการ ท�าให้เกิดความล่าช้าในการท�างาน หรือ

ไม่ทนัต่อการใช้งาน ควรจะมกีารวางแผนการเบกิวสัดุไป

ส�ารองไว้ในส่วนของภาควิชา เพื่ออ�านวยความสะดวก 

แก่อาจารย์ผู้สอน และต้องมีการท�าบัญชีการเบิกวัสดุ

ภายในภาควิชา พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเบิกจ่าย

วสัดุ ผูป้ฏบิติังานด้านพสัดุต้องรบีด�าเนินการรบัเข้างวสัดุ

ให้เป็นปัจจุบัน เพราะถ้าข้อมูลทีม่อียูไ่ม่ทันสมัย จะส่งผล

ให้ผู ้เบิกไม่สามารถเบิกวัสดุได้ตามท่ีต้องการ กรณ ี

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่อยู่ ก็สามารถมอบหมายงานให้

ผู้อื่นท�าแทนได้ และต้องมีการตรวจสอบการรับเข้าวัสดุ

ทุกครั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพแผนจัดซ้ือ ผู้ปฏิบัติงาน

ต้องปฏิบัติตามแผนจัดซ้ือ ท่ีโปรแกรมการเบิกวัสดุ

ด�าเนินการให้ เพราะช่วยลดระยะเวลาการท�างาน  

ลดงบประมาณในการซื้อ ลดจ�านวนครั้งในการจัดซื้อ  

การท�าแผนจัดซ้ือต้องก�าหนดเป็นรายไตรมาส ไตรมาส 

ละ 3 เดือน ท้ังต้องรายงานการเบิกวัสดุดังกล่าวแก่ 

ผู้บริหารด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตัดสินใจ

ของผู้บริหารต่อไป

กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบคณุคณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

และส�านักงานกองบริหารงานวิจัย ที่ให้ทุนสนับสนุน 

การวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ

การวิจัยปัญหาการน�าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงองค์กรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการน�าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาปรับปรุงองค์กร และเพื่อน�าผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จ�านวน 218 คน เป็นสายผู้สอน 73 คน สายสนับสนุน 145 คน การหาขนาดตัวอย่าง จากการเปิดตาราง 

ของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ ่มตัวอย่าง 144 คน โดยใช้วิธีการสุ ่มอย่างง ่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ี 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบบปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามที่ 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน�าไปทดสอบ

หาสมัประสิทธ์ิความเทีย่ง(Reliability) กบักลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 20 คน ได้ค่าสัมประสทิธ์ิความเท่ียง (Reliability) เท่ากบั 

0.89 จากน้ันผูว้จิยัน�าแบบสอบถามไปเกบ็แบบสอบถามและรบัแบบสอบถามกลบัคืนมา 144 ชดุ แบบวดัได้รบักลบัคืน

มาคิดเป็น 100 % ของแบบสอบถามท่ีแจกไปทั้งหมด จากนั้นน�าข้อมูลท่ีได้มาจัดท�าวิเคราะห์ด้วยสถิติในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS for Window โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย X  และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวจัิยพบว่า 1.ปัญหาการน�าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรงุองค์กร

ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.30, S.D. = 0.83)  

2. ปัญหาการน�าผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรงุองค์กรในคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เรยีงตามล�าดับจากค่าเฉลีย่มากไปหาค่าเฉลีย่น้อย คือ (1)ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพ ( X =3.56, S.D. = 0.90) 

(2) ด้านการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ( X =3.47, S.D. = 0.77) (3)ด้านความรู้ความเข้าใจด้าน 

การประกันคุณภาพ ( X =3.40, S.D. = 0.88) (4)ด้านการน�าผลประเมินมาปรับปรุง ( X =3.11, S.D. = 0.83) และ  

(5) ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ( X =2.98, S.D. = 0.78) ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ : ปัญหา /การปรับปรุงตามผลการประเมิน/ การประกันคุณภาพภายใน
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

Abstract

The study on Problem of Internal Quality Assurance Utilization to Improve Organization: Faculty of Veterinary 

Medicines, Khon Kaen University aimed at 1) investigating problems from using result of internal quality assurance 

to improve effectiveness of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, and 2) applying the result to 

the future improvement of internal quality assurance of the faculty. The researcher used Krejcie and Morgan Table 

in selecting 144 participants of 218 populations whom are lecturers and administrative officers of the Faculty of 

Veterinary Medicines, Khon Kaen University. Research tools used in the study are close-ended 1-5 Rating Scale and 

open-ended questionnaire. Content validity of the questionnaire was examined by 3 specialists, and the reliability 

was tested with 20 participants, yielding 0.89 in number. The researcher then had distributed the questionnaires to 

144 participants. All of the participants successfully completed and returned the questionnaires to the researcher, 

which is an equivalent of 100 percent. The collected data were analyzed statistically using the SPSS for Window 

program to analyze frequency distribution, percentage, X and standard deviation (SD) scores. 

The result showed that X  and standard deviation (SD) scores at 3.30 and 0.83, respectively. Based on X and 

SD scores, problems found from internal quality assurance utilization to improve the faculty are attitude toward 

quality assurance ( X =3.56, S.D. = 0.90), operation of educational quality assurance ( X =3.47, S.D. = 0.77);  

understanding on quality assurance ( X =3.40, S.D. = 0.88); use of evaluation for future improvement ( X =3.11,  

S.D. = 0.83); and educational evaluation ( X =2.98, S.D. = 0.78), respectively. 

Keyword : Problem/ Evaluation for Improvement/ Internal quality assurance

บทน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดความ  

มุง่หมายและหลกัการส�าคญัในการจดัการศกึษาให้มกีาร 

ก�าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพ 

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยในหมวด 

6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 

ก�าหนดให ้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบ

ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก�าหนดให้หน่วย  

งานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบและกลไก 

การประกันคุณภายในสถานศึกษา และให ้ถือว ่า 

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวน 

การบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้เลง็เหน็ความจ�าเป็นท่ีจะ

ต ้องพัฒนาและจัดให ้ มีกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษา จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก ่นขึ้น ต้ังแต  ่

ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนา

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายในอย่างต่อเนือ่ง 

มีการก�าหนดตัวชีว้ดัในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ที่ครอบคลุมการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

กพร. และ สกอ. (1) โดยก�าหนดให้แต่ละคณะมกีารตรวจ

ประเมินคุณภาพในประจ�าปีการศึกษา ภายในเดือน

กรกฎาคม ของทุกปี และน�าผลประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในไปจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาองค์กร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เป็นหนึ่งในองค์กร ที่มุ่งหวังท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ

มหาวทิยาลยัให้เป็นสถาบันอดุมศึกษาช้ันน�าของประเทศ
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และตอบสนองนโยบายและแนวทางการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของส�านักงานอุดมศึกษา  

คณะได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษา โดยสร้างระบบกลไกหรือกระบวนการในการ

บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม 

ที่ก�าหนดตามแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา 

และคณะได้ก�าหนดการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมา จัดท�าแผนกลยุทธ์ของ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีการด�าเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา และระดับคณะ  

ผลการด�าเนินงานจากการตรวจประเมินระดับคณะ 

ในแต่ละปีพบว่า ปีการศึกษา 2553 ได้คะแนน 3.86  

ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนน 3.84 ปีการศึกษา 2555  

ได้คะแนน 4.08 มีล�าดับคะแนนดีขึ้นตามล�าดับ 

อย่างไรกต็าม ถงึแม้คณะจะมีล�าดับคะแนนเพิม่ข้ึน

ตามล�าดับในแต่ละปี แต่การด�าเนินงานของคณะยังมี

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านประกัน

คณุภาพการศึกษาภายในประการหน่ึงคือ เม่ือมกีารตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะเสร็จส้ินแล้วนั้น 

การน�าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มาปรับปรุงใช้ในองค์กร ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติให้กับ

หน่วยงาน ภาควิชา ขาดระบบบริหารจัดการและไม่เห็น

เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ดังน้ัน ผู ้วิจัยในฐานะเป็น 

ผู ้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงในการศึกษาปัญหาการน�าผล

ประเมินการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรงุ

องค์กรในคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อน�าข้อมูลสภาพปัญหาที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพภายใน ให ้ เ กิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามกระบวนการ PDCA 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1.  เพื่อ ศึกษาป ัญหาการน�าผลประเมินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงองค์กร 

ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. เพื่อก�าหนดแนวทางในการน�าเอาผลประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปปรับปรุงและ

พัฒนา

วิธีกำรด�ำเนินงำน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นบุคลากรของ 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ ได้แก่ บุคลากรสายผูส้อน จ�านวน 

73 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน 145 คน  

รวมท้ังส้ินจ�านวน 218 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 

วิจัยครั้งนี้ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างที่ เป็นตัวแทน 

ของประชากรจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน  

ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทน 144 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม

อย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี 

เป็นแบบสอบถามได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ

แนวคิดท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของ 

นักวิชาการและผลงานวิจัย เกี่ยวกับปัญหาที่ส�าคัญ 

ในการน�ามาใช้ในการวจิยัครัง้นี ้5 ด้าน คอื 1) ด้านทัศนคติ

ท่ีมีต่อการประกันคุณภาพ 2) ด้านการด�าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 3)ด้านความรู ้ความเข้าใจ 

ด้านการประกันคุณภาพ 4) ด้านการน�าผลประเมิน 

มาปรับปรุง 5) ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1  เป ็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล และ

การรบัทราบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

จ�านวน 8 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการน�า

ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงองค์กรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ลักษณะค�าถามเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้

ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 2) ด้านทัศนคติท่ีมี

ต่อการประกนัคณุภาพ 3) ด้านการด�าเนนิงานการประกนั

คุณภาพการศึกษา 4) ด้านผลการประเมินคุณภาพ 

การศึกษา 5) ด้านการน�าผลประเมินมาปรับปรุง 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open End) 

เป็นค�าถามเกี่ยวกับการน�าผลการประเมินคุณภาพ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

การศึกษามาใช้ปรับปรุงองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ

1. เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วจึงน�าเสนอ 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู ้ เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหาและ ความเหมาะสมของภาษา 

2. ปรบัปรงุแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ

ของที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

3. น� าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก ้ ไขตาม 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ให้ค�าปรึกษา และ

ได้น�าไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ตัวอย่าง มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น จ�านวน 20 คน เพื่อหาความเท่ียงโดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.89 แล้วจัดท�าเครื่องมือ

ที่สมบูรณ์เพื่อน�าไปส�ารวจกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4. น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและ 

มีความสมบูรณ ์ ไปใช ้ ในการเ ก็บรวบรวมข ้อมูล  

จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 144 ฉบับ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จัิยด�าเนินการจดัเกบ็

ข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงระหว่าง วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 

ถึงวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 โดยแจกแบบสอบถามแก่

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 144 ชุด ได้รับกลับคืน 

จ�านวน 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. วเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยใช้สถติิการแจกแจงความถีแ่ละค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วเิคราะห์ปัญหาการน�าผลประเมินการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงองค์กร ในคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้สถิติ 

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 

End) เป ็นข ้อคิดเห็นเ ก่ียวกับการน�าผลประเมิน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงองค์กร 

ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยสรุปประเด็นท่ีส�าคัญน�าเสนอโดยเรียงตามล�าดับ

ความถี่ของจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

4. น�าค่าเฉลีย่ท่ีได้มาแปลความหมาย โดยก�าหนด

เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

4.51 - 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น

  มากที่สุด

3.51 – 4.50   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก

2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น

  ปานกลาง

1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย

1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น

  น้อยที่สุด

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผู ้ให้ข ้อมูล 144 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

(ร้อยละ52.08) มีอาย ุอยูใ่นช่วง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 53.47) 

มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 52.78) 

ต�าแหน่งการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการสายผู ้สอน  

(ร้อยละ 31.94) รองลงมาคือข้าราชการสายสนับสนุน 

(ร้อยละ 29.17)

รบัทราบข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา

ของคณะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทราบรายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

จากหนังสือเวียน (ร้อยละ 26.45) บุคลากรส่วนใหญ ่

เข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่คณะจัดให้ (ร้อยละ 68.06) มีส่วนร่วมในการ

ด�าเนนิงานด้านประกนัคณุภาพการศึกษาของหน่วยงาน/

คณะ (ร้อยละ 66.67) และบุคลากรรับทราบผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ จากทีป่ระชมุ

ผู้บริหาร ภาควิชา และประชุมหน่วยงาน (ร้อยละ 67.36) 

ตอนที่ 2 ปัญหำกำรน�ำผลประเมินกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงองค์กร ในคณะ 

สัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1. ปัญหำกำรน�ำผลประเมินกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยในมำปรบัปรงุองค์กร โดยภำพรวม 5 ด้ำน 

ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาการน�าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงองค์กร โดยภาพรวมของแต่ละด้าน

ปัญหำกำรน�ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำมำปรับปรุง ระดับควำมคิดเห็น

X S.D. แปลควำม

1. ด้านทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพ 3.56 0.90 มาก

2. ด้านการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.47 0.77 ปานกลาง

3. ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 3.40 0.88 ปานกลาง

4. ด้านการน�าผลประเมินมาปรับปรุง 3.11 0.83 ปานกลาง

5. ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2.98 0.78 ปานกลาง

รวม 3.30 0.83 ปำนกลำง

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัญหาการน�าผลประเมิน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงองค์กร

โดยภาพรวมและพิจาณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.30) โดยเรียงตามล�าดับจาก 

ค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย 3 อันดับคือ ด้านทัศนคติ

ที่มีต ่อการประกันคุณภาพ ( X =  3.56) ด ้านการ 

ด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ( X = 3.47)  

และด้านความรู ้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ  

( X = 3.40) ตามล�าดับ

2. ปัญหำกำรน�ำผลประเมินกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงองค์กร โดยแสดงผล 

แต่ละด้ำน 5 ด้ำน ดังนี้

2.1 ปัญหำกำรน�ำผลประเมินกำรประกัน

คณุภำพกำรศกึษำภำยในมำปรบัปรงุองค์กร ด้ำนควำมรู้

ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพ

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

2.1 ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพ ระดับควำมคิดเห็น

X S.D. แปลควำม

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 3.47 0.86 ปานกลาง

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา (KPIs) 3.44 0.88 ปานกลาง

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนและวิธีการประกันคุณภาพภายใน 3.40 0.83 ปานกลาง

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท�าแผนพัฒนาการคุณภาพ 3.35 0.89 ปานกลาง

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท�ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 3.33 0.93 ปานกลาง

รวม 3.40 0.88 ปำนกลำง

จากตารางที ่2 พบว่า ปัญหาการน�าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงองค์กร ด ้านความรู ้ 

ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพในภาพรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.40) และเมื่อพิจารณาในรายข้อ

พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา ( X = 3.47) และค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด คือ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท�ารายงาน

ประเมินตนเอง (SAR) ( X =3.33) 

2.2 ปัญหำกำรน�ำผลประเมินกำรประกัน

คณุภำพกำรศกึษำภำยในมำปรบัปรงุองคก์ร ด้ำนทศันคติ

ที่มีต่อกำรประกันคุณภำพ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพ

2.2 ด้ำนทัศนคติที่มีต่อกำรประกันคุณภำพ
ระดับควำมคิดเห็น

X S.D. แปลควำม

1. ท่านคิดว่าการประกันคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ควรท�าอย่างต่อเนื่อง 3.78 0.81 มาก

2. ท่านคิดว่าการประเมินคุณภาพเน้นการดูเอกสารหลักฐานมากกว่าการประเมิน 

    จากสภาพจริง

3.72 0.92 มาก

3. ท่านคิดว่าการประกันคุณภาพเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

    ขององค์กรในทุกๆด้าน

3.72 0.84 มาก

4. ท่านคิดว่าการประกันคุณภาพเพิ่มภาระและท�าให้ปริมาณงานมากขึ้น 3.46 0.97 ปานกลาง

5. ท่านรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากด�าเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 3.10 0.94 ปานกลาง

รวม 3.56 0.90 มำก

จากตารางที ่3 พบว่า ปัญหาการน�าผลการประเมิน

คณุภาพการศึกษามาปรบัปรงุองค์กร ด้านทัศนคติท่ีมีต่อ

การประกนัคณุภาพ อยูใ่นระดับมาก ( X = 3.56) และเม่ือ

พิจารณาในรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประกัน

คุณภาพเป็นกิจกรรมท่ีควรท�าอย่างต่อเน่ือง ( X = 3.78) 

และค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากด�าเนิน

กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ( X =3.10) 

2.3 ปัญหำกำรน�ำผลประเมินกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงองค์กร ด้ำนกำร

ด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

2.3 ด้ำนกำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับควำมคิดเห็น

X S.D. แปลควำม

1. ท่านให้ความสนใจ / ความร่วมมือ / ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา

3.76 0.78 มาก

2. ท่านเห็นความส�าคัญของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอ

แนะในรายงานผลการประเมิน

3.68 0.73 มาก

3. มีการก�ากับ ติดตาม ดูแล และส่งเสริมการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 3.40 0.73 ปานกลาง

4. ท่านมีความเข้าใจในผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะ

ในรายงานผลการประเมิน

3.27 0.82 ปานกลาง

5. มีการสร้างขวัญและก�าลังใจในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3.22 0.79 ปานกลาง

รวม 3.47 0.77 ปำนกลำง

จากตารางที ่4 พบว่า ปัญหาการน�าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงองค์กร ด้านการด�าเนิน

งานการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 

( X = 3.47) และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ย

สงูสุด คือ บุคลากรให้ความสนใจ / ความร่วมมอื / ให้การ

สนับสนุนการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา (

X = 3.76) และค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีการสร้างขวัญและ

ก�าลังใจในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการ

ศึกษา ( X = 3.22)
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2.4`ปัญหำกำรน�ำผลประเมินกำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยในมำปรับปรงุองค์กร ดำ้นผลกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ตำรำงที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

2.4 ด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับควำมคิดเห็น

X S.D. แปลควำม

1. ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขาดความ

ชัดเจนและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

3.07 0.77 ปานกลาง

2.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขาดความถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์ของสารสนเทศและไม่เพียงพอต่อการใช้

2.97 0.75 ปานกลาง

3. มีความล่าช้าในการได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน 2.91 0.81 ปานกลาง

รวม 2.98 0.78 ปำนกลำง

จากตารางที ่5 พบว่า ปัญหาการน�าผลการประเมิน

คณุภาพการศึกษามาปรบัปรงุองค์กร ด้านผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X
= 2.98) และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในขาดความชัดเจนและความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ ( X = 3.07) และค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ มีความล่าช้าใน

การได้รบัรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

( X = 2.97) ตามล�าดับ

2.5 ปัญหำกำรน�ำผลประเมินกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงองค์กร ด้ำนกำรน�ำ

ผลประเมินมำปรับปรุง

ตำรำงที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการน�าผลประเมินมาปรับปรุง

2.5 ด้ำนกำรน�ำผลประเมินมำปรับปรุง
ระดับควำมคิดเห็น

X S.D. แปลควำม

1. มีการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3.38 0.92 ปานกลาง

1. มีการน�าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาทบทวนเพื่อวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการด�าเนินงานของคณะ

3.17 0.96 ปานกลาง

3. มีการน�าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาทบทวนเพื่อวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร

3.16 0.83 ปานกลาง

4. มีการรวบรวมผลการด�าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
เพื่อน�ามาวางแผนการด�าเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

3.10 0.89 ปานกลาง

5. มีการด�าเนินงานด้านการน�าผลประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงองค์กร 
อยู่ในระดับ

3.11 0.80 ปานกลาง

6. มีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.02 0.84 ปานกลาง

7.  มีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลการด�าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2.87 0.91 ปานกลาง

รวม 3.11 0.83 ปำนกลำง
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

จากตารางที ่6 พบว่า ปัญหาการน�าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงองค์กร ด้านการน�าผล

ประเมินมาปรับปรุงในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (

X = 2.98) และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยมาก

ไปหาค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ( X = 3.38) และค่าเฉลีย่

ต�่าสุด คือ มีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

เป็นฐานข้อมูลการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ( X = 2.87)

ตอนที ่3 กำรน�ำผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศึกษำ

มำใช ้ปรับปรุ งองค ์กร  คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ตำรำงที่ 7 การน�าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุงองค์กร

(n = 144)

กำรน�ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ จ�ำนวน ร้อยละ

1. มีกำรประชุมชี้แจงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพที่เกี่ยวข้องหรือพำดพิง 

    กับกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน

1) มี 

2) ไม่มี 

71

73

49.31

50.69

2. มีกำรน�ำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลของกำรประเมินคุณภำพ 

    มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน 

1) น�ามาใช้ 

2) ไม่น�ามาใช้ 

66

78

45.83

54.17

จากตารางที่ 8 จากการส�ารวจความคิดเห็นของ

บคุลากร ในเรือ่ง การน�าผลการประเมินคณุภาพการศึกษา

มาใช้ปรับปรุงองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่มีการ

ประชุมชี้แจงรายงานผลการประเมินคุณภาพท่ีเก่ียวข้อง

หรือพาดพิงกับการด�าเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 

50.69) มกีารประชมุชีแ้จงรายงานผลการประเมินคณุภาพ

ที่เกี่ยวข้องหรือพาดพิงกับการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

(ร้อยละ 49.31) โดยได้มีการกล่าวถึงผลการประเมิน

คุณภาพในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการด�าเนินงานของหน่วย

งาน คอื 1) การจดัเกบ็ข้อมูลตัวชีว้ดัท่ีเป็นระบบ 2)การจดั

เก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 3)

การตีความหมายของตัวชีว้ดัและเกณฑ์การประเมินแตก

ต่างกัน 4)ตัวชี้วัดไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท

ของหน่วยงานสนับสนุน 5) ระยะเวลาการจัดเก็บ 6) 

เอกสารอ้างองิไม่ครบถ้วน 7) ผลคะแนนการประเมินของ

ภาควิชา 8) การกระตุ้นให้บุคลากรมีงานวิจัยมากข้ึน 9) 

KPI ทีมี่ค่าคะแนนอยูใ่นระดับต�า่ ต้องปรบัปรงุแก้ไข 10)

การจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ

และพบว่า โดยส่วนใหญ่บคุลากร ไมได้น�าข้อเสนอ

แนะจากรายงานผลของการประเมินคณุภาพ มาใช้ในการ

ปรบัปรงุการด�าเนนิงาน (ร้อยละ 54.17) มีการน�าข้อเสนอ

แนะจากรายงานผลของการประเมินคณุภาพ มาใช้ในการ

ปรบัปรงุการด�าเนนิงาน (ร้อยละ 45.83) โดยได้น�ารายงาน

ผลการประเมินมาใช้ในด้านดังต่อไปนี ้1) ด้านการจดัการ

เรยีนการสอน 2) ด้านการวจิยั 3) ด้านการบรกิารวชิาการ

แก่ชุมชน 4) การประชุมภาควิชา/หน่วยงานเกี่ยวกับการ

จดัเกบ็ข้อมลู KPI 5) การปรบัปรงุคุณภาพการด�าเนนิงาน

ของภาควชิา/หน่วยงาน 6) การวางแผนการด�าเนนิงานใน

ปีถัดไปของภาควิชาและหน่วยงาน
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อภิปรำยผลกำรวิจัย

1) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกัน

คุณภำพ

บคุลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่ มีความ

รูค้วามเข้าใจนโยบายการประกนัคณุภาพการศึกษา ( X = 

3.47) รองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัดการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (KPIs) ( X = 3.44) เนื่องจาก

คณะได้มีการส่งเสรมิโดยจดักิจกรรม อบรม สัมมนา แลก

เปลี่ยนเรียนรู ้ มีวิทยากรท่ีมีความรู ้ความสามารถมา

บรรยายด้านการประกันคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึง

สอดคล้องกับ อุทุมพร แว่วศรี (2) ที่พบว่า องค์ประกอบ

ทีส่�าคัญของบคุลากรทางการศึกษาคอื ทุกคนต้องมีความ

รู ้ความเข้าใจเรื่องการด�าเนินการประกันคุณภาพการ

ศึกษาท้ังในด้านหลักสูตรกระบวนการจัดการสอน การ

บรหิารจดัการ รวมถงึภารกจิหน้าทีข่องแต่ละบคุคล เพือ่

จะได้ด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะเชงินโยบาย ควรมกีาร

ประกาศนโยบาย คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เชิง

ปฏิบัติการ ควรมีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานของสถาน

ศึกษา และด�าเนินการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการ

สอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนด แสดงให้เหน็ว่า

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความความรู้ความ

เข้าใจด้านการประกันคุณภาพดังกล่าว 

 แต่ยังพบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เรื่องการจัดท�ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ( X =3.33) 

เน่ืองจากบุคลากรยังขาดทักษะการเขียนรายงาน ซึ่งมี

ความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

มีการรายงานเป็นเหตุและผลตามกระบวนการ PDCA 

ต้องใช้ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการจดั

ท�ารายงานซึ่งสอดคล้องกับ กิตติวิมลชัย และคณะ (1) ที่

พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ มีความรู้

ความเข้าใจ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ด้านการประกันคุณภาพแตกต่างกัน ขาดความรู้ความ

เข้าใจเรือ่งตัวชีว้ดั การจดัเกบ็เอกสาร หลกัฐาน ขาดทกัษะ

ในการสื่อสาร การประสานงานและขอข้อมูล

2) ด้ำนทัศนคติที่มีต่อกำรประกันคุณภำพ 

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่ 

ทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพ คือ การประกัน

คุณภาพเป็นกิจกรรมท่ีควรท�าอย่างต่อเน่ือง ( X = 3.78) 

เน่ืองจากคณะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

กิจกรรม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพอย่างสม่�าเสมอ แต่ผลการวิจัยยังพบว่า 

การประเมินคุณภาพเน้นการดูเอกสารหลักฐานมากกว่า

การประเมินจากสภาพจริง ( X =3.72) และพบว่า 

บุคลากรรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากด�าเนินกิจกรรมด้านการ

ประกันคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ ภาวนา กิตติวิมลชัย 

และคณะ (1) ที่พบว่า ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการประกัน

คุณภาพบุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการประกัน

คุณภาพเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คณุภาพขององค์กรใน ทุกๆด้านและควรด�าเนนิการอยา่ง

ต่อเนือ่ง แต่กเ็ป็นการเพิม่ภาระและมีปรมิาณงานมากข้ึน 

จึงส่งผลให้รู้สึกเบ่ือหน่ายไม่อยากด�าเนินกิจกรรมด้าน

การประกันคุณภาพ และผลการประเมินคุณภาพเชื่อถือ

ไม่ได้เพราะไม่สอดคล้องกับสภาพจริง

3) ด้ำนกำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำร

ศึกษำ

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่ให้

ความสนใจ / ความรว่มมอื / ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิ

งานการประกันคุณภาพการศึกษา ( X = 3.76) บุคลากร

เห็นความส�าคัญของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในและข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน( X = 

3.68) เนื่องจากผู้น�าของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการ

ด�าเนินงาน ความตระหนักรู้ของบุคลากรในองค์กร การ

มีส่วนรว่มในการท�างานของบุคลากร มุง่เน้นในเรือ่งการ

ส่งเสรมิและประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตรมากกวา่

การก�ากบัควบคมุ แต่ยงัขาดการสรา้งขวญัและก�าลงัใจใน

การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( X = 

3.22) ซึ่งสอดคล้องกับ มุกดา จิตพรม (3) ท่ีพบว่า 

บคุลากรมีส่วนรว่มในการด�าเนนิการประกนัคณุภาพการ

ศึกษาตามขัน้ตอนการวางแผน การด�าเนินงาน การตรวจ

สอบผลการด�าเนินงาน และการปรบัปรงุและพฒันา การ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ประกนัคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดับปานกลาง โดยมขีอ้

เสนอแนะใหผู้บ้รหิาร/หนว่ยงาน ควรสรา้งแรงจงูใจดา้น

สภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นประการแรก รองลงมา

ได้แก ่แรงจงูใจดา้นสวสัดิการ แรงจงูใจด้านผลตอบแทน

ที่เป็นเงิน แรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน และแรง

จูงใจด้านงานที่ได้รับมอบหมาย ตามล�าดับ

4) ด้ำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่ มี

ความคิดเห็นว่าข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในขาดความชัดเจนและความเป็น

ไปได้ในทางปฏิบัติ ( X = 3.07) ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวนา 

กติติวมิลชยั และคณะ (1) ท่ีพบวา่ ปัญหาท่ีเกดิจากผูต้รวจ

ประเมินคุณภาพ ประสบการณ์และทักษะของผู้ตรวจ

ประเมินมคีวามแตกต่างกนั การประเมนิคุณภาพบางครัง้

มีความเกรงใจไม่กลา้สะท้อนขอ้มูลจรงิบางคนมี อคติกบั

หนว่ยงานท่ีเข้าตรวจประเมิน ไม่เปน็กัลยาณมติร เคยเป็น

ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับหน่วยงานท่ีเข้าตรวจประเมิน 

ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานน้อย ใช้เวลาในการตรวจ

ประเมินส้ันขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและยืนยันข้อมูลให้

แน่ใจก่อนจะสรุปผลการประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอ

แนะหรอืแนะนาในส่ิงท่ีท�ายาก เกนิความสามารถในการ

พัฒนาและปรับปรุง ส่งรายงานผลการตรวจประเมิน

ล่าช้าท�าให้คณะและหน่วยงานเสีย โอกาสในการพัฒนา

และปรับปรุง

5)  ด้ำนกำรน�ำผลประเมินมำปรับปรุง

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่ มี

การจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพปรับปรุงตาม

 ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ( X = 3.38) มีการน�าผลการ

ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในมาทบทวนเพือ่วางแผน

พฒันาปรบัปรงุการด�าเนนิงานของคณะ ( X = 3.17) และ

มีการน�าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาทบท

วนเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ( X = 3.16) แต่ยังขาดความพร้อมและการ

พฒันาการจดัท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่เปน็ฐาน

ข้อมูลการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

( X = 2.87) ซึ่งสอดคล้องกับ สุลัดดา ศรีโท (4) ที่พบว่า 

สภาพปจัจุบันและปญัหาระบบการจดัการฐานขอ้มลูและ

สารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมกับ

การประเมินคุณภาพภายนอกส�าหรับสถานอาชีวศึกษา 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า สถานศึกษามีการจัดการฐาน

ข้อมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในยังมี

การวางแผนไม่มากเทา่ท่ีควร และเครือ่งมือในการจดัเกบ็

ข้อมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายในบาง

ตัวบ่งชี้ไม่สมบูรณ์

 และจากผลการศึกษายงัท�าใหท้ราบวา่บคุลากร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการน�าผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษามาปรบัปรงุองคก์ร อยูใ่นระดับปานกลาง แสดง

ให้เห็นว่า มีการน�าผลมาใช้ แต่ยังมีการใช้เพียงบางส่วน

ของหนว่ยงาน ทัง้นีเ้น่ืองมาจากปญัหาทาง (1) ด้านความ

รูค้วามเข้าใจด้านการประกนัคุณภาพ ท่ีพบวา่ บคุลากรยงั

ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท�ารายงานประเมิน

ตนเอง (SAR) (2) ด้านทัศนคติท่ีมต่ีอการประกนัคณุภาพ 

ที่พบว่า การประเมินคุณภาพเน้นการดูเอกสารหลักฐาน

มากกว่าการประเมินจากสภาพจริง (3) ด้านการด�าเนิน

งานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่พบว่า ขาดการสร้าง

ขวัญและก�าลังใจในการพัฒนางานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา (4) ด้านผลการประเมินคุณภาพการ

ศึกษา ท่ีพบว่า ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในขาดความชัดเจนและความเป็น

ไปได้ในทางปฏิบัติ และ (5) ด้านการน�าผลประเมินมา

ปรับปรุง ที่พบว่า ขาดความพร้อมและการพัฒนาการจัด

ท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลการ

ด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สรุปผลกำรวิจัย 

1. ปัญหำกำรน�ำผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในมำปรับปรุงองค์กรในคณะสัตวแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในภำพรวม 

 ปัญหาการน�าผลประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับปรุงองค์กรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 
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ด้าน อยูใ่นระดับปานกลาง ( X =3.30) โดยเรยีงตามล�าดับ

จากคา่เฉลีย่มากไปหาค่าเฉลีย่นอ้ย คอื ดา้นทศันคติทีมี่ต่อ

การประกันคุณภาพ ด้านการด�าเนินงานการประกัน

คณุภาพการศึกษา ด้านความรูค้วามเข้าใจด้านการประกนั

คุณภาพ ด้านการน�าผลประเมินมาปรับปรุง และด้านผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามล�าดับ 

2. ปัญหำกำรน�ำผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในมำปรับปรุงองค์กรในคณะสัตวแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ

2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน

คุณภาพ

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วน

ใหญ ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจนโยบายการประกนัคณุภาพการ

ศึกษา ( X = 3.47) รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจตัวชี้

วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา (KPIs) ( X = 3.44) 

ความรู้ความเข้าใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องการจัดท�ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ( X =3.33)

2.2 ด้านทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพ

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วน

ใหญ่ มีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพคือ การประกัน

คุณภาพเป็นกิจกรรมท่ีควรท�าอย่างต่อเน่ือง ( X = 3.78) 

รองลงมา มี 2 อันดับเท่ากันคือ การประเมินคุณภาพเน้น

การดูเอกสารหลกัฐานมากกวา่การประเมินจากสภาพจรงิ 

และการประกนัคณุภาพเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคุณภาพขององค์กรในทุกๆด้าน ( X =3.72) 

ทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ รู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่อยาก

ด�าเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ( X =3.10)

2.3 ด้านการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วน

ใหญ่ ให้ความสนใจ / ความร่วมมือ / ให้การสนับสนุน

การด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพการศึกษา ( X = 3.76) 

รองลงมา คือ บุคลากรเห็นความ ส�าคัญของผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะใน

รายงานผลการประเมิน ( X = 3.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ มีการสร้างขวัญและก�าลังใจในการพัฒนา

งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( X = 3.22)

2.4 ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วน

ใหญ่ มีความเห็นว่า ข้อเสนอแนะในรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขาดความชัดเจนและ

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ( X = 3.07) รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขาดความถูกต้องครบ

ถ้วนสมบูรณ์ของสารสนเทศและไม่เพียงพอต่อการใช้ (

X = 2.97) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีความล่าช้าใน

การได้รบัรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

( X = 2.97)

2.5 ด้านการน�าผลประเมินมาปรับปรุง

 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วน

ใหญ่ มีการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพปรับปรุงตามข้อ

เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ( X = 3.38) มีการน�าผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาทบทวนเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุง

การด�าเนนิงานของคณะ ( X = 3.17) และมีการน�าผลการ

ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในมาทบทวนเพือ่วางแผน

พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร ( X = 3.16) 

ตามล�าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดท�า

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลการ

ด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ( X = 2.87)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยในครั้งนี้

1.1 ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม

อบรมหลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

เพื่อให้สามารถเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดและสามารถ

รายงานผลการด�าเนินงานได้ถูกต้อง

1.2 ควรมีการชี้แจงให้บุคลากรมีความเข้าใจ 

เห็นความส�าคัญและมีทัศนคติท่ีดีต่อการด�าเนินงานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ่กอ่ใหเ้กดิความรว่มมือและ

สนับสนุนการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

1.3 ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจด้านสภาพ

แวดลอ้มในการท�างาน สรา้งแรงจูงใจด้านเงินรางวลั แรง

จูงด้านงานที่ได้รับมอบหมายและสร้างความก้าวหน้าใน

สายงาน
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

1.4 ควรเปดิโอกาสใหบ้คุลากรเขา้รว่มอบรม

เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ตรวจประเมิน 

1.5 ควรส่งเสริม ผลักดันให้มีการน�าผลการ

ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรงุใชใ้นองคก์ร

ได้อย่างท่ัวถึง และสร้างระบบการจัดเก็บและรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการพัฒนาระบบการประเมิน

คุณภาพภายในระดับคณะ ท่ีมีความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกับบรบิทและผลการด�าเนนิงานของคณะและ

หน่วยงาน 

2.2  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการน�าผล

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงองค์กร

กิตติกรรมประกำศ 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณกรรมการวจิยัประจ�าคณะ 

ท่ีปรกึษาวจิยัสถาบัน และบุคลากรคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

ที่ท�าให้การวิจัยในครั้งน้ีส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และขอ

ขอบพระคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นที่สนับสนุนทุนในการท�าวิจัยสถาบันครั้งนี้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อและความคาดหวังของผู ้ใช ้บัณฑิต  

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (อนามยัส่ิงแวดล้อม) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัสกลนคร 

มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีต้องการ

ศึกษาต่อ และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเจ้าพนักงาน 

ความปลอดภัย ในหน่วยงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และบริษัทเอกชน รวมทั้งหมด 293 คน  

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 25.50 มีความต้องการในการศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เพราะเชื่อมั่นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

(ร้อยละ 47.22) และมีความถนัด/ความชอบในสาขาน้ี (ร้อยละ 44.44) เม่ือจบหลักสูตรน้ีแล้วสามารถประกอบอาชีพ 

ในต�าแหน่ง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม (ร้อยละ 77.27) ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ ร้อยละ 80.15 และ 63.36 ตามล�าดับ ส่วนลักษณะและรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอน พบว่า ต้องการศึกษาต่อในวันและเวลาราชการ ร้อยละ 55.94 และค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมส�าหรับ 

การศึกษาหลกัสูตรน้ี ควรอยูร่ะหว่าง 12,000-15,000 บาท (ร้อยละ 38.61) โดยมีแหล่งเงนิส�าหรบัค่าใช้จ่ายจากผูป้กครอง/

ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 83.97) 

การศึกษาในกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ “มากท่ีสุด” 

คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ และด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท�างาน

ค�ำส�ำคัญ : ความต้องการ, ความคาดหวัง, คุณลักษณะที่พึงประสงค์, วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
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Abstract

The objective of this study was to explore the requirement of further education and user’s expectation  

to Bachelor of Science program (Environmental Health) at Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon 

Province Campus. There were two groups of sample included high school students and users i.e. health officers, 

environmental scholars, and safety officers who work in health offices, Provincial Administrative Organization, and 

private company. 293 samples were selected by using simple random sampling technique. Data were collected by 

using a questionnaire and analyzed by the percentage, mean, and standard deviation.

The results showed that the high school students require to study in Bachelor of Science Program  

(Environmental Health) with 25.50%. The reasons for further study included the confidence in the curriculum, having 

aptitude and satisfaction in this program, and after graduating they will get a career as environmental officer (47.22%, 

44.44% and 77.27% respectively). For teaching style, the students revealed that they wanted to study in official day 

with 55.94%. The proper cost of this course should be 12,000-15,000 baht per semester (38.61%), which supporting 

from their parents/relatives (83.97%). As for user’s expectation, the results showed that the desirable characteristics 

that they needed mostly included virtue, morality regarding professional ethics, and personality affecting to working.

Keywords : Requirement, Expectations, Desirable Characteristics, Bachelor of Science (Environmental Health)

1.บทน�ำ

คุณภาพการศึกษาของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

พิจารณาได้จากโครงการประเมินผลนักเรียนนักศึกษา

ระหว่างชาติ (Programme For International Student 

Assessment-PISA) ที่องค ์กรเพื่อการร ่วมมือกัน 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้จัดท�าข้ึน 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนนักศึกษา 

ของประเทศสมาชิกและประเทศรายได้ปานกลาง 

จ�านวนหนึ่งรวมท้ังประเทศไทย ท้ังนี้ พบว่า ดัชนีชี้วัด 

การพฒันามนษุย์ของ UNDP ในปีค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 

ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 92 ต�่ากว่าประเทศมาเลเซีย จีน 

และศรีลังกา อีกท้ังดัชนีการศึกษา (Education Index) 

ประเทศไทยอยูอ่นัดับท่ี 72 (ร้อยละ 64.0) ต�า่กว่าประเทศ

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ และมีอัตราการศึกษา

ต่อเพยีงร้อยละ 55.0ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าประเทศไทย

มีการจัดการศึกษาท่ีด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขาดการกระจายการศึกษาอย่างท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณ

และคณุภาพอย่างไรกต็าม ประเทศไทยได้มคีวามพยายาม

ในการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

หมวดท่ี 5 มาตรา 80 (3) ท่ีระบุว่า รัฐต้องด�าเนินการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ในทุก

ระดับและทกุรปูแบบ ให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พร้อมทั้งกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีนโยบายในการจัด

บริการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

ในพื้นท่ี โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 1 ที่กล่าวถึงความมุ่งหมาย

และหลักการตามมาตราที่ 8 การจัดการศึกษาโดยยึด 

หลักการ ให้สังคมมีส ่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง และมาตราท่ี 9 การจัดระบบโครงสร้างและ

กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม 

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันและสถานประกอบการ 
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อื่นๆ (1) ดังนั้น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะ 

ผู ้ผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะบุคลากร

สาธารณสุขด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เฉพาะอย่างยิ่ง

บุคลากรสาธารณสุขในพื้นท่ีท่ีส ่วนใหญ่มีพื้นฐาน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี และปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่

ทั้งด้านบริหาร วิชาการและบริการแก่ประชาชน จึงควร

มีการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์งานได้อย่างเป็นระบบและ

มีความรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประยุกต์งานได้อย่าง

เหมาะสมกับบรบิทของพืน้ที ่อกีทัง้ สอดคล้องกบัปัญหา

สุขภาพของชุมชนด้วยกระบวนการศึกษาในระดับที ่

สูงขึ้น นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ก่อให้เกิด

การเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ส่งผลให้การพัฒนาสาธารณสุขของชาติบรรลุเป้าหมาย 

ดังนั้น 

การส�ารวจถึงความต้องการและความคาดหวัง 

ในการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ นอกจากจะสอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2548 ทีก่�าหนด

ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ แล้ว ยังเป็น

ข้อมูลที่ มีความส�าคัญอย่างยิ่งท่ีจะน�าไปสู ่การเปิด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

ซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัสกลนคร โดยสอดคล้อง

กบัความต้องการของบุคลากรสาธารณสขุและหน่วยงาน 

องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพือ่ศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลกัสตูร

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัย 

ส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู ้ใช้บัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร

3. วิธีกำรด�ำเนินงำน

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) เพื่อศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อของ

นักเรียนมัธยมปลายและศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต 

ทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ช้บัณทิตหลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัสกลนคร

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และบริษัทเอกชน ในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดสกลนคร อุดรธานี เลย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

หนองบวัล�าภ ูนครพนม ร้อยเอด็ มหาสารคาม หนองคาย 

บึงกาฬ และ ขอนแก่น โดยท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Sampling Random) ได้จ�านวนตัวอย่างดังนี้

3.2  กลุ่มตัวอย่ำงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มท่ี 1 คอื นักเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด 

ท�าการสุ่มจังหวัดละ 1 โรงเรียน และท�าการสุ่มนักเรียน 

(ม.4 –ม. 6) ให้ได้อย่างน้อย 15 คน โดยเก็บข้อมูลได ้

รวมทั้งสิ้น 202 คน

กลุ่มท่ี 2 ผู ้ ใช ้บัณฑิต ได ้แก ่  เจ ้าหน้าที่

สาธารณสุข นักวิชาการส่ิงแวดล้อม และเจ้าพนักงาน

ความปลอดภัย ในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และบริษัทเอกชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 12 จังหวัด สุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 1 แห่ง ดังนี้

3.2.1 บคุลากรส�านกังานสาธารณสุขจังหวดั 

จ�านวน 12 แห่ง 

3.2.2 บุคลากรโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด 

จ�านวน 12 แห่ง 

3.2.3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ�านวน 12 แห่ง 

3.2.4 บริษัทเอกชน จ�านวน 12 แห่ง จากนั้น

ท�าการสุม่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานดังกล่าวให้ได้อย่างน้อย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

แห่งละ 1 คน เก็บข้อมูลได้ รวมท้ังส้ิน 91 คนดังน้ัน 

จ�านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 202 คน และ เจ้าหน้าท่ี 

ในหน่วยงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และบรษัิทเอกชน จ�านวน 91 คน รวมทัง้สิน้เป็น 293 คน

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงคณะผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษา

วัตถุประสงค์ การสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย 

และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่ง 2 ชุด คือ

1. แบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัย 

ส่ิงแวดล้อม) และ ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเป็นแบบสอบถาม 

ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

และข ้อ เสนอแนะเพิ่ม เ ติมต ่อการพัฒนาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

2.  แบบสอบถามความต้องการและความ 

คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตแบ่งเป็น 4 ตอนได้แก่ ข้อมูล

ทั่วไปคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ

คุณลักษณะของนักวิชาการส่ิงแวดล้อมท่ีพึงประสงค์ 

และข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให ้

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนในกำร 

จัดเก็บ ดังนี้

1. ด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม

ตัวอย่าง ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และบริษัทเอกชน เพื่อขอความร่วมมือ 

ในการเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตัวอย่าง โดยจดัส่งกลบั

ทางไปรษณีย์

2. ด�าเนินการจัดท�าแบบสอบถามโดยใช้การ

ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต ์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ 

ทุกฉบับที่ได้รับคืนก่อนน�าไปวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์

ข้อมลู โดยสถติิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ผลกำรศึกษำ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจประกอบ 

การจัดท�าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัย 

ส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย  

2 กลุ ่ม คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ�านวน 202 คน และกลุ ่มเป้าหมาย ผู ้ประกอบการ 

ในหน่วยงานต่างๆ ในฐานะของผู้มีความต้องการใช้

บัณฑิต จ�านวน 91 คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

คือ เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อและความคาดหวัง

ของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัย

สิง่แวดล้อม) เพือ่ให้สามารถจดัรปูแบบการเรยีนการสอน

ได้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันมากที่สุด

 ในการน�าเสนอผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น�า

เสนอผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้สนใจ 

เข้าศึกษา และส่วนของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีรายละเอียด 

แต่ละส่วน ดังนี้

4.1 ส่วนของผู้สนใจเข้ำศึกษำ

4.1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้สนใจเข้าศึกษา

 จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 ส่วนใหญ่

ศึกษาอยูใ่นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ�านวน 95 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.03 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4  

คิดเป็นร้อยละ 27.23 และ 25.74 ตามล�าดับ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.51-4.00 

คิดเป็นร้อยละ 54.21 มีค่าเฉลี่ยของเกรดอยู ่ที่ 3.47  

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) อาชีพของบิดาผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ ร้อยละ 32.65 

ในขณะท่ีอาชีพของมารดา ส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย/ 

อาชพีอสิระ คิดเป็นร้อยละ 27.72 และยงัพบว่า รายได้รวม
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ของบดิามารดา ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงมากกว่า 25,000 บาท 

ขึ้นไป โดยครอบครัวผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ ่

มีพี่น้อง (รวมผู้ตอบ) จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 58.64 

นอกจากน้ี ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นบุตร 

คนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 53.72 ส่วนในด้านของค่าเล่าเรียน

ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะได้รับจาก บิดา มารดา เป็นหลัก 

คิดเป็นร้อยละ 88.61 และหากได้ศึกษาต่อในอนาคตบิดา 

มารดาจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายเป็นส่วนใหญ่ คดิเป็น

ร้อยละ 87.13 อีกทั้งยังพบว่าการกู ้ยืมทางการศึกษา 

มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอีกเล็กน้อย โดยเพิ่มจากร้อยละ 

2.97 เป็นร้อยละ 4.46

4.2  ข ้อมูลควำมต้องกำรศึกษำต ่อในระดับ

ปริญญำตรีของผู้สนใจเข้ำศึกษำ

 เป็นข้อมูลความสนใจและเหตุผลในการศึกษา

ต่อระดับปรญิญาตรขีองกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ความต้องการ

ศึกษาต่อ พร้อมเหตุผลประกอบ อาชพีท่ีต้องการหลงัจบ

การศึกษา แหล่งเงนิสนับสนนุส�าหรบัการศึกษา ค่าใช้จ่าย

ที่เหมาะสม รวมถึงสาขาวิชาที่สนใจเข้าศึกษาหรือ 

อยากให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนในอนาคต 

ตำรำงที่  1  ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา-ศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

กำรศึกษำต่อ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ต้องการ 51 25.50

ไม่ต้องการ 63 31.50

ยังไม่ตัดสินใจ 86 43.00

รวม 202 100.00

เหตุผลที่ไม่ต้องการศึกษาหรือยังตัดสินใจไม่ได้ (n=87)

 ความน่าเชื่อถือในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่ยอมรับ 17 19.54

 ยังไม่มีคณาจารย์ / บุคลากรที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือเพียงพอ 8 9.20

 มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่และอุปกรณ์การสอน 8 9.20

 ไม่เคยรู้จักหลักสูตรนี้มาก่อน 54 62.07

 หางานท�ายาก 9 10.34

 จบการศึกษายาก 1 1.15

รวม 202 100.00

เหตุผลที่ท่านเลือกที่จะศึกษาต่อ (n=108)

เชื่อมั่นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 51 47.22

คณาจารย์/บุคลากรมีคุณภาพน่าเชื่อถือ 17 15.74

ใกล้บ้าน 33 30.56

ค่าใช้จ่ายไม่แพง 19 17.59

เรียนแล้วมีโอกาสจบ 22 20.37

เห็นว่าเป็นสถาบันที่เหมาะสมที่สุด 16 14.81

ความถนัด / ความชอบ   48 44.44
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ตำรำงที่  1  ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา-ศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (ต่อ)

กำรศึกษำต่อ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มีแหล่งงานรองรับ 11 10.28

เป็นความต้องการของผู้ปกครอง 5 4.63

รวม 108 100.00

การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ/การด�ารงต�าแหน่ง เมื่อจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้ว 

(n=132)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 102 77.27

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.) 35 26.52

อาจารย์/ครู    42 31.82

นักวิจัย 63 47.73

ประกอบอาชีพอิสระ/ส่วนตัว 39 29.54

รวม 132 100.00

สถานที่ท�างาน/แหล่งงานรองรับบัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (n=131)

องค์การบริหารส่วนต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด 58 44.27

หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล  

     ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

105 80.15

กระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 83 63.36

โรงงานอุตสาหกรรม/บริษัท 36 27.48

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 34 25.95

รวม 131 100.00

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (n=131)

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน  35 26.72

จากการกู้ยืม 57 43.51

ผู้ปกครอง/ญาติพี่น้อง  110 83.97

รวม 131 100.00

ลักษณะในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ต้องการ (n=131)

วันธรรมดาในเวลาราชการ  113 55.94

วันธรรมดานอกเวลาราชการ 4 1.98
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ตำรำงที่  1  ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา-ศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (ต่อ)

กำรศึกษำต่อ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

 วันเสาร์ – อาทิตย์ 14 6.93

รวม 131 100.00

ค่าใช้จ่ายที่ในการศึกษาที่เหมาะสมเหมาจ่ายภาคการศึกษา (n=130)

 12,000 – 15,000 บาท 78 38.61

 15,000 – 18,000 บาท 37 18.32

 18,000 – 21,000บาท 11 5.45

 อื่นๆ 4 1.98

รวม 130 100.00

จากตารางที ่1 พบว่า กลุม่ตัวอย่างมคีวามต้องการ

ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม) คิดเป็นร้อยละ 25.50  

รองลงมาคือ ยังไม่ได้ตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 43.00 และ

ไม่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรน้ี ร้อยละ 31.50 ซ่ึงใน

กลุม่ท่ียงัไม่ต้องการศึกษาหรอืยงัไม่ได้ตัดสินใจนัน้ พบว่า

ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักหลักสูตรน้ีมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 

62.07 รองลงมา คือ การเดินทางไปศึกษาไม่สะดวก/ 

เสียค่าใช้จ่ายมาก คิดเป็นร้อยละ 35.63 และมีเพียง 

ร้อยละ 1.15 คิดว่าจบการศึกษายาก

ในส่วนของผู ้ที่สนใจศึกษาต ่อในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ส่วนใหญ่  

เชื่อม่ันในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน คิดเป็น 

ร้อยละ 47.22 รองลงมา คือ ความถนัดและความชอบ 

ในสาขาน้ี คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีเพียงร้อยละ 4.63  

ที่ตอบว่าเป็นความต้องการของผู้ปกครอง

 เม่ือสอบถามความคิดเห็นถึงอาชีพท่ีสามารถ

น�าไปประกอบหลังจบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต(อนามัยส่ิงแวดล้อม) กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  

คิดว ่ าน ่ าจะสามารถประกอบอาชีพในต� าแหน ่ง  

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้ คิดเป็นร้อยละ 77.27  

รองลงมา คือ นกัวจิยั คดิเป็นร้อยละ 47.63 และน้อยทีส่ดุ 

คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.) คิดเป็น

ร้อยละ 26.52 อีกทั้งสถานท่ีท่ีจะรองรับบัณฑิตท่ีจบ

หลกัสูตร กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่า จะสามารถท�างาน

ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล 

ส�านกังานสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 80.15 รองลงมา คือ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คิดเป็น

ร้อยละ 63.36 และน้อยท่ีสุด คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

คิดเป็นร้อยละ 25.95

 เมื่อสอบถามถึงแหล่งเงินท่ีจะใช ้ส�าหรับ 

ค่าใช้จ่ายหากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสกลนคร กลุม่ตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่าย จากผู ้ปกครอง/ญาติพี่น้อง  

คิดเป็นร้อยละ 83.97 รองลงมา คือ จากการกู้ยืม คิดเป็น

ร้อยละ 43.51 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้รับเงิน

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 26.72

 ในส่วนของการเข้าศึกษาต่อ กลุม่ตัวอย่างส่วน

ใหญ่ต้องการศึกษาต่อในวันและเวลาราชการ คิดเป็น 

ร้อยละ 55.94 รองลงมา คือ เสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 

6.93 มีเพียงร้อยละ 1.98 ท่ีต้องการศึกษาในวันธรรมดา

นอกเวลาราชการ อีกทั้งค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมส�าหรับ 

การศึกษา กลุ ่มตัวอย่างคิดว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละภาค 

การศึกษา ควรอยูร่ะหว่าง 12,000-15,000 บาท รองลงมา 

คือ 15,000-18,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.61 และ 18.32 

ตามล�าดับ

5.2  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์

5.2.1  ข้อมูลทั่วไป

 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 

60.44 ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.96  

รองลงมา คือ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.56 โดยมีวุฒิ 

การศึกษาส่วนใหญ่อยู ่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็น 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ร้อยละ 62.64 รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 

29.66 และนอ้ยทีส่ดุ คอื ปริญญาเอก คิดเป็นรอ้ยละ 1.10 

ในส่วนของระดับต�าแหน่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

อยู ่ในระดับผู ้ปฏิบัติงาน ร ้อยละ 64.84 ต�าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมา 

คือ พยาบาลวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 15.69 และ 13.73  

ตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�างาน 0-5 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 30.34 และที่ส�าคัญยัง พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความต้องการบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาอนามัย 

สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมา คือ  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 33.33 

5.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำม

ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนของรัฐ

 ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ตามลกัษณะวชิาชพี 2) ด้านความรูค้วามสามารถทีส่่งผล

ต่อการท�างาน 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านบุคลิกภาพ 

ทีส่่งผลต่อการท�างานของสถานประกอบการ/หน่วยงาน

ของรัฐ ซึ่งมีผลการศึกษาดังตารางที่ 2

ตำรำงที่  2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะ 

  วิชาชีพ

คุณลักษณะของบัณฑิต มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

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

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมตำมลักษณะวิชำชีพ 

1.1 มีจิตส�านึก รับผิดชอบต่อสังคมและ
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

60 65.93 30 32.97 1 1.10 0 0.00 0 0.00

1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการ
ปัญหาด้านจริยธรรมและความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ กับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

59 64.84 28 30.77 4 4.40 0 0.00 0 0.00

1.3 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

57 62.64 32 35.16 2 2.20 0 0.00 0 0.00

1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  
มีความเป็นประชาธิปไตย 

51 56.04 36 39.56 4 4.40 0 0.00 0 0.00

1.5 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออก
ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน

56 61.54 32 35.16 3 3.30 0 0.00 0 0.00

1.6 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

66 72.53 24 26.37 1 1.10 0 0.00 0 0.00

1.7เคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

51 56.04 38 41.76 2 2.20 0 0.00 0 0.00

โดยพบว่า ด้านที่ 1 คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ตามลักษณะวิชาชีพ ในหัวข้อทุกหัวข้อ คือ มีจิตส�านึก  

รับผดิชอบต่อสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวชิาชพี,  

มีความซือ่สัตย์สุจรติ สามารถจดัการปัญหาด้านจรยิธรรม

และความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ทีไ่ด้รบั กบัจรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ, เคารพกฎ ระเบียบ และ 
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ข้อบังคับขององค์กรและสังคม, เคารพสิทธิ รับฟังความ

คิดเห็นผู้อื่น และมีความเป็นประชาธิปไตย, มีทัศนคติ 

ที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงาน, มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ 

รับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสังคม และ หวัข้อเคารพ

สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ 

ในคุณค่าและศักด์ิศรขีองความเป็นมนษุย์ กลุม่ตัวอย่างมี

ความต้องการใน “ระดับมากท่ีสดุ” คิดเป็นร้อยละ 65.93, 

64.84, 62.84, 56.04, 61.54, 72.53 และ 56.04 ตามล�าดับ 

ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 3 คณุลกัษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑิตด้านความรูค้วามสามารถทีส่ง่ผลต่อการ 

  ท�างาน

คุณลักษณะของบัณฑิต มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

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

2. ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการท�างาน

2.1 มีความรู้พื้นฐานมีคุณวุฒิตรงตาม

ต�าแหน่งงานสามารถน�ามาใช้ในวิชาชีพได้

41 45.05 47 51.65 3 3.30 0 0.00 0 0.00

2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช ้

ในวิชาชีพได้ 

42 46.15 48 52.75 1 1.10 0 0.00 0 0.00

2.3 มีความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการท�างาน

41 45.05 46 50.55 4 4.40 0 0.00 0 0.00

2.4 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้

กระบวนการศึกษาและวิจัย

32 35.16 56 61.54 3 3.30 0 0.00 0 0.00

2.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ในการท�างาน

36 39.56 51 56.04 4 4.40 0 0.00 0 0.00

2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

สื่อสารได้

20 21.98 46 50.55 24 26.37 1 1.10 0 0.00

2.7 สนใจพัฒนาความรู้ ความช�านาญ 

ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

33 36.26 52 57.14 5 5.49 1 1.10 0 0.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ 

ที่ส่งผลต่อการท�างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

ต้องการใน “ระดับมาก” ในทุกหวัข้อ คือ มคีวามรูพ้ืน้ฐาน 

มีคุณวุฒิตรงตามต�าแหน่งงาน ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน�ามาใช้ในวิชาชีพได้, สามารถ

บรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ

สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้, มีความรู้ ทักษะและ 

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการท�างาน,  

ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม โดยประยุกต์ใช้กระบวน 

การศึกษาและวิจัย, มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ในการทางาน, มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในระดับท่ีสามารถสื่อสารได้ และ หัวข้อสนใจพัฒนา

ความรู้  ความช�านาญทางอานามัยส่ิงแวดล้อมและ 

อาชีวอนามัย อย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 51.65, 52.75, 

50.55, 61.54, 56.04 และ 57.14 ตามล�าดับ



78 ความต้องการศึกษาต่อและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ตำรำงที่  4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา

คุณลักษณะของบัณฑิต มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดย

ประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้ ในสาขาวิชา

ในการแก้ไขปัญหาได้

40 44.44 43 47.78 7 7.78 0 0.00 0 0.00

3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล 

และวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้อง

เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

38 41.76 45 49.45 8 8.79 0 0.00 0 0.00

3.3 มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคม รวมทั้งสามารถ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ามา

เชื่อมโยงกับวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบ 

และเหมาะสม

37 40.66 44 48.35 10 10.99 0 0.00 0 0.00

3.4 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

31 34.07 54 59.34 6 6.59 0 0.00 0 0.00

จากตารางที ่4 ในด้านด้านทกัษะทางปัญญา พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการใน “ระดับมาก”  

ในทุกหวัข้อเช่นเดียวกนั คอื หวัข้อมคีวามสามารถในการ

คดิวเิคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยประยกุต์

ใช้ทักษะ ความรู้ ในสาขาวิชาในการแก้ไขปัญหาได้, 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณ 

อย่างเหมาะสม เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ,  

มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

รวมทั้งสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ามา 

เชือ่มโยงกบัวชิาชพีได้อย่างเป็นระบบ และเหมาะสม และ

หัวข้อสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็น

ปัญหาและความต้องการ โดยคิดเป็นร้อยละ 47.78, 49.45, 

48.35 และ 59.34 ตามล�าดับ

ตำรำงที่ 5 คณุลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ชบั้ณฑติด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

  และความรับผิดชอบ

คุณลักษณะของบัณฑิต มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน 
ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

22 24.18 52 57.14 16 17.58 1 1.10 0 0.00

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ�านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้น�า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน

31 34.07 54 59.34 5 5.49 1 1.10 0 0.00
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ตำรำงที่ 5 คณุลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ชบั้ณฑติด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

  และความรับผิดชอบ (ต่อ)

คุณลักษณะของบัณฑิต มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น�า

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม

26 28.57 57 62.64 7 7.69 1 1.10 0 0.00

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท�า

ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

46 50.55 41 45.05 4 4.40 0 0.00 0 0.00

4.5 สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วน

รวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอ

เหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม

29 31.87 52 57.14 10 10.99 0 0.00 0 0.00

4.6 มีความรับผิดชอบต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

36 39.56 47 51.65 7 7.69 1 1.10 0 0.00

จากตารางที่ 5 ในด้านด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความต้องการใน “ระดับมาก” คือ หัวข้อ

สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับ

กลุ่มคนท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สามารถ 

ให้ความช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกในการแก้ไข

ปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาทของผู้น�า หรือ 

ในบทบาทของผูร่้วมทมีงาน, สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์

มาชีน้�าสงัคมในประเด็นทีเ่หมาะสม, สามารถรเิริม่แสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและ

ของกลุ่ม และหัวข้อมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนา 

การเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

คิดเป็นร้อยละ 57.14, 59.34, 62.64, 57.14 และ 51.65  

ตามล�าดับ มีเพียงหัวข้อมีความรับผิดชอบในการกระท�า

ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม ท่ีกลุ่มตัวอย่างมี

ความต้องการใน “ระดับมากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 50.55

ตำรำงที่ 6 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณลักษณะของบัณฑิต มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 มีทักษะในการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

28 30.77 51 56.04 11 12.09 1 1.10 0 0.00

5.2 สามารถเลือกใช้สถิติพื้นฐาน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

19 20.88 57 62.64 14 15.38 1 1.10 0 0.00

5.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ 

ในการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ที่เหมาะสม

30 32.97 54 59.34 7 7.69 0 0.00 0 0.00
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ตำำรำงที่ 6 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

คุณลักษณะของบัณฑิต มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

5.4 สามารถสืบค้น ตีความ จาก

หนังสือและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ

แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัยได้อย่างสร้างสรรค์

31 34.07 48 52.75 12 13.19 0 0.00 0 0.00

จากตารางที่ 6 ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

พบว่า ส ่วนใหญ่มีความต้องการใน “ระดับมาก”  

ในทุกหวัข้อ คือ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

พืน้ฐานได้, สามารถเลอืกใช้สถติิพืน้ฐานในการวเิคราะห์

ข้อมูลได้, สามารถใช้คอมพวิเตอร์เป็นส่ือในการน�าเสนอ

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม และสามารถสืบค้น 

ตีความ จากหนังสือและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้อย่าง

สร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 56.04, 62.64, 59.34 และ 52.75 

ตามล�าดับ

ตำรำงที่  7 คณุลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑิตด้านด้านบคุลกิภาพท่ีสง่ผลต่อการท�างาน

คุณลักษณะของบัณฑิต มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

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

6. ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท�างาน

6.1 มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าแสดงออก
หรือแสดงความคิดเห็น

34 37.36 52 58.24 4 4.40 0 0.00 0 0.00

6.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในการท�างาน

38 41.76 50 54.95 3 3.30 0 0.00 0 0.00

6.3 มีความสามารถในการตัดสินใจ 
มีไหวพริบปฏิภาณแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าได้

42 46.15 47 51.65 2 2.20 0 0.00 0 0.00

6.4 มีความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี 41 45.05 49 53.85 1 1.10 0 0.00 0 0.00

6.5 มีความใฝ่รู้กระตือรือร้นในการ 
ใฝ่ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

49 53.85 39 42.86 3 3.30 0 0.00 0 0.00

6.6 มีความละเอียดรอบคอบในการท�างาน 47 51.65 41 45.05 3 3.30 0 0.00 0 0.00

6.7 มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 47 51.65 42 26.15 2 2.20 0 0.00 0 0.00

6.8 มีความอดทนมุ่งมั่นขยัน สู้งาน 54 59.34 37 40.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6.9 รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน  
พูดจาไพเราะ

46 50.55 42 46.15 3 3.30 0 0.00 0 0.00

6.10 แต่งกายเรียบร้อย 37 40.66 45 49.45 9 9.89 0 0.00 0 0.00

6.11 รับผิดชอบ มีวินัยในการท�างาน 57 62.64 31 34.07 3 3.30 0 0.00 0 0.00

6.12ควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ 47 51.65 40 43.96 4 4.40 0 0.00 0 0.00
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จากตารางท่ี 7 ในด้านด้านบุคลิกภาพที่ส่งผล 

ต่อการท�างาน พบว่า ในหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความ

ต้องการใน “ระดับมากท่ีสดุ” คือ มีความใฝรู่ก้ระตือรอืรน้

ในการใฝศึ่กษาเพือ่พฒันาตนเองอยูเ่สมอ, มีความละเอยีด

รอบคอบในการท�างาน, มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธ์ 

ท่ีดี, มีความอดทนมุ่งม่ันขยัน สู้งาน, รู้จักกาลเทศะ 

ออ่นน้อมถอ่มตน พดูจาไพเราะ, รบัผดิชอบ มีวนิยัในการ

ท�างาน และหัวข้อควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 53.85, 51.65, 59.34, 50.55, 62.64 และ 

51.65 ตามล�าดับ ในขณะที่หัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความ

ต้องการใน “ระดับมาก” คือ มีความเชื่อม่ันในตัวเอง  

กล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น, มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการท�างาน, มีความสามารถในการ 

ตัดสินใจ มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, 

มีความเป็นผู้น�าและผู้ตามท่ีดี และหัวข้อแต่งกาย

เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 58.24, 54.95, 51.65, 53.85 และ 

49.45 ตามล�าดับ

6. สรุปและอภิปรำยผล

 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

 การศึกษาความต้องการศึกษาในหลกัสตูรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และความคาดหวัง

ของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยการสอบถามจาก

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผู้ประกอบ

การในหน่วยงานต่างๆ ในฐานะของผู้มีความต้องการ 

ใช้บัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจ และ 

ไม่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ เน่ืองจากไม่เคยรู้จัก

หลักสูตรน้ีมาก่อน และการเดินทางไปศึกษาไม่สะดวก 

สว่นนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการศึกษาต่อในระดับปรญิญา

ตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม)  

ซ่ึงส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย

เปิดสอน และ มีความชอบในสาขาน้ี อีกท้ังคิดว่าจะ

สามารถเป็นนักวชิาการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหนว่ยงานของ

กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเป็นแหลง่รองรบังานได้ นอกจากนีย้งัได้

เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑติ (อนามัยส่ิงแวดลอ้ม)มีประเด็นส�าคัญ คือ ควรจดั

ให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรล่วงหน้า ควรมีการ 

เตรียมความพร้อมท้ังบุคลากร สถานท่ีและนิสิตใหม่ 

จัดการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น 

การพัฒนานิสิตและรองรับอาเซียนอยากให้เน้นหนัก 

การฝึกบัณฑิตให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหา อย่างมี

เหตุผลท้ังในและนอกสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อม 

ต่อการการท�างานในอนาคตอยากให้มีแหล่งงานรองรับ

อย่างเพียงพอหรือจัดหาตลาดแรงงานให้ เป็นต้น

ในสว่นของผูใ้ช้บณัฑิตนัน้ พบวา่ มคีวามต้องการ

บณัฑิตด้านคุณธรรม จรยิธรรมตามลกัษณะวชิาชพี และ

บคุลกิภาพทีส่ง่ผลต่อการท�างานมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ โกเมนทร์ พร้อมจะบกและคณะ (2) 

และศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (3) ท่ีพบว ่า  

องค์ประกอบหลกัทีน่ายจ้างมคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด คอื 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ซ่ึงผู ้ใช้

บณัฑติได้เน้นในเรือ่งจรยิธรรมในการท�างาน และปลกูฝัง 

จิตส�านึกในเรื่องของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดล้อม 

เป็นอย่างมาก

เม่ือศึกษาถงึคุณลกัษณะของนกัวชิาการส่ิงแวดล้อม 

ที่พึงประสงค์ พบว่าต้องการให้มีความรู้ความสามารถ 

ในงานท่ีรับผิดชอบ และมีการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการ

อย่างมีเหตุผลมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา 

ของสถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

(4) ได ้ ศึกษาความพึงพอใจของผู ้ ใช ้บัณฑิตพบว่า  

ผู ้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากในเรื่อง 

การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ และความรูเ้กีย่วกบังานในหน้าที่

ที่รับผิดชอบนอกจากน้ียังได้มีการเสนอแนะให้มีการ 

เพิ่มเติมการฝึกทักษะในระหว่างศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้

บัณฑิตได้ประสบการณ์จริงและสามารถน�าไปใช้ใน 

การท�างานในอนาคตได้
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7.ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

7.1.1 น�าผลการศึกษาที่ ได ้มาใช ้ในการ

ปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตร ให้ตรงตามความต้องการ 

และความคาดหวังของผู้เรียน

7.1.2`สามารถน�าผลการศึกษาท่ีได้ปรับ

หลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิต ตามท่ีคุณสมบัติของ 

ผู ้ใช้บัณฑิตต้องการและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

7.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

7.2.1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ควรม ี

การศึกษาปัจจัยและกระบวนการต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบณัฑิตสาธารณสุขศาสตร์

เพื่อท่ีจะได้น�าปัจจัยและกระบวนการต่างๆ ท่ีได้จาก 

ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต ต่อไป

7.2.2  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ควรมี 

การศึกษาเกีย่วกบัปัจจยัและกระบวนการต่างๆ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai  

Qualifications Framework for Higher Education: TQF 

:HEd)

7.2.3 ด�า เ นินการวิ จัยต ่อเ น่ืองเ ม่ือนิ สิต 

จบการศึกษาโดยการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที ่

พึงประสงค์ของบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ตามทัศนะ

ของผู ้ ใช ้ บัณฑิต เทียบกับคุณลักษณะของบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง

9. เอกสำรอ้ำงอิง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2552.

(3) ศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ. การศึกษาคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ. มหาวิทยาลัยทักษิณ : 

สงขลา, 2547 . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชา
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บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 1) ผลการด�าเนินงานตามมาตรการเชงิรกุด้านวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี (มทส.) 2) ความคิดเห็นของคณาจารย์ มทส. ต่อมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยและ 3) ความพึงพอใจของคณาจารย์ 

มทส. ต่อการให้บรกิารตามมาตรการเชงิรกุด้านวจิยั โดยมาตรการเชงิรกุด้านวจิยั 5 มาตรการประกอบด้วย (1) มาตรการ

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (2) มาตรการด้านการจัดสรร

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษาแก่คณาจารย์ท่ีมีผลผลิตด้านวิจัยสูง (3) 

มาตรการด้านการจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (4) มาตรการด้านการจัดสรรทุนเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ 

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ และ (5) มาตรการด้านการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และ

หน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

คณาจารย์ มทส. จ�านวน 184 คน เครือ่งมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูล 

โดยแบบสอบถามความคดิเหน็มคีวามเชือ่มัน่ระหว่าง 0.91-0.94 และแบบสอบถามความพงึพอใจมีความเชือ่ม่ันเท่ากบั 

0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ 

Paired-Sample T Testผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการด�าเนินงานตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย 5 มาตรการ ต้ังแต่วันที่  

1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ในมาตรการที่ 1 มีผลงานตีพิมพ์ขอเบิกค่าตอบแทนรวม 770 ผลงาน 

เป็นเงิน 19.967 ล้านบาท และมีการจัดสรรทุนในมาตรการท่ี 2-5 รวม 200 ทุน เป็นเงิน 111.963 ล้านบาท  

รวมเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น 131.930 ล้านบาท ภาพรวมของผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS เฉพาะส่วนที่เป็น Article 

or Review และ Article in Press ปี พ.ศ. 2553, 2554 และ 2555 มีจ�านวน 199 232 และ 217 ผลงาน ตามล�าดับ  

ซ่ึงสูงกว่าจ�านวนผลงานท่ี มทส. ท�าข้อตกลงกับ สกอ.และสูงกว่าก่อนมีมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติิทีร่ะดับ .05 2) คณาจารย์ มทส. เหน็ด้วยกบัมาตรการเชงิรกุด้านวจิยัท้ัง 5 มาตรการ โดยค่าเฉลีย่ความคิดเหน็สงูสุด 

3 ประเด็นแรก คอื สมควรด�าเนินการต่อไปอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื สอดคล้องกบัการขับเคลือ่นมหาวทิยาลยัไปสู่สากล 

และส�าคัญต่อการด�าเนนิภารกจิด้านวจิยัของมหาวทิยาลยั และ 3) คณาจารย์ มทส. พงึพอใจต่อการให้บรกิารตามมาตรการ

เชิงรุกด้านวิจัย โดยด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ด้านผลการให้บริการ และด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนให้บริการ

ค�ำส�ำคัญ :  มาตรการเชิงรุกด้านวิจัย,ความคิดเห็น, ความพึงพอใจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
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Abstract

The purpose of this research is threefold which is 1) to investigate operational outcomes of 

Suranaree University of Technology’s (SUT’s) proactive measures for research; 2) to study SUT faculty’s opinion 

concerning the proactive measures; and 3) to study the satisfaction level of SUT faculty concerning the services 

rendered according to the proactive measures of SUT for research.For convenience of reference, the five measures 

consist of the following. (1) Remuneration for publications in international journals. (2) Allocation of Post-Doctoral 

Researcher and Post-Graduate Researcher funds for faculty with high research output. (3) Allocation of  PhD Program 

Scholarships (4) Allocation of funds for Patent Application or Publication in International journals. And (5)  

Allocation of funds in support of Research centers, groups and units or laboratories to become centers of  

specialization. The research sample consisted of 184 SUT facultys. Data were collected by questionnaires and data 

record form. The opinion’s questionnaires having reliability from 0.91-0.94, and the satisfaction questionnaires 

having reliability 0.97. Data analyses were descriptive statistics eg. frequencies, percent, mean, standard deviation, 

and inferential statistics eg. Paired-Sample T Test. The research findings can be summarized as follows: 

1) Operational outcomes according to the 5 proactive measures for research from 1 October 2009 to 31 May 2013, 

especially of the first measure, it was found that there were 770 publications requesting remuneration totaling 19.967 

million Baht. It was found that there were 200 grants allocated for measures 2–5 totaling 111.963 million Baht. 

The overall publications in the SCOPUS database, focusing on articles, reviews and articles in press year 2010, 2011, 

and 2012, numbered 199, 232 and 217 respectively, a numberhigher than the number of articles agreed upon by SUT 

with the CHE, and a number of articles before and after proactive measures for research are statistically significant 

at.05 level. 2) SUT faculty, supported the 5 measures with the highest of the three opinions. The statement was that 

these measures should be pursued continually and on a sustainable basis, in step with becoming a world class  

university, and indispensable to SUT’s research mission. and 3) SUT faculty expressed satisfaction with the services 

provided according to the proactive measures for research support, as personnel providing service received the  

highest average, followed by service outcome and service steps and processes.

Keywords : Proactive measures for research, Opinion, Satisfaction,Suranaree University of Technology (SUT)

1. ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย 

และเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีก่อต้ังขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการผลิตและ

พฒันาก�าลงัคนระดับสูงด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งจ�าเป ็นต่อการพัฒนาประเทศ มีภารกิจท่ีส�าคัญ  

5 ประการ คือ ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การปรบัแปลงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีในส่วนของ

ภารกิจด้านวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดทิศทาง 

การวิจัยท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของ 

ท้องถิ่นและของประเทศ มีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป็นหน่วยงานหลกั ท�าหน้าทีด่�าเนินการและประสานงาน

ด้านวจิยัของมหาวทิยาลยั รวมทัง้การวางแผน จดัหา และ

ระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย
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สืบเนื่องจากการที่มทส. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 

1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนา

มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (National Research Universities:  

NRU)ของส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

(1) ซึ่งโครงการมีระยะเวลาด�าเนินงานในระยะแรก 3 ปี 

เริม่จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถงึ 2555 มีจ�านวนตัวชีว้ดั

ที่ มทส. ต้องด�าเนินการให้ได้ตามท่ีตกลงไว้กับ สกอ. 

จ�านวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. จ�านวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล SCOPUS 

2. บทความที่เป็นผู้วิจัยหลัก 

3. Impact factor รวมต่อจ�านวนบทความใน 

ฐานข้อมูล SCOPUS

4. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

5. ทุนจากภาคอุตสาหกรรม 

6. สิทธิบัตรในประเทศและต่างประเทศ

7. จ�านวนอาจารย์ที่ท�าวิจัยในกลุ่ม 

8. จ�านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

9. จ�านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

10. จ�านวนนักศึกษาหลังปริญญาเอก 

จากการได้รบัคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวทิยาลยั

วจัิยแห่งชาติ และข้อตกลงท่ีท�ากับ สกอ. ดงักล่าวข้างต้น 

ตัวชี้วัดท่ีส�าคัญที่สุดต่อการคงสถานะเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งชาติอยู่ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

จนสิ้นสุดโครงการ คือ ตัวชี้วัดที่ 1.จ�านวนบทความวิจัย

ในฐานข้อมูล SCOPUS ด้วยเหตุดังกล่าว มทส. จึงได้

ก�าหนดยุทธศาสตร์ด ้านการวิจัยให้มีความชัดเจน 

มากยิ่งข้ึน โดยได้ก�าหนดมิติยุทธศาสตร์ด้านวิจัย 3 มิติ 

ได้แก่ 1. การสร้างองค์ความรู ้ท่ีมีคุณภาพระดับโลก  

2. การบริหารจัดการด้านการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาล และ 3.การแก้ปัญหาของชาติอย่างเป็น 

รูปธรรม การด�าเนินงานตามมิติยุทธศาสตร์ข้างต้น เพื่อ

ขับเคลือ่นภารกจิด้านการวจัิยของ มทส. ให้บรรลเุป้าหมาย 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 

วิจัยแห่งชาติโดยเฉพาะในมิติยุทธศาสตร์ที่ 1 มทส. ได้มี

การก�าหนดมาตรการเชิงรุกด้านการวิจัย 5 มาตรการ  

เป็นมาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์  

1 มาตรการ ส่วนอีก 4 มาตรการ เป็นมาตรการด้าน 

การสนับสนุนการท�าวิจัยของคณาจารย์ (2) และได้เริ่ม

ด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เดือนตุลาคม 

2552) เป็นต้นมา มาตรการเชงิรกุด้านวจิยัทัง้ 5 มาตรการ 

ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1: มาตรการด้านการจ่ายค่าตอบแทน

แก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ (มาตรการด้านการจ่ายค่าตอบแทนฯ) 

มาตรการท่ี  2: มาตรการด ้านการจัดสรรทุน

สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและทุนสนับสนุนนัก

วิจัยบัณฑิตศึกษาแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง  

(มาตรการด้านทุน Post-Doc/Post-Grad) 

มาตรการที่ 3: มาตรการด้านการจัดสรรทุนเพื่อ

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (มาตรการด้านทุน  

SUT–PhD) 

มาตรการที่ 4: มาตรการด้านการจัดสรรทุนเพื่อ

รับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ ์ผลงานในวารสารระดับ

นานาชาติ (มาตรการด้านทุนเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ 

ตีพิมพ์ผลงาน) 

มาตรการที่ 5: มาตรการด้านการจัดสรรทุนเพื่อ

สนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือ 

ห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง (มาตรการด้านทุนสนับสนุน RU) 

ทั้งนี้ มทส. ได้รับงบประมาณจาก สกอ. 3 ปี  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 138.063 ล้านบาท (การจัดสรร 

งบประมาณล่าช้า 1 ปีงบประมาณ โดย มทส. ได้รับงบ

ประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2555 และ 2556 

จ�านวน 83.055, 38.508 และ 16.500 ล้านบาท ตามล�าดับ) 

(3) มทส. น�างบประมาณท่ีได้รับจาก สกอ. มาบริหาร

จัดการตามท่ีได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านวิจัย โดยเน้นท่ี

มาตรการเชิงรุกด้านวิจัยทั้ง 5 มาตรการ แต่งบประมาณ

ที่ได้รับจาก สกอ. ก�าลังจะหมดลงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 ซ่ึงหาก มทส. ไม่ได้รับเงินสนับสนุนต่อไป  

อาจท�าให้มาตรการต่างๆ ที่ด�าเนินการมาหยุดชะงักลง

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจ พบว่าความคิดเห็น เป็นการแสดงออก 

ซึ่งความรู้สึก เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการพูดหรือ

การเขียน โดยมีพื้นฐานการแสดงออกมาจากความรู ้ 
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ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของบุคคลน้ันๆ (4), 

(5), (6) และความพึงพอใจเป็นความรู้สึกพอใจ ชอบใจ  

ท่ีแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การพูด การเขียน หรือ 

การแสดงออกใดๆ ต่อสิ่งที่ท�าให้เกิดความรู้สึกนั้นๆ (4), 

(7), (8), (9), (10) จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

ความพึงพอใจด้านการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่จะ

ศึกษาในด้านต่างๆ ที่ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านกระบวนการ

ให้บรกิาร ข้ันตอนการให้บรกิาร ด้านพนักงานผูใ้ห้บรกิาร  

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น (7), (8), (9), (10) โดยผลจาก 

การประเมินความพึงพอใจ พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้

บริการ จะได้รับการประเมินสูงกว่า ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนในการบริการ (8), (9), (10)

จากการท่ีงบประมาณท่ีได้รับจาก สกอ. ก�าลัง 

จะหมดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบกับ

มาตรการเชิงรุกด้านวิจัยท่ี มทส. ด�าเนินการมา และ

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจข้างต้น 

ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลการด�าเนินงานตามมาตรการ 

เชงิรกุทัง้ 5 มาตรการ ว่าเป็นอย่างไรจ�านวนบทความวจัิย

ในฐานข้อมูล SCOPUS ก่อนและหลังการมีมาตรการ 

เชิงรุกด้านวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

หรือไม่ คณาจารย์ของ มทส. มีความคิดเห็นต่อมาตรการ

เชิงรุกด้านวิจัยต่างๆ อย่างไร และในกรณีท่ีงบประมาณ 

มีจ�ากัดและจ�าเป ็นต้องบริหารจัดการงบประมาณ 

อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรให้ความ

ส�าคัญกบัมาตรการใดเป็นอนัดับแรกและอนัดับถดัๆ มา  

โดยศึกษาการแสดงออกซึง่ความรูสึ้กของคณาจารย์ มทส. 

เก่ียวกับมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย เพื่อส่ือสารให้ผู ้อื่น 

ได้รับรู ้ด้วยการเขียน มีพื้นฐานการแสดงออกมาจาก 

ความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการเชิงรุกด้านวิจัยของ มทส. ของคณาจารย์ 

ท่านนั้นๆ รวมทั้งคณาจารย์ มทส. พึงพอใจต่อการ 

ให้บริการตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยมากน้อยเพียงใด 

โดยศึกษาจากความรู ้สึกพอใจ ชอบใจ ที่แสดงออก

ทางการเขียนต่อการให้บริการเกี่ยวกับมาตรการเชิงรุก

ด้านวิจัย ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะท�าให้สถาบันวิจัย

และพัฒนา มทส. ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการภารกิจด้านวิจัยในกรณีที่โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติส้ินสุดลงได้อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านวิจัยของ มทส. 

ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลการด�าเนินงานตามมาตรการ 

เชิงรุกด้านวิจัยของ มทส. 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ มทส.  

ต่อมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณาจารย์ มทส. 

ต่อการให้บริการตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวิธีด�าเนิน

การวิจัย ดังนี้ 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นคณาจารย์ 

มทส. จ�านวน 335 คน

 กลุม่ตัวอย่างในการศึกษาครัง้นีคื้อ คณาจารย์ 

มทส. จ�านวน 184 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  

โดยก�าหนดให้ส�านักวิชาเป็นตัวแบ่งช้ัน ประกอบด้วย 

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

ส�านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และส�านักวิชาแพทยศาสตร์ 

และประชากรที่ศึกษามีขนาดเล็กจึงก�าหนดขนาด 

ของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie& Morgan (11) 

โดยก�าหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได  ้

ร้อยละ 5 และระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ�านวน 184 คน พบว่า 

ยังไม่มีต�าแหน่งวิชาการมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอาย ุ

อยูร่ะหว่าง 36-45 ปี ปฏบัิติงานให้กบั มทส. น้อยกว่า 5 ปี  

ผลงานตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งผลงานตีพิมพ์

ที่เป็นผู้ประพันธ์หลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา น้อยกว่า  

3 เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่า 300,001 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ภูมิหลัง จ�ำนวน ร้อยละ

ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

ไม่มีต�าแหน่งทางวิชาการ 81 44.02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 65 35.33

รองศาสตราจารย์ 31 16.85

ศาสตราจารย์ 7 3.80

รวม 184 100.00

อำยุ

น้อยกว่า 36 ปี 44 24.72

36-45 ปี 84 47.19

46-55 ปี 38 21.35

มากกว่า 55 ปี 12 6.74

รวม 178 100.00

ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนให้ มทส.

น้อยกว่า 5 ปี 72 40.68

5-10 ปี 29 16.38

11-15 ปี 41 23.16

มากกว่า 15 ปี 35 19.77

รวม 177 100.00

ผลงำนตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำและเป็นผู้ประพันธ์หลัก

น้อยกว่า 3 เรื่อง 111 63.43

3-5 เรื่อง 25 14.29

6-10 เรื่อง 21 12.00

มากกว่า 10 เรื่อง 18 10.29

รวม 175 100.00

เงินอุดหนุนกำรวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ

น้อยกว่า 300,001 บาท 90 51.72

300,001-500,000 บาท 31 17.82

500,001-1,000,000 บาท 21 12.07

1,000,001 บาทขึ้นไป 32 18.39

รวม 174 100.00

3.2  กำรรวบรวมข้อมูล

3.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูล ดังนี้

1)  แบบสอบถาม เป็นเครือ่งมือในการ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากคณาจารย์ มทส. ที่ เป็น 

กลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นค�าถามข้อมูลภูมิหลัง

ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นข้อค�าถามปลายปิด

จ�านวน 8 ข้อ 

ตอนท่ี 2 เป ็นค�าถามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกทั้ง 5 มาตรการ เป็นข้อค�าถาม

แบบปลายปิด มาตรการละ 5 ข้อ ลักษณะเป็นข้อค�าถาม

แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลเิคร์ิตสเกล 

โดยระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ

คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย ระดับคะแนน 3 หมายถึง  

ไม่แน่ใจ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย และ 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและ 

ข้อค�าถามปลายเปิด มาตรการละ 1 ข้อ รวมมาตรการ 

ละ 6 ข้อ นอกจากนี้ ยังมีค�าถามให้จัดล�าดับความส�าคัญ

ของมาตรการท้ัง 5 มาตรการ ในกรณีท่ีงบประมาณ 

มีจ�ากัดและจ�าเป็นต้องบริหารจัดการงบประมาณอย่าง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตอนท่ี 3 เป็นค�าถามความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที่ท�าหน้าที่ประสานงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับประกาศ

ต่างๆ จ�านวน 10 ข้อลักษณะเป็นข้อค�าถามแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลเิคร์ิตสเกล โดยระดับ

คะแนน 5 หมายถึง พอใจมาก ระดับคะแนน 4 หมายถึง

พอใจ ระดับคะแนน 3 หมายถึง พอใจน้อยจนเกือบ 

ไม่พอใจ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่พอใจ และระดับ

คะแนน 1 หมายถึง ไม่พอใจมาก

วิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และผู้บริหาร 

ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานวิจัย รวม 3 ท่าน 

ตรวจสอบ แล้วปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะวเิคราะห์
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หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน�าแบบสอบถาม

ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับคณาจารย์ มทส. จ�านวน 

30 คน วิ เคราะห ์หาค ่าความเชื่อ ม่ันโดยใช ้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้ค่าครอนบาค 

ของแบบสอบถามความคิดเหน็ แยกตามมาตรการเชงิรกุ

ด้านวิจัย ได้ดังนี้ มาตรการที่ 1 เท่ากับ 0.91 มาตรการที่ 2 

เท่ากับ 0.95 มาตรการที่ 3 เท่ากับ 0.92 มาตรการท่ี 4 

เท ่ากับ 0.92 และมาตรการที่  5 เท ่ากับ 0.97 ซ่ึง 

ค่าครอนบาคของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ัง 5 

มาตรการ สูงกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ขั้นต�่า(12) 

ส�าหรับแบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยได้ค่า 

ครอนบาคของแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังฉบับ 

เท่ากับ 0.94 ซึ่งสูงกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ขั้นต�่า (12) 

2)  แบบบันทึกข้อมูล เป็นเครื่องมือ

ในการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผล 

การด�า เนินงานตามมาตรการเชิงรุกด ้านวิจัย  ทั้ ง  

5 มาตรการ 

3.2.2  วิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ

ที่เก็บรวมรวมจากคณาจารย์ มทส. รวบรวมโดยผู้วิจัย 

น�าส่งแบบสอบถามกลุ ่มตัวอย่างด้วยตัวเองและให  ้

ส่งกลับทางไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย ส่วนข้อมูล 

ทุ ติยภูมิ รวบรวมด ้วย ตัว เองจากฐานข ้อมูลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ดังนี้

3.3.1 วิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ต า

มาตรการเชิงรุกด้านวิจัย โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ และ

เปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ก่อน

และหลังมีมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยโดยใช้ Paired-Sam-

ples T Test

3.3.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของคณาจารย์ 

มทส. ต่อมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แปลผลตาม

เกณฑ์และความหมาย ดังนี้ (13) 

4.21-5.00  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.41-4.20  หมายถึง เห็นด้วย 

2.61-3.40  หมายถึง ไม่แน่ใจ 

1.81-2.60  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

1.00-1.80  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3.3.3 วเิคราะห์ความพงึพอใจของคณาจารย์ 

มทส. ต่อการให้บริการตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย  

โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการ

วิเคราะห์แปลผลตามเกณฑ์และความหมาย ดังนี้ (13) 

4.21-5.00  หมายถึง  พอใจมาก 

3.41-4.20  หมายถึง พอใจ 

2.61-3.40  หมายถึง พอใจน้อยจนเกือบ

  ไม่พอใจ 

1.81-2.60  หมายถึง ไม่พอใจ 

1.00-1.80  หมายถึง ไม่พอใจมาก 

4. ผลกำรวิจัย

4.1  ผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรเชิงรุกด้ำน

วิจัยของ มทส. 

 ผลการด�าเนินงานตามมาตรการเชิงรุกด้าน

การวิจัยของ มทส. แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

4.1.1 มำตรกำรด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ 

แก่คณำจำรย์ มาตรการในกลุ่มน้ีมีเพียงมาตรการเดียว 

คือ มาตรการท่ี 1:มาตรการด้านการจ่ายค่าตอบแทนฯ  

ผลการด�าเนินงานต้ังแต่เริ่มมีมาตรการเชิงรุก เม่ือวันท่ี  

1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีผลงาน

ตีพิมพ์ขอเบิกค่าตอบแทนรวม 770 ผลงาน เป็นเงิน 

19.967 ล้านบาท จ�าแนกตามปีงบประมาณได้ดังภาพที่ 1 

และ 2 (ผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เป็นผลการด�าเนินงานเพียง 8 เดือนเท่านั้น)
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ภาพที่ 1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ที่ขอรับค่าตอบแทน ภาพที่ 2 ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ที่จ่าย (ล้านบาท) 

4.1.2  มำตรกำรด ้ำนกำรสนับสนุนกำร

ท�ำวิจัยของคณำจำรย์มาตรการในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 

4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการท่ี 2:มาตรการด้านทุน 

Post-Doc/Post-Gradมาตรการท่ี 3:มาตรการด้านทุน 

SUT–PhD มาตรการท่ี 4:มาตรการด้านทุนเพื่อรับสิทธิ

บัตรหรือตีพิมพ์ผลงาน และมาตรการที่ 5:มาตรการด้าน

ทนุสนบัสนนุ RU ผลการด�าเนนิงานต้ังแต่เริม่มีมาตรการ

เชิงรุก เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่  31 

พฤษภาคม 2556 มีการจัดสรรทุนตามมาตรการท่ี 2-5 

รวม 200 ทุน เป็นเงิน 111.963 ล้านบาทรายละเอียด

ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 ผลการด�าเนินงานตามมาตรการด้านการสนับสนุนการท�าวิจัยของคณาจารย์

มำตรกำร กำรสนับสนุน ผลผลิต

จ�ำนวนทุน เงินสนับสนุน (ล้ำนบำท) (ผลงำนตีพิมพ์)

มาตรการที่ 2: ทุน Post-Doc/Post-Grad

ทุน Post-Doc 47 19.598 26(1)

ทุน Post-Grad 61 19.602 36(2)

มาตรการที่ 3: ทุน SUT-PhD 23 36.363 -(3)

มาตรการที่ 4: ทุนเพื่อรับสิทธิบัตรหรือ

ตีพิมพ์ผลงาน

32 6.400 6(4)

มาตรการที่ 5: ทุนสนับสนุน RU 24 30.000 -(5)

รวม 200 111.963 68

แหล่งที่มาของข้อมูล: ฐานข้อมูลงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ข้อมูลระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

หมายเหตุ  (1) ผลผลิตจากการปิดโครงการ 23 โครงการ  (2) ผลผลิตจากการปิดโครงการ 32 โครงการ 
(3) ผลผลิตจะเกิดตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป  (4) ผลผลิตจากการปิดโครงการ 6 โครงการ
(5) เป็นทุนประเภท Post Funding (ให้ทุนเพื่อน�าไปสนับสนุนการท�าวิจัย โดยน�าผลงานย้อนหลัง 3 ปีมาเป็นฐาน

ในการพิจารณาจัดสรรทุน)
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4.1.3 ภำพรวมของผลงำนตีพิมพ ์ ใน

ฐำนข้อมูล SCOPUS จากการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์

ในฐานข้อมูล SCOPUS เฉพาะส่วนท่ีเป็น Article or 

Review และ Article in Press ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 

พบว่า มีจ�านวนทั้งส้ิน 648 ผลงาน สูงกว่าจ�านวน

บทความที ่มทส. ท�าข้อตกลงกบั สกอ.จ�านวน 61 ผลงาน 

(ร้อยละ 10.39) นอกจากน้ี ยังสูงกว่าก่อนมีมาตรการ

เชิงรุกด้านวิจัย 3 ปีย้อนหลัง (2550-2552) จ�านวน 345 

ผลงาน (ร้อยละ 113.86) โดยผลงานตีพิมพ์หลังมี

มาตรการเชิงรุกด้านวิจัยนี้สูงกว่าก่อนมีมาตรการเชิงรุก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายละเอียดดัง

ภาพที่ 3 และ 4และตารางที่ 3

	   จํานวน 

ผลงานตีพิมพ์ 

ปี พ.ศ. 

จํานวน

ผลงานตีพิมพ์

ปี พ.

ภาพที่ 3 ผลงานตีพิมพ์ของ มทส. ในฐานข้อมูล 

SCOPUS เปรียบเทียบกับข้อตกลงของ สกอ. 

จํานวน 
ผลงานตีพิมพ์ 

ปี พ.ศ. ปี พ

หลัง 

มีมาตรการเชิงรุก 

ก่อน 

มีมาตรการเชิงรุก 

ภาพที่ 4 ผลงานตีพิมพ์ของ มทส.ในฐานข้อมูล 

SCOPUS ก่อนและหลังมีมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย 

ตำรำงที่  3  ผลการเปรียบเทียบจ�านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUSก่อนและหลังมีมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย

ผลงานตีพิมพ์ n S.D. t df p

ก่อนมีมาตรการเชิงรุก 3 101 31.51 -7.41 2 .018*

หลังมีมาตรการเชิงรุก 3 216 16.52

* p< .05

4.2 ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค ณ ำ จ ำ ร ย ์  ม ท ส . 

ต่อมำตรกำรเชิงรุกด้ำนวิจัย 

4.2.1 ระดับควำมคิดเห็นของคณำจำรย์

ต่อภำพรวมของมำตรกำรเชิงรุกด้ำนวิจัยคณาจารย์

ทีต่อบแบบสอบถามเหน็ด้วยกบัมาตรการเชงิรกุด้านวจิยั

ทกุมาตรการ โดยมาตรการที ่1 มีค่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมา

คือ มาตรการที่ 3 มาตรการท่ี 4 มาตรการท่ี 5 และ

มาตรการ 2 ตามล�าดับ รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 4

4.2.2 ระดับควำมคิดเห็นของคณำจำรย์

ต ่อประเด็นย ่อยในมำตรกำรเชิงรุกด ้ำนวิ จัยจาก

การสอบถามคณาจารย์ มทส. เก่ียวกับมาตรการเชิงรุก

ด้านวิจัยทั้ง 5 มาตรการ ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. ส�าคัญ

ต่อภารกจิด้านวจิยัของมหาวทิยาลยั 2. สอดคล้องกบัการ

ขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัไปสูส่ากล 3. สมควรด�าเนนิต่อไป

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4. ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และ

สร้างบรรยากาศการวิจัยให้คณาจารย์/นักวิจัย 5. สร้าง

แรงจูงใจให้คณาจารย์/นักวิจัย และ 6. มีความเหมาะสม

และคุ้มค่า 

คณาจารย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทุกประเด็นของ

แต่ละมาตรการ ยกเว้น มาตรการที่ 1 ประเด็นที่ 1. และ 

3. และมาตรการท่ี 3 ประเด็นที่ 2. และ 3. เท่านั้น 

ที่คณาจารย์เห็นด้วยอย่างยิ่งส�าหรับประเด็นที่ 6. ซึ่งเป็น
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เรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมและคุ ้มค่าของแต่ละ

มาตรการนั้น คณาจารย์เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เพียงแต่

คะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าประเด็นอื่นๆ โดยรายละเอียด 

ของแต่ละมาตรการแสดงได้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของคณาจารย์ มทส. ต่อมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย

ประเด็นควำมคิดเห็น
ค่ำสถิติ

ระดับควำมคิดเห็น
n S.D.

มำตรกำรที่ 1: มำตรกำรด้ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนฯ

1. ส�าคัญต่อการด�าเนินภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 181 4.24 0.67 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่สากล 181 4.17 0.68 เห็นด้วย

3. สมควรด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 181 4.29 0.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้คณาจารย์/

นักวิจัย

181 4.15 0.76 เห็นด้วย

5. สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์/นักวิจัย 181 4.15 0.74 เห็นด้วย

6. ความเหมาะสมและคุ้มค่า 181 3.82 0.85 เห็นด้วย

ภำพรวมมำตรกำรที่ 1 181 4.13 0.61 เห็นด้วย

มำตรกำรที่ 2: มำตรกำรด้ำนทุน Post-Doc/Post-Grad

1. ส�าคัญต่อการด�าเนินภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 179 4.13 0.73 เห็นด้วย

2. สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่สากล 179 4.17 0.73 เห็นด้วย

3. สมควรด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 179 4.17 0.76 เห็นด้วย

4. ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้คณาจารย์/

นักวิจัย

179 4.02 0.86 เห็นด้วย

5. สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์/นักวิจัย 179 4.01 0.82 เห็นด้วย

6. ความเหมาะสมและคุ้มค่า 179 3.90 0.84 เห็นด้วย

ภำพรวมมำตรกำรที่ 2 179 4.07 0.70 เห็นด้วย

มำตรกำรที่ 3: มำตรกำรด้ำนทุน SUT-PhD 

1. ส�าคัญต่อการด�าเนินภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 180 4.17 0.73 เห็นด้วย

2. สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่สากล 180 4.21 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. สมควรด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 180 4.22 0.76 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้คณาจารย์/

นักวิจัย

180 4.07 0.80 เห็นด้วย

5. สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์/นักวิจัย 180 4.01 0.82 เห็นด้วย

6. ความเหมาะสมและคุ้มค่า 180 3.89 0.86 เห็นด้วย

ภำพรวมมำตรกำรที่ 3 180 4.10 0.69 เห็นด้วย
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของคณาจารย์ มทส. ต่อมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย (ต่อ)

ประเด็นควำมคิดเห็น
ค่ำสถิติ

ระดับควำมคิดเห็น
n S.D.

มำตรกำรที่ 4: มำตรกำรด้ำนทุนเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงำนฯ

1. ส�าคัญต่อการด�าเนินภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 182 4.17 0.76 เห็นด้วย

2. สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่สากล 182 4.15 0.80 เห็นด้วย

3. สมควรด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 182 4.19 0.79 เห็นด้วย

4. ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้คณาจารย์/

นักวิจัย

182 4.12 0.78 เห็นด้วย

5. สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์/นักวิจัย 182 4.02 0.84 เห็นด้วย

6. ความเหมาะสมและคุ้มค่า 182 3.85 0.93 เห็นด้วย

ภำพรวมมำตรกำรที่ 4 182 4.08 0.72 เห็นด้วย

มำตรกำรที่ 5: มำตรกำรด้ำนทุนสนับสนุน RU

1. ส�าคัญต่อการด�าเนินภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 183 4.19 0.80 เห็นด้วย

2. สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่สากล 183 4.16 0.80 เห็นด้วย

3. สมควรด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 183 4.16 0.84 เห็นด้วย

4. ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้คณาจารย์/

นักวิจัย

183 4.08 0.82 เห็นด้วย

5. สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์/นักวิจัย 183 4.01 0.83 เห็นด้วย

6. ความเหมาะสมและคุ้มค่า 183 3.86 0.93 เห็นด้วย

ภำพรวมมำตรกำรที่ 5 183 4.08 0.76 เห็นด้วย

4.2.3 ก ำ ร จั ด ล� ำ ดั บ ค ว ำ ม ส� ำ คั ญ ข อ ง

มำตรกำรเชิงรุกด้ำนวิจัยจากการให้คณาจารย์จัดล�าดับ

ความส�าคัญของมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยทั้ง 5 มาตรการ 

ในกรณีที่โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยสิ้นสุดลงและ 

มทส. มีงบประมาณจ�ากัดและจ�าเป็นต้องบริหารจัดการ

งบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คณาจารย์ได้จัดล�าดับความส�าคัญของมาตรการต่างๆ 

สรุปได้ดังตารางที่ 5

ตำรำงที่ 5 การจัดล�าดับความส�าคัญของมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยโดยคณาจารย์ มทส.

ล�ำดับที่ มำตรกำรเชิงรุกด้ำนวิจัย

ล�าดับที่ 1 มาตรการที่ 1: มาตรการด้านการจ่ายค่าตอบแทนฯ

ล�าดับที่ 2 มาตรการที่ 5: มาตรการด้านทุนสนับสนุน RU

ล�าดับที่ 3 มาตรการที่ 3: มาตรการด้านทุน SUT–PhD

ล�าดับที่ 4 มาตรการที่ 4: มาตรการด้านทุนเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงาน

ล�าดับที่ 5 มาตรการที่ 2: มาตรการด้านทุน Post-Doc/Post-Grad

แหล่งที่มาของข้อมูล: จากการส�ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2555 และ 2556 
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4.2.4 ข้อเสนอแนะของคณำจำรย์ มทส.  

ต่อมำตรกำรเชงิรกุด้ำนวจัิย สรปุประเด็นทีส่�าคญั ได้ดังนี้

มาตรการท่ี 1 เ ส น อ ใ ห ้ มี จ ่ า ย ค ่ า

ตอบแทน เฉพาะผู ้ประพันธ์หลักและมี มทส. เป็น 

หน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น (39 ความเห็น) การจ่าย 

ค่าตอบแทนควรมีความแตกต่างระหว่างสาขาวิชา  

(19 ความเห็น) เป็นต้น

มาตรการท่ี  2 เสนอให้ลดหลักเกณฑ์

การขอรับทุนเพื่อให้คณาจารย์ที่มีผลงานปานกลางหรือ

ผลงานน้อยได้มีโอกาสในการขอรับทุน (27 ความเห็น) 

ให้มีสวัสดิการส�าหรับนักวิจัย เช่น ปรับเป็นต�าแหน่งนัก

วิจัยประจ�า สามารถใช้ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ของ มทส. และปรับเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจ  

(7 ความเห็น) เป็นต้น

มาตรการท่ี 3 เสนอให้ลดหลักเกณฑ์

การขอรับทุนเพื่อให้คณาจารย์ที่มีผลงานปานกลางหรือ

ผลงานน้อยได้มีโอกาสในการขอรับทุน (21 ความเห็น) 

ผลงานตีพิมพ์ท่ีน�ามาเสนอขอรับทุน ผู้ขอทุนควรเป็น 

ผู้ประพันธ์หลักเท่านั้น (17 ความเห็น) เป็นต้น

มาตรการท่ี 4 เสนอให้ลดหลักเกณฑ์

การขอรับทุนเพื่อให้คณาจารย์ที่มีผลงานปานกลางหรือ

ผลงานน้อยได้มีโอกาสในการขอรับทุน (23 ความเห็น) 

เสนอให้สนับสนุนงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัย 

เชิงค�านวณในวงเงินที่แตกต่างกัน (6 ความเห็น) เป็นต้น

มาตรการท่ี 5 เสนอให้ปรบัปรงุผลงาน 

ที่น�ามาขอรับทุน นอกจากผลงานตีพิมพ์แล้ว ควรเพิ่ม

ความส�าคัญให้กบัการบรกิารวชิาการ เพือ่ให้เหมาะสมกบั

การด�าเนินงานจริงของแต่ละ RU (23 ความเห็น) และ 

ลดหลักเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อให้คณาจารย์ที่มีผลงาน

น้อยได้มีโอกาสในการขอรับทุน (20 ความเห็น) เป็นต้น

4.3 ควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ มทส. ต่อกำร

ให้บริกำรตำมมำตรกำรเชิงรุกด้ำนวิจัย

คณาจารย์ มทส.พอใจมากต่อการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการและด้านผลการให้บริการ  

และพอใจส�าหรับด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้

บริการโดยความพึงพอใจในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

โดยภาพรวมคณาจารย์พอใจต่อการบริการด้านน้ี โดย

พอใจมากในประเด็น“ความสะดวกในการประสานงาน” 

ส่วนที่เหลืออีก 4 ประเด็น อยู่ในระดับพอใจ 

ด ้านเจ ้าหน้าที่ผู ้ ให ้บริการโดยภาพรวม

คณาจารย์พอใจมากต่อการบริการด้านนี้ โดยพอใจมาก 

ทั้ง 3 ประเด็นส�าหรับประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

“เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส”

ด้านผลการให้บริการโดยภาพรวมคณาจารย์

พอใจมากต่อการบริการด้านนี้ 

รายละเอียดแต่ละด้านและภาพรวมของ 

ความพึงพอใจ แสดงได้ดังตารางที่ 6

ตำรำงที่  6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการให้บริการตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย

ประเด็นควำมพึงพอใจ
ค่าสถิติ ระดับ

n S.D. ความพึงพอใจ

ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ขั้นตอนให้บริกำร

1) มีความสะดวกในการติดต่อสอบถามและประสานงาน 153 4.23 0.64 พอใจมาก

2) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
และมีความคล่องตัว

148 4.18 0.60 พอใจ

3) ให้บริการครบถ้วนถูกต้อง 147 4.14 0.57 พอใจ

4) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน�าขั้นตอนในการให้บริการ 152 4.11 0.67 พอใจ

5) ความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การจัดสรรทุน  
การท�าสัญญา การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น

144 4.05 0.63 พอใจ

ภำพรวมด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนให้บริกำร 153 4.15 0.54 พอใจ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตำรำงที่  6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการให้บริการตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย (ต่อ)

ประเด็นควำมพึงพอใจ
ค่าสถิติ ระดับ

n S.D. ความพึงพอใจ

ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร

1) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส  

หรือการพูดจาด้วยถ้อยค�าและน้�าเสียงสุภาพ 152 4.39 0.58 พอใจมาก

2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเอาใจใส่ กระตือรือร้น  

และมีความพร้อมในการให้บริการ 152 4.33 0.62 พอใจมาก

3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 152 4.27 0.63 พอใจมาก

ภำพรวมเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร 152 4.33 0.57 พอใจมาก

ควำมพึงพอใจต่อผลกำรให้บริกำร

1) ได้บริการที่ตรงตามความต้องการ 150 4.32 0.55 พอใจมาก

2) ผลการให้บริการโดยภาพรวม 149 4.30 0.56 พอใจมาก

ภำพรวมด้ำนผลกำรให้บริกำร 150 4.32 0.55 พอใจมาก

ภำพรวมทั้งหมด 153 4.23 0.50 พอใจมำก

5. สรุปและอภิปรำยผล

ผลการวิจัยข้างต้นพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

5.1 มทส. ใช้งบประมาณท่ีได้รับจากโครงการ 

NRU ของ สกอ. ไปจ�านวน 131.930 ล้านบาท โดยจ่ายไป

เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ (มาตรการท่ี 1) จ�านวน 

770 ผลงาน เป็นเงิน 19.967 ล้านบาท และจ่ายไป

สนับสนุนการท�าวิจัยของคณาจารย์ (มาตรการที่ 2-5) 

จ�านวน 200 ทนุ เป็นเงนิ 111.963 ล้านบาท ผลงานตีพมิพ์

จากการด�าเนินงานตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย รวม  

648 ผลงาน สูงกว่าจ�านวนบทความที่ มทส. ท�าข้อตกลง

กับ สกอ. นอกจากน้ี ยังสูงกว่าก่อนมีมาตรการเชิงรุก 

ด้านวิจัย 3 ปีย้อนหลัง (2550-2552) อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

 จากผลการด�าเนินงานตามมาตรการเชิงรุก

ด้านวิจัยท้ัง 5 มาตรการ และผลผลิตที่เกิดขึ้น แสดงให้

เห็นว่า มาตรการเชิงรุกด้านวิจัยท่ี มทส. ด�าเนินการ  

มีส่วนท�าให้ มทส. สามารถคงสถานะเป็นมหาวิทยาลัย

วิจัยแห่งชาติอยู ่ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย 

แห่งชาติจนส้ินสุดโครงการโดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ส�าคัญ

ที่สุดคือ จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS  

ซ่ึง มทส. สามารถด�าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ท�า 

ข้อตกลงไว้กับ สกอ. และสูงกว่าก่อนมีมาตรการเชิงรุก

ด้านวิจัยอย่างมีนัยส�าคัญ

5.2 คณาจารย์ มทส. เห็นด้วยกับมาตรการเชิงรุก

ด้านวิจัยท้ัง 5 มาตรการ โดยเห็นด้วยกับทั้ง 6 ประเด็น 

ส�าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ประเด็นแรก คือ  

1. สมควรด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. ส�าคัญ

ต่อการด�าเนินภารกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย และ  

3. สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่สากล  

ในกรณีที่มีงบประมาณจ�ากัดและจ�าเป็นต้องบริหาร

จัดการงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด มาตรการท่ีได้รับการจัดล�าดับให้อยู่ในล�าดับแรก

คือ มาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์  
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รองลงมาคือ มาตรการด้านทุนสนับสนุน RU มาตรการ

ด้านทุน SUT–PhD มาตรการด้านทุนเพื่อรับสิทธิบัตร

หรือตีพิมพ์ผลงาน และมาตรการด้านทุน Post-Doc/ 

Post-Grad ตามล�าดับ

 จากความคิดเห็นของคณาจารย์ มทส. แสดง 

ให้เห็นว่า คณาจารย์เห็นด้วยกับมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย

ที่ได้ด�าเนินการมาแล้วและเห็นว่ามาตรการเชิงรุกท้ัง  

5 มาตรการ สมควรด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เนือ่งจากมีความสอดคล้องกับการขับเคลือ่นมหาวทิยาลยั

ไปสู่สากล และส�าคญัต่อภารกจิด้านวจิยั แต่อย่างไรกต็าม 

มหาวิทยาลัยอาจต้องประเมินและวิเคราะห์ประเด็น 

ความเหมาะสมและคุ ้มค่า ซ่ึงถึงแม้ว ่า ตามเกณฑ  ์

การพิจารณาความเห็นแล้วคณาจารย์จะเห็นด้วยกับ

ประเด็นนี้ก็ตาม แต่ค่าเฉลี่ยของประเด็นนี้มีค่าต�่ากว่า

ประเด็นอื่นๆ

 ส�าหรบัการจดัล�าดับความส�าคญัของมาตรการ

เชิงรุกด้านวิจัยในกรณีท่ีมีงบประมาณจ�ากัดและจ�าเป็น

ต้องบริหารจัดการงบประมาณอย่างประหยัดและ 

มีประสิทธิภาพสูงสุด คณาจารย์ให้ความส�าคัญกับ

มาตรการด ้านการสร ้างแรงจูงใจเป ็นอันดับแรก  

ส่วนมาตรการด้านการสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์

นั้น คณาจารย์ให้ความส�าคัญกับมาตรการด้านทุน

สนับสนุน RU มากกว่าอีก 3 มาตรการท่ีเหลือ ทั้งน้ี  

อาจเนื่องมาจากมาตรการนี้เป็นการให้ทุนแบบ Post 

Funding (ให้ทุนเพื่อน�าไปสนับสนุนการท�าวิจัย โดยน�า

ผลงานย ้อนหลัง 3 ป ีมาเป ็นฐานในการพิจารณา 

จัดสรรทุน) โดยคณาจารย์ท่ีสนใจในงานวิจัยประเภท

เดียวกันอาจจะอยู่ต่างสาขาวิชากันต้องการที่จะท�างาน

วิจัยแบบบูรณาการ รวมท้ังพัฒนางานวิจัยให้มีความลุ่ม

ลึกจนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางได้ และเป็นทุนสนับสนนุทีค่ณาจารย์ทกุคนมโีอกาส

ได้รับหากมีการรวมกลุ่มเพื่อท�างานด้วยกัน ซ่ึงต่างจาก

มาตรการด้านทุน SUT–PhD มาตรการด้านทุนเพื่อรับ

สิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงาน และมาตรการด้านทุน  

Post-Doc/Post-Gradท่ีใช้ประสบการณ์และผลงาน 

ส่วนตัวของผู้ขอรับทุน โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์

และผลงานมาก ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดจึงจะมีสิทธ์ิในการ

รับทุน 3 ทุนดังกล่าว จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้

คณาจารย์จัดล�าดับให้มาตรการด้านทุนสนับสนุน RU  

อยู่ในล�าดับที่ 2

 ส�าหรับอีก 3 มาตรการที่เหลือตามที่ได้กล่าว

แล้วข้างต้นว่าเป็นทุนที่จัดสรรให้กับคณาจารย์ท่ีมี

ประสบการณ์และผลงานมากน้ัน เน่ืองจาก มทส. ต้องคง

สถานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่ในโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจนส้ินสุดโครงการซ่ึงนอก

เหนือจากตัวชีว้ดัเกีย่วกบัจ�านวนผลงานตีพมิพ์แล้ว มทส. 

ยังต้องมีผลผลิตท่ีตอบตัวช้ีวัดของ สกอ.ตัวอื่น ๆ อีก  

เช่น จ�านวนบทความในฐานข้อมูล SCOPUS บทความ 

ที่เป็นผู้วิจัยหลัก Impact factor รวมต่อจ�านวนบทความ

ในฐานข้อมลู SCOPUSจ�านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

และจ�านวนนักศึกษาหลังปริญญาเอก จึงเป็นท่ีมาของ

มาตรการอีก 3 มาตรการดังกล่าว แต่ในการจัดล�าดับ 

ความส�าคัญ มาตรการเหล่านี้ถูกจัดล�าดับเป็นล�าดับท่ี  

3 4 และ 5 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากคณาจารย์ท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์รุ่นใหม่ ดังจะเห็น

ได้จากข้อมูลภมิูหลงัซ่ึงพบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ยงัไม่มี

ต�าแหน่งวิชาการ มีอายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี ปฏิบัติงาน 

ให้กับ มทส. น้อยกว่า 5 ปี ผลงานตีพิมพ์ในช่วง 5 ป ี

ที่ผ่านมา รวมทั้งผลงานตีพิมพ์ท่ีเป็นผู้ประพันธ์หลัก 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา น้อยกว่า 3 เรือ่ง เงินอดุหนนุการวจิยั

ที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา น้อยกว่า 300,001 บาท  

จงึอาจเป็นส่วนหน่ึงทีท่�าให้มาตรการด้านทุน SUT–PhD 

มาตรการด้านทุนเพือ่รบัสิทธิบตัรหรอืตีพมิพ์ผลงาน และ

มาตรการด้านทุน Post-Doc/Post-Grad ถูกจัดล�าดับไว้

หลังจากมาตรการที่ตนเองมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ก่อน 

คือ มาตรการท่ี 1 และมาตรการท่ี 5 ดังน้ัน ในกรณีท่ีมี 

งบประมาณจ�ากดัและจ�าเป็นต้องบรหิารจัดการงบประมาณ 

อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ความคิดเห็น 

ดังกล่าวข้างต้นจงึถอืว่ามีความส�าคญัทีค่วรน�าไปพจิารณา

ประกอบการวางนโยบายต่อไป

 ในส่วนข้อเสนอแนะของคณาจารย์ มทส. 

 ต่อมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย คณาจารย์ส่วนหนึ่งเสนอ

ความคิดเห็นในท�านองเดียวกัน เกี่ยวกับมาตรการด้าน

การสนับสนุนการท�าวิจัยของคณาจารย์ ซ่ึงเสนอให ้
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลดหลักเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อให้คณาจารย์ท่ีมีผลงาน

ปานกลางหรือผลงานน้อยได้มีโอกาสในการขอรับทุน  

ข้อเสนอน้ีอาจเป็นผลมาจากคณาจารย์ท่ีตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์รุน่กลางหรอืรุน่ใหม่ทีย่งัมีผลงาน

ไม่มากเพียงพอที่จะขอรับทุนสนับสนุนได้ ดังจะเป็นได้

จากภูมิหลังของคณาจารย์ท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีต�าแหน่ง

วชิาการ มอีายอุยูร่ะหว่าง 36-45 ปี ปฏบัิติงานให้กบั มทส. 

น้อยกว่า 5 ปี ผลงานตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง

ผลงานตีพิมพ์ที่เป็นผู้ประพันธ์หลักในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่า 3 เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับในช่วง 5 ปี

ที่ผ่านมา น้อยกว่า 300,001 บาท

5.3  คณาจารย์ มทส. พึงพอใจต่อการให้บริการ

ตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้

บรกิารมีค่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมาคือ ด้านผลการให้บรกิาร 

และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ

 จากความพึงพอใจของคณาจารย์ต ่อการ 

ให้บริการตามมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยข้างต้น หากมอง

ในภาพรวมของการให้บริการถือได้ว่า การให้บริการ 

ตามมาตรการเชิงรุกด ้านวิ จัย ของเจ ้าหน้าท่ีของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. อยู่ในระดับท่ีคณาจารย์

พอใจ เ ม่ือเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยท่ีให ้บริการ 

ในท�านองเดียวกันพบว่าผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุกัญญา มีแก้ว (8) วิรัช พงศ์นภารักษ์ (9) 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (10) ซึ่งพบว่า  

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

6. ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิจัยครั้งนี้  ผู ้วิจัยมีข ้อเสนอแนะ 

ในการน�าผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

6.1 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 ในกรณีท่ี มทส. ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติหลังจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยควรด�าเนิน

มาตรการเชิงรุกด้านวิจัยบางมาตรการต่อไป และภายใต้

งบประมาณที่จ�ากัดหรือหากไม่ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจาก สกอ. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคง

มาตรการต่างๆ ไว้ดังน้ี มาตรการท่ี 1 มาตรการที่ 5 

มาตรการที่ 4 และมาตรการที่ 2ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการ

ท่ี 1 เป็นมาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรการที่ 5 

เป ็นการส่งเสริมให้คณาจารย ์ท�างานร่วมกันแบบ

บูรณาการ มาตรการท่ี 4 เหมาะสมกับคณาจารย์ที่มี

ประสบการณ์และผลงานในระดับหนึง่แล้ว และมเีกณฑ์

ในการขอรับทุนไม่สูงนัก ส�าหรับมาตรการที่ 2 ยังเป็น

มาตรการที่ส�าคัญ เนื่องจากเป็นมาตรการที่ช่วยในการ

ผลิตผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ส่วนมาตรการที่ 3 อาจชะลอไว้ก่อนได้เนื่องจากต้องใช้ 

งบประมาณค่อนข้างสูง โดยในการปฏิบัติควรบรรจุ

มาตรการอันดับต้นๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�าปี 

ของมหาวิทยาลัย ประเภทงานประจ�า เพื่อให้มาตรการ 

ดังกล่าวสามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองและ

ยัง่ยนืโดยมาตรการท้ัง 5 มาตรการควรคงหลกัเกณฑ์และ

เงื่อนไขไว้เช่นเดิม และใช้มาตรการเหล่านี้กับคณาจารย์/

นักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีผลงานมาก

 ควรเพิ่มมาตรการเชิงรุกส�าหรับคณาจารย์/

นักวิจัยที่มีผลงานระดับกลาง เพื่อให้คณาจารย์/นักวิจัย

กลุ่มน้ี ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากมาตรการเชิงรุกเช่น

เดยีวกบัคณาจารย์/นักวจิยัทีมี่ประสบการณ์และมีผลงาน

มาก โดยหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขอาจปรบัให้เหมาะสมกบั

คณาจารย์/นักวิจัยกลุ่มนี้

 ควรเพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านการบ่มเพาะ

คณาจารย์/นักวิจัยรุ ่นใหม่ เพื่อให้คณาจารย์/นักวิจัย 

รุ่นใหม่ดังกล่าวได้มีประสบการณ์เพิ่มข้ึน และมีโอกาส

ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการเชงิรกุด้านวจิยั เช่นเดียวกนั

กับคณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์และมีผลงานมากโดย 

อาจท�าเป ็นคลินิกสนับสนุนการวิจัย โดยการเชิญ 

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาให้ค�าปรึกษาแก่คณาจารย์/

นักวิจัยรุ่นใหม่ในทุก ๆ ด้าน เช่น การหาแหล่งทุนวิจัย 

การเขยีนข้อเสนอโครงการ การวเิคราะห์ข้อมูล การจดัท�า

ต้นฉบับเพือ่ตีพมิพ์ หรอือืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องและจ�าเป็น ท้ังนี้ 

ควรมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและ 

ต่อเนื่อง 
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 ควรมกีารประชาสมัพนัธ์เชงิรกุ เพือ่ท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกด้านวิจัยท่ีด�าเนินการ 

มา ชี้แจงหรือตอบประเด็นปัญหา/ค�าถามท่ีคณาจารย์/ 

นักวิจัยยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกต้องตรงกัน โดยอาจ 

จดัเป็นเวทพีบปะสนทนากับคณาจารย์/นกัวจิยัพร้อมกนั

ทั้งมหาวิทยาลัย หรือพบปะพูดคุยคณาจารย์/นักวิจัย 

แยกตามส�านักวิชา เป็นต้น

6.2  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรท�ำวิจัยต่อไป

1) ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ใ น เ ชิ ง ลึ ก เ ก่ี ย ว กั บ 

ความเหมาะสมและความคุ ้มค ่าของมาตรการทั้ง  

5 มาตรการ เนื่องจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของคณาจารย์

มีค่าต�่ากว่าประเด็นอื่น ๆ ทั้ง 5 มาตรการ

2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการ 

ด�าเนินงานกับมหาวิทยาลัยในกลุ ่มมหาวิทยาลัยวิจัย 

ด้วยกนั เพือ่ให้ได้แนวทางในการพฒันาในส่วนของ มทส. 

ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีต่อ

ต้นทนุรวม และประสทิธภิาพในการจดัการต้นทนุรวมของเกษตรผูป้ลกูยางพารา จงัหวดัอดุรธาน ีโดยใช้แบบสอบถาม

ร่วมกับการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์ในเครือข่าย และต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม

และรายได้จากผลผลติยางพาราในปี 2556 จากเกษตรกรกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 380 คน แล้ววเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติ ิไคว์ส

แควเพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเครอืข่ายยางพารากบัต้นทนุคงที ่ต้นทนุผนัแปรและต้นทนุรวม หาความ

แตกต่างของผลการด�าเนินงานระหว่างกลุม่ทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์กบักลุม่ทีไ่ม่เป็นสมาชกิสหกรณ์ นอกจากนัน้ยงัท�าการ

วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและก�าไร ผลการศึกษาพบว่า การเป็นสมาชิกกับไม่เป็น

สมาชิกสหกรณ์ มีผลต่อต้นทุนและผลการด�าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ : ต้นทุนรวม, เครือข่ายเกษตรกร, องค์ประกอบเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

ABSTRACT
This research aimed to study effects of factors on the total cost, and efficiency for total cost management of 

Udonthani rubber grower network. The questionnaire and interviewed to data were collected in relation to the network 

and fixed cost, variable cost, total cost and income for the year 2013 rubber product. There were 380 samples. The 

data were analyzed with chi-square statistics to determine the relationship between factor network with fixed cost, 

variable cost and total cost, the difference in performance between members and non-member of rubber grower 

network, multiple regression analysis was also performed to determine the relationship between cost and profit. The 

result showed that being members and non-member of rubber grower network affected the cost and performance of 

rubber grower differently.

Keyword : total cost, rubber network, factor network
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บทน�ำ

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส�าคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ยางพาราสามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใน

อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การผลิตยางรถยนต์ 

ถุงมือยาง รองเท้าบูท ไปจนถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันทั่วไป โดยนับตั้งแต่ป ี 2534 เป็นต้นมา

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราอันดับหน่ึง

ของโลก (1) และนับตั้งแต่น้ันมาส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรได้รายงานว่าการส่งออกยางพาราของไทยยงัมี

ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2554 ปริมาณ 

การส่งออกยางพาราของไทยสูงกว่า 3 พันล้านกิโลกรัม 

มลูค่าการส่งออกยางพาราสงูถงึ 4 แสนล้านบาท โดยเมือ่

เทียบกับปี 2553 ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ในช่วงต้นป ี

ที่ผ่านมาภาคใต้ต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยซึ่งได้สร้าง

ความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน�้ามัน 

บางส่วน แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาพรวม

มากนัก ในทางกลับกันยางพารากลับเป็นพืชที่มีผลผลิต

เพิ่มขึ้น และยางแผ่นดิบชั้น 3 ยังมีราคาอยู่ในระดับที่สูง

ตามความต้องการและราคาในตลาดโลกอีกด้วย (2)

การปลูกยางในประเทศไทยมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น

ทุกปี โดยพื้นที่ปลูกยางส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้ รองลงมา 

คอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง (รวมภาคตะวนัออก)  

และภาคเหนือตามล�าดับ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

ที่ 1

ตำรำงที่ 1 พื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 - 2556

หน่วย: ไร่

ภำค ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง (ภาคตะวันออก)

ภาคใต้

867,402

3,477,303

2,209,644

11,906,882

1,145,933

4,171,696

2,615,885

14,024,835

1,229,615

4,395,849

2,613,771

13,937,479

รวมทั้งประเทศ 18,461,231 21,958,349 22,176,714

ที่มา: สถาบันวิจัยยาง (2557) [3]

ตำรำงที่ 2 พื้นที่ปลูกยางพาราของจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2554 - 2556

หน่วย: ไร่

ภำค ปี 2555 ปี 2556

อุดรธานี 311,240 329,590

ที่มา: สถาบันวิจัยยาง (2557) (3)

จากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก

ยางพาราของทางราชการเพื่อยกระดับรายได ้และ 

ความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานีก็ได้มีการส่งเสริม

การปลกูยางพารา ในปี 2556 มพีืน้ทีใ่นการปลกูยางพารา 

329,590 ไร่ (ดังแสดงในตารางที่ 2) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 

2555 จ�านวน 18,350 ไร่ ซ่ึงมีทั้งการปลูกยางพารา 

ตามโครงการส่งเสริมของทางราชการและการลงทุน 



KKU Institutional Research 2015; 3(1) 101

ปลูกเอง จ�านวน 182,550 ไร่เศษ โดยเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา จงัหวดัอดุรธานมีกีารรวมตวักนัเป็นรปูสหกรณ์

การปลกูสวนยางพาราในจงัหวดัทัง้หมด 3 กลุม่ คอื กลุม่

สหกรณ์เมืองหนองวัวซอ กลุ่มสหกรณ์บ้านนาเมืองไทย 

และกลุ่มสหกรณ์อ�าเภอน�้าโสม และมีตลาดรับซ้ือในรูป

ของบริษัททั้งหมด 6 แห่ง คือ บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา 

บริษัทไทยอารีย์ บริษัทมหากิจรับเบอร์ จ�ากัด บริษัท ฮิม

สยาม อมิพร์ิต เอก็ซ์พอร์ต จ�ากดั ร้านพงษ์เจรญิการเกษตร 

และบริษัทซูมิรับเบอร์ ไทย อิสเทิร์น จ�ากัด รวมทั้ง

โรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ขององค์การสวนยาง 

(อ.ส.ย.) อีกด้วย ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และ

อุตสาหกรรมยางพารา ได้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น และยัง

ท�าให้ต้นทุนการปลูก การผลิต และด้านโลจิสก์ติกส์ 

ลดลง รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสร้างการ

แข่งขันให้เกิดขึ้นในตลาดยางพารา และลดการผูกขาด

ราคาลงอีกด้วย (4)

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันศักยภาพในการแข่งขัน

ยางพารายังสูง เนื่องจากยังมีความต้องการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

เรื่อยๆ ในการใช้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นน�้ายางหรือไม้

ยางพาราเพื่อน�าไปผลิตเป็นสินค้าอุปโภค ประเทศไทย

ต้องเผชญิกบัประเทศอืน่ๆ ทีม่คีวามได้เปรยีบในด้านการ

ปลูกยางพาราได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นท้ังทางด้านต้นทุน

ในการเพาะปลูก การบ�ารุงรักษา การขนส่งจากสวน 

ถึงโรงงานที่อาจจะต�่ากว่า จึงอาจท�าให้ต้นทุนรวม 

ในประเทศไทยสูงกว่า ส่งผลให้ประเทศไทยอาจจะ 

ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ (5)

เนื่องจากตลาดยางพาราได้ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน  

จึงมีประเทศอื่นๆ ที่ขยายพื้นที่ในการปลูกยางเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตในการส่งออกให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย 

มาเลเซยี เวยีดนาม กมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ซึ่งแต่ละประเทศก็พยายามจะส่งออก 

ไปที่จีน สหรัฐอเมริกาและยุโรป ญี่ปุ ่น เกาหลีและ

มาเลเซีย เพราะประเทศต่างๆ เหล่าน้ีคือกลุ่มประเทศ 

ที่ซื้อยางพารามากที่สุดในโลกซึ่งต้องการใช้ยางพารา 

โดยรวมทัว่โลกปีละ 12 ล้านตนั ทัง้นีป้ระเทศไทยสามารถ

ผลิตได้ถึงร้อยละ 40 ของความต้องการของโลก จึงเป็น 

ผู้ส่งออกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยส่งออก

มากถงึร้อยละ 90 ของยางพาราทีป่ลกูในพืน้ทีป่ระเทศไทย 

และน�าไปใช้ในประเทศเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ประเทศ

ทีส่ามารถผลติยางพาราและส่งออกเป็นอนัดบั 2 ของโลก

รองลงมาคอือนิโดนเีซยี โดยมตีลาดหลกัคอื สหรฐัอเมรกิา 

ญี่ปุ ่น และจีน โดยที่อินโดนีเซียได้เปรียบเราในเรื่อง 

มพีืน้ทีเ่พาะปลกูยางพารามากทีส่ดุในโลกถงึ 21.5 ล้านไร่ 

ค่าจ้างแรงงานถูก มีแรงงานจ�านวนมาก และราคารับซื้อ

ยางพาราจากเกษตรกรอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า ประเทศ 

ที่สามารถผลิตยางพาราเป็นอันดับ 3 รองจากไทยและ

อินโดนีเซีย และส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลก คือ 

มาเลเซีย โดยมีตลาดหลัก คือ จีน และ EU มาเลเซีย 

มข้ีอได้เปรยีบ คอื ผลผลติมคีณุภาพดเีพราะใช้เทคโนโลยี

ระดับสูง และรัฐบาลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมยางทั้งต้นน�้าและปลายน�้า ส่วนประเทศ 

ที่เป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 3 ของโลกขึ้นมาแทนที่

มาเลเซีย และเป็นผู้ผลิตอันดับ 5 ของโลก คือ เวียดนาม 

โดยมตีลาดหลกัอยูท่ีจ่นี ญีปุ่น่ และมาเลเซยี ข้อได้เปรยีบ

ของเวียดนาม คือ มีแรงงานจ�านวนมาก ค่าจ้างแรงงาน

ถูก และท�าเลที่ต้ังของเวียดนามอยู ่ใกล้จีนและญ่ีปุ ่น  

ซึง่เป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่และมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ 

(6) จะเหน็ได้ว่าการแข่งขนัในตลาดยางพาราในต่างประเทศ 

มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มี

พื้นที่ในการเพาะปลูกมากกว่าเรา ค่าจ้างแรงงานถูกกว่า 

และราคารับซ้ือยางพารายังอยู่ในระดับต�่าสุดในบรรดา 

ผู้ส่งออก ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและ

ควบคุมต้นทุนและคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อที่

จะรักษามาตรฐานและฐานลูกค้าไว้ให้ได้

ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ

แข่งขนัทัง้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ คอื ปัจจยั

เรื่องต้นทุน ซึ่งต้นทุนมีหลายประเภท ได้แก่ ต้นทุน 

โลจสิตกิส์ ต้นทนุการผลติ ต้นทนุแรงงาน ต้นทนุวตัถดุบิ 

เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนตลาดยางในประเทศ

เบื้องต้นจะพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยยังสูง (6) 

เนื่องจากมีช่องทางในการขายยางพาราที่หลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็น การขายผ่านสหกรณ์โดยวิธีการประมูล  
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ที่มีต่อต้นทุนรวม: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี

การขายผ่านพ่อค้าคนกลางท่ีไปรับซ้ือถึงในสวน หรือ

การน�ายางไปขายที่โรงงานโดยตรงด้วยตนเองหรืออาจ

รวมกลุ่มกันไปก็ได้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสามารถ

เลือกขายตามความต้องการของตน โดยพิจารณาเองว่า

เครือข่ายไหนที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มที่สุด

ดงันัน้ การศกึษาวจิยัผลกระทบขององค์ประกอบ

เครือข่ายเกษตรกรผู ้ปลูกยางพาราที่มีต่อต้นทุนของ

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี สามารถช่วย

ท�าให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนรวม 

ของเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี และเกษตรกรและ 

หน่วยงานที่สนใจสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนควบคุมตัวแปรท่ีส่งผลต่อต้นทุนรวมให้มี

ประสิทธิภาพได้

2. วิธีกำรวิจัย

2.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย

 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

เกษตรกรสวนยางพารา จังหวัดอุดรธานี จ�านวน 30,222 

คน และ ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้ตาราง Krejcie 

และ Morgan เกรซี่และมอแกน (Krejcie and Mogan, 

1970 อ้างถึงใน ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ (7) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 380 คน

2.2 แนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย

 จากทฤษฎีต ้นทุนรวมและการทบทวน

วรรณกรรม ผู้วิจัยจึงได้เขียนสมการ เพ่ือใช้เป็นแนวคิด

ในการวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงต่อไปนี้

 Profit = a + income – [(b
1
FC

1
 + b

2
FC

2
 + … 

+ b
i
FC

n
) + (b

i+1
VC

1
 + b

i+2
VC

2
 + … + b

i+i
VC

n
)]

โดยที ่ Profit  คือ ก�าไรหรือรายได้หลังจาก

หักค่าใช้จ่ายในการผลิต

 a  คือ ค่าคงที่

 income คือ รายได้จาการขายตลอดปี

 FC
1
 คือ ค่าดอกเบี้ยจ่าย

 FC
2
 คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน

 FC
3
  คือ ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ 

   อุปกรณ์

 VC
1
  คือ ค่าจ้างแรงงาน

 VC
2
  คือ ค่าน�้ามัน  

 VC
3
  คือ ค่าปุ๋ย

 VC
4
  คือ ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ 

   ท�าสวน

 VC
5
  คือ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 VC
6
  คือ ค่าสารเคมีเร่งน�้ายาง

 VC
7
  คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ต้นทุนรวม หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากการใช้

ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ในการผลิตสินค้าทั้งหมด  

โดยเป็นการรวมต้นทุนคงที่รวม และต้นทุนผันแปรรวม

เข้าด้วยกัน

 ต ้นทุนคงที่  หมายถึง  ต ้นทุนที่ ไม ่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามระดับปริมาณการผลิต หรือการขาย  

เช่น ค่าดอกเบี้ยจ่ายค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน เช่น

- ค่าเช่าที่ดิน ในกรณีที่บางส่วนจะมีค่าใช้จ่าย

ในการเช่าซื้อที่ดิน หรือค่าเช ่าที่ดินจากส�านักงาน 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร(ส.ป.ก.)

 - ค่าภาษทีีด่นิ ในกรณีทีเ่ช่าทีด่นิจากส�านกังาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ไม่ว่าจะเป็นการ

เช่าซ้ือหรือเช่า จะมีค่าภาษีที่ดินไร่ละ 40 บาทต่อปี  

ส่วนกรณีที่เกษตรกรมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 

จะเสีย ค่าภาษีที่ดินไร่ละ 5 บาทต่อปี

 ต ้นทุนผันแปร หมายถึง ต ้นทุนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามระดับปริมาณการผลิตและการขาย 

เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าน�้ามัน ค่าปุ๋ย ค่าเครื่องมืออุปกรณ์

ที่ใช้ในการท�าสวน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าสารเคมีเร่ง 

น�้ายาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2.3  เครื่องมือและและกำรทดสอบคุณภำพของ

เครื่องมือ

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัย

สร้างขึน้จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีแนวปฏบิตั ิเอกสาร 

และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นแบบสอบถามร่วมกับ 

การสัมภาษณ์ โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความ

สัมพันธ์ในเครือข่าย และต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร 
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ต้นทุนรวมและรายได้จากผลผลิตยางพาราในปี 2556  

จากเกษตรกร ซึ่งผู ้วิจัยได้ท�าการสร้างแบบสอบถาม 

ร่วมกับการสัมภาษณ์ และน�าให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน  

5 ท่านตรวจสอบคุณภาพ โดยได้ค่า IOC โดยรวม 0.8  

ซึ่งเป็นค่าความเที่ยงตรงที่ใช้ได้ หลังจากนั้นท�าการ

ทดสอบ factor analysis เพื่อยืนยันการจัดกลุ ่มของ 

ตัวแปร โดยวิธี proncipla component analysis และ 

หมุนแกนแบบ varimax ก�าหนดค่า eigen value มากกว่า 

1 ท�าการคัดเลือกเฉพาะข้อบ่งชี้ท่ีมีค่า factor loading 

มากกว่า 0.6 และท�าการทดสอบ reliability analysis  

ด้วยค่าสัมประสิทธิ- ครอนบาร์คอัลฟา ก�าหนดเกณฑ ์

ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาร์คอัลฟามากกว่า 0.7 ผลการ

ทดสอบพบว่าข้อบ่งชี้มาตรวัด ตัวแปรทุกตัวมีความ

สอดคล้องกัน

 3. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

3.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยำ่ง

 จากผู ้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 380 คน  

โดยผูต้อบแบบสอบถามมอีายเุฉลีย่ 37.05 ปี เนือ้ทีใ่นการ

ท�าสวนยางพาราเฉลีย่ 19.38 ไร่ มจี�านวนสมาชกิทีช่่วยท�า

สวนยางพาราเฉลี่ย 2 คน ผลผลิตยางพาราเฉลี่ย 343.52 

กก./ไร่/ปี ประเภทยางพาราที่ส่งขายเป็นยางก้อนถ้วย 

(ร้อยละ 81.8) ซึง่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดอืนในการเกบ็

รวบรวมยางพารา (ก่อนส่งขาย) (ร้อยละ 57.9) โดย 

ขายผ่านลานรับซื้อยางพารา (ร้อยละ 49.2) รายได้จาก 

การขายยางพาราเฉลี่ย 15,786.38 บาท/ไร่/ปี จ�านวนครั้ง

ในการขายยางพาราเฉลี่ยต่อปี 16.77 ครั้ง/ปี และกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นสมาชิกเครือข่ายยางพารา (ร้อยละ 67.9)

3.2  องค์ประกอบเครอืข่ำยยำงพำรำ และต้นทนุรวม

3.2.1  องค์ประกอบเครือข่ายยางพารา

ตำรำงที่ 3 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครือข่ายยางพารา ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน 

  ในเครือข่าย

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทุกคนในเครือข่ำย ค่ำเฉลี่ย

( X )

S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การประชุม การอบรม ที่เครือข่าย

ยางพาราได้จัดขึ้น

3.42 0.948 ปานกลาง

2. เมื่อท่านมีเวลาว่าง ท่านมักจะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเครือข่ายยางพารา

ได้จัดขึ้นเสมอ

3.07 0.779 ปานกลาง

3. ท่านมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ วางแผนหรือก�าหนดกลยุทธ ์

ในการพัฒนาเครือข่ายยางพารา

3.04 1.019 ปานกลาง

4. ท่านกับสมาชิกท่านอื่นๆ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับ 

เครือข่ายยางพาราเสมอ

3.47 0.738 ปานกลาง

5. ท่านให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายยางพารา 3.49 0.668 ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ของเครือข่ายยางพาราในระดับปานกลาง ( X  = 3.49, 

S.D. = 0.668) รองลงมามคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง

เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับ 

เครือข่ายยางพาราเสมอ ( X  = 3.47, S.D. = 0.738) และ

มีความคิดเห็นในระดับปานกลางเกี่ยวกับการได้เข้าร่วม

กจิกรรม เช่น การประชมุ การอบรม ทีเ่ครอืข่ายยางพารา

ได้จัดขึ้น ( X  = 3.42, S.D. = 0.948)
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ตำรำงที่ 4  ระดบัความคดิเหน็เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอเครอืข่ายยางพารา ด้านการมคีวามสนใจหรอืมผีลประโยชน์ 

  ร่วมกัน

ด้ำนกำรมีควำมสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ค่ำเฉลี่ย

( X )

S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1. ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในเครือข่ายยางพารา 3.56 0.576 มาก

2. การที่ท่านส่งยางพารามาขายร่วมกับเครือข่ายส่งผลให้ก�าไรจากการ

ขายมากขึ้น

3.73 0.636 มาก

3. ท่านได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ส�าหรับการลงทุนหรือ

พัฒนาสวนยางพาราของท่านจากเครือข่ายยางพารา

2.87 1.020 ปานกลาง

4. ท่านได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถในการจัดการสวน

ยางพาราหรือด้านอื่นๆ จากเครือข่าย

3.21 0.820 ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการที่ส่งยางพารามาขายร่วมกับเครือข่ายส่งผล

ให้ก�าไรจากการขายมากขึ้นในระดับมาก ( X  = 3.73, 

S.D. = 0.636) รองลงมามคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง

เกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในเครือข่าย

ยางพารา ( X  = 3.56, S.D. = 0.576) และมีความคิดเห็น

ในระดับ ปานกลางเกี่ยวกับการได้รับการส่งเสริมให้

พัฒนาความสามารถในการจัดการสวนยางพาราหรือ 

ด้านอื่นๆ จากเครือข่าย ( X  = 3.21, S.D. = 0.820)

ตำรำงที ่ 5 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครือข่ายยางพารา ด้านการพึ่งพากันและกั

ด้ำนกำรพึ่งพำกันและกัน ค่ำเฉลี่ย

( X )

S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1. สมาชิกท่านอื่นๆ ขอความช่วยเหลือจากท่าน 2.81 0.802 ปานกลาง

2. เมื่อท่านเกิดปัญหา สมาชิกท่านอื่นๆ และเครือข่ายจะให ้

ความช่วยเหลือกับท่าน

2.96 0.826 ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการได้รับการได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิก 

ท่านอื่นๆ และเครือข่ายเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกับตนเองใน

ระดับปานกลาง ( X  = 2.96, S.D. = 0. 826) รองลงมา 

มีความคิดเห็นในระดับปานกลางเกี่ยวกับการที่สมาชิก

ท่านอื่นๆ ขอความช่วยเหลือจากท่าน ( X  = 2.81, S.D. 

= 0.802)
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ตำรำงที่ 6 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครือข่ายยางพารา ด้านความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน

ด้ำนควำมสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ค่ำเฉลี่ย

( X )

S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1. สมาชิกท่านอื่นๆ ขอค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าวิธีการแก้ปัญหา

จากท่าน

3.46 0.763 ปานกลาง

2. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น มีโรคระบาดพันธ์ใหม่ ราคายางตกต�า่ 

ฯลฯ ท่านและสมาชิกท่านอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดม

ความคิด หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหากับทาง 

เครือข่ายยางพารา

3.58 0.839 มาก

3. ท่านได้มีการติดต่อสื่อสาร พบปะพูดคุย กับสมาชิกท่านอื่นๆ 

ในเครือข่ายยางพารา

3.58 0.794 มาก

จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ในระดับมากเกี่ยวกับเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนตนเองและ

สมาชิกท่านอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดม 

ความคิด หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหากับ

ทางเครอืข่าย ( X = 3.58, S.D. = 0.839) และการทีต่นเอง

ได้มีการติดต่อสื่อสาร พบปะพูดคุย กับสมาชิกท่านอื่นๆ 

ในเครือข่ายยางพารา ( X = 3.58, S.D. = 0.794)  

รองลงมามีความคิดเห็นในระดับปานกลางเกี่ยวกับการ 

ที่สมาชิกท่านอื่นๆ ขอค�าปรึกษาหรือวิธีการแก้ปัญหา 

จากตนเอง ( X = 3.46, S.D. = 0.763)

ตำรำงที ่ 7 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครือข่ายยางพารา ด้านความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

ด้ำนควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจ คำ่เฉลี่ย

( X )

S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1. บทบาทและหน้าที่ของท่านมีความส�าคัญต่อเครือข่าย 3.18 0.776 ปานกลาง

2. สมาชิกท่านอื่นๆ มักจะเชื่อฟังสิ่งที่ท่านชี้แนะและน�าไปปฏิบัติตามเสมอ 3.28 0.848 ปานกลาง

3. ความคิดเห็นของท่านมีความส�าคัญต่อสมาชิกท่านอื่นๆ หรือที่ประชุม 3.72 0.900 มาก

จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ในระดบัมากเกีย่วกบัความคดิเหน็ของท่านมคีวามส�าคญั

ต่อสมาชิกท่านอื่นๆ หรือที่ประชุม ( X = 3.72, S.D. = 

0.900) รองลงมามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

เกี่ยวกับการที่สมาชิกท่านอื่นๆ มักจะเชื่อฟังสิ่งที่ท่าน

ชี้แนะและน�าไปปฏิบัติตามเสมอ ( X = 3.28, S.D. = 

0.848) และมีความคิดเห็นในระดับปานกลางเกี่ยวกับ

บทบาทและหน้าที่ของท่านมีความส�าคัญต่อเครือข่าย  

( X = 3.18, S.D. = 0.776)

3.2.2  ต้นทุนรวม

 จากกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 380 คน 

มีต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,454.52 บาท/ไร่/ปี เมื่อจ�าแนก 

กลุ่มต้นทุนคงที่เพ่ือท�าการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มต้นทุนคงที่ต�่ากว่าเฉลี่ย และ 

กลุ่มต้นทุนคงที่สูงกว่าเฉลี่ย โดยส่วนมากอยู่ในกลุ่ม

ต้นทุนคงที่ต�่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 68.9 และรองลงมาคือ 

กลุ่มต้นทุนคงที่สูงกว่าเฉลี่ยร้อยละ 31.1 ส่วนต้นทุน

ผันแปรเฉลี่ย 6,929.58 บาท/ไร่/ปี โดยเมื่อจ�าแนก 

กลุม่ต้นทนุผนัแปรเพือ่ท�าการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั 
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ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มต้นทุนผันแปรต�่ากว่าเฉลี่ย และ

กลุ่มต้นทุนผันแปรสูงกว่าเฉลี่ย โดยส่วนมากอยู่ในกลุ่ม

ต้นทุนผันแปรต�า่กว่าเฉลี่ยร้อยละ 72.9 และรองลงมาคือ

กลุ่มต้นทุนผันแปรสูงกว่าเฉลี่ยร้อยละ 27.1 และต้นทุน

รวมเฉลีย่ 8,384.10 บาท/ไร่/ปี เมือ่จ�าแนกกลุม่ต้นทนุรวม

เพื่อท�าการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยอกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มต้นทุนรวมต�่ากว่าเฉลี่ย และกลุ่มต้นทุนรวมสูงกว่า

เฉลี่ย โดยส่วนมากอยู่ในกลุ่มต้นทุนรวมต�่ากว่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 66.6 และรองลงมาคอืกลุม่ต้นทนุรวมสงูกว่าเฉลีย่

ร้อยละ 33.4

4. สรุปผลกำรศึกษำ

สรุปผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 

37.05 ปี เนื้อที่ในการท�าสวนยางพาราเฉลี่ย 19.38 ไร่  

มีจ�านวนสมาชกิท่ีท�าสวนยางพารา 2 คน ผลผลติยางพารา

เฉลีย่ 343.52 กก./ไร่/ปี ขายยางก้อนถ้วย ขายทีล่านรบัซือ้

ยางพารา รายได้จากการขายยางพาราเฉลี่ย 15,786.38 

บาท/ไร่/ปี ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมยางพารา (ก่อน

ส่งขาย) น้อยกว่า 1 เดอืน จ�านวนครัง้ในการขายยางพารา

เฉลี่ย 16.77 ครั้ง/ปี และเป็นสมาชิกเครือข่ายยางพารา 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากในด้านความ

สัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน และมีความคิดเห็นในระดับ 

ปานกลางในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน 

ในเครอืข่าย การมคีวามสนใจหรอืมผีลประโยชน์ร่วมกนั 

การพึ่งพากันและกัน และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ และ 

เมื่อท�าการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลพบว่าข้อมูล 

มีการแจกแจงแบบปกติจึงทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ 

T-Test โดยผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ต้นทุนคงที่ 

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม และรายได้จากการขายพารา

ของเกษตรกรผู ้ปลูกยางพาราท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย

ยางพารากับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ไม่เป็นสมาชิก

เครือข่ายยางพารา แตกต่างกันโดยมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ

ไคสแคว พบว่า ความคดิเหน็ทกุด้านได้แก่ การมส่ีวนร่วม

ของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย การมีความสนใจหรือมี 

ผลประโยชน์ร่วมกนั การพึง่พากนัและกนั ความสมัพนัธ์

เชิงแลกเปลี่ยน และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ ไม่มีความ

สัมพันธ์กับต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และ

จากการค�านวณสมการก�าไร(ขาดทุน) พบว่า เกษตรกร 

ผู้ปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีก�าไร โดยแบ่งตามการเป็น

สมาชิกเครือข่ายยางพาราและไม่เป็นสมาชิกเครือข่าย

ยางพารา ได้ดังนี้  เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่าย

ยางพารา ส่วนใหญ่มีก�าไร (ร้อยละ 80.23) และขาดทุน 

(ร้อยละ 19.77) ส่วนเกษตรกรทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิเครอืข่าย

ยางพาราส่วนใหญ่มีก�าไร (ร้อยละ 74.59) และขาดทุน 

(ร้อยละ 25.41)

5. อภิปรำยผล

จากการทดสอบสมมุติฐานงานวิจัยที่ได้ก�าหนด

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม 

และรายได้จากการขายพาราของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารา

ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายยางพารากับเกษตรกรผู ้ปลูก

ยางพาราที่ไม่เป็นสมาชิกเครือข่ายยางพาราแตกต่างกัน 

โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ การเป็น

สมาชิกเครือข่ายยางพาราและไม่เป็นสมาชิกเครือข่าย

ยางพาราส่งผลกระทบต่อต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร 

ต้นทนุรวม และรายได้จากการขายยางพารา ซึง่สอดคล้อง

กบั เกษมศานต์ ชัยศลิป์ (8) ทีไ่ด้ศกึษาการพฒันาเครอืข่าย

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

เยาวชน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนของ

เยาวชนที่ เป ็นสมาชิกเครือข่ายในจังหวัดสระแก้ว  

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบส�าคัญต่อการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมคือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  

การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และการถ่ายทอดข้อมูลของ

เครอืข่ายให้ผูอ้ืน่รบัรู ้ส่วนปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันา

เครือข่าย ได้แก่ อายุ ความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกและ

บุคคลอื่น และประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม และ

สอดคล้องกบั หาญพล จนัทร์สงูเนนิ (9) ทีไ่ด้ศกึษาต้นทนุ

และผลิตภาพแรงงานในการปลูกยางพาราในจังหวัด

สุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวขนาดกลางมีการใช้
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ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่มากท่ีสุด ในด้านผลิตภาพแรงงาน  

พบว่า ครอบครัวขนาดใหญ่มีผลิตภาพแรงงานต่อ 

ครัวเรือนมากที่สุด

และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

เครือข่ายยางพารากับต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และ

ต้นทุนรวมแล้วพบว่า ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และ

ต้นทุนรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบเครือข่าย

ยางพาราทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิก 

ทุกคนในเครือข่าย การมีความสนใจหรือมีผลประโยชน์

ร่วมกนั การพึง่พากนัและกนั ความสมัพนัธ์เชงิแลกเปลีย่น  

และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ อาจเนื่องมาจากกิจกรรม

ขององค์ประกอบเครือข่ายยางพาราทั้ง 5 ด้าน ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกับต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม 

ซึง่สอดคล้องกบั จมุพฏ สขุเกือ้ และคณะ (10) ทีไ่ด้ศกึษา

ต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากการปลูก

ยางพาราจากกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 

การปลูกยางเป็นการลงทุนท่ีมีความคุ้มค่า โดยค่าใช้จ่าย

ส่วนใหญ่คือต้นทุนการกรีด การเก็บน�้ายาง การท�า 

ยางแผ่นดิบ รองลงมาคือ ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์ท�ายาง

แผ่นดิบ และค่าอุปกรณ์กรีดและเก็บน�้ายาง และ

สอดคล้องกบั อเนก กณุาละสริ ิและคณะ (11) ทีไ่ด้ศกึษา

ต้นทุนผลิตยางระดับชาวสวนซ่ึงการวิจัยจะมุ่งเน้น 

การก�าหนดต้นทุนการผลิตแผ่นยางดิบซ่ึงไม่รวมรายได้

จากการขายไม้ยางพาราเข้าไปด้วย ผลการศึกษาพบว่า  

ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบ�ารุงรักษาช่วงยางยังไม่ให้

ผลผลิต ส่วนใหญ่คือค่าแรงก�าจัดวัชพืช รองลงมาคือ 

ค่าปุ๋ยบ�ารุงต้นยาง
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ทุกคนและทุกองค ์กร ย ่อมหนี ไม ่พ ้นจาก 

การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของคนและองค์กร 

เป็นการปรบัตัวเพือ่การอยูร่อด คนหรอืองค์กรทีไ่ม่ปรบัตัว 

ก็จะไม่สามารถอยู่ในสิ่งท่ีตนเองหรือองค์กรด�ารงอยู่ 

ในอนาคตได้ ในอดีตคนหรือองค์กรจะอยู่ในโลกที่แคบ 

มีขอบเขตของปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อคนหรือ

องค์กรไม่กว ้างมากนัก นอกจากน้ีปัจจัยภายนอก 

เหล่านั้นยังไม่มีความซับซ้อนมากนัก มีการเคลื่อนไหว

หรือเปลี่ยนแปลงช้า และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

ก็ไม่มีปริมาณมากหรือไม่รุนแรงมากนัก หากแต่ปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอกมีความ 

แตกต่างจากอดีตโดยส้ินเชิงท้ังด้านขอบเขต ความไม่

แน่นอน ความซับซ้อน ไม่ชัดเจน ความรวดเร็วของ 

การเปลี่ยนแปลง และปริมาณการเปลี่ยนแปลงมาก 

และมีความแรง ดังน้ันคนและองค์กรจึงจ�าเป็นต้องมี 

การปรบัตัวอย่างรวดเรว็และตลอดเวลา นอกจากนีปั้จจยั

ภายในองค์กรก็จะต้องเอ้ือต่อการปรับตัวขององค์กร  

หรอืเป็นไปอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

การเปลี่ยนแปลงของคนและองค์กรวันนี้  หมายถึง 

การด�ารงอยูข่องคนและองค์กรในอนาคต คนและองค์กร

จึงท�างานในปัจจุบันเพื่อผลอนาคต 

การเปลีย่นแปลงของโลกปัจจบุนัและอนาคตหรอื

ที่ เราเรียกว ่าเป ็น VUCA World ซ่ึงเป ็นโลกของ 

การเปลี่ยนแปลง ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน 

และคลุมเครือสูง ( Volatility, Uncertainty, Complexity, 

Ambiguity) ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นภาวะปกติของโลก

ปัจจุบันท่ีทุกคนและทุกองค์กรต้องเผชิญ และส่งผลให้

คนและองค์กรต้องมีอัตราการปรับตัวเร็วข้ึน เพื่อให้

พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

ส�าหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ถือว่าเป็นปีท่ีต้องมี

การเตรียมความพร้อมอย่างสูงภายใต้ความเร ่งรัด 

ด้านเวลาในด้านต่างๆ หนึ่งในปัจจัยต่างๆที่ต้องเผชิญคือ 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 

Community) หรือเออีซี ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 นี้ 

เออซีี มีสมาชกิทัง้หมด 10 ประเทศ ซ่ึงกคื็อสมาชกิ

ของสมาคมประชาชาติอาเซียน (The Association of 

South East Asian Nations : ASEAN) นั่นเอง ประกอบ

ด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว 

เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย การรวมตัวของ 

กลุ่มประเทศเออีชีดังกล่าวท�าให้เกิด ประชาคมอาเซียน

ของ 3 เสาหลัก หรือ 3 ประชาคมย่อยๆคือ ประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political  

and Security Community ตัวย่อคือ APSC) ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural 

Community ตัวย่อคือ ASCC) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (Asean Economics Community ตัวย่อคือ AEC) 

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ AEC ) เพื่อให้อาเซียน 

มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ 

อย่างเสรี และเงินทุนท่ีเสรีขึ้น และได้มียุทธศาสตร์  

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิต

เดียวกัน น่ันหมายความว่าในการผลิตสินค้าจะมีการ

เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถด�าเนิน

กระบวนการผลิตท่ีใดก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากร 

จากแต่ละประเทศ ท้ังวัตถุดิบและแรงงานมาร่วม 

ในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์กฎระเบียบ
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เดียวกัน นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ การเป็นภูมิภาค 

ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาค 

ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน และการเป็น

ภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

การเป ิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  

เออีชี  เป ็น จึงมีบทบาทส�าคัญต ่อเศรษฐกิจไทย  

ซึง่หมายถงึประเทศไทยจะมีตลาดของประเทศขนาดใหญ่ 

และมีผลผลิตและการบริการ ท่ีหลากหลาย กล่าวคือ 

ไทยจะมีการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการ 

ท ่องเ ท่ียว รวมท้ังการศึกษาเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ี

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต ้ อ ง เ ต รี ย ม พ ร ้ อ ม ใ น ก า ร เ ผ ชิ ญ กั บ 

ปัญหาต่างๆ ท่ีมีลักษณะการข้ามชาติ (transnational 

problem) 

หากแต่คนและองค์กรต่างๆ ในประเทศไม่ได  ้

เผชิญกับปัจจัยด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

หรือ เออีชีอย ่างเดียวในปี 2558 และปีที่จะมาถึง  

แต่ยังต้องเผชิญกับปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย  ซ่ึงเป็นปัจจัย

ส�าคัญไม่แพ้กัน จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยและองค์กร  

หรอืหน่วยงานต่างๆ ในประเทศว่าจะเอาชนะความท้าทาย  

และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยอาศัยความ 

ได้เปรียบและสมรรถนะพิเศษที่มีอยู่ได้หรือไม่
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สามารถดาวน์โหลดแบบน�าส่งบทความได้ที่ http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวิจัยสถาบัน มข.)

หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว                     

ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จ�านวน 2 เล่ม และต้นสังกัดนักวิจัยจ�านวน 1 เล่ม

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์

1.  บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย            

สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

2.  บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�า เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

การเตรียมบทความตีพิมพ์วาสารวิจัยสถาบัน มข

1. การจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว 1 คอลัมน์ และใส่หมายเลขบรรทัดโดยให้เริ่มต้นใหม่ใน

แต่ละหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า 

2. ระยะขอบของหน้ากระดาษเว้นระยะ หน้า - หลัง 2 ซม. 

3. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK 15 ส�าหรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 ส�าหรับภาษาอังกฤษ 

4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์ ชื่อเรื่องภาษา

อังกฤษให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต์

5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่น�าส่ง

บทความ

6. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดย่อหน้า และมีความยาวไม่เกิน 18 บรรทัด

7. ค�าส�าคัญ เป็นค�าส�าคัญในบทความ ไม่เกิน 5 ค�า

8. การเขียนค�าศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย 

10. ภาพและตาราง  พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ ส�าหรับตาราง ใช้ค�าว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลขตาราง ตามด้วย 

ค�าอธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ 

ให้บอกแหล่งที่มาของตาราง โดยพิมพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดียวกันกับการอธิบายตัวย่อที่ใช้ในตาราง             

ส่วนภาพ ให้ใช้ค�าว่าภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพ ตามด้วยค�าอธิบายภาพ จัดวางอยู่ด้านล่างใต้ภาพ



11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอรูปแบบ....... หรือ 

ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น

12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา 

ของบทความ โดยจัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงล�าดับตามล�าดับหมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้

อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ  และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.  

http://resjournal.kku.ac.th
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