การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย
4.0 ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบัน บุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ จะสามารถ
ประสานการบริหารงานของผู้บริหาร วิเคราะห์ และนาเสนองาน ตลอดจนสนับสนุนวิชาการและงานต่างๆ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการทางานตลอดจนพัฒนา
งานของตนอย่างต่อเนื่อง
การวิจั ยเพื่ อพั ฒ นางานเป็ น กระบวนการหนึ่ งในการแสวงหาความรู้ และวิธีก ารที่ จะแก้ปั ญ หาหรื อ
ปรับปรุงพัฒ นางานโดยใช้วิธีวิทยาวิจัย ที่เหมาะสม เพื่อน าผลมาใช้ในการแก้ ปัญ หาหรือพัฒ นางานได้โดยตรง
ผลการวิจัยยังสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนตามวิ สัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน ที่
สาคัญกระบวนการพัฒนางานโดยการวิจัยยังใช้เป็นกลไกหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอีกด้วย
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นางานและพั ฒ นาตน เครื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มี การเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านเวที
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนสืบเนื่องทุกปีมาถึง 9 ครั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณ และชื่นชมคณะทางานที่จัดประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้ ที่ท่านได้เสียสละ ทุ่มเท แรงงาน แรงใจ
จนงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณและชื่นชม ผู้นาเสนอผลงานการวิจัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาองค์กรที่เราสังกัดอยู่รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสายงานของตนเองด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

สารจากผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้
เกิดเป็นรากฐานการพัฒนา
เป้าหมายสาคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนาบุคลากรวิจัยทุกสายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ งเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เป็ น ก าลั งส าคั ญ ในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนางานประจาสู่การ
วิ จั ย จึ ง เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ซึ่ ง ช่ ว ยในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ ส ามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญ หาและพั ฒ นางานประจา นาไปใช้ป ระโยชน์ได้ จริง ดั งนั้ น การสร้างนั กวิจัยสาย
สนับสนุนที่มีคุณภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการผลักดั นให้เกิดผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้
อีกทั้งผลลัพธ์ของงานวิจัยสามารถน าไปขอกาหนดตาแหน่ งที่ สูงขึ้น เป็น เครื่องมื อสร้างความก้าวหน้าในอาชี พ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถพัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับสานักงานประสานงานที่ประชุม
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัยกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 12 แห่ง จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจา สานสู่ความสาเร็จ ของสถาบันการศึกษา
อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาและพัฒ นางานประจา นาไปสู่การพัฒนาตนและพัฒนางาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผ ลงานวิจั ย ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิจั ย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือข่ายวิจัย
และองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุ างค์ นันตา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

กำหนดกำร กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 10
“วิจัยเพื่อพัฒนำงำนประจำ สำนสู่ควำมสำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน”
ในระหว่ำงวันที่ 10 -11 พฤษภำคม 2561
ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก (อำคำร 41) คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
วัน/เดือน/ปี
รายการ
10 พฤษภำคม 2561
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น. กล่าวรายงานการความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41)
09.10 - 09.20 น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าภาพร่วม
12 แห่ง
09.20 - 10.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา
10.30 - 11.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.45 - 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “การวิจัยพัฒนางาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. เสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และผลงานภาคโปสเตอร์
11 พฤษภำคม 2561
08.30 - 10.30 น. เสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. มอบรางวัลบทความวิจยั ดีเด่น รางวัลนาเสนอภาคบรรยายและรางวัลนาเสนอภาคโปสเตอร์
พิธีปิดการประชุม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์

1

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

2

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 10
“วิจัยเพื่อพัฒนำงำนประจำ สำนสู่ควำมสำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน”
ระหว่ำงวันที่ 10 -11 พฤษภำคม 2561
ณ ห้องประชุมช้ำงเผือก (อำคำร 41) คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิ ทร์
กำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
» กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
» กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ห้องช้ำงเผือก
ห้องช้ำงเผือก

3

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

4

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 เวลำ 13.00-17.00 น.
ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณ
ุ ณรัตน์ พิงคานนท์
สำยวิทยำศำสตร์
หมำยเลข
เรื่อง
1
การศึกษาเปรียบเทียบ bipolar electrode ที่ทาจากลวดสแตนเลส
และลวดเงินกับผลิตภัณฑ์ที่ทาจากลวด ทองคาขาวต่อการกระตุ้นการ
หดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบ
2
การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อสาเร็จรูปต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย ที่ใช้ในปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางชีวภาพในร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้
จากการฉีดน้ายารักษาศพ ที่ใช้สว่ นผสมของสารหนูและไม่ใช้สารหนู
4
การศึกษาระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6
การพัฒนากระบวนการการจัดเก็บสารเคมีของภาควิชาชีวเคมีและจุล
ชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
การปรับปรุงกระบวนงานการเชิญสอบวิทยานิพนธ์ โดยใช้แนวคิดไค
เซ็น กรณีศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
การพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกติ ติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
การศึกษาคุณภาพทางอากาศทางจุลชีววิทยาภายในห้องปฏิบตั ิการ
กลาง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
11 ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่ใช้บริการวิสญ
ั ญีที่ศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
12 การควบคุมอุณหภูมิแกน ระหว่างการผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่:
เปรียบเทียบระหว่างการ ใช้ Forced-Air Warming with Modified
Lower-Body Cover กับการใช้ ForcedAir warming with
Lower-Body cover ของบริษัท
13 การพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย
ของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบ พลังงานสะอาด สรบ. มจธ.
ในเชิงพาณิชย์
14 การทดสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
15 การตรวจทางพฤกษ์เคมีและฤทธิท์ างชีวภาพของพืช 22 ชนิด จาก
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ผู้นำเสนอ
นางสาววรางคณา ราชชารอง
นายอนุชิต บิลหละ
นางองนงค์ ภูริวัฒนกุล
นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ
นางภัทรภรณ์ ผลดี
นางสาวมาริสา นวลกุล
นางเพียงพิศ รอดปาน
นางสาวอารยา กงลา
นางอริยา ขันบุญ
นางสาวพัชรีภร หมั่นตรวจ
นางสาวสุภจั ฉรี สุขะ
นางวิลาวัลย์ สมดี

นางสาวสวลี ดีประเสริฐ
นายศุภชัย ผลศุภรักษ์
นายชุติโชติ ปัทมดิลก
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หมำยเลข

สำยวิทยำศำสตร์
เรื่อง

จังหวัดนครราชสีมา
16 การพัฒนาระบบงานบริการคูม่ ือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
17 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
18 การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการ
จัดอบรม กรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและ
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
19 แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
20 ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์
21 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
22 การจัดทาหนังสือราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์
23 ความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชาเภสัชศาสตร์ สังคม และบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
24 การวิเคราะห์ระดับสัญญาณการแพรกระจายคลื่นของสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ไดรับผลกระทบจากการรบกวนของวิทยุ
ชุมชน
25 โครงการการศึกษาการใช้แก๊สในโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 ความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผล ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
27 การดัดแปลงวิธีการสาหรับการวิเคราะห์คา่ ออกซิเจนละลายที่ใช้น้า
ตัวอย่างปริมาตรน้อยจากวิธี Winkler medthod
28 ปัญหาและอุปสรรคในการชาระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ sky
สำยมนุษยศำสตร์ละสังคมศำสตร์
หมำยเลข
เรื่อง
29 การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะ
กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
30 ศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ผู้นำเสนอ
นายศุภกานต์ หรรษาไพบูลย์
นางสาวอรอนงค์ สุทธาชีวะ

นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์

นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม
นายสิทธิศักดิ์ หมายเจริญ
นางธรรมพร เลื่อนทอง
นางสาวสุภาวดี เพชรนาม
นางสาวนิภาพร อินสี
นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ
นายพิสิษฐ์ คุณจักร
นายณวัฒน์ เนียมแสง
นางรัตนา หิรัญพันธ์
นางศิริพร เสนาะคา
ผู้นำเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณัยกร
บุญกอบ
นายวุฒิชัย กสิพันธุ์
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หมำยเลข
31
32
33
34
35
36

สำยวิทยำศำสตร์
เรื่อง
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการพิพิธภัณฑ์ผ้าใน
สถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
นครราชสีมา
การศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
การศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย ภายใต้การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ผู้นำเสนอ
นางทัศนีย์ บัวระภา
นายสุพิศ กระทุ่มกลาง
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
นางสาววรลักษณ์ จรัสดารงนิตย์
นายณัฐวุฒิ กระจายศรี
นางสาวเบญญาภาภัค
ดอกประทุม
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ที่ ๐๐๕๙/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ ๑๐
-----------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน อุดมศึกษา กาหนดจัดงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการวิจัยระดับชาติ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๐ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะ ครุศาสตร์ อาคาร ๔๑ และอาคารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภั ฏสุริน ทร์ เพื่ อเป็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยสาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถทาวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลั กวิชาการ สามารถนาผลงาน
เสนอขอกาหนดตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
อ้างถึงคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับ ชาติสาหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐
ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรตั น์
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ ลาปาง
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย
กรรมการ
๔. คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
๕. ผู้อานวยการสานักทุกสานัก
กรรมการ
๖. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๗. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินการจัดกิจกรรม
๒. ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมบรรลุผลสาเร็จ
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๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนกลำง
๒.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุ างค์ นันตา
๒.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
๒.๑.๓ นางสาววรลักษณ์ จรัสดารงนิตย์
๒.๑.๔ นายโกสินทร์ หล่อกิตติวงศ์
๒.๑.๕ นางอัจฉรีย์ มาลีหวล
๒.๑.๖ นางฤดีมาศ แสวงสาย
๒.๑.๗ นายประดิษฐ์ นิสัยกล้า

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ประสานงาน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้
การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. จัดทาเกียรติบัตร ป้ายชื่อ สาหรับผู้นาเสนอผลงาน
๓. รายงานผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บริหารทราบ

หน้าที่

๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
๒.๒.๑ นายสมชาย ชายสาอาง
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
รองประธานกรรมการ
๒.๒.๓ นางสาวนันธัชพร สามสี
กรรมการ
๒.๒.๔ นางสาวณภัทชา ปานเจริญ
กรรมการ
๒.๒.๕ นางสาวธิดารัตน์ บุญแปลง
กรรมการ
๒.๒.๖ นางฐานิดา สิทธิเสือ
กรรมการ
๒.๒.๗ นางฉัตรกมล อินทยุง
กรรมการ
๒.๒.๘ นายทรงกลด พลพวก
กรรมการ
๒.๒.๙ นางนฤมล วลีประทานพร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒.๑๐ นางสาวเพ็ญนฤมล จะระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒.๑๑ นางทัศพร ใจพินิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑. วางแผนและเตรียมการในการดาเนินงานด้านพิธีเปิด – ปิด งานประชุมวิชาการฯ
๒. ประสานงานกับผู้นาเสนองานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมตามกาหนดการ
๓. ควบคุม ดูแลการดาเนินกิจกรรมให้เรียบร้อยตามกาหนดการ
๔. รายงานผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บริหารทราบ
๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและประชำสัมพันธ์
๒.๓.๑ นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
๒.๓.๒ นางคุณภัทร ศรศิลป์
๒.๓.๓ นางสาวปุณยวีร์ ลีลาพัฒนาชัยกุล
๒.๓.๔ นางสาวสุนิศา เยาวสกุลมาศ
๒.๓.๕ นางสาวกาญจนา ไตรรัตน์
๒.๓.๖ นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน
๒.๓.๗ นางนุตสรา มิ่งมงคล
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รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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๒.๓.๘ นางปิยนุช ผมพันธ์
๒.๓.๙ นางสาวศศิธร จันครา
๒.๓.๑๐ นางสาวธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสทิ ธิ์
๒.๓.๑๑ นางสาวอรวรรณ มิถุนดี
๒.๓.๑๒ นายกิตติศักดิ์ เกียรติด์ ารงสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง อาทิ หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๒. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ บันทึกภาพกิจกรรม
๓. รับลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา ประสานเกี่ยวกับจานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
๔. ประสานงาน เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และแขกผู้มเี กียรติ
๕. สรุปผลการดาเนินงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและรายงานผู้บริหารทราบ
๖. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิจำรณำผลงำนวิจัย
๒.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางสาวพิกุล ประดับศรี
รองประธานกรรมการ
๒.๔.๓ นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
กรรมการ
๒.๔.๔ นางสุธีรา อินทเจริญศานต์
กรรมการ
๒.๔.๕ นางสาวนิศานาถ แก้ววินัด
กรรมการ
๒.๔.๖ นายประดิษฐ์ นิสัยกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔.๗ นายกิตติศักดิ์ เกียรติด์ ารงสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔.๘ นางสาวศรินทิพย์ สนทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. คัดแยกผลงานวิจัยตามกลุม่ หัวข้อการสัมมนา
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบ (format) ของผลงาน
๓. ประสานงานกับผู้ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอผลงาน ในการเตรียมการนาเสนอตามรูปแบบที่
ผู้ทรงคุณวุฒิกาหนด ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์
๔. จัดทารูปเล่มรวมผลงานวิจัย (Proceeding) ที่ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมฯ
๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่และกิจกรรมพิเศษ
๒.๕.๑ นางสาวณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์
ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นางสาวอัฉรากร ศิรสิ อน
รองประธานกรรมการ
๒.๕.๓ นางสาวขนิษฐา สีมา
กรรมการ
๒.๕.๔ นางสาวอรณภัทร ดุจจานุทัศน์
กรรมการ
๒.๕.๕ เจ้าหน้าที่ประจาอาคาร ๔๑
กรรมการ
๒.๕.๖ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
กรรมการ
๒.๕.๗ นายคมสันต์ สุพรรณภพ
กรรมการ
๒.๕.๘ นางสาวจิตตวัฒนา มีมงคล
กรรมการ
๒.๕.๙ นายสิทธิศักดิ์ สุขเสริม
กรรมการ
๒.๕.๑๐ นางสาวอรนุช นาคชาติ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕.๑๑ นายโกวิทย์ พันธ์จรุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๒.๕.๑๒ นายณัฐพงษ์ มิถุนดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โพเดียม สาหรับการลงทะเบียน และการนาเสนอ
งานวิจัย
๒. ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ตลอดจนระบบไฟส่องสว่าง
ให้พร้อมสาหรับการจัดประชุมสัมมนา
๓. ดูแลการจอดยานพาหนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานที่
จัดประชุม
๔. จัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น
๕. สารวจเส้นทางการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
๖. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน
๗. จัดเตรียมคาสั่ง ยานพาหนะ และประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
๘. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและกำรแสดง
๒.๖.๑ นายสมยศ พรมงาม
ประธานกรรมการ
๒.๖.๒ นายชยพล แสงใส
รองประธานกรรมการ
๒.๖.๓ นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
กรรมการ
๒.๖.๔ นางสาวอัญชิสา สมบัติพิทักษ์สุข
กรรมการ
๒.๖.๕ นางสาววรลักษณ์ จรัสดารงนิตย์
กรรมการ
๒.๖.๖ นางอัจฉรีย์ มาลีหวล
กรรมการ
๒.๖.๗ นางฤดีมาศ แสวงสาย
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖.๘ นายสมชาย มิถุนดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. บริการอาหาร เครื่องดืม่ ยา เวชภัณฑ์ แก่แขกผู้มเี กียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้เข้า ร่วมงาน
ในวันที่ ๑๑ และ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ประสานจัดเตรียมชุดการแสดงในพิธีเปิดและงานเลี้ยงรับรอง
๓. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
๒.๗.๑ นางสาวนิศานาถ แก้ววินัด
ประธานกรรมการ
๒.๗.๒ นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
๒.๗.๓ นางปรินดา อุสาคู
กรรมการ
๒.๗.๔ นายศุภชัย แก้วจันทร์
กรรมการ
๒.๗.๔ นายพิพัฒน์ วิถี
กรรมการ
๒.๗.๕ นางณัฏฐวรรณ สมนึก
กรรมการ
๒.๗.๖ นายต่อตระกูล เหมียดนอก
กรรมการ
๒.๗.๗ นายพงศกร เดชศิริ
กรรมการ
๒.๗.๘ นางสุมณฑา จีระมะกร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗.๙ นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทาแบบประเมินผลโครงการประชุมวิชาการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
๒. ประเมินผลจัดทารายงานสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป
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ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้การประชุมวิชาการดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรตั น์)
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ที่ ๐๓๑๓ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ
สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ ๑๐ (เพิ่มเติม)
-----------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิ ทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน อุดมศึกษา กาหนดจัด
งานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นั้น
อ้างถึงคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐
(เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. ฝ่ำยประสำนงำนกลำง
๑.๑ นางสาวกชพรรณ บุญสิน
๑.๒ นางสาวภัทรภร นิยมทอง
๑.๓ นางสาวชัญญานุช นวลสาย
หน้าที่
๑. ประสานงาน สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดาเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. รายงานผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บริหารทราบ
๒. ฝ่ำยต้อนรับและประชำสัมพันธ์
๒.๑ นางสาวบุษยาพรรณ เรียงสนาม
๒.๒ นายพา จอกทอง
๒.๓ นางสาวพัทธนันท์ สุนทร
๒.๔ นายวราวุฒิ ราศี
๒.๕ นายปิตินนท์ แก่นสาร
๒.๖ นายอุดร แก้วคา
หน้าที่
๑. บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ประสานงาน เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ
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๓. รับลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา ประสานเกี่ยวกับรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาเกียรติบตั รแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม
๓. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย
๓.๑ นางสาวเสาวคนธ์ สาเอี่ยม
๓.๒ นายศุภวัฒน์ ทองนา
๓.๓ นายดวิษ เวทย์ศิริยานันท์
๓.๔ นายสุรเดช นวะสีมยั นาม
๓.๕ นายสาเร็จ สาคเรศ
๓.๖ นายเสรี มาลทอง
๓.๗ นายวิทวัส อาโยวงษ์
๓.๘ นายณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดี
๓.๙ นายกรีฑา จารัตน์
๓.๑๐ นางสาวปานิสรา บุญโต
๓.๑๑ นายพีรนันท์ พิมพกุล
หน้าที่
๑. จัดเตรียมสถานที่บริเวณอาคาร ๔๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ ห้อง Smart classroom ห้องประชุม
ช้างเผือก ช้างแดง ช้างกระ และไอยเรศ ให้พร้อมสาหรับการประชุมวิชาการ และตกแต่งให้สวยงาม ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. จัดเตรียมบริเวณชั้น ๒ อาคาร ๔๑ เป็นสถานที่จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์
๓. จัดเตรียมบริเวณชั้น ๑ อาคาร ๔๑ เป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๐ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. จัดการจราจร สถานที่จอดรถและระบบความปลอดภัยให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมวิชาการ
๔. ฝ่ำยยำนพำหนะ
๔.๑ นายวัชรพล นิยมพันธ์
หน้าที่
๑. จัดยานพาหนะรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างกับอาคาร ๔๑
(คณะครุศาสตร์)
๕. ฝ่ำยสำรสนเทศและสื่อทัศนูปกรณ์
๕.๑ นายทวีวัฒน์ มูลจัด
๕.๒ นายนภจร พรบุญ
๕.๓ นายชูสกุล เกษฎา
๕.๔ นายคณภัทร พวงจินดา
๕.๕ นายอนันต์ แสวงมี
๕.๖ นายณัฐนันท์ แสงสว่าง
๕.๗ ายสุภาษิต เติมกล้า
๕.๘ นายโกสิน สนั่นนาม
๕.๙ นายโกสินทร์ มีชสู ิน
๕.๑๐ นายจารัส มหานาม
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หน้าที่
๑. บันทึกภาพการประชุมวิชาการฯ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet ตลอดระยะเวลาการ
ประชุมวิชาการ
๒. บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมวิชาการ
๓. ดูแลระบบ Internet และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
๖. ฝ่ำยกำรเงิน
๖.๑ นางสาวสุพัตรา อ่อนหา
๖.๒ นางสาวแสงรวีย์ พรหมดี
๖.๓ นางสาวนิภา เจาะเหมาะ
หน้าที่
๑. รับชาระเงินลงทะเบียนประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. นาส่งเงินรายได้จากการลงทะเบียนแก่มหาวิทยาลัย
๗. ฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
๗.๑ นางสาวสมินตรา ปรารถนา
๗.๒ นายศรีปราชญ์ ชุมสุข
๗.๓ นางสาวเจนจิรา โฉมงาม
หน้าที่
๑. บริการอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม แก่แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้เข้า
ประชุม
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับ ผิดชอบเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้การประชุม
วิชาการดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรตั น์)
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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สารบัญ
หน้า
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
Session 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

การศึกษาเปรียบเทียบ bipolar electrode ที่ทาจากลวดสแตนเลสและลวดเงินกับผลิตภัณฑ์
ที่ทาจากลวดทองคาขาวต่อการกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบ
โดย วรางคณา ราชชารอง, เพทาย หิรัญพันธุ์, สุภาพ นวลพลับ, ใจ สุวรรณขา
และภิเษก สุนสระบุตร .................................................................................................................
การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อสาเร็จรูปต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่ใช้ในปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา
โดย อนุชิต บิลหละ, และอนงค์ ภูริวัฒนกุล .............................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางชีวภาพในร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้จากการฉีดน้ายารักษาศพ ที่ใช้
ส่วนผสมของสารหนูและไม่ใช้สารหนู
โดย องนงค์ ภูริวัฒนกุล ..............................................................................................................
การศึกษาระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โดย ภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ, วัชระ แหวนเงิน, เอกราช นาคนวล และศุภชัย แก้วจันทร์ ......
การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย ภัทรภรณ์ ผลดี ....................................................................................................................
การพัฒนากระบวนการการจัดเก็บสารเคมีของภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย มาริสา นวลกุล และกนกวรรณ หงส์ทอง..........................................................................
การพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกติ ติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย อารยา กงลา และพรศักดิ์ กุลมินทร์ .................................................................................
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพทางอากาศทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลาง คณะเภสั ชศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
โดย อริยา ขันบุญ และกัญญาณัฐ ผิวผ่อง ...............................................................................
ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการวิสัญญีท่ีศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น
โดย พัชรีภร หมั่นตรวจ ..............................................................................................................
ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่ใช้บริการวิสญ
ั ญีที่ศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น
โดย สุภัจฉรี สุขะ........................................................................................................................
การควบคุมอุณหภูมิแกน ระหว่างการผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่: เปรียบเทียบระหว่างการ
ใช้ Forced-Air Warming with Modified Lower-Body Cover กับการใช้ Forced Air
warming with Lower-Body cover ของบริษัท
โดย วิลาวัลย์ สมดี .....................................................................................................................
การพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการ
ระบบ พลังงานสะอาด สรบ. มจธ. ในเชิงพาณิชย์
โดย สวลี ดีประเสริฐ ..................................................................................................................
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การทดสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย ศุภชัย ผลศุภรักษ์ ................................................................................................................
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การศึกษาเปรียบเทียบ bipolar electrode ที่ทาจากลวดสแตนเลสและลวดเงินกับผลิตภัณฑ์ที่
ทาจากลวดทองคาขาวต่อการกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบ
Comparative study of bipolar electrodes made from stainless steel and silver
wires and platinum in stimulation of frog gastrocnemius
วรางคณา ราชชารอง1, เพทาย หิรัญพันธุ์2, สุภาพ นวลพลับ3, ใจ สุวรรณขา4,
และภิเษก สุนสระบุตร5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาเภอหาดหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Warangkana Radchumrong1, Phetai Hiranphan2, Suphap Nuanplab3, Jai Suwankum4 and
Phisake Soonsabuth5
Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90110
บทคัดย่อ

Bipolar electrode เป็นลวดตัวนาไฟฟ้าที่ใช้สาหรับกระตุ้นเส้นประสาท sciatic ทาให้เกิดการหดตัว
ของกล้ามเนื้อ gastrocnemius ของกบในห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากับเครื่องบันทึกผลทาง
สรีรวิทยาซึ่งทามาจากลวดทองคาขาว เมื่อมีการใช้งานมานานจะเกิดการชารุดเสียหาย คณะผู้วิจัยจึงได้ซ่อมแซม
อุปกรณ์ดังกล่าวด้วยลวดสแตนเลสและลวดเงินซึ่งมีราคาถูกกว่าลวดทองคาขาวมาก การทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ การนาไฟฟ้าในการกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวระหว่าง bipolar
electrode ที่จัดทาขึ้นจากลวดสแตนเลสและลวดเงินกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เป็นลวดทองคาขาว พบว่า
การทางานของbipolar electrode ทั้ง 3 แบบมีผลต่อการกระตุ้ นเส้นประสาท sciatic ทาให้เกิดการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ gastrocnemiusของกบในห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
P<0.05
คาสาคัญ : การกระตุ้นเส้นประสาท, การหดตัวของกล้ามเนื้อ
Abtract

Bipolar electrode is electrical conductive wire used in stimulation of sciatic nerve that
leads to gastrocnemius muscle contraction of frogs in physiology laboratory. The original electrode
as an accessory part of the physiology recording instrument is made from platinum wire. It is
normally damaged after long term use. Therefore, researchers have searched for alternative bipolar
electrodes made from stainless or silver wires which are clearly cheaper than platinum wires to
replace the original product. This study was aimed to compare between the effectiveness of these
3 types of bipolar electrodes in stimulation of sciatic nerve that cause gastrocnemius muscle
contraction in frogs. The result showed that the effectiveness of bipolar electrodes made from
both stainless and silver wires were not significantly different from that made from platinum at
P<0.05
Keywords: bipolar electrode, nerve stimulation, muscle contraction
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บทนา

Bipolar electrode เป็นตัวนาไฟฟ้าที่ใช้ในการกระตุ้นเส้นประสาทของกบ สาหรับปฏิบัติการเรื่อง
คุณสมบัติของกล้ามเนื้อลายของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นอุปกรณ์
เสริมที่มากับเครื่องมือบันทึกผลทางสรีรวิทยา (kymograph) ยี่ห้อ Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังภาพที่ 1 (ก)
ซึ่งมีลักษณะเป็นลวดทองคาขาว เมื่อผ่านการใช้งานไปนาน ๆ จะเกิดการชารุดเสียหายทาให้หมดสภาพในการใช้งาน
ดังภาพที่ 1 (ข)

(ก)
ข)
ภาพที่ 1 (ก) เครื่องบันทึกผลทางสรีรวิทยา (kymograph) ที่เป็นเครื่องมือหลัก (ข) bipolar electrode ที่ชารุด
หมดสภาพในการใช้งาน เช่น ลวดนาไฟฟ้าขาด สายไฟฟ้าแข็งและหมดสภาพ สายไฟฟ้าขาด
คณะผู้วิจัยจึงได้ซ่อมแซม bipolar electrode ที่ชารุดจากวัสดุที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ เช่น ลวดสแตน
เลสที่มากับเข็มฉีดยา และลวดเงินจากจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพที่ 2) และได้ทดสอบประสิทธิภาพของการนา
ไฟฟ้ า ในการกระตุ้ น เส้ น ประสาทของ bipolar electrode ที่ ท าขึ้ น เปรี ย บเที ย บกั บ bipolar electrode ที่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ทาจากลวดทองคาขาว

Bipolar electrode
ทาจากลวดสแตนเลส

Bipolar electrode
ทำจำกลวดเงิน

ภาพที่ 2 bipolar electrode ทีจ่ ัดทาขึ้นจากลวดสแตนเลสของเข็มฉีดยาและจากลวดเงิน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจัดทาอุปกรณ์ใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ชารุดในห้องปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลาย
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ
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2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ที่ จัดทาขึ้น อย่างเป็นระบบเพื่อ ให้เกิดการยอมรั บ
สิ่งประดิษฐ์ในเชิงวิชาการและเป็นพื้นฐานสาหรับการทางานวิจัยต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
การหดตัวของกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวเมื่อได้รับสัญญาณประสาทจากเส้นประสาท โดยที่สัญญาณประสาทจะส่งมา
ตามปลายประสาท (axon) ของระบบประสาทสั่งการ (motor neuron) จานวน 1 เส้นที่จะแตกแขนงไปเลี้ยงใย
กล้ามเนื้อ (muscle fiber) จานวนหนึ่งเรียกว่า 1 motor unit (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แสดงสัญญาณประสาทที่ส่งผ่านปลายประสาทของระบบประสาทสั่งการไปเลี้ยงใยกล้ามเนื้อจานวนหนึ่ง
เรียกว่า motor unit ซึ่ง 1 motor unit จะประกอบด้วยเซลล์ประสาท 1 ตัวกับใยกล้ามเนื้อจานวนหนึ่งที่เ ซลล์
ประสาทนั้นไปเลี้ยง จากภาพ motor unit 1 จะไปเลี้ยงใยกล้ามเนื้อจานวน 2 มัด ส่วน motor unit 2 จะไปเลี้ยง
ใยกล้ามเนื้อจานวน 4 มัด เป็นต้น
(จาก Sompul Tapechum (2559). “Electromyography (EMG) and skeletal muscle contraction” Retrieved
January 24, 2018 from slideplayer.in.th/slide/2070893)
ความแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อจะขึ้นกับจานวนของ motor unit ที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย
ไฟฟ้าโดยที่กล้ามเนื้อจะเริ่มหดตัวเมื่อ motor unit จานวนหนึ่งเริ่มมีการตอบสนองต่อตัวกระตุ้น เรียกขนาดความ
แรงของตัวกระตุ้นนี้ว่า threshold stimulus และกล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวได้สูงสุดเมื่อทุก motor unit มีการตอบสนอง
ต่อตัวกระตุ้นทั้งหมด เรียกขนาดความแรงของตัวกระตุ้นนี้ว่า maximal stimulus
โลหะมีคุณสมบัติในการนากระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพนาไฟฟ้า (electrical conductivity) ซึ่งเป็น
ความสามารถในการนากระแสไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ σ (sigma) มีหน่วยเป็น siemens per metre (S/m) และสภาพ
ต้านทานไฟฟ้า (electrical resistivity) เป็นการต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในวัสดุ ซึ่งเป็นปริมาณที่ตรงข้าม
กัน ใช้สัญลักษณ์ ρ (rho). มีหน่วยเป็น ohm-metre (Ω⋅m) โลหะที่ใช้ทา bipolar electrode ทั้ง 3 ชนิดมีค่า
สภาพนาไฟฟ้าและสภาพต้านทานไฟฟ้า ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าสภาพนาไฟฟ้า : σ (S/m) และค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า : ρ (Ω⋅m) ที่อุณหภูมิ 20 OC ของ
โลหะ 3 ชนิดที่ใช้เป็นวัสดุสาหรับทา bipolar electrode
โลหะ
ค่าสภาพนาไฟฟ้า
ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
6
ทองคาขาว (Platinum)
9.43×10
1.06×10−7
เงิน (Silver)
1.45×106
6.90×10−7
สแตนเลส (Stainless steel)
18% chromium/ 8% nickel
austenitic stainless steel

6.30×107
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(ดั ด แปลงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity#Resistivity_and
_conductivity_ of_various_materials เมื่อ 26/04/2561)
สมมติฐานการวิจัย
การกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่าน bipolar electrode ที่ทาจากลวดทองคาขาว ลวดสแตนเลส
และลวดเงิน จะมีผลทาให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นไม่มีความแตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ประกอบ

วัสดุอุปกรณ์และสัตว์ทดลอง
1. เครื่อง PowerLab และโปรแกรม LabChart สาหรับบันทึกผลบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

2. bipolar electrode 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากลวดทองคาขาว
แบบที่ 2 อุปกรณ์ที่ทาจากลวดเงิน
แบบที่ 3 อุปกรณ์ที่ทาจากลวดสแตนเลส
3. สัตว์ทดลองคือ กบ (ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและ
การใช้สัตว์ทดลองของสถาบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Ref.21/2017)
วิธีการทดลอง
1. สลบกบด้วยวิธี pithing โดยใช้เข็มปลายแหลมแทงท าลายประสาทไขสั นหลั งของกบจะท าให้ กบ
สูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกาย
2. ตัดผิวหนังส่วนขา เลาะหาเส้นประสาท sciatic และเลาะแยกส่วนของกล้ามเนื้อน่อง (gastrocnemius
muscle)
3. ผูกกล้ามเนื้อน่องเข้ากับ force transducer ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแรงดึงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ดังภาพที่ 4






ใช้กระแสไฟฟ้า จาก
เครื่อง PowerLab

กระตุ้นผ่าน
bipolar
electrode ที่
คล้อง
เส้นประสาท

กล้ามเนื้อน่องหดตัว
ดึงคานของ
force transducer

ภาพที่ 4 การจัดวางอุปกรณ์สาหรับการทดลองและลาดับการทางานของการบันทึกการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบ
จากการกระตุ้นเส้นประสาท sciatic ด้วยกระแสไฟฟ้าโดยผ่าน bipolar electrode
4. กระตุ้นเส้นประสาทกบโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่อง PowerLab ที่ทาให้เกิดการหดตัวของ
กล้ามเนื้อน่องใน 2 ลักษณะคือค่า threshold stimulus และ maximal stimulus ดังภาพที่ 5
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Threshold

Maximal

stimulus

stimulus

การหดตัว

การกระตุ้น

















ภาพที่ 5 ลักษณะเส้นบันทึกการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบจากการกระตุ้นเส้นประสาท sciatic โดยช่องบันทึกที่ 1
แสดงการหดตัวของกล้ามเนื้อ ช่องบันทึกที่ 2 แสดงจานวนครั้งของการใช้กระแสไฟฟ้า ขนาดต่างๆ กระตุ้นเส้นประสาท
จนกระทั่งเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อขึ้นในครั้งที่ 4-8 ซึ่งจะเรียกความแรงกระแสไฟฟ้าที่เริ่มเกิดการหดตัวว่า
threshold stimulus และเรียกความแรงที่ทาให้เกิดการหดตัวสูงสุดครั้งแรกว่า maximal stimulus
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
บันทึกค่า threshold stimulus และ maximal stimulus ที่ได้จากการใช้ bipolar electrode ทั้ง 3 แบบมาหา
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (SEM) และทดสอบค่าสถิติแบบ paired T-test ที่ระดับค่า
P<0.05
ผลการศึกษา
พบว่ า threshold stimulus และ maximal stimulus ที่ ท าให้ เ กิ ด การหดตัว ของกล้า มเนื้ อ น่ อ งกบ
จานวน 7 ตัว ที่ได้จากการใช้ bipolar electrode ทั้ง 3 แบบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยที่ค่า threshold และ
maximal stimulus ของ bipolar electrode ที่ทาจากลวดทองคาขาวมีค่าความแรงของกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าลวด
เงินและลวดสแตนเลส ตามลาดับดังภาพที่ 6 และค่าเฉลี่ยของ threshold stimulus และ maximal stimulus
จากการใช้ bipolar electrode ทั้ง 3 แบบดังภาพที่ 7
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Strength (Volt)
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

MS ลวดสแตนเลส
MS ลวดเงิน
MS ลวดทองคำขำว
TS ลวดสแตนเลส
TS ลวดเงิน

TS ลวดทองคำขำว

2

3

4
5
Frog number

6

7

ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบตัวกระตุ้นไฟฟ้าแสดงค่า threshold stimulus (TS) และค่า maximal stimulus
(MS) ในการกระตุ้นเส้น ประสาท sciatic ทาให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อของกบจานวน 7 ตัว โดยใช้ bipolar
electrode ที่ทาจากลวดสแตนเลส ลวดเงิน และลวดทองคาขาว (n=7)
Strength (volt)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Threshold stimulus
Maximal stimulus

ลวดสแตนเลส

ลวดเงิน

ลวดทองคาขาว

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความผิดพลาดมาตรฐานของตัวกระตุ้นไฟฟ้าที่เป็นค่า threshold stimulus
และ maximal stimulus ในการกระตุ้นเส้นประสาท sciatic มีทาให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้ bipolar
electrode ที่ทาจากจากลวดสแตนเลส ลวดเงิน และลวดทองคาขาว (n=7)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการทดลองพบว่า bipolar electrode ที่ทาจากลวดทองคาขาวมีค่า threshold stimulus และ
maximal stimulus ต่ ากว่ า ลวดเงิ น และลวดสแตนเลส ตามล าดับ แสดงว่ า bipolar electrode ที่ ท าจากลวด
ทองคาขาวมีสภาพนาไฟฟ้าดีกว่าลวดเงินและลวดสแตนเลสจริง โดยที่ประสิทธิภาพในการนาสัญญาณไฟฟ้าของ
bipolar electrode ทั้ง 3 แบบไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ P<0.05 อย่างไรก็ตาม bipolar
electrode ที่ทาขึ้นจากลวดสแตนเลสที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง จะมีต้นทุนต่อชิ้นงานที่ต่ากว่าลวดเงินและลวดทองคาขาว
ซึ่งต้องสั่งทาเป็นพิเศษเพื่อให้มีลักษณะที่เป็นขดลวด และมีข้อดีในการนามาใช้งานคือลวดสแตนเลสมีความแข็ง คงรูป
และไม่หักง่ายเหมือนลวดเงินและลวดทองคาขาว
เอกสารอ้างอิง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2561). คู่มือปฏิบัติการวิชาสรีรวิทยาสาหรับ
นักศึกษาทันตแพทย์ (338-215) พิมพ์ครั้งที่ 3, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
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การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อสาเร็จรูปต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ที่ใช้ในปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Comparison of culture media from different brands on bacterial growth
in microbiology laboratory
อนุชิต บิลหละ1 และ อนงค์ ภูริวัฒนกุล2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Anuchit Billa1 and Anong Puriwattan2
Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90110.
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อสาเร็จรูป
4 ผลิตภัณฑ์ต่อการเจริญของจุลินทรีย์ซึ่งใช้แบคทีเรียที่นิยมใช้ในปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา โดยพิจารณาการเจริญ
จากจานวน (โคโลนี) และ ขนาด (เส้นผ่านศูนย์ก ลางของโคโลนีเฉลี่ยจาก 10 โคโลนี) ดังนั้นจึงใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ
สาเร็จรูป Tryptic Soy Agar (TSA) และ Nutrient Agar (NA) จากผลิตภัณฑ์ A, B, C, และ D กับแบคทีเรีย 8
ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus aureus 522, Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Entercoccus feacalis, Shigella flexneri , Salmonella Typhi
และ Escherichia coli โดยได้ทาการศึกษาด้วยวิธี spread plate และบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง บันทึกผลการทดลองที่ได้ของทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ และนาผลที่ ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ จากการวิจัยพบว่า
อาหารเลี้ยงเชื้อ TSA และ อาหารเลี้ยงเชื้อ NA จากผลิตภัณฑ์ A, B, C, และ D มีผลต่อจานวนโคโลนี และขนาด
โคโลนีของเชื้อบนอาหารที่เลี้ยง โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA
ของ A และ D ให้ผลดีในการนับจานวนโคโลนีได้มากกว่า ส่วน C ให้ผลดีในด้านขนาดโคโลนีที่ใหญ่กว่า ด้วยราคาที่
ใกล้เคียงกัน ส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA ของผลิตภัณฑ์ C ในภาพรวมให้ผลดีกับการนับจานวน และขนาดโคโลนี
มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ดังนั้นในการพิจารณาเลือกซื้อ กรณีที่มีความใกล้เคียงกันมากในเรื่องของคุณภาพและราคา
อาจต้องอาศัยลักษณะทางกายภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ เช่น มีลักษณะเป็นเกล็ด ฝุ่นผง มาประกอบการพิจารณา
ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คาสาคัญ: อาหารเลี้ยงเชื้อ, แบคทีเรีย, โคโลนี, การเจริญ
Abstract
The objective of this research was to compare the quality of culture media from 4
different brands on the growth of bacteria that are commonly used in Microbiology laboratory.
Bacterial growth was considered on the basis numbers of colony and average size (diameter of 10
colonies). Therefore, Tryptic Soy Agar (TSA) and Nutrient Agar (NA) products from A, B, C, and D. were
used for measuring growth of 8 bacteria; Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus
aureus 522, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Entercoccus feacalis, Shigella
flexneri , Salmonella Typhi and Escherichia coli. Spread plate technique was used for studying
and incubating all samples at temperature 3 5 ๐ C for 24 hours; and then all results of 4 products
were recorded for statistical analysis. It was found that both culture media (TSA and NA) products
from A, B, C, and D. significantly affected on numbers of colony and bacterial size. The differences
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are statistically significant (p < 0.05) for TSA medium, A and D produced higher numbers of bacterial
colony; while C gave a bigger size of colony with a little difference on cost. However, for overall
results in NA medium, C produced a better result for both colony counting and bacterial size than
other brands. Hence, to make a decision for buying any brands of culture media, quality and price
are important factor and for which factor is more important depends on objective of the study
including considering the physical characteristic of media in order to obtain the best benefit of
media us
Keywords : Culture Media, Bacteria, Colony, Growth
บทนา
การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ การเที ย บเคี ย งหรื อ พิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ การทดสอบต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ จุ ลิ น ทรี ย์
(Microorganisms) ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จาเป็นต้องควบคุมปัจจัยหลายอย่าง เช่น เครื่องมือ วัสดุ วิธีการ
รวมถึงอาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture media) ที่ต่างก็ต้องมีความเหมาะสม และคุณภาพดี
ปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยามีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ซึ่งมีทั้ง แบคทีเรีย เชื้อราและยีสต์ หลากหลาย
สายพันธุ์ซึ่งใช้ทั้งในงานการเรียนการสอนปฏิบัติการนักศึกษา โครงงานพิเศษของนักศึกษาและงานวิจัย โดยที่การ
เจริญเติบโตที่ดีและอยู่ในระยะที่เหมาะสมของจุลินทรีย์เป็นสิ่งจาเป็นที่สุดในการนาไปใช้งาน จะต้องนาจุลินทรีย์มา
เลี้ยงและขยายพันธุ์เพิ่มจานวนในอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีปริมาณมากพอที่จะนาไปใช้ศึกษาคุณลักษณะหรือการทดสอบ
คุณสมบัติต่างๆ อาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละสูตรมีส่วนผสมของสารอาหารหลายอย่างซึ่งเป็นการยุ่ งยากและเสียเวลาใน
การที่ห้องปฏิบัติการจะเตรียมเอง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ จึงมีผลิตภัณฑ์เป็นอาหารสาเร็จรูปออกจาหน่าย ซึ่งมีหลายบริษัท ทาให้เกิดการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะ
ด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อด้วย อาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละชนิดมีสารอาหารที่จาเป็น
ต่อการเจริญของจุลินทรีย์แตกต่างกันไป จากปัญหาที่ผ่านมาเมื่อนาอาหารเลี้ยงเชื้อบางชนิดโดยเฉพาะอาหารแข็ง
(มีวุ้นเป็นส่วนผสม) เช่น Tryptic Soy Agar (TSA) และ Nutrient Agar (NA) ซึ่งเป็นอาหารพื้นฐานที่ใช้อยู่เสมอ
จากบริษัทผู้ผลิตที่ต่างกัน มาเลี้ยงแบคทีเรียในสภาวะเดียวกันพบว่าเชื้อมีการเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากัน ทาให้เกิด
ปัญหาในการทดลอง การเรียนการสอนปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อให้แก้ปัญหาดังกล่าว และให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงเชื้อสาเร็จรูปจากผู้ผลิตว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มี
ความแตกต่างอย่างไร เพื่อจะได้จัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อได้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป ซึ่งจะได้ทั้งความถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานและคุ้มราคาค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันมีตัวแทนจาหน่ายนาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นชนิดและขนาดเดียวกันคนละผลิภัณฑ์ (ยี่ห้อ) มาเสนอ
ขายด้วยราคาต่างกัน ในการสั่งซื้อจึงเน้นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการใช้และราคาที่ไม่แพงเกินไปเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีข้อ
เปรียบเทียบด้านคุณภาพของอาหาร ทาให้ยุ่งยากในการตัดสินใจในการสั่งซื้อ สาหรับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ เคยมีตัวแทนจาหน่ายได้เสนอขายอาหารเลี้ยงเชื้อประมาณ 7 ผลิตภัณฑ์ และเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ
เช่น ราคาที่แพงเกินไป ความไม่มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงได้มีการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อใช้งานเพียง 4
ผลิตภัณฑ์ แต่ก็ยังไม่มีข้อมู ลเพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจว่าควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกสุดหรือไม่ ดังนั้นถ้า
หากมีการศึกษาเปรียบเทียบก็จะนามาซึ่งข้อมูลสาหรับการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อสาเร็จรูป 4
ผลิตภัณฑ์ต่อการเจริญของจุลินทรีย์ซึ่งใช้แบคทีเรียที่นิยมใช้ในปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
2. เพื่อนาข้อมูลไปพิจารณาประกอบในการเลือกและจัดซื้ออาหารเลีย้ งเชื้อให้ได้ตรงตามความต้องการ
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3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยา
ทบทวนวรรณกรรม
อาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture media) หมายถึง อาหารทั้งชนิดเหลวและแบบแข็ง (มี วุ้นเป็นส่วนผสม)
เนื่องจากจุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไป อาหารเลี้ยงเชื้อจึงมีส่วนผสมของสารอาหารที่
แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริ ญของจุลินทรีย์แต่ละชนิด ไม่มีอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดหนึ่งชนิดใดที่เหมาะต่อ
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ทุกชนิด อย่างไรก็ตามอาหารเลี้ยงเชื้อทุกชนิดควรมีสมบัติสาคัญดังนี้ คือ
1. มีธาตุอาหารทีเ่ หมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ในระดับความเข้มข้นเหมาะสม
2. มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์แต่ละชนิด
3. ไม่มสี ารพิษ
4. ไม่มสี ิ่งมีชีวิตใดๆ ปนเปื้อนอยู่ในอาหารนั้น
แบคทีเรีย (Bacteria) เป็นจุลินทรีย์พวกโพรคาริโอตเซลล์เดียว โดยทั่วไปขยายพันธุ์โดยวิธีเพิ่มจานวน
เซลล์จากหนึ่งเป็นสอง (Binary fission) สามารถแบ่งแบคทีเรียเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามการติดสีกรัม คือ แบคทีเรียกรัม
บวก (Gram – positive bacteria) และ แบคทีเรียกรัมลบ (Gram – negative bacteria) แบคทีเรียที่ใช้และมัก
เกิดปัญหาในการเพาะเลี้ยงของงานการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่ แบคทีเรียกรั มบวก Staphylococcus
aureus ATCC25923, Staphylococcus aureus 522, Staphylococcus epidermidis , Enterococcus
faecalis , Streptococcus pyogenes และแบคที เ รี ย กรั ม ลบ Escherichia coli ATCC25922, Salmonella
Typhi , Shigella flexneri ดังนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อประเภทอาหารแข็ง
TSA และ NA จากผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อการเจริญของแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบในห้องปฏิบัติการภาควิ ชาจุล
ชีววิทยา
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- Autoclave
- Balance
- Colony counter
- Hot air oven
- Incubator
- Vernier caliper
อาหารเลี้ยงเชื้อและเครื่องแก้ว
- Tryptic Soy Agar (TSA) 4 ผลิตภัณฑ์
- Nutrient Agar (NA) 4 ผลิตภัณฑ์
- Tryptic Soy Broth (TSB)
- จานเลี้ยงเชื้อ (Petri dish)
- Pipette ขนาด 1 และ 10 มล.
- Spreader
วิธีการวิจัย
1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด TSA และ NA ของ 4 ผลิตภัณฑ์ใส่จาน Petri dish โดยทาเป็น 2 ชุด คือ
อาหารเลี้ยงเชื้อ TSA และ NA สาหรับทดสอบกับแบคทีเรีย 8 ชนิด ที่ 3 ระดับเจือจางๆ ละ 3 ซ้า
2. การเตรียมแบคทีเรียและวิธีทดสอบ
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2.1 เตรี ย มแบคที เ รี ย 8 ชนิ ด คื อ Staphylococcus aureus ATCC25923, Staphylococcus
aureus 522, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes,
Escherichia coli ATCC25922, Salmonella Typhi, Shigella flexneri ซึ่งเป็นเชื้อที่ใช้บ่อยในห้องปฏิบัติการ
โดยการ sub culture บนอาหารแข็ง TSA ให้เชื้ออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.2 นาแบคทีเรียแต่ละชนิดบนอาหารแข็ง TSA มาเลี้ยงในอาหารเหลว TSB 24 ชั่วโมงจะได้เชื้อ
โดยประมาณ 109 cfu./ml นาเชื้อมาทาการเจือจาง 10 เท่าถึง 10-7 นาเชื้อระดับเจือจางที่ 10-5 ,10-6 ,10-7 มาเลี้ยง
ในอาหารแข็งโดยวิธี Spread plate ทา 3 ซ้า นาไปบ่มที่ 35 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง นับจานวนโคโลนีที่
ขึ้ น อยู่ บ นอาหารเลี้ย งเชื้ อที่ เวลา 24 ชั่ ว โมง โดยนั บ ในช่ ว ง 30-300 โคโลนี และวั ด ขนาดโคโลนี ด้ว ย Vernier
caliper มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm.) โดยเลือกโคโลนีเดี่ยว (Single colony) จานวน 10 โคโลนี นามาหาค่าเฉลี่ย
เนื่องจากโคโลนีเดี่ยวไม่มผี ลกระทบต่อการเจริญจากปริมาณความหนาแน่นของโคโลนี และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้ One Way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ โดยใช้ Duncan’s multiple range
tests
ผลการศึกษา
1. การนับจานวนโคโลนี (cfu/ml) ของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA 4 ผลิตภัณฑ์ ที่
เวลา 24 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 จานวนโคโลนีของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA 4 ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24 ชั่วโมง
นับจานวน โคโลนี เฉลี่ย (cfu/ml) ที่เวลา 24 ชั่วโมง
อาหารเลี้ยงเชื้อ TSA
ผลิตภัณฑ์
แบคทีเรีย
A
B
C
D
8 a
7 b
8 a
1 S. aureus ATCC 25923 1.2x10
9.5x10
1.1x10
1.1x108 a
2 S. aureus 522
9.7x107 b
9.5x107 b
1.1x108 a
1.1x108 a
3 S. pyogenes
5.0x106 ab
4.0x106 bc
5.5x106 a
3.0x106 c
4 S. epidermidis
9.0x106 a
7.5x106 b
7.5x106 b
9.0x106 a
5 E. faecalis
1.6x107 a
9.0x106 c
7.0x106 d
1.0x107 b
6 S. flexneri
4.2x106 bc
3.0x106 c
4.5x106 ab
5.0x106 a
7 S. Typhi
6.5x106 a
4.5x106 c
5.6x106 b
5.0x106 bc
8 E. coli
1.3x107 b
1.2x108 a
1.2x108 a
1.2x108 a
หมายเหตุ อักษรที่ต่างกันบนตัวเลขในแถวเดียวกันคือความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเมื่อ p < 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการนับจานวนโคโลนี (cfu./ml) แบคทีเรียทั้ง 8 ชนิดที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA
4 ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24 ชั่วโมง พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของจานวนโคโลนีที่นับได้
โดยพบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อของผลิตภัณฑ์ C, A, D ให้จานวนโคโลนีแบคทีเรียมีค่าสูงสุดกับ 5 เชื้อ และ A ให้จานวน
โคโลนี รองลงมากับ 3 เชื้อ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ A สามารถให้จานวนเชื้อที่ตรวจนับจัดว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน
ภาพรวมยกเว้นกับ E. coli ส่วน ผลิตภัณฑ์ B ให้จานวนโคโลนีแบคทีเรียน้อยที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <
0.05) กับ 7 เชื้อด้วยกันโดยมีเพียงการนับจานวนของ E. coli เท่านั้นทีให้ค่าไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ของ C และ D
2. การวัดขนาดโคโลนี (mm) ของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA 4 ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24
ชั่วโมง
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ตารางที่ 2 ขนาดโคโลนีของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA 4 ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24 ชั่วโมง
วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 10 โคโลนี (mm.) เวลา 24 ชั่วโมง
อาหารเลี้ยงเชื้อ TSA
ผลิตภัณฑ์
A
B
แบคทีเรีย
C
D
b
b
a
2.09
2.2
2.67
2b
1 S. aureus ATCC 25923
1.32 b
1.52 a
1.43 ab
1.3 b
2 S. aureus 522
0.22 c
0.62 ab
0.71 a
0.57 b
3 S. pyogenes
1.27 a
1.35 a
1.35 a
1.3 a
4 S. epidermidis
1.3 c
1.34 c
1.81 a
1.6 b
5 E. faecalis
1.52 b
1.87 a
1.61 b
1.81 a
6 S. flexneri
2.96 b
3.33 a
3.46 a
2.4 c
7 S. Typhi
3.31 c
3.88 a
3.8 a
3.51 b
8 E. coli
หมายเหตุ อักษรที่ต่างกันบนตัวเลขในแถวเดียวกันคือความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเมื่อ p < 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวัดขนาดโคโลนี (mm) ของแบคทีเรียแต่ละชนิดที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA 4
ยี่ห้อ ที่เวลา 24 ชั่วโมง พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยผลิตภัณฑ์ที่ให้ขนาดโคโลนี
ใหญ่สุดกับชนิดของเชื้อมากสุดเรียงลาดับจากมากไปน้อยคือ C, B, D และ A
3. การนับจานวนโคโลนี (cfu/ml) ของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA 4 ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา
24 ชั่วโมง
ตารางที่ 3 จานวนโคโลนีของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA 4 ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24 ชั่วโมง
นับจานวน โคโลนี เฉลี่ย (cfu/ml) เวลา 24 ชั่วโมง
อาหารเลี้ยงเชื้อ NA
ผลิตภัณฑ์
แบคทีเรีย
A
B
C
D
7c
7b
7a
1 S. aureus ATCC 25923
0.2x10
0.8x10
1.1x10
0.3x107 c
2 S. aureus 522
4.2x107 b
4.6x107 b
6.3x107 a
4.6x107 b
3 S. pyogenes
0
0
0
0
7b
7a
7a
4 S. epidermidis
0.6x10
1.1x10
1.3x10
0.3x107 c
3.8x107 c
4.4x107 b
4.8x107 a
2.9x107 d
5 E. faecalis
6 S. flexneri
1.1x107 b
1.6x107 b
1.7x107 a
1.4x107 ab
7 S. Typhi
2.5x107 d
4.0x107 c
5.5x107 b
6.2x107 a
8 E. coli
6.5x107 b
6.5x107 b
7.1x107 a
4.3x107 c
หมายเหตุ อักษรที่ต่างกันบนตัวเลขในแถวเดียวกันคือความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเมื่อ p < 0.05
จากตารางที่ 3 การนับ จานวนโคโลนี (cfu/ml) แบคทีเรียที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA 4 ยี่ห้อ จาก
เชื้อ 8 ชนิด ที่เวลา24 ชั่วโมง พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของจานวนโคโลนีที่นับได้
โดยพบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อของผลิตภัณฑ์ C ให้จานวนโคโลนีแบคทีเรียมีค่าสูงสุดกับ 6 เชื้อ ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ D ให้
จานวนโคโลนีแบคทีเรียมีค่าสูงสุดกับ 2 เชื้อ ส่วนผลิตภัณฑ์ B ให้จานวนโคโลนีแบคทีเรียมีค่าสูงสุดกับ 1 เชื้อ ส่วน
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ผลิตภัณฑ์ A ให้จานวนโคโลนีแบคทีเรียน้อยที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยการให้จานวนโคโลนี
แบคทีเรียมีค่าต่าสุดของทุกเชื้อ
4. การวัดขนาดโคโลนี (mm) ของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA 4 ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24
ชั่วโมง
ตารางที่ 4 ขนาดโคโลนีของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA 4 ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24 ชั่วโมง
วัดขนาดเฉลี่ย 10 โคโลนี (mm.) เวลา 24 ชั่วโมง
อาหารเลี้ยงเชื้อ NA
ผลิตภัณฑ์
แบคทีเรีย
A
B
C
D
c
c
a
1 S. aureus ATCC 25923
1.8
1.84
2.19
2b
2 S. aureus 522
0.99 ab
0.96 b
1.02 a
1.01 ab
3 S. pyogenes
0
0
0
0
b
b
a
4 S. epidermidis
0.99
1.0
1.17
0.94 b
5 E. faecalis
0.34 b
1.0 a
1.54 a
0.96 a
6 S. flexneri
0.66 c
0.98 b
2.12 a
0.99 b
7 S. Typhi
1.89 c
2.1 b
2.51 a
1.95 bc
8 E. coli
2.58 b
3.02 a
3.08 a
2.62 b
หมายเหตุ อักษรที่ต่างกันบนตัวเลขในแถวเดียวกันคือความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเมื่อ p < 0.05
จากตารางที่ 4 การวัดขนาดโคโลนี (mm) แบคทีเรียแต่ละชนิดทีเ่ จริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA 4 ยี่ห้อ ที่
เวลา 24 ชั่วโมง พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดย ผลิตภัณฑ์ C ให้ขนาดโคโลนี
แบคทีเรียใหญ่สุดกับ 7 เชื้อ ตามด้วย B และ D ให้ขนาดโคโลนีแบคทีเรียใหญ่สุดกับ 2 เชื้อ ส่วน A ให้ขนาด
โคโลนีแบคทีเรียใหญ่สดุ กับ 1 เชื้อเท่านัน้
การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ น้าหนัก และราคาของอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy
Agar (TSA) และ Nutrient agar (NA) ต่อปริมาตรการเตรียม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ น้าหนัก และราคาของอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Agar (TSA)
และ Nutrient agar (NA) ต่อปริมาตรการเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ
Tryptic Soy Agar (TSA)
Nutrient agar (NA)
ผลิตภัณฑ์
A
B
C
D
A
B
C
D
ลักษณะทางกายภาพ ฝุ่น ผง ฝุ่น ผง เกล็ด
ฝุ่น ผง ฝุ่น ผง ฝุ่น ผง เกล็ด ฝุ่น ผง
ราคาราคา (บาท) /500 1,177 1,498 1,337 1,401 2,140 1,198 3,252 2,509
กรัม
น้าหนักอาหารต่อน้า 1 40 กรัม 40 กรัม 40 กรัม 40 กรัม 23 กรัม 28 กรัม 20 กรัม 28 กรัม
ลิตร
ราคา (บาท) ต่อ 1 กรัม 2.35
3.00
2.67
2.80
4.28
2.40
6.50 5.02
ราคา (บาท) ต่อ 1 จาน 1.88
2.39
2.14
2.24
1.97
1.34
2.60 2.81
หมายเหตุ: การเตรียมอาหาร TSA และ NA ทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องใช้ใส่จานๆละ 20 มิลลิลิตร สามารถเตรียมเป็น
จานได้ 50 จาน ต่อปริมาตร 1 ลิตร
จากตารางที่ 5 การเตรี ย มอาหาร TSA ใช้ น้ าหนั ก อาหาร 40 กรั ม ต่ อ ปริ ม าตรน้ า 1 ลิ ต ร (1,000
มิลลิลิตร) เท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบราคาอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA ต่อน้าหนัก และราคาต่อจาน ของผลิตภัณฑ์
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A ราคา 1.88 บาทถู ก ที่ สุ ด แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งมากนั ก กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ C, D และ B ที่ มี ร าคา 2.14, 2.24, 2.39 บาท
ตามลาดับ และ ลักษณะทางกายภาพ ซึ่ง C มีสภาพเป็นเกล็ด ส่วน A, B และ D เป็นฝุ่นผง
การเตรียมอาหาร NA น้าหนักอาหารต่อ ปริมาตรน้า 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ผลิตภัณฑ์ A ใช้อาหาร
หนัก 23 กรัม ผลิตภัณฑ์ B และ D ใช้ 28 กรัม ส่วนผลิตภัณฑ์ C ใช้อาหารหนัก 20 กรัม เปรียบเทียบราคาอาหาร
เลี้ยงเชื้อ NA ต่อจาน ของผลิตภัณฑ์ B ราคา 1.34 บาท ถูกที่สุดโดยราคามีความแตกต่างมากกับผลิตภัณฑ์ A, C,
D ที่มีราคา 1.97 , 2.60 ,2.81 บาทตามลาดับ และ ลักษณะทางกายภาพ ซึ่ง C มีสภาพเป็นเกล็ด ส่วน A ,B และ
D เป็นฝุ่นผง เช่นเดียวกันทั้งอาหาร TSA และ NA
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า อาหารเลี้ยงเชื้อ TSA มีผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มี
อยู่ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปรากฏว่าการศึกษาด้านปริมาณโดยการนับจานวนโคโลนีพบว่าผลิตภัณฑ์ D และ
A ให้ผลดีที่สุด ตามด้วยผลิต ภัณฑ์ C และ B ตามลาดับ ส่วนการศึกษาโดยการวัดขนาด colony ผลิตภัณฑ์ C ให้
ผลดีที่สุด รองลงมาคือ B, A และ D ตามลาดับ สาหรับอาหารเลี้ยงเชื้อ NA มีผลต่อการเจริญเติบโตด้านปริมาณโดย
การนับจานวนโคโลนี พบว่าผลิตภัณฑ์ C ให้ผลดีที่สุดรองลงมาคือ D, B และ A ตามลาดับ และ ด้านการวัดขนาด
โคโลนี พบว่าผลิตภัณฑ์ C ให้ผลดีที่สุดรองลงมาคือ B, D และ A ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาราคาอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละผลิตภัณฑ์มาประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือก จากตารางที่ 5
พบว่าราคาอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA ต่อจาน ของผลิตภัณฑ์ A ราคา 1.88 บาทถูกที่สุดแต่ไม่แตกต่างมากนักกับผลิตภัณฑ์
C, D, B คือราคา 2.14, 2.24, 2.39 บาทตามลาดับ ส่วนราคาอาหารเลี้ยงเชื้อ NA ต่อจาน ของ ผลิตภัณฑ์ B ราคา
1.34 บาทถูกที่สุดราคามีความแตกต่างกันกับผลิตภัณฑ์ A, C, D คือราคา 1.97, 2.60, 2.81 บาทตามลาดับ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้ข้อมูลการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงเชื้อ TSA และ NA
เพื่อให้ได้อาหารเลี้ยงเชื้อในการใช้งานที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา เช่น การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อการเรียน
การสอนสาหรับการทาปฏิบัติการพื้นฐานของนักศึกษา นั้นโดยทั่วไปเน้นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคทางจุ ล
ชีววิทยา ดูการเจริญเติบโตของเชื้อเพื่อศึกษาดูลักษณะของโคโลนี บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เป็น
หลัก แต่มีแบคทีเรียบางตัวเท่านั้นที่ใช้เวลา 48 ชั่วโมงในการเจริญเติบโตจึงจะศึกษาโคโลนีได้อย่างชัดเจน ถ้า
ต้องการเลือกซื้อควรเลือกซื้อผลิตภั ณฑ์ที่ให้ค่าที่ดีที่สุดในการศึกษาการวัดขนาดโคโลนี บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากการวิจัยอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA ผลิตภัณฑ์ A และ D ให้ผลดีในการนับจานวน
โคโลนี ส่วน ผลิตภัณฑ์ C จะให้ผลดีในการศึกษาดูขนาดโคโลนี ด้วยราคาใกล้เคียงกัน ผลการวิจัยพบว่าอาหารเลี้ยง
เชื้อ NA ผลิตภัณฑ์ของ C ให้ค่าสูงสุดทุกด้านการศึกษา มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น แสดงว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ NA ของ
ผลิตภัณฑ์ C มีคุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ส่วนราคาต่อจาน C ราคา 2.60 บาท ซึ่งแพงกว่า ผลิตภัณฑ์ B ที่มีราคา
1.34 บาท ต่อจาน แต่มีระดับคุณภาพ รองจาก ผลิตภัณฑ์ C หากมีความใกล้เคียงกันมากในเรื่องคุณภาพและราคา
อาจต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆมาพิจารณาร่วมด้วย คือลักษณะทางกายภาพ สภาพของอาหารก่อนเตรียมซึ่งแต่ละ
ผลิตภัณฑ์อาจจะมีความแตกต่างกัน เช่นผลิตภัณฑ์ C มีลักษณะเป็นเกล็ด ผลิตภัณฑ์ A, B และ D เป็นฝุ่นผง ซึ่ง
อาหารที่มีสภาพเป็นเกล็ด เวลาชั่งน้าหนักจะไม่ฟุ้งกระจายและในกรณีที่เก็บไว้นานหากโดนความชื้นจะไม่เหนียว
หรือจับเป็นก้อนในกระป๋อง ซึ่งดีกว่าผลิตภัณฑ์ A, B และ D ที่ลักษณะทางกายภาพเป็นฝุ่นผง เนื่องจากเวลาชั่ง
น้าหนักจะฟุ้งกระจายเข้าสู่ระบบหายใจส่งผลอั นตรายต่อสุ ขภาพของคนทาและในกรณี ที่เ ก็บไว้ นานหากโดน
ความชื้นจะเหนียวหรือจับเป็นก้อนแล้วไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
ดังนั้นการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละชนิดควรพิจารณาปัจจัยสาคัญคือ คุณภาพของอาหาร
เลี้ยงเชื้อและราคาร่วมกัน สาหรับในส่วนของราคาอนาคตอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้อีก หรืออาจจะเอาปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างมาประกอบการพิจารณา
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การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางชีวภาพในร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้จากการฉีดน้ายารักษาศพ
ที่ใช้ส่วนผสมของสารหนูและไม่ใช้สารหนู
The Study of Comparison Biological Characteristics of Treated Cadaver
Using Cadaver Solution Containing Arsenic and without Arsenic
อนงค์ ภูริวัฒนกุล1 และ โกศล ภูริวัฒนกุล2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Anong Puriwattanakul1 and Kosol Puriwattanakul2
Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, , 90110.
บทคัดย่อ
ร่างของอาจารย์ใหญ่ถูกใช้ในการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นเวลากว่า 30 ปี โดยใช้น้ายารักษาสภาพร่างซึ่งมีสารหนูเป็นส่วนประกอบที่มีผลช่วยลดการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา ในปัจจุบันพบว่าสารหนูเป็นสารก่อมะเร็งที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางชีวภาพโดยการตรวจ
นับจานวนแบคทีเรียและเชื้อราที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับการฉีดน้ายารักษาสภาพด้วยน้ายาที่มีส่วนผสมของ
สารหนูจานวน 2 ร่างกับร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับการฉีดน้ายารักษาสภาพด้วยน้ายาที่ไม่มสี ่วนผสมของสารหนูจานวน
2 ร่างด้วยวิธีป้ายเชื้อ (swab test) ทุกสัปดาห์ จานวน 16 ครั้ง ครั้งละ 6 จุดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของจานวนแบคทีเรียที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนูและไม่มีสารหนูไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P<0.05 (ร่างที่มีสารหนู = 0.73, 0.83 ร่างที่ไม่มีสารหนู = 0.78, 0.78 โคโลนีต่อ 100 ตาราง
เซนติเมตรตามลาดับ) เช่นเดียวกับการศึกษาจานวนเชื้อรา (ร่างที่มีสารหนู = 3.39, 3.28 ร่างที่ไม่มีสารหนู = 3.44,
3.33 โคโลนีต่อ 100 ตารางเซนติเมตรตามลาดับ) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าน้ายารักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่
ชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของสารหนูสามารถนามาใช้ทดแทนน้ายารักษาสภาพที่มีส่วนผสมของสารหนูได้
คาสาคัญ : อาจารย์ใหญ่, สารหนู, แบคทีเรียและเชื้อรา
Abstract
Anatomy teaching at Department of Anatomy, Faculty of Science, Prince of Songkla
University has been relied on the use of the embalming fluid-fixed cadavers for many decades.
The conventional formula of embalming fluid consists of arsenic to serve as the disinfectant agent
preventing bacterial and fungal contaminations on the cadavers. However, one of the most serious
concerns about using arsenic is its carcinogenic activity, which could lead to health problems to
relevant persons. Therefore, this study aimed to compare embalming fluid with and without arsenic
could effectively preserve cadavers for educational purpose. The four cadavers were embalmed
by two different embalming solution formulas as follows; conventional embalming solution
containing arsenic (control group, n=2) and embalming solution without arsenic (experimental
group; n=2). Swab test was used to count bacteria and fungi for investigating the infectious risk on
cadaver by two formulas. The samples were collected and swabbed on the culture plates 6 spots
per cadaver every week for 16 weeks. The results showed that the average of bacterial count in
control group (0.73 and 0.83 colonies/100 cm2) was not statistically significant difference when
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compare with that of experimental group (0.78 and 0.78 colonies/100 cm2). The similar trend was
also observed with fugal swab test as that there was no statistically significant difference of average
fungal count between cadavers in the control (3.39 and 3.28 colonies/100 cm 2) and cadavers in
the experimental set (3.44 and 3.33 colonies/ cm2). Hence, the results strongly indicate that the
embalming solution formula without arsenic was effectively to use for cadaveric preservation and
could replace the old formula with arsenic.
Keywords: cadaver, arsenic, embalming solution, bacteria, fungi
บทนา
การเรียนกายวิภาคศาสตร์จะต้องอาศัยการชาแหละร่างของผู้ที่มี จิตกุศลอุทิศร่างกายเป็นวิทยาทาน ซึ่ง
เรี ย กว่ า อาจารย์ ใ หญ่ การรั กษาสภาพร่ างกายของอาจารย์ ใหญ่ ไว้ ไ ม่ ใ ห้เ น่า เปื่อ ยด้ว ยน้ ายารัก ษาสภาพซึ่งมี
ฟอร์ ม าลิ น สารหนู แ ละสารอื่ น ๆ เป็ น ส่ ว นประกอบ โดยร่ า งกายจะยั งคงสภาพเนื้ อ เยื่ อ ต่า งๆ ไว้ แ ละหยุ ดการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา ทั้งนอกและในร่างกายอาจารย์ใหญ่ สารหนูเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพตัวหนึ่ง
ที่เป็นส่วนผสมของน้ายารักษาสภาพศพ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงส่วนผสมของน้ายารักษาสภาพใหม่โดยเอาสารหนูออก
จากส่วนผสมดังกล่าวแล้วศึกษาเปรียบเทียบการเจริญการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราบนร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้รบั
การฉีดน้ายารักษาสภาพด้วยน้ายาที่ใช้สารหนูและไม่ใช้สารหนูเป็นส่วนผสม โดยการเก็บตัวอย่างจากร่างอาจารย์
ใหญ่ ด้ ว ยวิธี Swab test (ป้ า ยเชื้ อ ) ครั้ งละ 6 จุ ด ทุ ก สั ปดาห์เป็ น เวลา 16 สั ป ดาห์ อาศั ย การตรวจนับ จานวน
แบคทีเรียและรา มีหน่วยเป็นโคโลนี/100 ตารางเซนติเมตร (CFU/100 cm2)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสามารถปรับปรุงวิธีการรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่โดยการไม่ใช้สารหนู ซึ่งสารหนูมีผลต่อ
สุขภาพ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราทั้งนอกและในจากร่าง
อาจารย์ใหญ่
3. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับสารหนูที่มาจากร่างอาจารย์ใหญ่ในการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์
ทบทวนวรรณกรรม
จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุสาคัญให้เกิดการเน่าเสีย การเน่าเสียส่วนใหญ่เกิดจากจากจุลินทรีย์ได้ 2 ลักษณะ
หนึ่งเกิดจากการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ภายในหรือปนเปื้อนอยู่ เมื่อเซลล์จุลินทรีย์มีการเจริญ มีการใช้สารอาหาร
และมีสารประกอบต่างๆ เกิดขึ้น ลักษณะที่สอง เกิดจากเอนไซม์ที่สร้างและหลั่งออกมานอกเซลล์จุลินทรีย์หลังจาก
เซลล์ตายแล้ว การเน่าเสียจากการเจริญของจุลินทรีย์ หรือเอนไซม์ของจุลินทรีย์จะทาให้เกิดลั กษณะที่เปลี่ยนแปลง
ไปเช่น กลิ่น รส เนื้อสัมผัส การเกิดแก๊ส การไหลเยิ้มของของเหลว เป็นต้น โดยทั่วไปการเน่าเสียจากการเจริญของ
จุลินทรีย์จะเกิดได้รวดเร็วกว่าการเน่าเสียจากเอนไซม์ที่หลั่งออกมาหลังจากเซลล์จุลินทรีย์ตายแล้ว ดังนั้นหากมี
ปัจจัย ที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ก็มีผลทาให้อาหารและซากต่างๆเกิดการเน่าเสียได้เร็วขึ้น จุลินทรีย์ที่
เป็นสาเหตุสาคัญให้อาหารเน่าเสียมี 3 ประเภท ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์และรา ดังนั้นร่างอาจารย์ใหญ่ที่ใช้ในการเรียน
การสอนต้องมีสภาพที่ไม่เน่าเสีย คือไม่มีราและแบคทีเรียเจริญทั้งภายในและภายนอกร่างกาย (ผศ.ดร. สุดสาย ตรี
วานิช และ ดร. วราภา มหากาญจนกุล, 2555)
สารหนู (Arsenic) เป็นชื่อธาตุลาดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็งมี 3 สีคือ สารหนูสีเทา สี
ดา และสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรงและเป็นสารก่อมะเร็ง มักพบสารหนู 2 รูปแบบคือสารอินทรียและ
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สารอนินทรีย์ โดยสารอินทรีย์เป็นพิษน้อยกว่าสารอนินทรีย์ สารหนูสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางเดินหายใจ
ทางเดินอาหารและผ่านทางผิวหนัง
สารหนูและสารประกอบของสารหนูมีพิษมาก เมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดยการกินและการหายใจจะ
ทาลายระบบทางเดินอาหารและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และในที่สุดก็ทาให้ถึงแก่ความตาย จึงนิยมใช้เป็นยาเบื่อหนู
และเป็นที่มาของชื่อ "สารหนู" ในภาษาไทย นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในการฆาตกรรมอีกด้วย (ศ. นพ. ดร.วิจิตร บุณ
ยะโหตระ, 2558) การรักษาสภาพร่างกายของอาจารย์ใหญ่สาหรับการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทาจนแล้ว
เสร็จเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเพื่อรักษาสภาพศพมีความชุ่มชื่นและคงสภาพเนื้อเยื่อต่างๆไม่ให้สลายและหยุด
การเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย นั้นต้องอาศัยร่างที่ยังคงสภาพโดยผ่านการฉีดและการดองจากน้ายารักษา
สภาพที่ มี ส่ ว นผสมของสารหนู ด้ ว ยซึ่ ง สารหนู จ ะมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น พนั ก งานรั ก ษาศพ
นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนและตัวนักศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงสูตรน้ายารักษาสภาพที่ไม่มีส่วนผสม
ของสารหนูขึ้นมาใช้งานและได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งานในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งการทดสอบทางด้านกายภาพ เช่น ศึกษา สี กลิ่น ความยืดหยุ่น ของ
ร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นต้น และทดสอบทางด้านชีวภาพดูการเจริญเติบโตของแบคที่เรียและเชื้อราเปรียบเทียบ
ระหว่างร่างอาจารย์ที่ใช้น้ายารักษาสภาพที่ใช้สารหนูและไม่ใช้สารหนูเพื่อที่จะได้นามาปรับใช้ในงานประจาจนเกิด
เป็นผลงานวิจัยครั้งนี้ (เสนอเฉพาะทางชีวภาพเท่านั้น)
สมมติฐานการวิจัย
การเจริญเติบโตของแบคที่เรียและเชื้อราเมื่อเปรียบเทียบระหว่างร่างอาจารย์ใหญ่ที่ใช้น้ายารักษาสภาพ
ที่ใช้สารหนูกับไม่ใช้สารหนูไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
วิธีการวิจัย
การเตรียมอาจารย์ใหญ่ 2 ชนิด
1. ฉีดน้ายารักษาสภาพศพที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติในร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งมี สารหนูเป็นส่วนผสม ดองด้วย
น้ ายาดองศพไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น ซึ่ ง ท าไว้ ก่ อ นแล้ ว น้ ายารั ก ษาสภาพศพมี ส่ ว นผสมของ Potassium
nitrate,Arsenic (สารหนู), Glycerine, Phenol, Alcohol, และน้า (โกศล ภูริวัฒนกุล, 2558)
2. ฉีดน้ายารักษาสภาพศพที่ปรับปรุงใหม่ ในร่างอาจารย์ใหญ่ ที่ไม่มีสารหนูเป็นส่วนผสม แล้วดอง
ด้วยน้ายาดองศพไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งทาไว้ก่อนแล้ว (น้ายารักษาสภาพศพมีส่วนผสมทุกอย่างเหมือนเดิม เพียงแต่
ตัดสารหนูออกไปทั้งหมด
วัสดุอปุ กรณ์การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
1. ร่างอาจารย์ใหญ่ที่ใช้น้ายารักษาสภาพที่มีสารหนูจานวน 2 ร่างและที่ไม่มีสารหนูจานวน 2 ร่าง
2. cotton swab ปราศจากเชื้อ
3. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
4. ไปเปต, จานเลีย้ งเชื้อ ปราศจากเชือ้
5. เครื่องผสม (Vortex mixer)
6. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)
7. เครื่อง colony counter
8. 0.1% peptone water ในหลอดทดลองปริมาตร 10 มล.
9. อาหารเลี้ยงเชื้อ PCA (Plate count agar) สาหรับแบคทีเรีย
10. อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose agar) สาหรับเชื้อรา
วิธีการทดลอง
การตรวจนับจานวนแบคทีเรียและเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่
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โดยการเก็บตัวอย่างโดยวิธี Swab test จากร่างที่ใช้น้ายาที่มีสารหนูและไม่มีสารหนู ชนิดละ 2 ร่างทั้ง
ภายนอกและภายในร่างอาจารย์ใหญ่ทุกๆ 1 สับดาห์รวม 16 สัปดาห์จานวน 6 จุด ต่อ 1 ครั้งจากภายนอก 3 จุด
และภายใน 3 จุด โดยเก็บจากส่วนบนตั้งแต่ส่วนศีรษะถึ งส่วนอกและแขน ส่วนกลางตั้งแต่ส่วนอกถึงสะโพก
ส่วนล่างตั้งแต่ส่วนสะโพกถึง เท้า ดังนี้
1. นา cotton swab ที่ปราศจากเชื้อ จุ่มลงในหลอดที่มี 0.1% peptone water ปริมาตร 10 มล.
บิดของเหลวกับด้านในของหลอด แล้วเช็ดพื้นผิวที่ตรวจ 1 ตาแหน่ง ตาแหน่งละ 100 cm2 โดยถูตาแหน่งนั้น 2 ซ้า
ถูให้ทั่วพื้นผิว
2. นา Swab ที่ถูแล้วใส่ในหลอดที่มี 0.1% peptone water หลอดเดิม แล้วตัดก้าน cotton swab
จากนั้นนาไปเขย่าด้วยเครื่องผสม (touch mixer) เพื่อให้จุลินทรีย์หลุดจาก cotton swab
3. ใช้ปิเปตที่ปราศจากเชื้อดูด 0.1% peptone water หลอดที่มี cotton swab ปริมาตร 1 ml ใส่ใน
จานเลี้ยงเชื้อที่ปราศจากเชื้อ แล้ว pour plate ด้วยอาหาร PCA (plate count agar) สาหรับแบคทีเรียและใช้
อาหาร PDA (Potato Dextrose agar) สาหรับเชื้อรา (ทา 2 ซ้า)
4. นาไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิ 35 ๐C 24-48 ชม. สาหรับแบคทีเรียและ 30 ๐C 5-7 วัน สาหรับเชื้อ
รา
5. นับจานวนโคโลนีของแบคทีเรียและเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ด้วยเครื่อง colony counter
6. คานวณจานวนแบคทีเรียและเชื้อราบนพื้นผิวในพื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตรจากตัวอย่าง 1 มล.
7. นาค่าเฉลี่ย X10 = จานวนเชื้อทั้งหมดใน 100 ตารางเซนติเมตร (หน่วยเป็น CFU/100 cm2)
8. บันทึกค่าจานวนแบคทีเรีย และเชื้ อรามาหาค่ าเฉลี่ย (mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน
(SEM) และทดสอบค่าสถิติแบบ paired T-test ที่ระดับค่า P<0.05
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
บันทึกค่าจานวนแบคทีเรียและเชื้อรามาหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (SEM)
และทดสอบค่าสถิติแบบ paired T-test ที่ระดับค่า P<0.05
ผลการทดลอง
1. จานวนแบคทีเรียจากร่างอาจารย์ใหญ่
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่า SE ของจานวนแบคทีเรียที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนู และที่ไม่มีสารหนู
ร่างที่ 1 และร่างที่ 2 (n=2) ในทุกๆ สัปดาห์เป็นเวลา 16 สัปดาห์
ค่าเฉลี่ยและค่า SE ของแบคทีเรีย
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่
1 to 15
1 to 16
ร่างที่ 1
ค่าเฉลี่ย
0.61
0.73
มีสารหนู
ค่า SE
0.25
0.28
ร่างที่ 2
ค่าเฉลี่ย
0.72
0.83
ค่า SE
0.30
0.32
ร่างที่ 1
ค่าเฉลี่ย
0.67
0.78
ไม่มสี ารหนู
ค่า SE
0.28
0.30
ร่างที่ 2
ค่าเฉลี่ย
0.67
0.78
ค่า SE
0.26
0.29
จานวนแบคทีเรียจากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนู 2 ร่างและไม่มีสารหนู 2 ร่าง ในสัปดาห์ที่ 1- 15 ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยของจานวนแบคทีเรียจากร่างที่มีสารหนู =
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0.73, 0.83 ร่างที่ไม่มีสารหนู = 0.78, 0.78 โคโลนีต่อ 100 ตารางเซนติเมตร ตามลาดับ แต่พบว่าในสัปดาห์ที่ 16
จะมีค่าเฉลี่ยของจานวนแบคทีเรียที่สูงขึ้นถึง 2.5 โคโลนี/100 ตารางเซนติเมตรจากทั้ง 4 ร่าง โดยไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน อาจมีสาเหตุเนื่องจากการเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาเรียนร่าง
ของอาจารย์ ใ หญ่ ใ กล้ เ สร็ จ แล้ ว จึ ง ไม่ มี ก ารทาน้ ายารั ก ษาสภาพศพเพื่ อ เตรี ย มจะจั ด เก็ บเพื่ อ น าไปท าพิ ธี ข อ
พระราชทานเพลิงศพต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้จานวนแบคทีเรียเพิ่มจานวนขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในช่วง
สัปดาห์ที่ 1-15 ที่ยังมีการทาน้ายารักษาสภาพศพ ดังแสดงในภาพที่ 1
ค่าเฉลีย
่ ของจานวนแบคทีเรียจากร่างอาจารย์ใหญ่

CFU/100 cm

2

5.00
4.00

ร่างที่ 1

3.00

ร่างที่ 2

2.00

ค่าเฉลีย
่

1.00
0.00
Wk 1-15

Wk 16

Wk 1-15

Wk 16

มีสารหนู

มีสารหนู

ไม่มส
ี ารหนู

ไม่มส
ี ารหนู

ภาพที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่า SE ของจานวนแบคทีเรียจากร่างอาจารย์ใหญ่ทมี่ ีสารหนูและไม่มีสารหนูของ ร่างที่
1, ร่างที่ 2 และค่าเฉลี่ยจากทั้ง 2 ร่าง ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-15 และในสัปดาห์ที่ 16
2. จานวนเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่า SE ของจานวนเชื้อราที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนู และที่ไม่มีสารหนู ร่างที่ 1 และ
ร่างที่ 2 (n=2) ในทุกๆ สัปดาห์เป็นเวลา 16 สัปดาห์
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่
ค่าเฉลี่ยและค่า SE ของเชื้อรา
1 to 15
1 to 16
ร่างที่ 1
ค่าเฉลี่ย
2.11
3.39
มีสารหนู
ค่า SE
0.72
0.99
ร่างที่ 2
ค่าเฉลี่ย
1.94
3.28
ค่า SE
0.68
0.88
ร่างที่ 1
ค่าเฉลี่ย
2.22
3.44
ไม่มสี ารหนู
ค่า SE
0.83
1.08
ร่างที่ 2
ค่าเฉลี่ย
2.06
3.33
ค่า SE
0.77
0.87
จานวนเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนู 2 ร่างและไม่มีสารหนู 2 ร่างเป็นไปในลักษณะเดียวกับ
จานวนแบคทีเรียคือในสัปดาห์ที่ 1- 15 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยของจานวนเชื้อรา
จากร่างที่มีสารหนู = 3.39, 3.28 ร่างที่ไม่มีสารหนู = 3.44, 3.33 โคโลนีต่อ 100 ตารางเซนติเมตร ตามลาดับ และ
ในสัปดาห์ที่ 16 จะมีค่าที่สูงขึ้นถึง 21.7, 22.5 โคโลนี/100 ตารางเซนติเมตรจากทั้ง 4 ร่าง โดยไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและน่าจะเกิดจากสาเหตุเช่นเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 2
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CFU/100 cm

2

้
ค่าเฉลีย
่ ของจานวนเขือราจากร่
างอาจารย์ใหญ่
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

ร่างที่ 1
ร่างที่ 2
ค่าเฉลีย่

Wk 1-15

Wk 16

Wk 1-15

Wk 16

มีสารหนู

มีสารหนู

ไม่มส
ี ารหนู

ไม่มส
ี ารหนู

ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่า SE ของจานวนเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนูและไม่มีสารหนูของ ร่างที่ 1,
ร่างที่ 2 และค่าเฉลี่ยจากทั้ง 2 ร่าง ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-15 และในสัปดาห์ที่ 16
อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะการวิจัย
น้ายารักษาสภาพศพแบบที่มีสารหนูและไม่มีสารหนูเป็นส่วนผสมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราในร่างอาจารย์ใหญ่ ดังนั้ นการใช้น้ายารักษาสภาพร่าง
อาจารย์ใหญ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้น้ายาที่มีสารหนูเป็นส่วนผสม
ซึ่งสารหนูจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และยังช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายในการซื้อสารหนู ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดน้ายารักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่
การวิจัยครั้งนี้มีการใช้จานวนตัวอย่างร่างอาจารย์ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องของจานวนร่าง
ตัวอย่างที่ต้องใช้การเก็บตัวอย่างครบทั้ง 6 จุดทุกสัปดาห์และเงื่อนไขของเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์
และจากการวิจัยนี้ได้ข้อ มูลยืนยันที่ทาให้มีการเปลี่ยนน้ายารักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ใหม่ ซึ่งสามารถใช้ได้ใน
ปัจจุบัน
เอกสารอ้างอิง
โกศล ภูริวัฒนกุล. (2558). คู่มือการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ (ศพ) สาหรับการเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์.
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การศึกษาระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Study of the equipment and machine circulation system Production
Technology, Faculty of Industrial Technology
ภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ1, วัชระ แหวนเงิน2, เอกราช นาคนวล3, และ ศุภชัย แก้วจันทร์4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Panuwat Tumcharoen1 Watchara Wanngien2 Aekkarath Naknual3 and Supachai Kaewjun4
Faculty of Industrial Technology, Surindrajabhat University
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาแนวทางของระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักรภายในอาคาร
ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โดยมีการทดลองกระบวนการและการใช้รูปแบบระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องจักร ด้วยระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ระบบ TPM การ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการ
เบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ
ผลการดาเนินการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 99
เพศหญิง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมาเป็น
อาจารย์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการ
เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร โดยภาพรวมแล้วมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D.= 1.15) มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบ TPM การบารุงรักษาทวีผล ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องจักร โดยภาพรวมแล้วมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D.= 0.75) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ โดยรวมมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.85, S.D.= 0.27) เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังมีอยู่หรือพร้อมที่จะใช้งาน การ
เบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ ระบบคอมพิวเตอร์ ICT จึงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพกับระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากที่สุด
คาสาคัญ: ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร, ระบบไคเซ็น, ระบบ TPM, ระบบคอมพิวเตอร์ ICT
Abstract
This research aimed to study the better efficient way of equipment and machine
circulation system in Production Technology. The experiment emphasized on process and system
of equipment and machine circulation using KAIZEN system with reduce/cancel/ change in dispatch
system, TPM system on maintenance with participation and ICT computer system when borrowing
and returning equipments and machine.
The results showed that most respondents were 198 males (99%) and 2 females (1%) ;
were 190 students ( 95%) followed by 6 lecturers ( 3%) and 3 officials ( 2 %) . The opinions of
respondents about suitability of KAIZEN system with reduce/cancel/change in dispatch system
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were generally in high level ( X = 3.83, S.D.= 1.15), of TPM system on maintenance with participation
were generally in high level ( X = 3.94, S.D.= 0.75), and ICT computer system when borrowing and
returning equipments and machine were generally in high level ( X = 4.85, S.D.= 0.27). This system
could examine the equipments and machine readily to use, borrowing and returning equipments
and machine in Production Technology, Faculty of Industrial Technology.
Keywords: Equipment circulation system machine tools, KAIZEN, TPM, Computer ICT
บทนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสาขาที่เปิดทาการสอนในระดับ
ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิดขึ้นภายใต้ความเติบโตของ “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สุรินทร์” ซึ่งได้เปิดทาการสอนเป็นวิชาเลือกแขนงใดแขนงหนึ่ง จนกระทั่งปีการศึกษา 2543 ได้เปิดทาการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) เป็นรุ่นที่ 1 และต่อมาได้เปิดทาการสอน หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ในปี พ.ศ.2549 และรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา จนถึงปัจจุบันได้เปิด
หลักสูตรเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษาที่
1/2554 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป.หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน ในปัจจุบัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมีนักศึกษาทุกชั้นปีมากกว่า 250 คน
ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจะเน้นในด้านงานอุตสาหกรรมทั้งทฤษฎี และ
ปฏิบัติ และในรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือกล 1 รายวิชาปฏิบัติเครื่องมือกล 2 และรายวิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีการ
ผลิต ในการเรียนการสอนนักศึกษาจาเป็นต้องฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ และใช้งานเครื่องจักร งานกลึง งานกัด
งานไส งานเชื่อมโลหะ และงานเชื่อมแก๊ส จริง เพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญในการปฏิบัติงานจริงในการออกฝึกสหกิจศึกษา
และการทางานในอนาคตต่อไป
ปัจจุบันด้วยพื้นที่ภายในอาคารโรงฝึก งานของสาขาวิ ชาฯ ที่มีอยู่อย่างจากัด อีกทั้งเครื่องมือ มี ก าร
สูญหาย ชารุดบ่อยครั้ง และเครื่องจักรต่างๆ มีการชารุดตามสภาพการใช้งาน เนื่องจาก เครื่องมือเครื่องจักร
บางอย่างใช้งานมานานกว่า 10 ปี เครื่องมือ และเครื่องจักรจึงมีไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาที่เพิ่ มมากขึ้น ใน
ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ งเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสาขาวิ ชาฯ ไม่ ส ามารถดู แล และแนะน าการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และการใช้ งาน
เครื่องจักรที่ถูกต้อง ปลอดภัยได้ทุกคน เนื่องจากบางรายวิชามีการเรียนการสอนพร้อมๆ กัน นักศึกษามีจานวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงดูแลได้ไม่ทั่วถึงกัน
จากประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยและคณะ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวทางและระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึง และจัดเก็บเครื่องมือไม่ให้เกิดการสูญหายอีก อีกทั้งยังช่วยแนะนาดูแลการใช้เครื่อ งจักรที่ถูกต้ อ ง และ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อลดเวลาการซอมบารุงรักษาเครือ่ งมือและเครื่องจักรใหนอยลงจะไดมีเวลาทางาน
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสามารถทางานอย่างอื่นได้ และยังช่วยลดงบประมาณในการสั่งชื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา อีกทั้งยังช่วยส่งผลดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางของระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต
ประโยชน์ของการวิจัย
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบตั ิอย่างทั่วถึง
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2. ได้แนวทางและระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักรภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการสาขา และประธานสาขา นาไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อย่างถูกวิธี และมีนโยบายรูปแบบปฏิบัติในระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. ช่วยลดงบประมาณในการสั่งชื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์,วัสดุสิ้นเปลืองในการใช้ปฏิบัติงานในสาขาวิชา ต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลีย่ น
KAIZEN ไคเซ็น หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (KAIZEN) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การ
ปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดที่ทาใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วม
ของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทางานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเกิดจากการบริหาร ที่ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทศวรรษที่ 1980
และทศวรรษที่ 1990 บริษัทที่ประสบความสาเร็จมักนาเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบ
ผลสาเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะทาให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นกล
ยุทธ์ในการปรับปรุงที่มุ่งที่ตัวลูกค้า (กัลยาณี สูงสมบัติ. 2550)
ระบบ TPM การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
T : TOTAL โดยทุกคนมีส่วนร่วม
P : PRODUCTIVE เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต
M : MAINTENANCE การบารุงรักษาเครื่องจักร
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย –ญี่ปุ่น) ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้าน TPM มานานมากกว่า 20 ปี โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจาก JIPM มาถ่ายทอดความรู้ด้าน TPM จนที่แพร่หลาย ปัจจุบันสมาคมมีหน้าที่ให้ความรู้และผลักดันใน
เรื่องของ Total Productive Maintenance การบารุงรักษากาลังกลายเป็นกิจกรรมอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ
ที่สุดอย่าง หนึ่งทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กาลังพัฒนา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาของการบารุงรักษา
นับวันจะยุ่งยากสลับซับซ้อนใช้เวลามากขึ้น ใช้งบประมาณ เครื่องมือและกาลังคนมากขึ้นหมายถึงการลงทุนที่สูงขึ้น
ดังนั้นความสนใจจึงอยู่ที่ว่า ทาอย่างไรจึงจะถอนทุน และกาไรอย่างสมเหตุสมผล จากการลงทุน ในเครื่องจักร
อุปกรณ์อันสูงขึ้น
โครงสร้าง TPM สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ทีม่ า ดัดแปลงจาก (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2557)
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ระบบคอมพิวเตอร์ ICT
ICT มาจาก
- Information สารสนเทศ, สารนิเทศ, ในบางครั้งหมายถึงข้อมูล
- Communication การสื่อสาร
- Technology เทคโนโลยี
ICT หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ เรียงลาดับ สรุป คานวณ
จัดเก็บ ค้นคืน จัดทาสาเนา และแพร่กระจาย หรือสื่อสาร ข้อมูล ทาให้ข้อมูลกลายเป็นสารสนเทศที่ดี มีความ
ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และเกิดคุณค่าต่อผู้ใช้
สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หมายถึง เทคโนโลยีทั้งหลาย (โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก) ที่ทาหน้าที่ใน การจัดการข้อมูล ได้แก่ การนาข้อมูลเข้า การประมวลผลข้อมูล ให้
ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ และเผยแพร่ต่อไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ ให้สามารถได้ใช้ผลผลิตนั้น อย่างถูกต้อง ตรงและ
ทันกับความต้องการ เราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารหาข้อมูล ความรู้ในการศึกษา กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้
เพื่อหาความรู้และโลกทัศน์ใหม่ ๆ ได้
ธนพฤทธ รัตนจาตุรนต์ (บทคัดย่อ : 2547) การศึกษาเรื่อง“องค์ประกอบที่มีผลต่อ มาตรการที่เกี่ยว
ข้อองกับประสิทธิภาพการป้องกันสิ นคาเสียหายของแผนกป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร จากัด
(มหาชน) สาขาประชาชื่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ
ป้องกันสินคาเสียหายของแผนกป้องงกันการสูญเสีย บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอร จากัด(มหาชน) สาขาประชาชื่น
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านบุคคล, องค์ประกอบด้านองค์การกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการป้องกันสินคาเสียหายของแผนกปองกันการสูญเสีย บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอร จากัด(มหาชน)
สาขาประชาชื่น ตามลาดับ ประชากรที่ศึกษาไดแก พนั กงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันสินค้าเสียหายของ
บริ ษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอรจากัด(มหาชน) สาขาประชาชื่น จานวน300 คนผลการศึกษา พบวา พนักงานมี
ความเห็นด วยตอมาตรการที่เกี่ยวของกั บประสิทธิภาพการปองกัน สินคาเสียหายของแผนกปองกันการสูญเสีย
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จากัด(มหาชน) สาขาประชาชื่น โดยรวมอยู ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พนักงานมีความเห็นต่อขอกาหนดการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยอยู ในระดับสูงที่สุดรองลงมาเปนการ
กาหนดน้าหนักสินค้าเพื่อจัดเรียงในชั้นวางสินคา และมีความเห็นวามาตรฐานการปฏิบัติงานโกดังสิ นคาอยูในระดับ
ต่าที่สุด สาหรับองคประกอบที่มีผลตอมาตรการที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการปองกันสินคาเสียหายของแผนก
ปองกันการสูญเสีย พบวา เพศ โครงสรางองคการ สิ่งแวดลอมในองคการรางวัล ภาวะ ผู้นา และความสั มพันธ
ระหวางบุคลากรมีความสัมพันธกั บมาตรการที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการปองกันสินคาเสียหายของแผนก ป
องกันการสูญเสีย อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ.05
ชัยวัฒน คงสวัสดิ์ (บทคัดย่อ : 2551) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานของแผนกสโตร บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนี่ยริ่ง จากัด2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของแผนกสโตร บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนี่ ยริ่ง จากัด จาแนกตามปจจัยสวน
บุคคล กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ จานวน42 คน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บ ข
อมูลวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ ค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน คาt-test และF-test เมื่อพบความแตกต
างจึงทดสอบแบบรายคูดวยวิธี LSD ( Least Significant Difference ) ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานของแผนกสโตร บริ ษั ท บางกอก เทเลคอม เอ็ น จิ เ นี่ ย ริ่ ง จ ากั ด พบว า
ประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเปนรายดานพบวาดานกระบวนการในการทางาน และการ
ประสานงานระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพอยู ในระดับปานกลาง สวนดานการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณมี
ประสิทธิภาพอยู ในระดับพอใช 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของแผนก
สโตรบริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนี่ ยริ่ง จากัด พบวาพนักงานที่มี เพศและอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของแผนกสโตร ไมแตกตางกัน สวนพนักงานที่มีระดับการศึกษา และรายได
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของแผนกสโตร แตกตางกัน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปัจจุบัน
1. ทาอย่างไรที่จะสามารถเบิกจ่ายเครื่องมือไปแล้วส่งกลับ
คืนไม่เกิดความชารุด และการสูญหาย
2. ทาอย่างไรจึงจะดูแลแนะนาการใช้งานเครื่องจักรอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ได้ทั่วถึงกัน

วิเคราะห์ปญ
ั หา
1. เครื่องมือสูญหายบ่อยครั้ง
2. เครื่องจักรเกิดการชารุด
3. ดูแลแนะนาการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ไม่ทั่วถึงกัน
4. การเบิกจ่ายเครื่องมือไม่เป็นระบบและไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
ทดลองใช้รปู แบบในการแก้ปญ
ั หาการเบิกจ่ายเครื่องมือ
และใช้งานเครื่องจักร
1. ใช้ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน 1 เดือน
2. ใช้ระบบ TPM การบารุงรักษาทวีผลทีท่ ุกคนมีสว่ นร่วม
1 เดือน
3. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและ
ส่งคืนเครื่องมือ 1 เดือน
ผลที่ได้
ได้แนวทางและระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร
ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ชว่ ยลดปัญหาที่เกิดขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา
1.1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จานวน 200 คน
1.2 อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
2. ขอบเขตด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง โดยทาการทดลองใช้งานจริงแนวทาง
ละ 1 เดือนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด มีดังนี้
2.1 การแก้ไขโดยใช้ระบบ ไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ช่วงระยะวันที่ 1-30 พ.ย. 56
2.2 การแก้ไขโดยใช้ระบบ TPM การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ช่วงระยะวันที่ 1-31 ธ.ค.
56
2.3 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ ช่วงระยะวันที่ 1-31 ม.ค.
57
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาแนวทางและระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายใน
อาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น คณะผู้วิจัย ได้มีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ศึกษาทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร โดยศึกษา
ระบบดังต่อไปนี้
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1.1.1 ศึกษาระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร
1.1.2 ศึกษาระบบ TPM การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องจักร
1.1.3 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นั กศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักศึกษา และ
บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ภาคปกติ และภาค กศ.บป.ที่มีการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ ประจาภาค
เรียนที่ 1/2556 และ 2/2556 มีจานวน 200 คน ดังนี้
1.2.1 บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
จานวน 10 คน
1.2.2 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นปี่ที่ 1 จานวน 56 คน
1.2.3 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นปี่ที่ 2 จานวน 65 คน
1.2.4 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นปี่ที่ 3 จานวน 41 คน
1.2.5 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นปี่ที่ 4 จานวน 28 คน
2. เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและดาเนินการวิจัย คือแบบประเมินระบบและแบบสอบถามความพึง
พอใจการใช้งานระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้ง 3 ระบบ โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อ
ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
2.1.1 ลักษณะเครื่องมือ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ระดับชั้นปี
และอายุ
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อระบบการ
เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต แบ่งเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ 1)
ด้านความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการทางานของระบบ 2) ด้านความพึงพอใจในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์
และ3) ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์กับระบบการเบิ กจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ลักษณะคาตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง นั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากร ที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
2.2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากการค้นคว้าเอกสารตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยพิจารณาให้สอดคล้องเกี่ยวกับ
ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร
2.2.2 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเขียนเป็นข้อกระทง (Item) ของแบบประเมิน
ระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจตามองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการเบิกจ่ายเครื่อ งมือ เครื่องจักร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งพิจารณาจากตัวแปรต้นที่สนใจ
และมีผลต่อตัวแปรตาม
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ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อระบบการ
เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการทางานของระบบ 2) ด้านความพึงพอใจในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ และ
3) ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์กับระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร แล้วนามาสร้างแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรั บ ปรุง นั ก ศึ ก ษาและบุค ลากร ที่ มี ต่ อ ระบบการเบิ กจ่ ายเครื่อ งมือ เครื่อ งจัก ร ภายในอาคารปฏิ บัติงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
2.2.3 สร้างเครื่องมือฉบับร่างและนาเครื่องมือไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความ
ถูกต้อง พิจารณาข้อความที่เหมาะสมและแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้ครอบคลุมเนื้อหายิ่งขึ้น แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ ช่วย
ตรวจทานแก้ไขด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.2.4 แก้ ไ ขแบบสอบถามตามที่ ป รึ ก ษา และผู้ เ ชี่ ย วชาญเสนอแนะ เพื่ อ ให้ ส มบู ร ณ์ แ ละ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปเสนอที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
2.2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ได้ไปทดลองใช้ จนได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ
ใช้ในการเก็บข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร โดยใช้หลักการ 3 ระบบ และ
แบ่งช่วงในการทดลองใช้ระบบออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 1 เดือน ดังนี้
ระยะที่ 1 ทดลองโดยใช้ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่าย
เครื่องมือเครื่องจักร ช่วงระยะวันที่ 1-30 พ.ย. 56
ระยะที่ 2 ทดลองโดยใช้ระบบ TPM การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการ
เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ช่วงระยะวันที่ 1-31 ธ.ค. 56
ระยะที่ 3 ทดลองการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ ช่วงระยะวันที่
1-31 ม.ค. 57
การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างให้นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จานวน 200 คน
ที่ลงปฏิบัติงานในคาบเรียนรายวิชาปฏิบัติ ทั้งวันจันทร์ -ศุกร์ และเสาร์ -อาทิตย์ ตอบแบบประเมินระบบ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร แบ่งเป็นแต่ละ 3 ระบบ
3.1.1 ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร

3.1.2 ระบบ TPM การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการ เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร

3.1.3 ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ
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3.2 คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คณะผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนมา และทาการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ
การเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร แบ่งเป็นแต่ละ 3 ระบบ ดังนี้
4.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม นามาแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) จาแนกเป็น สถานภาพ ระดับชั้นปี และอายุ
4.1.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อ ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ด้วย ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean : X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.) (บุญเรือง ขจรศิลป์. 2539 : 41)
4.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ระบบการเบิ ก จ่ า ยเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ภายในอาคาร
ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โดยวิเคราะห์เนื้อความแต่ละประเด็นแล้วสรุปในเชิงบรรยาย
4.3 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating
Scale) ในตอนที่ 2 ใช้วิธีการอิงเกณฑ์ (มณี โพธิเสน. 2543 : 24) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมี
ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร
ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมี
ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร
ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมี
ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร
ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมี
ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร
ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมี
ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร
ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลีย่ น
ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ดังนี้
นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบ
ไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร โดยรวมมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก
( X = 3.83, S.D.= 1.15) แต่ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ก็ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่เสียไป หรือหามาทดแทนใหม่ เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมากและการเพิ่มจานวน
นักศึกษาของแต่ละปีอีกด้วย
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระบบ TPM การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคน
มีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ดังนี้
นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบ
TPM การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร โดยรวมมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.94, S.D.= 0.75) ซึ่งถือเป็นความสาเร็จในภาพรวม โดยพิจารณาการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทางานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่าย
และส่งคืนเครื่องมือ ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ดังนี้
นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ โดยรวมมีเกณฑ์ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.85,
S.D.= 0.27) เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังมีอยู่หรือพร้อมที่จะใช้งาน ถ้าอุปกณ์ชารุดหรือใช้งานไม่ได้
ระบบจะแจ้งเตือนไว้ให้ทราบและทาการซ่อมบารุง การเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ ระบบคอมพิวเตอร์ ICT จึงเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพกับระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครือ่ งจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ในการออกแบบ และพัฒนาระบบนั้น ควรออกแบบและพัฒนาให้ มี ความยืดหยุ่นในการทางานและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานให้ ครบถ้วน จึงควรต้องมีการศึกษาข้อมูลการทางานให้ ครบทุก
กระบวนการเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาและการทางานจริง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัย เรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2.2 ควรศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
เอกสารอ้างอิง
กัลยาณี สูงสมบัติ. (2550). “ไคเซ็น (Kaizen).” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L2/2-3-1-3.htm. สืบค้น 9 เมษายน 2557.
ชัยวัฒน คงสวัสดิ์. (2551). การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของแผนกสโตร บริษัท
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Development of Annual Expenditure Budget control system. School of Science,
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Phataraporn phondee1
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ แบบบันทึกรายประเด็นก่อน-หลัง และใช้โปรแกรม
Microsoft Excel ในการออกแบบตารางประกอบด้วย ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ตารางทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ และ ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ วิธีการเก็บข้อมูลมี 6 ขั้นตอน คือ 1)
การสร้างทะเบียนคุม 2) การบันทึกข้อมูล 3) การโอนงบประมาณ 4) การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล 5)การจัดทารายงาน
ผลการใช้จ่าย และ 6) การจัดเก็บเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ผลการดาเนินงานวิจัยพบว่า สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เข้าในวาระการประชุ ม
คณะกรรมการประจา ทุก ๆ เดือน และรายงานผลการใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย ทุกๆ ไตรมาสได้ โดยใช้เวลา
ไม่เกิน 1 นาที จากเดิมใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง และหน่วยงานสามารถทราบเงินคงเหลือจากงบประมาณที่ตั้งไว้
โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที จากเดิมใช้เวลา 1 ชั่วโมง อีกทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถ ดาวโหลดข้อมูลเดินทางไป
ปฏิบัติการบน Microsoft Office 365 ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ทาให้ลดความซ้าซ้อนในการขอข้อมูล
และไม่เสียงบประมาณในการทาสาเนาเพื่ อบรรจุลงในแฟ้มข้อมูล หลังจากการดาเนินงานผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการ
สนทนากลุ่มอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงระบบและจะพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศต่อไป
คาสาคัญ: การควบคุม, งบประมาณ, รายจ่ายประจาปี
Abstract
The objectives of this study was to develop the annual expenditure budget control
system of School of Science, University of Phayao. The tool used to develop the system in this
study is record form both pre and post-using Microsoft Excel program. Design table for collecting
data includes Table of annual expenditures budget control and Table of the types of expenditure
and Table of report annual budget. Collecting data consists 6 steps : 1) Design budget control data
2) data record 3) budget transferring 4) data correcting 5) report of annual budget and 6) Collection
of annual budget
The result discovered that annual budget report was brought on the monthly agenda
and present to University every quarter within 1 minute which comparison of the conventional
method that about 3 hours. Division / Science office can be investigated the budget balance within
2 minutes comparing 1 hour. Furthermore, all data were shared on office 365 that easy to access
and useful for education assurance system. Focus group was also used to approve and develop
this system for management system.
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บทนา
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (2560: 108) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายได้ประจาปี โดยมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล นโยบาย
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปีเป็นประจาทุกปี ประมาณเดือน
สิงหาคม ทางคณะวิทยาศาสตร์จะนางบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองภารกิจหลักของคณะ
และของมหาวิทยาลัยที่สาคัญ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้า นการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4)
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหาร โดยแยกออกเป็น 5 กองทุน คือ กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนกิจการนิสิต กองทุนวิจัย กองทุนบริการวิชาการ และกองทุนทานุศิลปะและวัฒนธรรม กองทุนจะมีแหล่งเงิน
งบประมาณ 3 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และเงินสะสม ดังนั้นการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี จะต้องถูกต้องและสามารถตอบสอบได้รวดเร็ว เพื่อที่จะนาข้อมูลมาจัดทารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เป็นประจาทุกเดือน และรายงานให้กับกองแผนงานทุกๆ ราย
ไตรมาส อีกทั้งนาข้อมูลไปวิเคราะห์สถานทางการเงิน เพื่อไปประกอบกับการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทันที
จากการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2559 ที่ผ่าน
มา พบปัญหา ดังนี้ 1) โปรแกรม Microsoft Excel เดิมที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี มีทะเบียน
คุมงบประมาณรายจ่ายรวมกันในแต่ละหมวด เช่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และประเภทเงินยังรวมกัน
ทั้งงบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณสะสม ทาให้เสียเวลาในการแยกข้อมูลให้เป็นแต่ละ
รายการและประเภทเงินเพื่อรายงานผลการใช้จ่ ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจา ทุกๆ เดือน และ
รายงานผลการใช้จ่ายให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกๆ ไตรมาส 2) สาขา/สานักงานต้องการทราบเงินคงเหลือ
จากงบประมาณที่ตั้งไว้ เช่น ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ค่าตอบแทนทาการล่วงเวลา ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ และ
ค่าใช้สอย ค่ าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เพื่อนาไปใช้การวางแผนและการตัดสินใจ 3) สาขา/สานักงาน
ต้องการสาเนาเอกสารในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมการอบรม หรือพัฒนาความรู้ ที่ใช้งบประมาณ
ประจาปีที่คณะจัดสรรให้ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการเขียนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
งานการเงินและพัสดุ ต้องการสาเนาเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และติดตามของสาขา /สานักงานที่มาตัด
งบประมาณ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกาหนดระยะเวลาส่งเอกเอกสารการเงิน จากเดิมไม่มีฐานข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ทาให้เกิดความซ้าซ้อนของการขอข้อมูล ต้อ งสาเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อไปใช้ในงานต่างๆ จึงทาให้เสีย
งบประมาณในการสาเนาเอกสาร และเสียเวลาในการจัดเก็บเอกสารลงในแฟ้ม จากปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะทาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
1. ความหมายของงบประมาณ
กิ่งกนก พิทยาคุณ (2543 : 210) กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง แผนสาหรับการใช้เงินของผู้บริหารที่
จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร สาหรับ 1 ปี การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นตัวเงินให้กับงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานที่กาหนดไว้ ดังนั้นงบประมาณจึงมีความหมาย 2 ส่วน คือ การจัดทา
แผนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ
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พิชัย คุ้มหรั่ง (2541 : 18) กล่าวว่า งบประมาณคือ แผนที่แสดงออกเป็นรูปตัวเงิน ซึ่งกาหนดระยะเวลา
โครงการ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่สนับสนุน เพื่อให้การดาเนินการให้บรรลุตามแผน ซึ่งประกอบด้วย
3 ขั้นตอนคือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร
2. ขั้นตอนของการจัดทางบประมาณ
กิ่งกนก พิทยาคุณ (2543 : 210-212) ขั้นตอนของการจัดทางบประมาณ คือการจัดทางบประมาณ
ประเภทต่างๆ ตามลาดับขั้น เพื่อให้งบประมาณแต่ละประเภทสัมพันธ์และประสานงานกันก่อนนาไปใช้ ดังภาพที่ 1

การกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงาน
การประมาณการความต้องการและการ
จัดทางบประมาณ

การสั่งการเพื่อแก้ไข
การประเมินผล

การพิจารณางบประมาณ
การเสนองบประมาณ

การควบคุมงบประมาณ

การอนุมัติงบประมาณ

การดาเนินการตามแผนงบประมาณ

การจัดทางบประมาณ

การบริหารงบประมาณ
ภาพที่ 1 ขั้นตอนของการจัดทางบประมาณ

จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าขั้นตอนการจัดทางบประมาณนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์
และสิ้นสุดที่ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ส่วนเส้นประจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการบริหารงบประมาณให้ครบ
ขั้นตอนเท่านั้น
3. การบริหารงบประมาณ
ธนกร เอกเผ่าพันธุ์ (2543: 74-75) หลังจากงบประมาณได้รับการอนุมัติ กองแผนงาน ก็จะแจกจ่าย
งบประมาณ ไปยังหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อนาไปปฏิบัติในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งการนางบประมาณที่
ได้รับอนุมัติแล้วไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ เรียกว่า การบริหารงบประมาณ ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังนี้
1) การดาเนินการตามแผนงบประมาณ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยงานจะต้อง
รับผิดชอบตามงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถ้าผลการปฏิบัติ งานไม่เป็นไปตามงบประมาณ เกิดผลแตกต่างที่ไม่ดี
และสาเหตุ เกิ ด จากความบกพร่อ งหรือ การไม่มี ป ระสิท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานแล้ ว หน่ ว ยงานนั้ น จะต้ อ งเป็น
ผู้รับผิดชอบ
2) การควบคุมงบประมาณ บางกิจการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณ ควบคุมให้หน่วยงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาเป็น
ระยะๆ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งมี
หน้าที่ควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอยู่แล้ว
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3) การประเมินผลการปฏิบั ติงาน ฝ่ายการงบประมาณจะรับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ โดยรับรายงานผลจากหน่วยปฏิบัติการแล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงบประมาณของ
หน่วยงานที่ตั้งไว้
4) การสั่งการเพื่อแก้ไข การบริหารงบประมาณในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผ่านการประเมินผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ แล้ว การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย จะต้อง
มีการติดตามด้วยว่าการแก้ไขนั้นได้ผลมากน้อยเพียงไร และนาไปเป็นข้อมูลในการวางแผนงบประมาณในโอกาส
ต่อไปได้
4. ประโยชน์ของงบประมาณ
ธนภร เอกเผ่าพันธุ์ (2543 : 77-78) กล่าวว่า ประโยชน์ของงบประมาณ ได้แก่
1) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการวางแผนของฝ่ายบริหาร ซึ่งแผนการดาเนินงานประกอบด้วย
ขั้นตอน การดาเนินงานและแผนงบประมาณ คือ แผนปริมาณงานและปริมาณทรัพยากร ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงาน
สาเร็จบรรลุเป้าหมาย
2) ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างหน่ วยงานในกิจ การ ตั้งแต่การวางแผน โดยการนา
แผนงานของแต่ละหน่วยมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย
และทาให้หัวหน้าหน่วยงานมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพราะแต่ละหน่วยงานมีโอกาสที่จะทราบถึ งการ
ดาเนินงานในส่วนงานอื่นของกิจการ และเป็นส่วนประกอบให้การดาเนินงานในส่วนรวมของกิจการบรรลุเป้าหมาย
การดาเนินงานของหน่วยงานหนึ่งอาจจะกระทบไปยังหน่วยงานอื่นและกระทบถึงกิจการได้ในที่สุด
3) เป็นเครื่องมือติดตามควบคุมการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
งบประมาณเป็น ตัว ชี้ วั ด หากไม่ ใ ช้ แ ผนงบประมาณมาควบคุ มก็ จะไม่ท ราบว่ าผลการด าเนิ นงานที่ ปฏิ บัตินั้นมี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือยัง ซึ่งจะไม่ทาให้เกิดการพัฒนาของตนเองให้ดีขึ้น
4) ทาให้เกิดการจัดระบบการทางานที่ดี มีการจัดสรรให้เหมาะสมกับงาน ทุกแผนจะต้องระบุถึง
ปริมาณงาน ปริมาณเงินทุนที่ใช้บุคลากร วัตถุดิบหรือทรัพยากรอื่นๆ และแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่
5) ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนามากาหนดเป้าหมายของงานเพื่อให้
บรรลุตามเป้าของกิจการ โดยพิจารณาวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
6) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ พั ฒ นาการท างานของตนเอง และมี ก ารประเมิ น ผลงานที่
รับผิดชอบเป็นระยะๆ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือประเมินผลงานที่ปฏิบัติได้จริง
7) ขจัดความไม่แน่นอน โดยการกาหนดเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยการจัดทางบประมาณ ซึ่งต้องผ่าน
การวิเคราะห์สถานการณ์และกาหนดทรัพยากรที่จะใช้ รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8) สามารถทราบอัตราความก้าวหน้า หรือล้มเหลว และรู้อนาคต ของตนเองได้จากการวางแผน
โดยงบประมาณของกิจการ
9) เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนในปีต่อๆ ไปของกิจการได้
10) เป็นแผนงานที่มีรูปแบบเดียวกัน เข้าใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร อีกทั้งยังสามารถ
แยกหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่างกันออกมาให้เห็นได้โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณที่
ทาไว้
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้รวบรวมโดยนาเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้
มยุรี กมลวรเดช (2547 อ้างใน นางสาวเกศินี ถนอมถิ่น: 19) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค
และความต้องการระบบการดาเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ และนาเสนอรูปแบบในการบริหารงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมช่วย
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าระบบมือ และในการตัดยอดงบประมาณ
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และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ และช่วย
ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการบริหารงบประมาณด้วย
อภิญญา ธงไชย (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและการนาโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2550 ได้ทาการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยกาหนดขั้นตอนและวิธีการควบคุมงบประมาณทั้งระบบ รวมทั้งการกาหนด
ขั้นตอนและวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แทนระบบมือ ตั้งแต่การสร้างทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การ
บันทึกรายการ การจัดทารายงานเงินงบประมาณตามรูปแบบที่ต้องใช้งานจนประสบความสาเร็จดี ผลการศึกษา
พบว่า สามารถให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและสอดคล้องกับระบบ 3 มิติ อีกทั้งช่วยให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็วกว่าใช้ระบบมือ
นายบรรพต โตสิ ต ารั ต น์ (2552 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ พั ฒ นาระบบติ ด ตามงบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ศึกษาได้ออกแบบและพัฒนาระบบ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต 2005 และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 เป็นเครื่องมือ
จัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย 9 มอดูล ได้แก่ จัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน เข้าใช้งานระบบ จัดการข้อมูล
เบื้องต้น บันทึกงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณรายจ่ายตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย อนุมัติงบประมาณ
รายจ่าย ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และรายงานสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการ
ออกแบบระบบภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านความถูกต้องภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านความปลอดภัยภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พบว่า ได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยมยุรี กมลวรเดช (2547 อ้างใน นางสาวเกศินี ถนอมถิ่น: 19) ที่ได้นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แทนระบบมือทาให้ลดขั้นตอน รวมเร็ว ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทันที และช่วยในการวางแผนการ
ตัดสินใจ อภิญญา ธงไชย (2551 : บทคัดย่อ) ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel แทนระบบมือ ตั้งแต่การสร้าง
ทะเบียนคุม การบันทึกรายการ การจัดทารายงานเงินงบประมาณตามรูปแบบที่ต้องใช้งานจนประสบความสาเร็จดี
นายบรรพต โตสิตารัตน์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดย
ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต 2005 และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 เป็น
เครื่องมือจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย 9 มอดูล ได้แก่ จัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน เข้าใช้งานระบบ จัดการ
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น บั น ทึ ก งบประมาณรายจ่ า ย โอนงบประมาณรายจ่ า ยตรวจสอบงบประมาณรายจ่ า ย อนุ มั ติ
งบประมาณรายจ่าย ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และรายงานสารสนเทศ แนวคิด จากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เหล่านี้ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาออกแบบตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตารางทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ และตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี ซึ่งกาหนดรหัสการเบิกจ่าย
ของแต่สาขาวิชา รวมถึงการออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง 3 ตาราง ซึ่งจะทาให้ง่ายต่อการรายงานงบประมาณ
รายจ่าย และการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงิน
และบัญชี และนักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4 คน โดยประชากรที่ใช้เป็นบุคลากร
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ที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี และสามารถออกแบบตารางการควบคุมงบประมาณ ให้
ครอบคลุมกับงานที่ทา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ใช้กระบวนการ P D C A ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : P(Plan) การวางแผน
1.1 ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทาหนังสือเชิญประชุมและดาเนินการประชุมหรือสนทนากลุ่ม (Focus group) ระหว่างรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหลังจากการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.
2559 โดยใช้แบบบันทึกประเด็น
1.3 ศึกษารูปแบบระบบควบคุมงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา
ขั้นตอนที่ 2 : D(Do) การดาเนินงานตามแผน
1.4 ออกแบบตารางควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้
- ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละรายการ
- ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1.5 ออกแบบโฟลเดอร์ (folder) บน Microsoft Office 365 เพื่ อ อั พ โหลด (upload) ข้ อ มู ล
ควบคุมงบประมาณ
1.6 นาเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนนาไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 3 : C(Check) การตรวจสอบ
1.7 ทดลองใช้ระบบการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว จะมีการรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ทุกๆเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
- รายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจาปี ทุ ก ๆ 3 เดื อ น (1 ไตรมาส) ให้ กั บ กองแผนงา น
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหาข้อสังเกตแล้วจะนาไปปรับใช้อีกครั้ง
- ดาวโหลดข้อมูลควบคุมงบประมาณ บน Microsoft Office 365
1.8 ติดตามการใช้ระบบ โดยการทดลองการบันทึกรายการ การโอนหมวดเงินและการรายงานผล
การใช้จ่าย ซึ่งใช้ระยะเวลาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 4 : A(Act) การปรับปรุงแก้ไข
1.9 สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยใช้แบบบันทึกประเด็น
2. สรุปผลการศึกษาวิจัย
3. จัดทารูปเล่ม
4. รายงานผลการศึกษาวิจัยต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. แบบบันทึกประเด็นก่อนและหลังการวิจัย
2. ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
3. ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละหมวด
4. ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
5. ฐานข้อมูลบน Microsoft Office 365
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบบันทึกประเด็นก่อนทาการวิจัย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และหลังจากนั้นผู้วิจัย
จะนาแบบบันทึกประเด็นมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาปัญหาเดิม และหาแนวทางแก้ไข
2. การประเมินความสาเร็จโดยการทดลองใช้ตารางควบคุมงบประมาณรายจ่ายโดยใช้ระยะเวลาเป็น
ตัวชี้วัด และการจัดทาฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารควบคุมงบประมาณ
3. แบบบันทึกประเด็นหลังทาการวิจัย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และปรับ ปรุงระบบ
ควบคุมงบประมาณ
ผลการศึกษา
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบควบคุ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามกระบวนการ P D C A ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 P(Plan) การวางแผน
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระชุ ม สนทนากลุ่ ม ร่ ว มกั บ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาหลังจากการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 พบว่า
1.1 โปรแกรม Microsoft Excel เดิมที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี มีเฉพาะ
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายในแต่ละหมวดเท่านั้น
1.2 สาขา/สานักงาน ต้องการสอบถามค่าใช้จ่ายคงเหลือจากที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ เฉพาะค่า
จ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า
พาหนะ
1.3 สาขา/สานักงาน ทุกสิ้นปีการศึกษา ต้องการค้นหาสาเนาเอกสารเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อใช้
งานการประกันคุณภาพการศึกษา งานการเงินและพัสดุ ต้องการสาเนาเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และติดตาม
ของสาขา/สานักงานที่มาตัดงบประมาณ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกาหนดระยะเวลาส่งเอกเอกสารการเงิน ทาให้เกิด
ความซ้าซ้อนของการขอข้อมูล ต้องสาเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อไปใช้ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้เสีย
งบประมาณในการสาเนาเอกสาร และเสียเวลาในการจัดเก็บเอกสารลงในแฟ้ม
จึงเสนอแผนภูมิก้างปลา ดังนี้

ตารางตัดงบประมาณรวมเป็นหมวด

ตารางควบคุม
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
ไม่มตี ารางรายงานงบประมาณรายจ่าย

ไม่มตี ารางรายงานงบประมาณรายจ่าย ราย

สาขาต้องการตรวจสอบเงินคงเหลือ

ระบบควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีไม่มี
คุณภาพ

เสียเวลาเก็บใส่

เสียงบประมาณในการทา

ลดความซ้าซ้อน
ในการขอข้อมูล

ไม่มีฐานข้อมูล
การจัดเก็บเอกสารการ
ตัดงบประมาณ
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2. หาแนวทางการแก้ไขโดยการออกแบบตาราง Microsoft Excel ใหม่โดยนารูปแบบของมาวิทยาลัย
พะเยา มาเป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ งและพั ฒ นาให้ เป็ น รูป แบบใหม่ ตามความต้อ งการ การใช้ งานของคณะ
วิทยาศาสตร์ และสร้างฐานข้อมูลบน Microsoft Office 365
ขั้นตอนที่ 2 D(Do) การดาเนินงานตามแผน
คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้พัฒนาการออกแบบตาราง Microsoft Excel จานวน 6 ขั้นตอน ได้แก่
1. การสร้ า งทะเบี ย นคุ ม ประกอบด้ ว ย 3 ตาราง ได้ แ ก่ ตารางทะเบี ย นคุ ม งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละรายการ และตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1.1 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางควบคุมงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา
งบประมาณตั้งต้นรวมเงิน
รวม
โอนย้ายงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
คงเหลือ
เข้าจากภายนอก
ราย
คณะ
วิทยา
รวม
รวม
รวมเงิน รับ
แผ่นดิ
แผ่นดิ สะ
แผ่นดิ
แผ่นดิ
ศาสตร์ รายได้
สะสม เงินตั้ง รายได้
โอน
รายได้
สะสม รายได้
สะสม
น
น สม
น
น
ต้น
ย้าย
แผนงาน
กองทุน
หมวดเงิน
รายการ
รวม
ทั้งหมด

1.2 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละรายการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางควบคุมงบประมาณแต่ละรายการ
หมวดค่าตอบแทน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการ ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์พิเศษ จานวนเงิน ....... บาท
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขที่ ศธ

วันที่เอกสาร

รหัส

รายการ

ต.ค.

รวม
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พ.ย.

ธ.ค.

ถึง..ก.ย.

รวมรายจ่าย

เงิน
คงเหลือ
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1.3
ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ (รายเดือน รายไตรมาส และรายปี)
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภท
รายจ่าย

จานวนงบ
งบประ
มาณที่
ได้รับ
จัดสรร

ไตรมาส1

ต.ค.

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

งบประมา
ณที่
เบิกจ่าย
ไตรมาส

ยอ
ด
คง
เห
ลือ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะ
วิทยาศาสตร์
แผนงาน
กองทุน
หมวดเงิน
รายการ
รวมทั้งหมด

ผู้จัดทารายงาน …...………………………...…………………
(.......................................................)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี

ผู้ตรวจสอบ

……………...………………………………
(......................................................)
ตาแหน่ง คณบดี/รองคณบดี
วัน/เดือน/ปี

2. การบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลควบคุมงบประมาณรายจ่าย มีดังต่อไปนี้
2.1 สาขา/สานักงาน จัดทาเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายมายังงานนโยบายและแผน
2.2 งานนโยบายและแผน ด าเนิ น การตรวจสอบเอกสารความถู ก ต้ อ งและบั น ทึ ก ควบคุ ม
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้
2.2.1 ปั๊มเอกสารควบคุมงบประมาณ ลงในบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย
2.2.2 กรอกข้อมูลที่ในช่องควบคุมงบประมาณ
2.3 งานนโยบายและแผน ดาเนินการบันทึกควบคุมในตารางทะเบียนคุม
3. การโอนงบประมาณ
มี 2 กรณี ได้แก่
3.1 กรณีโอนภายในงบประมาณรายจ่ายประจาปี จะโอนกรณีโอนข้ามหมวดเท่านั้น ถ้าอยู่ใน
หมวดเดียวกันสามารถใช้งบประมาณกันได้
3.2 กรณีโอนเงินออกไปยังหน่วยงานอื่น ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา
4. การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
4.1 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
4.1.1 ช่องงบประมาณตั้งต้น
4.1.2 ช่องรวมเงินรายรับ
4.1.3 ช่องรวมเงินคงเหลือ
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4.2 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละรายการ
4.3 ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
5. การจัดทารายงานผลการใช่จ่าย
5.1 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
5.2 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละหมวด
5.3 ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบ ประมาณ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
6. การจัดเก็บเอกสารงบประมาณรายจ่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนาเอกสารที่อนุมัติค่าใช้จ่าย นามาสแกนเอกสารแล้วทาการบันทึกอยู่
ในโฟลเดอร์ เอกสารตัดงบประมาณ ประจาปี 2560 และสร้างโฟลเดอร์ย่อยตามรายการ และจะเรียงลาดับตามที่
บันทึกในไฟล์ Microsoft Excel ที่ควบคุมงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 C(Check) การตรวจสอบ
1. ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ทุ ก เดื อ น และทุ ก ไตรมาส พบว่ า สามารถรายงานผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เข้ า ในวาระการประชุ ม คณะกรรมการประจ า ทุ ก ๆ เดื อ น และรายงานผลการใช้ จ่ า ยให้ กั บ ทาง
มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกๆ ไตรมาส ณ ปัจจุบันได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที
2. สาขา/สานักงาน สามารถทราบค่าใช้จ่ายงบประมาณประจาปีได้ โดยการกาหนดรหัสของสาขา ใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 นาที ในการรายงานงบประมาณ
3. สาขา/สานักงาน สามารถดาวโหลดในฐานข้อมูลเดินทางไปปฏิบัติการบน Microsoft Office 365
ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ทาให้ลดความซ้าซ้อนในการขอข้อมูล และไม่เสียงบประมาณในการทาสาเนา
เพื่อบรรจุลงในแฟ้มอีกด้วย
ตามขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนภูมิสายงาน Flow chart
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ (เดิม)
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(ใหม่)
จุดเริม่ ต้น
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
และแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณบดี/รองคณบดี
ที่รักษาการแทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ
วิทยาศาสตร์ทุกท่านจัดส่ง
เอกสารขออนุมตั ิค่าใช้จ่าย

1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
จัดส่งเอกสารขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย
1. ตรวจสอบความถูกต้อง
1. ตรวจสอบความถูกต้อง
2. ปั๊มตราปั๊มลงในบันทึก
2. ปั๊มตราปั๊มลงในบันทึก
ข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย
3. กรอกรายละเอียดบนตราที่ 3. กรอกรายละเอียด
ปัม๊
4. กรอกข้อมูลในตาราง
4. กรอกข้อมูลในตาราง
Microsoft Excel ตารางคุม
Microsoft Excel ตารางคุม
งบประมาณรายจ่ายแต่ละ
งบประมาณรายจ่ายแต่ละหมวด รายการ
คณบดี/รองคณบดีที่
คณบดี/รองคณบดีที่
รักษาการแทนพิจารณาอนุมตั ิ รักษาการแทนพิจารณา
อนุมัติ

1. ถ่ายเอกสารตัดงบประมาณ
2. จัดเก็บในแฟ้มรายงานผลการ
ใช้
จ่าย

1.สแกนเอกสาร
2. จัดเก็บไฟล์ใน
คอมพิวเตอร์และ
อัพโหลดในฐานข้อมูลบน
Microsoft Office 365
รับเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย รับเอกสารเพื่อใช้ในการ
ต่อไป
เบิกจ่ายต่อไป

จุดเสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการรายงานงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนภูมิสายงาน Flow chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(เดิม)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(ใหม่)

1. ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ
เบิก
ค่าใช้จ่าย
2. บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ
3. ปริ้นเอกสารใบตั้งเบิก
1. ปรับงบประมาณการเบิกจ่าย
จริงในตาราง Microsoft Excel
ตารางคุมงบประมาณรายจ่าย
แต่ละหมวด ทุกๆ สิ้นเดือน
2. นางบประมาณในแต่ละ
หมวดมาแยกเป็นแต่ละรายการ
และแยกเป็นแต่ละประเภทเงิน
ทุกๆ สิ้นเดือน
3. นางบประมาณแต่ละรายการมา
กรอกในตารางรายงานงบประมาณ
ประจาปีเพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาทุกๆ เดือน
4. นางบประมาณแต่รายการมา
กรอกในตารางรายงานผลใช้จา่ ย
งบประมาณประจาปี และราย
ไตรมาสเพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาทุกๆ 3
เดือน
รายงงานให้กับคณะกรรมการ
ประจาพิจารณาและวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน

1.ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่าย
2. บันทึกข้อมูลในระบบ 3
มิติ
3. ปริ้นเอกสารใบตั้งเบิก
1. ปรับงบประมาณการ
เบิกจ่ายจริงในตาราง
Microsoft Excel ตารางคุม
งบประมาณ รายจ่ายแต่ละ
รายการ ทุกๆ สิ้นเดือน
2. พิมพ์ตารางรายงานผลใช้จา่ ย
งบประมาณ ประจาปี
งบประมาณเพื่อรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการประจา
ทุกๆ เดือน
3. พิมพ์ตารางรายงานผลใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ รายไตรมาส เพื่อ
รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาทุกๆ 3
เดือน

บันทึกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป

บันทึกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป

จุดเริม่ ต้น
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะกรรมการ

รายงงานให้กับคณะกรรมการ
ประจาพิจารณาและวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน

ประจา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จุดเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 4 A(Act) การปรับปรุงแก้ไข
ผู้วิจัยได้ประชุม Focus group ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ
เงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการออกแบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
2. ด้านการใช้งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย
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3. ด้านความถูกต้องของข้อมูล
4. ด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ผลการประชุม Focus group พบว่า การออกแบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย มีความสาคัญมาก
ที่สุด เพราะมีการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละตาราง รองลงมาผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ สุดท้ายด้านการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลเอกสารงบประมาณรายจ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดเอกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ตามลาดับ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการประชุมหรือสนทนากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหลังจาก
การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะสอดคล้องกับ วรวรรณ วาณิชย์เจิรญชัย (2557 :
จากวิกิพีเดีย) ที่ว่า การที่บุคคลเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และการสะท้อน
กลับอย่างต่อเนื่อง โดยการทางานบนปัญหาหาจริง และสะท้อนกลับบนประสบการณ์ของตนเอง เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา และแก้ไขปัญหาที่ผ่านการปฏิบัติ
การใช้ โปรแกรม Microsoft Excel เดิมที่ใช้ในการควบคุม งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีเฉพาะ
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อยในแต่ละรายการ สาขา/สานักงาน ต้องการสอบถามเงินคงเหลือจากงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งไว้ สาขา/สานักงาน ทุกสิ้นปีการศึกษา ต้องการค้นหาสาเนาเอกสารเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อใช้งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแก้ไขโดยการออกแบบโปรแกรม Microsoft Excel ใหม่โดยนารูปแบบของ
มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นรูปแบบใหม่ตามความต้องการ การใช้งานของ
คณะวิทยาศาสตร์ โดยสอดคล้องกับ อภิญญา ธงไชย (2551: บทคัดย่อ) ได้นาใช้โปรแกรม Microsoft Excel แทน
ระบบมือ ตั้งแต่การสร้างทะเบียนคุม การบันทึกรายการ การจัดทารายงานเงินงบประมาณตามรูปแบบที่ต้องใช้งาน
จนประสบความส าเร็ จ ดี นั ก วิ จั ย จึ งได้ พั ฒ นาระบบควบคุ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 6 ขั้นตอน ดังนี้ การสร้างทะเบียนคุม การบันทึกข้อมูล การโอนงบประมาณ การ
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล การจัดทารายงานผลการใช้จ่าย การจัดเก็บเอกสารงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ นาย
บรรพต โตสิตารัตน์ (2552: บทคัดย่อ) ประกอบด้วย 9 มอดูล ได้แก่ จัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน เข้าใช้งาน
ระบบ จัดการข้อมู ลเบื้องต้น บันทึกงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณรายจ่ายตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และรายงานสารสนเทศ
ติดตามผลการดาเนินงาน ทุกเดือน ทุกไตรมาส พบว่า สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เข้าใน
วาระการประชุมคณะกรรมการประจา ทุ กๆ เดือน และรายงานผลการใช้จ่ายให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกๆ
ไตรมาส ณ ปัจจุบันได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที สาขา/สานักงาน สามารถทราบค่าใช้จ่ายงบประมาณประจาปีได้
ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 นาที ในการค้นหาข้อมูล สาขา/สานักงาน ดาวโหลดข้อมูลเดินทางไปปฏิบัติการบน
Microsoft Office 365 ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ทาให้ลดความซ้าซ้อนในการขอข้อมูล และไม่เสีย
งบประมาณในการทาสาเนาเพื่อบรรจุลงในแฟ้มอีกด้วย ผู้วิจัยได้ประชุม Focus group เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยประเด็นต่างๆ พบว่า การออกแบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย มีความสาคัญมาก
ที่ สุ ด เพราะมี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อมู ลในแต่ล ะตาราง ทั้ งนี้ ผู้ ใ ช้ งานจะต้อ งมีค วามรู้ความเข้า ใจในการใช้ โปรแกรม
Microsoft Excel และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ อีกทั้งด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลสามารถดาวโหลดเอกสาร
ได้สะดวก รวดเร็ว
นอกจากนี้คณะกรรมการประจามีความเห็นว่าระบบควบคุมงบประมาณสามารถรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสาเนาเอกสาร อีกทั้งหน่วยงานอื่นในคณะ
วิทยาศาสตร์สามารถดาวโหลดเอกสารที่ตัดงบประมาณในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ Microsoft Office 365 ไปใช้ใน
การติดตาม ตรวจสอบ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกาหนดระยะเวลาส่งเอกสารการเงินในปีงบประมาณนั้นๆ
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการทาวิจัยครั้งนี้ได้ทาการวิจัยในโปรแกรม Microsoft Excel ควรพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศ
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสารเคมี
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บทคัดย่อ
ในสังคมยุคดิจิตอล สิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทต่อทุกคนคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะทาให้การจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสารหรือสืบค้นข้อมูล มีความสะดวก รวดเร็ ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น ต่างจากการทางานแบบเดิมที่ จะต้อ งใช้เวลาในการค้ นหาข้อ มูลจากแฟ้มเอกสาร ซึ่งเป็นการสิ้นเปลื อ ง
ทรัพยากร มากมาย เช่น เวลาทางาน อุปกรณ์สานักงานต่างๆ อีกทั้งยังสูญหายและปรับปรุงข้อมูลได้ยาก ดังนั้นทาง
ผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบกระบวนการทางานการจัดเก็บสารเคมีของภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับสังคม
ยุคปัจจุบัน จึงได้นาเอาเทคโนโลยี โปรแกรม Google Drive และ QR Code เข้ามาใช้ในการจัดทาระบบการจัดเก็บ
และการค้นหาข้อมูลของสารเคมีให้เป็นไปตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัย โดยผู้ใช้งานมีเพียงสมาร์ท โฟน ก็
สามารถค้นหาข้อมูลได้ และยังนาเอา Application Line มาเพิ่มช่องทางในการสื่อสารอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในระบบยังมีการใส่ข้อมูลเอกสารความ
ปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet) พร้อมทั้งติดไว้ที่ขวดสารเคมีด้วย และการพัฒนา ในครั้งนี้ยังเพิ่ม
ช่ อ งทางส าหรั บ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถกรอกข้ อ มู ล ของสารเคมี ที่ ห มดหรื อ เสื่ อ มสภาพเพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก าร
วิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลของสารเคมีที่หมด/เสื่อมสภาพ และดาเนินการจัดซื้อและหา
สารเคมีทดแทนต่อไป
ซึ่งผลจากการดาเนินการ พบว่าผู้ใช้งานเห็นด้วยและมีการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะการค้นหา
ข้อมูลสารเคมีเพื่อนามาใช้ในงานการเรียนการสอน หรืองานวิจัย จาเป็นต้องมีความถูกต้อง และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ก็สามารถค้นหาวิธีการเบื้องต้นในการจัดการได้ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และที่สาคัญสามารถค้นหาข้อมูลได้ทุกที่และ
ทุกเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการ
คาสาคัญ: กระบวนการการจัดเก็บสารเคมี, QR Code, ข้อมูลเอกสารความปลอดภัยของสารเคมี
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Abstract
Nowadays, computational technology plays an important role in our lives in terms of a
platform for information management, sharing and searching. Different from a paper-based
information system, computer-based information management needs less operational times and
consumable resources, as well as, provides more reliable of the information system. So, we
implemented a computation-based chemical data management system to improve reliability and
usability of chemical information in our department complied with chemical safety regulation.
Google Drive, QR Code technology, and Line are used in this system for document collection,
accessing and communication, which makes the system can be conveniently accessed via
smartphone. Recently, the system provides Safety Data Sheets (SDS) by scanning a QR Code on
the chemical containers also communicating channel for users to send a message to supporting
staffs about expired chemicals or short supply.
After the operation, we collected some feedback from users, which is better than the
paper-based system. The feedback shows that users satisfy that the new computer-based system
provides very convenient and easy way for chemical safety information searching for education,
research, and emergency.
Keywords: Chemical Management System, QR Code, Safety Data Sheets
บทนา
ปัจุจบันภาควิชาชีวเคมี และจุลชีววิทยา มีการเก็บข้อมูลการนาเข้าสารเคมี โดยการบันทึกข้อมูลรับ
สารเคมีของภาควิชาฯ ลงในแบบฟอร์มกระดาษ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อสารเคมี , CAS No., เกรด/ความ
เข้มข้น, ขนาดบรรจุ, บริษัทผู้ผลิต, ราคา เป็นต้น จากนั้นนาข้อมูลดังกล่า วบั นทึ กลงในระบบ ChemTrack &
WasteTrack 2016 (ซึ่งเป็นโปรแกรมและฐานข้อมูลการจัดการสารเคมี ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการที่ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย และกลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ภายใต้โครงการแผนการจัดการสารเคมี และของเสียอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดย
เพิ่ ม ข้ อ มู ล สารเคมี ใ หม่ลงในตารางแสดงรายการสารเคมีที่ จั ดท าไว้ ใ นรูป แบบไฟล์ Microsoft Excel ในระบบ
คอมพิวเตอร์ และพิมพ์ตารางแสดงรายการสารเคมีนามาติดบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี จากนั้น พิมพ์รหัสขวดใน
รูปแบบ Barcode จากระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 ติดข้างขวดสารเคมี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา
สารเคมีที่ต้องการได้ และจัดเก็บสารเคมีดังกล่าวตามสถานที่ที่ระบุไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นมีความซ้าซ้อน
และใช้เวลาค่อนข้างมากในการรับสารเคมีในแต่ละครั้ง และหากผู้ใช้งานต้องการค้น หาสารเคมีที่ต้องการ ผู้ใช้งาน
สามารถค้นหาได้แค่ 2 ช่องทางคือดูจากรายการสารเคมีที่ติดอยู่บริเวณที่จัดเก็บหรือสอบถามเจ้าหน้าที่บริการ
วิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ และหากต้องการดูรายละเอียดเอกสาร SDS ของสารเคมี นิสิตจะต้อง Login เข้าระบบ
ChemTrack ซึ่งจาเป็นต้องมีรหัสสาหรับเข้าใช้งาน หรือ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้เสียเวลาและอาจได้
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และหากจะค้นหาจาก Barcode ที่ติดอยู่ข้างขวด ก็จะต้องใช้เครื่องมือสาหรับอ่าน Barcode ซึ่ง
เป็นการยุ่งยาก เสียเวลา และอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นทางภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมี
การปรับกระบวนการการนาเข้าสารเคมีและระบบการจัดเก็บสารเคมีของภาควิชาฯ ใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและรายละเอียดของสารเคมี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
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ทบทวนวรรณกรรม
การนาเอา QR Code มาใช้หากสังเกตจากสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเห็นได้ว่ามีการใช้งานกันแพร่หลาย ทั้งใน
สื่อทางโทรทัศน์ ธุรกิจประชาสัมพันธ์ หรืองานด้านการศึกษา โดย(ชีวิน ชนะวรรโณ และคณะ, 2014) ได้นา QR
Code มาใช้กับการจัดการสารสนเทศห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ QR Code นาส่งข้อมูลของลูกค้าแทน
ระบบเอกสารกระดาษ รวมถึงใช้สาหรับติดตามสถานะของตัวอย่างหรือสารตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์ ทาให้ง่ายต่อ
การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล ทางานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสามารถลดความซ้าซ้อน
ของข้อมูลได้อีกด้วยจึงทาให้ผู้วิจัยและพัฒนาเล็งเห็นว่า สามารถนา QR Code มาประยุกต์ใช้ในงานการพั ฒนา
กระบวนการบริหารจัดการสารเคมีของภาควิชาฯ ได้
วิธีการวิจัย
1. บันทึกข้อมูลสารเคมีต่างๆ ในระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ
ดังนี้
- คลังสารเคมี
- ประเภทแหล่งเงินทุน
- เลขที่ใบแจ้งหนี้
- ชื่อสารเคมี
- CAS No.
- เกรด/ความเข้มข้น
- ขนาดบรรจุ
- จานวน/หน่วยบรรจุ
- บริษัทผู้ผลิต
- บริษัทผู้จาหน่าย - วันหมดอายุ
- ราคา
- รหัสขวด
- เอกสาร SDS
- สถานที่เก็บขวด (ชื่ออาคาร/ชื่อห้อง/ตู้/ชั้นวาง)
2. ดาวน์โหลดข้อมูลสารเคมีจากระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 ในรูปแบบ Microsoft
Excel และ ไฟล์เอกสาร SDS ของสารเคมีต่างๆ ไปเก็บไว้ในโปรแกรม Google Drive
แปลงตาแหน่งที่เก็บไฟล์ตารางข้อมูลสารเคมี ในรูปแบบของ url ให้อยู่ในรูปแบบของ QR Code โดยใช้เว็บไซต์
http://www.qr-code-generator.com และพิมพ์ QR Code ดังกล่าวมาติดบริเวณที่จัดเก็บ และเพิ่มความสะดวก
ให้ผู้ใช้งานอีกช่องทางโดยส่ง QR Code ดังกล่าว เข้าระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ของภาควิชาฯ เพื่อให้ทุกคนรับทราบ
3. แปลงตาแหน่งที่เก็บไฟล์เอกสาร SDS ของสารเคมีต่างๆ ในรูปแบบของ url ให้อยู่ในรูปแบบของ
QR Code โดยใช้ เ ว็ บ ไซต์ http://www.qr-code-generator.com และพิ ม พ์ QR Code ดั ง กล่ า วมาติ ด ที่ ข วด
สารเคมีนั้นๆ
4. นาสารเคมีที่ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วจัดเก็บตามสถานที่ที่ระบุไว้
5. เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนข้อ 1-5 แล้ว จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาในครั้งนี้
ในประเด็นหลักๆ คือ
1. ความสะดวกรวดเร็ว ความแม่นยาในการเข้าถึงตารางสารเคมีโดยการใช้ QR Code และความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏในตารางสารเคมี
2. การนาเอกสาร SDS ของสารเคมีที่ทาให้อยู่ในรูปแบบ QR Code ติดข้างขวดสารเคมี
3. การลดขั้นตอนและความซับซ้อนของการบันทึกข้อมูลสารเคมี
4. การประหยัดทรัพยากรของภาควิชาฯ
5. สรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และแก้ไขในจุดที่ยังบกพร่องจากข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิน
ผลการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาในครั้งนี้ คิดจากผู้ประเมินจานวน 15 คน พบว่า ผู้ประเมิน
มีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงข้อมูลตารางสารเคมีแบบเดิมเปรียบเทียบกับแบบที่มีการนา QR Code มาใช้ คิดเป็น
62.67% และ 80% ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลตารางแสดง
รายการสารเคมีแบบใช้ QR Code มากขึ้น ความพึงพอใจสาหรับความครบถ้ว นของข้อมูลที่ปรากฏในตาราง
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สารเคมี คิดเป็น 81.33% ซึ่งอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจในการค้นหาเอกสาร SDS ของสารเคมีจากอินเตอร์เน็ต
ด้วยตนเองเปรียบเทียบกับการค้นหาเอกสาร SDS ของสารเคมีที่ติดข้างขวดในรูปแบบ QR Code คิดเป็น 69.33%
และ 88% ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานได้รับความสะดวกมากขึ้นในการค้นหาเอกสาร SDS ของสารเคมี และ
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบการแจ้งข้อมูลสารเคมีที่หมด/เสื่อมสภาพรวมทั้งการประหยัดทรัพยากรของ
ภาควิชาฯ คิดเป็น 85.33% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการดาเนินงานแสดงให้เห็ นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการสารเคมี ทาให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็ว และค้นหาข้อมูลสารเคมีได้ง่ายขึ้น และช่วยประหยัด
ทรัพยากรของภาควิชาฯได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถลดความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูลสารเคมี ลดขั้นตอนการรับ
สารเคมี และลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยผู้ประเมินได้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ควร
จะต้องมีรายการสารเคมีและเอกสาร SDS ของสารเคมีในรูปแบบกระดาษที่สามารถเข้าถึงได้ทันที เพราะในกรณี
ฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต แม้ว่าการใช้ QR Code จากโทรศัพท์มือถือจะทาได้
สะดวกและรวดเร็ว แต่หากว่า ณ ช่วงเวลานั้นไม่สามารถเข้าถึงการใช้โทรศัพท์ได้ การเปิดเอกสาร SDS ในรูปแบบ
กระดาษก็น่าจะยังคงมีความสาคัญ เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการรับมือกับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี และควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลสารเคมีให้เป็นปัจจุบัน
เอกสารอ้างอิง
ชีวิน ชนะวรรโณ, เนาวัล ศิริพัธนะ, ผุสดีมุหะหมัด และลัดดา ปรีชาวีรกุล (2014). “การประยุกต์ใช้ QR Code กับ
ระบบการจั ด การสารสนเทศห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ”; ECTI-CARD Proceedings 2014,
เชียงใหม่ ประเทศไทย,.
Create your QR Code. ที่มา: https://www.qr-code-generator.com
ChemTrack & WasteTrack 2016. [ค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561]. ที่มา: http://chemsafe.chula.ac.th
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การพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : E –Meeting System
Development of E-meeting system for executive Board Meetings Queen Sirikit
Heart Center of The Northeast , Faculty of Medicine , Khon kaen University
อารยา กงลา1* พรศักดิ์ กุลมินทร์ 2
1,2
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Araya Kongla*1 and Pornsak gulmint2
1,2
Queen Sirikit Heart Center of The Northeast , Faculty of Medicine , Khon kaen University
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาระบบการประชุมอิเลคทรอนิกส์
(E-Meeting System ) มาใช้ ใ นการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ประชากรที่
ศึกษาจานวน 15 คน เป็นกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 9 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุม 5 คน และผู้ดูแล
ระบบ 1 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่
ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นในการดาเนินการพัฒนาระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ภาพรวมเห็นด้วย
กับการพัฒนาระบบการประชุมฯ (ร้อยละ 93.83) เมื่อพิจารณารายด้าน 3 ลาดับแรกที่เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบ
ได้แก่ ด้านระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ (ร้อยละ 96.03) รองลงมาคือ ด้านการใช้
บริการฐานข้อมูล (ร้อยละ 91.48) และด้านการเข้าใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 87.31) ตามลาดับ
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ภาพรวม อยู่ในระดับดี
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ (Security Test) รองลงมาคือ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) และด้านสามารถ
ทางานได้ตามฟังก์ชัน (Functional Test) ตามลาดับ
คาสาคัญ: คณะกรรมการบริหาร , การประชุม , พัฒนา, ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Abstract
The objectives of this research study were to: 1) investigate the opinions on using
E-meeting system of the executive board committee of Queen Sirikit Heart Center of The Northeast,
Faulty Medicine, Khon Kaen University 2) evaluate the effectiveness of E-meeting system. There
were 15 study participants ,including 9 executive board members, 5 meeting coordinators and 1
system administrator. The questionnaires and internet-connected personal computer were used as
the research tool. All data were analyzed using (E –Meeting System) and shown as frequency
,percentage and standard deviation.
Study results
1. Most of participants were agree on the E-meeting system development ( 93.83 %).
The first three agreeing opinions on E-meeting system development were: executive board meeting
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management system (96.03 %), data base service (91.48%), and E-meeting system access (87.31
%), respectively.
2. The overall E-meeting system evaluation score was very good (Mean= 4.23)
The top three highest scores were: security test, usability test, and functional test, respectively.
Keywords: Executive Committee, Meeting, Develop, E-Meeting System
บทนา
การประชุมเป็นกิจกรรมที่บุคคลหลายฝ่ายมาร่วมประชุมในสถานะของตนเองหรือเป็นผู้แทนของกลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรใด เพื่อมาให้ข้อมูล รับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่กาหนดขึ้นและหัวข้อเรื่องมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระสาหรับการ
ประชุมนั้นไว้อย่างชัดเจน ( ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ,2526 ) การประชุมที่มีรูปแบบต่าง ๆ
แต่มีชื่อเรียกต่างกันที่เรียกในภาษาไทย ได้แก่ 1) การชุมนุมทางวิชาการ การประชุมเอก สารัตถ์ การประชุมนานา
ทรรศน์ (convention) (symposium) 2) การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (conference) 3) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ เวิร์กชอป (workshop) 4) การประชุมเป็นทางการ (congress) 5)การสัมมนา (seminar) (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี,2561) ซึ่งในการจัดประชุมแต่ละครั้งต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการประชุม ซึ่ง
หากหน่วยงาน/องค์กรใดมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง จะพบว่าเอกสารประกอบการประชุม มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ จัดการจัดเก็บเอกสารกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ทาให้การค้นหาเอกสารใช้เวลานาน
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โครงสร้างการ
บริหารงานมีผู้อานวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นผู้บังคับบัญชา และคณบดีเป็นผู้บังคับบั ญชาสูงสุด มีคณะกรรมการ
ต่างๆ กากับดูแลการบริหารงาน และนโยบาย คณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นคณะกรรมการที่ดูแลการ
บริหารงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีการประชุม 2 ครั้งต่อเดือน การ
ดาเนินการประชุมแต่ละครั้งต้องจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ เริ่มตั้งแต่ 1) ก่อนการประชุม อาทิเช่น การขอกาหนดวัน
ประชุม การจัดทาระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม 2) ระหว่างประชุม อาทิเช่น การจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม และ3) หลังการประชุม อาทิเช่น การบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนการแจ้งมติที่ประชุ ม
ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติงานยังมีปัญหาเนื่องจากขั้นตอนการทางานไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ความไม่คล่องตัว ไม่สะดวก
การสืบค้นเอกสารต่างๆ ค่อนข้างลาบาก กอปรกับการจัดการงานเอกสารมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การถ่ายเอกสาร ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ซึ่งผู้วิ จัย เห็นว่า หากไม่มีการนาระบบสารสนเทศมาช่วยลดระยะเวลา
สาหรับการประชุม จะทาให้อนาคตปริมาณเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และการค้นหา
ข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารอาจทาได้ล่าช้า คณะผู้วิจัย จึงได้ออกแบบระบบการประชุมแบบ E-Meeting System
เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วเป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินงานเนื่ องจากเอกสาร
ประกอบการประชุม เช่น คาสั่ง ประกาศ ระเบียบต่างๆ มีมากและกระจัดกระจาย และสอดคล้องตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักคุณธรรม (Merit System) หลักความโปร่งใส (Transparent) หลักความคุ้มค่า
(Value ) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ตลอดจนเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เหมาะสมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น ก่ อ นที่ จ ะน าระบบการประชุ ม มาใช้ อ ย่ า งเป็ น ทางการ คณะผู้ วิ จั ย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล
ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องที่เข้าใช้ระบบฯ เพื่อนามาพัฒนาระบบการจัดประชุม ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและง่ายต่อผู้เข้าใช้ระบบ ตลอดจนผู้ใช้ระบบเกิดความมั่นใจ
ในข้อมูลต่างๆ ที่นามาเก็บรักษา ค้นหาและจัดส่งข้อมูล ซึ่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถ
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ประเมินประสิทธิภาพของระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ซึ่งออกแบบไว้แล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการประชุมจากนักการศึกษาที่หลากหลาย ที่พัฒนาหรือนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดประชุม โดยศึกษารวบรวม ค้นหา จากตารา เอกสาร ข้อมูล ผลงานวิจัย ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังนี้ พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์1,ชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์2,กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว3,กิตติ์ เธียร
ธโนปจั ย 4,เด่ น พงษ์ สุ ด ภั ก ดี 5,อนั นต์ เจ่ า สกุ ล 6 (2555 :บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จั ยเรื่อ งระบบจั ดการประชุม
(Meeting Management System) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อนาระบบไปใช้ในที่ ประชุมหลายประชุมพบว่า ระบบนี้
ช่วยจัดการประชุมได้เป็นอย่างดีและสามารถลดการสิ้นเปลืองกระดายและงบประมาณได้ด้วย ชุติมา หงส์วิเศษ
(2547 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ พั ฒ นาการระบบการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี แ บบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาใช้ ใ นการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี:ศึกษาจากความคิดเห็นของข้าราชการสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า การนาระบบ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับการนา
ระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วน
เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศความเกี่ยวข้องกับการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการยอมรับ
เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการนาระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553). ได้นาระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาและปรับปรุงโดยสานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้กับงานการ
ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ผลการดาเนินงาน พบว่า ประสิทธิภาพ
โดยรวมในการทางานร่วมกันด้านการสื่อสาร ที่เข้าใจตรงกัน และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กรโดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน โดยระบบผู้จัดการประชุมสามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
นาเรื่องที่เสนอเข้าสู่วาระต่างๆ จัดทารายงานการประชุม ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเรียกดูข้อมูลประกอบการประชุมได้ก่อน/ระหว่าง/หลังการประชุม และสามารถเรียกดูข้อมูลการประชุม
ย้อนหลังได้
วิทวัส พันธุมจินดา (2559). ได้ศึกษาการลดกระดาษด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับทุกอุปกรณ์
โมบาย ของการประชุมทั้งหมด 450 การประชุม ของมหาวิยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า หลังจากนาระบบการ
ประชุมแบบอิเลคทรอนิกส์เป็นระยะเวลาหนึ่งปี มหาวิทยาลัยบูรพาและส่วนงานที่มีการประชุมด้วยระบบ emeeting สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษประมาณ 2,716,266 แผ่น จานวนประมาณ 5,430 รีม คิดเป็นเงิน
ประมาณที่ประหยัดได้ถึง 597,300 บาท
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้ Software ชื่อ Visual Studio 2015 และ
Microsoft SQL Server 2008 ในการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯได้จัดซื้อโปรแกรม Visual Studio
2015 และ Microsoft SQL Server 2008 กับ Microsoft เรียบร้อย เพื่อให้เ ป็นตัวเดียวกันกับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
และระบบถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา C# และใช้ฐานข้อมูลเป็น MS SQL Server เนื่องจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯมีการใช้
ฐานข้อมูล SQL Server เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว โดยข้อพิเศษของระบบสามารถรายงานข้อมูลและประมวลข้อมูลแยก
ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และหลักการบริหารด้วย 4 M การรายงานจานวนผู้เข้าประชุมในรอบปีงบประมาณ
ตลอดจนใช้งานได้ทางโทรศัพท์มือถือ
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ กรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 9 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุม
5 คน และผู้ดูแลระบบ 1 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็นแบบสอบถาม และคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้และเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายเช่าผู้
ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ซอฟแวร์ที่ใช้เป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา C# และใช้ฐานข้อมูลเป็น MS SQL Server
การพัฒนาโปรแกรมใช้ Visual Studio 2015 และ Microsoft SQL Server 2008 ในการออกแบบฐานข้อมูล ส่วน
ฐานข้อมูลใช้ SQL Server โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถาม การประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ซึ่งผู้ตอบสอบถามทดลองเข้าไปใช้ระบบ E -Meeting
System ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบคาถามชุดนี้
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ของนักการศึกษาและนักวิจัย ที่ได้ทาการศึกษาและทดลองใช้หรือพัฒนาระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเรื่องการศึกษาวิจัยของผู้วิจัย และแบบสอบถามนี้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญที่ระบุไว้ในกิตติกรรมประกาศ เพื่อตรวจสอบเนื้อหา ภาษา และการใช้ประโยชน์ในการประชุมจริง
4. การเก็บรวบรวมข้อมู
ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปยังประชากรโดยกาหนดระยะเวลาการส่งคืน ได้รับกลับคืนร้อยละ 100
ทั้ง 2 ชุด
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพทั่วไปของประชากร วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ส่วนความเห็น
และการประเมินประสิทธิภาพระบบ วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. การแปลผลข้อมูล
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2547) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับดีมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ต้องปรับปรุง
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
7.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินพัฒนาระบบ หมายถึง ข้อเสนอแนะ ความรู้สึกตลอดจน
แนวทางที่นามาเป็นข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบการประชุม ที่ได้จากคณะกรรมการบริหารศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 ประสิทธิภาพระบบการประชุม หมายถึง การจัดประชุม ที่สะดวก รวดเร็วเป็นระบบ ง่ายต่อ
การเก็บรักษาข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ประหยัดเวลาและทรัพยากร
7.3 รูปแบบการประชุม หมายถึง รูปแบบหรือระบบ E-Meeting System ที่นามาใช้สาหรับการ
ประชุมผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯรองผู้อานวยการศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสานักงาน หรือบุคคลที่ผู้อานวยการ เห็นควร
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7.5 ศู น ย์ หั ว ใจสิริกิ ติ์ หมายถึ ง ศู น ย์ หั ว ใจสิริ กิติ์ภ าคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการศึกษา
1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ผู้ปฏิบัติงานประชุม และผู้ดูแลระบบต่อการ
ดาเนินการพัฒนาระบบการประชุมแบบ E-Meeting System
1.1 ความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบ (ร้อยละ 93.83) โดย 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ ด้านการใช้บริการฐานข้อมูล(ร้อยละ 95.56) รองลงมาคือ ด้านการเข้าใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(ร้อยละ 94.44) และด้านระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ (ร้อยละ 92.06) ตามลาดับ
(ตารางที่ 1)
1.2 ความคิดเห็น เกี่ยวกับระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พบว่า เห็น
ด้วยกับด้านระบบการจัดประชุม (ร้อยละ 92.06) โดย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านการดาเนิน การจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม (ร้อยละ 100 ) รองลงมาคือ ด้านสร้างรายงานการประชุมระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ
(88.89) และด้ า นการปรั บ เปลี่ ย นระบบการประชุ ม แบบเดิ ม เป็ น ระบบ E-Meeting System (ร้ อ ยละ 77.78)
ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเข้าใช้งานระบบ E-Meeting System พบว่า เห็นด้วยกับด้านการ
เข้าใช้งานระบบประชุม E-Meeting System (94.44) โดยมีลาดับ ได้แก่ ด้านการจัดการระดับความปลอดภัยหรือ
กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล (100) รองลงมา ด้านผู้ดูแลการประชุม/ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง ลบ แก้ไข รายการ
ต่างๆ ได้ สิทธิ์การใช้งาน หัวข้อการประชุม วาระการประชุม ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม
(66.67) ตามลาดับ(ตารางที่ 3)
1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการฐานข้อมูล พบว่า เห็นด้วยกับด้านการใช้บริการฐานข้อมูล
(ร้อยละ 95.56) โดย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการนาเสนอผู้บริหาร (มติที่
ประชุ ม แยกตามยุท ธศาสตร์) (ร้ อ ยละ 100.00) รองลงมา ด้ า นน าการใช้ งานระบบการประชุ ม มาปรั บใช้ ใน
คณะกรรมการชุดต่างๆได้ และด้านระบบสามารถใช้งานเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของระบบบนอุปกรณ์โมบาย เช่น ไอ
แพด แอนดรอยด์ (ร้อยละ 88.89) ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาระบบการประชุมแบบ E-Meeting System โดยภาพรวม
การพัฒนาระบบการประชุม แบบ E-Meeting System
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์
92.06
7.94
การเข้าใช้งานระบบ E-Meeting System
94.44
5.56
การใช้บริการฐานข้อมูล
95.56
4.44
รวม
93.83
6.17
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ฯ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. ศูนย์หัวใจสิริกิตจิ์ ะดาเนินการปรับเปลีย่ นระบบการ
7
77.78
2
22.22
ประชุมแบบเดิม เป็น ระบบ E-Meeting System
2. การจัดส่งเอกสารก่อน/หลังการประชุมต่างๆจะสร้างและ
9
100.00
จัดส่งด้วยระบบ E-Meeting System
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เห็นด้วย
ระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ฯ
จานวน ร้อยละ
3. ระบบ E-Meeting System สามารถสืบค้นวาระ/เอกสาร
9
100.00
การประชุมทีต่ ้องการได้
4. ระบบE-Meeting System สามารถเรียกดูข้อมูล
9
100.00
ประกอบการประชุมได้ก่อน/ระหว่าง/หลัง และย้อนหลังการ
ประชุมได้
5. ระบบE-Meeting System สามารถจัดหมวดหมู่วาระการ
9
100.00
ประชุมแยกตามรายการ
6. สามารถสร้างรายงานการประชุมระบบจัดการผู้ใช้งาน
8
88.89
ระบบ
7. การจัดส่งวาระการประชุม/เอกสาร สามารถส่งได้ตาม
7
77.78
ช่วงเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนด ระบบจะไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ต้องแจ้งเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม
รวม
58
92.06
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ E-Meeting System
เห็นด้วย
การเข้าใช้งานระบบ E-Meeting System
จานวน ร้อยละ
1. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกาหนดสิทธิ์ในการ
9
100.00
เข้าถึงข้อมูล
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าดูระบบการประชุมจะต้องเป็นผู้บริหาร/
9
100.00
คณะกรรมการหรือผู้ได้รับสิทธิ์จากหน่วยงาน
3. ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ระบบจัดประชุมต้องมีชื่อผู้ใช้และ
9
100.00
รหัสผ่าน
4. การเข้าใช้งานควรแบ่งประเภทผู้เข้าใช้งานเป็นกลุ่ม คือ
9
100.00
กลุ่มผู้บริหาร/กรรมการ กลุ่มผู้ดูแลระบบ กลุ่มผู้ดูแลการ
ประชุม และกลุ่ม ผู้เยีย่ มชม
5. กรณีให้สิทธิ์ผเู้ ยี่ยมชม/บุคคลทัว่ ไป จะสามารถดูข้อมูลได้
9
100.00
บางส่วนเท่านั้น
6. ผู้ดูแลการประชุม/ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง ลบ แก้ไข
6
66.67
รายการต่างๆ ได้ สิทธิ์การใช้งาน หัวข้อการประชุม วาระการ
ประชุม ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม
รวม
51
94.44

ไม่เห็นด้วย
จานวน ร้อยละ
-

-

-

-

1

11.11

2

22.22

5

7.94

ไม่เห็นด้วย
จานวน ร้อยละ
-

-

-

-

-

-

-

-

3

33.33

3

5.56

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการฐานข้อมูล
การใช้บริการฐานข้อมูล
1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการนาเสนอผู้บริหาร
รายการต่างๆ คือ มติที่ประชุมแยกตามยุทธศาสตร์ สรุป
จานวนผู้ประชุมตามรายไตรมาส
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เห็นด้วย
จานวน ร้อยละ
9
100.00

ไม่เห็นด้วย
จานวน ร้อยละ
-
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เห็นด้วย
จานวน ร้อยละ
9
100.00

การใช้บริการฐานข้อมูล

ไม่เห็นด้วย
จานวน ร้อยละ
-

2.สามารถทาการตรวจสอบประวัติการใช้งานของผู้เข้าใช้งาน
ระบบได้
3. สามารถนาการใช้งานระบบประวัติการใช้งานของผู้เข้าใช้
9
100.00
งานระบบได้
4. สามารถนาการใช้งานระบบการประชุมมาปรับใช้ใน
8
88.89
1
11.11
คณะกรรมการชุดต่างๆได้
5. ระบบสามารถใช้งานเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของระบบบน
8
88.89
1
11.11
อุปกรณ์โมบาย เช่น ไอแพด แอนดรอยด์ ได้
รวม
43
95.56
2
4.44
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System
2.1 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ภาพรวม มีความคิดเห็นต่อระบบ
การประชุมฯ อยู่ในระดับดีมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย= 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
การประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด ( X= 4.97 ) รองลงมาคือ
การประเมินลักษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด (X = 4.20) การประเมินผล
ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของระบบว่าสามารถทางานได้ตามฟังก์ชันมากน้อยเพียงใด (X = 4.01) (ตารางที่ 5)
2.2 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ด้าน Functional Requirement
Test ภาพรวม มีความคิดเห็นต่อระบบการประชุม อยู่ในระดับดีมาก (X= 3.72 ) พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การประเมินความสามารถของระบบในด้านการจัดการเอกสาร (X= 4.40 ) รองลงมาคือ ความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการประชุม (X= 4.27) และความสามารถของระบบในด้านการค้นหาข้อมูล (X= 4.20) (ตารางที่ 6)
2.3 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ด้าน Functional Test ภาพรวม
มีความคิดเห็นต่อระบบการประชุม อยู่ในระดับดีมาก (X=4.01) พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความครอบคลุม
ของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง (X=4.53 ) รองลงมาคือ ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนาเข้า (X=4.20)
และความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล (X=4.00) (ตารางที่ 7)
2.4 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ด้าน Usability Test ภาพรวม มี
ความคิดเห็นต่อระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อยู่ในระดับดีมาก (X=4.20) พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ (X=4.53 )รองลงมาคือ ความเหมาะสมใน
การวางตาแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ (X=4.33) และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรบนจอภาพ (X=
4.27) (ตารางที่ 8)
2.5 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ด้าน Security Test ภาพรวม มี
ความคิดเห็นต่อระบบการประชุมอยู่ในระดับดีมากที่สุด (X=4.97) พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกาหนดรหัส
ผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ(X=4.80) รองลงมาคือ การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้
ระบบในระดับต่างๆ (X=4.33) และการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง (X=4.20) (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System โดยภาพรวม
̅
𝑿

ประสิทธิภาพระบบฯ

S.D.

ด้าน Functional Requirement Test
3.72
0.08
ด้าน Functional Test
4.01
0.08
ด้าน Usability Test
4.20
0.11
ด้าน Security Test
4.97
0.14
รวม
4.23
0.03
ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพระบบ E-Meeting System ด้าน Functional Requirement Test
̅
𝑿

Functional Requirement Test

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ

S.D.

แปลผล

0.46
0.51
0.41
0.59
0.41
0.52

ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
พอใช้

0.63
0.08

ดีมากที่สดุ
ดีมาก

S.D.

แปลผล

ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนาเข้า
4.20
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล
4.00
ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
3.80
ความถูกต้องในการลบข้อมูล
3.93
ความถูกต้องของผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการประมวลผล
3.80
ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน
4.20
ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พฒ
ั นากับระบบงานจริง
4.53
การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3.60
รวม
4.01
ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพระบบ E-Meeting System ด้าน Usability Test

0.56
0.65
0.68
0.70
0.68
0.68
0.52
0.51
0.08

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมากที่สดุ
ดีมาก
ดีมาก

̅
𝑿

S.D.

แปลผล

3.93
4.27
4.53
4.27

0.46
0.59
0.52
0.70

ดีมาก
ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ

ความสามารถของระบบในด้านการจัดการประชุม
4.27
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการเอกสาร
4.40
ความสามารถของระบบในด้านการค้นหาข้อมูล
4.20
ความสามารถของระบบในด้านการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
4.07
ความสามารถของระบบในด้านการแสดงผลในรูปแบบกราฟ
2.20
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการรายงานผลในรูปแบบ
2.53
เอกสารของโปรแกรม Microsoft Word
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการประชุม
4.40
รวม
3.72
ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพระบบ E-Meeting System ด้าน Functional Test
̅
𝑿

Functional Test

Usability Test
ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรบนจอภาพ
ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ
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เพื่ออธิบายสื่อความหมาย
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ
ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้
ความเหมาะสมในการวางตาแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ
คาศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบตั ิตามได้โดยง่าย
รวม

4.27
4.00
4.33
4.00
4.20

0.70
0.38
0.49
0.53
0.11

ดีมากที่สดุ
ดีมาก
ดีมากที่สดุ
ดีมาก
ดีมาก

̅
𝑿

S.D.

แปลผล

4.80
4.33
4.20
4.97

0.41
0.49
0.68
0.14

ดีมากที่สดุ
ดีมากที่สดุ
ดีมาก
ดีมากที่สุด

ตารางที่ 9 ประสิทธิภาพระบบ E-Meeting System ด้าน Security Test
Security Test
การกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้ระบบ
การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
รวม

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ ร้อยละ 93.35 เห็นด้วยกับการที่จะพัฒนาระบบการประชุมเดิมให้เป็นระบบแบบ Emeeting System และเมื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบที่ผู้วิจัยและคณะได้พัฒนาขึ้น พบว่า ประสิทธิภาพของ
ระบบฯ ภาพรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของระบบ 3 อันดับแรกเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมู ลฯ (Security Test)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบฯ (Usability Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และด้าน
ความสามารถของการทางานได้ตามฟังก์ชันฯ (Functional Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ตามลาดับ
ความคิดเห็นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะพัฒนาระบบการประชุมเป็นแบบ E-meeting System) อาจเป็น
เพราะในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่การทางานหรือการใช้ชีวิตประจาวันของทั้งคนและหน่วยงาน ต้องเพิ่ม Social media
มีการนาระบบหรือประสิทธิภาพต่างๆ ของไอทีมาประยุกต์และปรับใช้งาน อีกทั้งอาจเห็นว่า ระบบที่จะพัฒนาขึ้นนี้
จะเป็นระบบที่ช่วยในการจัดการประชุมได้เป็นอย่างดี สะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ลดการสิ้นเปลืองของกระดาษ
และงบประมาณที่เคยใช้ในการประชุมแบบเดิมๆ ทาให้ฝ่ายเลขานุการและผูจ้ ัดประชุมทางานได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์ และคณะ (2555) ที่พบว่า การนาระบบการประชุมแบบ Meeting
Management System มาใช้ ใ นที่ ป ระชุ มหลายประชุ ม พบว่ า มี ร ะบบนี้ ช่ว ยจัด การประชุ มได้เ ป็น อย่างดีและ
สามารถลดการสิ้นเปลืองกระดาษและงบประมาณได้ด้วย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิทวัส พันธุจินดา
(2560) ที่พบว่า เมื่อนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) มาใช้ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษประมาณ 2,716,266 แผ่น คิดเป็นประมาณ 5,430 รีม
คิดเห็นงบประมาณที่ประหยัดไปมากถึง 597,300 บาท ส่งผลให้เกิดการใช้ระบบนี้ทั่วทั้งองค์กร
ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการประชุมแบบ E-meeting System ที่พบว่า ภาพรวม
ของระบบอยู่ในระดับที่ดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.23 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อาจเนื่องมาจากหลายๆ
ปัจจัยที่ทาให้ค่าประเมินสูง เช่น 1) ผู้ออกแบบระบบ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานประชุม และมีความสามารถ
ในการออกแบบหรือพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี 2) ผู้ประเมินระบบ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้ใช้ระบบนี้โดยตรง
มีความใส่ใจที่จะเข้าไปประเมินประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล เหมาะกับการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นต้น
หากพิจารณาเป็นรายด้านของประสิทธิภาพของระบบนั้น พบว่า ประสิทธิภาพของระบบ 3 อันดับแรก
เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน Security Test ด้าน Usability Test และด้าน Functional Requirement
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Test ตามลาดับ อาจเป็นเพราะระบบที่จะมีประสิทธิภาพสูงนั้น จะต้องมีการออกแบบโดยเน้น ความปลอดภัยด้าน
ข้ อ มู ล เป็ น ส าคั ญ ความสะดวกและง่ า ยต่ อ การเข้ า ใช้ ง าน และการใช้ งานตามฟั ง ก์ ชั่ น ต่ า งๆ ต้ อ งใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ถู ก ต้ อ ง และเชื่ อ มต่อ กั บข้ อ มูลส่ว นอื่ น ๆ ได้ เ ป็ นอย่ างดี ทั้ งนี้ แสดงให้ เห็ น ถึงความรอบรู้ ความ
เชี่ยวชาญของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบเป็นอย่างดี ที่สามารถออกแบบการใช้และการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมได้อย่างลงตัว สามารถทาให้การเข้าใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจการ
ประชุมทุกๆ ด้านได้
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นและประสิทธิภาพของระบบการประชุมแบบ E-meeting System ของศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ พบว่า โดยภาพรวมเห็นด้วยที่จะมีการพัฒนา และพบว่าประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความ
เหมาะสมกับสภาพการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ เป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นควรให้มี การนาระบบนี้มาใช้ในการ
ประชุมฯ โดยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยตามคาแนะนาของผู้ใช้ระบบ เช่น ควรมีการพัฒนาให้ระบบ
สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ และให้มีการพัฒนาให้ระบบสามารถรายงานผลในรูปแบบเอกสารของโปรแกรม
Microsoft Word ได้ และจากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1. จั ด ประชุ ม หรื อ ฝึ ก อบรมการใช้ ร ะบบแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ งานระบบฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ควรมีการพัฒนาระบบหรือแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอีกครั้ง ก่อนนาระบบมาใช้งานจริงๆทั้ งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบดังกล่าว สามารถนามาใช้ในการประชุมผู้บริหารได้
3. ควรมีการประเมินการใช้ระบบของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. ในการศึกษาครั้งต่อไป เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการแก้ไข กรณีที่ระบบไม่สามารถนามาใช้
สาหรับการจัดประชุมได้ อันอาจเนื่องมาจาก ระบบไฟฟ้า หรือปัจจัยอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
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บุญชม ศรีสะอาด (2547). วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย. เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สุริยสาส์น.
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี. (2526). ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชาการ สานักพิมพ์เดอะบุคส์.
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การศึกษาคุณภาพทางอากาศทางจุลชีววิทยาภายในห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Microbiological Quality of Indoor Air in Central Laboratory, Faculty of
Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University.
อริยา ขันบุญ และ กัญญาณัฐ ผิวผ่อง
ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ariya Khanboon and Kanyanat Piewpong
Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Chulalongkorn University.
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีเป้าหมายในการศึกษาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศในห้องปฏิบัติการกลางคณะ
เภสั ชศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยการตรวจนั บ จ านวนเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ป นเปื้ อ นในอากาศภายใน
ห้องปฏิบัติการกลาง ด้วยวิธี Settle plate โดยได้ท าการตรวจคุณภาพอากาศห้องปฏิบัติกลางจานวน 3 ห้องได้แก่
ห้องปฏิบัติการ 301 303 และ 403 ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศที่พบอยู่ในช่วง 10-30
CFU/dm2/h เมื่อน าผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน IMA (The Index of
Microbial Air Contamination) พบว่าคุณภาพทางอากาศทางจุลชีววิทยาภายในห้องปฏิบัติการกลางอยู่ในระดับ
“ดี”
คาสาคัญ: การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศ, ห้องปฏิบัติการกลาง, วิธี Settle plate
Abstract
This research objective was to study the air microbial contamination of indoor air in
Central Laboratory, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University by quantitative
determination of the microorganisms. Settle plate method was used to collect samples from 3
rooms of Central Laboratory, including room N0. 301, 303 and 403. The results showed that the
quantity of air microbial contamination were ranged of 1 0 - 3 0 CFU/dm2 / h. Comparison of the
microbial quality by using The Index of Microbial Air Contamination: IMA standard, microbiological
quality of indoor air in Central Laboratory was in “GOOD” class.
Keywords: air microbial contamination, Central Laboratory, Settle plate method
บทนา
คุ ณ ภาพอากาศภายในอาคาร มี ค วามส าคัญ เนื่ อ งจากมี ผ ลต่อ สุข ภาพ คุ ณ ภาพชี วิ ตของ ปั จ จั ยที่
เกี่ยวข้องทางด้านคุณภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์
กลิ่น ฝุ่นละออง และเชื้อก่อโรคต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศ ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณภาพอากาศการศึกษาคุณภาพ
ทางอากาศทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลางคณะเภสั ช ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
ห้องปฏิบัติการที่มีนิสิตทาปฏิบัติการประมาณ 60-70 คน เป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้
เพื่อ ตรวจคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาของห้องปฏิบัติการกลางทั้ง 3 ห้อง มีปฏิบัติการจุลชีววิทยา
พฤษศาสตร์ สรีรวิทยา เคมี และทางเภสัชกรรม มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับใด
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ทบทวนวรรณกรรม
อากาศประกอบด้วย ก๊าซชนิดต่าง ๆ ไอน้าและฝุ่นละออง ซึ่งส่วนผสมนี้ ปริมาณของก๊าซจะคงที่ แต่ไอ
น้าและฝุ่นละอองจะแตกต่างกันไป ซึ่งในส่วนผสมของฝุ่นละอองจะประกอบด้วยแบคทีเรีย ยีสต์ รา ละอองเกสร
และอื่น ๆ อีกด้วย สิ่งปนเปื้อนจากภายในอาคารอาจมีสาเหตุจากแหล่ งกาเนิดหลายประเภทภายในอาคาร เช่น
เฟอร์นิเจอร์ สารท าความสะอาด รวมทั้งลักษณะกิจกรรมหรือลั กษณะส่วนบุคคลของผู้อาศัยหรือผู้ใช้อาคาร
นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมภายในอาคารยังมีปฏิสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระบบการก่อสร้าง ได้แก่
การออกแบบแรกเริ่มและการปรับปรุงในภายหลังเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบเครื่องจักร รวมทั้งเทคนิคในการ
ก่อสร้างและวัสดุที่ ใช้ก่อสร้าง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศทั้งสิ้น ตัวอย่างงานวิจัย
คุณภาพอากาศภายในอาคารในประเทศไทย (กรมอนามัย, 2559)
ประเภทอาคาร
อาคารสานักงาน

ห้างสรรพสินค้า

ศูนย์เด็กเล็ก

คุณภาพอากาศ
ผลการศึกษาในอาคารสานักงาน 8 แห่ง พบว่า มีปัจจัย
เสี่ยงที่ทาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคภายในอาคารได้7
ปัจจัย ดังนี้
1) วัสดุและเครื่องใช้สานักงานที่มคี ุณสมบัติในการดูดซับ
ความชื้น
2) สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นซอกมุม
3) อากาศที่มีความชื้นสูง
4)การเตรียมพื้นที่ในการทาความสะอาดทีไ่ ม่เพียงพอ
5) ปัญหาจากงานระบบปรับอากาศ
6) แนวทางการประหยัดพลังงาน
7) การทาความสะอาดและการติดตั้งอุปกรณ์ที่ผดิ วิธี
นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้อาคารเป็นสาเหตุ
สาคัญต่อการสะสมของเชื้อโรคภายในอาคารได้
มาตรฐานอ้างอิง: ASHRAE
ผลการตรวจประเมินห้างสรรพสินค้า จานวน 50 แห่ง ไม่
พบปัญหาเชื้อแบคทีเรียลีจโี อเนลลา ไรฝุ่น และ
สารอินทรียร์ ะเหยง่าย
มาตรฐานอ้างอิง: Guidelines for Good Indoor Air
Quality in Office Premises (1996) ของประเทศ
สิงคโปร์
ร้อยละ 47 ของตัวอย่างอากาศทีเ่ ก็บในอาคารศูนย์เด็กเล็ก
พบระดับเชื้อรา แบคทีเรีย และฝุน่ เกินค่าแนะนาโดยที่
ระดับเชื้อราและแบคทีเรียพบปริมาณสูงสุดในห้องนอนและ
ห้องนั่งเล่นมาตรฐานอ้างอิง: World Health
Organization (WHO)

อ้างอิง
ดารณี จารีมติ รและ
คณะ,
2549

ณหทัย เลิศการค้าสุข
และคณะ, 2554

Pipat L et al., 2012

ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาภายในอาคาร
โดยตรง แต่ก็มีกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง คือ
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2520
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- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการทางานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
- กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522หมวด
2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ได้กาหนดอัตราการระบายอากาศในอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษไว้ ได้แก่ โรงพยาบาล ห้องพักในโรงแรม หรืออาคารชุด สานักงาน ฯลฯ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 6/2538 เรื่อง กาหนดจานวนคนต่อจานวนพื้นที่ของอาคารที่พัก
อาศัยที่ถือว่า มีคนอยู่มากเกินไป ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้กาหนดพื้ นที่ในอาคารให้มีไม่
น้อยกว่า 3 ตารางเมตร/คน และได้กาหนดเช่นเดียวกันนี้สาหรับพื้นที่ของคนงานก่อสร้างและของอาคารโรงงาน
ด้วย ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7/2538 และ 8/2538 ในการวิจัยนี้ได้ใช้ค่ามาตรฐาน IMA :The
Index of Microbial Air Contamination (C. Pasquarella 2000) เป็นค่าที่ใช้ในการบอกคุณภาพของอากาศทาง
จุลชีววิทยาว่าอยู่ในระดับใด
วิธีการวิจัย
1. สถานที่เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ คือห้องปฏิบัติการกลาง 3 ห้อง ได้แก่ 301 303 และ403
2. การตรวจปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศใช้วิธี settle plate โดยเปิดจานอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดPCA
(Plate Count Agar) และ SDA (Sabouraud Dextrose Agar) ห่างจากผนัง 1 เมตร สูงจากพื้น 1 เมตร เป็นเวลา
1 ชม. (C. Pasquarella, 2000) จ านวน 5 ต าแหน่ งของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ในช่ ว งเวลาที่ มี ก ารเรี ย นการสอน
ปฏิบัติการ โดยทาการวิจัยเป็นเวลา 8 สัปดาห์

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศพบที่ 10-30 CFU/dm2/h ต่อจานอาหารเลี้ยงเชือ้
ซึ่งผลเฉลี่ยจานวนจุลินทรีย์ต่อสัปดาห์ 14.6-24.5 CFU/dm2/h และค่าเฉลี่ยโดยรวม 18.08-21.60 CFU/dm2/h
ผลตาม ตารางบันทึกสรุปผลการศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศที่พบในห้องปฏิบัติการ
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ตารางบันทึกสรุปผลการศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศที่พบในห้องปฏิบัติการ

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการศึกษาการปนเปื้อนของจุลนิ ทรีย์ในอากาศในห้องปฏิบัติการกลางคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 ห้องพบว่า
มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนเฉลี่ย 18.08-21.60 CFU/dm2/h เมื่อนาผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ได้มาเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน IMA (The Index of Microbial Air Contamination) พบว่าคุณภาพทางอากาศทางจุลชีววิทยา
ภายในห้องปฏิบัติการกลางทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับ “ดี” เนื่องจากห้องปฏิบัติการกลาง ทั้ง 3 ห้องมีการ
ระบายอากาศทีด่ ี การทาความสะอาดสม่าเสมอ และผู้ใช้ห้องปฏิบัตกิ ารได้ปฏิบัตติ ามระเบียบ เช่น ไม่นาอาหาร
เครื่องดื่มหรือสัมภาระเข้าห้องปฏิบัติการ
ตารางแสดงค่ามาตรฐาน IMA (The Index of Microbial Air Contamination)

การตรวจติดตามการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศ ทาให้ทราบถึงคุณภาพอากาศในห้องทดสอบว่า
มีคุณภาพอยู่ระดับใด ถ้าอยู่ในระดับไม่ดีจะได้มาวิเคราะห์ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
เพื่อประโยชน์สาหรับผู้ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ
เอกสารอ้างอิง
อรจิรา แสงเขิ่ง. (2559). การศึกษาคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาภายในอาคารคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร. วิทยานิพนธ์ วท.บ. สาขาวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
C. Pasquarella, O. Pitzurra† and A. Savino. (2000). The index of microbial air contamination.
Journal of Hospital Infection (46), 241–256.
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ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
Title of Research Article Patient Satisfaction with Anesthesia Services in Queen
Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital, Khon Kaen Province
พัชรีภร หมั่นตรวจ1, เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์2, สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์3, เทพกร สาธิตการมณี4,
ธนพร ศรีเมือง5, และ วินิตา จีราระรื่นศักดิ6์
1
วิสัญญีพยาบาล, 2วิสญ
ั ญีแพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Patchareeporn Mantruad1, Kriangsak Ngamsangsirisup2, Sirirat Tribuddharat3,
Thepakorn Sathitkarnmanee4, Thanaphon Srimueang5, and Winita Jeerararuensak6
1
Nurse Anesthetist, 2Anesthesiologist, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine,
Khon Kaen University
บทคัดย่อ
หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค์ การวั ด ความพึ งพอใจผู้ ป่ ว ยเป็ น หนึ่ งในตั ว ชี้ วั ด งานพั ฒ นาคุ ณภาพตาม
กระบวนการรับรองมาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) ของงานบริการวิสัญญี ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้วิจัยจึงศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี เพื่อนาผลที่ได้ไป
เป็นข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิสัญญีที่ดีต่อไป
วิ ธี ก ารศึ ก ษา เป็ น วิ จั ย เชิ ง พรรณนา ศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยที่ ม าใช้ บ ริ ก ารวิ สั ญ ญี ศู น ย์ หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมาใช้บริการวิสัญญีแบบไม่เร่งด่วนที่ห้องผ่าตัด อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยส่ง
แบบสอบถามทั้งหมด 71 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแบบสอบถามคืน 71 คน
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหาจากวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน โดยมีค่าคะแนน 1 ถึง 4 และ
นามาวิเคราะห์ค่าสถิติเป็นจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS 16
ผลการศึกษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการจากวิสัญญีโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ 3.75 ± 0.68
ที่ห้องผ่าตัดพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.65 ± 0.54 ถึง 3.86 ± 0.35 ที่ห้องพักฟื้นพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ
3.67 ± 0.66 ถึง 3.68 ± 0.64 การติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัดพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.72 ± 0.57 ถึง 3.75 ±
0.68 ปัญหาสาคัญที่พบได้แก่ ไม่รู้จักทีมวิสัญญีมีร้อยละ 52.1 ความเข้าใจเทคนิคการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง
และการระงับปวดหลังผ่าตัดมีเพียงร้อยละ 40.8 และ ร้อยละ 50.7 ตามลาดับ
สรุป จากการศึกษาพบผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดแต่ควรพัฒนาการแนะนาตัวเอง
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามข้อสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคการระงับความรู้สึกและการระงับความเจ็บปวดเพื่อให้
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผู้ป่วย, การให้ยาระงับความรู้สึก, การให้บริการวิสัญญี
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Absrtact
Background and objective. Customer satisfaction is a key indicator for accreditation by
The Joint Commission International ( JCI) of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital.
Patient is the most important customer of interest. The objective of current study was to evaluate
the satisfaction of patient with anesthesia service and identified the subjects that need continuous
quality improvement.
Methods. This was a descriptive study. The inclusion criteria were patients who were 15
years old and above undergoing elective surgery at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
Hospital. We distributed 71 questionnaires during May and July, 2016 and received 100%
responses. The questionnaire, with score 1 to 4, was validated by 2 senior anesthesiologists. The
data were analyzed and presented as number (%) and mean ± SD using SPSS 16.
Results. The overall satisfaction score was 3.75 ± 0.68. The score regarding anesthetic
service in operating room was 3.65 ± 0.54 to 3.86 ± 0.35. At PACU, the score was 3.67 ± 0.66 to
3.68 ± 0.64. As for postoperative visit, the score was 3.72 ± 0.57 to 3.75 ± 0.68. The identified
problems that need further improvement were: 52.1% of patients did not recognized anesthetic
team; 40.8% of patients did not understand technique of general/regional anesthesia and 85.0%
did not understand technique of postoperative pain management.
Conclusions The majority of the patients had very high level of satisfaction. Nevertheless,
anesthesia personnel should improve on self introduction, increasing patient participation in making
decision, and let patient ask questions about anesthetic and postoperative pain techniques to
enhance patient satisfaction.
Keywords : Patient satisfaction, general anesthesia, anesthesia services
บทนา
บุคลากรในทีมวิสัญญีมีบทบาท หน้าที่ด้านการประเมินและให้คาแนะนาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การดูแลผู้ป่วย
ระหว่างผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น และการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ซึ่งแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ
บริการวิสัญญีจะเป็นบริบทเฉพาะสาหรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่มี ความเสี่ยงสูง ตั้งแต่การเตรียมความ
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด มีการประเมินความเสีย่ ง ประกอบการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายก่อน
เริ่มให้บริการระงับความรู้สึก ให้ข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม
ในการซักถามและรับทราบความเสี่ยงทางวิสัญญีวิทยาที่อาจจะเกิดขึ้น ในระยะผ่าตัดผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการเฝ้า
ระวัง ระหว่างให้ยาระงับความรู้สึกตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่น
และปลอดภัย และพร้ อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกวินาทีของการผ่าตัด ความพึงพอใจด้านบริการของผู้ป่วย
(patient satisfaction) เป็นหนึ่งในหลายดัชนีชี้วัดคุณภาพงานบริการดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาจะ
นาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริการวิสัญญีและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
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ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจยั
จากการศึก ษาของ Kim และคณะ และ Gebremedhn และคณะ ได้ให้ความสาคัญของบริการด้าน
การแพทย์ว่า การที่ผู้ป่วยได้ให้ผลการประเมินคุณภาพที่ได้รับจากบริการทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังจากที่ผู้ป่วย
แต่ละราย มีความจาเป็นต่อธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ผู้ให้บริการพยายามสร้างความเข้าใจ และพยายามสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้การศึกษา
ของเทพกร และคณะ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการวิสัญญีในแต่ละระยะของกระบวนการ
บริการวิสัญญี ตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่า ตัด หลังผ่าตัดทันที ที่ห้องพักฟื้น และการตรวจเยี่ยมหลังผ่าตัด
พบว่าผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแต่ละระยะอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 98
วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย. การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัย
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล)
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ งพรรณนา (descriptive study) ซึ่ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หมายเลข HE591121 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทาการศึกษาใน
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจานวน 71 รายที่มาใช้บริการวิสัญญีระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้ป่วย
จะถูกคัดเลือกเข้ามาศึกษาโดยมีเกณฑ์คัดเลือกเข้า (inclusion criteria) คือผู้ป่วยมาใช้บริการวิสัญญีแบบไม่เร่งด่วน
(elective case) ที่ห้องผ่าตัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการให้ข้อมูลและให้
ความยินยอม (informed consent) และเก็บข้อมูลภายหลังเสร็จผ่าตัด 24 - 48 ชั่วโมง มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และ
สามารถตอบคาถามได้ และมีเกณฑ์คัดผู้ป่วยออก (exclusion criteria) คือผู้ป่วยมีปัญหาระบบประสาทและสมอง
หรือมีปัญหาทางด้านหู คอ จมูกซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินหรือการสื่อสาร ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต และ
อยู่ในสภาวะป่วยหนัก (ASA class 3 และ 4) และผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
การแจกแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กับผู้ป่วยเมื่อไปตรวจเยี่ยมผู้ปว่ ย
ก่อนผ่าตัดเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลงานวิจัยโดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยให้ได้ใช้บริการวิสัญญีตามขั้นตอนมาตรฐานของงาน
วิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกขั้นตอน และแจ้งให้ผู้ป่วยทุกรายทราบว่าหลังผ่าตัดจะมี
ทีมวิสัญญีมาแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มาใช้บริการวิสัญญีในครั้งนี้
ผู้แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาแก่ผู้แจกและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม และอบรมวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การแนะนาตัว การอธิบายวัตถุประสงค์ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างทราบ รวมถึงอธิบายว่าการตอบในครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการรักษาแต่อย่างใด อธิบายวิธีการเขียนคาตอบใน
แบบสอบถาม รวมถึงวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้
หรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะนาผู้ป่วย
การรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นโดยการทบทวนวรรณกรรม สามารถใช้ประเมิน
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ป่ ว ยต่ อ การให้ บ ริ ก ารวิ สั ญ ญี ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ ห าความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูล
ของเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญี ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในห้องผ่าตัด ตอนที่ 4 ความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้น ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีใน
การติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด และ ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
ส ารวจความครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ข องค าตอบในแบบสอบถามที่ ได้รับ คื น และเก็ บ รวบรวมเพื่ อ นามา
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการวิสญ
ั ญี หมายถึงความรูส้ ึกของผู้ป่วยที่เกิดจากประสบการณ์ที่ใช้
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บริการวิสญ
ั ญีครอบคลุมทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
2. เจ้าหน้าที่วิสญ
ั ญี หมายถึงบุคลากรในทีมวิสัญญี งานวิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยวิสญ
ั ญีแพทย์ แพทย์ใช้
ทุน/แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และวิสญ
ั ญีพยาบาล
3. ผู้ใช้บริการวิสญ
ั ญี หมายถึงผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์หัวใจสิรกิ ิติ์ ภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ
และได้ใช้บริการวิสัญญีครอบคลุมทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด
เกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจ ดัดแปลงจากเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยของบุญชมและคณะ
เกณฑ์การแบ่งระดับและคะแนนความพึงพอใจ มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ:
- พึงพอใจมากที่สุด = 4 หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 3.51-4.00,
- พึงพอใจมาก = 3
หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2.51-3.50,
- พึงพอใจน้อย = 2
หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.51-2.50,
- พึงพอใจน้อยที่สุด = 1 หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.50
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยคณะผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนด ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย
ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญีระยะก่อนผ่าตัด คุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในห้อง
ผ่าตัด ในห้องพักฟื้น การติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด แสดงด้วยค่าสถิติเป็นจานวน (n) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS version 16.0
ผลการศึกษา
จากการศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.2 อายุเฉลี่ย
48.9 ± 14.3 ปี มีระดับการศึกษาเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ต่ากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 65.7 ปวช./ปวส./
อนุปริญญา ร้อยละ 14.3 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา – ทาไร่ ร้อยละ 56.3
เคยมีประสบการณ์การดมยาสลบ/การบล็อคหลัง หรือบริการอื่นจากทีมวิสัญญี และไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
ดมยาสลบ/การบล็อคหลังก่อนเข้ารับการผ่าตัดร้อยละ ร้อยละ 46.5 และร้อยละ 65.7ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่ใช้บริการวิสัญญี (n = 71)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
29
40.8
หญิง
42
59.2
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
48.9 ± 14.3
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
46
64.8
2. ปวช., ปวส., อนุปริญญา
10
14.1
3. ปริญญาตรี
10
14.1
4. สูงกว่าปริญญาตรี
2
2.8
5. อื่นๆ
3
4.2
อาชีพหลัก
1. กาลังศึกษา
1
1.4
2. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9
12.7
3. ทานา - ทาไร่
40
56.3
4. ลูกจ้างเอกชน/รับจ้าง
8
11.3
5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
8
11.3
6. อื่นๆ
5
7.0
ประสบการณ์การดมยาสลบ/การบล็อคหลัง
หรือบริการอื่นจากทีมวิสัญญี
1. เคย
37
52.1
2. ไม่เคย
34
47.9
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดมยาสลบ/การ
บล็อกหลังก่อนเข้ารับการผ่าตัด
1. ไม่มี
48
67.6
2. มี
23
32.4
จากการศึกษาความพึงพอใจผู้ป่วยต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่วิสัญญีพบว่า ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนก่อนและหลั งดมยาสลบ/ การบล็อกหลัง ร้อยละ 94.4 โดยได้รับข้อมูลเจ้าหน้าที่ ทีมวิสัญ ญี เ ป็ น
ส่วนมาก ร้อยละ 60.6 หลังได้รับคาแนะนาแล้วมีความเข้าใจดี ร้อยละ 64.8 และข้อมูลคาแนะนาที่ผู้ป่วยได้รับ
ส่วนมากครบทุกข้อ อาทิ การปฏิบัติตนก่อนและหลังดมยาสลบ/การบล็อกหลัง ขั้นตอนและวิธีการดมยาสลบ/การ
บล็อกหลัง รวมถึงภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการดมยาสลบ/การบล็อกหลังคิดเป็นร้อยละ
57.7-77.5 และให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง ร้อยละ 63.4 สาหรับ
เทคนิคการดมยาสลบ/การบล็อกหลัง ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลร้อยละ 50.7 แต่หัวข้อคาแนะนาที่ได้รับน้อยสุดใน
การให้ข้อมูลคือเทคนิคการดมยาสลบ/การบล็อกหลังพบร้อยละ 40.8 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลทาง
วิสัญญีก่อนผ่าตัดมีเพียงร้อยละ 36.6 เท่านั้นที่รู้จักทีมวิสัญญี (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่วิสัญญี (n = 71)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
ท่านรู้จักทีมวิสัญญีหรือไม่
1. รู้จัก
26
36.6
2. ไม่รู้จัก
37
52.1
3. ไม่แน่ใจ
6
8.5
4. ไม่ระบุ
2
2.8
ท่านได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อน
และหลังดมยาสลบ/การบล็อคหลัง
1. ได้รับ
67
94.4
2. ไม่ได้รับ
4
5.6
ท่านได้รับข้อมูลคาแนะนาจากใคร
1. หมอผ่าตัด
19
26.8
2. เจ้าหน้าที่ทีมวิสญ
ั ญี
43
60.6
3. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย
4
5.6
4. นักศึกษาแพทย์
1
1.4
5. ไม่ทราบ/อื่นๆ
4
5.6
หลังได้รับคาแนะนาแล้ว ท่านมีความเข้าใจ
เพียงใด
1. เข้าใจดี (76 – 100 %)
46
64.8
2. เข้าใจปานกลาง (50 – 75 %)
22
31.0
3. เข้าใจน้อย (25 – 49 %)
2
2.8
4. ไม่เข้าใจเลย (น้อยกว่า 25 %)
1
1.4
5. ไม่ระบุ
ข้อมูลคาแนะนาที่ได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. การปฏิบัตติ นก่อนและหลังดมยาสลบ/การ
55
77.5
บล็อคหลัง
2. ขั้นตอนและวิธีการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง
41
57.7
3. ภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
42
63.6
ได้จากการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง
4. เทคนิคการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง
29
40.8
5. เทคนิคการระงับปวดหลังผ่าตัด
36
50.7
6. อื่น ๆ
ท่านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการดม
ยาสลบ/การบล็อคหลัง
1. ได้
45
63.4
2. ไม่ได้
26
36.6
จากการศึกษาระดับความพึง พอใจผู้ป่วยต่อคุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องผ่าตัดในทุกรายข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่วง 3.65 ± 0.54 ถึง 3.86 ± 0.35 และพบว่า
ผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (ระดับ 3-4) ในทุกรายข้ออยู่ที่ร้อยละ 98.6 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจ
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ต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่วิสัญญีที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสุภาพต่อผู้ป่วย
มาเป็นอันดับ 1 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในห้องผ่าตัด (n = 71)
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ
Mean ± ระดับ 3-4 ระดับ 1-2 ระดับ อันดับ
SD
(n, %) (n, %) ความพึง
พอใจ
3.86 ± 70 (98.6) 1 (1.4) มากที่สุด 1
1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
0.35
วิสัญญีที่ปฏิบัติต่อท่านด้วยความเห็นอกเห็นใจ
มีมนุษย-สัมพันธ์ที่ดีและสุภาพต่อท่าน
3.75 ± 70 (98.6) 1 (1.4) มากที่สุด
2
2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติที่ให้เกียรติและ
0.47
รักษาสิทธิ์ส่วนบุคคลของท่านโดยเจ้าหน้าที่
วิสัญญี
3.65 ± 70 (98.6) 1 (1.4) มากที่สุด
3
3. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
0.54
วิสัญญีในขณะที่รสู้ ึกตัว
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้น ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดคือ 3.67 ± 0.66 ถึง 3.68 ± 0.64 ส่วนรายละเอียดความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้นพบว่าผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (ระดับ 3-4) ในทุกรายข้อ
อยู่ที่ร้อยละ 94.5-95.8 โดยภาพรวมผู้ป่วยพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องพักฟื้นเป็นอันดับ 2 รอง
จากความพึงพอใจต่อการดูแลในห้องพักฟื้น เช่น การให้ยาแก้ปวด การรักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียน ฯ ที่ผู้ป่วย พึง
พอใจมากที่สุดมาเป็นอันดับ 1 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิสญ
ั ญีในห้องพักฟื้น (n = 71)
ระดับ
Mean ± ระดับ 3-4 ระดับ 1-2
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ
ความพึง อันดับ
SD
(n, %) (n, %)
พอใจ
1. ความพึงพอใจต่อการดูแลในห้องพักฟื้น เช่น 3.68 ± 67 (94.4) 4 (5.6) มากที่สุด
1
การให้ยาแก้ปวด การรักษาภาวะคลื่นไส้
0.64
อาเจียน ฯ
2. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 3.67 ± 68 (95.8) 3 (4.2) มากที่สุด
2
ของเจ้าหน้าที่ในห้องพักฟื้นในระดับใด
0.66
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่วิสัญญีในการติดตามเยี่ยมหลังผ่ าตัด
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ 3.75 ± 0.57 ถึง 3.75 ± 0.68 และพบว่าผู้ป่วยมีความ
พึงพอใจทั้งต่อการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัดของเจ้าหน้าที่วิสัญญีพบว่า ผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
(ระดับ 3-4) อยู่ที่ร้อยละ 95.8-97.2 และผู้ป่วยพึงพอใจต่อคุณภาพบริการจากวิสัญญีโดยภาพรวมระดับมากที่สุด
มาเป็นอันดับ 1 (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานจากทีมวิสัญญีในการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด
Mean ± ระดับ 3-4 ระดับ 1-2
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ
SD
(n, %) (n, %)
1. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจต่อการติดตามเยี่ยม
หลังผ่าตัดของเจ้าหน้าที่วสิ ัญญีในระดับใด
3.72 ± 69 (97.2) 2 (2.8)
0.57
2. ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพบริการจากวิสัญญีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับใด
3.75 ± 68 (95.8) 3 (4.2)
0.68

ระดับความ อัน
พึงพอใจ ดับ
มากที่สุด

2

มากที่สุด

1

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการ
วิสัญญีศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุเฉลี่ย 49 ปี มีระดับการศึกษาส่วนมากต่ากว่ามัธยมศึกษา ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของวรรณิภา ที่ได้
ทาการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชีย งใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ ย 60 ปี ซึ่ ง มากกว่ า กลุ่ ม การศึ ก ษานี้ แต่ แ ตกต่ า งจากการศึ ก ษาของมณฑา และ Singh และคณะ ได้
ทาการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 46 ปี ซึ่งมีอายุน้อยกว่ากลุ่มศึกษา
และผู้ป่วยเคย/ไม่เคยมีประสบการณ์การดมยาสลบ/การบล็อคหลัง หรือบริการอื่นจากทีมวิสัญญี ใกล้เคียงกัน และ
ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดมยาสลบ/การบล็อคหลังก่อนเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากมีการ
ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดจากเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญี ให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการดมยาสลบ/
การบล็อคหลังในระดับที่ดี รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในทีมวิสัญญีผใู้ ห้บริการ แต่ก็พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 30 มี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ กลัวไม่ตื่น กลัวเข็ม กลัวเจ็บเวลาบล็อคหลัง กลัวอาเจียน กลัวไม่หายจากโรคที่มาผ่าตัด
เป็นต้น
จากการศึกษาความพึงพอใจผู้ป่วยต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่วิสัญญีพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับ
คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อนและหลังดมยาสลบ/การบล็อคหลัง การรับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญี
เป็นส่วนมากและหลังได้รับคาแนะนาแล้วมีความเข้าใจดีร้อยละ 64.8 ข้อมูลคาแนะนาที่ผู้ป่วยได้รับส่วนมากครบทุก
ข้อในเรื่อง การปฏิบัติตนก่อนและหลังดมยาสลบ/การบล็อคหลัง ขั้นตอน/วิธีการและเทคนิคดมยาสลบ/การบล็อก
หลัง ในรายข้อได้รับข้อมูลเท่ากัน แต่หัวข้อที่ได้รับน้อยที่สุดในการให้ข้อมูลคือ เทคนิคการระงับปวดหลังผ่าตัด พบ
ร้อยละ 40.8 ส่วนความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่วิสัญญี พบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไม่รู้จักทีมวิสัญญี
จากการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในห้องผ่าตัด ด้านการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่วิสัญญีที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ มีมนุษ ยสัมพันธ์ที่ดี และสุภาพต่อผู้ป่วย อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด มาเป็นอันดับ 1 สรุปในภาพรวมความพึงพอใจต่อการบริการวิสัญญีทุกหัวข้ออยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุดถึงร้อยละ 98.6 ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยความพึงพอใจต่อการให้บริการวิสัญญีแม้ว่าจะไม่รู้จักทีมวิสัญญีเท่าที่ควร
และสะท้อนคุณภาพการบริการวิสัญญีไปในทางที่ดี
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุก
ข้ออยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลในห้องพักฟื้น เช่น การให้ยาแก้ปวด การรักษาภาวะ
คลื่นไส้ อาเจียน และด้านภาพรวมความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องพักฟื้น คิดเป็นร้อยละ 94.4
และร้อยละ 95.8 ตามลาดับ เป็นที่น่าพอใจของผู้ให้บริการ
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จากการศึ ก ษาระดับ ความพึ งพอใจต่ อ การปฏิบั ติงานจากที ม วิ สัญ ญีใ นการติ ดตามเยี่ย มหลังผ่าตัด
ค่าเฉลี่ยระดับพึงพอใจทุกข้ออยู่ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการจากวิสัญญีโดยภาพรวม สูงถึงร้อยละ 95.6
คณะผู้วิจัยพบว่าผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในแต่ละรายข้อที่ประเมินและทุกระยะของการ
ดูแลมากกว่าร้อยละ 90.0 ตั้งแต่การได้ใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญีในห้องผ่าตัด คุณภาพการบริการวิสัญญีใน
ห้องพักฟื้นและคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด และในแต่ละระยะผู้ป่วยได้ให้
ข้อแนะนา/เสนอแนะ คณะผู้วิจัยจะนาไปสัมมนากลุ่มของภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพื่อพัฒนาจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงงานบริการให้ผู้ป่วยมาใช้บริการพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
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หลักการและวัตถุประสงค์ : ความพึงพอใจของแพทย์ถือเป็นตัวชี้วัดงานพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ
ขอรับรองมาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อบริการวิสัญญี และหาโอกาสพัฒนา
เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
วิธีการศึกษา : เป็นวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาจากแพทย์ผ่าตัดที่มาใช้ บริการวิสัญญี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1-4 โดยส่งแบบสอบถาม
ทั้งหมด 25 ชุด ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแบบสอบถามคืน 22 ชุด แบบสอบถามผ่าน
การตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหาจากวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน โดยมีค่าคะแนน 1 ถึง 4 และนามาวิเคราะห์
ค่าสถิติเป็นจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS 16
ผลการศึกษา : ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มีต่อการบริการวิสัญญีในระยะก่อนผ่าตัดพบอยู่ที่ระดับ
3.45 ± 0.51 ถึง 3.82 ± 0.40 ในระหว่าผ่าตัด คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.55 ± 0.67 ถึง 3.73 ± 0.46 สาหรับ
ระยะหลังผ่าตัด คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.64 ± 0.49 ถึง 3.73 ± 0.46 ปัจจัยที่ควรปรับปรุงได้แก่ ความเหมะสม
ในการงดให้บริการผู้ป่วยตามตารางก่อนมาห้องผ่าตัด และความราบรื่นและรวดเร็วในการให้บริการวิสัญญี
สรุป : ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มาใช้ บริการวิสัญญี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่าตัดต่อการบริการวิสัญญีโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุดในทุกระยะการให้บริการ ตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด
ระหว่างผ่าตัด ในห้องพักฟื้น จนถึงระยะหลังผ่าตัด ปัจจัยที่ควรปรับปรุงได้แก่ ความเหมะสมในการงดให้บริการ
ผู้ป่วยตามตารางก่อนมาห้องผ่าตัด และความราบรื่นและรวดเร็วในการให้บริการวิสัญญี
คาสาคัญ : การให้บริการวิสัญญี, ระงับความรูส้ ึก, ความพึงพอใจ, แพทย์ผ่าตัด
Abstract
Background and objective: Customer satisfaction is a key indicator for accreditation by
The Joint Commission International ( JCI) of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital.
Surgeon is an important internal customer with whom good cooperation leads to good quality of
patient care. The objective if this study was to assess the satisfaction of surgeon with anesthesia
service and identified the subjects that need improvement.
Methods: This was a descriptive study. The inclusion criteria were surgical staffs and
residents year I-IV of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital. We distributed 25
questionnaires during May and July, 2016 and received 22 responses. The questionnaire, with score
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1 to 4, was validated by 2 senior anesthesiologists. The data were analyzed and presented as
number (%) and mean ± SD using SPSS 16 program.
Results: The satisfaction score during preoperative period was 3.45 ± 0.51 to 3.82 ± 0.40.
During intraoperative period, the score was 3.55 ± 0.67 to 3.73 ± 0.46. The score for postoperative
period was 3.64 ± 0.49 ถึ ง 3.73 ± 0.46. The subjects that need improvement were criteria for case
cancellation and smoothness and promptness of anesthesia service.
Conclusion: The overall perioperative satisfaction scores of surgeon to anesthesia
services at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital were very good. The subjects that
need improvement were criteria for case cancellation and smoothness and promptness of
anesthesia service.
Keywords: Anesthesia services, anesthesia, satisfaction, surgeon
บทนา
งานวิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการสุขภาพแก่
ประชาชน มีบทบาทและหน้าที่หลักในการให้บริการวิสัญญี ให้ผู้มาใช้บริการพึงพอใจต่อการให้บริการ ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีการให้บริการผ่าตัดหัวใจเมื่ อ พ.ศ. 2547 และมีการพัฒนาเรื่องการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง รายงานสถิติการให้บริการวิสัญญีเฉลี่ย 1,210 รายต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) ผู้มาใช้บริการวิสัญญีมี
2 กลุ่ ม หลั ก คื อ กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารภายนอก คื อ ผู้ ป่ ว ยที่ ม าใช้ บ ริ ก ารวิ สัญญี ทั้ งผู้ป่ ว ยในและนอก กลุ่ ม ที่ 2
ผู้ใช้บริการภายใน คือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นผู้ร่วมงานในแต่ละหน่วยงาน เช่น แพทย์ผ่าตัด พยาบาลห้อง
ผ่าตัด และพยาบาลหอผู้ป่วย งานบริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการสาหรับแพทย์
ผ่าตัดหน่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกเป็นหลัก และกุมารแพทย์และอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอด
เลื อ ดเป็ น ส่ ว นน้ อ ย ปั จ จุ บั น ก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่ ก ระบวนการขอรั บ รองมาตรฐาน The Joint Commission
International (JCI)7,8 เพื่อพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานระดับสากล ข้อมูลเบื้องต้น งานวิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่เคยมีการสารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการวิสัญญี ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
ต้องการสารวจข้อมูลที่แท้จริงในการให้บริการวิสัญญีต่อแพทย์ผ่าตัดที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อจัดสร้างแนวทางการให้บริการที่ดีและเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องให้ได้ตาม
มาตรฐานการท างาน เพิ่ ม ระดั บ ความพึ งพอใจและความคาดหวั งต่ อ การบริ ก ารวิ สัญ ญีข องแพทย์ ผ่ าตั ด เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้ความร่วมมือ/ประสานงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาของฤทธิชัย และคณะ 1 ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อการบริการวิสัญญี
วิทยาพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดอยู่ในระดับดี ทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ
วิสัญญี และด้านความชานาญในการให้บริการวิสัญญี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.06 ± 0.20 มีบางประเด็นที่
ควรปรับปรุงคือ แพทย์ผ่าตัดคาดหวังให้มีการเพิ่มจานวนของบุคลากรทางวิสัญญีนอกเวลามากขึ้น และอยากให้มี
ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานที่ดีขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะเรื่องเวลารับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดและ
เวลาเริ่มผ่าตัด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวัณทนา และคณะ2 ที่ทาการศึกษาความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อ
การบริการวิสัญญี พบว่าแพทย์ผ่าตัดมีความพึงพอใจต่อการบริการวิสัญญีในระดับดี ร้อยละ 87.2 มีบางประเด็น
ต้องการการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาบุคลากรของผู้ให้บริการวิสัญญีมีไม่เพียงพอ ซึ่ง
เป็นปัญหาเช่นเดียวกับการศึกษาของวิภารัตน์ และคณะ3 พบปัญหาที่ทาให้ระดับความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดไม่
ถึงระดับพอใจมากที่สุดคือการเริ่มให้การระงับความรู้สึกเป็นรายแรกของวันมีปัญหาล่าช้าซึ่งมีสาเหตุมาจากบุคลากร
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ของวิสัญญีแพทย์มีไม่พอเพียงต้องเริ่มให้ยาระงับความรู้สึก 2 ห้องพร้อมกัน แพทย์ฝึกหัดยังไม่ชานาญในการทา
หัตถการบางอย่าง เช่น การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนทั้ง spinal block และ epidural block รวมถึงวิสัญญี
แพทยต้องควบคุมการเรียนการสอนหัตถการให้กับนักศึกษาแพทย์ ทาให้เสียเวลามาก นอกจากนี้การศึกษาของ Le
May และคณะ4 สารวจความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อการให้บริการวิสัญญีพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 3.11) มี 3 ประเด็นที่เด่นชัดคือ ทีมวิสัญญีดูแลระบบไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยขณะผ่าตัดได้ดี ดูแลผู้ป่วยที่
ใช้เครื่องช่วยหายใจหลังผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ และทีมวิสัญญี มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤติเร่งด่วนของผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น สาหรับประเด็นที่ต้องการให้ทีมวิสัญญีปรับปรุงคือ เรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมโดย
อยากให้ยอมรับฟังความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือเมื่อแพทย์ผ่าตัดร้องขอ ซึ่งต่างจากการศึกษาของฤทธิชัย และ
คณะ1 ในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อกันเป็นเรื่องรอง แต่เรื่องหลักที่เป็นปัญหาคือ เรื่องความตรงต่อเวลา
ในการเริ่มให้การระงับความรู้สึกทั้งผู้ป่วยกลุ่ม elective และกลุ่ม emergency คล้ายกับการศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้
นามาอ้างอิง
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) ทาการเก็บข้อมูลจากแพทย์ผ่าตัดที่มาผ่าตัด
ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE591121 โดยส่งแบบสอบถามไป ที่ได้ใช้บริการห้องผ่ าตัด แบบไม่เจาะจง
โดยมีตาแหน่งเป็นอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1-4 จานวน 25 คน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภาควิชาหลัก คือ ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอด
เลือดและทรวงอกเป็นหลัก และกุมารแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จะมีเกณฑ์คัดออกจากการศึกษา (exclusion
criteria) คือ แพทย์ผ่าตัดที่ไม่เคยมาใช้บริการวิสัญญีเลยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหรือเป็นแพทย์ผ่าตัดที่มาฝึกอบรมจาก
สถาบันอื่น
การแจกแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ทาจดหมายปิดผนึกชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กับหัวหน้า
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เพื่อส่งต่อให้แพทย์ผ่าตัดโดยไม่เจาะจง และส่วนหนึ่งส่งต่อถึงกุมารแพทย์โรคหัวใจและหลอด
เลือด
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา สามารถใช้ประเมินระดับความพึงพอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยต่อ การให้บริการวิสัญญีแบบสอบถามที่ได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ผ่าตัด ได้แก่ อายุ เพศ ตาแหน่ง แผนก
ตอนที่ 2) ระดับความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม 11 ข้อ ตอนที่ 3) ระดับความพึงพอใจ
ระยะระหว่างผ่าตัดประกอบด้วยข้อคาถาม 8 ข้อ ตอนที่ 4) ระดับความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดทันทีที่ห้องพักฟื้น
ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ และ ตอนที่ 5) ระดับความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อ
คาถาม 2 ข้อ
ผู้แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาแก่ผู้แจกและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม และอบรมวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การแนะนาตัว การอธิบายวัตถุประสงค์ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างทราบ รวมถึงอธิบายว่าการตอบในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบในทุกๆด้าน
สารวจความครบถ้วน สมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถามที่ได้รับคืน และเก็บรวบรวมเพื่อนามา
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการวิสัญญี หมายถึงความรู้สึกของผู้ใช้บริการที่เกิดจากประสบการณ์ที่
ใช้ บ ริ ก ารวิ สั ญ ญี ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในระยะก่ อ นผ่ า ตั ด ระหว่ า งผ่ า ตั ด และหลั ง ผ่ า ตั ด ที่ ศู น ย์ หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
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2. เจ้ า หน้ า ที่ วิ สั ญ ญี หมายถึ ง บุ ค ลากรในที ม วิ สั ญ ญี งานวิ สั ญ ญี วิ ท ยา ศู น ย์ หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยวิสัญญีแพทย์
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้าน และวิสัญญีพยาบาล
3. แพทย์ผ่าตัด หมายถึงแพทย์ผ่าตัดที่เคยมาใช้บริการวิสัญญีไม่ต่ากว่าในช่วง 1 ปีและต้องสังกัดศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อและ/หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์และได้ใช้บริการวิสัญญีครอบคลุมทั้งใน
ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด
เกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจ ดัดแปลงจากเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยของบุญชม และคณะ
เกณฑ์การแบ่งระดับและคะแนนความพึงพอใจ มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ:
- พึงพอใจมากที่สุด = 4 หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 3.51-4.00,
- พึงพอใจมาก = 3
หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2.51-3.50,
- พึงพอใจน้อย = 2
หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.51-2.50,
- พึงพอใจน้อยที่สุด = 1 หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.50
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยคณะผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด ซึ่ ง ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ผ่าตัด ระดับความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดของ
แพทย์ต่อการบริการวิสัญญี แสดงด้วยค่าสถิติเป็นจานวน (n) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Mean ± SD) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS version 16.0
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัด ที่มาใช้บริการวิสัญญี คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับ
แพทย์ผ่าตัดที่ใช้บริการวิสัญญี ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 25 ชุด ได้กลับคืนมา 22 ชุดคิดเป็นร้อยละ 88.0 พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.4) มีอายุในช่วง 32 ± 8 ปี พบมีตาแหน่งแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน (ร้อยละ
54.6) รองลงมาคือ อาจารย์แพทย์ (ร้อยละ 40.9) หน่วยงานที่สังกัดมากที่สุดคือ ศัลยกรรมหน่วยหัวใจ หลอดเลือด
และทรวงอก (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ผู้ใช้งานบริการวิสัญญี (n = 22)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
19
86.4
หญิง
3
13.6
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
32.14 ± 8.17
สถานภาพ
1. อาจารย์แพทย์
9
40.9
2. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน
12
54.6
3. นักศึกษาแพทย์
1
4.5
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
1. ศัลยกรรมหน่วยหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
21
95.5
2. กุมารเวชกรรมโรคหัวใจ และหลอดเลือด
1
4.5
จากการศึกษาความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัด 11 ข้อ ตั้งแต่ให้บริการตรวจเยี่ยมและเตรียมผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัดจนถึงความร่วมมือในการทา Sign in พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.45 ± 0.51 ถึง 3.82 ±
0.40 และพบว่า ความพึงพอใจมากที่สุดต่อบริการวิสัญญีมาเป็นอันดับ 1 คือ ทีมวิสัญญีปฏิบัติตามมาตรฐานการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการเหมาะสม รองลงมาคือ ทีมวิสัญญีให้บริการตรวจเยี่ยมและ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และลาดับที่ 3 คือ อัธยาศัยไมตรีและมนุษยสัมพันธ์ แต่มี 1 ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมี
คะแนนต่าที่สุด คือ ความเหมาะสมในการตัดสินใจงดให้บริการผู้ป่วยตามตารางก่อนมาห้องผ่าตัด สาหรับหัวข้อประ
เมินอื่นๆมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด (ระดับ 3-4) ร้อยละ 100.0 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัดของแพทย์ต่อการบริการทางวิสัญญี (n = 22)
ระดับ 3-4 ระดับ 1-2
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ
Mean ± SD
(n, %)
(n, %)
1. ทีมวิสัญญีให้บริการตรวจเยี่ยมและเตรียม 3.77 ± 0.43 22 (100.0)
0
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2. ทีมวิสัญญีปฏิบัตติ ามมาตรฐานการเตรียม 3.82 ± 0.40 22 (100.0)
0
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดด้านการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเหมาะสม
3. ทีมวิสัญญีติดต่อประสานงานกับท่านก่อน 3.55± 0.51 22 (100.0)
0
การผ่าตัด
4. การเปิดโอกาสและยอมรับฟังความคิดเห็น 3.64 ± 0.49 22 (100.0)
0
เมื่อมีการปรึกษาหารือ

102

ระดับความ
อันดับ
พึงพอใจ
มากที่สุด
2
มากที่สุด

1

มากที่สุด

9

มากที่สุด
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ระดับ 3-4 ระดับ 1-2 ระดับความ
อันดับ
(n, %)
(n, %)
พึงพอใจ
5. การนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย 3.68 ± 0.48 22 (100.0)
0
มากที่สุด
4
ไปปฏิบตั ิได้
6. อัธยาศัยไมตรีและมนุษยสัมพันธ์
3.73 ± 0.46 22 (100.0)
0
มากที่สุด
3
7. ระบบการประสานงานและติดต่อเพื่อนัด 3.68 ± 0.48 22 (100.0)
0
มากที่สุด
4
ผ่าตัดผู้ป่วยในแต่ละวัน ตามตารางนัด
ผ่าตัดปกติภายในเวลา 16.00 น.
8. ระบบการประสานงานและติดต่อเพื่อนัด 3.50 ± 060 21 (95.5))
1 (4.5)
มาก
9
ผ่าตัดผู้ป่วยเพิ่มภายหลังเวลา 16.00 น.
โดยการโทรศัพท์ถึงแพทย์เจ้าของห้องได้ถึง
เวลา 19.00 น.
9. ระบบการประสานงานและติดต่อเพื่อนัด 3.68 ± 0.48 22 (100.0)
0
มากที่สุด
4
ผ่าตัดผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
10. ความเหมาะสมในการตัดสินใจงด
3.45 ± 0.51 22 (100.0)
0
มาก
10
ให้บริการผู้ป่วยตามตารางก่อนมาห้อง
ผ่าตัด
11. ความร่วมมือในการทา Sign in
3.64 ± 0.49 22 (100.0)
0
มากที่สุด
7
จากการศึกษาความพึงพอใจระหว่างผ่าตัด 8 ข้อ ตั้งแต่เริ่มให้บริการระงับความรู้สึกเมื่อแพทย์อยู่ในห้อง
และเครื่องมือพร้อมจนถึงความร่วมมือในการทา Time out พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.55 ±
0.67 ถึง 3.73 ± 0.46 และพบว่าทุกข้อที่มีระดับความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด (ระดับ 3-4) ทุกหัวข้อคิด
เป็นร้อยละ 91.0-100.0 ความพึงพอใจมากที่สุดต่อบริการวิสัญญีมาเป็นอันดับ 1 มี 3 หัวข้อ คือ ทีมวิสัญญีเริ่ม
ให้บริการระงับความรู้สึกเมื่อแพทย์อยู่ในห้องและเครื่องมือพร้อม ทีมวิสัญญีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
วิสัญญีได้ถูกต้องเหมาะสม และทีมวิสัญญีอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการผ่าตัด ข้อที่มีระดับความ
พึงพอใจมีคะแนนต่าที่สุด คือ ความราบรื่นและรวดเร็วในการให้บริการวิสัญญี ร้อยละ 91.0 (ตารางที่ 3)
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ

Mean ± SD
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจระหว่างผ่าตัดของแพทย์ต่อการบริการวิสัญญี (n = 22)
ระดับ 3-4 ระดับ 1-2 ระดับความ
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ
Mean ± SD
อันดับ
(n, %)
(n, %)
พึงพอใจ
1. ทีมวิสัญญีเริม่ ให้บริการระงับความรู้สึกเมื่อ 3.73 ± 0.46 22 (100.0)
0
มากที่สุด
1
แพทย์อยู่ในห้องและเครื่องมือพร้อม
2. ความราบรื่นและรวดเร็วในการให้บริการ 3.55 ± 0.67 20 (91.0))
2 (9.0)
มากที่สุด
8
วิสัญญี
3. ทีมวิสัญญีตอบสนองต่อการแจ้งเหตุ
3.59 ± 0.50 22 (100.0)
0
มากที่สุด
6
ผิดปกติให้ทราบระหว่างผ่าตัด
4. ทีมวิสัญญีควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อมีเหตุ 3.55 ± 0.51 22 (100.0)
0
มากที่สุด
7
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในระหว่างผ่าตัด
5. ทีมวิสัญญีมีความรู้ความสามารถในการ
3.73 ± 0.46 22 (100.0)
0
มากที่สุด
1
ให้บริการวิสญ
ั ญีได้ถูกต้องเหมาะสม
6. ทีมวิสัญญีอานวยความสะดวกและให้ความ 3.73 ± 0.46 22 (100.0)
0
มากที่สุด
1
ช่วยเหลือในการผ่าตัด
7. ความเหมาะสมในการตัดสินใจงดให้บริการ 3.64 ± 0.49 22 (100.0)
0
มากที่สุด
5
ผู้ป่วยตามตารางนัดผ่าตัด
8. ความร่วมมือในการทา Time out
3.68 ± 0.48 22 (100.0)
0
มากที่สุด
4
ความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดทันทีที่ห้องพักฟื้น 3 ข้อโดยรวมอยู่ที่ 3.64 ± 0.49 ถึง 3.73 ± 0.46 พบว่า
ทีมวิสัญญีมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและหัตถการต่างๆ พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
3.73 ± 0.46 และพบว่าความเหมาะสมในการรายงานอาการผิดปกติของผู้ป่วยและความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการรับและจาหน่ายผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากันคือ 3.64 ± 0.49 ที่ร้อยละ 95.5-100.0 (ตารางที่
4)
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดที่ห้องพักฟื้นของแพทย์ผ่าตัดต่อการบริการวิสัญญี (n = 22)
ระดับ 3-4 ระดับ 1-2 ระดับความ
หัวข้อประเมินความพึงพอใจ
Mean ± SD
อันดับ
(n, %)
(n, %)
พึงพอใจ
1. ทีมวิสัญญีมีความรู้ความสามารถในการ
3.73 ± 0.46 22 (100.0)
0
มากที่สุด
1
ดูแลผูป้ ่วยหลังผ่าตัดและหัตถการต่างๆ
2. ความเหมาะสมในการรายงานอาการ
3.64 ± 0.49 22 (100.0)
0
มากที่สุด
2
ผิดปกติของผู้ป่วย
3. ความเหมาะสมในการบริหารจัดการรับและ 3.64 ± 0.49 21 (95.5)) 1 (4.5) มากที่สุด
3
จาหน่ายผู้ป่วย
จากการศึกษาความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย 2 ข้อ พบว่าทีมวิสัญญีตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายหลัง
จากได้ใช้บริการวิสัญญีภายใน 24 ชั่วโมง และตรวจเยี่ยมต่อเนื่องถึง 72 ชั่วโมงในรายที่มีปัญหาทางวิสัญญี มีค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ 3.68 ± 0.57 และการดูแลความปวดระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
3.67 ± 0.48 ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 100.0 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยของแพทย์ต่อการบริการวิสัญญี (n = (22)
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หัวข้อประเมินความพึงพอใจ

Mean ± SD ระดับ 3-4
(n, %)
1. ทีมวิสัญญีตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายหลังจากได้ 3.68 ± 0.57 22 (100.0)
ใช้ บ ริ ก ารวิ สั ญ ญี ภ ายใน 24 ชั่ ว โมง และ
ตรวจเยี่ยมต่อเนื่องถึง 72 ชั่วโมง ในรายที่มี
ปัญหาทางวิสัญญี
2. การดูแลความปวดระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย 3.67 ± 0.48 22 (100.0)

ระดับ 1-2 ระดับความ อันดับ
(n, %) พึงพอใจ
0
มากที่สุด
1

0

มากที่สุด

2

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
แพทย์ผ่าตัดที่เข้าร่วมงานวิจัยที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.4) มีอายุอยู่ในช่วง
32.14 ± 8.17 ปี ผู้ประเมินอยู่ในกลุ่มแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้านร้อยละ 54.6 ใกล้เคียงกับกลุ่มอาจารย์แพทย์
ซึ่งคล้ายกับการศึกษาของวิภารัตน์ และคณะ 5 ได้ทาการศึกษาในกลุ่มแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน มีร้อยละ
53.0 ในขณะที่อยู่ในกลุ่มอาจารย์แพทย์ร้อยละ 47.0 รวมถึงเพศและช่วงอายุพบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
อาจแตกต่างกันที่ช่วงอายุเล็กน้อยคือช่วงอายุ 20-30 ปี ซึ่งน้อยกว่าช่วงอายุของงานวิจัยนี้
จากการศึกษาความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัด 11 ข้อ ตั้งแต่ให้บริการตรวจเยี่ยมและเตรียมผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัด ถึงความร่วมมือในการทา Sign in พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.45 ± 0.51 ถึง 3.82 ±
0.40 ความพึงพอใจระหว่างผ่าตัด 8 ข้อ ตั้งแต่เริ่มให้บริการระงับความรู้สึกเมื่อแพทย์อยู่ในห้องและเครื่องมือพร้อม
จนถึงความร่วมมือในการทา Time out พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.55 ± 0.67 ถึง 3.73 ±
0.46 และระยะหลังผ่าตัดได้ศึกษาความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้นและหอผู้ป่วย พบว่า
ที่ห้องพักฟื้น แพทย์ผ่าตัดประเมินทีมวิสัญญีว่ามีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและหัตถการต่า งๆ
มีความเหมาะสมในการรายงานอาการผิดปกติของผู้ป่วย และความเหมาะสมในการบริหารจัดการรับและจาหน่าย
ผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.64 ± 0.49 ถึง 3.73 ± 0.46 และ ที่หอผู้ป่วย ทีมวิสัญญีตรวจ
เยี่ยมผู้ป่วยภายหลังจากได้ใช้บริการวิสัญญีภายใน 24 ถึง 72 ชั่วโมงและการดูแลความปวดระยะหลังผ่าตัดที่หอ
ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.67 ± 0.48 ถึง 3.68 ± 0.57 ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาของวิภา
รัตน์ และคณะ3 ศึกษาความพึงพอใจของศัลยแพทย์ต่อการให้บริการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 4.01 ± 0.54 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ระดับสูงทุกด้าน ส่วนปัญหาการให้บริการที่ศัลยแพทย์รายงานได้แก่การเริ่มให้บริการผู้ป่วยรายแรก
ของวันช้ แพทย์ประจาบ้านที่ขาดทักษะใช้เวลาทา spinal และ epidural block นาน ส่งผลให้เริ่มผ่าตัดได้ช้าจึง
ต้องการให้มีการปรับปรุงความรวดเร็วในการทา spinal และ epidural block เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ
ผู้ป่วยรายแรกและรายต่อไป และมีการเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้น เพื่อให้จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในแต่ละวันมี
เพิ่มขึ้น แต่พบว่าการศึกษาในระยะหลังผ่าตัดไม่ได้แยกว่าเป็นระยะหลังผ่าตัดที่ห้องพักฟื้นหรือหอผู้ป่วย ดังนั้น
คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นจะนาเอาข้อเสนอแนะและจัดทาข้อคิดเห็นในส่วนที่สามารถ
น าไปปรับปรุงแก้ ไขได้น าเสนอผ่า นภาควิ ชาวิสัญญี แล้ ว จั ด ทาคู่ มือ และประชุ มจัดท าข้อ ตกลงร่ว มกั นระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติในอนาคต
ต่อไป
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การควบคุมอุณหภูมิแกน ระหว่างการผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่: เปรียบเทียบระหว่างการใช้
Forced-Air Warming with Modified Lower-Body Cover กับการใช้ Forced-Air
warming with Lower-Body cover ของบริษัท
Controlling core temperature during major abdominal surgery: comparison
between forced-air warming with modified lower-body cover and forced-air
warming with commercial lower-body cover
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Akkharawat Sinkueakunkit5, and Narin Plailaharn6
1
Department of Anesthesiology, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002 Thailand.
บทคัดย่อ
ภาวะอุณหภูมิกายต่าเป็นภาวะที่พบได้จากการใช้ยาระงับความรูส้ ึก ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นการ
แข็งตัวของเลือดผิดปกติ เสียเลือดระหว่างผ่าตัดภาวะกรดในร่างกายมากขึ้น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ฟื้นตัวจากยาสลบ
ช้าทาให้มีการกาหนดมาตรฐานให้ผู้ป่วยผ่าตัดทุกรายได้รับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่าด้วยการใช้ผ้าห่มลมอุ่น
แต่หน่วยงานมีจานวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงได้นาเทคนิคการห่อหุ้มผู้ป่วยมาดัดแปลงใช้
คาสาคัญ : Intraoperative hypothermia, Forced-air warming, Major abdominal surgery
Abstract
Perioperative hypothermia causes numerous postoperative complications, including
morbid cardiac events, wound infection, and coagulopathy, delayed emergence anesthesia The
standard setting for all surgical patients was prevent perioperative hypothermia with forced-air
warming contains with the cover body but traditional But the agency has not enough equipment
The technique was used to the forced air warming with modified lower-body cover
Keywords: Intraoperative hypothermia, Forced-air warming, Major abdominal surgery
บทนา
ภาวะอุณหภูมิกายต่าเป็นภาวะที่พบได้จากการใช้ยาระงับความรู้สึก ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นการ
แข็งตัวของเลือดผิดปกติ เสียเลือดระหว่างผ่าตัดภาวะกรดในร่างกายมากขึ้น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ฟื้นตัวจากยาสลบ
ช้าทาให้มีการกาหนดมาตรฐานให้ผู้ป่วยผ่าตัดทุกรายได้รับการป้ องกันภาวะอุณหภูมิกายต่าด้วยการใช้ผ้าห่มลมอุ่น
แต่หน่วยงานมีจานวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงได้นาเทคนิคการห่อหุ้มผู้ป่วยมาดัดแปลงใช้
ความสาคัญของปัญหา ตอบคาถาม ข้อ1 ความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัยอุณหภูมิ
ปกติ ข องร่ า งกาย (normal human body temperature หรื อ normothermia หรื อ euthermia) ที่ วั ด ได้ จ าก
อวัยวะแกนของร่างกาย (core temperature) เช่น ในปาก หลอดอาหาร ทวารหนัก ช่องคลอด เยื่อแก้วหู เป็นต้น
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มีค่าอยู่ระหว่าง 36.5-37.5°C ซึ่งระดับอุณหภูมิที่วัดได้นี้จะขึ้นอยู่กับตาแหน่ง สถานที่ เวลา และระดับกิจกรรมที่
ปฏิบัติขณะวัดอุณหภูมิของร่างกาย แต่โดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่า อุณหภูมิ 37.0°C หรือ 98.6°F เป็นอุณหภูมิ
เฉลี่ ย ของอุ ณ หภู มิ ป กติ ข องร่ า งกาย ภาวะอุ ณ หภู มิ ก ายต่ า (hypothermia; core temperature < 36°C) เป็ น
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยระหว่างการดมยาสลบและผ่าตัด (intraoperative hypothermia) กลไกเกิดจากการ
สูญเสียความร้อนทางผิวหนังทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณผ่าตัด ผ่านทางอากาศในห้องผ่าตัดที่เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกาย
(convection) หรือผ่านทางการสัมผัสของผิวหนังและแผลผ่าตัดกับสิ่งที่อุณหภูมิต่ากว่าร่างกาย (conduction) การ
แผ่ความร้อนออกจากผิวหนังโดยตรง (radiation) การสูญเสียความร้อนออกทางแผลผ่าตัดระหว่างผ่าตัดไปกับน้าที่
ระเหยออกจากแผลผ่าตัด (evaporation) และการกระจายความร้อนภายในแกนร่างกายเสียสมดุล เนื่องจากหลอด
เลือดปลายทางขยายตัวหลังได้รับยาระงับความรู้สึก (heat redistribution)
จากการทบทวนวรรณกรรม ของ Connor EL, Wren KR พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของ
อุณหภูมิกาย ตั้งแต่ระหว่างการรอเข้ารับการผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยพบว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้อุณหภูมิ
กายลดลงคือ อุณหภูมิห้องผ่าตัดที่ค่อนข้างเย็น อุณหภูมิกายผู้ป่วยที่ต่าก่อนเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ มีน้าหนัก
ตัวน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้อุณหภูมิกายลดลงในสองชั่วโมงแรก ส่วนในชั่วโมงที่สามพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดลง
ของอุณหภูมิกายคือ ผู้ป่วยสูงอายุและน้าหนักตัวน้อยจะมีอุณหภูมิกายลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ระยะเวลาที่ผ่าตัดนาน
เทคนิคในการผ่าตัดบางชนิดและการผ่าตัดภายในช่องท้องขนาดใหญ่ (major abdominal surgery) เช่น liver,
pancreas, gynecological, and colorectal surgery ซึ่ งมี แ ผลผ่ า ตั ดขนาดใหญ่ มี โ อกาสเกิ ด การสูญเสีย เลือด
ระหว่างผ่าตัดปริมาณมากและจาเป็นต้องให้สารน้าหรือส่วนประกอบของเลือดที่อุณหภูมิต่ากว่าร่างกายเป็น จานวน
มาก จะมีโอกาสทาให้ผู้ป่วยสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย จนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายลดลง
นอกจากนี้ยังพบว่ายาบางตัวที่ผู้ป่วยได้รับก่อนผ่าตัดอาจมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เช่น ยาในกลุ่ม
NSAIDs, ยาลดความดั น เลื อ ดในกลุ่ ม beta-blocker จากปั จ จั ย ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น อาจท าให้ เ กิ ด ภาวะ
intraoperative hypothermia อย่างรุนแรงและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายผู้ป่วยได้หลายระบบตามมา เช่น
เกิดภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติทาให้เสียเลือดระหว่างผ่าตัดมากขึ้น หัวใจเต้นผิดปกติ ภาวะกรดในร่างกายเพิ่ม
มากขึ้น ยาหย่อนกล้ามเนื้อหมดฤทธิ์ช้าลง ฟื้นช้าจากยาดมสลบ หรือหลังผ่าตัดอาจเกิดภาวะหนาวสั่น (shivering)
และแผลผ่าตัดติดเชื้อ
ดังนั้น จึงควรเฝ้าระวังและรักษาระดับอุณหภูมิแกนของร่างกายระหว่างผ่าตัดให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง
ปกติที่สุด (> 36°C) โดยการวัดอุณหภูมิแกนกาย (nasopharynx) และระหว่างต้นขาทั้งทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างผ่าตัดร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิในห้องผ่าตัดไม่ให้เย็นเกินไป (ปกติ 20-22°C) การปกคลุมร่างกายผู้ป่วย
ในส่วนที่ไม่ได้ผ่าตัดให้มิดชิด รวมถึงการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของผู้ป่วยโดยการใช้อุปกรณ์ประเภท active
warming เช่น การใช้เครื่องอุ่นสารน้า และส่วนประกอบของเลือดอุณหภูมิ 37 องศา ก่อนให้ผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์
เพิ่มความอบอุ่นผ่านทางผิวหนังผู้ป่วยโดยตรง เช่น radiant warming systems, circulating-water mattress,
circulating-water garments, forced-air warming systems, resistive warming system เป็นต้น
สาหรับ forced-air warming systems ซึ่งประกอบด้วย forced-air warmer และ forced-air cover ของบริษัทที่
ออกแบบมาหลายรูปแบบเฉพาะใช้คู่กัน เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่าย สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วย4 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถป้องกันภาวะ intraoperative hypothermia ได้
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ active warming ที่มีราคาแพง ทันสมัยและการใช้งานซับซ้อนกว่าทั้งใน
อดีต6-10 จนถึงปัจจุบัน11-13 สาหรับราคาเครื่อง forced-air warmer ไม่สูงมาก (ราคา 70,000-80,000 บาทต่อ
เครื่อง) เมื่อเทียบกับ active warming ชนิดอื่นๆ แต่ forced-air cover ถึงราคาจะไม่แพงมากแต่เนื่องจากเป็นวัสดุ
สิ้นเปลืองใช้ครั้งเดียวทิ้ง ดังนั้นในโรงพยาบาลหลายๆ แห่งอาจพอมีงบจัดซื้อ forced-air warmer มาใช้ได้ แต่อาจมี
ปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ forced-air cover ของบริษัทเพื่อมาใช้กับผู้ป่วยจานวนมากได้ ซึ่งอาจเป็นข้อจากัดหนึ่งที่ทา
ให้ไม่สามารถป้องกันการเกิด intraoperative hypothermia ได้ดีพอ
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เหตุผลการวิจัย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอุ ณหภูมิ
ร่างกายผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดและระหว่างพักฟื้นหลายชนิด เช่น warmer blanket, radiant warmer, circulatingwater mattress, forced-air warming เป็นต้น ที่นิยมใช้และมีจานวนมากที่สุด (จานวน 20 เครื่อง) คือ forcedair warming ในผู้ป่วยระหว่างทา major abdominal surgery แต่เนื่องด้วยเป็นการผ่าตัดบริเวณท้องส่วนบนทาให้
เหลือพื้นที่ที่สามารถให้ความอบอุ่นได้มากที่สุดคือร่างกายส่วนล่าง ซึ่งควรต้องใช้ร่วมกับ lower-body cover ของ
บริ ษั ท ที่ อ อกแบบเฉพาะ แต่ ด้ ว ยงบประมาณที่ จ ากั ด จึ งไม่ ส ามารถจั ด หา lower-body cover ของบริ ษั ท มา
ให้บริการผู้ป่วยได้ ดังรูปที่ 1 เนื่องจากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและมีราคาแพง (single use 300 บาทต่อเซท) ทาให้ผู้ป่วย
major abdominal surgery ได้รับการควบคุมอุณหภูมิแกนด้วย forced-air warmer โดยไม่ได้ใช้ lower-body
cover ของบริษัท ทาได้แค่เพียงการสอดปลายท่อของ forced-air warmer ไว้ระหว่างผ้าเขียวที่ปูทับบริเวณหน้าอก
และ/หรือขาของผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด แล้วเปิดลมอุ่นเป่าเข้าไป ซึ่งลมอุ่นจะกระจายตัวออกไปรอบๆ ผ้าและรั่วออกไป
ไม่สามารถเก็บกักความร้อนไว้ได้ดีนัก จึงทาให้ไม่สามารถให้ความอุ่นและควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีพอ แม้ว่าจะใช้
อุปกรณ์ 2 เครื่องต่อผู้ป่วย 1 ราย แล้วก็ตาม ก็ยังพบอุบัติการณ์ของภาวะ intraoperative hypothermia อยู่ โดย
พิจารณาจากผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติย้อนหลัง 6 เดือนที่ผ่านมาระหว่าง มกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2557
ในผู้ป่วย major abdominal surgery ทีค่ วบคุมอุณหภูมิแกน ด้วย upper-body และ/หรือ lower-body forcedair warming without specific cover ทั้ ง หมดจ านวน 228 ราย พบว่ า มี ผู้ ป่ ว ยที่ อุ ณ หภู มิ แ กนกายลดต่ าลง
เล็กน้อยอยู่ระหว่าง 35-36°C จานวน 44 ราย (19%) และต่าปานกลาง (น้อยกว่า 35 °C) จานวน 28 ราย (12 %)
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิแกนในผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องและได้รับการ
ระงับความรู้สึกระหว่างกลุ่มที่ใช้ผ้าห่มลมอุ่นประยุกต์กับกลุ่มที่ใช้ผ้าห่มลมอุ่นจากบริษัทเวชภัณฑ์
ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม ของ Connor EL, Wren KR พบว่ามีหลายปัจจัยที่ มีผลต่อการลดลงของ
อุณหภูมิกาย ตั้งแต่ระหว่างการรอเข้ารับการผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยพบว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้อุณหภูมิ
กายลดลงคือ อุณหภูมิห้องผ่าตัดที่ค่อนข้างเย็น อุณหภูมิกายผู้ป่วยที่ต่าก่อนเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่มีน้าหนัก
ตัวน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้อุณหภูมิกายลดลงในสองชั่วโมงแรก ส่วนในชั่วโมงที่สามพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดลง
ของอุณหภูมิกายคือ ผู้ป่วยสูงอายุและน้าหนักตัวน้อยจะมีอุณหภูมิกายลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ระยะเวลาที่ผ่าตัดนาน
เทคนิคในการผ่าตัดบางชนิดและการผ่าตัดภายในช่องท้องขนาดใหญ่ (major abdominal surgery) เช่น liver,
pancreas, gynecological, and colorectal surgery ซึ่ งมี แ ผลผ่ า ตั ดขนาดใหญ่ มี โ อกาสเกิ ด การสูญเสีย เลือด
ระหว่างผ่าตัดปริมาณมากและจาเป็นต้องให้สารน้าหรือส่วนประกอบของเลือดที่อุณหภูมิต่ากว่าร่างกายเป็นจานวน
มาก จะมีโอกาสทาให้ผู้ป่ว ยสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย จนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายลดลง
นอกจากนี้ยังพบว่ายาบางตัวที่ผู้ป่วยได้รับก่อนผ่าตัดอาจมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เช่น ยาในกลุ่ม
NSAIDs, ยาลดความดันเลือดในกลุ่ม beta-blocker จากปัจจัยที่กล่าวมาข้ างต้นอาจทาให้ เกิ ดภาวะ intraoperative
hypothermia อย่างรุนแรงและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายผู้ป่วยได้หลายระบบตามมา เช่น เกิดภาวะแข็งตัว
ของเลือดผิดปกติทาให้เสียเลือดระหว่างผ่าตัดมากขึ้น หัวใจเต้นผิดปกติ ภาวะกรดในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ยาหย่อน
กล้ามเนื้อหมดฤทธิ์ช้าลง ฟื้นช้าจากยาดมสลบ หรือหลังผ่าตัดอาจเกิดภาวะหนาวสั่น (shivering) และแผลผ่าตัดติด
เชื้อ
ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวังและรักษาระดับอุณหภูมิแกนของร่างกายระหว่างผ่าตัดให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง
ปกติที่สุด (> 36°C) โดยการวัดอุณหภูมิแกนกาย (nasopharynx) และระหว่างต้นขาทั้งทั้งสองข้า งอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างผ่าตัดร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิในห้องผ่าตัดไม่ให้เย็นเกินไป (ปกติ 20-22°C) การปกคลุมร่างกายผู้ป่วย
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ในส่วนที่ไม่ได้ผ่าตัดให้มิดชิด รวมถึงการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของผู้ป่วยโดยการใช้อุปกรณ์ประเภท active
warming เช่น การใช้เครื่องอุ่นสารน้า และส่วนประกอบของเลือดอุณหภูมิ 37 องศา ก่อนให้ผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์
เพิ่มความอบอุ่นผ่านทางผิวหนังผู้ป่วยโดยตรง เช่น radiant warming systems, circulating-water mattress,
circulating-water garments, forced-air warming systems, resistive warming system เป็นต้น
ตอบคาถาม ข้อ 2 รายละเอียดการใช้ force air warming กับผ้าห่มบริษัทกับผ้าห่มบริษัท
สาหรับ forced-air warming systems ซึ่งประกอบด้วย forced-air warmer และ forced-air cover
ของบริษัทที่ออกแบบมาหลายรูปแบบเฉพาะใช้คู่กัน เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่าย
สะดวกและปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ป่ ว ย ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางว่ า สามาร ถป้ อ งกั น ภาวะ intraoperative
hypothermia ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ active warming ที่มีราคาแพง ทันสมัยและการใช้งาน
ซับซ้อนกว่าทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน สาหรับราคาเครื่อง forced-air warmer ไม่สูงมาก (ราคา 70,000-80,000
บาทต่อเครื่อง) เมื่อเทียบกับ active warming ชนิดอื่นๆ แต่ forced-air cover ถึงราคาจะไม่แพงมากแต่เนื่องจาก
เป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ครั้งเดียวทิ้ง ดังนั้นในโรงพยาบาลหลายๆ แห่งอาจพอมีงบจัดซื้อ forced-air warmer มาใช้ได้
แต่อาจมีปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ forced-air cover ของบริษัทเพื่อมาใช้กับผู้ป่วยจานวนมากได้ ซึ่งอาจเป็นข้อจากัด
หนึ่งที่ทาให้ไม่สามารถป้องกันการเกิด intraoperative hypothermia ได้ดีพอ
วิธีการวิจัย

forced-air warming with lower-body cover ของบริษัท
ที่มา : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (2558)
จากข้อจากัดและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้คิดดัดแปลงการห่อหุ้มผู้ป่วยเพื่อให้กักเก็บความ
ร้อนได้เลียนแบบการทางานของ lower-body cover ของบริษัท ในผู้ป่วยระหว่างทา major abdominal surgery
โดยคานึงถึงความประหยัด ความสะดวก และความปลอดภัยต่อทั้งตัวผู้ป่วยและบุคลากร โดยการนาผ้ายางมาคลุม
ผู้ป่วยที่ปูด้วยผ้าชั้นหนึ่งก่อนเพื่อป้องกันพลาสติกสัมผัสกับผิวหนังของผู้ป่วยโดยตรง และเหน็บชายผ้ายางและผ้าไว้
ใต้ตัวผู้ป่วยอย่างมิดชิด แล้วเป่าลมร้อนที่ 43°C เข้าไปจนผ้ายางที่ห่อหุ้มอยู่พองออกเป็นเหมือนห้องเก็บกักความ
ร้อน โดยที่ผิวหนังผู้ป่วยจะไม่สัมผัสกับความร้อนและผ้ายางที่ปกคลุมอยู่โดยตรง เรียกเทคนิคดัดแปลงนี้ว่า Forcedair warming with modified lower-body cover มีสมมุติฐานว่าเทคนิคนี้จะช่วยลดการสูญเสียความร้อนออก
จากร่างกายผู้ป่วย และสามารถควบคุมป้องกันการเกิดภาวะ intraoperative hypothermia ได้ไม่ต่างจาก lowerbody cover ของบริษัท ซึ่งเทคนิคดังกล่าวได้มีการทดลองกับบุคลากรภายในห้องผ่าตัดจานวนหนึ่ง (อาสาสมัคร)
ขณะที่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ เมื่อตั้งอุณหภูมิของ forced-air warmer ไว้ที่ 43°C เป็นเวลา 60 นาที (ซึ่งคาดว่านาน
พอที่อุณหภูมิในผ้ายางห่อหุ้มจะร้อนคงที่เทียบเคียงขณะผ่าตัด) โดยระหว่างทดลองอาสาสมัครไม่รู้สึกร้อนจนทน
ไม่ได้ หลังทดสอบไม่พบผิวหนังแดง เป็นตุ่มพุพองหรือไหม้จากลมอุ่นและอุปกรณ์ที่ห่อหุ้มตัวผูป้ ่วย คณะผู้วิจัยจึงเชื่อ
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ว่าน่าจะมีความปลอดภัยในการใช้ศึกษาและนาไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง ได้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ ดัง
รูป

การ warm แบบ forced-air warming with modified lower-body cover
ที่มา : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (2558)
วิธีการวิจัย
การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเข้ารับ
การผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มละ 20 ราย วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่
วัด 1 ครั้ง โดยใช้สถิติ t test และในการทดสอบข้อมูลการวัดหลายครั้งในภาพรวมตลอดการผ่าตัด ใช้สถิติ GEE
ตอบคาถาม ข้อ 3.1 ใช้การแยกกลุ่มทดลองโดยวิธี computer generated random numbers
ใช้เทคนิคการ blind โดยตอน warm ผู้ป่วยและติดอุปกรณ์เป็นทีมวิจัย แต่ทีม monitor เป็นอีกทีม
ประชากรที่จะศึกษา Inclusion Criteria
1. ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 20-80 ปี ที่มารับบริการได้รับยาระงับความรู้สึกร่วมกับ spinal/epidural
block ร ะ ห ว่ า ง กา ร ผ่ า ตั ด ช่ อ ง ท้ อ ง ข นา ด ใ ห ญ่ ( major abdominal surgery: Hepatectomy, Opened
cholecystectomy, Whipple operation, Explore Lap bowel resection)
2. ASA status I-III เท่านั้น, ASA status หมายถึงการจาแนกผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามปัญหา
และโรคที่เป็นอยู่ก่อน ตามสมาคมวิสัญญีแพทย์อเมริกัน (American Society of Anesthesiologists, ASA)
3. ผู้ป่วยที่มารับบริการระงับความรู้สึกในเวลาราชการ
4. ผู้ป่วยที่ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย
Exclusion criteria
1. ผู้ป่วยที่มี preoperative fever ≥ 38 °C
2. ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี evidence of current infection, thyroid disease, or dysautonomia
3. ผู้ป่วยที่ได้รับยา NSAIDs, Bata-blocker, clonidine, phenothiazine, meperidine, atropine,
Paracetamal
การคานวณกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา
ใช้สูตรคานวณการศึกษาแบบ Randomized controlled trial ชนิด non-inferiority สาหรับ continuous
data
n2 = (Z1-α + Z1-β)2σ2(1 + 1/k)
(ε

- δ)
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โดยที่

n1 = จานวนกลุ่มควบคุม (เทคนิคการคลุมผู้ป่วยด้วย lower-body cover ของบริษัท)
n2 = จานวนกลุ่มที่ต้องการศึกษา (เทคนิคดัดแปลงการห่อหุ้มผู้ป่วย)
σ = ค่า SD ของ core temperature ทั้งสองกลุ่ม (0.6)
k = n1/n2
ε = ค่า mean difference ของ core temperature ที่ลดลงระหว่างในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม ที่
ต้องการศึกษา (0)
δ = Margin for non-inferiority (0.5)
ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า เทคนิค นี้น่าจะช่วยรักษาระดับอุณหภูมิร่างกายได้ ใกล้เคียงกับเทคนิคการคลุม
ผู้ป่วยด้วย lower-body cover ของบริษัท (mean difference = 0°C) โดยการใช้ general linear model (GLM)
repeated measures, significance level 0.05, power 80%, drop out rate 10% และคาดว่าระหว่างผ่าตัดใน
เวลา 2 ชั่วโมง น่าจะมี mean ของ core temperature ของเทคนิคนี้ต่ากว่า เทคนิค การคลุมผู้ป่วยด้วย lowerbody cover ของบริษัท (δ) ไม่เกิน 0.5°C และ SD+0.6°C ในทั้งสองกลุ่มจากการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งสามารถ
คานวณจานวนตัวอย่างได้กลุ่มละประมาณ 20 คน
ขั้นตอนการศึกษา
ผู้ป่วยที่เข้า Inclusion criteria จะได้รับการ Inform consent ในคืนวันก่อนผ่าตัดเพื่อรับทราบวิธีการ
ปฏิ บั ติ ตั ว และให้ ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น แก่ ผู้ ป่ ว ยในการเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาวิ จั ย โดยไม่ ต้ อ งให้ ย าpremedication ในกลุ่ ม
Paracetamol และ sedative drug ก่อนมาห้องผ่าตัด
1. ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับสารน้า Isotonicsolution (จากตู้ warm IV ที่ตั้งอุณหภูมิ 42°C) 300-500
ml ก่ อ นการท า spinal or epidural block ส าหรั บ Post -operative pain control และมี ก ารวั ด อุ ณ หภู มิ
Temperature baseline (tempanic membrane)เมื่อเข้ามาในห้องผ่าตัด
2. บันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูล(โดยคณะผู้วิจัย) ซึ่งลาดับของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม
จะถูกแบ่งโดยใช้ computer generated program และ concealed envelope ตามลาดับ และซองจะถูกเปิด
ออกในห้องผ่าตัดก่อนเริ่มดมยาสลบ General anesthesia
3. ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มจะได้รับยาดมสลบตามมาตรฐาน (standard anesthesia) โดยใช้ยา (Morphine/
Fentanyl,Propofol,Cisatracurium, Desflurane) ร่วมกับ combine SB/EB ในทั้งสองกลุ่ม
4. บันทึก Core Temperature (บริเวณ nasopharynx) และระหว่างขาทั้ง 2 ข้างเหนือบริเวณเป่า
ลมร้อน at start induction (ช่วงเริ่มให้ยานาสลบโดย แทนสัญลักษณ์ To) ใช้ Thermometer
5. sensor วัดบริเวณ nasopharynx (เทียบเคียงความลึกจากรูจมูกถึงหน้าหู) และระหว่างขาทั้ง 2
ข้างเหนือบริเวณเป่าลมร้อน จากนั้นห่อตัวผู้ป่วยพร้อมปูผ้าวางอุปกรณ์
สาหรับให้ความอบอุ่นร่างกาย ตามกลุ่มที่ถูกแบ่งไว้ โดยกลุ่มที่ใช้เทคนิคดัดแปลงการห่อหุ้มผู้ ป่ ว ย
(modified lower-body cover)
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ความหมายของระดับ burn

ผลการศึกษา
ตารางเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอุณหภูมิตามเวลาทีต่ ิดตาม จาแนกตามกลุ่ม
เวลา Gr0 (n=20) ผ้าห่ม Gr1 (n=20) ผ้าห่มบริษัท
Gr0 (n=20)
Gr1 (n=20)
(นาที)
ประยุค(อุณหภูมิ
(อุณหภูมิแกนกลาง)
ผ้าห่มประยุค
ผ้าห่มบริษัท
อุณหภู
แกนกลาง)
(อุณหภูมิบริเวณเป่าลม
(อุณหภูมิบริเวณ
มิ (C)
ร้อน)
เป่าลมร้อน)
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
0
36.1
0.37
35.97
0.38
33.52
2.78
34.32 2.95
15
36.11
0.56
36.16
0.70
33.11
3.55
33.71 3.28
30
35.97
0.51
36.15
0.67
35.46
2.97
36.2
1.18
45
35.92
0.53
36.09
0.65
36.66
2.69
37.02 0.95
60
35.85
0.56
36.05
0.65
37.26
2.66
37.47 0.85
75
35.84
0.58
36.07
0.68
37.55
2.52
37.72 0.84
90
35.87
0.61
36.08
0.70
37.92
1.79
37.97 0.79
105
35.89
0.63
36.12
0.76
37.92
1.73
38.015 0.80
120
35.94
0.65
36.18
0.81
38.10
1.54
38.15 0.81
135
35.93
0.63
36.26
0.87
38.5
1.54
38.17 0.78
150
35.95
0.60
36.22
0.72
38.77
1.53
38.24 0.89
165
36.01
0.61
36.14
0.57
38.84
1.55
38.53 0.74
180
36.20
0.46
36.19
0.59
39.22
1.17
38.52 0.76
195
36.28
0.50
36.21
0.63
39.34
1.27
38.65 0.77
210
36.36
0.50
36.33
0.61
39.30
1.47
38.54 0.95
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในระหว่างการผ่าตัดทั้ง 2 กลุ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันซึ่งพบว่าวิธีการทั้งสองสามารถควบคุมอุณหภูมิกายระหว่างผ่าตัดได้ไม่แตกต่างกันและไม่
มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด
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พบว่า ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิแกนระหว่างการผ่าตัดของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การใช้ผ้าห่มลมอุ่นประยุกต์สามารถควบคุมอุณหภูมิแกนระหว่างการผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องควบคุม
อุณหภูมิกายได้ไม่แตกต่างจากการใช้ผ้าห่มลมอุ่นจากบริษัทเวชภัณฑ์ควรสนับสนุนการดัดแปลงวัสดุในหน่วยงานมา
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การพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด
สรบ. มจธ. ให้ขยายผลในเชิงพาณิชย์ ด้วยการทางานในเชิงรุกในการพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ จาก
เดิมประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านวิศวกรรม การตลาด และการขายโครงการ เป็น 4 ด้านคือ ด้านวิจัยและพัฒนา
บริการวิชาการ การตลาดและขายโครงการ หลังจากพัฒนาโครงสร้างฯ พบว่า มีงานวิจัยและพัฒนาด้านโซล่าเซลล์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 และกังหันน้าผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 50 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการวิ จั ย
สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการบริการวิชาการด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้าจานวน 4.52 และ 3.20
เท่าของงบประมาณการวิจัยที่ได้รับ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ด้วยการวางแผนการตลาด
และขายโครงการด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้าเพิ่มขึ้น 5 และ 34 ระบบ มีแหล่งทุนใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 4 แห่ง
และแหล่งทุนเดิมก็ยังคงมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : บริการวิชาการ งานวิจัยเชิงพาณิชย์ พลังงานสะอาด
Abstract
Main purpose of the study has been conducted to increase Clean Energy System
Integration Laboratory ( CESI) ’ s capacity to commercializing innovative research projects and
technology transfer. The results show that reorganizing the former academic service division that
consisted of three groups; namely engineering, marketing and project sales, into four groups
including research and development, academic service, marketing and project sales lead to more
active and productive working. After reorganization the overall number of solar power energy and
wind turbine energy research and development projects increase 66.67 % and 50 % respectively.
The commercialized academic service in the field of solar power energy and wind turbine energy
projects has generated net value profit about 4.52 and 3.20 time of the original research fund. By
commercial- based marketing and project sales planning, the CESi can distribute more innovative
technology to the society, including new 5 solar power energy systems and 34 wind turbine energy
systems. In addition, there are 4 new funders emerge in research field while all former funders still
be kept.
Keywords: Technical Service, Research Commercialization, Clean Energy
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บทนา
คณะผู้วิจัยมีแนวคิดในการการขยายผลงานวิจัยด้านพลังงานสะอาดไปในเชิงพาณิชย์ด้วยการบริการ
วิชาการ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยการทางานเป็นทีม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้สามารถขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยการ
พัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ ในปี 2556 สร้างทีมงานบริการวิชาการเพื่อการนางานวิจัยไปขยายผลเป็น
งานบริการวิชาการ โดยที่ไม่ได้พัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลาเกือบ 3 ปี ทาให้ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการ
ระบบพลังงานสะอาด (CESi) ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อไปขยายผลเป็นงานบริการวิชาการในเชิง
พาณิชย์ด้วยการวางแผนการตลาดและการขายโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปี 2559 พัฒนากระบวนการทางาน
ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ เพื่อการนางานวิจัยใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาขยายผลในเชิงพาณิชย์ และเป็นการพัฒนาการทางานในเชิงรุก
ทบทวนวรรณกรรม
วิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี
และการวิจัย มจธ. จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยี ให้
เหมาะกับปริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสร้างประชาคมไทยที่มีความสุข มจธ. จึงส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย การนาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
วิสัยทัศน์ของ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) เป็นหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งมีโครงสร้างความร่วมมือแบบกลุ่มวิจยั และพัฒนา (R & D CLUSTER) เป็น
กลุ่มที่มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการทางานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการของสถาบันพัฒนา
และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ., PDTI) ภายใต้ สรบ. จะมีห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด
เป็นหนึ่งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในจานวน 15 หน่วย และหน่วยงานสนับสนุน จานวน 10 หน่วย หนึ่งในก็
คื อ หน่ ว ยบริ ก ารวิ ชาการและฝึ ก อบรม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และการให้ บ ริก ารทางวิ ชาการ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสรบ.
สอดคล้องกับ มจธ. คือ ดาเนินงานด้านงานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เพื่อขยายผลงานบริการวิชาการสู่สังคม
ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
จากวิสัยทัศน์ มจธ. และสรบ. จึงทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ
โดยนารูปวิสัยทัศน์มาพัฒนาซึ่งในโครงสร้ างทีมงานบริการวิชาการจะต้องประกอบด้วยสองส่วนคือ โครงสร้างด้าน
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และโครงสร้างด้านการบริการวิชาการ (Service) เป็นต้น และการบริการวิชาการจะต้อง
อาศัยวิธีการในการทาให้การบริการวิชาการที่สามารถดาเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาผู้ที่ จะนาไปใช้
ประโยชน์ และต้องดาเนินงานให้สามารถทางานวิจัยไปถึงผู้ใช้งานจริงด้วยการวางแผนการตลาด (Marketing) และ
การขายโครงการ (Sale)
การบริ ก ารวิ ชาการแก่ สั งคม มี ค วามหมายคื อ กิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ บ ริ ก ารแก่ สั งคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการการให้บริการ
วิชาการ ได้ให้ความหมายไว้ว่า สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ตลอดจน
ความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้
เปล่า โดยมีการนา ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนา
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทาให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง
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Francis and Young, 1979 ได้ให้ความหมายของทีมไว้ว่า กลุ่มบุคคลที่รวมกันแล้วเป็นผู้มีพลัง มีความ
รับผิดชอบที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ โดยมีสมาชิกในทีมเป็นผู้ที่ทางานร่วมกันและมีการผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพสูง
Parker, 1990 อธิบายว่า ทีมหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั ต้องพึ่งพากัน เพื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือปฏิบตั ิงานให้เสร็จสมบูรณ์ บุคคลกลุม่ นี้มีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับ วิธี
เดียวที่จะทาให้งานสาเร็จไปได้ คือ การทางานร่วมกัน
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Commercial – Based Research) หมายถึง งานวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้แก่
สังคม ชุมชน หรือความต้องการของตลาด เป็นงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดมูลค่า
เชิงธุรกิจได้ โดยวัดได้จากงานวิจัยที่มุ่งเน้นการนาไปใช้งาน เป็นต้น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กล่าวว่าการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในมหาวิทยาลัยใน
เชิงพาณิชย์ยังเป็นปัญหาอยู่มาก เนื่องจากงานวิจัยพื้นฐาน (ไม่เกาะติดกระแส) ขาดการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ผลงานวิจัยของ มจธ. ได้ศึกษากลไกลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถดาเนินงานได้ 8 ช่องทาง ซึ่ง 1 ใน
8ช่องทางจะมีการวิจัยและพัฒนา การให้คาปรึกษา เป็นต้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี 10 ปัจจัย
1 ใน 10 ปัจจัย จะมีปัจจัยด้านนโยบายองค์กร และความสัมพันธ์องค์กรที่สนับสนุนให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย
การบริการวิชาการได้สาเร็จ
ดังนั้นห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด และหน่วยงานสนับสนุนคือบริการวิชาการ
สรบ. จึงมีแนวคิดร่วมกันในการทางานในเชิงรุกด้วยการสร้างทีมงานบริการวิชาการ โดยในโครงสร้างทีมงานบริการ
วิชาการนั้นต้องมีโครงสร้างทางด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อนางานวิจัยที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไปใช้งานได้จริงด้วยการ
บริการวิชาการในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดด้วยการขยายผลในเชิงพาณิชย์ในลักษณะของการขายโครงการให้กับแหล่งทุน และสามารถ
นาไปใช้งานได้จริง และมีการบริการหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่นาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีมี
ความยั่งยืน
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้จะใช้บุคลากรของ 2 หน่วยงานคือห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด และ
หน่วยบริการวิชาการ เพื่อมาร่วมทางานให้เป็นทีมดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาวิสัยทัศน์ของ มจธ. และ สรบ. เพื่อนามาเป็นแนวคิดในการ
พัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่
2. ศึกษาทิศทางงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด
3. กลุ่มตัวอย่างของโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการประกอบด้วย ผู้บริหาร สรบ. บุคลากร CESi
บุคลากรหน่วยบริการวิชาการ และแหล่งทุนที่มาใช้บริการงานบริการวิชาการ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัย
บูรณาการระบบพลังงานสะอาด และหน่วยงบริการวิชาการ ด้วยการประชุมหารือด้านการวางแผนการพัฒนา
5. นาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเดิม มาพัฒนากระบวนการ รูปแบบการทางานให้เป็นโครงสร้าง
ทีมงานบริการวิชาการพัฒนาใหม่
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลจากการพัฒนาโครงสร้างทีมงาน
บริการวิชาการเดิมในปี 2556-2559 และโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่ในปี 2559-ปัจจุบัน
7. เก็บข้อมูลโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ โดยเก็บข้อมูลในส่วนโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ
ในด้านการทาวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การตลาดและการขายโครงการ
8. วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการด้านการตลาดและการขายโครงการด้วยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไปสู่ชุมชนและสังคมในการใช้งานจริงในพื้นที่
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9. เก็บสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างด้านการตลาดและการขายโครงการจากความถี่ของการมา
ใช้บริการของแหล่งทุน
10. เก็บสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ในส่วนโซ
ล่าเซลล์และกังหันน้า
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยได้ผลการดาเนินงานดังนี้
1. งานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi)
ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (Clean Energy Systems Integration) อยู่ภายใต้
สรบ. มจธ. มีภาระกิจหลักคือพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อขยายผลงานบริการวิชาการสู่สังคม ให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดย CESi [10] เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันได้ดาเนินงาน
วิจัยด้านการบูรณาการระบบพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการศึกษาวิจัยระบบสูบน้าด้วยแสงอาทิตย์ (Solar
Pumping) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแบบอิสระ (Stand Alone System) ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540
และเน้นการศึกษาวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid Power System) ในช่วงปี พ.ศ. 2540 และเริ่ม
บูรณาการรวมทุกกิจกรรมพลังงานชุมชนในพื้นที่ห่างไกลไว้ด้วยกันสู่ระบบมิ นิกริด ไมโครกริด ผ่านระบบบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2550 และมีเป้าหมายการวิจัยสู่สมาร์ทไมโครกริดสาหรับพื้นที่ห่างไกล
(Smart Remote Microgrids) ในปี พ.ศ. 2560 สาหรับงานวิจัยด้านการผลิตไฟฟ้า (Power generation system)
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด โดยใช้วัสดุและกระบวนการผลิตใน
ประเทศ ราคาถูก ขณะที่คุณภาพเทียบเท่าการนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive innovation) ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้
งานวิจัยด้านเทอร์โบเมชีนเนอรี่ (Turbo machinery)
มุ่งพัฒนาชุดกังหันลม/น้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กราคาถูก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่ม CFD ในการ
ออกแบบและจาลองการทางาน ร่วมกับการใช้กระบวนการผลิตในประเทศ เพื่อให้ได้ชุดกังหันลม/น้าผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานต่าที่สุด ร่วมกับกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานในประเทศเพิ่มขึ้น
งานวิจัยด้านระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid power system)
1) งานวิจัยด้านการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า (Control Strategy) มุ่งพัฒนาอัลกอริธึม (algorithms)
ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานที่ผลิต
ได้ต่าที่สุด
2) งานวิจัยด้านระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Package Power Supply) มุ่งพัฒนาต้นแบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าสาหรับใช้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ฐานปฏิบัติการทางทหาร หรือในพื้นที่ที่
ประสบภัยพิภัยต่างๆ โดยออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้อย่างสะดวกและสามารถปรับลดขนาดกาลัง
การผลิตได้ตามความต้องการ ซึ่งจะเป็นการลดการใช้น้ามันดีเซล นาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จากงานวิจัยของ CESi สามารถพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 2 ประเภท คือ ชุดกังหันน้าผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก ประกอบด้วยกังหันน้าเฮดสูง ขนาด 1, 3, 5, 0.3 กิโลวัตต์ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ด้านโซล่าเซลล์คือระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid power system) หรือระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้และอื่นๆ (Package
Power Supply) ประกอบด้วยรุ่นที่สามารถนาไปใช้ทางบก และทางทะเล
2. โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเดิมและใหม่
การสร้างทีมงานบริการวิชาการที่หน่วยบริการวิชาการและ CESi ได้ดาเนินงานร่วมกันในอดีตและ
ปัจจุบันโดยใช้วิธีการประชุมหารือกระบวนการทางาน ดังนี้
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โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการในปี 2556-2559 (เดิม) ประกอบด้วย 3 ส่วนในโครงสร้างหลัก คือ
โครงสร้างด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้านการตลาด (Marketing) และด้านการขายโครงการ (Sale) และในแต่ละ
โครงสร้างหลักก็จะมีโครงสร้างรอง ดังรูปที่ 1
Sale

Marketing

Engineering

- จุดแข็งของห้องปฎิบัติการ
- แหล่งทุนเป้าหมาย
- วางแผนการตลาด

- งานวิจัยและพัฒนา
- งานบริการวิชาการ

- ดาเนินงานตามแผนการตลาด
- งานฝึกอบรมภายใต้โครงการ
- ผู้เข้าเยี่ยมชม/ นิทรรศการ
- สังคมออนไลน์/ประชาสัมพันธ์
- เข้าหาแหล่งทุนเป้าหมาย

รูปที่ 1 โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเดิม
ในปี 2559- ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
4 ส่วนคือ ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านการบริการวิชาการ (Service) ด้านการตลาด (Marketing) และด้านการ
ขายโครงการ (Sale) ดังรูปที่ 2 ในการปรับปรุงโครงสร้างใหม่เนื่องจากโครงสร้างในอดีต โครงสร้างด้านวิศวกรรม
(Engineering) เป็นโครงสร้างหลักโดยงานวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ เป็นส่วนรอง ทาให้การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไปนั้นเป็นไปได้ช้า ทีมงานบริการวิชาการจึงมี
แนวคิดที่จะปรับโครงสร้างรองด้านการวิจัยและพัฒนา และบริการวิชาการมาเป็นโครงสร้างหลัก ซึ่งในการนา
งานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้นมาไปขยายผลในเชิงพาณิชย์สู่สังคมจะต้องเน้นการบริการวิชาการ ประกอบด้วยการบริการ
ก่อน ระหว่าง หลังการขายโครงการ และการติดตามและเก็บข้อมูลนามาปรับปรุงระบบ เพื่อสามารถแข่งขันกับ
ภาคเอกชนได้ สาหรับการสร้างโอกาสและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ CESi ได้มากขึ้น จึงต้องมีการวางแผนการตลาด
และการขายโครงการ เพื่อเป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสามารถขับเคลื่ อนงานวิจัยและพัฒนาไป
ขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างดี
Service

R&D
- วิจัยและพัฒนา
- Technology
- ผลิตภัณฑ์

Marketing

-บริการวิชาการ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี
-บริการก่อน ระหว่างและหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ
-

- จุดแข็ง
- แหล่งทุนเป้าหมาย
- วางแผนการตลาด
- ทิศทางของตลาด
เทคโนโลยี

รูปที่ 2 โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่
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Sale
- ปฏิบัติตามแผนการ
ตลาด
- แสดงนิทรรศการ
- สังคมออนไลน์/
ประชาสัมพันธ์
- งานฝึกอบรมภายใต้
โครงการ
- เข้าหาแหล่งทุน
เป้าหมาย
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3. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่ได้มีการวิจัยและพัฒนา ด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้าผลิตไฟฟ้า ใน
การวิจัยและพัฒนาจะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภาครัฐมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถนาไปขยาย
ผลการบริการวิชาการในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ด้วยการวางแผนการตลาด และการขายโครงการ
ดังนี้
3.1 โครงสร้างด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)
ในปี 2556 มีงานวิจัยและพัฒนาพร้ อมที่จะให้บริการวิชาการมาจนถึงกลางปี 2559 ซึ่งในกลางปี
2559 พบว่ า ไม่ มี ผลิต ภัณฑ์ใ หม่ๆ ที่ เ กิ ด จากการวิ จัย และพั ฒ นาและพร้อ มจะให้บริก ารวิชาการและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีได้เนื่องจากโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการไม่ได้เน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบถึงการ
วางแผนการตลาดและการขายโครงการ รวมทั้งแหล่งทุนที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกลางปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน ทีมงานบริการวิชาการจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานในเชิงรุก ดังรูปที่ 2 ในด้านการวิจัยและพัฒนาด้วย
การขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้าผลิต ไฟฟ้า พบว่า การพัฒนางานวิจัยด้านโซล่า
เซลล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 และด้านกังหันน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ดังรูปที่ 3 เมื่อดาเนินการวิจัยและพัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์จึงต้องนาผลที่ได้จากการวิจัยหรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ไปขยายผลในรูปแบบการบริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคมด้วยการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่นาผลิตภัณฑ์ไปใช้งานจริง

รูปที่ 3 งานวิจัยและพัฒนาด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้าผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
3.2 โครงสร้างการบริการวิชาการ
ภายหลังจากการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้บริ การ
วิชาการได้ โดยเริ่มจากการให้บริการวิชาการก่อนเกิดโครงการ กล่าวคือตั้งแต่มีผู้สนใจในผลิตภัณฑ์นั้น ผ่านการ
วางแผนการตลาดและการขายโครงการ และเมื่อเกิดเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนแล้ว จะต้องมี
การให้บริการระหว่างการดาเนินงานโครงการด้วยการรายงานสถานภาพโครงการให้แหล่งทุนทราบ เมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จมีผลิตภัณฑ์ไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ และมีผู้ใช้งานจริง ทีมงานบริการวิชาการ จะดาเนินงานเก็บ
ข้อมูลการใช้งานหลังการติดตั้ง และการให้บริการหลังการติดตั้งและใช้งานตามแผนการให้บริการหลังการติดตั้งของ
โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่ พบว่ามีผู้มารับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนาไปใช้งานจริงด้วยการติดตั้ง
ระบบในพื้นที่ของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ด้านโซล่าเซลล์มีระบบผลิตไฟฟ้าไปติดตั้งในพื้นที่ของภาครัฐเพิ่มขึ้น 4
ระบบ และพื้นที่เอกชนเพิ่มขึ้น 1 ระบบ และด้านกังหันน้าผลิตไฟฟ้าไปติดตั้งในพื้นที่ของภาครัฐเพิ่มขึ้น 2 ระบบ
และพื้นที่เอกชนเพิ่มขึ้น 32 ระบบ ดังรูปที่ 4 กังหันน้ามีการขยายผลไปใช้งานในพื้นที่จริงได้มากด้านโซล่าเซลล์
เนื่องจากเป็นระบบที่มีขนาดเล็ก การดูแลรักษาง่าย และราคาถูกทาให้สามารถขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ได้สูงถึง 34
ระบบ ส่วน โซล่าเซลล์ เนื่องจากเป็นระบบขนาดใหญ่ ราคาสูง การขยายผลในเชิงพาณิชย์จึงไปได้ช้ากว่ากังหันน้า
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รูปที่ 4 สถานที่ติดตั้งระบบภายหลังได้รับการถ่ายทอดเทคโลยี
3.3 โครงสร้างการวางแผนการตลาดและการขายโครงการ
การดาเนินงานในส่วนการวางแผนการตลาดจะดาเนินงานภายใต้จุดแข็งของ CESi กล่าวคือ จาก
การทา SWOT พบว่า CESi มีจุดแข็งคือ มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ไปขยายผลเป็นงานบริการวิชาการใน
เชิงพาณิชย์ได้ และแหล่งทุนเป้าหมายจะเป็นแหล่งทุนภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
การวางแผนการตลาดตามทิศทางของเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจากงานวิจัย ซึ่งวิธีการขายโครงการจะดาเนินงาน
ตามแผนการตลาดผ่านการเข้าหาแหล่งทุน การแสดงนิศทรรศการ การทาสื่อต่างๆ และการฝึกอบรมการใช้งานจริง
กับระบบต้นแบบ ภายหลังพัฒารูปแบบโครงสร้างงานบริการวิชาการใหม่มีแหล่งทุนเดิ มมาใช้บริการด้านโซล่าเซลล์
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นจากปี 2559-ปัจจุบัน จานวน 2 ครั้ง และมีแหล่งทุนใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ในส่วน
ภาครัฐจานวน 2 แห่ง และเอกชนจานวน 1 แห่ง ด้านกังหันน้าแหล่งทุนเดิมมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น
จากปี 2559-ปัจจุบัน จานวน 2 ครั้ง และมีแหล่งทุนใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ในส่วนภาครัฐจานวน 2 แห่ง ดังนั้นจึง
มีแหล่งทุนใหม่มาใช้บริการรวม 4 แห่ง ดังรูปที่ 5
3.4 การประเมินศักยภาพการลงทุนวิจัย
งานวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภาครัฐเพื่อมาพัฒนางานวิจัยด้านโซล่าเซลล์
และกังหันน้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสามารถนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปถ่ายทอดสู่สังคมในเชิงพาณิชย์เป็นรายได้
กลับมาที่ CESi ดังนี้ ด้านโซล่าเซลล์ได้รับทุนสนับสนุนในการวิจัยจานวน 3 โครงการเป็นงบประมาณ 2.09 ล้านบาท
สามารถถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์ได้จานวน 5 โครงการ เป็นงบประมาณ 9.44 ล้านบาท [8] คิดเป็นสัดส่วนที่สามารถ
ขยายผลได้ 4.52 เท่า ด้านกังหันน้าได้รับทุนสนับสนุนในการวิจัยจานวน 2 โครงการเป็นงบประมาณ 2.60 ล้าน
บาท สามารถถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์ได้จานวน 5 โครงการ เป็นงบประมาณ 6.40 ล้านบาท [8] คิดเป็นสัดส่วนที่
สามารถขยายผลได้ 3.20 เท่า ดังรูปที่ 6
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รูปที่ 5 ความต่อเนื่องและความถี่ของการมาใช้บริการของแหล่งทุน

รูปที่ 6 ศักยภาพการนางบประมาณการวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนไปขยายผลในเชิงพาณิชย์
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเพื่อรองรับการขยายผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์
ได้มากขึ้นดังนี้
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1. การบริ ก ารวิ ชาการต้ อ งด าเนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาไปพร้ อ มๆ กั น และอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถขยายผลไปในเชิงพิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาโครงสร้างงานบริการวิชาการในส่วนการวิจัยและพัฒนาด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้ามี
แหล่งทุนมาสนับสนุนในงานวิจัยและพัฒนาสูงขึ้นร้อยละ 66.67 และ 50
3. การให้บริการวิชาการก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนินงานโครงการเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับแหล่งทุนและผู้ใช้งานในส่วนผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์ได้ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ สังคมในเชิงพาณิชย์โดยการ
ติดตั้งในพื้นที่ภาครัฐเพิ่มขึ้น 4 แห่ง และภาคเอกชน เพิ่มขึ้น 1 แห่ง และกังหันน้าเพิ่มขึ้นภาครัฐ 2 แห่ง และเอกชน
32 แห่ง
4. การมาใช้บริการของแหล่งทุนด้านโซล่าเซลล์เป็นแหล่งทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น 2 แห่ง และ ภาคเอกชน 1
แห่ง และกังหันน้าแหล่งทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น 2 แห่ง
5. ความถี่ของแหล่งทุนเดิมที่มาใช้บริการด้านโซล่าเซลล์มีแหล่งทุนภาครัฐ 1 ที่มาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มจากกลางปี 2559-ปัจจุบันจานวน 2 ครั้ง
6. การขยายผลจากงานวิจัยไปในเชิงพาณิชย์ ด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้าสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในเชิงพาณิชย์ได้ 4.52 และ 3.20 เท่าเมื่อเทียบกับงบลงทุนวิจัย
7. ควรเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อวัดผลในระยะยาว และการนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
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การทดสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Performance Evalution Human Resources Information System
School of Science, University of Phayao
ศุภชัย ผลศุภรักษ์1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
SUPACHAI PONSUPARUK1
School of Science, University of Phayao
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบสารสนเทศ
งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
บริหารงานบุคคลและด้านระบบสารสนเทศ จานวน 10 คน และผู้ใช้งานประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 46 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1) ระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า
1. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( X =4.20) ค่าเบี่ยงเบน (SD=0.85)
ผลการประเมินโดยผู้ใช้งานพบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( X =3.77) ค่า
เบี่ยงเบน (SD=0.81)
2. โดยผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะมาดาเนินการปรับแก้ไขให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดย
ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานบุคลากร ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และลด
การซ้าซ้อนในการขอข้อมูล สามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
คาสาคัญ : ทดสอบประสิทธิภาพ,ระบบสารสนเทศงานบุคลากร
Abstract
The aims of this research are 1) to evaluate the efficiency of personnel information
systems, 2) to study the problems and obstacles of the use of the personnel information system
of faculty of Science, Phayao University. The samples used in this research were 1 0 persons
including management and information system experts and the general users that consisted of
administrators, lecturers and staff. There are 46 people randomly selected by accident. The tools
in this study included 1) Personnel Information System, faculty of Science, Phayao University and
2) Performance evaluation form of personnel information system.
The data were analyzed by using mean and standard deviation. The results found this
following:
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1. Evaluation of the efficiency of staff Information of faculty of Sciensc, Phayao University
by the experts found that the information system was at a good level. The mean score was 4.20,
SD was 0.85. Information system efficiency is at a good level. The mean was 3.77, and SD was 0.81.
2. The research have improved and developed the system based on the experts
commonts. The system is easy to use, the user can edit their own data up-to-date. Forthurmore,
the data on system can be used for quality assessment system.
Keywords: Performance Evalution,Human Resources Information System
บทนา
งานบุ ค ลากรคณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยพะเยา รั บ ผิ ด ชอบในด้านการจัดเก็บ ข้ อ มูลเกี่ ยวกับ
ทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากรตั้งแต่เริ่ มเข้าทางานจนถึงเกษียณอายุ รวมถึงการเข้าทางาน การลา การลาศึกษาต่อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะ ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการงานบุคคล และรายงาน
ข้อมูลให้ทางหน่วยงานได้ทราบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการสรุปวันลาแต่ละบุคคล การแสดงคุณวุฒิการศึกษา แล ะ
อั ต ราก าลั ง ข้ อ มู ล การไปอบรมสั ม มนาศึ ก ษาดู ง าน ซึ่ ง ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ บุ ค ลากรภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และภายนอก อีกทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง โดยเดิมที
การจัดเก็บเอกสารของงานบุคลากร เป็นการจัดเก็บเอกสารใส่แ ฟ้ม ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บที่ไม่มีมาตรฐาน ทาให้
เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลจากงานบุคลากร อีกทั้งจากผลการประเมินการปฎิบัติงานของงานบุคลากร พบว่า
ควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามีบทบาทในการ
รองรั บ การปฏิ รูปการศึ ก ษา ซึ่ งมุ่ งเน้ นที่ จะลดภาระการท างานที่ ซ้าซ้ อน รวมถึ งระยะเวลาที่ บุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการและผู้บริหารต๎องใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา มีความเป็นปัจจุบัน
ให้มากที่สุดและปรับปรุงการทางานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ (อัญชลา ทามัน,
2550: 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and CommunicationsTechnology (ICT)
สภาพปัญหาและความสาคัญดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย จึงได้สนใจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบุคลากร ใน
ปีการศึกษา 2559 และได้เริ่มใช้งานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานบุคลากร และช่วยอานวยความสะดวกการปฎิบัติงาน เป็นการเก็บข้อมูล และเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจและการวางแผนการดาเนินงานของผู้บริหาร เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถนา
ข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานของหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญที่สุดคือการได้รับข้อมูล
สารสนเทศที่จะนาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตฐานข้อมูลไว้คอยสนับสนุนแก่องค์กร และสิ่งที่
จาเป็นอย่างยิ่งคือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในองค์กร
จากการที่ผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะให้มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ นาผลการทดสอบประสิทธิภาพมา
ประเมินเพื่อพัฒนาและวัดประสิทธิภาพของระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาติดตาม และทดสอบประสิทธิภาพ และ
ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการระบบสารสนเทศงาน
บุคลากร และนาผลการทดสอบประสิทธิภาพมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปรับปรุง
พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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การทบทวนวรรณกรรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารบุ ค คล (Personnel Information System: PIS) หรื อ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System: HRIS)
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล (2555 : 203)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงาน
บุคคล หรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาให้สนับสนุ นการ
ดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวางแผน การจ้างงาน การพัฒนาและการฝึกอบรม ค่าจ้างเงินเดือน การ
ดาเนินการทางวินัย ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ
การประเมินระบบสารสนเทศ
การประเมินระบบสารสนเทศ มีนักวิจัย นักพัฒนาระบบและนักการศึกษา ได้ศึกษาและนาเสนอทางการ
ประเมินระบบสารสนเทศมาใช้ ดังนี้
1. การประเมินระบบตามแนวทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีวิธีการทดสอบหลานแนวทาง ได้แก่ การทดสอบ
แบบกล่องขาว (White-box Testing) การทดสอบแบบกล่องดา (Black-box Testing) การทดสอบองค์รวม (Integration
Testing) การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing) และการทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability
Testing) เป็นต้น (มนต์ชัย เทียนทอง. 2554 : 283)
การทดสอบแบบกล่องดา การทดสอบเป็นการพิจ ารณาเฉพาะส่วนของการนาเข้าและส่วนของการ
แสดงผล ไม่พิจารณาภายในกล่อง อันได้แก่ โครงสร้างของโปรแกรมและรหัสของโปรแกรม ซึ่งเป็นวิธีการการ
ประเมินที่ตรงข้ามกับการทดสอบแบบกล่องขาว เมื่อนาไปประเมินผล จึงมุ่งเน้นเฉพาะผลลัพธ์ที่ได้จากระบบและ
ส่วนของการนาเข้าเท่านั้น ไม่ได้ให้ความสาคัญกับส่วนประกอบภายในตัวระบบแต่ อย่างใด วิธีการแบบกล่องดา จึง
เป็นการพิจารณาทางด้านหน้าที่การงาน (Functionality) ตลอดจนคุณสมบัติของระบบ (Behavioral) เป็นหลัก
ประเด็นทั้งสองนี้ จะเกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบระบบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ระบบทั่วไป ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินผลระบบ
หลังจากได้ศึกษาและใช้งานระบบแล้ว ไม่จาเป็นต้องใช้โปรแกรมเมอร์ให้เป็นผู้ประเมินแต่ อย่างใดในการประเมินผล
ทั้งแบบกล่องขาวและแบบกล่องดาจะใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า เพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้ แก่ ด้าน Functional Requirement Test ด้าน Functional Test
ด้าน Usability Test และ ด้าน Security Test เป็นคาถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
2. การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสารสนเทศ ผ่านระบบ
เครือข่าย จะได้มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สามารถอธิบายเหตุผลได้ โดย แนวคิดของอีเวอร์
ฮาร์ท จะมีด้วยกัน 9 ด้าน คือ (ปรัชญนันท์ นิลสุข. 2546 : 1-9)
2.1 ความทันสมัย เป็นหัวข้อสาคัญของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ เนื่องจากข้อมูล
สารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในระบบจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานก็เมื่อข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ใหม่ ทันต่อสถานการณ์ และ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมการประเมินระบบในด้านของความทันสมัยควรประเมินในสาม
ส่วนด้วยกันคือระบบแสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่ าสุดเป็นสิ่งที่แสดงความชัดเจนของระบบว่าความทันสมัยของ
ข้อมูลระดับใดเพราะระบบที่แสดงถึงวันที่ปรับปรุงข้อมูลทุกวันย่อมแสดงว่าเป็นเว็บที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด
สาหรับเว็บบางประเภทเช่นระบบหนังสือพิมพ์ย่อม จะต้องปรับปรุงข่าวสารและข้อมูลของเว็บเป็นปัจจุบันทุกวันก็จะ
แสดงวันที่ของหนังสือพิมพ์ที่นาข้อมูลมาออนไลน์ทุกวันอยู่แล้วเป็นตัวอย่างของความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2.2 เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ตรวจสอบและวัดความเป็นระบบที่ดีได้ง่าย รวมทั้ง
สามารถประเมินคุณค่าของระบบได้อย่างชัดเจนข้อมูลและเนื้อหาในระบบต้องความถูกต้อง เมื่อเนื้อหามีความ
ถูกต้องสมบูรณ์สิ่งที่ต้องคานึงต่อไปคือเนื้อหาและข้อมูลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทาระบบจะมีลักษณะ
เป็นภาษาเขียนเพื่อให้น่าเชื่อถือและสละสลวยการพิมพ์ไม่ผิดพลาดการใช้สระพยัญชนะต่างๆมีความถูกต้องสมบูรณ์
ถือว่าระบบมีคุณภาพดี

128

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

2.3 ความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือต่อระบบเป็นเรื่องสาคัญในจะนาเอาข้อมูลไปอ้างอิงหรื อ ใช้
ประโยชน์เพราะข้อมูลและเนื้อหาจะได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเว็บนั้นน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของ
ระบบนั้นคือผู้จัดทาเว็บเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาหรือเป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้านนั้นโดยตรงโดยแสดง
ความรับผิดชอบในเว็บอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นได้จากส่วนที่สงวนลิขสิทธิ์และผู้รับผิดชอบภายในเว็บซึ่งนิยมแสดงไว้
ด้านล่างของระบบโดยรวมถึงความทันสมัยนั้นคือเวลาที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบซึ่งการ
สร้างความเชื่อถือเป็นเรื่องสาคัญสาหรับระบบเพราะมีระบบจานวนมากที่ไม่ทราบที่มาของผู้จัดทาไม่สามารถติดต่อ
ผู้ดูแลระบบได้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ เพราะอาจลอกเลียนจากหนังสือหรือผู้อื่นไม่มีตาแหน่งหน้าที่การงานหรือ
หน่วยงานที่ชัดเจนไม่มีที่อยู่ที่จะติดต่อหรื อมีแหล่งที่แน่นอนโดเมนเนมไม่มาตรฐาน ฯลฯ ดังนั้นคาน่าเชื่อถือของ
ระบบจึงเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ
2.4 การเชื่อมโยงข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และอ่านได้อย่างชัดเจน
การเชื่อมโยงภายในระบบ จะมีชื่อเรียกว่าลิงก์ (Link) การลิงก์ หรือการเชื่อมโยงนั้น ถ้าหน้าแรกสามารถบอกได้ว่า
ระบบนั้นมีการจัดการอย่างไร มีเงื่อนไขในการเชื่อมโยงอย่างไร และมีอย่างไรที่จาเป็นต้องเชื่อมโยงไปบ้าง ลักษณะ
อย่างนี้อาจจะมีหน้าพิเศษต่างหากที่เรียกว่า แผนภูมิระบบ หรือ Site Map มีการเชื่อมโยงได้ดี มีการจัดองค์ประกอบ
ได้ดี จะทาให้ระบบนั้นสามารถเชื่อมโยงได้กันทุกเว็บ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบ ลักษณะการเชื่อมโยง
ภายในระบบ ควรจะแสดงรูปแบบที่ชัดเจนหรือที่เรียกว่า Hypertext นั้นก็ คือ ตัวหนังสือที่มีการเชื่อมโยงจะมีการ
ขีดเส้นใต้ไว้อย่างชัดเจน หรือถ้าไม่ มี การขีดเส้นใต้เมื่อเลื่อนเมาส์ผ่านไปยังบริเวณที่เป็นตัวอักษรจะปรากฏเป็นรูป
มือซึ่งรูปแบบระบบที่มีคุณภาพและชัดเจน ส่วนที่เป็น Hypertext และมีการเชื่อมโยงนั้นควรวางรูปแบบที่ชัดเจน
เมื่อเลื่อนเมาส์เข้าไปในส่วนที่เป็น Hypertext ก็ ควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปมือ สี และพื้นหลังของตัวอักษรก็
อาจจะเปลี่ยนไป ซึ่งทาให้ง่ายต่อการสังเกต การเชื่อมโยงที่ดี ตัวที่ทาหน้าที่การเชื่อมโยงควรจะอ่านง่ายและสื่อ
ความหมายชัดเจน เป็นในลักษณะเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของระบบ ตัวเชื่อมโยงหรือ ลิงก์ ควรจะง่ายต่อการสังเกต
และมีขนาดเหมาะสม ตัวเชื่อมโยงควรจะมีเหตุมีผลสอดคล้องกันทั้งกลุ่ม
2.5 การนาไปใช้งานจริงควรจะมีเนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และมีการแสดงผล
อย่างรวดเร็ว ผู้ออกแบบต้องคานึงเสมอว่าในการนาไปใช้งานจริงผู้สืบคืนข้อมูลหรือผู้เข้าชมเว็บเพจย่อมเข้ามาเพื่อ
คิดว่าเว็บเพจที่จัดทานั้นมี วัตถุประสงค์ตามหัวเรื่องของเว็บเพจนอกจากนั้นเนื้อหาและการออกแบบเมือ่ นาไปใช้งาน
จริงควรคานึงว่าเว็บเพจต้องเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้เข้าชม ทาให้เกิดความน่าสนใจตลอดเวลาและดึงดูดให้ผู้เข้าชม
ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลชวนติดตามอยู่ตลอดเวลา
2.6 ความเป็นมัลติมีเดีย องค์ประกอบที่สาคัญของความเป็น Multimedia ภายในระบบ คือ เสียง
ภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บ นอกจากนี้ ควรจะเป็น Multimedia ที่เพิ่มความ
สนใจให้ผู้เข้าชม ภาพเคลื่อนไหวที่นาเสนอควรจะมีเวลาที่เหมาะสมและไม่ รบกวนเนื้อหาภาพกราฟิกที่ใ ช้ไม่ควรมี
ขนาดใหญ่ เกินไปสามารถแสดงผลหรือโหลดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วระบบ ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมได้ทันที
เนื่องจากการออกแบบเว็บไม่สามารถทาให้ใช้เทคนิคหรือกระบวนการได้มากมายอย่างที่เป็น 36Stand alone
ภายในระบบ ดังนั้นความเป็น Multimedia ของระบบ จึงหมายถึงการจัดทาภาพประกอบ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
ภาพวิ ดี โ อ หรื อ ภาพนิ่ งโดยเป็ น การเสริ ม หรื อ เพิ่ ม ให้ ร ะบบมี คุ ณ ค่ า และที่ ส าคั ญ Multimedia ที่ น ามาใช้ ต้ อ ง
สอดคล้องกับเนื้อหา และเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าชมระบบ
2.7 การให้ข้อมูลข้อมูลที่สาคัญควรจะเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่มีความสลับซับซ้อน แต่การ
นาเสนอข้อมูลควรมีการจัดรูปแบบและหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและใช้งาน
ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ควรมีเนื้อหาที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โดยแสดงได้จากวันเวลาที่ปรับปรุงขณะเดียวกันเมื่อจัดทา
ระบบตามวัตถุประสงค์แล้วระบบควรจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บการจัดรูปแบบของข้อมูลที่เป็นระบบ
และง่ายต่อการค้นหาหรือสืบค้นภายในระบบนั้นเป็นเทคนิคสาคัญอย่างหนึ่งในการนาเสนอข้อมูลของระบบผู้ออก
แบบเว็บควรคานึงถึงความเรียบง่ายและความเป็นระเบียบการแบ่งหัวข้อหรือกลุ่มเอาไว้อย่างชัดเจนในหน้าระบบจะ
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ช่วยให้ผู้เข้าชมสะดวกในการค้นหาเนื้อหาของข้อมูลภายในเว็บเพจควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและตรงตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้งาน
2.8 การเข้าถึงข้อมูลสิ่งที่สาคัญที่สุดก็ คือ ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว เมื่อผู้ใช้
เข้าสู่ระบบ นั่นหมายถึงเมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ที่อยู่ ของเว็บเช่น URL หรือโดเมนเนม (Domain
Name) แล้วกดปุ่ม Enter การแสดงผลของหน้าแรกจะต้องปรากฏอย่างรวดเร็วโดยไม่เสียเวลานานจะทาให้ผู้ใช้รู้สกึ
พึงพอใจการเข้าถึงข้อมูลในระบบนอกจากจะแสดงผลรวดเร็วแล้ว ระบบควรหาได้สะดวกจากเว็บประเภทสืบค้น
ข้อมูลหรือ Search Engine หรือเว็บได้ Add URL เอาไว้ใน Search Engine เช่น Google หรือ Yahoo ระบบที่
แสดงผลจากการค้นหาได้รวดเร็วย่อมเป็นที่นิยมของผู้ใช้เพราะค้นเจอเสมอแสดงว่าเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วข้อมู ลใน
เว็บเพจ และงานกราฟิกต่าง ๆ ควรออกแบบให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
2.9 ความหลากหลายของข้ อ มู ล ประเด็ น ส าคั ญ ในส่ ว นของข้ อ มู ล ก็ คื อ ระบบควรมี ค วาม
หลากหลายและมีเรื่องที่เป็นประโยชน์หลาย ๆ เรื่อง มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบข้อมูลได้ ข้อมูลนั้นก็จะได้ความ
นิยมและแนะนากันให้เข้ามาชมอีกกรณีที่เว็บมีข้อมูลไม่มากมายนัก แต่เว็บมีข้อมูลสาคัญเพียงพอไม่ยาวเกินไปไม่สั้น
มากเกินไปก็เพียงพอใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมตามแนวคิดทั้ง 9 ด้านเป็นสิ่งจาเป็นในการออกแบบรูปแบบระบบ ซึ่ง
ระบบที่สามารถออกแบบได้ตาแนวคิดทั้ง 9 ด้านถือว่าเป็นระบบที่ดี การจัดลาดับคะแนนก็สามารถเรียงลาดับตาม
แนวคิด โดยแบ่งเป็นส่วนคะแนนต่าง ๆ ได้ตามลาดับ ก็จะทาให้ได้แบบประเมินคุณภาพของระบบในลักษณะของ
การประเมินทางด้านข้อมูลสารสนเทศ จะทาให้ทราบว่าระบบไหนเหมาะสม และเป็นประโยชน์ ผู้ใช้บริการระบบ
และผู้ออกแบบระบบก็จะได้ประโยชน์ด้ว ย ระบบที่สร้างขึ้นก็จะมีคุณภาพ และเป็นระบบที่ใช้เป็นต้นแบบต่องาน
อื่นๆต่อไป
3. การประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศบนระบบ เพื่อคัดเลือกเว็บที่นาเสนอสารสนเทศที่ดีที่สุดเพื่อนา
ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนี้ ควรพิจารณา 4 ประเด็นหลักดังนี้(ศรีอร เจนประภาพงศ์.2557:เว็บไซต์)
3.1 ความน่าเชื่อถือ มีชื่อ และที่อยู่ที่จะติดต่อกับผู้รับผิดชอบในการจัดทาระบบ ซึ่งควรปรากฏที่
หน้าแรก หรือหน้าที่ใกล้เคียง
3.2 การเข้าถึงสารสนเทศ สามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และใช้ง่าย ไม่ ซับซ้อน
ได้สารสนเทศจริง และนาไปใช้ได้ มีความแน่นอนในการเข้าถึง URLไม่ควรเปลี่ยนบ่อย แต่หากเปลี่ยนต้องมีการแจ้ง
URL ใหม่ให้ทราบ และสามารถเชื่อมโยงไปยัง URL ใหม่ได้ทันที
3.3 คุณค่าของเนื้อหาเนื้อหาสาระตรงกับความต้องการของผู้ใช้ถูกต้องสมบูรณ์/ครอบคลุมและ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน เนื้อหามีความทันสมัย ตรวจสอบได้จากวันเวลาครั้งสุดท้ายของการปรับปรุง
ข้อมูลหรือตรวจสอบลิงก์ต่าง ๆ ว่ายังใช้การได้อยู่หรือไม่เนื้อหาสาระอ่านเข้าใจง่าย และมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับ
ผู้ใช้นาเสนอข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่มีอคติไม่ชักจูงทางความคิด ต้องไม่มีลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ
3.4 วิธีการนาเสนอเนื้อหาหน้าแรกของระบบควรกระชับ ชัดเจน จัดเรียงหัวข้อต่างๆ เป็นระบบ
ง่ายต่อการใช้โดยในแต่ละหน้าควรมีคาสั่ง Back Home Topฯลฯ การเชื่อมโยงต้องมีความเกี่ยวข้องในด้านเนื้อหา
กับระบบนั้นๆ กราฟิกดีสื่อหรือเกี่ยวข้องกับสาระในส่วนนั้นๆ และกรณีระบบนั้นมีสาระจานวนมาก ต้องสามารถค้น
ได้จากเอกสารที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการประเมินระบบสารสนเทศ งานบุคลากร ได้ศึกษาและนาเสนอแนวทางการ
ประเมินระบบสารสนเทศมาใช้ ได้แก่
1) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบส าหรั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญระบบสารสนเทศ และงาน
บุคลากร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศ มีอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ด้านความสามารถทางานตรงตาม
ความต้องการ 2.ด้านหน้าที่ของระบบ 3.ด้านการใช้งานโปรแกรม 4.ด้านความปลอดภัย
2) การประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง าน มี อ ยู่ 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1. ด้ า น
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 2. ด้านการออกแบบ 3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ในประเด็ นเรื่อง การทดสอบระบบ
สารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้นา
องค์ความรู้ดังกล่าวมากาหนดกรอบแนวคิด และทาการพัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศ
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล และด้านระบบสารสนเทศ
จานวน 10 ท่าน และผู้ใช้งานประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จานวน 46 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การสร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ระบบสารสนเทศ โดยผ่ า นการประเมิ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการประเมิน
การประเมินระบบสารสนเทศสาหรับผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านงานบุคลากร จานวน
5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ จานวน 5 ท่าน แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และส่วนที่ 2 เป็นแบบคาถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
การประเมินระบบสารสนเทศสาหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จานวน 46 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ผู้บริหาร จานวน 5 คน อาจารย์ จานวน 24 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 15 คน งานบุคลากร จานวน 1คน งานประกั น
คุณภาพการศึกษา จานวน 1คน แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ และส่วนที่ 2 เป็นแบบคาถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้
ระบบสารสนเทศ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูล
จากผู้ เ ชี่ ย วชาญโดยการสุ่ ม แบบเจาะจง และ จากผู้ ใ ช้ งานโดยการสุ่ ม แบบบั งเอิ ญ เพื่ อ ท าการทดสอบระบบ
สารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ระบบสารสนเทศงานบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ โดยนาผลมาวิเคราะห์มาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยท าการให้ผู้ ใช้ งานประเมิน แยกตามกลุ่ม คื อ 1. กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ยวชาญประกอบไปด้ วยผู้เชี่ ย วชาญด้าน
สารสนเทศ จานวน 5 คน และด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรจานวน 5 คน 2.กลุ่มผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร
จานวน 5 คน อาจารย์ จานวน 24 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 15งานบุค ลากร จานวน 1คน งานประกันคุณภาพ
การศึกษา จานวน 1คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การทางานของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้นาน้าผลการประเมินมาท้าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ปด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) โดยมีเกณฑ์การค่าเฉลี่ยของแบบประเมินดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางเกณฑ์การอ่านค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อระบุคณ
ุ ภาพ
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ดีมาก
4.51 - 5.00
ดี
3.51 - 4.50
ปานพอใช้
2.51 - 3.50
ปรับปรุง
1.51 - 2.50
ไม่เหมาะสม
1.00 - 1.50

ความหมาย

ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพดีมาก
ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพดี
ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพพอใช้
ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพปรับปรุง
ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ
ไม่เหมาะสม
โดยการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเมินทั้งสิ้น 4 ด้าน มีผลประเมิน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
(SD)
(X )
ด้านความสามารถทางานตรงตามความต้องการ
4.3
0.81
ด้านหน้าที่ของระบบ
4.25
0.76
ด้านการใช้งานโปรแกรม
4.12
0.89
ด้านความปลอดภัย
4.15
0.97
ค่าเฉลี่ย
4.20
0.85
จากการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 ซึ่งสรุปผลการ
ประเมนทั้ง 4 ด้าน คือ
การประเมินด้านความสามารถทางานตรงตามความต้องการ พบว่าระบบสามารถบันทึก -แก้ไขข้อมูล
ประวัติบุคลากรได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.75
การประเมินด้านหน้าที่ของระบบพบว่า ความถูกต้องของการบันทึกแก้ไขข้อมูล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.5
การประเมินด้านการใช้งานโปรแกรม พบว่าระบบนี้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสะดวกและใช้งานง่าย มี ค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.5
การประเมินด้านความปลอดภัย มีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากระบบล็อกอิน
บัญชีผู้ใช้ ทาให้การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบมีความปลอดภัยและใช้งานตามสิทธิ์ได้ถูกต้อง พบว่าโดยรวม
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.25
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งาน
มาตราฐาน
(X )
(SD)
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
3.87
0.66
ด้านการออกแบบ
3.64
0.83
ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
3.50
0.94
ค่าเฉลี่ย
3.77
0.81
จากตารางประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์โดยผู้ใช้งาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 ซึง่ สรุปผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ
การประเมินด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน โดยความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไข
ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 3.59
การประเมินด้านการออกแบบ เนื่องจาก พบว่าความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้า
โฮมเพจ มีค่าเฉลี่ย 3.43
ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการ พบว่าเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ย 3.48
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคลากร
ในด้ า นปั ญ หาทางเทคนิ ค การใช้ งาน การให้ บ ริ ก าร เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศงานบุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่ารูปแบบระบบยังไม่ค่อยสวยงาม ควรจัดทารูปแบบตัวหนังสือ และรูปแบบ
ให้น่าสนใจ ควรเพิ่มข้อมูลในการสารวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานจัดการงานบุคลากร เพื่อความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มเติมข้อมูล ควรมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่นการอบรมต่างๆ อีก
ทั้งการบันทึกข้อมูลแล้ว ไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังรูปที่ 1
หน้าจอหลักระบบสารสนเทศ สาหรับผู้ใช้งาน ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 หน้าจอหลักระบบสารสนเทศ สาหรับผู้ใช้งาน
ในด้านความคิดเห็น ต่อระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ของกลุ่ม
ผู้ใช้งาน พบว่า ควรมีการจัดทารูปแบบตัวหนังสือและรูปแบบการใช้งานให้น่าสนใจ เช่น ควรจะมีรูปแบบ App
Mobile Phone มีการบอกวันเดือนปีเกิด มีการอัพเดทรูปภาพของบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน มีการเพิ่มบล๊อคส่วนตัว
ของบุคลากรเพื่อให้อัพเดทมากยิ่งขึ้น ควร report ข้อมูลออกมาเป็นตาราง หรือกราฟ ดังตางที่ 2 หน้าจอการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ สาหรับผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 หน้าจอการใช้งานระบบสารสนเทศ สาหรับผู้ใช้งาน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ในการทดสอบระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการทดสอบเพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคจากการใช้ระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จานวน 5 คน และด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรจานวน 5 คน
โดยมีผลการประเมินดังนี้
ด้านความสามารถตรงกับความต้องการ ระบบสามารถบันทึก -แก้ไขข้อมูลประวัติบุคลากรได้และ
สามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการลา ข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา ข้อมูลการลาศึกษาต่อเต็มรูปแบบ
ด้านหน้าที่ของระบบ มีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูล การ
เพิ่ม ค้นหา ลบ แก้ไข ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย
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ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ สามารถใช้ระบบล็อกอินบัญชีผู้ใช้ ทาให้การตรวจสอบสิทธิ์การ
เข้าใช้งานระบบมีความปลอดภัยและใช้งานตามสิทธิ์ได้ถูกต้องและมีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยธัญญ
รักษ์ ด่านธิติ และ ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์ ที่กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศ ช่วยให้สามารถกากับ ควบคุม ติดตามงาน
ได้สะดวก สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วทาให้ง่ายต่อการสรุปประชุม และติดตามรายงานผล สามารถตรวจสอบงานจากทุก
ฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ธั ญญรักษ์ ด่านธิติ.2553 :119, ประยูร เทพพิทักษ์
ศักดิ์.2555 ;98) อีกทั้งสามารถ อานวยความสะดวกในการจัดทารายงานผลการดาเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร
ประกอบการตัดสิน ใจเชิ งนโยบายต่า ง ๆ สอดคล้อ งกั บงานวิ จั ยของเพชราภรณ์ อาจศิ ริ ที่ ไ ด้ ก ล่ าวว่ า การนา
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทาให้การ
บริหารงานเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและสืบค้นได้ง่าย สามารถนาสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารงาน(เพชราภรณ์ อาจศิริ.2553:110)
2. การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์โดยผู้ใช้งาน ประกอบไป
ด้วย ผู้บริหาร จานวน 5 คน อาจารย์ จานวน 24 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 15 คน งานบุคลากร จานวน 1คน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1คน โดยมีผลการประเมินดังนี้
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีการดาเนินการตรงตาม
ความต้องการผู้ใช้งาน และสามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ด้านการออกแบบ มีการแสดงผลหน้าจอ มีความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ การออกแบบสีพื้น
รูปแบบสี ขนาดตัวอักษร การจัดตาแหน่งสาหรับการใส่ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน มี เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน เพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน และเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของแนวคิดของอีเวอร์ฮาร์ท(ปรัชญนันท์ นิล
สุข. 2546 : 1-9) ซึ่งได้กล่าวถึงความทันสมัย เป็นหัวข้อสาคัญของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ เนื่องจาก
ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในระบบจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานก็เมื่อข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ใหม่ ทันต่อสถานการณ์
และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมการประเมินระบบในด้านของความทันสมัยประกอบกับ
การเชื่อมโยงข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และอ่านได้อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงภายใน
ระบบ
3. จากข้ อ เสนอแนะจากปั ญ หา และอุ ป สรรคจากผู้ ใ ช้ ง านระบบพบว่ า รู ป แบบระบบ รู ป แบบ
ตัวหนังสือยังไม่น่าสวยงาม ขาดการแสดงข้อมูลออกมาเป็นตาราง หรือกราฟ ข้อมูลไม่สามารถดาวโหลดได้ ไม่มี
สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้วิจัยได้ดาเนินการแก้ไข โดยผู้ใช้งาน
สามารถดาวโหลดข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานบุคลากร ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และลดการซ้าซ้อน
ในการขอข้อมูล สามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้งาน
1. ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา หลังจากการใช้งานแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา เพื่อศึกษาประประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ อย่าง
ชัดเจน
2. ควรศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดระบบ
สารสนเทศให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มใช้งาน
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชั่นของสารสกัดเอทานอล จานวน 29 ตัวอย่าง ซึ่งสกัดจากพืช จานวน 22 ชนิด ที่เก็บรวบรวมจากสถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผลการตรวจสอบ
องค์ประกอบทางเคมีพบสารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์และสเตียรอยด์ในสารสกัดจากใบพลองขี้ควาย ใบกระเจียน ใบซาด
ใบเจตพังคี ใบกะเบากลัก ใบมะป่วน และกิ่งกระดูกกบ พบสารกลุ่มแอนทราควิโนนในสารสกัดจากใบและกิ่งกระ
เจียน ใบกะเบากลัก กิ่งสะทางเล็ก และกิ่งมะป่วน พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในสารสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน ใบขี้
ตุ่น ใบกระบก และกิ่งและใบส้มลม และพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ในสารสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน และใบส่องฟ้า
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี agar disk diffusion พบว่า สารสกัดจากใบกะเบากลัก ที่ความเข้มข้น 3
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 10.3 และ 8.0 มิลลิเมตร ตามลาดับ และผลการทดสอบฤทธิ์
ต้านออกซิเดชั่นด้วยวิธี DPPH assay พบว่า สารสกัดจากกิ่งคนทา ใบพลองกินลูก และกิ่งนกนอนมีฤทธิ์ต้านออกซิ
เดชั่น เท่ากับ 76.70, 75.55 และ 75.39% ตามลาดับ สารสกัดจากใบมะพอก ใบเจตพังคี ใบกระเจียน และใบ
กระบก มีฤทธิ์กาจัดอนุมูล DPPH อยู่ในช่วง 72.20-70.05% ในขณะที่กรดแอสคอบิก และสารคิวร์เซทินมีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชั่นที่ 71.91 และ 68.28% ตามลาดับ ผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในเชิงลึกและ
เพิ่มเติมข้อมูลสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์
ในการต้านออกซิเดชั่นต่อไป
คาหลัก: การตรวจทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
Abstract
The aims of this study are to screen the groups of chemical constituent and to investigate
the antimicrobial and antioxidation activities of 2 9 ethanolic extracts obtained from 2 2 plant
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species. All plants were collected from Sakaerat Environmental Research Station, Amphoe Wang
Nam Khaeo, Nakhon Ratchasima Province in February 2 0 1 8 . Strongly positive results in the
phytochemical screening test for terpenoids and steroids were observed for the leaves of
Memecylon caeruleum, Polyalthia ceraroides, Erythrophleum succirubrum, Cladogynos orientalis,
Hydnocarpus ilicifolius, Mitrephora vandaeflora and twigs of Hymenopyramis brachiata. The
presence of anthraquinones was detected in the extracts from the leaves and twigs of Polyalthia
ceraroides, the leaves of Hydnocarpus ilicifolius, the twigs of Xylopia pierre and Mitrephora
vandaeflora, whereas positive results for flavonoids were obtained from the leaves and twigs of
Polyalthia ceraroides and Aganonerion polymorphum, the leaves of Helicteres angustifolia, Irvingia
malayana. Positive results for alkaloids were also observed from the leaves and twigs of Polyalthia
ceraroides and the leaves of Clausena wallichii. The extract from the leaves of Hydnocarpus
ilicifolius at the concentration of 3 mg/ml showed the activities against Bacillus subtilis and
Staphylococcus aureus with the inhibiton zone of 10.3 and 8.0 mm, respecively. The extract from
the twigs of Harrisonia perforata, the leaves of Memecylon ovatum and the twigs of Cleistanitus
polyphyllus exhibited DPPH radical scavenging activity at the values of 76.70, 75.55 and 75.39%,
respectively. The extract from the leaves of Parinari anamensis, Cladogynos orientalis, Polyalthia
ceraroides and Irvingia malayana displayed the scavenging activity in the range of 72.20-70.05%.
While ascorbic acid and quercetin showed this activity at 71.91 and 68.28 % respectively. The
results of this study gave the information about potential plants and could be the guide for further
research and development of antimicrobial drugs and antioxidant health supplements.
Keywords: phytochemicals, antimicrobial activity, antioxidant activity
บทนา
พืชเป็นแหล่งยาจากธรรมชาติที่สาคัญแหล่งหนึ่ง พืชหลายชนิดได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
หรือประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ กอรปกับในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อทดแทนยา
แผนปัจจุบันที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพั ฒนายาใหม่ อันจะส่งผลลดค่าใช้จ่ายในการ
นาเข้ายาและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรไทย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 องค์ประกอบทางเคมีในพืชมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย เช่น ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ เป็น
ต้น สมมุติฐานด้านพยาธิวิทยาเชื่อว่าการที่อนุมูลอิสระทาลายโมเลกุลของสารพันธุกรรม โปรตีน ไขมัน และสาร
โมเลกุลเล็กอื่นๆ ในเซลล์ของร่างกาย ก่อให้เกิดโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับที่สาม ของประชากรไทยรอง
จากอุบัติเหตุและโรคหัวใจ [1], สารต้านอนุมูลอิสระจึงมีบทบาทในการป้องกันพยาธิสภาพต่างๆ ที่เกิดจากอนุมูล
อิสระได้ มีรายงานฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารที่สกัดแยกจากพืชหลายชนิด เช่น สารกลุ่ม polyphenol ในใบชา
[2]
, สารกลุ่ม curcuminoid จากเหง้าขมิ้นชัน [3], สารกลุ่ม xanthone จากเปลือกผลมังคุด [4], สาร ellagitannin
ในเปลือกผลทับทิม [5] และสาร quercetin จากหัวหอม [6] เป็นต้น ส่วนฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์นั้น เนื่องจากนับวัน
เชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาถูกพบมากขึ้น ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทยาข้ามชาติก็ไม่ค่อยลงทุน
พัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ เนื่องจากกาไรไม่มาก และเมื่อหมดระยะที่สิทธิบัตรคุ้มครอง ก็จะมียาเลียนแบบถูก
ผลิตออกมาแข่งขันในท้องตลาด การค้นหายาต้านเชื้อจุลินทรีย์จากพืชชนิดใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพอันได้แก่
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืช ซึ่งได้เก็บตัวอย่างพืชจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจ
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พรรณ และทุ่งหญ้า จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเหมาะต่อการสารวจ รวบรวมพรรณไม้ ศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อค้นหายาชนิดใหม่เพื่อประโยชน์ทางการรักษาต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ตัวอย่างพืช
เก็บตัวอย่างส่วนต่างๆ ของพืช จานวน 29 ตัวอย่าง จากพืช จานวน 22 ชนิด จากบริเวณสถานีวิจยั
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นามาตรวจระบุชื่อ
วิทยาศาสตร์ตามหลักอนุกรมวิธาน และจัดทาตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง (herbarium specimen) เก็บไว้ที่ภาควิชา
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. การเตรียมสารสกัดจากพืช
นาตัวอย่างพืชมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วสกัดด้วยเอทานอล 95% โดยวิธีการแช่หมัก เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นกรองและ
นาสารละลายที่ได้ไประเหยแห้ง ได้เป็นสารสกัดเอทานอล
3. การตรวจทางพฤกษเคมี [7]
นาสารสกัดเอทานอลจากพืช มาทดสอบ ดังนี้
Liebermann-Burchard test ทดสอบสารกลุ่ ม สเตี ย รอยด์ แ ละเทอร์ ปี น อยด์ ผลบวก คื อ
สารละลายชั้นบนเป็นสีเขียวหรือน้าเงินสาหรับสารกลุ่มสเตียรอยด์ และเป็นสีม่วง ม่วงแดง หรือน้าตาลแดง สาหรับ
สารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์
Borntrager’s test ทดสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน ผลบวก คือ สีชมพูหรือแดงในสารละลาย
ชั้นด่าง
Shinoda’s test ทดสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ผลบวก คือ สารละลายสีชมพู
Dragendorff’s reagent ทดสอบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ผลบวก คือ เกิดตะกอนสีส้ม
Ferric chloride test ทดสอบหมู่ฟีนอลิค ซึ่งอาจพบได้ในสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ หรือแทนนิน
ผลบวก คือ สารละลายสีเขียวหรือสีน้าเงิน
Lead acetate reagent ทดสอบสารกลุ่มแทนนิน ผลบวก คือ เกิดตะกอนสีขาว
4. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
4.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นด้วยวิธี DPPH radical scavenging [8]
เตรียมสารละลายจากสารสกัดเอทานอลจากพืช สาร DPPH (2,2–diphenyl–1–picryl–hydrazyl)
(Sigma, Germany) สารมาตรฐาน quercetin (Sigma, USA) และ ascorbic acid (Merck, Germany) โดยละลายในเมธานอล ให้
ได้ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
นาสารละลายตัวอย่างจากพืชหรือสารละลายของสารมาตรฐานปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติม
ลงใน 96-well plate จากนั้นเติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จะได้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 200
ไมโครลิตรและใช้สารละลาย DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมกับเมทานอล 100 ไมโครลิตร เป็น negative
control นาสารละลายที่เตรียมขึ้นทั้งหมดไปบ่มในที่ปราศจากแสง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate reader (CLARIOStar, BMG
Labtec) คานวณฤทธิ์ต้านอนุมูล DPPH ของสารละลายตัวอย่างหรือสารละลายของสารมาตรฐานโดย
% DPPH radical scavenging activity = 100 x [A-B] /A
เมื่อ A คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ negative control ที่ 517 นาโนเมตร
B คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างหรือสารมาตรฐานที่ 517 นาโนเมตรทาการ
ทดสอบตัวอย่างๆ ละ 3 ซ้า รายงานผลเป็น % การต้านอนุมูล DPPH ในรูปของค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ [9]
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ใช้วิธี agar disk diffusion โดยเตรียมเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar เตรียมสารสกัดเอ
ทานอลจากตัวอย่างพืชนามาละลายใน 10% DMSO ใช้สารสกัด 20 ไมโครลิตรต่อดิสก์ ส่วนเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้
ทดสอบมี 5 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิดและราอีก 1 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Bacillus
subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) และ
Candida albicans (ATCC 10231) โดยใช้ความเข้มข้นที่ 0.5 Mcfarland นาไม้พันสาลีปราศจากเชื้อ ชุบลงใน
suspension เชื้อทดสอบ 0.5 Mcfarland กดสาลีกับข้างหลอดเพื่อไม่ให้มีปริมาณเชื้อติดสาลีมากไป วาง disk
สมุนไพรตัวอย่าง ลงบนผิวหน้าอาหารเพาะเชื้อ บ่มเชื้อที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง การทดสอบวิธีนี้
ใช้หลักการแพร่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบนกระดาษกรอง (filter paper disc) ในปริมาณทดสอบที่กาหนดไว้
และวัดผลการยับยั้งจุลินทรีย์ได้จากขนาดของโซนใส (clear zone)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการตรวจทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ด้วยวิธี DPPH radical scavenging
ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่
การตรวจทางพฤกษเคมี
ใช้
Liebermann- Borntrager’s Shinoda's Dragendorff's FeCl3
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-

+

ใบ

++++

+

++

++

++++

+

กิ่ง

+

+

++

++

++++

+

ใบ

++++

-

-

+

-

-

กิ่ง

++

+

+

-

-

-

ทั้งต้น

++

-

+++

+

+++

-

ใบ

++

-

+

-

++++

-

70.05 ±
0.00

ทั้งต้น

++++

-

-

-

++++

+++

70.18 ±
0.01

ใบ

++

-

-

-

++++

+

กิ่ง

++

-

-

-

++++

+

65.14 ±
0.01
75.39 ±
0.00

ใบ

++++

+

-

+

++

++++

มะป่วน

Mitrephora
vandaeflora

วงศ์ : APOCYNACEAE
ส้มลม Aganonerion
polymorphum
วงศ์
CHRYSOBALANACEAE
มะพอก Parinari
anamensis
วงศ์ : EUPHORBIACEAE
เจตพังคี Cladogynos
orientalis
นกนอน Cleistanitus
polyphyllus

วงศ์ : FLACOURTIACEAE
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% DPPH
radical
lead
acetate scavenging
activity
(mean ±
SD)
0.99 ±
0.05
72.03 ±
0.00
48.28 ±
0.00
34.10 ±
0.01
28.04 ±
0.03
41.12 ±
0.01
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กะเบา
กลัก

ส่วนที่
การตรวจทางพฤกษเคมี
ใช้
Liebermann- Borntrager’s Shinoda's Dragendorff's FeCl3
Burchard

Hydnocarpus
ilicifolius

% DPPH
radical
lead
acetate scavenging
activity
(mean ±
SD)
7.50 ±
0.00
38.27 ±
0.00
++++
72.20 ±
0.01

กิ่ง

++

-

-

-

-

ใบ

+++

-

+++

-

++++

Irvingia
malayana
วงศ์ : LABIATAE
ใบ
กระดูก Hymenopyramis
กบ
brachiata
กิ่ง

-

-

-

-

+++

+

24.80 ±
0.02

++++

-

-

-

+++

+++

วงศ์ : LEGUMINOSAE

ใบ

++++

-

+++

-

+++

+++

33.02 ±
0.01
40.76 ±
0.00

กิ่ง

+

-

+

-

++

-

ใบ

++

-

-

-

+

-

กิ่ง

+

-

-

-

+

++

ใบ

+

-

-

-

+++

-

ใบ

++++

-

-

-

++

++

ทั้งต้น

+

-

+

-

+++

+

ใบ

+++

-

+

-

+

+

5.37 ±
0.01

กิ่ง

-

-

-

+

-

-

25.38 ±
0.00

ใบ

+++

-

+

-

+++

+

วงศ์ : IRVINGIACEAE
กระบก

ซาด

Erythrophleum
succirubrum
Afgekia sericea

ถั่วแปบ
ช้าง
วงศ์ : MALVACEAE
ปอบิด

Helicteres isora

วงศ์ : MELASTOMACEAE
พลอง Memecylon
กินลูก ovatum
พลอง Memecylon
ขี้ควาย caeruleum
วงศ์ : MENISPERMACEAE
ชิงช้า
Tinospora
สะแก siamensis
ราช
วงศ์ : MORACEAE
มะหาด

Artocarpus
lacucha

วงศ์ : RUBIACEAE

142

44.05 ±
0.02
5.39 ±
0.01
3.38 ±
0.00
75.55 ±
0.00
21.73 ±
0.01
17.14 ±
0.02
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หมักม่อ Rothmannia
wittii
วงศ์ : RUTACEAE
Clausena
wallichii
วงศ์ : SIMAROUBACEAE

ส่วนที่
การตรวจทางพฤกษเคมี
ใช้
Liebermann- Borntrager’s Shinoda's Dragendorff's FeCl3
Burchard

ใบ

+

-

-

++++

++++

กิ่ง

++

-

-

-

++++

+

76.70 ±
0.00

ใบ

+++

-

+++

-

+++

+++

26.75 ±
0.02

ใบ

+++

-

+

-

++

-

9.39 ±
0.02

ส่องฟ้า

Harrisonia
perforata
วงศ์ : STERCULIACEAE

% DPPH
radical
lead
acetate scavenging
activity
(mean ±
SD)
2.45 ±
0.01
+
56.51 ±
0.01

คนทา

ขี้ตุ๋น

Helicteres
angustifolia
วงศ์ : VITACEAE
ส้มออบ
แอบ

Cissus hastata
Ascorbic acid
Quercetin

71.91 ±
0.02
68.28 ±
0.02

เครื่องหมาย “+” จนถึง “++++” หมายถึง ตรวจพบองค์ประกอบทางเคมี โดยมีความชัดเจนของผลจากน้อยไป
มาก และเครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่พบองค์ประกอบทางเคมีในการทดสอบนั้น
พบว่า สิ่งสกัดด้วยเอทานอลจากพืชหลายชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่น่าสนใจ พบสารกลุ่มเทอร์ปี
นอยด์และสเตียรอยด์ในสารสกัดจากใบพลองขี้ควาย ใบกระเจียน ใบซาด ใบเจตพังคี ใบกะเบากลัก ใบมะป่วน และ
กิ่งกระดูกกบ พบสารกลุ่มแอนทราควิโนนในสารสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน ใบกะเบากลัก กิ่งสะทางเล็ก และกิ่งมะ
ป่วน พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในสารสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน ใบขี้ตุ่น ใบกระบก และกิ่งและใบส้มลม และพบ
สารกลุ่มอัลคาลอยด์ในสิ่งสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน และใบส่องฟ้า
ผลการทดสอบฤทธิ์การกาจัดอนุมูล DPPH พบว่า มีสิ่งสกัดจากพืชตัว อย่า งหลายชนิ ดแสดงฤทธิ์ ที่
น่าสนใจ โดยที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สิ่งสกัดจากกิ่งนกนอน ใบพลองกินลูก กิ่งคนทา ใบกระบก
ใบกระเจียน ใบเจตพังคี และ ใบมะพอก มีฤทธิ์กาจัดอนุมูล DPPH 76.70 ± 0.00, 75.55 ± 0.00, 75.39 ± 0.00,
72.20 ± 0.02, 73.03 ± 0.00, 70.18 ± 0.01 และ 70.05 ± 0.00 % ตามลาดับ ในขณะที่สารมาตรฐาน Quercetin
และ Ascorbic acid สามารถกาจัดอนุมูล DPPH ได้ 68.28 ± 0.02 และ 71.91 ± 0.02 % ตามลาดับ ซึ่งจากผล
การตรวจทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากพืชเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ให้ผลบวก (++++) กับการทดสอบด้วย
สารละลาย ferric chloride ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่มีหมู่ฟีนอลิคในปริมาณมากอยู่ในสิ่งสกัดดังกล่าว
สอดคล้อ งกับ คุณสมบั ติข องสารต้านออกซิเ ดชั่ นจากพื ชสมุน ไพรซึ่งมัก มีหมู่ฟี น อลิค ในโครงสร้างทางเคมี เช่น
curcuminoids, elagitannin, quercetin เป็นต้น
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบฤทธิ์ตา้ นเชื้อจุลินทรีย์
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สารสกัด

ความเข้มข้น
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

จุลินทรีย์
B. subtilis

ใบกะเบากลัก

3

S. aureus

เส้นผ่าศูนย์กลางของ
บริเวณยับยั้ง
(มิลลิเมตร)
10.3
8.0

จากสารสกัดพืชทั้งหมด 29 ชนิดสารสกัด มีสารสกัดเพียงชนิดเดียว คือ สารสกัดเอทานอลจากใบกระเบากลัก ที่
แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ โดยแสดงฤทธิ์ต้านเฉพาะเชื้อ B. subtilis และ S. aureus เท่านั้น
สรุปผลการวิจัย
สารสกัดเอทานอลจากส่วนต่างๆของพืช จานวน 29 ตัวอย่าง จากพืช จานวน 22 ชนิด ซึ่งเก็บรวบรวม
จากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อนามาทดสอบองค์ประกอบทางเคมี
เบื้องต้น พบว่า พืชหลายชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่น่าสนใจ ซึ่งได้แก่ สารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์และสเตียรอยด์ แอ
นทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นด้วยวิธี DPPH scavenging assay
พบว่า สารสกัดจากกิ่งคนทา ใบพลองกินลูก กิ่งนกนอน ใบมะพอก ใบเจตพังคี ใบกระเจียน และใบกระบก มีฤทธิ์
กาจัดอนุมูล DPPH อยู่ในช่วง 76.70-70.05% ในขณะที่สาร ascorbic acid และ quercetin สามารถกาจัดอนุมูล
อิสระได้ 71.91 และ 68.28% ตามลาดับ ส่วนผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์วิธี agar disk diffusion พบว่า สาร
สกัดจากใบกะเบากลัก ที่ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ B. subtilis
และ S. aureus โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 10.3 และ 8.0 มิลลิเมตร ตามลาดับ ผล
จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในเชิงลึกและเพิ่มเติมข้อมูลสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ไปเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่อไป
เอกสารอ้างอิง
[1] วรพล เองวานิช และคณะ. (2555). อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ, พิมพ์ครั้งที่ 1. สานักพิมพ์นวัตกรรม
สุขภาพ, กรุงเทพฯ.
[2] Kazi, A., Smith, D.M., Daniel, K., Zhong, S., Gupta, P., Bosley, M.E., and Dou, Q.P. (2002).
Potential molecular targets of tea polyphenols in human tumor cells: significance in
cancer prevention. In Vivo 16: 397–403
[3] Plakamura, Y., Ohto, Y., Murakami, A., Osawa, T., and Ohigashi, H. (1998). Inhibitory Effects of
Curcumin and Tetrahydrocurcuminoids on the Tumor Promoter-induced Reactive
Oxygen Species Generation in Leukocytes in vitro and in vivo. Jpn. J. Cancer Res. 89:
361-370.
[4] Pedraza-Chaverri, J., Chedenas-Rodriguez, N., Orozco-Ibarra, M., and Perez-Rodic, J.M. (2008).
Medicinal properties of mangosteen (Garcinia mangostana). Food Chem. Toxicol. 46:
3227-3239
[5] Seeram, N.P., Adams, L.S., Henning, S.M., Nu, Y., Zhang, Y., Nair, M.G., and Heber, D. (2005).
In vitro antiproliferative, apoptotic and antioxidant activities of punicalagin, ellagic acid
and a total pomegranate tannin extract are enhanced in combination with other
polyphenols as found in pomegranate juice. J. Nutr. Biochem. 16: 360-367.
[6] Ramos, F.A., Tkaishi, Y., Shirotori, M., Kawaguchi, Y., Tsuchiya, K., Shibata, H., Higuti, T.,
Tadokoro T, Takeuchi M. (2006). Antibacterial and antioxidant activities of quercetin
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การพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Service System Development on Scientific Instrument Operation Manuals
ศุภกานต์ หรรษาไพบูลย์1, พิมพ์นิภา กวีธีรรัตน์2 และ ประจักษ์ บุญโสภา3
ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Supakarn Hansapaiboon1, Pimnipha Kaweetherarat2 and Prajuk Boonsopa3
Pharmaceutical Research Instrument Center and Central Laboratory,
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
บทคัดย่อ
ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์มีบทบาทหลายด้าน ทั้งการทานุบารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อม
ใช้งาน และการให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตให้มีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการต่างๆ ต้องครอบคลุมทั้งการจัด
อบรม การจองเครื่องมือและการติดตามการใช้งาน ซึ่งการจัดการแต่ละด้านต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการให้บริการ
อันเนื่องมากจากเครื่องมือที่มีความหลากหลายและมีผู้ใช้งานเป็นปริมาณมาก ทั้งนี้เพื่อให้งานบริการมีประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้น ทางศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการที่ต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการสาเนาเอกสารคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลดการใช้กระดาษ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึง
พอใจในการใช้บริการ โดยขั้นตอนการทางาน ประกอบไปด้วยการจัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหา
กระชับและได้ใจความครบถ้วนภายในหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ โดยมีการประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวต่อผู้ใช้งาน จัดทาเป็นเอกสารภายในแผ่นอะคริลิค และวางอยู่
ประจาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องภายในศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ เนื้อหาในคู่มือประกอบไปด้วย
ขั้นตอนวิธีใช้, ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือฯ และ QR CODE ที่เชื่อมต่อถึงคู่มือการใช้เครื่องมือฯ ฉบับเต็ม ผล
ของการพัฒนาระบบงานการบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงวิธีใช้
เครื่องมือได้โดยง่ายด้วยตนเอง และมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ผู้รับบริการได้รับความความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทดแทนระบบการยืม -คืนเอกสารคู่มือเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ฉบับเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้กระดาษและขั้นตอนการให้บริการลง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมมากขึ้นจากประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้น
คาสาคัญ: คู่มือเครื่องมือวิทยาศาสตร์, ระบบบริการคูม่ ือ, QR CODE คู่มือ
Abstract
Pharmaceutical Research Instrument Center has been many roles including maintenance
of scientific instruments and providing services to faculty staffs and students. Services cover
instrument training, instrument booking and user assessment. Each service takes quite a long time
because of a variety of scientific instruments and many users. To increase efficient services, the
Pharmaceutical Research Instrument Center establishes a concept to develop scientific instrument
operation manuals as a mean to increase service efficiency. The goals of this project were decrease
service steps, reduce paper usage needed to copy instrument manual books and increase user
satisfaction. The procedure of this project consists of preparing a compact detail of the content fit
on an A4 size paper. The manual has been flamed with an acrylic sheet and left nearby each

146

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

instrument. The content comprises scientific instrument operation steps, warning and full manual
in a QR code feature. The results of establishing the “Service System Development on Scientific
Instrument Operation Manuals” the users can self-access the operation manual easily and use the
instrument correctly. The project provides convenience and fast services to users as well as
decreases multiple service steps and paper usage. The project can also be used to substitute the
system of borrowing full-manuals of scientific instruments. As a corollary of establishing the above
project, the uses are very satisfied in overall with improved service efficiency.
Keywords: Instrument manual, Service manual system, Manual QR code
บทนา
ศูนย์เครื่องวิจัยทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดูแลและบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร ในงานวิเคราะห์และวิจัย รวมถึงการบริการยืม -คืน คู่มือการ
ใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางศูนย์เ0.85ครื่องมือมีเครื่องมือวิจัยจานวนมาก ทาให้การบริการคู่มือ เกิดความ
ล่าช้า และไม่ทั่วถึงต่อผู้ที่จะใช้งาน อีกทั้งคู่มือการใช้งานฉบับเต็มของบางเครื่องมือมีเนื้อหาที่ซับซ้อน เข้าใจได้ยาก
เล่มขนาดใหญ่ และมีน้าหนักเยอะ ดังนั้นศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบงาน
บริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงวิธีใช้เครื่องมือได้โดยง่ายด้วยตนเอง, มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง, ได้รับความความ
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
2. ลดขั้นตอนการให้บริการยืม-คืน คู่มือ ที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดาเนินการ
3. ลดการใช้กระดาษในการสาเนาเอกสารคู่มือการใช้เครื่องมือ
4. เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ สามารถใช้เครื่องมือ และแก้ไขปัญหาได้ง่าย
ด้วยตนเองจากการอ่านคู่มือที่พัฒนาระบบแล้ว
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ทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิด
ด้วยศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จานวนมาก ทาให้การบริการคู่มือ
อาจไม่ทั่วถึงกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งคู่มือการใช้งานเครื่องมือยังมีเนื้อหาที่ซับซ้อน เข้าใจได้ยาก เล่มใหญ่ และมี
น้าหนักเยอะ ทาให้ไม่สะดวกต่อการใช้ จึงมีแนวคิดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริการคู่มือแบบใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือมากที่สุด
สมมติฐานการวิจัย
นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจมาก
ในการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายในศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จากการพัฒนาระบบงานบริการ
คู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
วิธีการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งเป็น นิสิต , อาจารย์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
ซึ่งมีสัดส่วนจานวน เท่ากับ 53.3%, 6.7% และ 40% ตามลาดับ ซึ่งการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้ งาน
เครื่องมือ วิทยาศาสตร์นี้ ประกอบไปด้วยการจัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหากระชับและได้
ใจความครบถ้วนภายในหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 โดยมีการประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวต่อผู้ใช้งานจัดท าเป็น
เอกสารภายในแผ่นอะคริลิค และวางอยู่ประจาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องภายในศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัช
ศาสตร์ เนื้อหาในคู่มือประกอบไปด้วย ขั้นตอนวิธีใช้, ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือฯ และ QR CODE ที่เชื่อมต่อถึง
คู่มือการใช้เครื่องมือฯ ฉบับเต็ม สาหรับการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการพัฒนาระบบบริการนี้ จะจัดทาเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ (https://goo.gl/forms/vmrUXo1uVAh2HEY13) เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เครื่องมือที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจแบบจานวนร้อยละ
ผลการศึกษา
จากการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ทางศูนย์เครื่องวิจัยทางเภสัช
ศาสตร์ได้จัดทาคู่มือฉบับสั้น เป็นเอกสารภายในแผ่นอะคริลิค และวางอยู่ประจาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่อง
ภายในศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในคู่มือประกอบไปด้วย ขั้นตอนวิธีใช้ , ข้อควรระวังในการใช้
เครื่องมือฯ และ QR CODE ที่เชื่อมต่อถึงคู่มือการใช้เครื่องมือฯ ฉบับเต็ม
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ตัวอย่างเอกสารคู่มือ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS/MS) ประจาศูนย์เครื่องมือวิจัย
ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพแผ่นอะคริลิคคู่มือฉบับสั้น ซึ่งวางอยู่ประจาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องภายในศูนย์เครื่องมือ
วิจัยทางเภสัชศาสตร์
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ในส่วนของการสารวจความพึงพอใจในการพัฒนาระบบงานบริการคูม่ ือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ผู้ให้การสารวจ แบ่งเป็นนิสิต 53.3%, อาจารย์ 6.7% และเจ้าหน้าที่ บุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ 40%

40

นิสิต
53.3

อาจารย์
เจ้าหน้าที่ บุคลากร

6.7
แผนภาพแสดงสัดส่วนจานวนของผู้ให้การสารวจความพึงพอใจในการพัฒนาระบบงานบริการคูม่ ือการใช้งาน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดยการสารวจนี้ จะสอบถามถึงพฤติกรรมในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการใช้หนั งสือคู่มือ
ประกอบการใช้เครื่องมือ รวมถึงสารวจความพึงพอใจในการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้เครื่องมือแบบใหม่
ด้วย
ด้านพฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในคณะเภสัชศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้งานถึง 80% มีการศึกษา
วิธีการใช้งานของเครื่องมือก่อนใช้งาน 87% ของผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือโดยไม่มีปัญหาใดๆระหว่างการทดลอง
แต่กว่า 60% ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับเครื่องมือได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้น โดยที่ 60% ของ
ผู้ใช้งานสามารถจัดการงานทดลองกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยบ่อยครั้ง และ 27% สามารถใช้
เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเป็นประจาเพื่อรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมือ ในด้านการใช้หนังสือคู่มือประกอบการ
ใช้เครื่องมือ พบว่าผู้ใช้งาน 53% มีความจาเป็นต้องอ่านคู่มือการใช้งานขณะทาการทดลองกับเครื่องมือ ขณะที่
ผู้ใช้งานกว่า 60% รู้สึกว่าเนื้อหาในหนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือเข้าใจได้ยาก และ 73% รู้สึกไม่ชอบในการอ่านคู่มือ
การใช้เครื่องมือก่อนทาการทดลอง รวมถึงมากกว่า 46% รู้สึกลาบากในการพกหนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือเล่มใหญ่
มาเปิดอ่านขณะการใช้เครื่องมือ และหากไม่ทราบการใช้งานในเครื่องมือนั้นๆ ผู้ใช้งาน 40% คิดว่ าจะไม่ลองใช้
เครื่องมือก่อนการอ่านคู่มือ
100
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
จากการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อได้สารวจความพึงพอใจในการ
ใช้งานพบว่า 80% ของผู้ใช้รู้สึกสะดวกมากขึ้น ได้ความรู้ และประโยชน์จากการใช้คู่มือนี้ โดยที่ 87% รู้สึกว่าเนื้อหา
ของคู่มือสามารถเข้าใจได้ง่าย และ 87% ของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้ในระดับมาก ในส่วนของวีดีโอ
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53.33% บอกว่าข้อมูลขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องมือในวีดีโอมีความกระชับ และเข้าใจได้ง่ายมาก ซึ่งภาพรวมของการ
พัฒนาระบบงานบริการนี้ สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากที่สุด ถึง 67% ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือได้ด้วยตนเองจาก
การอ่านคู่มือฉบับสั้น, การใช้หนังสือคู่มือออนไลน์โดยการส่อง QR code และรับชมวิดีโอสอนการใช้เครื่องมือ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลของการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พบว่า คู่มือที่จัดทาขึ้น ทาให้
ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบาย และสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองจริง แต่ในบางครั้งก็ประสบปัญหา
เรื่องขั้นตอนการใช้เครื่องมือในบางขั้นตอน ซึ่งผู้ใช้งานอาจจะไม่เข้าใจ และไม่เห็นภาพ ดังนั้นหากได้มีการจัดทา
วีดีโอการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ผู้ใช้งานจะได้รับความรู้ และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
ชีวิน ชนะวรรโณ, เนาวัล ศิริพัธนะ, ผุสดีมุหะหมัด และลัดดา ปรีชาวีรกุล: “การประยุกต์ใช้QR Code กับระบบ
การจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์”; ECTI-CARD Proceedings 2014, เชียงใหม่
ประเทศไทย, 2014.
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อรอนงค์ สุทธาชีวะ1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Onanong Suthacheewa1
Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการ
ดาเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 การดาเนินงานบริหารหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ภายหลังจากการประกาศใช้เกณฑ์ดังกล่าวจึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จากผลการดาเนินงานด้านหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ประสบปัญหาในการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ ฯ ซึ่ งมี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ งในการประกั น ควบคุ ม ภาพการศึ ก ษา ในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานเล็ งเห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการ (Process Improvement) และการเพิ่ ม ผลผลิ ต (Productivity
Improvement) เพิ่มคุณค่าในการทางานโดยการวิเคราะห์ SIPOC และการนาหลักการ PDCA มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทางาน การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยปรับปรุง
กระบวนการและพัฒนาแบบฟอร์มสาหรับการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์นากระบวนการใหม่และแบบฟอร์มการตรวจสอบ
ฯ มาใช้ในการดาเนินงานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
และหลักการ PDCA พบว่า 1. เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 2. เพิ่มคุณค่างานและคุณภาพตามการ
วิเคราะห์ SIPOC 3. ลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ SIPOC , หลักการ PDCA , คุณค่าและคุณภาพ , แบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Abstract
In the present, the universities that are teaching Graduate Degree Education must be
conducted in accordance with the Ministry of Education's announcement titled 'Master's Degree
Curriculum's Criteria 2015'. The curriculum improved or conducted after the announcement has
to be carried out and managed following the criteria.
From the result of curriculum conducted of Faculty of Science, KMUTT in 2016. The
problems were found in qualification checking for thesis committees which was really important
for education quality assurance. As a worker, It was realized that the importance of process
improvement and productivity improvement can increase values in work by analyzing SIPOC and
implementing PDCA to improve working process. This research aimed to facilitate the evaluation
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according to the 1st element, the quality assurance indicator 1.1 including AUN actual quality
assurance (AUN-QA), focus on the process improved and the form for checking quality of thesis
committees has been developed to match the criteria. Faculty of Science has used the new process
and form since the first semester of 2017. From the qualitative and PCDA principle analysis, It was
found that the working process has been more standardized and the values and qualities have
been added to work the work according to SIPOC. Moreover, the errors in qualification checking for
thesis committees have been deducted.
Keywords : SIPOC analysis / PDCA principle / value and quality / thesis committee qualification
checking forms
บทนา
จากที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพด้านการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปีการศึกษา 2559 มี การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา
โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต 1)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาเคมีศึกษา 4) สาขาวิชาเคมี และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ 6) สาขาวิชาเคมี อีกทั้งทุก
หลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกอบด้วยการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 รายงานการประเมินตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา และองค์ประกอบที่
2 รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN-QA) ทุกปีการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งให้การดาเนินงานภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพและตรวจสอบได้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ สาหรับการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มีขั้นตอน
กาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยการใช้เอกสารแบบ วท.1 แบบเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นระยะเวลามากกว่า
5 ปี อีกทั้งในขณะนั้นยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 ประกอบกับเมื่อดาเนิน งานมาจนกระทั่งในปี
การศึกษา 2559 ผู้ปฏิบัติงานพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในรูปแบบเดิม เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาสาหรับ
การตรวจสอบคุณภาพด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ตรวจสอบได้ เพราะต้องดาเนินการทุกภาคการศึกษา อีกทั้ งปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์มีจานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งสิ้น 334 คน ซึ่งในบางครั้งนักศึกษาอาจเกิดความ
ไม่สะดวกที่จะเข้ามาติดต่อในวันราชการ จึงได้ทาการทบทวนขั้นตอนการดาเนินการเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA
คือ 1.P- วางแผน โดยศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ กาหนดแผนงานและ
เป้าหมาย ออกแบบขั้นตอนการดาเนินงาน 2. D- ดาเนินการตามแผน โดยออกแบบเอกสารแบบฟอร์มให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3. C- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มผ่านคณะทางานด้า นวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานพร้อมประเมินความพึงพอใจ 4. A- ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษานามาใช้ในการประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา ตลอดจนกระตุ้น
ให้สถาบันการศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มและขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษา แนวคิด SIPOC Model [1] และกระบวนงาน DPSR [2] ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยเน้นให้ผู้รับบริการได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงนามาเป็น
แนวทางในการออกแบบกระบวนการท างานตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ข องนักศึก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
ความต้องการของผู้รับบริการ
กาหนดความต้องการ
S

กาหนดความต้องการ
P

Input

Output

C

D

P

S

R

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของกระบวนการ SIPOC Model และ DPSR
จากรูปที่ 1 กระบวนการ SIPOC ที่แสดงถึงลาดับของกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการทาความเข้าใจกับ
ความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย S = Suppliers คือ ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร I = Inputs คือ ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการคืออะไร P = Process คือ กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร O = Outputs คือสินค้าหรือบริการคือ
อะไร และ C = Customers คือ ผู้รับสินค้าหรือบริการคืออะไร
ในส่วนกระบวนการ DPSR เป็นกระบวนการทางธุรกิจ หมายถึง การกาหนดกิจกรรมหรือกระบวนการที่
จาเป็นต่อการเปลี่ยนความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า ให้เป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการหรือลูกค้า ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประการ คือ ออกแบบ (D-design) เป็นการศึกษาความ
ต้องการของลูกค้า การผลิต (P-production) เป็นการดาเนินการตามสิ่งที่ออกแบบ การขาย (S-sales) เป็นการ
จัดส่งสินค้าหรือบริการ และการวิจัยตลาด (R- research เป็นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อนามาปรับปรุง
กระบวนการเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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วิธีการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คณะทางานด้านวิชาการ จานวน 7 คน โดยการ
เลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (purposive sampling) กั บ ผู้ มี ต าแหน่ งในการด าเนิ น งานของกลุ่ ม และเจ้ า หน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการการศึกษา
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาแบบฟอร์มตรวจ
คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการวิชาการแบบ
กลุ่ม เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มตรวจคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม การจดบันทึกและ
วิเคราะห์เนื้อหารูปแบบของการพรรณนา
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การศึกษาปัญหาของกระบวนงานเดิม มีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ
เริ่มต้น
นักศึกษาขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หัวหน้าภาควิชาส่ง
แบบขอเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
นักบริการการศึกษาตรวจ
คุณสมบัติ
คณะทางานด้านวิชาการ
พิจารณา
เป็นตามเกณฑ์
คณะกรรมการประจาคณะ
อนุมัติ
สิ้นสุด
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การออกแบบระบบกระบวนงานใหม่
Suppliers =คณะทางาน
ด้านวิชาการ

Input

Process = กระบวนการ
ที่เหมาะสม

Output

Customers =
คณะทางานด้านวิชาการ

เริ่มต้น
Design

นักศึกษาขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ

Production

อาจารย์ทปี่ รึกษาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบพร้อมแนบ
แบบฟอร์มตรวจคุณสมบัติ

ประธานหลักสูตร
Sale

ประธานวิชาการภาควิชา

Research

นักบริการการศึกษารายงาน
คุณสมบัติ

คณะทางานด้านวิชาการ
เห็นชอบ

คณะกรรมการประจาคณะ
อนุมัติ

สิ้นสุด
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เริ่มจากคณะทางานด้านวิชาการ (Suppliers) เป็นผู้ส่งมอบปัจจัยนาเข้า คือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(Input) ท าให้ ก ระบวนการที่ เ หมาะสม (Process) เริ่ ม ต้ น ขึ้ น จากความต้อ งการของคณะท างานด้า นวิชาการ
(Customers) ต้องการให้มีการรายงานคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Output) ที่ดูง่าย ชัดเจน และ
สะดวกในการตรวจสอบ ในส่วนของกระบวนการเริ่มจากนักศึกษาเสนอชื่อคณะกรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติ
ก่อนนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (Design) จากนั้นมีการกลั่นกรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร ประธาน
วิชาการภาค (Production) ก่อนขั้นตอนรายงานคุณสมบัติของกรรมการทุกท่าน (Sale) ต่อคณะทางานด้านวิชาการ
การศึกษาครั้งนี้ใชการนาเสนอรายงานคุณสมบัติของกรรมการ จานวน 37 ชุด โดยใช้แบบตรวจสอบ
คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษากับคณะทางานด้านวิชาการ จานวน 7 คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
1/2560 ต่อที่ประชุมคณะทางานด้านวิชาการ
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ
สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการวิ เ คราะห์ SIPOC และการน าหลั ก การ PDCA มาใช้ ใ นการวางแผน และเป้ า หมาย
ออกแบบขั้นตอนการดาเนินงาน แล้วดาเนินการตามแผนโดยออกแบบเอกสารแบบฟอร์ม มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบฟอร์มผ่านคณะทางานด้านวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องใช้งานพร้อม
สอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงระบบให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคุณค่างานและ
คุณภาพ และลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การศึกษาข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนงานตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก รรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นไปตาม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 2) อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเกิดความสะดวก
และความเข้าใจในคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3) ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยามากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ควรศึกษาเพิ่มเติมในสวนผู้ใช้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับ
แบบฟอร์มและออกแบบระบบกระบวนการใหม่ ประกอบด้วย 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2) นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยควรมีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ทั่วถึงมากขึ้น และการศึกษาการลดเวลาการทางานและ
ความสูญเปล่าก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการและแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
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การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการ
จัดอบรม กรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงวิ ธีการทางานใหม่โดยการนาหลักการ การกาจัดขั้นตอนงาน
ที่ไม่จาเป็น การรวมขั้นตอนงานให้เหลือน้อยลง การจัดลาดับงานใหม่และการปรับปรุงวิธีการทางานให้ง่ายขึ้นมา
เป็นแนวความคิดในการศึกษาเพื่อลดความสูญเปล่าและลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลงโดยรวบรวมข้อมูลจากการ
รับฟังเสียงสะท้อน (Voice of Customer – VOC) ของผู้ขอรับบริการเมื่อปี พ.ศ. 2557 และนามาพัฒนา ปรับปรุง
ขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
จากผลการวิจัยทดลองเปรียบเทียบกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง พบว่า การรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ขอรับ
บริการเกิดการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม โดยลดความสูญเปล่ าด้านการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการลดงบประมาณค่าใช้จ่าย และการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ขอรับบริการยังเป็นการสร้าง
ความผูกพันของลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 – 2560 เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( ) 4.41 อยู่ในระดับดีมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.51
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ / วงจรคุณภาพ PDCA / งานบริการวิชาการ / โครงการจัดอบรม
Abstract
The purpose of this study was to increase the efficiency of managing in academic service
(training courses) that case was studied in Scientific Instrument Center for standard and Industry,
Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. It was leading to the
improving of the new process of managing in academic service (training courses) by using the
principle of reducing the unnecessary process of managing in academic service (training courses)
and ranging the order of new process and making the method of working easy used for reducing
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the waste and jobs that are useless by collecting the data from voice of customer – VOC in 2015.
This data collective was used to improve the process of managing in academic service (training
courses).
The result of the research showed that Listening the voice of customer improves the
process of managing academic service (training courses) by waste reducing (Lean Concept) in public
relations media. It affects in reducing the cost budget and Listening the voice of customer builds
the relationship between the old customer and Scientific Instrument Center for standard and
Industry and the new customer base. the result of customer satisfaction from 2015 to 2017
increases every year. The value of is 4.41 that is in good level and standard deviation (SD) is 0.51.
Keywords: Efficiency / PDCA Cycle / Academic Service / Training Program
บทนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กาลังดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) อยู่
ในระยะ GROW Projects โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงาน EdPEx หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งเป็นพันธกิจของศูนย์เครื่องมือฯ ประกอบด้วยงานทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1) งานที่ปรึกษา 2) งานรับจ้างวิจัย 3) สร้าง/ออกแบบเครื่องมือ 4) งานวิเคราะห์/ทดสอบ และ5) งานจัดอบรม
ในกระบวน EdPEx มุ่งเน้นข้อมูล “ลูกค้า” และรับฟังเสียงสะท้อน (Voice of Customer – VOC) จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เป็นสาคัญเพราะเป็นที่มาของข้อมูล และระบบงานบริการวิชาการแบ่งออกเป็น
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) กลุ่มงานบริการวิชาการที่มีรายได้ (2) กลุ่มงานบริการวิชาการที่ไม่แสวงหากาไร อีกทั้งปัจจุบัน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีลูกค้าที่เป็นงานบริการวิชาการที่มีรายได้ด้านการจัดอบรมตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.
2558 – 2560) จานวนทั้งสิ้น 23 โครงการ และมีโรงเรียนที่ขอรับบริการการจัดอบรมถึง 14 โรงเรียน
จากผลการดาเนินงานของการบริการวิชาการด้านจัดอบรมที่ผ่านมามีผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม โดยลดความ
สูญเปล่า และรับฟังเสียงสะท้อนของลูกค้า เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรมให้มี
คุณค่าและประสิทธิภาพต่อไป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการดาเนินงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจาแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยยึดหลักการตั้งคาถาม 5W1H (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2549) ในการคิดวิเคราะห์แบบแก้ปัญหาเพื่อใช้ใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

161

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

Who ใคร
(ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง)
What ทาอะไร
(แต่ละคนทาอะไรบ้าง)
Where ที่ไหน
(เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทานั้น อยู่ที่ไหน)
When เมื่อไหร่
(เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทานั้น ทาเมื่อวัน เดือน ปี ใด)
Why ทาไม
(เหตุใดจึงได้ทาสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ)
How อย่างไร
(เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทานั้น ทาเป็นอย่างไรบ้าง)
การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H จะสามารถช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเรื่องที่ผู้วิจัยกาลังคิด
เป็นอย่างดี ทาให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น ในบางครั้งการเริ่มคิดวิเคราะห์ ถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เริ่มต้นถาม
ตัวเอง โดยใช้คาถาม 5W1H
ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน (Lean)
การผลิตแบบลีน (Lean) มี ร ากฐานของระบบการผลิ ต มาจากระบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและเน้นการขจัดสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็นออกไป ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานคือ การพยายาม
รักษาการไหลของสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และใช้ระบบการผลิตแบบ just in time ซึ่งหมายถึงว่า ให้ผลิต
เฉพาะสิ่งที่จาเป็น ในปริมาณที่จาเป็นและในเวลาที่จาเป็น (ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่งและคณะ,2552)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ระบบการผลิตที่ดี โดยมุ่งเน้นกาจัดความสูญเปล่าในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และการ
การสูญเสียโอกาสทางการผลิตได้ (Bourkeaw N, 2004)
Nickels, William G. (2002) ให้คาจากัดความของการผลิตแบบลีนไว้ว่า เป็นการผลิตสินค้าโดยใช้ทุกสิง่
ในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด โดยเปรียบเทียบกับระบบการผลิตแบบจานวนมาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พชร อุไรพงษ (2556) ทาการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปรับปรุงสายการผลิตตามการผลิตแบบลีนโดยอาศัย
การจาลองสถานการณ์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สายการผลิตของโรงงานผู้ ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แห่งหนึ่ง โดยอาศัยหลักการของลีน และหลักวิเคราะห์ ความ
สูญเปล่าด้วย VSM ผลการวิจัยพบว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้น 19.53%
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้นาเสนอข้างต้น พบว่า เทคนิคที่นามาใช้ สวนใหญ่เป็นการนาระบบลีน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทางาน ลดกิจกรรมการทางานที่ซ้าซ้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไปในอนาคต
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ โรงเรียนที่ขอเข้ารับบริการโครงการจัดอบรม โดยเฉลี่ย
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 จานวน 14 โรงเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดอบรม จานวน 560 คน
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
1. จานวนงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม พ.ศ. 2558 – 2560
2. จานวนโรงเรียนและนักเรียนที่ขอรับบริการโครงการจัดอบรม พ.ศ. 2558 – 2560
3. การสารวจความคิดเห็นความต้องการในการจัดอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์ของผู้ขอรับบริการ
โครงการจัดอบรมก่อนการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
4. การพัฒนาขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
5. การวิเคราะห์ 5W1H
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6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการจัดอบรมหลังการปรับปรุงขั้นตอนการรับงาน
บริการวิชาการโครงการจัดอบรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ประยุ ก ต์ โ ดยเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Data) และเชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Data) ประเภทของข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับบริการ
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ขอรับบริการ
วิชาการโครงการจัดอบรมก่อนการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรมและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการโครงการจัดอบรมหลังการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม และ
พัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
จ านวน (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Average) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการศึกษา
1. ประชากร
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
มีโรงเรียนและนักเรียนเข้ารับบริการวิชาการ เมื่อมีการสารวจ “ความต้องการในการจัดอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์”
เมื่อปี พ.ศ. 2557 จึงพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 จานวนโครงการจัดอบรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีโรงเรียนที่
ขอรับบริการจัดอบรมจานวน 7, 8 และ 14 โรงเรียนตามลาดับ ซึ่งจานวนโรงเรียน จานวนโครงการจัดอบรม และ
จานวนมูลค่างานรวม (รายรับ) ในแต่ละปีจะมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังแสดงในตารางที่ 1 – 3
นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาควิช ากับศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ฯ และบางภาควิชาที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะมีการโครงการจัดอบรมเพิ่มมากขึ้นด้วย
ตารางที่ 1 แสดงจานวนงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม พ.ศ. 2558 – 2560
ปี พ.ศ.
คิดร้อยละ
จานวนโครงการจัดอบรม
2558
9
20.00
2559
12
26.67
2560
24
53.33
รวมทั้งสิ้น
45
100
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรที่เข้ารับการบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
จานวนโรงเรียน / คน : ร้อยละ
ประเภท
รวมทั้งสิ้น
2558
2559
2560
โรงเรียน
7 (24.13)
8 (27.59)
14 (48.28)
29 (100)
คุณครู
21 (21.43)
32 (32.66)
45 (45.91)
98 (100)
นักเรียน
475 (19.25) 491 (19.89)
1,502 (60.86)
2,468 (100)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนมูลค่างานรวม (รายรับ) ที่เข้ารับการบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
ปีงบประมาณ
มูลค่างานรวม (รายรับ) : บาท
จานวนโครงการจัดอบรม
2558
9
1,356,670.2559
12
1,386,100.2560
24
3,098,500.รวมทั้งสิ้น
45
5,841,270.2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของความต้องการในการจัดอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์ของผู้ขอรับบริการโครงการ
จัดอบรมก่อนการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มีแผนดาเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดฝึกอบรม ซึ่งจากผลการสารวจความต้องการในการจัดอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์ของผูร้ ับบริการวิชาการ
โครงการจัดอบรมในปี พ.ศ. 2557 พบว่า
2.1 จานวนผู้ตอบแบบสารวจ 7 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
2.2 มีความสนใจหรือความต้องการจัดโครงการจัดอบรมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนประชากรที่เข้ารับการบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
รายการ
ผู้ตอบแบบสารวจฯ (คน)
คิดเป็นร้อยละ
สนใจ/ต้องการ
6
85.71
ไม่สนใจ/ไม่ต้องการ
0
0.00
ไม่ระบุ
1
14.29
รวมทั้งสิ้น
7
100
จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า มีผู้ตอบแบบสารวจทั้งหมด 7 โรงเรียน มีความสนใจในการจัดอบรม จานวน 6 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของโรงเรียนที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด และมีโรงเรียนไม่ระบุจานวน 1 โรงเรียน โดยหัวข้อที่
โรงเรียนมีความสนใจ 3 อันดับ ได้แก่ 1. โครงการวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2. โครงการวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านเคมีและด้านฟิสิกส์ 3. ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านจุลชีววิทยา
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รูปที่ 1 กราฟแสดงระดับความสนใจในหัวข้อที่สนใจให้ทางศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ฯ โครงการจัดอบรม
3. การวิเคราะห์ปัญหาของงานบริการวิชาการการจัดอบรม
จากการศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการจัดอบรม เพื่อพิจารณาถึงสาเหตุและปัญหาสาคั ญที่
การจัดอบรมยังไม่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียน พบว่า ปัญหาสาคัญ คือ การจัดอบรมเพื่อบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นแผนผังแสดงสาเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ได้ดังรูปที่ 2 และตารางที่
5,6

รูปที่ 2 แผนภูมิก้างปลาการวิเคราะห์ปัญหาของงานบริการวิชาการจัดอบรม
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ตารางที่ 5 แสดงสาเหตุรากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไข
สาเหตุ
กิจกรรม/กระบวนการแก้ไข
1. ความต้องการของลูกค้าในด้าน การวางแผนโดยการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) เพื่อนามาออกแบบ
หัวข้ออบรมที่หลากหลาย
หัวข้อจัดอบรมและนาเสนอให้ลูกค้า (โรงเรียน) ได้รับทราบข้อมูลและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุม่ ลูกค้าใหม่
ช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนประสงค์ให้ จัดทาแผนปฏิบัติการจัดอบรมในรอบปี ลงปฏิทินโดยระบุกิจกรรมที่
จัด ไม่เป็นช่วงที่วิทยากร/หรือผู้จดั
สะดวกจัดอบรมได้ และเวลาที่ไม่สะดวกจัดอบรม
สะดวก
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ี 3. ใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านสถานที่ เช่น ห้องปฏิบัติการภาควิชา,
อยู่อย่างจากัด (คน / งบประมาณ / ทรัพยากรด้านบุคลากร เช่น วิทยากรที่หลากหลายแต่ละสาขาวิชา
เครื่องจักรอุปกรณ์)
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันเป็นวิทยากร ส่วนการใช้ทรัพยากรด้านอื่น ๆ
เช่น การสื่อสารภายในองค์กรที่ใช้ website และ e-mail อาจจะมี
ข้อจากัด สามารถนาระบบอื่นมาใช้แทนได้ เช่น การใช้ LINE หรือ
FACEBOOK ปัจจุบันเราสามารถใช้ LINE / FACEBOOK สื่อสารใน
องค์กรทดแทนได้ และลดค่าใช้จ่ายการติดต่อทางโทรศัพท์
4. การจัดอบรมมีปริมาณมากกว่า 4. ดาเนินการปรับแผนงบประมาณระหว่างปี ในงานบริการวิชาการ
แผนที่ตั้งไว้ ทาให้งบประมาณ
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้
รายจ่ายไม่เพียงพอ

Why

Who

How

ตารางที่ 6 แสดงการคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H
ความต้องการการให้มีการจัดจัดอบรมแก่นักเรียนของครู/โรงเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากความ
ต้องการ (need) ของลูกค้าเพื่อเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
นอกห้องเรียน
ครู/นักเรียนจากโรงเรียน (ลูกค้า/ผู้รับบริการ) ได้รับทราบแผนปฏิบตั ิ
งาน/กาหนดการ การจัดอบรมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
(กาหนดการการจัดอบรมที่ถูกกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของ
ศูนย์เครื่องมือฯ) สามารถวางแผนในการขออนุมัติจากโรงเรียน นา
นักเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้ตรงตามแผน
ทาการสารวจฟังเสียงของลูกค้าเมือ่ เริ่มปีงบประมาณเพื่อรับทราบข้อมูล
จากโรงเรียน โดยการส่งแบบสารวจไปสอบถามความต้องการอบรมใน
เนื้อหา/หัวข้อที่สนใจ อาจกาหนดไว้แล้วหรือนอกเหนือจากที่เคยกาหนด
จากนั้นนามากาหนดแผนปฏิบัติงานอบรมประจาปี ไว้ในปฏิทินเผยแพร่
ให้ชัดเจน ส่งไปยังลูกค้าทั้งประจาและลูกค้าใหม่และลูกค้าในพื้นที่
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย

4. การพัฒนาขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั จะใช้ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ การจดบันทึกและวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบ
ของการพรรณนา
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5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการโครงการจัดอบรมหลังการปรับปรุงกระบวนการการรับ
งานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
ตารางที่ 5 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการจัดอบรมหลังการปรับปรุงกระบวนการรับงาน
บริการวิชาการโครงการจัดอบรม
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560

ร้อยละ
4.18
4.39
4.42

SD
0.49
0.51
0.53

X

4.41

0.51
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ ขอรับบริการ ทาให้เกิดการปรับปรุงขั้นตอนการรับ
งานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม โดยการลดการส่งแบบสารวจ/ประชาสัมพันธ์ ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ส่งผลต่อการลดงบประมาณค่าใช้จ่าย และการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ขอรับบริการยังเป็นการสร้างความผูกพันของ
ลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560
เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( X ) 4.41 อยู่ในระดับดีมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.51
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัย
1. นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม
โดยโปรแกรมสาเร็จรูปออนไลน์เพื่อให้ผู้ขอรับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อผู้ขอรับ
บริการเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA และสอดคล้องกับตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิ ศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญซึ่งส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ขององค์กร
2. สามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
บทความในวารสาร
สุภาภรณ์ ดาวสุก.(2558).การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มผลิตภาพกรณีศึกษาระบบการจัดการสินค้า
กลุ่มเบเกอรี่ของร้นสะดวกซื้อ.วารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (สสอท.),ปีที่ 4 (ฉบับที่2),99-112.
หมะหมูด หะยีหมัด, เพ็ญศรี เจริญวานิช และอานนท์ คาวรณ์ . (2558). เผาพันธุ์ตราสินคา: ความท้าทาย
ใหม่ทางการตลาด. วารสารบริหารธุรกิจ, 148, 57–69.
Zhang, H. , Li X. , & Liu, W. ( 2006) . An AHP/ DEA methodology for 3PL vendor selection in
4PL. National Engineering Research Center for CIMS, 2(3), 646–655.
วิทยานิพนธ์
สุภรัตน์ พลูสวัสดิ์. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของแผนกเอกสารขาออก กรณีศึกษาสายเรือ
แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่แหลมฉบัง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
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บทคัดย่อ
แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ศึกษาสภาพ
และปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3. เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทาแนวทางในการกาหนดและพัฒนากิจกรรมตามความต้องการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แ ก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏสุ ริน ทร์ ในภาคเรีย น ที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 350 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย
แบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การดาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน (1)
การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) กิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อย การวิเคราะห์
ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการพรรณนา และอธิบายผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยผู้วิจัยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยเกี่ยวกับค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มีระดับเห็นด้วยมาก ( X =3.92, S.D. = .79) 2. ด้านความรู้ มีระดับเห็นด้วยมาก ( X = 3.82, S.D. = .73) 3. ด้าน
ทักษะทางปัญญา มีระดับเห็นด้วยมาก ( X =3.77, S.D. = .82) 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ มีระดับเห็นด้วยมาก ( X =3.84 , S.D. = .84) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับเห็นด้วยมาก ( X =3.81, S.D. = .84) 6.กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระดับเห็นด้วยมาก ( X =3.93 ,
S.D. = .85)
คาสาคัญ : นักศึกษา , กิจกรรมนักศึกษา , คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ , กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
Abstract
Developmental guidelines for undergraduate students, Faculty of Science and
Technology, Surindra Rajabhat University, supporting graduation features according to learning
outcomes standards, National Qualification Framework aimed to 1) study the state and problems
of undergraduate students’ activities, 2) study the opinions of students on the participation in
undergraduate students' activities, 3) provide guidelines for the definition and development of
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activities according to the needs of undergraduate students. The samples were 350 students from
Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University in the second semester of
academic year 2017. Five-level rating scales are used for the research tool. The research is divided
into 2 phases as follows: (1) responding to questions about undergraduate student activities and,
(2) focus group discussion activities. Data were analyzed by statistics. 1. Qualitative information
were used by the depiction method, description the results of structured interviews, and experts
assist the researcher in analyzing and synthesizing data. 2 . Quantitative data are based on basic
statistics which are analyzed by mean and standard deviation through computer software.
The results of the study were divided into six aspects as follows :
(1) Moral and ethics aspect were very high agreeable level at ( X ) =3.92, (S.D.) = .79). (2)
The knowledge aspect was very high agreeable level at ( X ) = 3.82 , (S.D.) = .73). (3) Intellectual
skills aspect were very high agreeable level at ( X ) =3.77, (S.D.) = .82). (4) Interpersonal skills and
responsibility aspect were very high agreeable level at ( X ) =3.84 , (S.D.) = .84). (5)Numerical
analysis skills, communication and using of information technology aspect were very high agreeable
level at ( X ) = 3 . 8 1 , ( S. D. ) = . 8 4 ) . ( 6 ) Activities for promoting desirable graduate student’ s
characteristics of the Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University aspect were
very high agreeable level at ( X ) =3.93 , (S.D.) = .85).
Keywords : Student, Student Activities, Desirable Graduate Features, National Qualification
Framework,
บทนา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลโลกมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่
ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาตินอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ จั ด ท ามาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2551 เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามกลุ่ ม สถาบั น ที่ มี ป รั ชญา วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละพั น ธกิ จ ในการจั ด ตั้ งที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จั ด การศึ ก ษา และมาตรฐานด้ า นการด าเนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และก าหนดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
นอกจากนั้น ยังได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกาหนดให้คุณภาพของ
บัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา. 2557 : 14 - 15)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายให้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในฐานะสถาบันการศึกษามีพัน
กิจที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 7 ข้อ คือ (1)
มีความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและ
นาไปประกอบอาชีพได้ (2) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ (3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (4) มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศในระดับติดต่อสื่อสารได้ (5) มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทยมี
จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (6) มี ค วามเลื่ อ มใสในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และ (7) มีสุขภาพอนามัยดี ดารงตนได้อย่างพอเพียง อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ จะต้องเป็นเป็นไปตามความเหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง คณะจึงต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาจึง
หมายความรวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการโดยคณะและองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการได้แก่ (1)
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภาวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และนาหลัก PDCA ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะจึงต้องทาแผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน
นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2559 ในองค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย (3.48) โดยใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยต้องคานึงถึงการเรียนรู้
ที่ เ น้ น ผู้ เ รียนเป็น สาคัญ จากการเรียนรู้แ ละปฏิบัติ การ และกิ จกรรมเสริมหลักสู ตรให้เกิ ดการพัฒ นาจากนอก
ห้องเรียน โดยการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ของคณะ คณะจึงควรมีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งโดย
มหาวิทยาลัย และคณะ รวมทั้งต้องสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใต้การสนับสนุน ให้คาปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร และดูแลด้านกายภาพจากคณะ กอปรกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เคยมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมศึกษา ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมระดับปริญญาตรี
เพื่อนาสารสนเทศที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องนาผลไปใช้เป็ นแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญหาการจัด กิ จกรรมนั กศึ กษาระดับ ปริญญาตรี คณะวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิดเห็น ของนั ก ศึก ษาต่อ การเข้ าร่ วมกิจ กรรมนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3. เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทาแนวทางในการกาหนดและพัฒนากิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทบทวนวรรณกรรม
สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างคนให้พร้อมด้วยความรู้ ความคิด และ
ศีลธรรม สร้างเสริมสิ่งต่าง ๆ และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่ ทั้งด้าน
การศึกษาและพัฒนาความคิด บุคลิกภาพและยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมการ
เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ดังนั้นกิจกรรมจึงเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้สมบูรณ์ในด้านความรู้ สติปัญญา สังคม
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่ง วินสตัน และมิลเลอร์ (Winston ; & Miller. 1994 : 3 ) อ้างถึงในพรพิมพ์ สารักษ์ (2556)
ให้ความคิดเห็นว่า การพัฒนาการศึกษาให้มีความสมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยหลายประการด้วยกัน คือ สถาบัน
การอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญ ตั้งแต่การบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน งานกิจกรรมนักศึกษา งาน
คาปรึกษาแนะแนว งานกีฬาและนันทนาการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมและสังคมและ
พัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปภายหน้า
จากงานสัมมนาวิชาการผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชน
ทบวงมหาวิทยาลัย (2541 : 21) อ้างถึงในพรพิมพ์ สารักษ์ (2556) ผลการสัมมนามีข้อสรุปว่า กิจกรรมนักศึกษาเป็น
สิ่งที่สาคัญยิ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ
ในห้องเรียนและในสังคม จึงมีส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมนักศึกษา จากการสัมมนาในครั้งนี้จึงเน้นวัตถุประสงค์
ในการพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน คือ (1) เป็นคนเก่งและคนดี (2) การมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีบุคลิกภาพ
และทัศนคติที่เหมาะสมต่อสภาวะปัจจุบัน (3) การมีความรู้ในงานและความสามารถในการนาความรู้ ไปใช้ได้จริงๆ
(4) การมีค่านิยม นิยมไทย และทัศนคติ ประหยัด อดออม และสามารถปรับตัวได้กับสภาพการเปลีย่ นแปลง (5) การ
สร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาในสถาบัน ภายใต้ความหลากหลายด้านคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบัน
กังสดาร แตงน้อย (2555 : 52) กล่าวว่างานกิจการนักศึกษาเป็นกลไกหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ควบคู่ไป
กับกระบวนการเรียนการเรียนการสอน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักศึกษา สร้าง
ความพร้ อ มให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาโดยการส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่า งๆ นอกหลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการดาเนินกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เสริมทักษะต่างๆ เช่น การ
สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึดความรับผิดชอบ ฝึกบทบาทความเป็นผู้นาที่ดี สามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่ว มสังคมได้
อย่างถูกต้อง ทักษาต่างๆเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น
มัลลิกา วีระสัย และประดิษฐา นาครักษา (2557 : 1) กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศโดยมีหน้าที่การผลิตนักศึก ษาที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคมการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนในห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียว
ย่อมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญใน
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ ร่างกาย สังคมและ
จิตใจที่ดีงาม ซึ่งจะมีผลทาให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ร่วมกันทากิจกรรมเพื่อช่วยเกลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา ซึ่ง
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ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมี
อาจารย์ประจาชมรมนักศึกษาคอยแนะนาและให้คาปรึกษาเพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยยัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร (Class Activities) กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(Extra Curriculum Activities) หรื อ กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต ร (Extra Class Activities) จึ ง ถื อ เป็ น การให้ ก ารให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทางานและการดารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างดีและมีความสุข ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กากนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ซึ่งเป็นอีกภาระหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งอันจะช่วยพัฒนานักศึกษานอกเหนื อจากการจัดการศึกษาในชั้นเรียน
การจัดการศึกษาในชั้นเรียนเพีย งเดียวนั้นไม่สามารถช่ วยสร้างให้นั กศึก ษาเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดกรอบการจัดกิจกรรมนักศึกษาออกเป็น 5 ด้านที่ทุกมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติ
คือ (1) ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (2) ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ (3) ด้านบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (4) ด้านส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (5) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการ
จัดกิจกรรมแต่ละปีการศึกษานั้นขาดดารวางแผนและกาหนดปฏิทินกิจกรรมร่วมกันของผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
กิจกรรมนักศึกษาการจัดกิจกรรมมีรูปแบบเดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจากัด จึงทาให้การ
จัดกิจกรรมไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
วิธีการวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 3,155
คน และอาจารย์ประจาหลักสูตรที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 107
คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่กาลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane ,1973 อ้างถึงในจักรกฤษณ์ สาราญใจ , 2544) จานวน 350 คน
จานวน 18 สาขาวิชา ทุกชั้นปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับ กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยคาถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
แบบสอบถามแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคาถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check
List) มีข้อคาถามเกี่ยวกับเพศ ชั้นปี หลักสูตร/สาขาวิชา จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คาถามเป็นปลายปิด แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 6 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( TQF 1) (2)กิจกรรมที่ส่งเสริม คุณลั กษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้านความรู้ (TQF 2) (3) กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้านทักษะทางปัญญา ( TQF 3)
(4) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่า งบุค คลและความรับผิด ชอบ( TQF 4) (5) กิจกรรมที่ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิต ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5) (6) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะผู้วิจัยใช้มาตรวัด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาประทับใจ และจุดที่ควรปรับปรุง
ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อยประชุม FOCUS GROUP นั้น ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเชิญตัวแทนสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนหมู่เรียน และอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
พัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุกสาขาวิชา จานวน 60 คน โดย มีกาหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 มกราคม
2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยหัวข้อและ
ประเด็นสาคัญในการสนทนากลุ่มย่อยนั้น ประกอบด้วย (1) แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา (2) บทบาทหน้าที่ของ
สโมสรนักศึกษา (3) การดาเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (4) ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณา และกาหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ (1) ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม (Ethics and Moral) (2) ด้ า นความรู้
(Knowledge) (3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Esponsibility)(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Numerical Aanalysis, Communication and Information Technology Skills)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วย ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทน
หมู่เรียน และอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุกสาขาวิชา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนาแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ นาข้อมูลมาสรุป และกาหนดเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้
ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย จะใช้ วิ ธี ก ารพรรณนาและอธิ บ ายผลที่ ไ ด้จ ากการสนทนากลุ่ มย่ อ ยแบบมี
โครงสร้างและทาการประชุม FOCUS GROUP โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยผู้วิจัยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดข้อคาถาม
ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจยั จะใช้การวิเคราะห์ ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
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ผลการศึกษา
แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึก ษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
รายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อยประชุม FOCUS GROUP นั้น ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเชิญตัวแทน
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนหมู่เรียน และอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุกสาขาวิชา โดยมีกาหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยหัวข้อและประเด็นสาคัญใน
การสนทนากลุ่มย่อยนั้น ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านลักษณะของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าคณะควรกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา และควรจัดกิจกรรมที่ส่งสริมในด้านวิชาการในด้านต่างๆ
ให้แก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมมากที่สุด คือ กิจกรรมกีฬาที่จัดให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาความมีน้าใจเป็นนักกีฬาของนักศึกษา และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในภายในคณะ และระหว่าง
คณะ รองลงมาคือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น งานประกวดดาวเดือน งานลอยกระทง และควรมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษา รวมถึงควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษา
ได้รับข้อมูลอย่างสม่าเสมอและหลากหลายช่องทาง
1.2 ด้านบทบาทหน้าที่ ของสโมสรนักศึ กษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาของคณะต้องไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน เป็นตัวแทนนักศึกษาที่มีบทบาทในคณะมาจากสรรหาและคัดเลือก
มาจากตัวแทนสาขาวิชา และควรมีการประชุมอย่างสม่าเสมอเพื่อติดติดตามการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม
1.3 ด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าควรมีการกาหนดกิจกรรม
ตามความต้องการและความสนใจของนักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ให้คาแนะนาในการจัด
กิจกรรม ควรมีการสารวจความต้องการของนักศึกษาในจัดกิจกรรมแต่ละประเภท ควรมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา และกาหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึง
ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนาไปได้จริง
1.4 ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนักศึ กษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสร้างแรงจูง
ในการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเน้นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.5 ด้านลักษณะสภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ด้ า นงบประมาณ ค่ า ใช้ จ่ า ยในจั ด กิ จ กรรม ด้ า นอาคาร สถานที่ และอุ ป กรณ์ ใ นจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการสารวจความต้องการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและมีปฏิทินการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษามีผลกระทบต่อการเรียนเรียนของนักศึกษา ความร่วมมือของอาจารย์ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมเดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย และควรจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มตัวแทนสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้
กาหนดกิจกรรมร่วมกัน
ข้อเสนอแนะโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุก
สาขาวิชาเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นหลัก ดังนี้ (1) ควรมี
การกาหนดปฏิทินกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อจะทาให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และพัฒนานักศึกษาได้อย่างเต็มที่
(2) ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่ง
จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงาน และทาให้การดาเนินการจัดกิจกรรมเป็นระบบมากขึ้น (3) อาจารย์ที่
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ปรึกษาควรมีส่วนร่วมในการกากับดูแลนักศึกษาในเรื่องการให้คาแนะนา รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด และ (4) ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับความรู้ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่
2. จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผู้วิจัยนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน โดยมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 350 คน ดังนี้ โดยจาแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป (1) ด้านเพศ จาแนกเป็นเพศชาย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และเพศหญิง จานวน 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.00 (2) ด้านชั้นปี จาแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 รองลงมา
ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.29 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ
22.00 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ตามลาดับ (3) ด้านบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา จาแนกเป็นเป็น นักศึกษาไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ใด ๆ จานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ
82.86 รองลงมา ได้แก่ หัวหน้าหมู่เรียน จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 สโมสรนักศึกษา จานวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.86 กองพัฒนานักศึกษา/องค์การนักศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 และ ชมรม จานวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 ตามลาดับ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย (
X =3.92, S.D. = .79) โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ( X = 4.01 , S.D. = .72 ) รองลงมา คือ กิจกรรมส่งเสริมให้สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ง
ทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ( X = 3.96 , S.D. = .80)
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมรับรู้ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ( X = 3.94 , S.D. = .74) และ
กิจกรรมส่งเสริมให้มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังค ( X = 3.80, S.D.= .91)
2.2 ด้านความรู้ ค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย ( X = 3.82 ,
S.D. = .73) โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้/ความเข้าใจใน
ศาสตร์ที่สอดคล้องกับกิจกรรม ( X = 3.93 , S.D. = .75 ) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ แ ละเหตุ ผล ( X = 3.84 , S.D. = .62) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสามารถน าความรู้ม าปรับ ใช้ ไ ด้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ ( X =3.87 , S.D. = .80) ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรม ( X = 3.79 , S.D. = .78) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ความรู้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ( X =3.75 ,
S.D. = .70) และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 3.74 , S.D. = .76)
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย
( X =3.77, S.D. = .82) โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่ สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
แสดงออกถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ ( X = 3.87 , S.D. = .80 ) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงออกถึง
การคิดวิเคราะห์และวิพากษ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( X = 3.76 , S.D. = .84) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถแสดงออกถึงการคิดเชิงมโนทัศน์ ( X = 3.69 , S.D. = .83)
2.4 ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และความรั บ ผิ ดชอบ มี ค่ า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
กิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย ( X =3.84 , S.D. = .84) โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการทางานเป็นทีม ( X = 3.90 , S.D. = .88) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความอดทนและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ( X = 3.89 , S.D. = .79) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงการ
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เคารพสิทธิของผู้อื่น ( X = 3.86 , S.D. = .85)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ( X = 3.85 ,
S.D. = .91) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักตนเอง รู้จักการปรับตัวและรู้จักการจัดการกับสภาวะอารมณ์ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
( X = 3.84, S.D. = .84) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการบริหารจัดการ ( X = 3.82 , S.D. = .77) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี ( X = 3.79 , S.D. = .79) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็นผู้นา ( X = 3.78 , S.D. = .91)
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย ( X = 3.81, S.D. = .84) โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมมีความสอดคล้องกับแผนงานการพัฒนานักศึกษาของคณะ ( X = 3.93 , S.D.)=
.87) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ( X = 3.84 , S.D. = .84) ผู้เข้าร่วม
กิ จ กรรมเรีย นรู้ก ารใช้ ภาษาเพื่ อ การสื่อสารได้อ ย่า งเหมาะสมกั บสถานการณ์ ( X = 3.84 , S.D. = .82) เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมคุ้มค่าต่อการจัดกิจกรรม ( X ) = 3.82 , S.D. = .89)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร ( X = 3.76 , S.D. = .81) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม ( X = 3.66 , S.D. = .84)
2.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย ( X = 3.93 , S.D.
= .85) โดยแยกเป็ นรายข้ อ ดั งนี้ ระดั บ ความคิ ดเห็น มากที่ สุ ด มี ค วามเลื่ อ มใสในระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข คือ ( X = 4.10 , S.D. = .85) รองลงมา คือ มีสุขภาพอนามัยดี ดารงตนได้อย่าง
พอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ( X = 4.04 , S.D. = .84) มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศในระดับติดต่อสื่อสารได้ ( X = 3.95 , S.D. = .95) มีความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X = 3.90 , S.D. =
.84) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดีสามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ( X = 3.86 , S.D. = .82) มีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ ( X = 3.86 , S.D. = .79) และมีความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและนาไปประกอบอาชีพได้ ( X = 3.82,
S.D. = .88)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ พบว่า
1. สภาพและปัญหาการจัด กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จาแนกเป็นรายด้านดังนี้ (1) ด้า นลักษณะของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามี
ข้อเสนอแนะว่าคณะ ควรกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา และควรจัดกิจกรรมที่
ส่งสริมในด้านวิชาการในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมมากที่สุด คือ
กิจกรรมกีฬาที่จัดให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความมีน้าใจเป็นนักกีฬาของนักศึกษา และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาในภายในคณะ และระหว่างคณะ รองลงมาคือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น งานประกวดดาวเดือน งาน
ลอยกระทง และควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษา รวมถึงควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาได้รับข้อมูลอย่างสม่าเสมอและหลากหลายช่องทาง (2) ด้านบทบาทหน้าที่ของ
สโมสรนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะต้องไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
เป็นตัวแทนนักศึกษาที่มีบทบาทในคณะมาจากสรรหาและคัดเลือกมาจากตัวแทนสาขาวิชา และควรมีการประชุม
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อย่างสม่าเสมอเพื่อติดติดตามการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม (3) ด้านการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าควรมีการกาหนดกิจกรรมตามความต้องการและความ
สนใจของนักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรม ควรมีการสารวจ
ความต้องการของนักศึกษาในจัดกิจกรรมแต่ละประเภท ควรมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และ
กาหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงควรจั ดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาสามารถนาไปได้จริง (4) ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การสร้างแรงจูงในการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเน้นถึ ง
ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (5) ด้านลักษณะสภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษา
มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรม ด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในจัด
กิจกรรมต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการสารวจความต้องการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
และมีปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษามีผลกระทบต่อการเรียนเรียนของนักศึกษา ความร่วมมือของอาจารย์ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย และควรจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มตัวแทนสาขาวิชาเพื่อให้
นักศึกษาได้กาหนดกิจกรรมร่วมกัน
นอกจากนี้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา/กิ จ กรรมศึ ก ษา ทุ ก
สาขาวิชา มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นหลัก
ดังนี้ (1) ควรมีการกาหนดปฏิทินกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อจะทาให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และพัฒนานักศึกษา
ได้อย่างเต็มที่ (2) ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงาน และทาให้การดาเนินการจัดกิจกรรมเป็นระบบมาก
ขึ้น (3) อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีส่วนร่ วมในการกากับดู แลนัก ศึก ษาในเรื่ องการให้คาแนะนา รวมทั้งกระตุ้น ให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนด (4) ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับความรู้ และจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรม จานวน 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความซื่อสัตย์ สุจริต ( X = 4.01 , S.D.
= .72) (2) ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้/ความเข้าใจในศาสตร์ที่
สอดคล้องกับกิจกรรม ( X = 3.93 , S.D. = .75) (3) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงออกถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ ( X = 3.77, S.D. = .82) (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการทางานเป็นทีม คือ
( X = 3.90 , S.D) = .88) (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมมีความสอดคล้องกับแผนงานการพัฒนานักศึกษาของคณะ ( X = 3.81 ,
S.D. = .84) (6) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข ( X = 4.10 , S.D. = .85)
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัด แนวทางการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
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ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ด้านลักษณะการจัดกิจกรรมนักศึกษา ควรทาความเข้าใจร่วมกับนักศึกษาถึงการจัด กิจกรรมที่มี
ลักษณะหลากหลายตรงกับความต้องการของนักศึกษา โดยมีการสารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษาเพื่อ
เกิดแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการจัดฝึกอบรมภาวะการณ์เป็นผู้นานักศึกษาที่ดี รวมถึงการสร้างเครือข่ายในแต่ละสโมสร
ระหว่างคณะ รวมถึงควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาขาวิชา และระหว่างคณะ
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย ในด้านปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึก ษาทุกชั้นปี
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ เข้าใจ และสามารถดาเนินการจัดกิจกรรม ประเมินกิจกรรม และนาผล
การประเมินมาปรับปรุงในดาเนินงานกิจกรรม
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ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Reservation Meeting room System A Case Study Of Division of Policy and
Planning of Surindra Rajabhat University.
สิทธิศักดิ์ หมายเจริญ1 และ สมชาย เจษฎานุศาสน์2
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Sittisak Maijaroen1 and Somchai Jetsadanusath2
Division of Policy and Planning of Surindra Rajabhat University
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ 2)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้ง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จานวน 2 คน และผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากร
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 3 คน จานวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 53 คน และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผลที่ได้คือ
ตารางหรือรีเลชั่น (Relation) ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีตารางข้อมูลทั้งหมด 6 ตาราง คือ ตารางหน่วยงาน ตาราง
ผู้ใช้ระบบ ตารางประเภทห้องประชุม ตารางห้องประชุม ตารางอุปกรณ์ และตารางจองห้องประชุม 2) การพัฒนา
ระบบการจองห้องประชุม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนลงทะเบียนจองห้องประชุม ส่วนตรวจสอบสถานะห้อง
ประชุม ส่วนยกเลิกการจองห้องประชุม และส่วนรายงานผล ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อระบบ
การจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37 , S.D.
= 0.55)
คาสาคัญ : ห้องประชุม, การพัฒนา, ระบบ
Abstract
The study involved the Reservation Meeting room System A Case Study Of Division of
Policy and Planning of Surindra Rajabhat University. The purposes of this research were 1 ) to
develop reservation meeting room in Division of Policy and Planning of Surindra Rajabhat University
and 2) to study satisfaction of the target group. The participants were 53 Officials and Related of
meeting room in Division of Policy and Planning of Surindra Rajabhat University. The instruments
of study were the developed meeting room system and satisfaction questionnaire. The data were
analyzed using mean and standard deviation.
The finding found that the expert agreed with 1 ) Database Development the result is
table or Relational database. There are 6 tables of data of department table, user table, type room
table, rooms table, accessories table and booking rooms table. 2) Development of meeting room
reservation system was 4 past Register, Check, Canceled and Report. The target group showed
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satisfaction with the developed reservation meeting room system at a high level. ( X = 4.37 , S.D.
= 0.55)
Keyword : meeting room, Reservation, Development, System
บทนา
การประชุมเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่างมากแก่องค์กรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือ
เอกชน โดยเฉพาะเมื่อมีความจาเป็นต้องระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือทางานสาคัญ ที่ต้องการความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานเดียวกัน หรือคนละหน่วยงานเพื่อให้งานนั้นบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น
การจัดสรรการใช้งานห้องประชุมซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนกลางในแต่ละองค์กรจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ เนื่องจากการทางาน
ของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมแล้วแต่ล้วนต้องมีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนงานกิจการองค์กรด้วยกันทั้งนั้น จึงต้องใช้สถานที่ในการประชุม สัมมนา จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ด้วยการโทรไปแจ้ งหรือติดต่อโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บันทึกวันเวลา สถานที่ ลงในสมุดเพื่อจอง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาด อาทิเช่น การจอง
ห้องประชุมพร้อมกัน แล้วเกิดการซ้าซ้อนของการจอง เจ้าหน้าที่อาจงานยุ่งจนลืมบันทึกลงในสมุด หรือเจ้าหน้าที่ไม่
อยู่ต้องรอเจ้าหน้าที่ มีการบันทึกที่ซ้าซ้อนกัน ยกเลิกแล้วไม่ได้แจ้ง ใช้งานเกินเวลาที่กาหนด ซึ่งการใช้สมุดในการ
จองแต่ละครั้ง เกิดความไม่สะดวกต่อการตรวจสอบ แก้ไขหรือยกเลิก เพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงกลุ่มเดียวที่บันทึก
การจองห้องประชุมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจองห้องประชุมจึง ยากต่อการใช้งาน ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา
นั้น แต่เดิม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีแก้ปัญหาการจองห้องประชุมด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการนาระบบการจองห้องประชุมที่มีการเผยแพร่ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้เข้ามาแก้ปัญหาการจอง
ห้องประชุม แต่ระบบดังกล่าวมีข้อจากัดในการพัฒนาได้ รายละเอียดของข้อมูลบางอย่างไม่สามารถตอบโจทย์การใช้
งานได้อย่างเต็มที่ ระบบการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ ไม่สามารถแก้ไขได้ อีกทั้งยังได้นาเอา
Microsoft Office Excel 2010 เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการจองห้องประชุม ซึ่งประสบกับปัญหาในการหา
ข้อมูลไม่พบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจองห้องและรวมถึงเวลาในการจองประชุมวันไหน สถานที่ใด เวลาใด และสิ้นสุด
เวลาใด ซึ่งได้มีการเก็บเป็นตัวอักษรในการจองประชุม ซึ่งในบางกรณีการประชุมที่ก็ก่อให้เกิดการเกินเวลาในการ
ประชุม ทาให้แผนกอื่นรอประชุมเกิดความล่าช้า และสิ่งความอานวยไม่สะดวกในการประชุม และในการสืบค้น ต้อง
รอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนิการให้ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเป็นในรูปแบบไฟล์ข้อมูล ทั้งนี้ กองนโยบาย
และแผน เคยได้ทดลองนาเอา Google Form ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการกลุ่ ม Google Docs จากบริษัท Google
โดยโปรแกรมดังกล่าว เป็นแบบ Freeware (ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ในการใช้งาน) ประเภท Office Suite จาก Google
ที่ทางานในลักษณะ Web Application โดยผู้ใช้จะใช้งานผ่าน Web Browser แต่ในการใช้งานผู้ใช้จะไม่สามารถ
สืบค้นได้ ณ ปัจจุบัน และผู้ใช้งานจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน Form ดังกล่าวจากผู้ดูแลระบบเสียก่อน จึงจะ
ทาการจองห้องประชุมได้ ทาให้การติดต่อ ประสานงานค่อนข้างล่าช้า
ทางผู้ วิ จั ย ได้เล็งเห็น ถึ งปัญ หาของระบบการบริก ารการจองห้ อ งประชุ มของกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงต้ องการแก้ไขจุดบกพร่องของปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องการให้มีระบบสารสนเทศที่
สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคต ให้สามารถใช้งานได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ผู้ที่ต้องการ
ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของห้องประชุมได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลื อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ห้องประชุมให้มีการจัดสรรห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วย
ในการจัดสรรการใช้งานห้อ งประชุมนี้ ขึ้นมา และการพัฒนาระบบการจองห้ องประชุ ม กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นั้นจะสามารถให้บริการบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะใช้บริการ
ห้องประชุมให้ได้รับความสะดวกในการจองห้องประชุม ลดความยุ่งยากในการตอบคาถามและการบันทึกข้อมูล และ
เหมาะสมกับการทางานมากที่สุดแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยนาเอา Software เข้ามาช่วยใน
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การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ซึ่งภาษาที่จะนามาพัฒนา คือ ภาษา PHP มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่พัฒนาจาก
MySql ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถนามาช่วยในการ
ออกรายงานเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดการจองห้องประชุม ทั้งวัน เวลา และหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน ทาให้ง่ายต่อ
การบริหารจัดการ และตรวจสอบรายละเอียดการจองห้องประชุมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ที่ มี ต่ อ ระบบการจองห้ อ งประชุ ม กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทบทวนวรรณกรรม
อานาจ สวัสดิ์นะที (2557) การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการใช้งานห้องประชุม ในมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นแบบกรอกเอกสารและรอผล
การตอบรับทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผลนาน เมื่อมีการพัฒนาระบบการใช้งานนี้ขึ้นมาก็จะอานวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ประกอบด้วย อาจารย์หรือบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย ผู้ดูแล
ระบบได้แก่ กองอาคารซึ่งเป็นผู้รวบรวมเอกสารและการตอบรับหรือปฏิเสธในการจองห้องประชุม การวิจัยนี้ใช้
รูปแบบการทางานแบบออนไลน์โดยการพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกต่อการเข้าถึงของคณาจารย์และบุคคลภายนอกจาก
ที่ต่าง ๆ ที่ต้องการจองใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมของแต่ละคณะ หรือ สาขาวิชา
การจัดสัมมนาในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ห้องประชุมตามขนาดของนักศึกษา จากผลการทดสอบการวิจัยพบว่า
เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถตอบสนองการใช้งาน สาหรับการจองห้องประชุม มหาวิทยาลัย มีรูปแบบเว็บที่ง่ายต่อการ
ใช้งาน มีกราฟิกประกอบเพื่อเพิ่มความสวยงาม และมีคาแนะนาสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป ทาให้ง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้งาน
สุรักษ์ สิมคาน (2558) ในปัจจุบันการจองห้อง สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่ว่าจะเป็น
ห้องค้นคว้าส่วนตัว ห้องประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งผู้ใช้บริการจาเป็นต้องเดินมาขออนุญาตจากผู้ดูแลห้อง และผู้ดูแลจะ
ค้นหาเวลาและห้องที่ว่าง ซึ่งเป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่าย บทความนี้จึงนาเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการจอง
ห้องออนไลน์ เพื่อการจัดการจองห้องสืบค้นส่วนตัว ห้องประชุมกลุ่มย่อย โดยที่ระบบนี้จะอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ที่ต้องการใช้ห้อง ให้สามารถจองห้องและค้นหาดูห้องที่ว่างผ่านระบบ และขณะเดียวกันระบบนี้ก็จะอานวยความ
สะดวกให้กับผู้ดูแลห้องในการเปิดและปิดห้องให้บริการกับผู้ใช้บริการ ในการออกแบบระบบนี้คานึงถึงความสะดวก
และง่ า ยต่ อ การใช้ งานของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น หลั ก ระบบบริ ห ารจั ด การจองห้ อ งออนไลน์ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทางานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ให้มี
การทางานที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการทางานของระบบเดิมจะมีความยุ่งยากเนื่องจากต้องมีการติดต่อ ส่ง
หนังสือ สืบค้นห้องว่างและตารางเวลา ซึ่งระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์มีความคล้ายคลึงกันในหน่วยงานต่าง
ๆ จึงสามารถนาไปใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องพัฒนาหลาย ๆ ระบบ คือ พัฒนาระบบให้มีการทางานแบบศูนย์กลาง
(Centralize) ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า นักวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นคล้ายคลึง
กัน ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ในการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ นั้น จะได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการทางานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ให้มีการทางานที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสะดวกต่อการเข้าถึง สามารถ
นาไปใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องพัฒนาหลาย ๆ ระบบ คือ พัฒนาระบบให้มีการทางานแบบศูนย์กลาง (Centralize)
ได้
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ผู้ใช้งานระบบ
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ใช้งานระบบจากหน่วย
งานภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานละ 3 คน
จานวน 17 หน่วยงาน (51
คน)

ตัวแปรตาม
- การจองห้องประชุม
- การยกเลิกการจองห้องประชุม

ระบบการจอง
ห้องประชุม

- การปรับเปลี่ยนเวลาการประชุม
- การรายงานผลการจองห้องประชุม

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
- เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลระบบ จานวน 2 คน
- ผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 3 คน จานวน 17
หน่ ว ยงาน รวมทั้ ง สิ้ น 53 คน และในการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ใช้ วิ ธี ใ นการเลื อ กแบบเจาะจง (
Purposive sampling ) ให้ได้ครบตามจานวนของประชากรที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อความ
เหมาะสมในการวิจัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่
ติดต่อขอใช้ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย.
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองทางด้านการออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศ
(Information System)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ในการจัดทาแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลระบบที่ได้พัฒนาขึ้น โดย
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน และจัดทาเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบการจองห้องประชุม
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. นาข้อมูลที่ได้ทาการวิเคราะห์ จัดทาแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้
ระบบ บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 3 คน จานวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 53 คน
และในการเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีในการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ให้ได้ครบตาม
จานวนของประชากรที่กาหนดไว้
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จนได้แบบสอบถามครบจานวน 53 ชุด
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดาเนินการวิเคราะห์ สรุปผล
เครื่องมือวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle: SDLC) มี ขั้ น ตอน คื อ การก าหนดปั ญหา (Problem Statement) การศึ ก ษาความ
เป็ น ไปได้ (Feasibility Study) การวิ เ คราะห์ระบบ (Analysis) การออกแบบระบบ (Design) การพั ฒ นาระบบ
(Development) การทดสอบระบบ (Testing) การติด ตั้งใช้งาน (Implementation) และการบารุงรักษาระบบ
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(Maintenance) ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) มี เ นื้ อ หาสาระส าคั ญ ในการด าเนิ น การ
ตามลาดับ ดังนี้
1. การกาหนดปัญหาและเป้าหมาย
ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการจองห้องประชุมแบบเดิมของกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความยุ่งยากในการจดบันทึกข้อมูลการจองลงสมุดในแต่ละครั้ง เกิด
ความไม่สะดวกต่อการตรวจสอบ แก้ไขหรือยกเลิก ทาให้ล่าช้าและยากต่อการใช้งาน ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่
จะแก้ปัญหาจากเหตุดังกล่าวโดยพัฒนาระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการจองห้องประชุมและอานวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการจัดการระบบการจอง
2. การศึกษาความเป็นไปได้
หลังจากมีการรวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบงานเดิม จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ พบว่า ต้องการระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองได้สะดวกยิ่งขึ้น มีการบันทึก ลบ
แก้ไขข้อมูลการจองได้อย่างไม่ซับซ้อน การแก้ปัญหาคือการพัฒนาระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นได้ของ
ระบบงานใหม่ สรุปได้ดังนี้
2.1 ความเป็ น ไปได้ ด้า นเทคนิ ค (Technical Feasibility) เมื่ อ พิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ใ นด้าน
เทคนิค มีเหตุผลหลายประการที่สามารถพัฒนาระบบงานใหม่ได้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการ ดังนี้
- การพัฒนาระบบงานใหม่ ใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรโตคอล (Protocol)
หลั ก ได้ แ ก่ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เป็ น โปรโตคอล หลั ก ที่ ใ ช้ ใ น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- การใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ MySQL ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ทางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์ (Linux)
หรือ FreeBSD Unix และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.mysql.com
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ภาษาสคริปต์ (Script Language) PHP (Professional Home Page) สามารถ Download ได้
จากเว็บไซต์ www.php.net ในการพัฒนาระบบจองห้องประชุม เป็น Free Software เช่นกัน
- เครื่องแม่ข่าย (Web Server) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Server Linux และติดตั้งซอฟต์แวร์ทา
หน้าที่บริการเว็บไซต์ Apache Web Server ซึ่งเป็น Free Software
- ความพร้อมในด้านระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มี
โครงสร้างด้านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้เรียบร้อยแล้ว
2.2 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) ความเป็นไปได้ของระบบงาน
ใหม่ที่จะให้สารสนเทศที่ถูก ต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ใช้ระบบงานไม่ต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการทางานใหม่ เนื่องจากระบบการทางานมีการติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกองนโยบายและ
แผน
2.3 ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility) เมื่อพิจารณาในด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานใหม่ ซึ่งอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตที่ติดตั้งไว้ สะดวกต่อการ
พัฒนาระบบงานใหม่
ด้วยเหตุผลความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ทั้ง 3 ด้าน กล่าวได้ว่าระบบงานใหม่จะสนับสนุน
งานด้านการประชุม ในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านผลผลิต (Productivity) กองนโยบายและแผน สามาถนาเสนอข้อมูล กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการใช้ห้องประชุมเผยแพร่ให้แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยา สามารถนาเสนอ
ได้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
- ด้านความแตกต่าง (Differentiation) ระบบการจองห้องประชุมที่สร้างขึ้น เป็นระบบงานใหม่ที่
พัฒนามาจากการสารวจความต้องการของผู้ใช้งาน ทาให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
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- ด้านการจัดการ (Management) ระบบงานใหม่สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข กาหนดสถานะการ
ใช้ งานของห้ อ งประชุ ม โดยผู้ ดู แ ลระบบ และผู้ จ องได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ก ารจั ด การและการควบคุ ม เป็ น ไป
โดยสะดวก
3. การวิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์ระบบจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เริ่มจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการทางานของเจ้าหน้าที่ การลงทะเบียนจอง การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการ
รายงานสถิติ เพื่อง่ายต่อการออกแบบระบบการจองห้องประชุมที่สะดวกขึ้น
4. การออกแบบระบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลสาหรับระบบได้ใช้เทคนิคของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่ง
มีขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ ดังนี้
4.1 สร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity – Relationship Diagram) เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลและรายละเอียดของที่มีอยู่ในระบบงาน
4.2 การแปลงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) ให้เป็น
ตาราง (Table) โดยใช้กฎเกณฑ์ของการทานอร์มัลไลเซชั่น (Normalization) เพื่อลดความซ้า ซ้อนของข้อมูลและ
กาหนดความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล พร้อมกาหนดคีย์หลัก (Primary Key) กาหนดคีย์นอก (Foreign Key)
ผลการพิจารณาและตรวจสอบ สามารถสร้างตารางและกาหนดความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล
4.3 การสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
(Entity-Relationship Diagram) และการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Normalization สามารถนา
ข้อมูลทั้งหมดมาแสดงรายละเอียดไว้ในพจนานุกรมฐานข้อมูลของระบบ
5. การพัฒนาโปรแกรม
จากการวิเคราะห์ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทาให้
สามารถออกแบบหน้าโปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยแบ่งหน้าเมนูที่จาเป็น
ออกอย่างชัดเจน ได้แก่ ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลห้องประชุม รายงานค่าสถิติต่าง ๆ
6. การทดสอบและบารุงรักษา
การทดสอบและบารุงรักษาระบบโดยการนาระบบจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ไปใช้งานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบการจอง ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นทางคณะผูว้ จิ ยั
จะทาการปรับปรุง แก้ไข และบารุงรักษาระบบโดยทันที
7. การประเมินผล
จากการพั ฒ นาระบบการจองห้ อ งประชุ ม กองนโยบายและแผน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าห้องใช้งานประชุม ในการตรวจสอบห้องประชุมที่ว่างและสามารถ
จองห้องประชุมล่วงหน้า ทาให้การจัดเอกสารเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดการบันทึกข้อมูลด้วยการ
เขียนด้วยมือ ลดปัญหาการจองห้องประชุมซ้าซ้อน ผู้วิจัยดาเนินการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
7.1 ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ
ผู้วิจัยได้ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบตามลาดับ ดังนี้
- การทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบเป็นระยะ ๆ โดยผู้วิจัย เป็นผู้ที่ทาการทดสอบ
ระบบ และแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบ
- การประเมินผลระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ
ระบบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้าน การนาเข้าข้อมูล (Input) ด้าน กระบวนการทางาน (Process) และด้าน
การแสดงผลข้อมูล (Output) โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - ended) เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น
5 ระดับ โดยให้เลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ

186

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

สาหรับการวัดระดับการมีประสิทธิภาพจะมีระดับการวัดดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพน้อย
3 คะแนน หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพมาก
5 คะแนน หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาพิจารณาความถี่ ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลคานวณ ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best W. John. 1997, p 190) มีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
ในการพิจารณาว่าระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน สามารถนามาใช้ได้ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมและรายด้าน ต้องอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากขึ้นไป
7.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ผู้วิจัย ได้ใช้เครื่องมือวิจัยในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ได้แก่ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
7.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
หน่วยงานที่สังกัด ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended) โดยมีระดับการวัดดังนี้
เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
อายุ ระดับการวัดแบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ระดับการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
หน่วยงานที่สังกัด ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale
7.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง, ด้านความสามารถ
ของระบบจองห้องประชุม และด้านประโยชน์และการนาไปใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ป ระมวลผลข้ อ มู ล จั ด ท าตารางสถิ ติ เ พื่ อ น าเสนอและสรุ ป
ผลการวิจัย สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามกาหนดดังนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percent)
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีประสิท ธิภาพของระบบ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาระบบต่อไป ใช้
วิธีสรุปสังเคราะห์ข้อความจากข้อคาถามปลายเปิด (Content analysis)
ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบฐานข้อมูล
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การออกแบบฐานข้อมูลสาหรับระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ผลที่ได้คือ ตารางหรือรีเลชั่น (Relation) ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีตารางข้อมูลทั้งหมด 6 ตาราง ดังนี้
DEPARTMENT คือ ตารางหน่วยงาน
USER คือ ตารางผู้ใช้ระบบ
TYPEROOM คือ ตารางประเภทห้องประชุม ROOMS คือ ตารางห้องประชุม
ACCESSORIES คือ ตารางอุปกรณ์
BOOKINGROOMS คือ ตารางจองห้องประชุม
ดังภาพ

2. ผลการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
การพัฒนาระบบการจองห้องประชุม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนลงทะเบียนจองห้องประชุม ส่วน
ตรวจสอบสถานะห้องประชุม ส่วนยกเลิกการจองห้องประชุม และส่วนรายงานผล ดังภาพ

3. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
ผู้วิจัยนาระบบการจองห้องประชุมที่พัฒนาขึ้น ไปประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบประเมินผลเป็นแบบคาถามปลายปิด การประเมินผลและการแสดง
ความคิดเห็นต่อระบบการจองห้องประชุม จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้พิจารณาประเมินและให้ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ด้าน ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ
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1
2
3

ส่วนของการนาเข้าข้อมูล (Input)
4.13
0.45
มาก
ส่วนของกระบวนการการทางาน (Process)
4.18
0.69
มาก
ส่วนของการแสดงผลข้อมูล (Output)
3.99
0.65
มาก
รวม
4.10
0.59
มาก
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้านประสิทธิภาพของระบบในภาพรวม พบว่า ระดับประสิทธิภาพการ
ของระบบอยู่ในระดับมีประสิทธิภ าพมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ผู้เชี่ยวชาญให้ผลการประเมินประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย คือ ด้านส่วนของกระบวนการการ
ทางาน (Process) ( X = 4.18 , S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านส่วนของการนาเข้าข้อมูล (Input) ( X = 4.13 ,
S.D. = 0.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านส่วนของการแสดงผลข้อมูล (Output) ( X = 3.99 , S.D. =
0.65) ตามลาดับ
ดังนั้นจึงสรุปผลได้ว่าการประเมินระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก สามารถนามาใช้ได้
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านออกแบบและ
พัฒนาระบบการจอง ด้านความสามารถของระบบการจองห้องประชุม ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบการจองห้อง
ส่วนเบี่ยงเบน
การแปล
ประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราช
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ความหมาย
ภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมและรายด้าน
ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง
4.42
0.55
มาก
ด้านความสามารถของระบบจองห้องประชุม
4.32
0.55
มาก
ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
4.38
0.56
มาก
รวม
4.37
0.55
มาก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37 , S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบการจองห้ องประชุม กองนโยบายและแผน ฯ
มากที่สุด คือ ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง ( X = 4.42 , S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์
และการนาไปใช้ ( X = 4.38 , S.D. = 0.56) และด้านความสามารถของระบบจองห้องประชุม ( X = 4.32 , S.D. =
0.55)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน
ครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง เมื่ อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ
พบว่า การออกแบบด้านความสามารถของระบบในสามารถตรวจสอบห้องประชุมได้สะดวก การออกแบบด้าน
ความสามารถของระบบในด้านการจัดเก็บข้อมูลการจองเป็นระเบียบ การออกแบบด้านความสามารถของระบบใน
ด้านการสืบค้นข้อมูล เป็นระเบียบ สืบค้นง่าย และการออกแบบด้านความสามรถในด้านความเหมาะสม และรูปแบบ
ของระบบมีความน่าเชื่อถือนั้นได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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2. ด้านความสามารถของระบบจองห้องประชุม เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ
พบว่า ความสามารถในด้านการค้นหาชื่อสมาชิก และข้ อมูลการจองห้องประชุมได้ง่าย ความสามารถในด้านการ
ลงทะเบียนการจอง ความสามารถในด้านแสดงสถานะห้องประชุมได้ง่ายต่อการใช้งานจอง และความสามารถในด้าน
การรายงานข้อมูลการใช้งานนั้นได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3. ด้านประโยชน์และการนาไปใช้ เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ พบว่า การ
นาไปใช้ในงานระบบไม่มีความซับซ้อน ระบบมีประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนอง การรายงานการใช้
งานมีความถูกต้องและเหมาะสม ใบบันทึกข้อความมีความถูกต้องและเหมาะสม ระบบการจองห้องประชุมช่วยลด
เวลาในการทางานและการประสานงาน สามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ต้องการ และผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมใน
การใช้งานได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
จากผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านของระบบนั้น สามารถพิจารณาผลของความพึงพอใจของ
การใช้ระบบในภาพรวมของระบบได้ คือ 1ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ นั้นถือว่าได้ผลและประสบความสาเร็จในระดับที่ดี สามารถแก้ปัญหาระบบงานปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการ
จองห้องประชุม เช่น ปัญหาการจองห้องประชุมพร้อมกัน แล้วเกิดการซ้าซ้อนของการจอง เจ้าหน้าที่อาจงานยุ่งจน
ลืมบันทึกลงในสมุด หรือเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ต้องรอเจ้าหน้าที่ มีการบันทึกที่ซ้าซ้อนกัน ยกเลิกแล้วไม่ได้แจ้ง ใช้งานเกิน
เวลาที่กาหนด ซึ่งการใช้สมุดในการจองแต่ละครั้ง เกิดความไม่สะดวกต่อการตรวจสอบ แก้ไขหรือยกเลิก เพราะมี
เจ้าหน้าที่ดูแลเพียงกลุ่มเดียวที่บันทึกการจองห้องประชุมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจองห้องประชุมจึงยากต่อ
การใช้งาน เป็นต้น จากการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่นี้ผู้วิจัย มีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของบุคลากรภายใน
องค์กร แล้วนาข้อมูลความต้องการต่างๆ มาประยุกต์และทาการพัฒนาระบบ พบว่าการพัฒนาระบบการจองห้อง
ประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความสาคัญต่อการจัดระบบการบริหารจัดการงานให้
เกิดประสิทธิภาพทั้งสิ้น โดยอาศัยหลักการพัฒนาระบบโดยยึดหลักทฤษฎีของ System Development Life Cycle
(SDLC) และหลักการจากงานวิจัยของ วิลเลี่ยม ดี บาร์เน็ต และ เอ็ม เค ราจา (William D. Barnett; & M.K. Raja.
1995) ซึ่งใช้หลักการ Quality Function Deployment (QFD) เป็นเทคนิคหนึ่งโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนเพื่อการพัฒนาระบบและแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ทาให้การพัฒนาออกมาได้ ตรงตามความต้องการมากที่สุด อีกทั้งประหยัดเวลาในกระบวนการพัฒนาระบบในด้าน
คุณภาพหรือผลลัพท์ที่ได้นั้น มีการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและได้ผลลัพท์อยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งจากผลการประเมินและทดลองใช้ระบบนั้น สามารถที่จะแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้ โดยผลของ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
โดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ระบบที่ทาการพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถที่
จะนาไปใช้งานจริงได้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1. ควรจัดทาระบบบริหารจัดการ การจองห้องประชุม ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลไว้ให้บริการในลักษณะ
ของการบริหารความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ มีระบบประเมินระบบออนไลน์เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ และเพิ่มระบบการคานวณอัตราค่าบริการ และการออกรายงานในแบบสารสนเทศเชิงบริหารในอนาคตต่อไป
2. ในการพัฒนาต่อยอดระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผนในครั้งต่อไปควรพัฒนาระบบ
ที่อานวยความสะดวกในการแจ้งเตือนที่ตอบสนองความต้องการในการรับข้อมูลการจองไปยังผู้ใช้ อาทิเช่น การแจ้ง
เตือนผ่านอีเมล เป็นต้น และควรพัฒนาต่อยอดโดยทาเป็นระบบศูนย์กลางการจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Participatory Studies in Quality Assurance Operation of Faculty
Personnel of Industrial Technology Surin University
ธรรมพร เลื่อนทอง1 และแดงน้อย ปูสาเดช2
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
และ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บทคัดย่อ
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึ กษาของบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคลากร จานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยภาพรวมทุกด้าน คือ ด้านการดาเนินการวางแผนอยู่ในระดับมาก ด้าน
การดาเนินงานและเก็บข้อมูลอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก และ ด้านการเสนอแนวทาง
ปรับปรุงอยู่ในระดับมาก และ 2.ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ 1) ผู้บริหารจะต้ องมีความเข้าใจและมีจิตวิทยา
เกี่ยวข้องกับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานจึงจะทาให้การตัดสินใจประสบผลสาเร็จ 2) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับคณะและระดับหลักสูตรสาขาวิชาเสมอ และนาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และตาม
รายละเอียดในองค์ประกอบเข้าที่ประชุมเพื่อ วิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงร่วมกันทั้งระดับผู้บริหาร
บุคลากรระดับคณะ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา และบุคลากรที่ประสานงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, งานประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract
Participatory studies in quality assurance operation of faculty personnel of Industrial
Technology Surin University have the objectives were: for studies the level of factors affecting
participation in quality assurance of personnel in the faculty of Industrial Technology and for
suggestions in quality assurance participation of personnel in the Faculty of Industrial Technology.
This data were collected from 35 personnel that instruments used for data collection, were
questionnaires and interviews. Statistics used in data analysis that were frequency, percentage,
mean and standard deviation.
The study found that: The level of factors affecting participation in quality assurance of
faculty of Industrial Technology personnel at all aspects were the most level of implementation
planning, operation and storage, quality assessment and proposed improvement. 1) The

192

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

suggestions of participatory studies in quality assurance operation of faculty personnel of Industrial
Technology Surin University were as follows: 1) The executive must understand and be involved
in the psychology of individuals, groups, and agencies to make successful decisions. 2) There
should always be exchange of faculty and departmental courses that bring the results from the
board of inspectors, details in attendance to analyze, find the ways to improve the level of
executive, faculty personnel, course, and quality assurance staff coordinating who will prepare the
quality improvement plan in the next year.
Keywords : Participatory, Quality assurance
บทนา
ในปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน
2558 ผลการตรวจจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพได้ให้ข้อเสนอแนะในส่ วนที่ต้องปรับปรุงด่วน เน้นใน
เรื่องขององค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต เนื่องด้วยยังมีบางหลักสูตรที่อาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ต่างคณะ ดังนั้น
คณะจึงควรดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน การเน้นด้านกากับติดตามด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
การให้ความสาคัญเรื่องสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาศักยภาพของอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงส่งผลต่อการประเมินคุณภาพในองค์ประกอบที่ 1 ถึง
องค์ประกอบที่ 5 ดังนั้นจึงให้คณะดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ผ่านเกณฑ์การส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประเมินผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้บุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังคงมีเจตคติต่อ
การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาว่าผู้บริหาร บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม เช่น การไม่เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยไม่ตระหนักว่าการประกันคุณภาพนั้นถือเป็นงานประจา
และภารกิจหลักในงานหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ และบุคลากรมีเจตคติว่าเป็นงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และเป็น
ภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากงานประจา ซึ่งมักประสบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นประจาทุกปี การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นมิใช่เพียงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ต้องดูแลรับผิดชอบเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคนในหน่วยงานรวมทั้งปัจจัยภายในหน่วยงานเป็นสาคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมีความเกี่ยวข้องควบคู่กันระหว่าง
ปัจจัยภายนอก อันหมายถึงสภาพแวดล้อมในการทางาน และการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยภายใน อันหมายถึง เจต
คติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจู งใจในการทางาน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาวิจัยในหัวข้อ
เรื่ อ ง การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากรคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง
การที่บุคคลกระทาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงถึง
ความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จาเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่
การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
ไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
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สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้จัดการเรียน การสอน
ครอบคลุมหลักสูตร/สาขาต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
3) หลั ก สู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้ว ย 4) หลั ก สู ตรครุศ าสตรบั ณฑิต 5) หลั ก สูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และ6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่ดาเนินการตามนโยบายหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดังนี้ คือ 1) นโยบายด้านการบริหารจัดการ 2) นโยบายด้านวิชาการ 3) นโยบายด้านกิจการนักศึกษา 4) นโยบาย
ด้านการวิจัย 5) นโยบายด้านการบริหารงบประมาณและพัสดุ และ 6) นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านต่างๆ
จากการศึกษาของเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ (2556 : บทคัดย่อ) เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรในการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน : กรณี ศึ ก ษา สาขาวิ ช าในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า บุคลากรมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้า นอยู่ใ นระดับ มากทุ กด้า น โดยมี ความคาดหวั งในการมีส่ว นร่ว มในด้านการปรั บปรุ งแก้ไขมากที่สุด
รองลงมาเป็นด้านการปฏิบัติ ด้านการวางแผน และด้านการตรวจสอบต่าที่สุด และในส่วนของการมีส่วนร่วม
บุคลากรมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยั จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.

ด้านเพศ
ด้านอายุ
ด้านระดับการศึกษา
ด้านประสบการณ์การทางาน

การมีส่วนร่วมของบุคลากร
1.
2.
3.
4.

ด้านการดาเนินการวางแผน
ด้านการดาเนินงานและเก็บข้อมูล
ด้านการประเมินคุณภาพ
ด้านการเสนอแนวทางปรับปรุง

ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึ กษาวิจั ยในครั้งนี้ คื อ บุ ค ลากรที่ป ฏิ บั ติงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้าง
ชั่วคราว จานวน 100 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรสาขาวิชา และระดับคณะ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า และส านั ก งานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จานวน 21 คน และหลักสูตรสาขาวิชาๆ ละ 1 คน จานวน 14 หลักสูตรสาขาวิชา จานวนทั้งสิ้น 35
คน
ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการออกเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อสารวจข้อมูล
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เบื้องต้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล้วนามา
สร้างเป็นกรอบคาถามให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายทุกประเด็น โดยมีขั้นตอนและวิธี สร้าง คือ ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้
ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อนาเนื้อหาที่ได้มาจัดทาร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนด โดยพิจารณารายละเอียดของประเด็นที่มุ่ง
ศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการดาเนินการ
วางแผน 2) ด้านการดาเนินงานและเก็บข้อมูล 3) ด้านการประเมินคุณภาพ และ 4) ด้านการเสนอแนวทางปรับปรุง
ให้ครอบคลุมประเด็นคาถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะคาถาม
เป็นแบบปลายเปิด
จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในด้านที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้จริง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษาของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่าภาพรวมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาในด้านโดยภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการดาเนินการวางแผน ด้านการดาเนินงานและเก็บข้อมูล ด้านการประเมิ น
คุณภาพ และด้านการเสนอแนวทางปรับปรุง ( X = 4.38, X = 4.37, X = 4.12 และ X = 3.52) ตามลาดับจาแนก
แต่ละด้านได้ ดังนี้ 1) ด้านการดาเนินการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) 2) ด้านการดาเนินงานและ
เก็บข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) 3) ด้านการประเมินคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12)
และ 4) ด้านการเสนอแนวทางปรับปรุง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52)
ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยการสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นคาถาม 4 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมด้านการ
ดาเนินการวางแผน ด้านการดาเนินงานและเก็บข้อมูล ด้านการประเมินคุณภาพ และด้านการเสนอแนวทางปรับปรุง
มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรสาขาวิชา หรือตัวแทน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตรสาขาวิชา จานวน 35 คน โดยประชุมเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
1 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และดาเนินการสนทนากลุ่มโดยรอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์และผู้วิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมด้านการดา เนินการ
วางแผน บุคลากร ส่วนใหญ่ที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานระดับคณะหรือระดับหลักสูตรสาขาวิชาเสมอ โดย
มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนาจากระดับปฏิบัติการลงสู่บุคลากรภาคสนามเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 2) การมีส่วนร่วมด้านการดาเนินงานและเก็บข้อมูล บุคลากรส่วนใหญ่ที่ให้
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ความสาคัญน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสาหรับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ใน
การดาเนินงานระดับคณะหรือระดับหลักสูตรสาขาวิชาจากการประชุมและสอบถาม มีข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหาร
ควรสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงของหน่วยงาน เพื่อที่ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หาแนวทางแก้ไข แสวงหาทางเลือกในการแก้ไข ป้องกัน หลายๆ ทางเลือ ก เพื่อนาผลที่ได้จากการทดสอบไปสร้าง
นวัตกรรม ทาแผนการปฏิบัติการ มีตัวชี้วัดความสาเร็จ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3) การมีส่วนร่วมด้านการ
ประเมินคุณภาพ บุคลากรส่วนใหญ่ที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจนาเสนอข้อมูลเพื่อ
รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับคณะหรือระดับหลักสูตรสาขาวิชามีข้อเสนอแนะ คือ
ผู้บริหารจะต้องมีการดาเนินงานกระบวนการเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา อย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงาน ติดตามการสรุปผลในการดาเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรม 4) การมี
ส่ ว นร่ ว มด้ า นการเสนอแนวทางปรับ ปรุ ง พบว่ า บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญน้ อ ยที่ สุด คื อ มี ส่ ว นร่ วม
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ระดับคณะหรือระดับหลักสูตรสาขาวิชาเสมอมีข้อเสนอแนะ คือ ควรนาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน และตามรายละเอียดในองค์ประกอบเข้าที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงร่วมกันทั้ง
ระดับผู้บริหาร บุคลากรระดับคณะ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา และบุคลากรที่ประสานงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา นาผลมาปรับปรุงการดาเนินงานประกันตามนโยบายที่ผู้บริหารเสนอไว้เพื่อผลักดันการดาเนินงานประกัน
คุณภาพในส่วนของหน่วยงาน และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพนาผลการประเมินในปีที่ผา่ นมา ปรับปรุงการดาเนินงาน
ในปีถัดไปให้ดีขึ้น
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การพัฒนาการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราขภัฏสุรินทร์
Development of the Official Letter Creating in the Faculty of Industrial Technology at
Surindra Rajabhat University
สุภาวดี เพชรนาม1, นงนภัส สายแสง2, แสงเดือน ธรรมวัตร3 และ อนุวัฒน์ เปพาทย์4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
แผ่นงาน ผังก้างปลา และแผนผังพาราโต ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะข้อผิดพลาดในการจัดทา
หนังสือราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 8 สาขาและฝ่ายงานสานักงาน
คณบดี จานวน 2 เรื่อง คือ หนังสือราชการภายในบันทึกข้อความที่ให้คณบดีลงนามหนังสืออื่นๆ และ หนังสือ
ราชการภายนอกที่ออกจากคณะฯถึงหน่วยงานอื่นๆ ระยะเวลาในการดาเนินงาน 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน
2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561
ผลการวิจัยพบว่า
การประเมินข้อผิดพลาดการจัดทาหนังสือราชการใช้ผังก้างปลา และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิ ด
ความผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการโดยใช้ผังพาเรโต ในการเลือกปัญหาที่จะนามาปรับปรุง ซึ่งสรุปปัญหาที่
สาคัญในข้อผิดพลาดการจัดทาหนังสือราชการมากที่สุดคือ ครุฑ ขนาดของตราครุฑหรือตราสัญลักษณ์ไม่ได้
มาตรฐานและรองลงมาคือ ข้อความ การเขียนไม่ถูกต้องตามเนื้อหา หลักภาษาและความนิยม สาเหตุที่ทาให้เกิด
ข้อผิดผิดพลาดแบ่งเป็น 3 สาเหตุ คือ สาเหตุจากกระบวนการทางาน เนื่องจากขาดคู่มือหรือระเบียบวิธีการ
จัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง สาเหตุจากบุคลากร เนื่องจากขาดความรู้และความชานาญ ขาดการฝึกอบรม ขาด
ประสบการณ์ ในเรื่องของการจัดทาหนังสือราชการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ใช้ทักษะ ต้องมีความเข้าใจและรอบคอบต่อการปฏิบัติงาน
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้
พัฒนาคู่มือที่อธิบายการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างละเอียด โดยใช้การประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหนังสือราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาแผ่น
แบบ Template มาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คาสาคัญ : การพัฒนา, การจัดทาหนังสือราชการ
Abstract
The purposes of this research were to: 1) identify mistakes of creating the official letter
in the Faculty of Industrial Technology and 2) develop the manual for creating the correct official
letter. The scope of this research focused on mistakes in creating 2 types of the official letter, an
internal official letter for requesting the dean to sign on the attached official letter and an external
letter. The Faculty of Industrial Technology at Surindra Rajabhat University includes 8 programs
and the Dean’s Office. The studying period was 5 months, from November 2017 to March 2018
and the research instruments were: 1) check sheet, 2) Pareto diagram, and 3) cause and effect
analysis (Fishbone diagram). The data were analyzed by arithmetic mean.
In this research applied the check sheet for specifying mistakes or problems, the Pareto
diagram for selecting the mistakes to improve, and the cause and effect analysis for identifying the
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root cause of selected mistakes in creating the official letter. The main mistake was the Garuda
following by statement. The root causes for these mistakes were method, man, and machine
(equipment). Therefore, developing the manual for the official letter creating to describe the
various templates of official letters individually could help staffs to create the official letter in the
same standard.
Keyword : Development, creating an official letter
บทนา
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
เป็นระเบียบที่ใช้บังคับแก่ ทุกกระทรวงทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณดังกล่าว มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของหนังสือราชการ วิธีปฏิบัติในการรับและส่งหนังสือ การ
เก็บรักษา การยืม ตลอดจนการทาลายหนังสือราชการ รวมไปถึง มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซองหนังสือราชการ
ให้เป็นมาตรฐานสากล งานที่เกี่ยวข้องเอกสารนี้ในส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ โดยทั่วไปเรียกว่า งานสาร
บรรณว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ และพื้นฐานของการบริหารงานและปฏิบัติงานสานักงานปัจจัยสาคัญของข้าราชการที่
ซึ่งผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักถึงระเบียบความถูกต้อง ดังนั้นการติดต่อ สื่อสารด้วยเอกสารจึงมีความจาเป็นต่อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ จากเอกสารเป็นหลักฐานสาคัญในทางพฤตินัย และนิตินัย
ของหน่วยงานนั้น สาหรับวัดประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการ ซึ่งงานสารบรรณจึงมิใช่การจัดทาหนังสือ
ราชการ การเสนอหนังสือราชการ การรับหนังสือราชการ การส่งหนังสือราชการ การเก็บหนังสือราชการไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิง และการทาลายหนังสือราชการเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในทุก
หน่วยงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องกัน และเป็นงานที่มีวงจรต่อเนื่อง ซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้
ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นไปตามระบบและระเบียบการที่ได้วางไว้ และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การจัดทาร่างหนังสือเอกสารสาคัญต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว การรับ การส่งหนังสือราชการ การเก็บรักษา และการยืมหนังสือราชการ ตลอดถึงการทาลายหนังสือ
ราชการ อันเป็นกระบวนการขั้นสุดท้าย (ลักษมา มณีพันธ์. 2543)
งานสารบรรณ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมด หากงานสารบรรณปฏิบัติงานด้วย
ความล่าช้าผิดพลาด และไม่มีขั้นตอน อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการบริการและทาให้การดาเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น งานของสารบรรณจาเป็นต้องมีขั้นตอนในการทางานรวมทั้งมีศักยภาพในการให้บริการ
เพื่อให้การดาเนินงานของงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองภารกิจขององค์กรและ
บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของงานสาร
บรรณ และมีนโยบายพัฒนางานด้านสารบรรณทั้งระบบรวมทั้งการพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้าน
สารบรรณเพื่อให้งานสารบรรณสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติที่
ผ่ า นมา งานสารบรรณเกิดปั ญหาในการดาเนิ นงานมากมาย อาทิ เ ช่ น ขาดขั้ น ตอนที่ ชัดเจนในการดาเนินงาน
บุ ค ลากรขาดความรู้ใ นการจัดท าหนั งสือ ราชการ รวมทั้ งขาดทั ก ษะในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ท าให้ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากต้องแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อ ทาให้เกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้สภาพปัจจุบันในเรื่องการจัดทาหนังสือราชการของบุคลากรเรือ่ งของการจัดทาหนังสือราชการของ
เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง
ดังนั้นคณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบตั ิงานสารบรรณ เล็งเห็นว่าจาเป็นต้องศึกษาและพัฒนาการจัดทาหนังสือราชการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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และพัฒนาคู่มือการจัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้องให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้หนังสือราชการมีความถูกต้อง ทาให้การ
ดาเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง
ทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าและนาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและ 7 tools QC งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผังก้างปลา ทฤษฎีกางปลาหรือเรียกเป็นทางการวาง
แผนผังสาเหตุและผล (Cause and effect ่ diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพั นธ์
ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น การกาหนดหัวข้อปัญหาควร
กาหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ หากเรากาหนด ประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว จะทาให้ใช้เวลามาก
ในการค้นหา สาเหตุ และจะใช้เวลานานในการทาผังก้างปลาการกาหนดปัญหาที่หัวปลา เช่น อัตราของเสีย อัตรา
ชั่วโมง การทางานของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราต้นทุนต่อสินค้าหนึ่งชิ้น เป็นต้น ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ควรกาหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบเทคนิคการระดมความคิด เพื่อจะได้ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การ
ถาม ทาไม ทาไม ทาไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อย ๆ 2) Check Sheet คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่มักจะ
กลายเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง กระจัดกระจาย ยุ่งยาก ให้เป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้น เพื่อใช้การเก็บข้อมูลที่มี
ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น การเก็บข้อมูลรวบรวมเป็นสิ่งสาคัญเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้น สาหรับการวิเคราะห์ทางสถิ ติ 3)
ผังพาเรโต (Pareto diagram) คือ แผนภูมิที่ใช้สาหรับตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในองค์การ ว่าปัญหาใด
เป็นปัญหาสาคัญที่สุด โดยการเรียงลาดับ จากนั้นนาปัญหาหรือสาเหตุเหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่หรือแบ่งแยกประเภท
แล้วเรียงลาดับความสาคัญจากน้อยไปหามากเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละปัญหามีอัตราส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับปัญหา
ทั้งหมด โดยการแสดงด้วยกราฟแท่ง กราฟแท่งที่สูงที่สุด คือ ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุด
ความสาคัญของเอกสาร เอกสารเป็นทรัพยากรขององค์กรที่สาคัญทั้งต่อองค์กร ต่อบุคคล และต่อสังคม
ในด้านต่างๆเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นหลักฐานแสดงภารกิจ ประวัติ พัฒนาการในการดาเนินงานและการวางแผนพัฒนาหน่วยงาน เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานและบุคคล เป็นหลักฐานการดาเนินภารกิจและกิจ กรรมของ
หน่วยงานและเป็นพยานเอกสารที่แสดงความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primaty sources) สาหรับการศึกษาค้นคว้า และวิ จัย ในด้า นต่า งๆ เช่น การเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
การจัดทาหนังสือราชการ ในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร จาเป็นต้องมีการจัดหนังสือราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จินตนา บุญบงการ (2535 : 130 ) กล่าวว่า การที่จะมีเอกสารขึ้นมาใช้ใน
การติดต่อจะหมายความตั้งแต่การคิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ ทาสาเนา ก่อนจะจัดทาเอกสารแต่ละชิ้นขึ้นมา ผู้ผลิต
หรือผู้จัดทาเอกสารขึ้นมาต้องคิดให้ดี ให้รอบคอบ นัยนา เกิดวิชัย (2545 : 5) กล่าวว่า การที่จะมีเอกสาร
ขึ้นมาใช้ในการติดต่อหรือใช้ในการปฏิบัติงานได้จะต้องมีการผลิต หรือจัดทาเอกสารนั้นขึ้นมาก่อน ซึ่งการที่จะผลิต
หรือจัดทาเอกสารขึ้นมาได้ต้องมีความเข้าใจเรื่องที่จะผลิตสื่อหรือจัดทา ซึ่งจาเป็นต้องใช้อ่าน คิด จดจา ร่าง
เขียน แต่ง พิมพ์ ทาสาเนา ในบางครั้งถ้าเป็นเรื่องที่ได้รับเข้ามาก็จาเป็นต้องบันทึกหรือย่อเรื่องเพื่อเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งการแล้วจึงนามาผลิตหรือทาเอกสารขึ้นใหม่ เป็นต้น เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อลงชื่อในหนังสือนั้นส่งออกไปถึงผู้รับ บุญชู แก้วชมพู (2524 : 26) ให้ความหมายว่า การผลิตเอกสาร
หมายถึง ตั้งแต่การคิด การร่าง การเขียน การแต่ง การพิมพ์ และการจั ดสาเนา ซึ่งผู้ผลิตจะต้องตระหนักอยู่
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เสมอว่า เอกสารเป็นสิ่งสาคัญเพื่อใช้ในการสื่อสารและยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเรื่องราวต่างๆ เอกสารแต่ละ
ประเภทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ร่างต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ พอสมควร ถ้อยคาสานวนต้องเป็นภาษาที่
เหมาะสม ตรงตามที่ต้องการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
ระบุไว้ว่า “งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทาลาย” จะพิจารณาเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของงานสารบรรณก็คือ “การผลิตเอกสาร”
ที่จะส่งผลและก่อให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ ของงานสารบรรณตามมา ไม่ว่าจะเป็นการรับ การส่ง การเก็บรักษาและอื่นๆ
ดังนั้น “การผลิตเอกสาร” จึงมีความสาคัญยิ่งต่อระบบงานสารบรรณโดยส่วนรวม หากเอกสารมีจานวนน้ อ ย
กิจกรรมอื่นๆ ของงานสารบรรณก็จะลดลงไปด้วย ซึ่งง่ายต่อการบริหารงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพต่อไป
อย่างไรก็ตามในสภาพการณ์ปัจจุบันประเทศไทย และมีลักษณะการแบ่งสัดส่วนของกิจกรรมของประเทศระหว่าง
ภาครัฐบาลกับภาคเอกชนเช่นประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันกล่าวคือ กิจกรรมภาครัฐจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็น
พิเศษ ส่งผลให้กิจกรรมของรัฐ ซึ่งก็คือระบบราชการมีความซับซ้อนมาก ประกอบกับที่ ข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นผู้
ดารงตาแหน่งใด จะต้องใช้หนังสือเป็นสื่อติดต่อทุกคน นับตั้งแต่สมัครเข้ามารับราชการก็ต้องเขียนใบสมัครเป็น
หนังสือ สอบแข่งขันเข้ารับราชการก็ต้องเขียนคาตอบเป็นหนังสือ บรรจุเข้ารับราชการก็ต้องเขียนรายงานตัวหรือ
ประวัติของตนเป็นหนังสือ จะลาหยุดราชการก็ต้องเขียนใบลาเป็นหนังสือ จะรายงานเรื่องใดต่อผู้บังคับบัญชา
ส่วนมากก็ต้องเขียนรายงานเป็นตัวหนังสือ เมื่อเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วจะสั่งการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิ บัติอย่างไร
ก็มักจะต้องสั่งเป็นหนังสือการติดต่อราชการก็ต้องใช้หนังสือเป็นสื่อติดต่อ จึงเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเป็นข้าราชการไม่ว่า
จะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การหรื อ นั ก บริ ห าร หรื อ นั ก วิ ช าการสาขาใดจะต้ อ งใช้ ห นั ง สื อ เป็ น สื่ อ การติ ด ต่ อ หรื อ สื่ อ
ความหมายทั้งสิ้น (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. 2533 : 1)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอกสาร ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. 2535 : 5 -6) 1) คน ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการโดยทาหน้าที่ใน
การพิมพ์ การโรเนียว การตรวจทาน การจัดทาเอกสารเป็นรูปเล่มและเจ้าหน้าที่ผู้ร่างหนังสือ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่
ตรวจและแก้ไขร่างหนังสือก่อนส่งพิมพ์ และ/หรือ จัดทารูปเล่มตามระบบงานที่กาหนดไว้ 2) วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนราชการต่างๆ เป็นผู้
จัดซื้อเองตามที่คณะฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ 3) ระบบงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังวาล กามหาวงศ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานสาร
บรรณโรงเรียนรัฐทวิคาม อาเภอจัตุรพักตรพิมาน จังหวั ดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาการดาเนินงานสารบรรณ
โรงเรียนรัฐทวิคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการเป็นระบบ ตรวจสอบ
ง่ายและทันต่อการเรียกใช้งาน ด้านการผลิตและจัดทาเอกสารทาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถดาเนินการผลิตและจัดทาเอกสารได้อย่างเป็นระบบระเบียบ เริ่มตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียนจัดสาเนา
ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของงานสารบรรณ การใช้ถ้อยคาสานวนที่สละสลวย สามารถนาไปใช้
ติดตามสื่อสารกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงบประมาณ (2537 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบการบริหารงานเอกสารของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการบริหารงานเอกสารโดยได้ชี้ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ไว้ ด้านการผลิตเอกสาร มีการผลิตเอกสารมากเกินความจาเป็น ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้การผลิต
เอกสารโดยตรง แบบฟอร์มต่างๆ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเสนอแนะให้มีการจัดทาแบบฟอร์มใช้เท่าที่จาเป็น
ข้อความกระทัดรัด ไม่ควรสาเนาหนังสือเวียนแจกรายบุคคล จัดหาผู้รับผิดชอบเครื่องใช้โดยตรง นพมาศ เวชแตง
(2553 : บทคัดย่อ) การพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโมถ่าย อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาในการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสาร ทางด้านการจัดทา
หนังสือราชการ มีความล่าช้า ไม่ทันเวลาที่กาหนด การรับส่งหนังสือมักไม่เป็นปัจจุบัน การเก็บรักษาหนังสือไม่เป็น
ระบบค้นหาไม่พบ การยืมไม่มีการบันทึกผู้ยืมหนังสือราชการและการทาลายหนังสือ ไม่มีการทาลายหนังสือราชการ
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ตามเวลาที่กาหนด ซึ่งผลกระทบต่อระบบงานอื่นขององค์กร เมื่อมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสารโดยใช้กล
ยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมปฎิบัติการ และการนิเทศภายในพบว่า การจัดทาหนังสือราชการผู้ปฎิบัติมีการ
จัดทารูปแบบหนังสือและพิมพ์ได้ถูกต้อง มีการโต้ตอบหนังสือราชการได้ทันเวลา
วิธีวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จานวน 8 สาขาและฝ่ายงานสานักงานคณบดี จานวน 2 เรื่อง คือ หนังสือราชการภายในบันทึก
ข้อความที่ให้คณบดีลงนามหนังสืออื่นๆ และ หนังสือราชการภายนอกที่ออกจากคณะฯถึงหน่วยงานอื่นๆ
2. ระยะเวลาในการทดลอง
ในการทดลองครั้งนี้ ระยะเวลาในการดาเนินงาน 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน
มีนาคม 2561
3. การรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- Check Sheet (แผ่นงาน)
- ผังก้างปลา
- แผนผังพาราโต
3.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองการพัฒนาการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) เก็บข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการโดยใช้ Check Sheet (แผ่นงาน) ตั้งแต่วันที่
1 เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
2) ศึกษาข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการโดยใช้ผังก้างปลาในการวิเคราะห์ปญ
ั หา
3) เรียงจากปัญหามากไปปัญหาน้อยใช้ผังพาเรโตเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิด ความ
ผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการ
4) จัดประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเอกสารในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
หาทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง
5) สรุปและพัฒนาคู่มือในการจัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ผังก้างปลามาช่วยในการวิเคราะห์ปญ
ั หาในข้อผิดพลาดการจัดทา
หนังสือราชการ
2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ผังพาเรโตเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิด ความผิดพลาดใน
การจัดทาหนังสือราชการ และพัฒนาคู่มือในการจัดทาหนังสือราชการ
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จานวนร้อยละจาแนกตามข้อข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการของหนังสือราชการภายในของที่
แต่ละสาขาและฝ่ายงานสานักงานคณบดี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า ข้อผิดพลาดที่
พบมากที่สุดในการจัดทาหนังสือราชการของหนังสือราชการภายในของที่แต่ละสาขา/ฝ่าย คือ ครุฑ ซึ่งมีร้อยละ
ของความผิดพลาดมากที่สุด เรียงตามลาดับดังนี้
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1. เครื่องกล จากจานวนหนังสือทั้งหมด 6 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จานวน 6
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. บริการวิชาการแนะแนวและประชาสัม พันธ์ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 16 ฉบับ มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จานวน 13 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81
3. การเงิน นโยบายและแผน จากจานวนหนังสือทั้งหมด 17 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน
ครุฑ จานวน 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71
4. วิชาการและวิจัย จากจานวนหนังสือทั้งหมด 12 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ
จานวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50
5. อาคารสถานที่ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 4 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จานวน
2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 13 ฉบับ มีหนังสือที่มี ข้อผิดพลาดในส่วน
ครุฑ จานวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 46
7. วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม จากจานวนหนังสือทั้งหมด 8 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 38
8. เทคโนโลยีไฟฟ้า จากจานวนหนังสือทั้งหมด 14 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ
จานวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 36
9. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากจานวนหนังสือทั้งหมด 12 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จานวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 33
10. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี จากจานวนหนังสือทั้งหมด 10 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30
11. ธุรการและบุคคล จากจานวนหนังสือทั้งหมด 4 ฉบับ มีหนังสือที่มี ข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ
จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25
12. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี จากจานวนหนังสือทั้งหมด 28 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จานวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 14
13. เทคโนโลยีการผลิต จากจานวนหนังสือทั้งหมด 8 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ
จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 13
14. ส่วนข้อผิดพลาดมากรองลงมาในการจัดทาหนังสือราชการของหนังสือราชการภายในของที่แต่ละ
สาขา/ฝ่าย คือ ข้อความ ซึ่งมีร้อยละของความผิดพลาด เรียงตามลาดับดังนี้
1. บริการวิชาการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 16 ฉบับ มีหนังสือ
ที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จานวน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94
2. ธุรการและบุคคล จากจานวนหนังสือทั้งหมด 4 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน
ข้อความ จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 13 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ข้อความ จานวน 8 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 62
4. การเงิน นโยบายและแผน จากจานวนหนังสือทั้งหมด 17 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ข้อความ จานวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 59
5. วิชาการและวิจัย จากจานวนหนังสือทั้งหมด 12 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน
ข้อความ จานวน 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 58
6. อาคารสถานที่ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 4 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ
จานวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50
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7. อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ แ ละเทคโนโลยี จากจ านวนหนั งสื อ ทั้ งหมด 10 ฉบั บ มี ห นั งสื อ ที่ มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30
8. เทคโนโลยีไฟฟ้า จากจานวนหนังสือทั้งหมด 14 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน
ข้อความ จานวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 29
9. วิ ศ วกรรมโยธาและสถาปั ต ยกรรม จากจ านวนหนั ง สื อ ทั้ งหมด 8 ฉบั บ มี ห นั ง สื อ ที่ มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จานวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25
10. ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม จากจ านวนหนั งสื อ ทั้ ง หมด 12 ฉบั บ มี ห นั งสื อ ที่ มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25
11. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี จากจานวนหนังสือทั้งหมด 28 ฉบับ มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จานวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21
12. เครื่องกล จากจานวนหนังสือทั้งหมด 6 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ
จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17
13. เทคโนโลยีการผลิต จากจานวนหนังสือทั้งหมด 8 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน
ข้อความ จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 13
ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดในการจัดทาหนังสือราชการของหนังสือราชการภายนอกของที่แต่ละสาขา/
ฝ่าย คือ คือ ครุฑ ซึ่งมีร้อยละของความผิดพลาดมากที่สุด เรียงตามลาดับดังนี้
1. วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม จากจานวนหนังสือทั้งหมด 1 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. บริการวิชาการแนะแนวและประชาสัม พันธ์ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 1 ฉบับ มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. เครื่องกล จากจานวนหนังสือทั้งหมด 7 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จานวน 5
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 8 ฉบับ มีหนังสือที่มี ข้อผิดพลาดในส่วน
ครุฑ จานวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 63
5. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี จากจานวนหนังสือทั้งหมด 2 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ครุฑ จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50
6. วิชาการและวิจัย จากจานวนหนังสือทั้งหมด 2 ฉบับ มีหนังสือที่มี ข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ
จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50
7. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากจานวนหนังสือทั้งหมด 8 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ครุฑ จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 38
8. เทคโนโลยีไฟฟ้า จากจานวนหนังสือทั้งหมด 6 ฉบับ มีหนังสือที่มี ข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ
จานวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 33
9. การเงิน นโยบายและแผน จากจานวนหนังสือทั้งหมด 4 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน
ครุฑ จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25
10. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี จากจานวนหนังสือทั้งหมด 13 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23
สาขา/ฝ่าย ที่ไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการในส่วนของ ครุฑ คือ อาคารสถานที่ ธุรการ
และบุคคล และเทคโนโลยีการผลิต
ส่วนข้อผิดพลาดมากเป็นอันดับสุดท้ายในการจัดทาหนังสือราชการของหนังสือราชการภายนอกของที่
แต่ละสาขา/ฝ่าย คือ ข้อความ ซึ่งมีร้อยละของความผิดพลาด เรียงตามลาดับดังนี้
1. บริการวิชาการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 1 ฉบับ
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2. หนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. เครื่องกล จากจานวนหนังสือทั้งหมด 7 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จานวน
5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71
4. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี จากจานวนหนังสือทั้งหมด 2 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ข้อความ จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50
5. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากจานวนหนังสือทั้งหมด 8 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ข้อความ จานวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25
6. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี จากจานวนหนังสือทั้งหมด 13 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ข้อความ จานวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23
7. เทคโนโลยีไฟฟ้า จากจานวนหนังสือทั้งหมด 6 ฉบับ มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ
จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17
8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากจานวนหนังสือทั้งหมด 8 ฉบับ มีหนังสือที่มี ข้อผิดพลาดในส่วน
ข้อความ จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 13
สาขา/ฝ่าย ที่ไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการในส่วนของ ข้อความ คือ อาคารสถานที่
ธุรการและบุคคล เทคโนโลยีการผลิต การเงิน นโยบายและแผน วิชาการและวิจัย และ วิศวกรรมโยธาและ
สถาปัตยกรรม
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ โดยวิเคราะห์ปัญหาข้อผิดพลาดการจัดทาหนังสือราชการใช้ผังก้างปลา และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิด
ความผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการ ใช้ผังพาเรโต ในการเลือกปัญหาที่จะนามาปรับปรุง ซึ่ งสรุปปัญหาที่
สาคัญในข้อผิดพลาดการจัดทาหนังสือราชการมากที่สุดคือ ครุฑ ขนาดของตราครุฑหรือตราสัญลักษณ์ไม่ได้
มาตรฐานและรองลงมาคือ ข้อความ การเขียนไม่ถูกต้องตามเนื้อหา หลักภาษาและความนิยม สาเหตุที่ทาให้เกิด
ข้อผิดผิดพลาดแบ่งเป็น 3 สาเหตุ คือ สาเหตุจากกระบวนการทางาน เนื่องจากขาดคู่มือหรือระเบียบวิธีการ
จัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง สาเหตุจากบุคลากร เนื่องจากขาดความรู้และความชานาญ ขาดการฝึกอบรม ขาด
ประสบการณ์ ในเรื่องของการจัดทาหนังสือราชการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ใช้ทักษะ ต้องมีความเข้าใจและรอบคอบต่อการปฏิบัติงาน ดังที่ สังวาล กามหาวงศ์ ได้ศึกษาการ
พัฒนาการดาเนินงานสารบรรณ พบว่า การพัฒนาการดาเนินงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและระเบียบของทางราชการเป็นระบบ ตรวจสอบง่ายและทันต่อการเรี ยกใช้งาน ด้านการผลิตและจัดทา
เอกสารทาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดาเนินการผลิตและจัดทาเอกสารได้อย่าง
เป็นระบบระเบียบ เริ่มตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียนจัดสาเนา ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของงานสาร
บรรณ การใช้ถ้อยคาสานวนที่สละสลวย สามารถนาไปใช้ติดตามสื่อสารกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และตรงกับ นพมาศ เวชแตง ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
การบริหารงานเอกสาร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาในการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสาร ทางด้านการจัดทา
หนังสือราชการ มีความล่าช้า ไม่ทันเวลาที่กาหนด เมื่อมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสารโดยใช้กลยุทธ์ในการ
พัฒนา คือ การประชุมปฎิบัติการภายในพบว่า การจัดทาหนังสือราชการผู้ปฎิบัติมีการจัดทารูปแบบหนังสือและ
พิมพ์ได้ถูกต้อง มีการโต้ตอบหนังสือราชการได้ทันเวลา และสาเหตุจากอุปกรณ์ เนื่องจากไม่ทันสมัยและการไม่
เข้าใจโปรแกรมพิมพ์หนังสือราชการในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังที่ สานักงบประมาณ ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ระบบการบริหารงานเอกสารของสานักงานอธิการบดี มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการบริหารงานเอกสารโดยได้ชี้
ปัญหาและข้อเสนอแนะไว้ ด้านการผลิตเอกสาร มีการผลิตเอกสารมากเกินความจาเป็น ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์
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เครื่องใช้การผลิตเอกสารโดยตรง แบบฟอร์มต่างๆ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเสนอแนะให้มีการจัดทาแบบฟอร์ม
ใช้เท่าที่จาเป็น ข้อความกระทัดรัด ไม่ควรสาเนาหนังสือเวียนแจกรายบุคคล จัดหาผู้รับผิดชอบเครื่องใช้โดยตรง ซึ่ง
งานธุรการ ฝ่ายธุรการและบุคคล ควรนาแผ่นแบบ Template ของสานักปลัดนายกรัฐมนตรีมาดาเนินการจัดทา
คู่มือที่อธิบายการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างละเอียด โดยใช้การประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การจั ดท าหนั งสื อ ราชการคณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม
แบบฟอร์มต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ควรจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่
และคณาจารย์ในเรื่องการจัดทาหนังสือราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝึก ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ตามหลักการเขียน
ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทาหนังสือราชการระหว่างบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้มีความละเอียดรอบคอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
และก่อนส่งออกจากหน่วยงาน
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้พบข้อผิดพลาดในการจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในภาพรวม โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จัดทาคูม่ ือพัฒนาการจัดทาหนังสือราชการ ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาผลการใช้คู่มือดังกล่าวว่าสามารถทาให้การจัดทาหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมถูกต้องตาม
ระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรีมากขึ้นหรือไม่ อย่างไรและจะพัฒนาอย่างไร
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ โครงการพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัย (RtoR) ประจาปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี
สินมาก ที่ปรึกษาวิจัย และคณะกรรมการประเมินผูเ้ ชี่ยวชาญ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่เสียสละเวลาในการช่วยเก็บ
รวบรวมข้อมูล
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ความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอนภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ
บริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
Pharmacy Students’ Opinions on the Teaching and Learning Management
of the Social and Administrative Pharmacy Department,
Chulalongkorn University
in the academic year of 2016
นิภาพร อินสี
ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
2559 จานวนทั้งสิ้น 43 วิชา เพื่อนาผลการศึกษามาพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในภาควิชา ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มากขึ้น โดยรวบรวมความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ CU-CAS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์
ประเมินคะแนน 5 ระดับ ในด้านคุณภาพการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน และด้านดัชนีความพึงพอใจ ผล
การศึกษาสรุปแต่ละด้านได้ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการสอน วิชาบังคับ-เลือกประจาสาขา วิชาระดับบัณฑิตศึกษา วิชา
ฝึกงานประจาสาขา อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66, 4.63 และ 4.52 ตามลาดับ ส่วนวิชาแกนของภาควิชา อยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 2) ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน วิชาฝึกงานประจาสาขา อยู่ในระดับดีมาก โดย
มีค่าเฉลี่ย 5.00 และ วิชาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาบังคับ -เลือกประจาสาขา วิชาแกนของภาควิชา อยู่ในระดับดี
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64, 4.61 และ 4.31 ตามลาดับ และ 3) ด้านดัชนีความพึงพอใจ วิชาฝึกงานประจาสาขา วิชา
บังคับ-เลือกประจาสาขา วิชาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาแกนของภาควิชา อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76, 4.64,
4.63 และ 4.15 ตามลาดับ นอกจากนี้นิสิตยังได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อรายวิชาแกนของภาควิชา มาก
ที่สุด ในประเด็น ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหา ความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน เนื้อหาการ
เรียนการสอนตรงตามประมวลรายวิชา การเข้าถึงประมวลรายวิชา
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของนิสิต, การเรียนการสอน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract
This research aimed to study the pharmacy students’ opinions on the teaching and
learning management of the Social and Administrative Pharmacy Department (SAP), Chulalongkorn
University in 2016 academic year. A total forty-three courses. The research collected the data in
the online learning CU-CAS system of Chulalongkorn University, which the students were required
to give their opinions toward the teaching quality, the teaching supportive system and the
Satisfaction Index by using five likert scales from one as the lowest to five as the highest. The
research findings about the opinions toward the teaching quality of the courses were in good level
in Elective courses, Graduate courses, Pharmacy professional courses with the average scores of
4. 66, 4. 63 and 4. 52 respectively while the core courses was at moderate level with the average
score of 3.98. The opinions toward the teaching supportive system of the courses were very good
in the Pharmacy professional practice courses with the average score of 5. 00, and good level in
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Graduate courses, Elective course, Core courses with the average scores of 4. 64, 4. 61 and 4. 31
respectively. The index of Satisfaction scores are in a good level in the Pharmacy professional
practice course, Graduate courses, Elective courses, and Core courses with the average scores of
4. 76, 4. 64, 4. 63, and 4. 15 respectively. In particular, the students gave the most feedbacks and
suggestions on the core courses, especially on the issues of the appropriate teaching and learning
time and contents, the availability of classroom and instructional equipment, the consistency of
teaching content and the course syllabus and the access to course syllabus. Finally, the results of
the study will bring to the improvement of the management of the SAP department to achieve
the teaching and learning objectives.
Keyword: Student’opinions, teaching and learning, Chulalongkorn University
บทนา
ด้วยภาควิชาเภสัชศาสตร์สังและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาระกิจในการ
จัดการเรียนการสอนของนิสิตเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีรายวิชาที่
ภาควิชารับผิดชอบ จานวนทั้งสิ้น 43 รายวิชา ตลอดปีการศึกษา ได้ตระหนักว่าการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักที่สาคัญประการหนึ่ง คือ ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อจะได้พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนมีความรู้ความสามารถ และเพื่อให้การเรียนการสอนใน
ภาควิชาฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง และให้เป็นไปมาตรฐาน
ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านผลผลิตบัณฑิตบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน การที่ภาควิชาฯ ได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนในเรื่องการประเมินการเรียนการสอน นับเป็นส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ได้นาข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการเรียน
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้ส่งผลต่อคุณภาพการสอนของคณาจารย์ในภาควิชาฯ และคุณภาพของ
บัณฑิตในอนาคตต่อไป ดังนั้นจึงสนใจที่จะรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และบันฑิตศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ประจาปีการศึกษา 2559 โดยเป็น
การสรุปผลของแต่ละรายวิชาจากผลการประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ CU-CAS จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชศาสตร์
สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
ทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิดการวิจยั ใช้กรอบแนวคิดการวิจัย ตามแบบประเมินการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
CU-CAS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 3 ด้าน คือ คุณภาพการสอน สิ่งสนับสนุนการสอน และดัชนีความพึงพอใจ
คุณภาพการสอน หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน (Teaching Skill) เอกสาร
ประกอบการสอนของผู้สอน (Teaching Media) ความตรงต่อเวลาในการเรียนการสอนของผู้สอน (On Time)
สิ่งสนับสนุนการสอน หมายถึง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ได้แก่ ประมวลรายวิชา
ความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหา เนื้อหาการเรียนการสอนตรง
ตามประมวลรายวิชา
ดัชนีความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการสอน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาสังกัดของภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ประจาปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 1,205 คน
แบ่งเป็น 1. นิสิตเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน จานวน 1,133 คน โดยมีนิสิตประเมินการเรียนการ
สอนในระบบ CU-CAS จานวน 647 คน 2. นิสิตเภสัชศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จานวน 72 คน
โดยมีนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบ CU-CAS จานวน 31 คน
การเก็บรวมรวมข้อมูล
การรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตต่อรายวิชาในสังกัดของภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ใน 3
ด้านคือ ด้านคุณภาพการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน ด้านดัชนีความพึงพอใจ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารหลั กสู ต รจุ ฬ าฯ CU-CAS เป็ น ระบบสารสนเทศที่ จัด ท าโดยสานัก บริห ารงานวิ ชาการ ช่ ว ยในการสร้าง
ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) ของผู้สอนและการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนาไปใช้ใน
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวมจานวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
ต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ได้แก่
1. วิชาแกนของภาควิชา จานวน 6 วิชา มีจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 843 คน
2. วิชาบังคับ-เลือก ประจาสาขา จานวน 12 วิชา มีจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 184 คน
3. วิชาฝึกงานประจาสาขา จานวน 15 วิชา มีจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 106 คน
4. วิชาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 10 วิชา มีจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 72 คน
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ
ผลการศึกษา
พบว่ามีนิสิตเข้าประเมินการสอนในระบบ CU-CAS ในรายวิชาแกนของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 62.63
ในรายวิชาบังคับ-เลือก ประจาสาขา คิดเป็นร้อยละ 43.48 ในรายวิชาฝึกงานประจาสาขา คิดเป็นร้อยละ 36.79
และในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.05 และผลการศึกษาสรุปความคิดเห็นของนิสิตในแต่ละด้าน
โดยมีค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้
1. ด้านคุณภาพการสอน วิชาบังคับ -เลือกประจาสาขา วิชาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาฝึกงานประจา
สาขา อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66, 4.63 และ 4.52 ตามลาดับ ส่วนวิชาแกนของภาควิชา อยู่ในระดับ ปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98
2. ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน วิชาฝึกงานประจาสาขา อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 และ วิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาบังคับ-เลือกประจาสาขา วิชาแกนของภาควิชา อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64, 4.62
และ 4.31 ตามลาดับ
3. ด้ า นดั ช นี ค วามพึ ง พอใจ วิ ช าฝึ ก งานประจ าสาขา วิ ช าบั ง คั บ -เลื อ กประจ าสาขา วิ ช าระดั บ
บัณฑิตศึกษา วิชาแกนของภาควิชา อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76, 4.64, 4.63 และ 4.15 ตามลาดับ
นอกจากนี้นิสิตยังได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อรายวิชาแกนของภาควิชา มากที่สุด ในประเด็น
ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหา ความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน เนื้ อหาการเรียนการสอนตรง
ตามประมวลรายวิชา การเข้าถึงประมวลรายวิชา
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ตารางที่ 1 ผลค่าเฉลี่ย (ด้านคุณภาพการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน และด้านดัชนีความพึงพอใจ)
ภาค
คุณภาพ
สิ่งสนับสนุน
รายวิชาแกนของภาควิชา
เรียน
การสอน
การสอน
1. 3300111
2. 3300212
3. 3300515
4. 3300421
5. 3300428
6. 3300523

INTRO TO PHARM
DRUG SYS HEALTH
PHARM DEC SUPT
RES METH PCARE
MGT PHARM
PHAR JURIS ETHICS

ต้น
ต้น
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย

3.85
3.83
4.06
4.03
3.83
4.33
3.98
คุณภาพ
การสอน

4.27
4.27
4.46
4.25
4.15
4.47
4.31
สิ่งสนับสนุน
การสอน

รายวิชาฝึกงานประจาสาขา

ภาค
เรียน

3.83
5
4.32
4.68
4.55
5
5
5
5
4.33
5
4.32
4.66
คุณภาพ
การสอน

3.33
5
4.17
4.58
4.38
5
5
5
5
4.3
5
4.67
4.61
สิ่งสนับสนุน
การสอน

1. 3300605
2. 3300626
3. 3300681
4. 3300685
5. 3300686
6. 3300687
7. 3300604
8. 3300605
9. 3300606
10. 3300626

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย

4.67
5
5
5
5
4.58
4.4
4
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

รายวิชาบังคับ- เลือก ประจาสาขา

ภาค
เรียน

1. 3300553
2. 3300528
3. 3313703
4. 3313706
5. 3313720
6. 3300526
7. 3300527
8. 3300528
9. 3300532
10. 3300540
11. 3300559
12. 3300651

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย

DRUG MAKETING DET I
CONSUMER PROTECTION
RESEARCH METHOD SAP(sec.2)
PHARMACO EP I(sec.2)
PHARMACOECONOMICS (sec.2)
REG LAW ENFORCE
HEALTH PO PL MGT
CONSUMER PROTECT
SITU SOC PHAR
BSC CLIN RES MGT
QUAN CON PHARM MGT
PHARM INFO SYS DEV

PHAR INT CRM I
PROF PRAC PADM I
PHAR INT RA I
PHAR INT MSL I
PHAR INT MSL II
PHAR INT CRM II
PHAR OCM RES I
PHAR INT CRM I
PHAR INT DRG MKT I
PROF PRAC PADM I
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ดัชนี
ความพึง
พอใจ
4.06
4.05
4.26
4.14
3.99
4.4
4.15
ดัชนี
ความพึง
พอใจ
3.58
5
4.24
4.63
4.46
5
5
5
5
4.31
5
4.49
4.64
ดัชนี
ความพึง
พอใจ
4.83
5
5
5
5
4.79
4.7
4.5
5
5
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11. 3300681
12. 3300682
13. 3300687
14.3300690
15.3300691

PHAR INT RA I
PHAR INT RA II
PHAR INT CRM II
PHAR INT OR II
PHAR INT OR III

ภาค
เรียน

4
4
3.83
3.4
5
4.52
คุณภาพ
การสอน

5
5
5
5
5
5
สิ่งสนับสนุน
การสอน

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

ต้น
ต้น
ต้น
ภาค
เรียน

4.38
4.78
5
คุณภาพ
การสอน

4.58
5
4.17
สิ่งสนับสนุน
การสอน

4. 3313731
5. 3313894
6. 3313702
7. 3313705
8. 3313706
9. 3313732
10. 3313894

ต้น
ต้น
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย

4.66
4.04
5
5
5
4.92
3.58
4.63

5
4.33
5
5
5
5
3.33
4.64

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
1. 3313703 RES METHOD SAP (sec1.)
2. 3313704 APPL STAT SAP I (sec1.)
3. 3313720 PHARMACOECONOMICS (sec1.)

SEM SAP I
DOC DISSERT SEM
DRUG USE BEH (sec1.)
APPL STAT SAP II (sec1.)
PHARMCO EPI (sec.1)
SEM SAP II (sec1.)
DOC DISSERT SEM

ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ปลาย

4.5
4.5
4.42
4.2
5
4.76
ดัชนี
ความพึง
พอใจ
4.48
4.89
4.54
ดัชนี
ความพึง
พอใจ
4.83
4.18
5
5
5
4.96
3.46
4.63

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ
ผู้รวบรวม มีข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาจะช่วยให้ผู้สอนทราบสภาพและปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน จะช่วยให้ผู้สอน
เข้าใจผู้เรียน และในขณะเดียวกัน จะทราบผลการสอนของตนเองตามความคิดเห็นของนิสิต
2. ผลการศึ กษาสามารถน ามาใช้ เป็น ข้ อมู ลเบื้อ งต้น สาหรับคณะผู้บริห ารของภาควิชา ตลอดจน
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบในปีต่อๆ ไป อันจะส่งผลดีต่อการผลิตบัณฑิตของภาควิชา และ คณะเภสัชศาสตร์ตอ่ ไป
ในส่วนของผลการศึกษาที่นิสิตมีความคิดเห็นว่าด้านคุณภาพการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน ด้านดัชนีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับดี นั้น ผู้ศึกษาขอให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้ และอาจปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิต ศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) เพื่อนาผลการศึกษามาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
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2. ควรรวมรวมความคิดเห็น หรือทาการวิจัยในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสารวจความคิดเห็นของคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ที่มีต่ อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารอ้างอิง
เกวลี ผังดี และ พิมพ์รดา ครองยุติ. (2556). ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรของภาควิชา
สถิ ติ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และ ประพาฬ เฟื่องฟูสกุล. (2552). การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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การวิเคราะห์ระดับสัญญาณการแพร่กระจายคลื่นของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนของวิทยุชุมชน
Analysis Coverage Area of Radiation Pattern for CU Radio Broadcasting FM. 101.5
MHz Effective Interference by Community Radio
ธีรพงษ์ ประทุมศิริ1 และ รัตน์ แววอาราม2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Teerapong Pratumsiri1 and Wirat Wawaram2
Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับสัญญาณการแพร่กระจายคลื่นของสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5
MHz ที่ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดรอบ กทม. หลังจากปี 2552 เกิดการรบกวนสัญญาณจากวิทยุชุมชนขึ้น ทางฝ่าย
เทคนิคจึงได้ทาการสารวจรัศมีการกระจายเสียงใหม่ พบว่าวิทยุจุฬาฯถูกคลื่นรบกวนจากคลื่นข้างเคียงและคลื่นทับ
ซ้อนเมื่ออยู่ในรัศมี 5-10 กม.ของวิทยุชุมชน ผลการวัดสัญญาณในพื้นที่ต่างจังหวัดด้านทิศเหนือที่พอรับสัญญาณได้
บ้าง คือ ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง (ตอนล่าง) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี นครราชสีมา(บ้านกลางดง) ทิศ
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ทิศตะวันตก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ทิศใต้ สมุ ทรสาคร สมุทรสงคราม
ราชบุรี เพชรบุรี(ท่ายาง) แต่ทั้งนี้หากเข้าใกล้รัศมีของวิทยุชุมชนที่ส่งคลื่นข้างเคียงหรือคลื่นทับซ้อนจะรับสัญญาณได้
เป็นช่วงๆ สาหรับพื้นที่โดยรอบ กทม.และปริมณฑลซึง่ มีวิทยุชุมชนคลื่นข้างเคียง 101.25 และ 101.75 MHz พบว่า
สามารถรับสัญญาณวิทยุจุฬาฯได้เฉลี่ย 80% ของพื้นที่
การแก้ไข ฝ่ายเทคนิคร่วมกับฝ่ายสารสนเทศได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงโดยใช้เทคโนโลยีแบบหลาย
ช่องทาง คือ รับฟังผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รับชมทางสัญญาณภาพและรับฟังทางเฟสบุ๊คไลฟ์ รับชมย้อนหลังทาง
ยูทู๊ป เพิ่มช่องทางสื่อสารและร่วมกิจกรรมกับทางสถานีผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คาสาคัญ: วิทยุจุฬาฯ การแพร่กระจายคลื่น สัญญาณรบกวนจากวิทยุชุมชน
Abstract
This research has analysis coverage area of radiation pattern for CU radio broadcasting
FM. 101.5 MHz effective interference from community radio. Before 2009 broadcasting covering 25
provinces around Bangkok. Nowadays, there was a signal interference from the community radio.
The technical team has conducted a survey of radiation pattern of radius which was found 5 - 1 0
km interference distance from community radio station. The result show some provinces in the
north of the station can receive CU radio signal namely Pathumthani, Ayudthaya, lower-part of
Aung-thong. To the northeast, the provinces that could receive the signal are Saraburi and Nakorn
Ratchasima. While to the east, Chacherngsao province and Chonburi province were able to receive
the signal. The provinces located to the west that could receive the signal are Suphanburi,
Kanchanaburi, and Nakorn Pathom. And to the south, the signal covered Samut Sakorn, Samut
Songkram, Ratchaburi, and Phetchaburi province. However, in the area that community radios
transmitted adjacent channel or overlapping waves, the CU Radio signal strength could be received
only in some area. For the Bangkok area and sub-urban in which community radios broadcasting
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such as frequency 101.25 and 101.75 MHz The CU radio signal strength could be received at average
80% of the area.
To resolve the problems, the technical division, cooperated with the information
technology division, has expanded the access by using multi-platform technology. Nowadays, the
audience are able to listen to CU radio via the internet channel, watch a live streaming via facebook
live, they also can view precedent programs via You Tube. And joint activity daily on application
line.
Keywords: CU radio, Radiation area, Interference from community radio
บทนา
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษาที่ให้ บริการสื่อสาธารณะที่ดาเนินงานโดยไม่แสวงผลกาไร เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารสาระความ
บันเทิง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาวิจัยแก่ทุกๆศาสตร์ สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่
สาธารณะชน ปัจจุบันทาการออกอากาศ 18 ชั่วโมงต่อวันทางคลื่น FM 101.5 MHz กาลังส่ง 5 kW. เสาส่งสูง 150
เมตร รัศมีครอบคลุม 250 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 24 จังหวัดภาคกลาง โดยสามารถรับฟังได้ทั้งรายการสดและย้อนหลัง
ได้ทางอินเทอร์เน็ต www.curadio.chula.ac.th มีความร่วมมือกับวิทยุสถาบันการศึกษา 9 สถาบัน ถ่ายทอดส่ง
สัญญาณร่วมกันทาง www.tharadio.com เพื่อให้สัญญาณครอบคลุมบริการผู้ฟังได้ทั่วประเทศ
ปี 2550 กสทช. ได้ออกใบอนุญาตชั่วคราวให้วิทยุชุมชนดาเนินการทดลองส่งกระจายเสียงแทรกที่
ช่องว่างความถี่ .25MHz และ .75 MHz ทาให้เกิดปัญหาการรบกวนระหว่างกัน ประกอบด้วยคลื่นทับซ้อนบน
ความถี่เดียวกัน (Co-Channel) และการรบกวนจากคลื่นข้างเคียง (Adjust cent Channel) (กสทช. 2550) สถานี
วิทยุจุฬาฯซึ่งเป็นวิทยุคลื่นหลักได้รับการร้องเรียนจากผู้ฟังเป็นจานวนมาก ทางสถานีก็ทาได้เพียงส่งเรื่องร้องเรียน
ต่อไปให้ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจแต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็น
จริงทางผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคดาเนินการวัดและทดสอบระดับสัญญาณการแพร่กระจายคลื่นใน
พื้นที่ที่คลื่นของทางสถานีถูกรบกวนจากวิทยุชุมชนเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมก่อนปี 2550 ก่อนวิทยุชุมชนเกิดขึ้น
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. วัดและทดสอบการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯในพื้นที่ กทม.ปริมณฑลและต่างจังหวัด
2. วิเคราะห์รัศมีการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯ
3. สั งเคราะห์ข้ อ มูลการแพร่ก ระจายคลื่น เพื่ อ วางแผนเพิ่ มประสิท ธิ ภาพแบบหลายช่ อ งทางผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่สู่ผู้ฟัง
ทฤษฎี
สถานีวิทยุระบบ FM. (Frequency Modulation) เป็นสถานีวิทยุระบบอนาล็อก ใช้ความถี่ย่าน 88-108
MHz มี แ บนด์ วิ ธ กว้ า ง 20 MHz ใช้ ห ลั ก การผสมสั ญ ญาณเสี ย ง (Audio Frequency : AF) เชิ ง ความถี่ ร่ ว มกั บ
คลื่ น พาห์ (Intermediate Frequency Carrier : IF) จะได้ สั ญ ญาณออกมาเป็ น Radio Frequency : RF) เพื่ อ
ส่งออกอากาศ (David P. Maxon, 2008) ดังสมการที่ 1.
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.................1

มาตรฐานของ ITU กาหนดให้แต่ละสถานีมีช่องห่างกันที่ 500 kHz ดังนั้น ในเมืองใหญ่ควรจะมีสถานีวิทยุคลื่นหลัก
ที่ห่างกันสถานีละ 0.5 kHz ได้เพียง 40 สถานี

รูปที่ 1. แบนด์วิธ กว้าง 20 MHz ของสถานีวิทยุระบบ FM

รูปที่ 2. แสดงสเปกตรัมของสถานีวิทยุระบบ FM 1 สถานี
รูปที่ 2. แสดงสเปกตรัมของสถานีวิทยุระบบ FM 1 สถานี

การออกใบอนุญาตชั่วคราวให้วิทยุชุมชนทดลองประกอบกิจการกว่า 6,000 สถานีก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาอย่างมากมาย สาเหตุเนื่องมาจากวิทยุชุมชนจะออกอากาศโดยส่งคลื่นความถี่แทรกกลางระหว่าง 500 kHz
และ 1 MHz คือ 250 kHzและ 750 kHz หรือในบางพื้นที่ส่งความถี่ทับคลื่นหลักคือ 0.5 และ 1.0 MHz จึงทาให้เกิด
การรบกวนระหว่างกัน
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ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการวั ด และทดสอบระดั บ สั ญ ญาณด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด Spectrum
Analyzer ในพื้นที่ กทม.ปริมณฑลและพื้นที่ต่างจังหวัดในรัศมี 250 กม. ที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Radio Mobile
(ไพโรจน์ ปิ่นแก้ว, 2534) แสดงสัญญาณคลื่นการกระจายเสียงของสถานีวิทยุจุฬาฯครอบคลุมถึงเพื่อเก็บข้อมูล
ระดับความแรงของสัญญาณมาวิเคราะห์

รูปที่ 3. แสดงรัศมีการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯก่อนปี พ.ศ.2550
อุปกรณ์การวัดและทดสอบ
- Spectrum Analyzer ยี่ห้อ Agilent รุ่น E 4402 3 GHz.
- สายอากาศยากิ ไดโพล 8 อิลิเมนต์ พร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุมเสาหมุน
- ชุดแปลงกระแสไฟฟ้า DC to AC Inverter Transformer 12 to 220 V. 250 Watts
- สายนาสัญญาณ RG-6 พร้อมหัวเชื่อมต่อสายสัญญาณ
- เครื่องรับวิทยุพร้อมสายอากาศ High Gain GM-500 ติดรถยนต์ย่าน FM
ขั้นตอนการวัดและทดสอบสัญญาณ
การวัดและทดสอบสัญญาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. พื้นที่ต่างจังหวัดที่สามารถรับสัญญาณจากสถานีวิทยุจุฬาฯได้และทดสอบสัญญาณในพื้นที่ที่มีวิ ทยุ
ชุมชนที่ส่งความถี่ 101.5 MHz, 101.25 MHz, 101.75 MHz เป็นคลื่นข้างเคียงและคลื่นทับซ้อน
2. เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวัดสัญญาณของสถานีวิทยุชุมชนที่ส่งคลื่นความถี่ 101.25 MHz
และ101.75 MHz ส่งคลื่นข้างเคียงที่รบกวนคลื่นหลักของทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ออกเดิ นทางด้วยรถปิคอัพที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณของสถานีจากกรุงเทพมหานครไปยังปริมณฑลและจังหวัดโดยรอบมีระยะทางรัศมีจาก
สถานีส่งประมาณ 300 กิโลเมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ตะวันตกและภาคใต้รอบ
กรุงเทพมหานครโดยรับฟังสัญญาณคลื่นของทางสถานีวิทยุจุ ฬาฯในพื้นที่ทุกจังหวัดที่สามารถรับฟังได้ จากนั้นจึง
เลื อ กหาสถานที่ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ประกอบอุ ป กรณ์ท ดสอบสัญ ญาณด้ ว ยเครื่อ งวั ด Spectrum Analyzer พร้ อ ม
สายอากาศชุดทดสอบบนหลังคารถ ทาการปรับหาทิศทางของสายอากาศไปยังทิศทางที่ระดับสัญญาณวิทยุจุฬาฯได้
สูงที่สุดจากนั้นวัดและบันทึกค่าระดับสัญญาณบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพร้อมรายละเอียดสัญญาณคลื่นรบกวนจากวิทยุ
ชุมชนบันทึกรายละเอียดของตาแหน่งและภูมิประเทศเพื่อนากลับมาวิเคราะห์ผลจัดทารายงานต่อไป
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รูปที่ 4. แสดงการติดตั้งอุปกรณ์วดั สัญญาณกับรถปิคอัพเพื่อวัดสัญญาณ
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ผลการวัดและทดสอบ
ตารางที่ 1 ระดับความแรงสัญญาณที่รับฟังวิทยุจุฬาฯได้ในพื้นที่ต่างจังหวัด
ระดับ
ผลการรับ
ลาดับ
สถานที่
สัญญาณ ฟังวิทยุ
วิเคราะห์สาเหตุมีคลื่นรบกวน
(dBm)
จุฬาฯ
1 อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา -89.5
70 %
มีคลื่น 101.25, 101.35 MHz
2 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.
-84.56
30 %
มีคลื่น 101.75 MHz
อ่างทอง
3 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
-83.42
0%
มีคลื่นชุมชนปากน้าโพ FM101.5 MHz
และ อสมท.FM101.75 MHz
4 อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
-91.72
0%
มีคลื่นชุมชนปากน้าโพ FM101.5 MHz
และ อสมท.FM101.75 MHz
5 อ.เมือง จ.อุทัยธานี
-91.85
0%
มีคลื่นชุมชนปากน้าโพ FM101.5 MHz
และ อสมท.FM101.75 MHz
6 ปากน้าโพ จ.นครสวรรค์
0%
ที่ตั้งคลื่นชุมชนปากน้าโพ 101.5
7 อ.เมือง จ.ลพบุรี
-90.13
60 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
8 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี -76.3
90 %
มีคลื่น 101.75 MHz
9 อ.หนองแค จ.สระบุรี
-87.49
80 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
10 บ้านกลางดง จ.นครราชสีมา -96.77
0%
“ท้องถิ่นไทยคนเมืองเขาใหญ่101.5”
11 อ.เมือง จ.นครนายก
-78.33
70 %
12 ศาลากลาง จ.ปราจีนบุรี
-75.25
75 %
มีคลื่น 101.75 MHz
13 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
-90.63
20 %
มีคลื่น 101.60 MHz
14 แยกบายพาส จ.ชลบุรี
-74.41
90 %
มีคลื่น 101.25,101.60,101.75 MHz
15 อ.บ้านเพ จ.ระยอง
-52.39
0%
วิทยุชุมชน บ้านเพเรดิโอ FM101.5
MHz
16 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
-89.0
70 %
มีคลื่น 101.25,101.35,101.75 MHz
17 เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
-96.09
50 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
18 หนองโพ อ.โพธาราม จ.
-83.52
60 %
มีวิทยุชุมชนส่งรบกวน 4 คลื่น ได้แก่
ราชบุรี
101.25, 101.35, 101.65, 101.75MHz
19 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
-68.0
0%
มีวิทยุชุมชน “คลื่นBig FM Family”
101.5 ชะอา และ 101.65 ส่งที่ท่ายาง
20 อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
-67.60
0%
มีวิทยุชุมชน “คลื่นBig FM Family”
101.5 ชะอาและ101.65 ที่ท่ายาง
21 วัดคลองวาฬ จ.
-36.88
0%
วิทยุชุมชน“พุทธศาสนาแห่งชาติ”
ประจวบคีรีขันธ์
FM 101.5 MHz ขนาด 1 kW
22 ตลาดน้าดาเนินฯ จ.
-83.57
70 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
สมุทรสงคราม
23 อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม -76.49
0%
วิทยุชุมชน ซ้อนทับรับฟังวิทยุจุฬาฯไม่ได้
24 มหาชัย จ.สมุทรสาคร
-67.10
95 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
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0

0

0

0

0

อ.บางคนที

สิงห์ บรุ ี

ระยอง

เพชรบุรี

10

อุ ทยั ธานี

20

กบิน ทร์ บรุ ี

อ่ างทอง

กาญจนบุรี

ราชบุรี

ลพบุรี

นครนายก

สมุทรสงคราม

สุ พรรณบุรี

อยุธ ยา

ปราจี น บุรี

สระบุรี

เขื่อ นป่ าสัก

ชลบุรี

สมุทรสาคร

0

ตารางที่ 2 ระดับความแรงสัญญาณที่รับฟังวิทยุจุฬาฯได้ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
ระดับ
ผลการรับฟัง
ลาดับ
สถานที่
สัญญาณ
วิเคราะห์สาเหตุมีคลื่นรบกวน
วิทยุจุฬาฯ
(dBm)
1 สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz - 45.06
100 %
ใช้เป็นค่าอ้างอิง
2 ถนนสายพุทธมณฑล สาย 5
-53.25
95 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
3 ตลาดบางบัวทอง จ.นนทบุรี
-54.06
95 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
4 สนามบินน้า จ.นนทบุรี
-54.05
95 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
5 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
-57.91
95 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
6 แฟชั่นไอร์แลนด์ มีนบุรี
-62.49
90 %
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
7 ลาสาลี รามคาแหง
-66.59
90%
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
8 ลาดกระบัง
-68.67
85%
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
9 บางพลี สมุทรปราการ
-64.7
90%
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
10 สาโรง จ.สมุทรปราการ
-48.44
95%
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
11 ป้อมพระจุล จ.สมุทรปราการ
-64.77
90%
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
12 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
-75.99
80%
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz
13 ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
-54.65
90%
มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz

218

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

120%

้ ทีกทม.และปริมณฑล
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อ.คลองหลวง

ป้ อมพระจุล

สาโรง

บางพลี

ลาดกระบัง

รามคาแหง

มีนบุ รี

ม.เกษตร

สนามบินนา้

บางบัวทอง

พุทธมณฑล สาย 5

สถานีวทิ ยุจุฬาฯ

0%

อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ในการวัดและทดสอบการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯในพื้นที่ กทม.ปริมณฑลและ
ต่างจังหวัดแล้วนาผลการวัดระดับความแรงของสัญญาณที่ได้มาทาการวิเคราะห์รัศมีการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุ
จุฬาฯจนทราบปัญหาการรบกวนของสัญญาณจากคลื่นของวิทยุชุมชนจากนั้นนาข้อผลการรบกวนมาสังเคราะห์
ข้อมูลการแพร่กระจายคลื่นเพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพแบบหลายช่องทาง Multi Platform ผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่สู่ผู้ฟังให้รับชมและรับฟังพร้อมกับสื่อสารร่วมกิจกรรมกับวิทยุจุฬาฯได้ทั่วโลก ได้แก่
1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องส่งให้ผู้ฟังสามารถรับฟังทางคลื่น FM 101.5 MHz ในพื้นที่จุดบอดของ
สัญญาณได้เป็นบริเวณกว้างขึ้น ON AIR
2. ลงทุนสร้างห้องสตูดิโอจานวน 2 ห้อง เพื่อผลิตรายการด้านภาพโดยใช้บุคลากรชุดเดิมจัดรายการ
แบบให้ผู้ชมเห็นหน้าส่งผ่านช่องทาง ON LINE
3. จัดทา Application เผยแพร่รายการสูผ่ ู้ฟังทาง ON MOBILE
จากการสารวจข้อมูลระดับสัญญาณในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑลและต่างจังหวัดพบว่า ปัญหาของผู้ฟังที่ไม่
สามารถรับสัญญาณการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุจุฬาฯได้นั้น สาเหตุหลักมาจากการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนที่มี
จานวนมาก โดยเฉพาะวิทยุชุมชนที่พัฒนามาจากเสียงตามสายในหมู่บ้าน ที่ทาการ อบต. หรือวัด โดยใช้เครื่องส่งที่
ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการแพร่คลื่นแปลกปลอมจึงทาให้เกิดการฟุ้งกระจายคลื่นรบกวนส่งกระจาย
เสียงสถานีข้างเคียง รวมถึงอาจเกิดคลื่น Harmonic ส่งไปรบกวนกิจการวิทยุการบิน สาหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดวิทยุ
จุฬาฯถูกรบกวนด้วยคลื่นความถี่ทับซ้อน (Co Channel) คือ 101.5 MHz และ ในส่วนกลาง กทม.-ปริมณฑลจะถูก
รบกวนด้วย คลื่นข้างเคียง 101.25, 101.75 MHz ในบางพื้นที่อาจมี 101.3หรือ 101.6 MHz ส่งกระจายเสียง
รบกวนเพิ่มอีก สรุปผลการวัดและทดสอบได้ ดังนี้
ระดับความแรงสัญญาณที่รับฟังวิทยุจุฬาฯได้ในพื้นที่ต่างจังหวัด
ทิศ
เหนือ
ตะวันออเฉียงเหนือ
ตะวันออก

พื้นที่การรับฟังได้
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง (บางพื้นที่ตอนล่าง)
สระบุรี นครราชสีมา (บ้านกลางดง)
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
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ทิศ
ตะวันตก
ใต้

พื้นที่การรับฟังได้
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี (ท่ายาง)

ทิศ
เหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต้
กทม.

ระดับความแรงสัญญาณที่รับฟังวิทยุจุฬาฯได้ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
พื้นที่การรับฟังได้
ปากเกร็ด คลองหลวง ปทุมธานี เกษตร 85-90%
รามคาแหง ลาดกระบัง มีนบุรี บางพลี สาโรง ปากน้า 85-90%
บางบัวทอง สนามบินน้า 85-90%
พระราม 2 พุทธมณฑล สาย 5 85-90%
พญาไท บางบาหรุ ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 85-90%

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. รู้ระดับความแรงของสัญญาณและรัศมีการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯ
2. รู้พื้นที่การรบกวนจากวิทยุชุมชนทั้งใน กทม.-ปริมณฑลและต่างจังหวัด
3. วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาในรูปแบบหลายช่องทาง Multi Platform
การดาเนินการแก้ปัญหา แบบหลายช่องทางคือ ON AIR, ON LINE & ON APPLICATION MOBILE
1. รับฟังทางอินเทอร์เน็ต http://www.curadio.chula.ac.th
2. สื่อสารแสดงความคิดเห็นผ่านทาง http://www.twitter.com/curadio
3. สื่อสารแสดงความคิดเห็นผ่านทาง http://www.intragram.com.curadio
4. รับชมและรับฟังย้อนหลังผ่านทาง http://www.youtube.com/curadiochannel
5. รับชมรายการสดภาพและเสียงทางhttp://www.facebook.com/curadio/videos
6. สื่อสารร่วมกิจกรรมผ่านทาง http://www.applicationline.com/curadio
เอกสารอ้างอิง
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2559). รายงานประจาปี 2555 – 2559. 18-20.
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.).
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โครงการการศึกษาการใช้แก๊สในโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Study of Gas Usage in Faculty of Engineering, Chulalongkorn University's
Canteen
พิสิษฐ์ คุณจักร1 เกษมชะภัค ไกรภักดี2 และ จินดารัต เกษรจันทร์3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pisit kunajak1 Kasamchapak kaipakdee2 and Jindarat Kasonjun3
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาการใช้แก๊สภายในโรงอาหาร iCANTEEN ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งโรงอาหาร iCANTEEN เป็นอาคารที่มีโครงสร้างเหล็ก สร้างเพื่อทดแทนโรงอาหารเดิมที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้จากถังแก๊สภายในร้านค้าเมื่อปี พ.ศ. 2553 จึงมีการออกแบบให้โรงอาหารใหม่นี้ใช้ระบบการจ่ายแก๊สแบบ
จ่ า ยแก๊ ส จากส่ ว นกลางเพื่ อ ความปลอดภั ย และคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยการใช้ แ ก๊ ส ตามมิ เ ตอร์ ที่ ใ ช้ จ ริ ง โดยที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์จะเรียกเก็บเงินค่าใช้แก๊สจากร้านค้า แล้วจึงนาเงินดังกล่าวไปสั่งซื้อแก๊สเพื่อมาใช้งานภายในโรง
อาหาร แต่เงินที่คณะเรียกเก็บจากร้านค้ามีไม่เพียงพอในการสั่งซื้อแก๊ สในแต่ละเดือน จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาการ
ใช้แก๊สในโรงอาหาร ข้อมูลการเรียกเก็บค่าแก็ส ข้อมูลการจ่ายค่าสั่งซื้อแก๊ส และพบแนวทางการดาเนินการแก้ไข
คือ ต้องปรับอัตราเรียกเก็บค่าแก๊สให้สูงกว่าหรือเท่ากับค่าซื้อแก๊ส และควรเปลี่ยนวิธีแปลงปริมาณแก๊สจากมิเตอร์
เป็นน้าหนักเป็นวิธีใหม่ แต่ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ LPG Vaporizer เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้แก๊สให้ได้มากขึ้นและทาให้
เหลื อ ปริ ม าณแก๊ สเหลือ ทิ้ งน้ อ ยลง เนื่ อ งจากไม่ คุ้ มค่ าในการติด ตั้งแต่ค วรเก็ บ ค่ าบ ารุ งระบบแก๊ส แทน ซึ่ งหาก
ดาเนินการปรับตามวิธีการที่นาเสนอแล้วคาดว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้แก๊สจากร้านค้า
ภายในโรงอาหารได้เพียงพอกับจานวนเงินที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อแก๊ส
คาสาคัญ : ระบบการจ่ายแก๊ส , โรงอาหาร
Abstract
The purpose of this resarch is to study about gas usage in iCANTEEN, a canteen of faculty
of engineering, Chulalongkorn university. Structures of iCANTEEN were made of iron to substitute
the formal canteen which suffered from a fire incident in 2010. From the incident, central gas
supply system was chosen to be operated in the new canteen in order in improve safety. With
helps of gas meters, bills are able to be calculated according to the amount of gas used by an
individual vendor. The amount of money collected from vendors is used to buy more gas to use
in the canteen. After monthly observations, it was found that the faculty lost its profit, meaning
that the amount of money collected from vendors is less than the amount of money used to buy
the gas. This leads to the objectives of the research, which are to study the usage of gas in the
canteen, gas bills, gas purchasing payments, and find solutions to balance the money collected
and paid. The solutions proposed in this research are to increase the gas price that was set for
vendors so that the price is equal or higher that the gas purchasing price, and to change the method
of converting volume to mass of the gas meter, don not install LPG Vaporizer in order to rise the
amount of gas used and to reduce an amount of gas wasted because it is not worth the installation

222

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

but should keep the fee maintenance gas system . If all three solutions are done, the amount of
money collected from vendors is expected to be enough for gas purchasing
Keywords: Gas Supply System , Canteen
บทนา
โรงอาหาร iCANTEEN เป็นอาคารที่มีโครงสร้างเหล็ก สร้างเพื่อทดแทนโรงอาหารเดิมที่ เกิดเหตุเพลิง
ไหม้จากถังแก๊สภายในร้านค้าเมื่อปี พ.ศ. 2553 จึงมีการออกแบบให้โรงอาหารใหม่นี้ใช้ระบบการจ่ายแก๊สแบบจ่าย
แก๊สจากส่วนกลางเพื่อความปลอดภัย และคิดค่าใช้จ่ายการใช้แก๊สตามมิเตอร์ที่ใช้จริง โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
จะเรียกเก็บเงินค่าใช้แก๊สจากร้านค้า แล้ วจึงนาเงินดังกล่าวไปสั่งซื้อแก๊สเพื่อมาใช้งานภายในโรงอาหาร แต่เงินที่
เรียกเก็บจากร้านค้ามีไม่เพียงพอในการสั่งซื้อแก๊สในแต่ละเดือน จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาการใช้แก๊สในโรงอาหาร
เพื่อหาสาเหตุ และหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ทบทวนวรรณกรรม
นุชจรีย์ สมบัตินา (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและรูปแบบการจัดการโรงอาหารภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการโรงอาหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการ สังเกตการณ์
สารวจ สัมภาษณ์ และสืบค้นจากข้อมูลเอกสาร จากกรณีศึกษาโรงอาหารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง
พบว่าหากมหาวิทยาลัยต้องการให้โรงอาหารมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น โดยยังคงนโยบาย
ให้ร้านค้าจาหน่ายอาหารในราคาประหยัด ทางมหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาในเรื่องของนโยบายในการดูแลโรง
อาหารทั้ งส่ ว นงานบ ารุ งรั ก ษา และงานบริ ก าร ควรเป็ น ภาระหน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในการรั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินการจัดหา และด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถกาหนดคุณภาพที่ต้องการให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
ได้ และทางมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารควบคุ ม ติ ด ตามการด าเนิ น งานอย่ า งเคร่งครั ด เพื่ อ ให้ โ รงอาหารสามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ณัฐ ถิรธรรมานุกูล (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การปรับปรุงคุณภาพโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 5 ระยะ ได้แก่ (ระยะที่ 1) ระยะการ
สร้างแบบเครื่องมือในงานวิจัย มีการวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและการ
สัมภาษณ์ลูกค้าประกอบไปด้วย นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ของคณะฯ จากนั้นสร้างแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ (ระยะที่ 2) ระยะการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าผ่านเครื่องมือ SERVQUALโดยแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (ระยะที่
3) ระยะการสร้างการแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ มีการประยุกต์ใช้ SERVQUAL เข้ากับการแปลงหน้าที่
ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) เพื่อเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าไปเป็นข้อกาหนดทางเทคนิค (ระยะที่ 4) ระยะการ
ปรับปรุงคุณภาพ มีการวิเคราะห์และสรุปแผนงานปรับปรุงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคณะฯและคณะกรรมการโรง
อาหาร เพื่อขออนุมัติในการปรับปรุง (ระยะที่ 5) ระยะควบคุมคุณภาพ มีการประเมินความเสี่ยงหลังจากการ
ปรับปรุง การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครโดยสานักงานเขตปทุมวัน และการ
วัดความพึงพอใจของลูกค้าหลังการปรับปรุง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจคือ ผลการตรวจประเมินสุขลักษณะ
ด้านกายภาพและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารของโรงอาหารคณะฯ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ทาให้ได้หนังสื อรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าใน 5
มิติของ SERVQUAL ลดลงในทุกๆด้าน ซึ่งคุณภาพบริการโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก -0.816 เป็น -0.327 หรือ
เพิ่มขึ้น 59.93%
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วัตถุประสงค์
การศึกษาการใช้แก๊สในโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางลดปัญหาการเก็บเงินค่าแก๊สได้
น้อยกว่าเงินที่ซื้อแก๊ส
เป้าหมาย
1. พบสาเหตุของรายได้จากค่าแก๊สของร้านค้าได้น้อยกว่ารายจ่ายที่สั่งซื้อแก๊ส
2. สามารถหาแนวทางการลดปัญหาที่รายได้จากค่าแก๊สของร้านค้าได้น้อยกว่ารายจ่ายที่สั่งซื้อแก๊ส
สมมติฐาน
1. การกาหนดราคาเรียกเก็บค่าแก๊สไม่สัมพันธ์กับราคาค่าแก๊สที่สั่งซื้อ
2. ระบบการจ่ายแก๊สจากส่วนกลางเกิดการสูญเสียในระบบทาให้ไม่สามารถใช้แก๊สได้หมดถัง
3. การแปลงปริมาณแก๊สจากมิเตอร์ให้เป็นน้าหนักเพื่อนามาคิดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
วิธีการวิจัย
• วิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและการใช้เครื่องมือในงานวิจัย ดังนี้
• รวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บค่าแก๊สร้านค้าภายในโรงอาหาร ปี 2559-2560 และข้อมูลการจ่ายค่า
สั่งซื้อแก๊ส ปี 2559-2560
• เก็บข้อมูลปริมาณแก๊สคงเหลือในการใช้งาน โดยการชั่งน้าหนักถังแก๊สเก่าเมื่อเปลี่ยนถังใหม่
• กาหนดกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้แก๊สจากร้านค้าที่ใช้แก๊สภายในโรงอาหารจานวน
11 ร้าน และข้อมูลสั่งซื้อแก๊สจากบริษัทปี 2559 – 2560
จากการตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าแก๊สและการเก็บข้อมูลปริมาณแก๊สเหลื อทิ้ง นาข้อสังเกตที่ได้
จากการตรวจสอบข้อมูลหาปัจจัยองค์ประกอบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบทาให้เก็บค่าแก๊สได้น้อย โดยตรวจสอบ
เปรียบเทียบอัตราค่าแก๊สที่เรียกเก็บ และค่าแก๊สที่สั่งซื้อ และติดต่อสอบถามบริษัท ท็อปแก๊ส จากัด ผู้เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดปริมาณแก๊ส ในเรื่องของวิธีการปรับปรุงระบบการจ่ายแก๊สให้มีแก๊สคงเหลือน้อยที่สุด และ
วิธีการแปลงปริมาณการใช้แก๊สจากตัวเลขมิเตอร์เป็นน้าหนักกิโลกรัม
ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียกเก็บค่าแก๊สในอัตราที่ต่ากว่าราคาที่ซื้อ และเสีย
เงินค่าแก๊สที่ได้สั่งซื้อมากกว่าเงินค่าแก๊สที่ได้เรียกเก็บจากร้านค้าภายในโรงอาหารมาก โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียกเก็บสั่งซื้อแก๊สในอัตราค่าแก๊สเฉลี่ย ปี 2559 คือ 20.69 บาท/กก. และอัตราค่าแก๊สเฉลี่ย ปี 2560 คือ 20.99
บาท/กก แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียกเก็บค่าแก๊สจากร้านค้าในอัตรา 20 บาท/กก. และมีข้อมูลเปรียบเทียบค่า
แก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้า ปี 2559-2560 (ภาพที่ 1)
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้า
ปี 2559-2560

ค่าแก๊สที่สั่งซื้อ

ค่าแก๊สที่เก็บจากร้านค้า

ภาพที่ 1 ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บค่ า แก๊ ส ที่ สั่ ง ซื้ อ และค่ า แก๊ ส ที่ เ รี ย กเก็ บ จากร้ า นค้ า ปี 2559-2560 และมี ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้า ปี 2559-2560 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้า ปี 2559-2560
ราคาแก๊สที่
ปี จานวน จานวนเงิน
ค่าบารุง
จ่ายเงินค่าแก๊ส
ซื้อ
ค่าแก๊สที่เรียกเก็บ
ถัง
ที่สั่งซื้อแก๊ส
ระบบแก๊ส
มากกว่าซื้อแก๊ส
(บาท/กก.)
255
9
410 407,148.80
20.69
170,700.00
118,800.00
236,448.80
256
0
420 423,189.80
20.99
181,580.00
118,800.00
241,609.80
หมายเหตุ ค่าแก๊สที่เรียกเก็บใช้อัตรา 20 บาท/กก
จะเห็นได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเก็บเงินค่าแก๊สจากร้านค้าน้อยกว่าจานวนเงินที่สั่งซื้อแก๊ส แม้จะมี
การเก็บค่าบารุงระบบแก๊สเพื่อช่วยชดเชยก็ยังได้รับค่าแก๊สจากร้านค้าน้อยกว่าค่าแก๊สที่สั่งซื้อ ทาให้ต้องสูญเสียเงิน
ไปปีละประมาณแสนกว่าบาท
จากการตรวจสอบถังแก๊สเมื่อไม่สามารถใช้งานได้แล้วพบว่าเหลือแก๊สอยู่ในถังเฉลี่ยต่อถังคือ 1.15 กก.
คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของปริมาณแก๊สทั้งหมด และมีข้อมูลปริมาณแก๊สคงเหลือและมูลค่าแก๊สคงเหลือ ปี 2559-2560
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลปริมาณแก๊สคงเหลือและมูลค่าแก๊สคงเหลือ ปี 2559-2560
ปริมาณแก๊สที่เหลือ
คิดเป็นจานวนเงิน
ปี
จานวนถัง
(กก.)
(บาท)
255
9,754.61
410
471.50
9
256
10,138.92
420
483.00
0
จากการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัท ท้อปแก๊ส จากัด ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดปริมาณแก๊สพบว่า
วิธีการปรับปรุงระบบการจ่ายแก๊สให้มีแก๊สคงเหลือน้อยที่สุดจาเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ LPG Vaporizer ใน
ระบบแก๊สรวม เพื่อทาให้น้าร้อน ไปต้มแก๊ส LPG ทาให้สามารถใช้แก๊สได้ดีขึ้นและคงเหลือแก๊สที่ถังน้อยลงและจะมี
ค่าติดตั้งไม่เกิน 300,000 บาท และจากข้อมูลปริมาณแก๊สคงเหลือหากมีการติดตั้งอุปกรณ์ LPG Vaporizer จะต้อง
ใช้เวลามากกว่า 30 ปี จึงจะคุ้มทุน และการแปลงปริมาณแก๊สที่ได้จากมิเตอร์เป็ นน้าหนักของแก๊สนั้น วิธีคิดของ
บริษัท ท้อปแก๊ส จากัด มีดังนี้
ปริมาณแก๊สจริง = เลขจากมิเตอร์ x (แรงดันที่มิเตอร์(bar)) +1)
น้าหนักแก๊ส (กก.) = ปริมาณแก๊สจริง x 2.1
แรงดันที่มิเตอร์ (bar) =1.0 (ได้จากเกจวัดความดันที่มิเตอร์)
เมื่อนาไปคานวณโดยใช้ข้ อมูลเรียกเก็บค่าแก๊สจากร้านค้า ปี 2559-2560 จะได้ปริมาณน้าหนักแก๊ส
มากกว่าวิธีคิดเดิมที่เคยใช้ ทาให้เรียกเก็บค่าแก๊สได้เพิ่มขึ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่คิดโดยวิธีเดิม และค่า
แก๊สที่คิดโดยวิธีใหม่ และยังใกล้เคียงกับค่าแก๊สที่ได้สั่งซื้อจริง ดังนี้ (ภาพที่ 2)
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มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้าที่
ใช้วิธีคานวณแบบเดิมและใช้วิธีคานวณแบบใหม่ ปี 2559-2560

ค่าแก๊สที่สั่งซื้อ

ค่าแก๊ส วิธีเดิม

ค่าแก๊ส วิธีใหม่

ภาพที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่ที่คานวณโดยวิธีเดิม และค่าแก๊สที่คานวณโดยวิธีใหม่และค่าแก๊สที่สั่งซื้อจริง
รายเดือน ปี 2559-2560
จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้วิธีคานวณปริมาณแก๊สของบริษัท ท้อปแก๊ส จากัด ทาให้สามารถเรียกเก็บค่าแก๊สได้
เพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับค่าแก๊สที่ได้สั่งซื้อจากบริษัท เมื่อคิดรวมค่าบารุงระบบแก๊สแล้วจะทาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถเรียกเก็บเงินได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแก๊สจากบริษัท ดังนี้ ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบจานวนเงินที่สั่งซื้อแก๊สกับค่าแก๊สที่เรียกเก็ บจากร้านค้าที่คานวณโดยวิธีของบริษัท
ท้อปแก๊ส จากัด ปี 2559-2560
จานวนเงิน ค่าแก๊สที่เรียกเก็บ
ที่สั่งซื้อแก๊ส
(วิธีใหม่)
2559 407,148.80
367,529.40
2560 423,189.80
371,322.00
หมายเหตุ ใช้อัตราค่าแก๊ส 21 บาท/กก.
ปี

ค่าบารุง
ระบบแก๊ส
118,800.00
118,800.00

จ่ายเงินค่าแก๊สมากกว่าซื้อแก๊ส
39,619.40
51,867.80

สรุปผลการศึกษา
สาเหตุของรายได้จากค่าแก๊สของร้านค้าได้น้อยกว่ารายจ่ายที่สั่งซื้อแก๊ส
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเก็บเงินค่าแก๊สจากร้านค้าในอัตรา 20 บาท/กก ซึ่งน้อยกว่าอัตราค่าแก๊สที่
สั่งซื้อจากร้านค้าในอั ตราค่าแก๊สเฉลี่ย ปี 2559 คือ 20.69 บาท/กก. และอัตราค่าแก๊สเฉลี่ย ปี 2560 คือ 20.99
บาท/กก
2. ระบบการจ่ายแก๊สจากส่วนกลางเกิดการสูญเสียในระบบทาให้ไม่สามารถใช้แก๊สได้หมดถัง พบว่า
เหลือแก๊สอยู่ในถังเฉลี่ยต่อถังคือ 1.15 กก.คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของปริมาณแก๊สทั้งหมด
3. วิธีการแปลงปริมาณแก๊สที่ได้จากมิเตอร์เป็นน้าหนักแก๊สของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไม่ตรงกับวิธีการคานวณของบริษัท ท้อปแก๊ส จากัด คานวณแล้วได้ปริมาณแก๊สที่คานวณได้น้อยกว่า
และทาให้เรียกเก็บเงินจากร้านค้าได้น้อย
แนวทางการลดปัญหาที่รายได้จากค่าแก๊สของร้านค้าได้น้อยกว่ารายจ่ายที่สั่งซื้อ
1. การปรับอัตราค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้าให้ไม่น้อยกว่า 21 บาท/กก.
2. การติดตั้งอุปกรณ์ LPG Vaporizer ในระบบการจ่ายแก๊สจากส่วนกลางทาให้สามารถใช้แก๊สได้ดขี นึ้
และคงเหลือแก๊สที่ถังน้อยลง แต่มีค่าติดตั้งค่อนข้ างสูง ทาให้ใช้เวลานานกว่าจะคุ้มค่ากับมูลค่าของปริมาณแก๊ส
คงเหลือ จึงไม่ควรติดตั้ง แต่สามารถใช้วิธีเก็บค่าบารุงระบบแก๊สเพื่อชดเชยกับการสูญเสียของแก๊สคงเหลือได้
3. วิธีการแปลงปริมาณแก๊สที่ได้จากมิเตอร์เป็นน้าหนักแก๊สของบริษัท ท้อปแก๊ส จากัด ทาให้คานวณ
ได้ปริมาณแก๊สมากกว่าเดิม และสามารถเรียกเก็บค่าใช้แก๊สจากร้านค้าได้เพิ่มขึ้น
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. จากการศึกษาพบว่าอัตราเรียกเก็บค่าแก๊สต่ากว่าอัตราที่ได้ค่าซื้อแก๊ส ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์
จึงควรปรับอัตราเรียกเก็บค่าแก๊สจากร้านค้าให้ไม่น้อยกว่า 21 บาท/กก.
2. ระบบการจ่ายแก๊สจากส่วนกลางของโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสูญเสียแก๊สคงเหลือ
เป็นร้อยละ 2.4 ของแก๊สทั้งหมด แต่การเพิ่มอุปกรณ์ LPG Vaporizer เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้แก๊สให้ได้มากขึ้นและ
ทาให้เหลือปริมาณแก๊สเหลือทิ้งน้อยลง มีการลงทุนสูง ทาให้ใช้เ วลานานกว่าจะคุ้มค่ากับมูลค่าของปริมาณแก๊ส
คงเหลือ ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการเก็บค่าบารุงระบบแก๊สเพื่อชดเชยกับการสูญเสียของแก๊สคงเหลือได้
3. วิธีการแปลงปริมาณที่ได้จากมิเตอร์เป็นน้าหนักของแก๊สของเดิมที่เคยใช้จะได้ปริมาณแก๊สน้อยกว่า
วิธีคิดของบริษัท ท้อปแก๊ส จากั ด ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนวิธีแปลงปริมาณแก๊สจากมิเตอร์เป็นน้าหนักใหม่ เพื่อให้
คานวณได้ปริมาณแก๊สมากกว่าเดิม และสามารถเรียกเก็บค่าใช้แก๊สจากร้านค้าได้เพิ่มขึ้น
หากดาเนินการปรับตามวิธีการที่นาเสนอแล้วคาดการณ์ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าใช้แก๊สจากร้านค้าภายในโรงอาหารได้เพียงพอกับจานวนเงินที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อแก๊ส
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ความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
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Opinions of the students about the important factors affecting the quality of
service of Faculty Engineering Library, Chulalongkorn University
ณวัฒน์ เนียมแสง1 และ สุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ2
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Nawat Neamsang1 and Supunnee Yongkidchareaealarp2
Engineering Library, Chulalongkorn University
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อ ศึ กษาความเห็ นของนิสิต เกี่ ยวกับ ปัจ จัยส าคัญ ที่ส่งผลต่ อคุ ณภาพการ
ให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้และความเข้าใจ
ของผู้ให้บริการ 2) ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และ 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
โท และเอก ที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 - 30 พฤศจิ ก ายน 2560 จ านวนทั้ งสิ้ น 372 คน ผู้ วิ จั ย ได้
ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มากที่สุดคือ ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุดทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก โดยที่ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด ( X = 4.02) และเมื่อจาแนกปัจจัยย่อย พบว่า
ปัจจัยสาคัญที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในแต่ละด้านคือ ความสามารถในการสื่อสาร ในด้านความรู้และความเข้าใจของผู้
ให้บริการ ( X = 3.99) การให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
( X = 3.91) และการมีบุคลิกภาพที่ดี ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ( X = 4.10) อย่างไรก็ตามผลการวิจัย
ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจาก ผู้รับบริการมีความเห็นว่า การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นสาคัญที่สุด
คาสาคัญ: ห้องสมุด ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณภาพงานบริการ
Abstract
This research aims to Opinions of the students about the important factors affecting the
quality of service of Faculty Engineering Library, Chulalongkorn University 3 aspects 1) Knowledge
and understanding of service providers 2) The convenience and speed of service 3) Provider
relationship. Population groups are the students who were enrolled in the bachelor’s, master’s,
and doctoral levels in the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, and used the library
during November 1st – 30th, 2017, the total number of 372 people. Researchers have hypothesized
that the important factors affecting the quality of service Engineering Library are enthusiasm to
help in provider relationship.
The research results that important factors affecting the quality of library service in all 3
aspects is very high, which the side of provider relationship average the most ( X = 4.02). When
the classification of the factors the most important factors in each aspect is an ability to
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communicate in terms of knowledge and understanding of service providers ( X = 3.99), With fast
steps. For convenience and quick service ( X = 3.91) and Good personality in provider relationship
( X = 4.10). However, the results of this research are inconsistent with the assumptions made
because the service of the opinion that the personality, the most important
Keywords: Library, Library Engineering, Quality of Service
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย มี บ ทบาทส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน การวิ จั ย ทะนุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และตลอดชีวิต (ทบวงมหาวิทยาลัย , 2544) ซึ่งสอดคล้องกับที่ สุมน ถนอมเกียรติ (2540) กล่าวว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยนับว่ามีความสาคัญมากต่อการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปจะประกอบด้วยงานหลัก
ได้แก่ งานบริหาร งานเทคนิคและงานบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น งานที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์โดยตรง คือ งานบริการ
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุด
เฉพาะสาขาวิชาที่ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลที่สนใจทั่วไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย
มีงานเทคนิคเกี่ยวกับการจัดหา รวบรวมและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริการ
ต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านการเรียนการสอน การวิจัย นอกจากการ
จัดหา จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ แล้ว ในส่วนของงานบริการห้องสมุดจัดให้มีบริการของห้องสมุด เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด โดย จินตนา เกสรบัวขาว (2542 : 2) ได้ให้ความหมายของ “บริการของห้องสมุด ว่า
เป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยการจัดเตรียมวัสดุ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกไว้ให้พร้อม และหา
เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างเต็มที่
จะเห็นได้ว่า บริการของห้องสมุดนั้น จัดทาขึ้นมาเพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ คือ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและบุคคลทั่วไป ที่เข้าใช้บริการของห้องสมุด โดยงานบริการ
พื้นฐานที่ห้องสมุดมีคือ บริการยืม - คืนหนังสือ บริการยืม - คืนวารสาร บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด บริการตอบ
คาถามและช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นต้น และบริการของห้องสมุดที่จัด ให้มีในแต่ละแห่งจะมี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพันธกิจ และด้วยเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไป ทาให้บริการ
ต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ทาให้ห้องสมุดต้อง
ปรับตัว และทบทวนข้อดีและข้อด้อยของห้องสมุด เพื่อใช้ในการพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นควรที่จะทาการวิจัยเพื่อทราบถึง ความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ ด้านความสะดว กและ
รวดเร็วในการให้บริการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันการบริการต่างก็มุ่งที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่มา
ติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ทาให้การแข่งขันด้วยการบริการ
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ห้องสมุดก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากเดิมงานบริการของ
ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนด้วยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้บริการมากขึ้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่สังกัดในหน่ วยงานนั้น ๆ หรืออาจจะเป็ น
บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้งาน
การบริ ก ารของห้อ งสมุ ดเป็ นการจั ดเตรีย ม จั ด หา และให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ใ ช้ บ ริก าร โดยการบริก ารที่ ต้ องพบและ
เผชิญหน้ากับผู้ใช้บริการมากที่สุด ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการและนักวิจัยได้ให้หมายของ “บริการ” ไว้ดังนี้
ความหมายของ “บริการ”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า “บริการ” หมายถึง การ
ปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
การบริการเป็น กระบวนการหรือการปฏิบัติที่กลุม่ บุคคลหนึ่งสามารถนาเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง เป็น
สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่สามารถสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการโดยก่อให้เกิดความพึงพอใจและความรู้สึกที่ดี การบริการนับว่าเป็นหัวใจของธุรกิจยุคใหม่
จะเห็นได้ว่าการบริการได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อชีวิตประจาวันของคนเรามาก เพราะรูปแบบการดาเนินชีวิตและ
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไปตามค่ า นิ ย ม ผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ส นใจในความอยู่ ดี กิ น ดี แ ละมี ค วาม
สะดวกสบายมากขึ้น ต้องการการบริการที่ดี รวดเร็วและง่าย จะเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม การ
ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ธนาคาร สายการบิน ฯลฯ ต่างก็มุ่งที่จะแข่งขันกันเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
ซึ่งนอกจากจะแข่งขันกันในเรื่องมาตรฐานสินค้าแล้ว การแข่งขันด้านการให้บริการที่เป็นเลิศถือว่าเป็นหัวใจที่สาคัญ
(สุพรรณี อินทร์แก้ว, 2550)
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า บริการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดความสะดวก สบาย โดยเกิดจาก
การปฏิสัมพันธ์กันของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจในการมาใช้บริการ
ความหมายของ “คุณภาพ”
ราชบัณฑิตยสถาน (2561) ให้ความหมาย “คุณภาพ” หมายถึง ลักษณะที่ดีเด่นของสิ่งใด ๆ คุณภาพของ
สิ่งของอาจจะมองที่ลักษณะ ประโยชน์ใช้สอย ความทนทาน ความสวยงาม หรือประสิทธิภาพในการใช้งาน
นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ (2552 อ้างถึงใน วุฒิภูมิ ศรีวิชา, 2553 : 11) ให้คาจากัดความของคาว่ า คุณภาพ ว่า
หมายถึง ความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มักแสดงในรูปแบบของข้อกาหนด (Specification) หรือความ
สอดคล้ อ งกั บมาตรฐาน (Standard) และในปั จ จุ บัน ความหมายของคุณภาพยังรวมไปถึ งการที่ ผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการผลิตนั้นมีความแปรปรวนน้อย
ดังนั้น “คุณภาพ” หมายถึง สิ่งที่ทาให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ โดยของที่ได้รับจะต้องมีลักษณะที่ดีและ
ตรงกับความต้องการซึ่งอาจจะรวมถึงการมีมาตรฐานของสิ่งนั้น ๆ ในการรับรอง
ความหมายคุณภาพการบริการ
คาว่า คุณภาพบริการ มากจากคาภาษาอังกฤษว่า Service Quality มีผู้ให้ความหมายดังนี้
อุสมาน (2554) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้
ว่าจะได้รับการบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับ
ที่แตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคลและความพึงพอใจนี้เองเป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับ
จากการบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
Boone และ Kurtz (1998) กล่าวว่า “คุณภาพการบริการ” เป็นความคาดหวังต่อคุณภาพและคุณภาพ
ที่รับรู้จากการนาเสนอการบริการ
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Gerson (1993) ให้ความหมายของ “คุณภาพการบริการ” ว่า คุณภาพการบริการจะถูกกาหนดโดยมี
พื้นฐานอยู่บนการรู้ของลูกค้า ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าบอกว่ามีคุณภาพนั้นจึงถือว่ามีคุณภาพอย่างแท้จริง
จากที่มีผู้ให้ความหมายของ “คุณภาพบริการ” ไว้ สรุปได้ว่า คุณภาพบริการ หมายถึง การได้รับบริการ
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ซึ่งความคาดหวังต่อบริการของผู้ใช้บริการ
แต่ละคนจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริการ เวลาและสถานที่
เป็นต้น
ความสาคัญของคุณภาพการบริการ
ขวัญฤทัย (2552) กล่าวว่า การบริการมีความสาคัญและมีบทบาทเป็น อย่างมากในโลก ซึ่งในประเทศ
ไทย ภาคการบริการถือว่ามีความสาคัญไม่แพ้ภาคการผลิต จากการปรับเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสูก่ าร
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Countries - NIC) ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและระบบข่าวสารต่างๆ ซึ่งได้ ส่งผลให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการมีการขยายตัวมากขึ้น และพบว่า
อุ ต สาหกรรมมีแ นวโน้ม ที่ จะมีก ารเจริญ เติบ โตอย่า งรวดเร็ว และมี ค วามต่ อเนื่ อ ง ซึ่ งจะส่ งผลต่อ ความเป็นอยู่
ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชน การศึกษา และรายได้สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน ก่อให้เกิดความต้องการใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ อานวยความสะดวกของผู้รับบริการใหม่ๆ ดังนั้น อาชีพการบริการจึงมี
ความหลากหลาย และมีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก
Martin (1995 : อ้างถึงใน ณิชาปวีณ์ กกกาแหง, 2556 : 23 - 24) กล่าวถึง ความสาคัญของคุณภาพ
การบริการ ไว้ 4 ประการ คือ
ประการแรก การสร้างคุณภาพการบริการช่วยให้ธุรกิจเติบโต ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของธุรกิจ
บริการ จึงทาให้ผู้ประกอบการต่างๆ หันมาให้ความสาคัญกับการบริการเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจต่างๆ มีการสร้าง
คุณภาพการบริการควบคู่ไปกับการให้บริการตามปกติ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของธุรกิจบริการนั้นอยู่ในอัตราที่สูง
มาก
ประการที่สอง การให้คุณภาพการบริการที่ดีนาความได้เปรียบมาให้ เมื่อการแข่งขันทางธุรกิจมีสูงขึ้น
ซึ่งคุณภาพการบริการที่ดีจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกนามาใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่ง และถ้าบริษัทหรือหรือองค์กรใด
ให้คณ
ุ ภาพบริการเหนือกว่าคู่แข่งขัน ก็ถือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบแก่บริษัท
ประการที่สาม คุณภาพบริการเป็นปัจจัยสาคัญที่มีต่อการตัดสินใจซื้อซ้าของลูกค้า ในปัจจุบันนี้ ความ
ต้องการของลูกค้ามีมากขึ้น เนื่องจากโลกอยู่ในยุคของการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ลูกค้ามีความรู้มากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่
ลูกค้าคาดตามปกติจากการซื้อสินค้าอยู่แล้ว สิ่งที่ควรได้รับคือ การได้สินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา แต่
เหนือไปกว่านั้น ยังมีสิ่งที่ลูกค้าคาดหมายไว้สูงกว่าปกติคือ การได้รับบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น
ซึง่ สิ่งนี้เองจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อซ้าและการให้ความจงรักภักดีต่อสินค้านั้นด้วย
ประการที่สี่ คุณภาพการบริการจะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ เนื่องจาก
คุณภาพการบริการที่ดีของบริษัทหรือองค์กร เป็นสิ่งที่สามารถผูกใจ หรือรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ยังคงอยู่ และยังเป็นส่ง
ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ (2) นาข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดาเนินงานของศูนย์วิทยบริการ เป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการ
รวมถึงการวางแผนพัฒนาศูนย์ วิทยบริ การที่สอดคล้องกับความต้อ งการของผู้ใ ช้บริการได้อ ย่างต่ อเนื่ องและมี
ประสิทธิภาพ โดยผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของศูนย์
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วิทยบริการ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก ได้แก่ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม สุภาพ เป็นมิตร ค่าเฉลี่ย 3.88 ให้
คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.82 กระตือรือร้นและ
เต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.80 ตามลาดับ และด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกและด้านบริการข้อมูลวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง
รุจิรา เหลืองอุบล และ น้าลิน เทียมแก้ว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ และด้านการประชาสัมพันธ์ โดย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักวิทยบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อแล้ว ผลปรากฏว่า ด้านที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50) โดยมีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมาก 3 ลาดับ คือ การตรวจผู้ใช้บริการบริเวณประตูเข้า-ออก ( X =4.83) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว
( X = 4.67) และให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการใช้บริการ ( X = 4.50)
นั ย นา ตรี เ นตรสั ม พั น ธ์ (2551) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจาปี การศึกษา 2551 โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (ช่วงเดือน ม.ค - มี.ค 52 ) จานวน 340 คน ในด้านต่างๆ คือ 1) ความคิดเห็นต่อทรัพยากร
สารสนเทศที่มีให้บริการ 2) ความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ ของสานักหอสมุด 3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพสิ่งอานวย
ความสะดวก 4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรสานักหอสมุด 5) ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการของสานักหอสมุด 6) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักหอสมุด 7) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสานักหอสมุดในภาพรวม 8) จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงของสานักหอสมุด พบว่า ความพึง พอใจต่อ
กระบวนการขั้ น ตอนการให้ บริ การของสานัก หอสมุด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ความพึงพอใจต่อ กระบวนการขั้ น ตอนการ
ให้บริการของสานักหอสมุด โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (4.01) และพบว่า กระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการด้านมีการให้บริการตามลาดับก่อน - หลัง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด (4.19) และมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ตู้รับความคิดเห็นและแบบประเมินการบริการ (3.85)
จิราภรณ์ พลสุวัตถ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สังกัดภาคนครหลวง 4 พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้าน
รูปลักษณ์ อยู่ในระดับมาก เพราะพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวยงาม อรทัย เชิดชูธรรม
(2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ในเขตเทศบาล อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ด้านรูปลักษณ์ คือ
พนักงานธนาคารที่บริการแต่งกายประณีตและดูดี
สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มากที่สุดคือ ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุ ณภาพการให้บริการของ
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ผู้วิจัยจะเสนอวิธีการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
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1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กาลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เข้าใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นในปี 2560 พบว่า จานวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มี
ทั้งหมด 5,280 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างของนิสิตที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยการคานวณจากสูตร
𝑛=

𝑁
1 + 𝑁𝑒 2

โดย N = ขนาดของกลุ่มประชาการ
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ให้ N = 5,280)
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (e = 0.05)
แทนค่า
5280
𝑛=
= 371.8
2
1+(5280∗0.05 )

ปรากฏว่าได้กลุม่ ตัวอย่างนิสิต จานวนทั้งสิ้น 372 คน
2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2
ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ (3 ข้อ) ด้านความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการ (4 ข้อ) และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ (8 ข้อ)
โดยกาหนดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ 5 ระดับคือ
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมากที่สดุ หมายถึง 5 คะแนน
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก
หมายถึง 4 คะแนน
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับปานกลาง หมายถึง 3 คะแนน
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับน้อย
หมายถึง 2 คะแนน
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับน้อยที่สุด หมายถึง 1 คะแนน
ซึ่ ง เกณฑ์ เ ฉลี่ ย ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด คณะ วิ ศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้สูตรคานวณช่วงความกว้างของชั้นดังต่อไปนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มคี ่าต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า จากสูตร = (5 – 1)/5 = 0.8
โดยจะได้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้
4.21 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมากที่สุด (มส)
3.41 - 4.20 หมายถึง ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก (ม)
2.61 - 3.40 หมายถึง ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับปานกลาง (ป)
1.81 - 2.60 หมายถึง ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับน้อย (น)
1.00 - 1.80 หมายถึง ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ระดับน้อยที่สดุ (นส)
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
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3. การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
ทดสอบแบบสอบถามกับนิสิต ที่ไม่ได้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 30 คน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 372 ชุด ให้แก่นิสิตที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ผลปรากฎว่า
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 343 ชุด คิดเป็น 92.20%
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบสอบถามทีร่ วบรวมได้มาวิเคราะห์ ดังนี้
1. ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ตามที่ได้กาหนดไว้
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มคาตอบเป็นด้าน
ต่างๆ และภายใต้แต่ละด้านเรียงตามลาดับความถี่ของคาตอบ
สาหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นาเสนอในรูปแบบตารางและคาบรรยายประกอบตาราง สรุปพร้อมอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะต่อไป
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมทั้ง 3 ด้าน
เป็ น การน าเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ ด้าน
ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมทั้ง 3 ด้าน
สถานภาพ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการของห้องสมุด
ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ
ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ

นิสิตระดับปริญญาโท
(N = 15)
SD
X
4.05
(ม)
3.52
(ม)
4.20
(ม)

0.73
0.97
0.84

นิสิตระดับปริญญาตรี
(N = 328)
SD
X
3.93
(ม)
3.62
(ม)
4.02
(ม)

0.74
0.95
0.85

รวม
(N = 343)
SD
X
3.94
(ม)
3.62
(ม)
4.02
(ม)

0.75
0.95
0.85

จากตารางที่ 1 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า
ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมา ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.94 และน้อยที่สุด ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 3.62
เมื่อจาแนกตามสถานภาพภาพของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้ าน ของ
นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมากและมี
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ค่าเฉลี่ยเหมือนกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.20 และ 4.02 รองลงมา
คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ มีค่ าเฉลี่ย 4.05 และ 3.93 น้อยที่สุดด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.52 และ 3.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ
สถานภาพ
ด้านความรู้และ
ความเข้าใจของผู้ให้บริการ
ความสามารถในการสื่อสาร
สามารถชี้แจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของ
การให้บริการ
เข้าใจความต้องการของท่านที่มาใช้บริการ
ต่างๆ ของห้องสมุด

นิสิตระดับปริญญาโท
(N = 15)
SD
X
4.00
(ม)
4.06
(ม)
4.03
(ม)

0.74
0.72
0.79

นิสิตระดับปริญญาตรี
(N = 328)
SD
X
3.99
(ม)
3.83
(ม)
3.89
(ม)

0.73
0.71
0.78

รวม
(N = 343)

X

SD

3.99
(ม)
3.84
(ม)
3.90
(ม)

0.73
0.71
0.78

จากตารางที่ 2 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความรู้และความเข้าใจ
ของผู้ให้บริการจากแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยย่อยทั้ง 3 ข้อ มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการระดับมาก โดยความสามารถในการสื่อสาร เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3.99 รองลงมา เข้าใจความต้อ งการของท่านที่มาใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.90 และน้อย
ที่สุด สามารถชี้แจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.84
เมื่อจาแนกตามสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาโท พบว่า สามารถชี้แจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของ
การให้บริการ เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.06 และน้อยที่สุด
ความสามารถในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 4.00 สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า ความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.99 และน้อยที่สุด สามารถชี้แจงให้
ท่านหายสงสัยในเรื่องของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.83 ทั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาเหมือนกัน คือ เข้าใจความต้องการของท่านที่มาใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.03 และ 3.89
ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ปั จ จั ย ส าคั ญที่ ส่งผลต่อ คุณภาพการให้ บริก ารของห้อ งสมุด ด้ า นความสะดวกและรวดเร็ว ในการ
ให้บริการ
นิสิตระดับปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาตรี
รวม
สถานภาพ
(N = 15)
(N = 328)
(N = 343)
ด้านความสะดวกและ
SD
SD
SD
X
X
X
รวดเร็วในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและง่าย
3.00
1.08
3.27
1.08
3.26 1.08
ในการติดต่อ
(ป)
(ป)
(ป)
มีลาดับ ขั้นตอนและกระบวนการ
3.67
0.88
3.72
0.91
3.72 0.91
ในการติดต่อทีส่ ะดวก
(ม)
(ม)
(ม)
เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการและแก้ไข
3.60
0.79
3.63
0.91
3.63 0.81
ปัญหาให้แก่นิสติ ทันทีที่มาติดต่อ
(ม)
(ม)
(ม)
ขอรับบริการ
สามารถให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวก
3.73
0.94
3.91
0.94
3.91 0.94
รวดเร็ว
(ม)
(ม)
(ม)
จากตารางที่ 3 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความสะดวกและรวดเร็ว
ในการให้บริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด 2 ระดับ คือ ระดับ
มาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยสามารถให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุดระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.91 รองลงมา มีลาดับขั้นตอนและกระบวนใน
การติดต่อที่สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.72 และน้อยที่สุด เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิตทันทีที่มา
ติดต่อขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.63 ระดับปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและง่ายในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย
3.26 และเมื่อจาแนกตามสถานภาพ พบว่า นิสิตระดับปริญญาโทและนิสิตระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด 2 ระดับ คือ ระดับมาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ ที่
เหมือนกัน โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดของปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อคุณภาพการบริการระดับมากคือ สามารถให้บริการด้วย
ขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.73 และ 3.91 รองลงมา มีลาดับ ขั้นตอนและกระบวนการในการติดต่อที่
สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และ 3.72 ต่อ และน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.60 และ 3.63 ต่อ เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ
และแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิตทันทีที่มาติดต่อขอรับบริการ ทั้งนี้ ระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก
และง่ายในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.00 และ 3.27 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
นิสิตระดับปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาตรี
รวม
สถานภาพ
(N = 15)
(N = 328)
(N = 343)
ด้านมนุษยสัมพันธ์
SD
SD
SD
X
X
X
ของผู้ให้บริการ
ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
4.07
0.81
3.97
0.81
3.97 0.81
(ม)
(ม)
(ม)
ความเต็มใจที่จะให้บริการ
4.27
0.81
4.03
0.81
4.03 0.81
(ม)
(ม)
(ม)
ความยิ้มแย้ม แจ่มใส
4.20
0.94
3.91
0.93
3.91 0.93
(ม)
(ม)
(ม)
การพูดจาไพเราะ สุภาพ
3.73
0.85
3.91
0.85
3.91
0.94
(ม)
(ม)
(ม)
ดูเป็นมิตรต่อผู้ใช้
4.20
0.92
3.98
0.91
3.98 0.91
(ม)
(ม)
(ม)
การมีบุคลิกภาพที่ดี
4.13
0.79
4.10
0.77
4.10 0.77
(ม)
(ม)
(ม)
เป็นนักฟังที่ดี
4.00
0.85
3.98
0.84
3.98 0.84
(ม)
(ม)
(ม)
รู้จักควบคุมอารมณ์ของตน
4.00
0.88
4.03
0.86
4.03 0.86
(ม)
(ม)
(ม)
จากตารางที่ 4 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้
ให้บริการ พบว่า ปัจจัยย่อยทั้ง 8 ข้อ มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก โดยการ
มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.10 รองลงมา มี 2 ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ย 4.03 เท่ากัน คือ ความเต็มใจที่จะให้บริการ และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตน น้อยที่สุด มี 2 ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ย 3.91 เท่ากัน คือ ความยิ้มแย้ม แจ่มใส และการพูดจาไพเราะ สุภาพ เมื่อจาแนกตามสถานภาพภาพนิสิต
ระดับปริญญาโท พบว่า ความเต็มใจที่จะให้บริการ เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.27 และรองลงมามี 3 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ย 4.20 เท่ากัน คือ ความยิ้มแย้ม แจ่มใส การพูดจาไพเราะ
สุภาพ และดูเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.07 ต่อด้านความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ สาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.10 รองลงมา มี 2 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ย 4.03 เท่ากัน คือ ความเต็มใจที่จะให้บริการ และรู้จักควบคุม
อารมณ์ของตน และน้อยที่สุด มี 2 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ย 3.91 เท่ากัน คือ ความยิ้มแย้ม แจ่มใจ และการพูดจาไพเราะ
สุภาพ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยสาคั ญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านความรู้และความ
เข้าใจของผู้ให้บริการ ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ โดย
กาหนดสมมติฐานของการวิจัย คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากที่สุดคือ ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
สาหรับการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จานวน 372 ชุด ผลปรากฎว่า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จานวน 343 ชุด คิดเป็น 92.20%
ตอนที่ 1 ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมทั้ง 3 ด้าน
ด้านคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก โดยด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.02 เมื่อจาแนกตามสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาตรี พบว่า มีปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมากเหมือนกันคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.20 และ 4.02 ตามลาดับ ทั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีเข้า
ห้องสมุดเพื่อใช้บริการ ยืม – คืนหนังสือสาหรับประกอบการเรียน ทารายงาน ทาวิจัย หรือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
จึงต้องมีการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หลักคอยให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืนหนังสือ
ที่เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้
ให้บริการ
ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ (ตารางที่ 2) พบว่า ปัจจัยย่อยทั้ง 3 ข้อ มีค่าเฉลี่ยของ
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก โดยความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.99 และเมื่อจาแนกตามสถานภาพภาพนิสิต
ระดับปริญญาโท พบว่า สามารถชี้แจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของการให้บริการ เป็นปัจ จัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.06 สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า ความสามารถใน
การสื่อสาร เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.99 และน้อยที่สุด
สามารถชี้แจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.83 ทั้งนี้ ความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร
(2555) ที่ว่า ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.82 อาจ
เนื่องมาจาก ความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ จึงสามารถตอบข้อซักถามที่ไม่ลึกเกินไปได้ และมีบรรณารักษ์
คอยดูแล ให้คาปรึกษารวมถึงตอบข้อซักถามที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะตอบได้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ
ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ (ตารางที่ 3) พบว่า มีปัจจัยย่อย 3 ข้อ เป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมาก และ 1 ข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถให้บริการด้วย
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุดระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3.91 และในระดับปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและง่ายในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.26 ทั้งนี้เมื่อจาแนก
ตามสถานภาพ พบว่า นิสิตระดับปริญญาโทและนิสิตระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของห้องสมุด 2 ระดับที่เหมือนกัน คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดของ
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการระดับมากคือ สามารถให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
3.73 และ 3.91 ในระดับปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่ให้ ความสะดวกและง่ายในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.00 และ 3.27
ตามลาดับ
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ผลการวิ จัยในส่วนนี้ สอดคล้อ งกับ ผลการวิจั ยของ นั ย นา ตรี เ นตรสัมพั นธ์ (2551) ที่ พ บว่า
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านมีการให้บริการตามลาดับก่อน – หลัง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด
(4.19) และผลการวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และ น้าลิน เทียมแก้ว (2555) บางส่วน ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50) โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ลาดับ
คือ การตรวจผู้ใช้บริการบริเวณประตูเข้า-ออก ( X =4.83) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ( X = 4.67) และให้
คาแนะนาและช่วยเหลือในการใช้บริการ ( X = 4.50) สาหรับการที่สามารถให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว
เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่ อคุณภาพการให้บริการระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจจะเนื่องมาจาก การนา
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็ว เช่น บริการจองใช้ห้อง Study Room Seminar
Room และ The Box ที่ใช้ระบบจองห้องแบบออนไลน์บนมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือบริการยืม - คืนหนังสือ
ที่ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการยืม – คืน โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ควบคู่กับระบบ RFID เป็นต้น
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและง่ายในการติดต่อ ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับปาน
กลาง เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ให้บริการที่เคาน์เตอร์ เพราะไปค้นหาและหยิบตัวเล่มของหนังสือ นา
บัตรประจาตัวนิสิตสาหรับจองใช้ห้อง Study Room The Box Seminar Room ไปคืนให้กับผู้ใช้บริการ ทาให้
ผู้ใช้บริการที่มาติดต่อในช่วงดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ แก้ไขโดยจัดเจ้าหน้า ที่มาให้บริการแทน
หรือตั้งป้ายแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแล้วแต่กรณี
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
ด้ า นมนุ ษ ยสัมพั น ธ์ข องผู้ ให้ บริก าร เกี่ ย วกั บ ปั จจัย สาคั ญ ที่ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการให้บ ริก ารของ
ห้องสมุด (ตารางที่ 4) พบว่า ปัจจัยย่อยทั้ง 8 ข้อ มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับ
มาก โดยการมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.10 และเมื่อ
จาแนกตามสถานภาพภาพนิสิตระดับปริญญาโท พบว่า ความเต็มใจที่ จะให้บริการ เป็นปัจจัย สาคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.27 สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า การมีบุคลิกภาพที่ดี
เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.10 ซึ่ง ผลการวิจัยในส่วนนี้ ไม่
สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ าน ที่ ก าหนดว่ า ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากที่สุดคือ ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของ
ผู้ให้บริการ ซึ่งพบว่า การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด
การที่ผลการวิจัย บุคลิกภาพที่ดี เป็นปัจจัย สาคัญ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการมากที่สุด อาจ
เนื่องมาจาก การแต่งกายที่เหมาะสม ดูกระฉับกระเฉงเหมาะกับการให้บริการ อีกทั้งกิริยาท่าทางที่แสดงออกด้วย
ความเป็นมิตรและเป็นกันเอง ที่ผู้ใช้ บริการรู้สึกได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราภรณ์ พลสุวัตถิ์ (2549) ที่
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) กรณีศึกษา:
สังกัดภาคนครหลวง 4 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านรูปลักษณ์ อยู่ในระดับมาก
เพราะพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวยงาม และ อรทัย เชิดชูธรรม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ในเขตเทศบาล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ด้านรูปลักษณ์ คือ พนักงานธนาคาร
ที่บริการแต่งการประณีตและดูดี สาหรับความยิ้มแย้ม แจ่มใจ และการพูดจาไพเราะ สุภาพ ปัจจัย สาคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการน้อยที่สุด อาจเนื่องมาจาก การพูดเป็นการติดต่อสื่อสารที่ดีและสามารถสื่อความหมายได้ดี
ที่สุด แต่ด้วยน้าเสียง สีหน้าและท่าทางของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในบางครั้ง อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจได้ แต่ไม่
สอดคล้องผลการวิจัยของ พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร (2555) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม สุภาพ เป็นมิตร ค่าเฉลี่ย 3.88
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
มีผู้ให้ข้อเสนอแนะจานวน 34 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. เพิ่มพื้นที่สาหรับนั่งอ่านหนังสือ โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการ (9 คน)
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2. เจ้าหน้าที่บริการดูไม่เป็นมิตรและดูบริการด้วยความไม่เต็มใจ ไม่ยิ้มแย้ม (7 คน)
3. ระบบการจองห้องควรทาแบบจองที่หน้าเคาน์เตอร์ควบคู่ระบบออนไลน์ และระบบการจองมี
ความซับซ้อน (4 คน)
4. ขยายเวลาเปิดทาการของห้องสมุดทั้งในช่วงปกติและช่วงสอบ (4 คน)
5. จัดจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งจัดบริเวณให้รับประทานภายในห้องสมุด (4 คน)
6. ควรมีป้ายสาหรับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุด เช่น ขั้นตอนการยืม – คืน
หนังสือ การต่ออายุหนังสือที่ยืมด้วยตนเอง (Renew) (3 คน)
7. อุณหภูมิภายในห้องสมุดเย็นเกินไป (2 คน)
8. ผู้ใช้บริการส่งเสียงดัง (1 คน)
ข้อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในส่วนของเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ ดังนี้
ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบด้วยช่องทางที่หลากหลาย
2. ควรมีการส่งเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสื่อสารในงาน
บริการ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. ควรมีการซักถามผู้ใช้บริการและให้คาแนะนาในเรื่องที่ผู้ใช้บริการต้องการ และควรมีการ
ติดตามสอบถามผู้ใช้บริการหลังการแนะนา
ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
1. ควรมีการตั้งป้าย เมื่อเวลาที่เจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ ไม่อยู่ให้ บริการที่เคาน์เตอร์ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการทราบ เช่น ไปหยิบตัวเล่มหนังสือให้ผู้ใช้หรือไปห้องน้า เป็นต้น
ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
1. ควรพูดคุยกับผู้ใช้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ เรียบร้อย และมีน้าเสียงที่นุ่มนวล
2. ควรรับฟังผู้ใช้บริการที่มาติดต่อและอย่าขัดจังหวะในการพูด
แนวทางการวิจัยในอนาคต
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้งานห้องสมุดของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การใช้ห้องศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Study Room) หรือการใช้พื้นที่บริเวณต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ เป็นต้น
2. ควรประเมินคุณภาพบริการห้องสมุด เฉพาะงาน เช่น งานบริการยืม – คืนหนังสือ บริการยืม ยืมและนาส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Book Delivery) หรือระบบการจองห้องศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Study Room) เป็นต้น
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การดัดแปลงวิธีการตรวจวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายน้าโดยใช้น้าตัวอย่างน้อย
Modification of dissolved oxygen (DO) in water sample with small volumes
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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายในน้า (dissolved oxygen) เป็นวิธีหนึ่งของการวิเคราะห์คุณภาพ
น้า ซึ่งวิธีการเก็บตัวอย่างน้าที่ถูกต้องมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะไม่ทาให้เกิดความผิดพลาดเบื้องต้น โดยมีวิธีการ
ทดสอบแบบ Winkler method จะต้องใช้น้าตัวอย่างในปริมาณมาก ผู้วิจัยจึงดัดแปลงอุปกรณ์เก็บน้าตัวอย่างและ
วิธีการวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายในน้าโดยใช้น้าตัวอย่างน้อย เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม พบว่าค่าออกซิเจน
ละลายในน้าในวิธีการใหม่และวิธีการเดิมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 การใช้
วิธีการที่ดัดแปลงนี้นอกจากจะเป็นการลดทั้งปริมาณน้าตัวอย่าง ยังลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ และลด
ปริมาณสารเหลือทิ้ง ทาให้เกิดผลดีทั้งในแง่ของการประหยัดค่าสารเคมีและอุปกรณ์ รวมถึงประหยัดค่ากาจัดของ
เสียที่เป็นสารเคมีได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ : ค่าออกซิเจนละลายในน้า การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้า
Abstract
Dissolved oxygen (DO) is one of the parameters used for water quality determination. In
general, DO analysis follows Winkler method which a large volume of water sample. In this study
we modified equipment sampling and method for determination of dissolved oxygen (DO) in water
sample with small volumes and compared the results with the classical method. We found that
the results from the modified method were not significantly different from the classical method at
P<0.05. Our modified method is more ecologically and economically efficient. Not only that smaller
volume of sample is needed, but less chemicals and consequently less wastes are generated.
Keywords : Water dissolved oxygen, Water quality determination
บทนา
ปริมาณออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen : DO) คือปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้า การ
หาปริมาณออกซิเจนละลายเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพน้าว่าน้ามีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้า
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายใน
ห้องปฏิบัติการทั้งด้านการเรียนการสอนและการศึกษาวิจยั ที่ส่วนใหญ่มักเก็บน้าตัวอย่างจากแหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถเก็บน้าตัวอย่างปริมาณมากน้อยตามต้องการ มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธี Winkler method ได้อย่างเพียงพอ
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แต่เมื่อมีการทางานวิจัยบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน มีความจาเป็นต้องศึกษาหาค่าออกซิเจนละลายในน้าใต้ดิน โดย
จะต้องดึงน้าจากใต้ดินมาทาการวิเคราะห์ ซึ่งวิธีการแบบเดิมไม่สามารถเก็บน้าใต้ดินได้ จึงเป็นสาเหตุทที่ าให้เกิดการ
ดัดแปลงอุปกรณ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อดัดแปลงอุปกรณ์เก็บน้าตัวอย่าง
2. เพื่อดัดแปลงวิธีการวิเคราะห์ Winkler method โดยใช้ตัวอย่างน้าน้อย
3. เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการวิเคราะห์แบบเดิมกับแบบใหม่ที่ดัดแปลงแล้ว
ทบทวนวรรณกรรม
การทดสอบหาออกซิเจนละลายในน้า โดยวิธี Winkler method เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในห้องปฏิบัติการ
ซึ่งการวิเคราะห์จะได้ค่าที่ค่อนข้างแม่นยา มีความน่าเชื่อถือ แต่ขึ้ นอยู่กับปัจจัยของการเก็บและรักษาสภาพน้า
ตัวอย่างที่ดีเป็นเบื้องต้นก่อนนาน้าตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
การเตรียมน้าตัวอย่างที่ถูกต้องจะต้องระมัดระวังไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปในน้าตัวอย่าง การทดสอบจะ
เริ่มจากการเติมสารละลาย manganous sulphate ในน้าตัวอย่างเพื่อให้จับกับออกซิเจนที่ละลายในน้า (fixation
of oxygen) จะได้เป็นตะกอนของ manganese (III) hydroxide เกิดขึ้น เมื่อใส่สารละลาย alkaline iodide ตาม
ลงไป manganese (III) hydroxide จะทาปฏิกิริยารีดอกซ์กับ alkaline iodide ภายใต้สภาวะที่เป็นกรดด้วยการ
เติ ม กรดซั ล ฟุ ริ ก เกิ ด เป็ น manganese sulphate โดยที่ ป ริ ม าณของ iodine ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะขึ้ น กั บ ปริ ม าณของ
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้า ซึ่งสามารถทดสอบหาปริมาณของ iodine ได้โดยการไตเตรทด้วยสารละลายมาตรฐาน
0.01 N sodium thiosulphate โดยมีน้าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์สาหรับนามาคานวณหาปริมาณออกซิเจนละลายใน
น้าต่อไป (เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล, 2549)
สมมติฐานการวิจัย
การเก็บน้าตัวอย่างด้วยอุปกรณ์ที่ดัดแปลงนามาวิเคราะห์หาค่า DO ด้วยวิธี Winkler method โดย
วิธีการใหม่ที่ดัดแปลงมีค่าไม่แตกต่างจากวิธีการเดิม
วิธีการวิจัย
การวิจัย มี 3 ขั้นตอนคือ
1. การออกแบบอุปกรณ์เก็บน้าตัวอย่าง
2. วิธีการวิเคราะห์หาค่า DO ด้วยวิธี Winkler method แบบเดิมและแบบใหม่
3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบแบบเดิมและการแบบใหม่
1. การออกแบบอุปกรณ์เก็บน้าตัวอย่าง
วัสดุและอุปกรณ์
1. หลอด centrifuge พลาสติกฝาเกลียวขนาด 15 มิลลิลิตร
2. สายยางขนาดเล็ก
3. หลอดแก้วพาสเจอร์ปิเปต
4. ผ้าไนล่อน มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ไมโครเมตร
6. สว่านไฟฟ้า
7. กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 25 มิลลิลิตร
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วิธีทา
1. นาฝาเกลียวของหลอด centrifuge พลาสติกขนาด 15 มิลลิลิตร มาทาเครื่องหมายจุดสาหรับ
ตาแหน่งที่จะเจาะรูประมาณ 12 รู ทั้งบนหลอดและบนฝาปิดหลอดให้สวยงาม
2. ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะให้แต่ละรูมีขนาดเท่าๆ กันตามจานวนและขนาดที่ต้องการ
3. นาสายยางมาตัดให้มีความยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ตัดส่วนปลายสายให้มีความเฉียงสวมเข้า
กับหลอดแก้วพาสเจอร์ปิเปต ส่วนปลายด้านที่ตัดตรงนาไปสวมเข้ากับกระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 25 มิลลิลิตร
4. นาผ้าไนล่อนที่เตรียมไว้มาเย็บให้ได้ขนาดที่ต้องการเหมาะที่จะใส่ลงในหลอด centrifuge ที่เตรียม
ไว้
5. นาหลอดแก้วพาสเจอร์ปิเปตที่สวมสายยางไว้แล้วมาใส่ในถุงผ้าไนล่อน ส่วนปลายอีกด้านนามาสอด
ผ่านรูบนฝาของหลอด centrifuge
6. นาถุงผ้าไนล่อนใส่ในหลอด centrifuge จากนั้นหมุนฝาเกลียวปิดหลอดให้แน่น สามารถนาไปใช้
งานได้ตามต้องการ

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 (ก) วัสดุในการดัดแปลงอุปกรณ์
(ข) อุปกรณ์สาเร็จ
3. วิธีการวิเคราะห์หาค่า DO ด้วยวิธี Winkler method แบบเดิมและแบบใหม่ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยวิธี Winkler method แบบเดิมและแบบใหม่
ขั้นตอน
1. ใส่น้าตัวอย่างในขวดแก้ว ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ
2. เติมสารละลาย manganese sulphate
3. เติมสารละลาย alkaline iodide จะเกิดตะกอนสี
น้าตาลของ manganese (III) hydroxide ตั้งทิ้งไว้
2-3 นาที
4. เติมกรด H2SO4 เข้มข้นจะได้สารละลายสีน้าตาลใสๆ
5. ดูดสารละลายสีน้าตาลใสใส่ในขวดแก้วรูปชมพู่
6. เติมสารละลาย 0.01 N sodium thiosulphate ในบิวเรต
แล้วไตเตรทด้วยสารละลาย 0.01 N sodium
thiosulphat จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจางๆ
7. หยดสารละลายแป้งลงไปในขวดแก้วรูปชมพู่ สารละลาย
จะเป็นเป็นสีน้าเงิน ไตเตรทต่อด้วยสารละลาย 0.01 N
sodium thiosulphat จนสารละลายเปลี่ยนเป็นใสไม่มสี ี
จดปริมาตรของสารละลายในบิวเรตที่ใช้ไปเพื่อนามา
คานวณหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า

แบบเดิม
ปริมาตรน้า 330
มิลลิลิตร
1.0 มิลลิลติ ร
1.0 มิลลิลติ ร

แบบใหม่
ปริมาตรน้า 25
มิลลิลิตร
0.08 มิลลิลติ ร
0.08 มิลลิลติ ร

1.0 มิลลิลติ ร
50 มิลลิลติ ร
25 มิลลิลติ ร

0.08 มิลลิลติ ร
4 มิลลิลิตร
1 มิลลิลิตร

2-3 หยด

1-2 หยด

3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบแบบเดิมและการแบบใหม่
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย โดยคิดวิเคราะห์ต้นทุนจากค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว คิดเป็นราคา/หน่วย สรุป
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และคิดค่าใช้จ่ายในการจ้างกาจัดของเสียที่เป็นสารเคมีเหลือใช้จากการวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
บันทึกค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า ทั้ง 3 แบบมาหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) และทดสอบค่าสถิติแบบ paired T-test ที่ระดับค่า P<0.05
ผลการทดลอง
1. การจัดทาอุปกรณ์เก็บน้าตัวอย่างปริมาตรน้อย
สามารถเก็บน้าตัวอย่างได้ปริมาตรมากที่สดุ ต่อตัวอย่างคือ 25 มิลลิลิตร เต็มกระบอกหลอดฉีดยาขนาด
25 มิลลิลติ ร ที่จัดทาขึ้นช่วยให้ไม่ต้องเก็บน้าตัวอย่างในปริมาณมากๆ ลดภาระในการจัดเตรียมภาชนะในการจัดเก็บ
ลดภาระ ในการใช้ยานพาหนะขนส่งสาหรับการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ ดังภาพที่ 2
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 (ก) การเก็บน้าตัวอย่างด้วยขวด DO (ข) การเก็บน้าตัวอย่างด้วยอุปกรณ์ที่ดัดแปลง
2. ผลการวิเคราะห์หาค่า DO ด้วยวิธี Winkler method แบบเดิมและแบบใหม่
จากผลการทดลองพบว่าค่า DO แบบใหม่ไม่มีความแตกต่างกับแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับค่า P< 0.05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของค่าออกซิเจนละลายในน้า
(DO) จากวิธี Winkler method ระเบียบวิธีการแบบเดิมและแบบใหม่จากค่าเฉลี่ย 3 ซ้าของน้าตัวอย่าง n = 5
ตัวอย่างที่
DO แบบเดิม
DO แบบใหม่
1
6.373 ± 0.05
6.389 ± 0.08
2
6.652 ± 0.05
6.699 ± 0.08
3
6.808 ± 0.09
6.838 ± 0.05
4
7.661 ± 0.08
7.567 ± 0.08
5
9.397 ± 0.10
± 0.08
3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบแบบเดิมและการแบบใหม่
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย โดยคิดวิเคราะห์ต้นทุนจากค่าวั สดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว คิดเป็นราคา/หน่วย สรุป
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และคิดค่าใช้จ่ายในการจ้างกาจัดของเสียที่เป็นสารเคมีเหลือใช้จากการวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายระหว่างแบบเดิมกับแบบใหม่
แบบเดิมขนาด (มิลลิลิตร)
วัสดุอุปกรณ์
ราคา (บาท)

แบบใหม่ขนาด (มิลลิลิตร)
ราคา (บาท)

1. อุปกรณ์เก็บน้าตัวอย่าง

ขวด DO 300 มิลลิลิตร 485.-

อุปกรณ์ที่ทาขึ้น 15 มิลลิลิตร 55.-

ขวด DO 300 มิลลิลิตร 485.-

ขวดวัดปริมาตร 25 มิลลิลติ ร 230.-

2. ขวดแก้วใส่น้าตัวอย่าง

3. ขวดแก้วรูปชมพู่
125 มิลลิลิตร 170.-

4. บิวเรต

25 มิลลิลติ ร 1,120.300.- /ตัวอย่าง
400 มิลลิลิตร/ตัวอย่าง
10.- /ตัวอย่าง

50 มิลลิลติ ร 115.-

1 มิลลิลิตร 115.250.- /ตัวอย่าง
40 มิลลิลติ ร/ตัวอย่าง
1.- /ตัวอย่าง

5. ค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง
6. ปริมาณสารเคมีเหลือใช้
ต่อตัวอย่าง
7. ค่ากาจัดสารเคมีเหลือใช้
ตัวอย่าง (25.-/1 กิโลกรัม)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการดัดแปลงอุปกรณ์เก็บน้าตัวอย่างน้อยและวิธีการวิเคราะห์น้าโดยวิธี Winkler method ทาให้
เกิดผลดี 2 ด้าน คือ 1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ทาให้ไม่ต้องออกนอกสถานที่ไปเก็บตัวอย่างน้าบ่อยๆ ไม่ต้องเตรียม
ภาชนะบรรจุที่มีขนาดใหญ่ ทาให้ลดพื้นที่พาหนะในการเดินทางเพื่อเก็บตัวอย่างน้านอกสถานที่ 2. วิธีการวิเคราะห์
ลดขนาดของอุปกรณ์ที่จาเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ ออุปกรณ์ ลดปริมาณการใช้สารเคมีและมีปริมาณสารเคมี
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เหลือใช้ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการกาจัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนาอุปกรณ์ไปใช้ในการเก็บ
ตั ว อย่ า งน้ าใต้ ดิ น และน าวิ ธี ก ารนี้ ไ ปใช้ ง านได้ จ ริ ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ( Surangkana Phandee, Ratana
Hiranphan, Jenjira Sudprang and Pimchanok Buaput, 2560)
เอกสารอ้างอิง
1. เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล (2549) คู่มือเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 1,
หน่วยวิจัยชีวธรณีเคมีและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
57-64
2. Surangkana Phandee, Ratana Hiranphan, Jenjira Sudprang and Pimchanok Buaput
(2 5 6 0 ) Physiological response of Rhizophora mueronata Lam. Seedlings to waterlogging and
submergenee: A preliminary study. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5
ประจาปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 16-18
สิงหาคม 2560
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์และสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือแนะนาการทาวิจัยครั้งนี้จนสาเร็จ
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ปัญหาและอุปสรรคในการชาระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SKY
ศิริพร เสนาะคา1 และ สิตา วิชญากิจกุล2
1
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล
2
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล
Siriporn Sanaokum1 and Sita Witchayakijkul2
1
International College Mahidol University
2
International College Mahidol University
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาที่พบในการลงทะเบียนผ่านระบบSKYและเพื่อทราบถึง
ความต้องการของนักศึกษาในการชาระค่าลงทะเบียนผ่านระบบSKY การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 – 4 ในภาคการศึกษาที่ 13/2015-2016 จานวน 339 ราย ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการ
ชาระค่าลงทะเบียนผ่านระบบPayment Gate Way โดยใช้แบบสอบถาม Google Doc. เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและทาการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทา
การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่พบในการลงทะเบียนกับสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศและชั้นปีที่ศึกษา เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวIndependent – Samples T Test Anova และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วย Scheffe Analysis โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for window งานวิจัยนี้กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 วิชาเอก
ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาคือสาขาบริหารธุรกิจ(BBA) ช่วงเวลาที่เข้าใช้ระบบSKY นักศึกษาเข้าใช้ระบบเวลา 9.00
– 12.00 น. ช่องทางการเข้าระบบลงทะเบียนใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการเข้าระบบลงทะเบียน สถานที่เข้าใช้
ระบบลงทะเบียน นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนที่บ้าน นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับระบบSKY นักศึกษาจะติดต่อ
หน่วยงานบริหารการศึกษา นักศึกษาใช้ระบบPayment Gatewayในการชาระค่าลงทะเบียน นักศึกษาทราบ
กาหนดการลงทะเบียนจาก Website MUIC SKY โดยนักศึกษาทราบกาหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ระยะเวลาที่
กาหนดให้แต่ละชั้นปีลงทะเบี ยนมีความเหมาะสม นักศึกษามีแนวทางในการเลือกวิชาลงทะเบียนโดยตรวจสอบ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคปัจจุบันและเลือกลงทะเบียนรายวิชาเอง นักศึกษาทราบจานวนรายวิชาหรือหน่วยกิตที่
สามารถลงทะเบียนประจาภาคเรียน นักศึกษาไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับ Username และ Password นักศึกษาใช้
เวลารอการApproveจากAdvisorนาน1-3วัน ใช้ระบบลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลา 11-20 นาที ใช้ระบบ
ลงทะเบียนเพื่อให้ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยจานวน 1 ครั้ง นักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนในวันที่ไม่ใช่
วันลงทะเบียนและวันที่ Add,Drop และนักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยวิธี Payment Gateway ปัญหา
ระบบขัดข้องระหว่างลงทะเบียนเป็นปัญหาในระดับมาก และปัญหาระยะเวลาที่เปิดให้ทาการ Add, Dropน้อย
เกินไปอยู่ในระดับมากสาหรับนักศึกษาวิชาเอก B.B.A ปัญหาในข้ออื่น ๆ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการลงทะเบียนผ่าน
ระบบSKYผลการวิจัยที่ได้คือ เพศชายและเพศหญิงมีปัญหาการใช้บริการระบบลงทะเบียนเรียนSKY แตกต่างกันใน
ปัญหารูปแบบสีสันตัวอักษรไม่ชัดเจน, ไม่แจ้งผลการดาเนินการแต่ละขั้นตอนที่ใช้ระบบและแบบฟอร์ มตารางสอน
สาหรับเลือกลงทะเบียนไม่ชัดเจนส่วนปัญหาในข้ออื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชั้น
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ปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีปัญหา แตกต่างกันในปัญหาไม่ทราบวิธีการลงทะเบียน ไม่มีการเตือนเมื่อทารายการไม่ถูกต้อง
ถึงวันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียน และระยะเวลาที่เปิดให้ทาการAdd Dropน้อยเกินไป
คาสาคัญ: ปัญหา การชาระค่าลงทะเบียนเรียน ระบบ SKY
Abstract
This research is conducted to aim at studying problems and difficulties of registration via
SKY system and at identifying students’ requirements for registration payment processes via SKY
system. This was carried out in a form of survey by Accidental Sampling. The surveyed group
consists of 339 Mahidol University International College students who are, at the time of the survey
procedures, in year 1-4 during semester 1-3 of the academic year 2015-2016. The surveyed group
had used Payment Gateway to pay registration fees before they were given Google Doc as a tool
to collect and to analyze information, statistics, frequency, percentage, mean point and standard
deviation. After that the surveyors did the hypothesis test to anticipate the relationships between
the problems of registration processes and personal status and details of the surveyed group,
including gender, year etc. This also helps analyze the relationships and differences between two
variables, Independent-Sample T Test, One-way Anova with Scheffe Analysis and a ready-made
program: SPSS for window. The surveyors specified the statistical significance at the level of .05
The results show that most of the surveyed students are female sophomores, Bachelor
of Business Administration (BBA). They mostly enter the registration system (SKY) by personal
computers at home during 9.00-12.00 hours. When encountering problems or difficulties of SKY,
they will contact the Education Administration. They employ Payment Gateway to pay registration
fees. In advance, they refer to MUIC website and SKY of the registration due, of which the period
is reasonable and appropriate. To make decisions on subjects to enroll, they have to check and
consider subjects and units currently available, rendering proper plans for their studies. They have
never had issues with usernames and passwords. However, it regularly takes advisors 1-3 days to
approve the enrolment. Next, it requires 11-20 minutes for the system to generate the processes
of each registration. Then, the students pay for the tuitions outside registration or Add/Drop days
via Payment Gateway. They have significantly found system disruption during registration apart from
problems of inadequate Add/Drop period. Other problems remain moderate or negligible.
In terms of gender, it is also found that gender affects problems and difficulties of SKY
usage in registration. The surveyed group inconsistently identified the appearance of texts such as
unclear fonts or colors. Some of them reported the lack of process notification and ambiguous
timetables. The other problems are not distinguished between males or females.
Year level plays an important role on different levels of registration knowledge. They
also report the lack of notification of unsuccessful registration before payment due date and
inadequate period for Add/Drop.
Keywords : Problems, registration payment, SKY system
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บทนา
ระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่ออานวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า
หรื อ บริ ก าร อี ก ทั้ งยั งเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในชี วิ ต ประจ าวั น ของทุ ก คนโดยเฉพาะในสถานศึ ก ษาระบบการ
ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นิยมใช้ระบบลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตตามที่สถานศึกษานั้น
ๆ เขียนระบบขึ้นมาเพื่ออานวยความสะดวกแก่ อาจารย์ นักศึกษาแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ เพราะระบบลงทะเบียนเรียน
ผ่านอินเตอร์เน็ตจะเข้าใช้บริการเวลาหรือสถานที่ใดก็ได้ ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะมี User nameและ Password
ของตนเองเพื่อเข้าใช้ระบบ
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในอดีตที่ผ่านมาใช้ระบบ
OASIS เนื่ อ งด้ ว ยจานวนนั กศึ ก ษาที่เ พิ่มจ านวนสูงขึ้ นอย่า งต่อ เนื่อ ง วิ ธี ก ารลงทะเบี ยนในระบบผ่า นเครือข่าย
อิ น เตอร์ เ น็ ต คื อ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งท าการเลื อ กวิ ช าที่ จ ะเรี ย นจากนั้ น อาจารย์ จ ะต้ อ งเข้ า มา Approveเมื่ อ
อาจารย์Approveเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะสามารถชาระเงินค่าลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ ช่องทางแรกชาระ
เป็นเงินสดที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาการชาระเงินในช่องทางนี้นักศึกษาจะต้องพิมพ์ใบInvoiceและนาใบPay in
ที่ชาระจากธนาคารมาคืนให้ฝ่ายการเงินเพื่อให้ฝ่ายการเงินทาการเปลี่ยนสถานะนักศึกษาเป็นชาระค่าลงทะเบียน
เรียบร้อยร้อยหลังจากนั้นฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐาน ส่วนช่องทางที่ 2 โดย
นักศึกษาจะเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ทางหน่วยบัญชีจะทาการส่ง
เอกสารเลขที่บัญชีนักศึกษาให้ธนาคารเพื่อผูกบัญชีวิทยาลัยกับบัญชีนักศึกษาวิธีการนี้นักศึกษาจะต้องนาเงินที่
จะต้องลงทะเบียนโอนเข้าบัญชีที่เปิดไว้จากนั้นเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อไปClick Payment Gate Way ปัญหาการ
ลงทะเบียนในระบบที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นชาระแล้วไม่ผ่านคือในระบบไม่Paid หรือระบบขัดข้องระหว่างการ
ชาระค่าลงทะเบียน ทางวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลโดยทีมพัฒนาระบบลงทะเบียนจึงทาการพัฒนา
ระบบในการลงทะเบียนใหม่โดยเริ่มใช้วันที่ 15 เมษายน 2557 หรือภาคการศึกษาที่3 /2013-2014 จากระบบที่
พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีชื่อเรียกว่าระบบSKY จากการที่พึ่งนาระบบมาใช้ใน3 ภาคการศึกษายังถือว่าระบบใหม่มากจึงยัง
พบปัญหาต่าง ๆ ทางทีมผู้วิจัยจึงต้องการทราบปัญหาที่นักศึกษาพบระหว่างการใช้ระบบSKY ในการลงทะเบียน
และชาระค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น โดยผู้ วิ จั ย จะศึ ก ษาเฉพาะกรณีก ารชาระค่ าลงทะเบี ย นในช่ อ งทางที่ 2 นั่ น คื อ
Payment Gate Wayเท่านั้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาที่พบในการลงทะเบียนผ่านระบบSKY
2. เพื่อทราบถึงความต้องการของนักศึกษาในการชาระค่าลงทะเบียนผ่านระบบSKY
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล
พงศ์กร จันทราช (2550: ออนไลน์) ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management System) หรือ
ที่เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (DBMS)คือซอฟต์แวร์สาหรับบริหารและจัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้
และโปรแกรมต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ฐ านข้ อ มู ล ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ยสะดวกและมี
ประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูลหรือการตั้งคาถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียด ภายในโครงสร้างของฐานข้อมูลเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง กั บการใช้ฐานข้อมูลซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็น
หน้าที่ของโปรแกรมเมอร์
ทฤษฎีอินเตอร์เน็ต
ไพศาล โมลิสกุลมงคล, น.ต. (2538 : 3-5) ได้กล่าวถึงอินเตอร์เน็ตไว้ว่าอินเตอร์เน็ต (Internet) คือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยมีมาตรฐานการรับ -ส่งข้อมูลที่เหมือนกันโดยที่ข้อมูล
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เหล่านั้นอาจจะเป็น ตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือจะเป็นเสียงก็ได้ รวมทั้งยังมีความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลที่อยู่ ในแหล่งต่างๆทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดังนั้นอินเตอร์เน็ตจะประกอบด้วยองค์ประกอบ
2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์
ประวัติอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนามาจากอาร์พาเน็ต (ARPnet) ตั้งขึ้นเมื่อ
2512 ซึ่ งเป็ น เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานโครงการวิ จั ย ขั้ น สู ง ( Advanced
Research Project Agency) หรือเรียกชื่อย่อว่า (ARPA) ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Department of Defense) อาร์พาเน็ตในขั้นต้นเป็นเพียงเครือข่ายทดลองที่ตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้าน
การทหารและโดยเนื้อแท้แล้วอาร์พาเน็ตเป็นผลมาจากความตึงเครียด ทางการเมืองโลกในยุคสงครามเย็นระหว่าง
ค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายเสรีประชาธิปไตยต่อมาใน2513 ปรับปรุงหน่วยงานอาร์พาและเรียกชื่อใหม่ว่าดาร์พา
(DARPA: Defense Advance Research Project Agency) และในปี2518 ดาร์พาได้โอนความรับผิดชอบให้อาร์
พาเน็ตโดยตรงให้แก่หน่าวยการสื่อของ กองทัพ (Defense Communications Agency) หรือ DCA ในปี2526 อาร์
พาเน็ตแบ่งออกเป็น 2 เครือข่ายคือเครือข่ายด้านการวิจัยใช้ชื่ออาร์พาเน็ตเหมือเดิมส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อ
ว่ า มิ ล เน็ ต (MILNET: MILtary NETwork) ซึ่ ง ใช้ ก ารเชื่ อ มต่ อ โดยใช้ โ พรโตคอลTCP/IP(Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) เป็นครั้งแรกในปี2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (NSF) ได้ออก ทุนสร้าง
ศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์6 แห่งและใช้ชื่อว่า NSFNET
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สั น ติ ชานาญนิ ล (2544) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั ญ หาของการใช้ บ ริ ก ารการลงทะเบี ย นผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใช้แบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่นักศึกษาทราบกาหนดการลงทะเบียนจากเพื่อนนักศึกษา ใช้เวลาช่วงเช้า (08.00 - 12.00 น.) ในการลงทะเบียน
มีการเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขการลงทะเบียนจนกว่าจะลงทะเบียนได้ตามต้องการเฉลี่ยจานวน 2 ครั้งต่อคน และ
นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ที่ร้านบริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนมากกว่าสถานที่อื่นๆ สาหรับสาเหตุของการมา
ใช้บริการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากลงทะเบียนล่วงหน้าได้ แต่กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ไม่ครบ
ตามจานวนที่ต้องการและเมื่อประสบปัญหาในการลงทะเบียนจะปรึกษาเพื่อนนักศึกษาหรือนักศึกษารุ่นพี่ ในด้าน
ปัญหาของการใช้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับมีปัญหาปานกลางเรียง
ตามลาดับดังนี้ ปัญหาด้านเวลาในการลงทะเบียน ปัญหาด้านสถานที่อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ปัญหาด้านบุคคลากร ปัญหาด้านอื่นๆ ในการลงทะเบียน ยกเว้นปัญหาด้านความถูกต้องในการลงทะเบียนมีปัญหา
อยู่ในระดับมีปัญหาน้อย
วัลลภ จันทเรนทร์ (2552) ทาการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรีย นทาง
อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจคือแบบสอบถาม กลุ่มประชากร คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีการศึกษา2/2551 ที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พบว่าอายุและ
ลักษณะการมาเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในการลงทะเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัย
รามคาแหงแตกต่างกันโดยนักศึกษาอายุต่ากว่า 20ปีและอายุ26-30 ปี มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเตอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่มีอายุ 20-25 ปีและนักศึกษาที่มาเรียนเป็นครั้งเป็นคราวมีความคิดเห็นต่อการ
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่มาเรียนเป็นประจา ระยะเวลาใช้บริการลงทะเบียนเรียน ความถี่ใน
การเข้าใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวนการใช้บริการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกันโดยนักศึกษาที่ใช้เวลา 15-30 นาที 31-45 นาทีและ46-60
นาทีมีความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่ใช้เวลามากกว่า 1
ชั่วโมงและนักศึกษาใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนมากกว่านักศึกษาที่ใช้บริการ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทุก วัน ปัญหาในการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตด้านสถานที่อุปกรณ์ในการลงทะเบียน
เรียน ปัญหาด้านบุคลกร ปัญหาด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการลงทะเบียนเรียนและปัญหา
ด้านโปรแกรมการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ที่แตกต่า งกั น มีผลต่อความคิดเห็นในการลงทะเบียนเรียนผ่ าน
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อิ น เตอร์เ น็ตแตกต่ างกัน โดยนั กศึ กษาที่ เข้ าเว็ บไซต์ได้ช้าและประมวลผลช้ า มี ผ ลต่ อการลงทะเบี ยนเรียนผ่าน
อินเตอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการอานวยความสะดวกในการใช้บริการสถานที่บริการคอมพิวเตอร์ที่ทาง
มหาวิทยาลัยกาหนดให้และนักศึกษาที่ไม่ได้รับคาชี้แจงขั้นตอนการใช้โปรแกรมลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
มากกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค าชี้ แ จงที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ อ านวยความสะดวกจากเจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่1-3/2015-2016
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1-4
กลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังอิญ (Accidental Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ทา
การชาระค่าลงทะเบียนผ่านระบบPayment Gate Way
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบ SKY โดยจัดทา
แบบสอบถามแบบGoogle Doc แบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลปัญหาการลงทะเบียนผ่าน
ระบบSKYแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่1 คาถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบคาถามได้เพียง
คาตอบเดียว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check –List)
ส่วนที่2 การรับรู้กาหนดการลงทะเบียนและการเตรียมลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยให้
ผู้ตอบเลือกตอบคาถามได้เพียงคาตอบเดียว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check –List)
ส่วนที่3 ปัญหาในการใช้บริการผ่านระบบลงทะเบียนเรียน SKY โดยในแต่ละข้อจะมีข้อมูลให้
นักศึกษาเลือกตอบ 5 ระดับโดยใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ผลการศึกษา
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการศึกษาที่ได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 339 ราย เพื่อศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการ
ชาระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบSKY ได้ผลดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
เพศ จาแนกตามเพศพบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2
วิชาเอกที่นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาคือสาขาบริหารธุรกิจ (BBA) ช่วงเวลาที่เข้าใช้ระบบSKY นักศึกษาเข้าใช้ระบบ
เวลา 9.00 – 12.00 น. ช่องทางการเข้าระบบลงทะเบียนใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการเข้าระบบลงทะเบียน
สถานที่เข้าใช้ระบบลงทะเบียน นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนที่บ้าน นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับระบบ SKY นักศึกษา
จะติดต่อหน่วยงานบริหารการศึกษา นักศึกษาใช้ระบบ Payment Gateway ในการชาระค่าลงทะเบียน
สรุปผลข้อมูลการรับรู้กาหนดการลงทะเบียนและการเตรียมลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทราบกาหนดการลงทะเบียนจากWebsite MUIC SKY โดย
นักศึกษาทราบกาหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ระยะเวลาที่กาหนดให้แต่ละชั้นปีลงทะเบียนมีความเหมาะสม
นักศึกษามีแนวทางในการเลือกวิชาลงทะเบียนโดยตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปัจจุบันและเลือกลงทะเบียน
รายวิชาเอง นักศึกษาทราบจานวนรายวิชาหรือหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนประจาภาคเรียน นักศึกษาไม่เคยมี
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ UsernameและPassword นั ก ศึ ก ษาใช้ เ วลารอการApproveจากAdvisorนาน1-3วั น ใช้ ร ะบบ
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ลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลา 11-20 นาที ใช้ระบบลงทะเบียนเพื่อให้ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยจานวน
1 ครั้ ง นั ก ศึ ก ษาช าระค่ า ลงทะเบี ย นในวั น ที่ ไ ม่ ใ ช่ วั น ลงทะเบี ย นและวั น ที่ Add,Drop และนั ก ศึ ก ษาช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนด้วยวิธีPayment Gateway
ปัญหาในการใช้บริการระบบลงทะเบียนเรียนผ่านระบบSKY
ประเด็นปัญหาด้านระบบSKY
พบว่านักศึกษามีปัญหาการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนLogin ใช้เวลานานจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ,ชั้นปี
ที่ศึกษา,วิชาเอกอยู่ในระดับปานกลาง ด้านรูปแบบสีสันตัวอักษรไม่ชัดเจนจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
เพศ เพศชายมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่1, 2 และ 3 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ชั้นปีที่4 มีปัญหาในระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., BBA.และ Bsc. มีปัญหาในระดับน้อย ส่วนวิชาเอก Eng. มีปัญหาในระดับปานกลาง
นักศึกษาไม่ทราบวิธีลงทะเบียนจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย จาแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่1, 2และ 4มีปัญหาในระดับน้อย ส่วนชั้นปีการศึกษาที่3มีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., BBA.และ Bsc. มีปัญหาในระดับน้อย ส่วน
วิชาเอก Eng. มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด และระบบไม่แจ้งผลการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนจาแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านเพศ เพศชายมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย จาแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่1, 2และ3 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ชั้นปีที่4 มีปัญหาในระดับปานกลาง จาแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., BBA., Bsc., และEng.มีปัญหาในระดับน้อย
ประเด็นปัญหาด้านระบบลงทะเบียนและการเพิ่ม/ถอนวิชา
แบบฟอร์มตารางสอนสาหรับเลือกลงทะเบียนจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ เพศชายมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปีที่1มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 มีปัญหาในระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลด้านวิชาเอก B.A., Bsc.มีปัญหาในระดับน้อย ส่วนวิชาเอก BBA., Eng. มีปัญหาในระดับปานกลาง ไม่สามารถ
เลือกวิชาเรียนได้เองจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ เพศชายมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1, 4มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วน
ชั้นปีที่2, 3 มีปัญหาในระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., Bsc. มีปัญหาในระดับ
น้อย ส่วนวิชาเอก BBA., Eng. มีปัญหาในระดับปานกลาง วิชาที่เปิดสอนไม่ตรงกับวิชาที่ต้องการเรียนจาแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ,ชั้นปีที่ศึกษาและวิชาเอกอยู่ในระดับมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ระบบไม่มีการ
เตือนเมื่อทารายการไม่ถูกต้องหรือเมื่อถึงวันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียนจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ด้านเพศและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 มี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนชั้นปีที่ 2, 3และ4 มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ระยะเวลาที่เปิดให้ทาการAdd,Drop
น้อยเกินไปจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่1, 2 มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนชั้นปีที่ 3,4 มีปัญหาอยู่ในระดับมาก จาแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., Bsc. และ Eng. มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนวิชาเอกB.B.A. มี
ปัญหาอยู่ในระดับมากและการแสดงข้อมูลจานวนเงินค่าลงทะเบียนไม่ตรงกับระบบจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ด้านเพศชั้นปีที่ศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
ประเด็นปัญหาด้านบุคคลากรเพื่อติดต่อสอบถามระหว่างการลงทะเบียน
พบว่านักศึกษาคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คาแนะนาจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ เพศชายมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อยส่วนเพศหญิงมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านชั้น ปีที่
ศึกษา ชั้นปีที่1, 2 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนชั้นปีที่3, 4 มีปัญหาในระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลด้านวิชาเอก B.A., B.B.A มีปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนวิชาเอก Eng. มีปัญหาในระดับน้อย เลขาประจา
ภาคไม่สามารถตอบคาถามการลงทะเบียนจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
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จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนชั้นปีที่ 3, 4 มีปัญหาใน
ระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., Bsc และ Eng. มีปัญหาในระดับน้อยส่วน
วิชาเอก B.B.A. มีปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง Advisor Approveช้าจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ, ชั้น
ปีที่ศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามวิชาเอก วิชาเอก B.A., B.B.A. และ Bs.c. มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนวิชาเอก Eng. มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ระยะเวลารอใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่การเงินจาแนกตาม
สถานภาพส่ วนบุ ค คลด้ านเพศ, ชั้ น ปี ที่ ศึ ก ษาและวิ ชาเอกมีปั ญหาอยู่ ใ นระดั บ น้อ ย ระบบขั ด ข้ อ งระหว่ า งการ
ลงทะเบียนจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับมาก จาแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศอยู่ในระดับปานกลาง ชาระค่าลงทะเบียนไม่สาเร็จจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ด้านเพศ, ชั้นปีที่ศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ชาระค่าลงทะเบียนสาเร็จแต่สถานะไม่เปลี่ยนเป็นPAID
จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ, ชั้นปีที่ศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย หาปุ่ม Payment
Gatewayไม่เจอจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ, ชั้นปีที่ศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. จากการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งเพศเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SKY ผลการวิจัยที่ได้คือเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาและความต้องการใช้บริการ
ระบบลงทะเบียนเรียน SKY แตกต่างกันในปัญหาเรื่องรูปแบบสีสันตัวอักษรไม่ชัดเจน, ไม่แจ้งผลการดาเนินการแต่
ละขั้นตอนที่ใช้ระบบ, แบบฟอร์มตารางสอนสาหรับเลือกลงทะเบียนไม่ชัดเจนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนในปัญหาข้ออื่น ๆ มีปัญหาไม่แตกต่างกัน
2. ชั้นปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการชาระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบSKY แตกต่าง
กันผลจากการวิจัยที่ได้คือ มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม(Sig.)ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวANOVA
และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ในข้อ 3, 8, 9, จึงต้องมีการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ในข้อ3) ปัญหาไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนพบจานวน 4 คู่ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
มีปัญหาไม่ทราบวิธีการลงทะเบียน มากกว่า ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีปัญหาไม่ทราบ
วิธีการลงทะเบียน มากกว่า ชั้นปีที่ 2และ ชั้นปีที่3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีปัญหาไม่ทราบวิธีการลงทะเบียน มากกว่า
ชั้นปีท3ี่ 8) ปัญหาไม่มีการเตือนเมื่อทารายการไม่ถูกต้องหรือถึงวันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่4 มีปัญหาไม่มีการเตือนเมื่อทารายการไม่
ถูกต้องหรือถึงวันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียนมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่1 9) ปัญหาระยะเวลาที่เปิดให้ทาการ
Add,Drop น้อยเกินไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 คู่ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่3 มี
ปัญหาระยะเวลาที่เปิดให้ทาการ Add,Drop น้อยเกินไป มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อพัฒนา
ระบบการลงทะเบียนเรียนSKY ต่อไปในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ในด้านระบบขัดข้องระหว่างลงทะเบียนที่พบปัญหายังมีอยู่มากเนื่องจากนักศึ กษาเข้าใช้ระบบ
พร้อมกันเป็นจานวนมาก
2. ในด้านปัญหาระยะเวลาการเปิดให้Add, Drop น้อยเกินไปโดยอาจจะพิจารณาให้เพิ่มระยะเวลาใน
การAdd, Dropหรือเพิ่มการรับรู้ระยะเวลาการAdd, Dropให้เข้าถึงนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. ควรจัดให้มีคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อความง่ายต่อการใช้งานโดยอาจจะทาเพิ่มในระบบ
ลงทะเบียนSKY เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปดูวิธีการลงทะเบียน
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสารโดยจากัดการศึกษาเฉพาะในปีงบประมาณ 2561 ผลการวิจัย
พบว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มี 2 รูปแบบ คือ (1) การจัดสรรงบประมาณในรูป
ของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยตรง ซึ่งจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (2) การจัดสรรงบประมาณโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากส่วนกลางให้เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ ดาเนินการเอง ส่วนแนวทางในการกระจายอานาจให้ แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กาหนดให้ไม่เกินปี พ.ศ.2561
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมี
รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี พ.ศ.2566 และเพื่อให้การดาเนิ นงาน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาหนดแผนการดาเนินงานไว้ 3 ระยะ คือ ระยะ
เร่งด่วน (พ.ศ.2561) ระยะปานกลาง (พ.ศ.2562-พ.ศ.2564) และระยะยาว (พ.ศ.2565-พ.ศ.2570) โดยในปี พ.ศ.
2561 สานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร้ อยละ 100.12 ของเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 21.4 ของสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล ซึ่งสานักงบประมาณได้ดาเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนองนโยบายการกระจายอานาจของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีการเบิกจ่ายจริงเพียงร้อยละ
64.78 จะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองศรีสะเกษนั้นยังมีการเบิกจ่ายอยู่ในระดับที่ต่าโดยเฉพาะงบประมาณตามโครงการ
ถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมทาให้เป็นปัญหาต่อการดาเนินนโยบายการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นซึ่งเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ คือ (1) ปัญหาด้านการวางแผน (2) ปัญหาด้านงบประมาณ (3) ปัญหาด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง
(4) ปัญหาด้านบุคลากร (5) ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจที่ราชการส่วนกลางให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
คาสาคัญ: การกระจายอานาจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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Abstract
This study employs a documentary research which focuses only on the budget of the
fiscal year 2018. The result of this study shows that there are two ways of allocating budget to
Sisaket Muang Municipality. These include (1) direct budget allocation in the form of general
support fund and specific activity support fund and (2) budget allocation via job transfer, project,
and activity initiated by the central government. The guideline of decentralization to Sisaket Muang
Municipality indicates that revenue of Sisaket Muang Municipality needs to increase not less than
20 and 35 percent of the government revenue within the year 2018 and 2023 respectively. In order
to get an efficient operation of the Sisaket Muang Municipality, there are three stages of operation
plan: urgent stage (2018), moderate stage (2019-2021) and long-term stage (2022-2027). In 2018,
Sisaket Muang Municipality has received 21.4 percent of the government revenue or 100.12 percent
of allocated budget to Sisaket Muang Municipality. Although the Bureau of the Budget was efficient
in budget allocation, the actual expenditures were only 64.78 percent of the allocated budget to
Sisaket Muang Municipality which was relatively at the low rate. This brings problems to the
implementation of the decentralization policy which can be described as follows: (1) planning
problem (2) budget allocation problem (3) purchasing problem (4) human resource management
problem and (5) administration transformation problem.
Keywords: Decentralization, Local Administrative Organization, Muang Municipality
บทนา
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ กล่ า วคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการปฏิรูปการเมืองและเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) และรัฐธรรมนูญฉบับนี้เองที่มีบทบัญ ญัติ
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ มีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของท้อ งถิ่ นได้เ อง มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง รวมไปถึงได้มีการออกพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถปกครอง
ตนเองและร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในท้องถิ่นตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองและการ
พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนโดยตรง เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การที่รัฐบาลพยายามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการคลังถือเสมือนรัฐบาลได้พยายาม
กระจายอานาจ (Decentralization) ไปสู่ท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการคลายอานาจจากส่วนกลางมิให้รวมอยู่จุดเดียว
(Macmanon 1961, 15) และเมื่อพิจารณาในด้านการเมือง การปกครองแล้วจะเห็นได้ว่าการกระจายอานาจนั้น
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการตัดสินใจนโยบายของรั ฐบาลกลางจากส่วนกลางที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับ
ภูมิภาคหรือท้องถิ่นมีโอกาสที่จะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญๆ ของท้องถิ่นได้ (จรูญ สุภาพ 2512, 35) ทั้งนี้การ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นรูปแบบที่อิสระมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับระดับการกระจายอานาจการปกครองจาก
ส่วนกลางให้ท้องถิ่นด้วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านมา ยังไม่
ประสบความสาเร็จมากนักเนื่องจากขาดความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เพราะการปกครองและการบริหารประเทศไทย
ยังมีลักษณะที่พยายามดึงและรวบอานาจเข้าสู่ส่วนกลางโดยใช้การปกครองในรูปแบบราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมี
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จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาเอกภาพและประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการปกครองเพื่อความมั่นคงมากกว่า รวมไปถึง
การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการคลังของประเทศ จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของการกระจาย
อานาจที่มีต่อการปกครองในระดับ ท้องถิ่นของประเทศไทยพบว่า ส่วนกลางยังควบคุมอานาจท้องถิ่นอยู่อย่างมาก
ทาให้ท้องถิ่นขาดอิสระในการทางาน ประกอบกับท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินภารกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และรูปแบบการปกครองของไทยที่มีการเน้นอานาจจากเบื้อง
บนโดยที่อานาจ การตัดสินใจในการกาหนดนโยบายต่างๆ มาจากผู้บริหารประเทศสูงสุด โดยใช้ระบบราชการเข้า
ควบคุมทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังมีความเฉื่อยชาต่อการเมืองหมายถึง ความไม่สนใจที่เข้าร่วมใน
การปกครองเท่าที่ควรตลอดจนรูปแบบการปกครองยังคงยึดเอารูปแบบสถาบันจากทางตะวันตกมากเกินไป จึงทาให้
นโยบายของผู้บริหารระดับชาติต่อการปกครองท้องถิ่นซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ยังไม่เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์
อย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 (อิสเรศ ฐิติมานะกุล 2522, 14-17)
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในที่นี้หมายถึง เทศบาล จึงเป็นการผลักดันให้รัฐบาลกลางได้กระจายอานาจ
การปกครองตนเองที่ได้ผูกขาดไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ไปคืนให้กับท้องถิ่นเพื่อที่จะทาให้ท้องถิ่นได้มีอิสระมากขึ้นใน
การจัดการปกครองตนเองเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสภาพปัญหาของชุมชนนั้นๆ เอง
(มนวิภา วงศ์รุจิระ 2535, 56-60)
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการที่ผลักดันให้เกิดการกระจายอานาจไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารงบประมาณ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย
เร่งรัดการกระจายอานาจทางการเงิน การคลังไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และหน่วยงานสาคัญที่เข้ า มา
รับผิดชอบในการบริหารจัดการก็คือ สานักงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน การบริหารงานงบประมาณและ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาที่ สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
เป็นสาคัญ สานักงบประมาณจึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบงบประมาณมาโดยตลอด และเพื่อให้สอดคล้องกั บ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงมุ่งเน้นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการดาเนินแผนงาน แผนคนและแผนเงิน ตลอดจนมีอิสระในการกาหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร และสามารถตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้เอง ทั้งนี้ เพื่อส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างเป็นระบบ โดยนัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ภารกิจของสานักงบประมาณในด้านการจัดสรรงบประมาณใน
ด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุน สมทบเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยทั้งนี้เพื่อส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้
ให้ประชาชนเป็นสาคัญ ในปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้มีการดาเนินการ 2 รูปแบบ คือ
1. การจัดสรรงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ซึ่ง
จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. การจัดสรรงบประมาณโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะรับถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปดาเนินการแทนมากขึ้นต่อไปในอนาคตและ
เพื่อให้กระบวนการจัดสรรเงินงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารงบประมาณดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สานักงบประมาณดาเนินการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีศักยภาพที่จะรองรับภารกิจที่จะได้รบั ถ่ายโอนภารกิจและบริหารจัดการงบประมาณที่
จะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน คือ
2.1 เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลมีความสามารถในการวางแผน พัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ

263

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ขณะเดียวกันสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนารวมถึงการบริหารการจัดการ การดาเนินกิ จกรรม/งานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดความ
ต้องการ วางแผนดาเนินกิจกรรมรวมถึงการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ ได้
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการกระจายอานาจ มีความหมายที่หลากหลายมิติซึ่งประกอบด้วยด้านการปกครอง การบริหาร
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของการกระจายอานาจได้ว่า
1. การกระจายอานาจ คือ หลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยซึ่ ง
เปรียบเสมือนรากฐานที่จะก่อให้เกิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
2. การกระจายอานาจ เป็นการถ่ายโอนภารกิจ หรือการถ่ายโอนอานาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ประชาชนได้มี ส่วนร่ว มทางการเมือ ง (Political Participation) และมี ความเป็น อิ สระในการ
กาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
กล่าวโดยสรุปแล้วผลของการกระจายอานาจดังกล่าว จะนาไปสู่เป้าหมายส่วนร่วมของรัฐ นั่นคือ สังคม
ซึ่ งประชาชนมี ม าตรฐานการครองชี พ ที่ ดี ระบบเศรษฐกิ จ มี เ สถี ย รภาพมี ก ารประสานความต้ อ งการและการ
ตอบสนองที่ราบรื่นเหมาะสมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการกระจายอานาจให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่เกิ ดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อ
สนองนโยบายการกระจายอานาจให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการการศึกษาถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่มีผลต่อการกระจายอานาจให้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จากัดการศึกษาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เท่านั้น การ
วิ จั ย นี้ จ ะเป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเอกสาร (Documentary Research) ได้ แ ก่ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ และการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะ
เกษ
ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและการ
บริหารจัดการของจังหวัดศรีสะเกษ
จากการประมวลข้อมูลสภาพทั่วไป แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษและกาหนดปัจจัย
ประกอบในการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) สามารถสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพในแต่ละด้านดังนี้
1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
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จากข้ อ มู ล สถานการณ์ ด้ า นเศรษฐกิ จ ของจั งหวั ด ศรี ส ะเกษเมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร้ า งการผลิ ต มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี พ.ศ.2561 ในจานวน 16 สาขาพบว่าที่ทารายได้มากที่สุด คือ สาขาการค้าปลีก
คิดเป็นร้อยละ 22.51 สาขาการเกษตรและป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 22.16 และสาขาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.69
ด้านจุดแข็ง มีพื้นที่การเกษตรมาก มีแหล่งน้าต้นทุนเพียงพอและแหล่งกักเก็บน้าที่จะช่วยทาการเกษตร
ได้มาก มีเกษตรกรที่มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่างๆ ในบางอย่างเป็นสินค้าส่งออก แรงงานมีจานวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไท งานเงาะ ทุเรียนของดีศรีสะเกษ ที่
มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดั บนานาชาติ มีโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งผลผลิตและการท่องเที่ยวเข้าถึงทุก
หมู่บ้าน มีเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลก “นครวัด” และมีช่องทางการค้าระหว่างประเทศ คือ ด่านถาวรช่องสะงา
อาเภอภูสิงห์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากร ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ให้กับจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
ด้านจุดอ่อน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน รายได้ GPP รวมของจังหวัดศรีสะเกษ 36,142
บาท/คน/ปี ซึ่งต่าเป็นอันดับ 75 ของประเทศไทย เนื่องจากมีรายได้ต่า ค่าใช้จ่ายสูง มีหนี้สินมาก ผลผลิตปศุสัตว์
ขนาดกลาง (โค-กระบือ) ขนาดเล็ก (สุกร) และสัต ว์น้ายังมีน้อย เมื่อเทียบกับพื้นที่การเกษตร และจานวนเกษตรกร
การตลาดยังไม่ชัด เจน แรงงานส่ ว นใหญ่ข าดทัก ษะและขาดวิ นัย น้ าเพื่ อ การเกษตรในฤดูก าลแล้งไม่เ พียงพอ
เนื่องจากแหล่งน้าไม่สามารถเก็บกักน้าได้นาน ระบบชลประทานมีน้อยสภาพดินส่วนมากขาดความอุดมสมบูรณ์โดย
เป็นดินทรายจัดและดินเค็ม ในส่วนของด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดสู่ประชาคมอาเซียน ประชาชนยังไม่มี
ความรู้เท่าที่ควร
ด้านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการทาเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
กองทุนหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปริมาณน้าฝนตกเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs
รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วย
ด้านอุปสรรค พบว่า มีพื้นที่บางส่วนประสบปัญหาจากอุทกภัยและภัยแล้งซ้าซาก ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกลไกตลาดกลางของประเทศไทย ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน เนื่องจากเส้น
เขตแดนระหว่างประเทศไม่ชัดเจนและความหวาดระแวงจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกรณีปราสาทเขาพระวิหาร การ
เปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้ถูกแย่งตลาดสินค้าราคาถูกและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะ
เกษแล้วเห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด มีพื้นที่การเกษตรมาก มีน้าเป็นต้นทุนเกษตรกรมีทักษะมีการ
พัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า รองลงไปเป็น
การส่งเสริมปศุสัตว์ การประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยในเรื่องข้าวหอมมะลิ การดาเนินการต้องจัดเป็นโซน
พื้นที่เป็นรายตาบลหรืออาเภอให้ชัดเจน ที่จะทาการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยหรือข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ส่วน
การท่องเที่ยวจะต้องพัฒนาให้โดดเด่น โดยบรรจุกิจกรรมตานานที่เป็นเอกลักษณ์และจัดผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลก
โดดเด่นและจัดเป็นวงจรการนาเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน ในท้องถิ่นได้สาหรับด้านการค้าการลงทุน หากมี
การด าเนิน การก่ อ สร้า งด่ านศุ ล กากรช่อ งสะงาและเปิ ดใช้ งานแล้ว คาดว่ าจะส่งผลให้ การค้า บริ เวณชายแดนมี
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น
2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม
ด้านจุดแข็ง เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ด้านการสาธารณสุขมีโ รงพยาบาลและสถานีอนามัยเพียงพอ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ แต่ต้องป้องกันไว้ เพราะมีความสาคัญต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
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ด้านจุดอ่อน อัตราการเรียนต่อมัธยมปลายต่าและขาดการเชื่อมโยงบูรณาการตั้งแต่ระดับจังหวัดอาเภอ
และตาบล หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ประชากรวัยแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่ มีเด็กและคนชราอยู่ในพื้นที่ ก่อให้เกิด
สังคมอ่อนแอ ขาดการประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างเป็นระบบ ประชาชนมีภาระหนี้สินครัวเรือน
ด้านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ด้านอุปสรรคกระแสโลกาภิวัฒน์ทาให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อปัญหา
สังคมของจังหวัด เช่น ปัญหาอบายมุข ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน ปัญหาครอบครัว ทางการศึกษาโดยมีเด็ก
ออกกลางคันประมาณร้อยละ 1
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาสังคมของจังหวัดศรีสะเกษแล้วเห็น
ว่าศักยภาพด้านสังคมของจังหวัด มีโครงสร้างการศึกษาดี แต่เพื่อให้เป็นสังคมน่าอยู่จะต้องเร่งรัดพัฒนาคนให้มี
คุณภาพสอดรับกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ให้มีความประหยัด มีแผนชีวิตโดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนา
คนให้มีความรู้และมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้มีความสุขในพื้นที่ แรงงานไม่อพยพออกนอกพื้นที่
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น สังคมชุมชนเข้มแข็งให้เป็นศรีสะเกษน่าอยู่ให้ได้
3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านจุดแข็ง มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญหลายสายไหลผ่าน แต่ต้องปรับปรุงให้แหล่งน้าสามารถกักเก็บ
น้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดได้ส่งเสริมให้มีเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และลดปัญหา
โลกร้อน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ด้านจุดอ่อน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทาลายอยู่ในอัตราสูง เกิดความแล้งแห้งทาให้เกิดผล
กระทบทางการเกษตรและปัญหาสังคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานแหล่ง
น้าธรรมชาติบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน รับน้าเก็บน้าได้ปริมาณน้อย ทรัพยากรป่าไม้มีจานวนน้อยเนื่องจากถูกแผ้ วถาง
เพื่อทาการเกษตรกรรมและบางส่วนถูกลักลอบตัดไม้ ทาให้มีผลเสียต่อนิเวศน์และส่งผลให้ประสบปัญหาภาวะโลก
ร้อน คุณภาพดินส่วนมากเป็นดินไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานาน และลักษณะดินเป็นดินทรายจัดและ
ดินเค็ม คุณภาพน้าและปริมาณน้าเสียมีเพิ่มขึ้น
ด้านโอกาส กระแสความตื่นตัวภาวะโลกร้อน ทาให้จังหวัดตระหนักถึงความสาคัญ และหันมาใช้พลังงาน
ทดแทนและเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ด้านอุปสรรค สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิดภัยธรรมชาติแก่งจังหวัด เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย
วาตภัย และภัยต่างๆ
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เห็นว่าจังหวัดศรีสะเกษมีแหล่งน้าธรรมชาติที่
สาคัญหลายสายไหลผ่าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทาลายอยู่ในอัตราสูง เกิดความแห้งแล้งทาให้
เกิดผลกระทบทางการเกษตรและปัญหาสังคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน
การถูกลักลอบตัดไม้ ทาให้มีผลเสียต่อนิเวศน์และส่งผลให้ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน คุณภาพดินส่วนมากเป็นดิน
ไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานานและลักษณะดินเป็นดินทรายจัดและดินเค็มคุณภาพน้าและปริมาณน้า
เสียมีเพิ่มขึ้น กระแสความตื่นตัวภาวะโลกร้อน ทาให้จังหวัดตระหนักถึง ความสาคัญและหันมาใช้พลังงานทดแทน
และเกษตรอินทรีย์
4. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย
ด้านจุดแข็ง จังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับ
จังหวัดพระวิหาร จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่ อกัน และจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นเมืองคู่มิตรกัน รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นด้วย
ด้านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้การดาเนินการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดของฝ่ายไทย กับจังหวัดของฝ่ายกัมพูชา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
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ด้านอุปสรรค มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดและเป็นเส้นทางลาเลียงยาเสพย์ติดสู่ภูมิภาค
อื่นมีปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากเส้นเขตแดนระหว่างประเทศยังไม่ชัดเจนและความหวาดระแวง
จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะอุปสรรค เห็นว่าจังหวัด มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดที่ลักลอบ
นาเข้ามาทางรอยต่อตามแนวชายแดน และปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน
เนื่องจากเส้นเขตแดน ระหว่างประเทศไม่ชัดเจน ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดแต่ยังมีโอกาสใน
การพัฒนาคือ นโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
5. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ด้านจุดอ่อน บุคลากรภาครัฐยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่าที่ควรเมื่อ
วิเคราะห์ลักษณะจุดอ่อน เห็นว่าจังหวัดยังขาดการดาเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน
ทั้งในระดับประชาชนและระดับหน่วยงานภาครัฐ
แผนการจัดสรรงบประมาณของสานักงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงบประมาณให้กาหนดแผนการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
ดาเนินการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (สานักงบประมาณ
2561, 53-72) คือ
1. แผนระยะเร่งด่วน (Short-Term Plan) พ.ศ.2561
ให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของ
ประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวงเงิน
161,000 ล้านบาท ดาเนินการใน 3 ลักษณะ คือ
1.1 เพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการแบ่งรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีจาก
ส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่ากับ 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
1.3 จัดสรรงบประมาณโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการและกิจกรรมจากส่วนกลางในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จาก 22 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,339.60 ล้านบาท
2. แผนระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) พ.ศ.2562-พ.ศ.2564
การด าเนิ น งานก าหนดแผนระยะปานกลางเป็ น การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การถ่ า ยโอน “คน”
นอกเหนือจากถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 (1) กาหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจที่ซ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่ ว นกลาง โดยที่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ไม่ต้ อ งจั ดหาหรื อ จ้า งบุ ค ลากรเพิ่ มเติม ซึ่ งจะส่ งผลต่อ ภาระด้าน
งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
สาหรับการจัดสรรงบประมาณ สานักงบประมาณได้ดาเนินการโดยใช้ระบบการจัดทา งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน (Result-Based Budgeting) เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง และการ
จัดสรรตรงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้สัดส่วนการเพิ่มในอัตราเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี และคาดว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะสามารถจัดสรรงบประมาณทั้งในรูปการจัดสรรรายได้ จากการเก็บภาษี การจัดสรร
เงินอุดหนุนตรง และการถ่ายโอนงบประมาณจากส่วนกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 29 ของรายได้ของประเทศ ซึ่งมีการ
กาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามศักยภาพของความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
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2.1 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาความพร้อม
การจัดสรรงบประมาณจะยึดหลักเกณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ
ออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 จัดสรรให้มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปคือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว
ส่วนที่ 2 จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ จัดสรรตามตัวแปรเพื่อการพัฒนาโดยยึด
หลักการจัดสรรกระจายรายได้ทั่วถึงทุกแห่ง
ส่วนที่ 3 การถ่ายโอนเงินงบประมาณจากส่วนราชการให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น โดย
คานึงถึงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ทันทีซึ่งราชการส่วนกลางจะอยู่ในฐานะพี่เลี้ยงดูแลด้าน
วิชาการ
2.2 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาความพร้อมในระดับปานกลางตามการพัฒนามาตรฐานการ
จัดการทางด้านการเงิน 7 ด้าน คือ (1) การวางแผนงบประมาณ (2) การคานวณต้นทุนกิจกรรม (3) การจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ (5) รายงานทางการเงินและผลการ
ดาเนินงาน (6) การบริหารสินทรัพย์ และ (7) การตรวจสอบภายใน แนวทางการจัดสรรงบประมาณในกลุ่มนี้จะเน้น
ในด้านการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการเงินและการกาหนดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) มากขึ้นนอกเหนือไปจากการ
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้กลุ่มที่ 1 ซึ่งการพิจารณาจัดสรรในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รายได้+เงินอุดหนุน) ในกลุ่มนี้จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลการจูงใจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดีในอนาคต
2.3 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินไว้ครบถ้วน ทั้ง 7 ด้าน ซึ่ง
แนวทางการจัดสรรงบประมาณจะมุง่ เน้นในลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นรายแผนงาน งาน/โครงการ มาตรา 30
(5) ของพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2542
โดยที่รัฐอาจจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของงาน/โครงการนั้นทั้งหมดร้อยละ 100 หรืออาจจัดสรรให้ส่วนหนึ่ง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบอีกส่วนหนึ่งก็ได้
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสาหรับกลุ่มนี้ตอ้ งเป็นไปตามมาตรา 30
(1) ของพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
อย่างครบถ้วน
จะเห็นได้ว่า แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะกลางจะมุ่งเน้นใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่จะได้รับจากการใช้จ่ายเป็นหลัก
3. แผนระยะยาว (Long-Term Plan) พ.ศ.2565-พ.ศ.2570
การดาเนินงานในช่วงนี้ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 30 (4) ของพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่กาหนดให้ในระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ.2566
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ (รายได้+เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 35 และคาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้เพียงพอในการผลิตบริการสาธารณะอย่าง
สมบูรณ์และครบถ้วน
แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะนี้มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการจัดสรร
เป็นประเด็นสาคัญ โดยมี 2 ลักษณะ คือ
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นการจัดสรรตามค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิจกรรม (Unit Cost) ที่กาหนดไว้
โดยค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเกิดจากกระบวนการถ่ายทอดแผนออกเป็นแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรมซึ่งมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานที่จะแสดงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการปฏิบัติแผนงาน งาน/
โครงการ แล้วนากิจกรรมมาถ่ายทอดเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมกับประมวลผลเป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสาหรับใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรในลักษณะนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดขาด
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนตามขอบเขตความรับผิดชอบและถ่ายทอดแผนเป็นค่าใช้จ่าย โอกาสจะได้รับการ
จัดสรรมีน้อยมาก
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะเรื่องตามนโยบายของรัฐบาลหรือรัฐ
มอบหมาย โดยรัฐจัดสรรค่าใช้จ่ายของกิจกรรมนั้ นทั้งหมดร้อยละ 100 หรืออาจจัดสรรให้ส่วนหนึ่งและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสมทบอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ จึงได้มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณของสานักงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรั บ แผนการด าเนิ น งานงบประมาณจึ งเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น งานประสบผล
ความสาเร็จ ดังนั้นสานักงบประมาณจึงได้กาหนดแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับแผนการดาเนินการดังกล่าว
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการใน 2 รูปแบบคือการจัดสรรในรูป
ของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรงซึ่งจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ กับการจัดสรรโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการในการจัดสรรงบประมาณจะแตกต่างกันไปตามประเภทและชั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มี 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 75 แห่ง
2. องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 6,965 แห่ง
2.1 ชั้นหนึ่ง จานวน 74 แห่ง เกิน 20 ล้านบาท
2.2 ชั้นสอง จานวน 79 แห่ง เกิน 12-20 ล้านบาท
2.3 ชั้นสาม จานวน 206 แห่ง เกิน 6-12 ล้านบาท
2.4 ชั้นสี่
จานวน 842 แห่ง เกิน 3-6 ล้านบาท
2.5 ชั้นห้า จานวน 5,546 แห่ง เกิน 0.15-3 ล้านบาท
2.6 สภาตาบล จานวน 218 แห่ง ต่ากว่า 0.15 ล้านบาท
3. เทศบาล จานวน 1,129 แห่ง
3.1 ชั้นหนึ่ง จานวน 22 แห่ง
3.2 ชั้นสอง จานวน 38 แห่ง
3.3 ชั้นสาม จานวน 27 แห่ง
3.4 ชั้นสี่
จานวน 30 แห่ง
3.5 ชั้นห้า-ชั้นเจ็ด จานวน 1,102 แห่ง
4. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
4.1 กรุงเทพมหานคร จานวน 2 แห่ง
4.2 เมืองพัทยา จานวน 1 แห่ง
ที่มา: สานักงบประมาณ, 2561.การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟวิ่ง,
หน้า 19-20.
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้อ งถิ่นได้ก าหนดไว้ 2 ลักษณะ (สานัก
งบประมาณ 2561, 19-28) คือ
1. การจัดสรรในรูปของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเป็นการจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดาเนินการของประชาชน โดยการจัดสรรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2561
รัฐบาลได้พยายามจัดสรรให้กระจายอย่างทั่วถึงในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระจายงบประมาณได้ให้เป็น
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ธรรม ซึ่งสานักงบประมาณร่วมกับกรมการปกครองได้ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดย
มุ่งเน้นให้ความสาคัญไปสู่พื้นที่ที่มีความยากจนเป็นลาดับแรกกล่าวคือ ถ้าพื้นที่ที่ใดมีความยากจนมากจะได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1.1 จัดสรรให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
โดยผ่านกรมการปกครอง
จัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยจัดสรรตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานัก
งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนองนโยบายการกระจายอานาจ คือ
เทศบาลมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ให้กับเทศบาล จานวน 1,129 แห่ง คือ
เงินอุดหนุนทั่วไป
จัดสรรงบประมาณตามจานวนประชากร 150 บาทต่อคน
จัดสรรงบประมาณตามชั้นของเทศบาล โดยกาหนด
ชั้นที่หนึ่ง แห่งละ
700,000 บาท
ชั้นที่สอง
แห่งละ
800,000 บาท
ชั้นที่สาม
แห่งละ
1.2
บาท
ชั้นที่สี่
แห่งละ
1.3
บาท
ชั้นที่ห้า
แห่งละ
1.4
บาท
ชั้นที่หก
แห่งละ
1.4
บาท
ชั้นที่เจ็ด
แห่งละ
1.4
บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ก. จานวนร้อยละ 60 จัดสรรงบประมาณให้เท่ากันทุกแห่ง
ข. จานวนร้อยละ 40 จัดสรรงบประมาณตามตัวแปร คือ
ก) จานวนร้อยละ 40 จัดสรรงบประมาณตามรายได้ของเทศบาล
ข) จานวนร้อยละ 20 จัดสรรงบประมาณตามความหนาแน่นของประชากร
ค) จานวนร้อยละ 40 จัดสรรตามจานวนประชากร
2. จัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีและทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงบประมาณได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สานักงบประมาณ 2561, 38-43) คือ
1. การบริหารงบประมาณในรูปเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง
1.1 กรมการปกครองรับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานะ
เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตวิ ิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้รับการจัดสรรจากสานัก
งบประมาณ กรมการปกครองจะแจ้งให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนขบวนการงบประมาณ
1.2 การอนุมัติเงินประจางวด สานักงบประมาณอนุมัติเงินประจางวดผ่านกรมการปกครองไปยัง
จังหวัดและไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนเมืองพัทยา สานักงบประมาณจะจัด สรรผ่านไปยังจังหวัดและไปสู่
เมืองพัทยา กรณีกรุงเทพมหานคร จะจัดสรรให้โดยตรง
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1.3 การบริหารงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ.2542 และ
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่สานักงบประมาณกาหนดโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามกระบวนการหรือระเบียบที่กาหนดไว้หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการจากที่ได้รับงบประมาณไว้
ให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณโดยผ่านกรมการปกครอง
2. การบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. การบริหารงบประมาณตามโครงการการถ่ายโอนฯ ในกรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงและการใช้เงิน
ประจางวดเหลือจ่าย ได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการแทนตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงอื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริห าร
งบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ.2524 และหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติอื่นๆ ที่สานักงบประมาณกาหนด
สรุป ได้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรไว้ 2
รูปแบบ คือ การจัดสรรในรูปของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง (เงินอุดหนุนทั่วไปและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กับอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดสรรโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากส่วนกลาง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รัฐบาลโดยสานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนองนโยบาย
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 172,691.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 ของ
สัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล ซึ่งสานักงบประมาณสามารถสนองนโยบายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การ
เบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ดาเนินการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 22 หน่วยงาน ยังมีการเบิกจ่ายในภาพรวมค่อนข้าง
ต่า ซึ่งจากการติดตามผลดังกล่าว ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษในด้าน
ต่างๆ คือ
ปัญหาด้านการวางแผน
แผนพัฒนาเทศบาลที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษใช้จะเป็นกรอบในการจัดทาโอนงาน/
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามเทศบัญญัติได้กาหนดให้คณะกรรมการบริหารส่วน
เทศบาลมีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ ซึ่งในการจัดทาแผนควรมีการประสานโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นนั้น
การจัดทาแผนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการจัดทาแผนไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได้ และแผนระยะ 3 ปี และในการจัดทาแผนต่า งๆ นั้น เทศบาลยังขาดการประสานงานระหว่างแผนต่างๆ
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ ใน
แนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็นโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น เช่น การสร้างถนนคอนกรีตปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนลาดยาง เป็นต้น ซึ่ง
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ควรมีการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชนด้วย
ปัญหาด้านงบประมาณเทศบาล
การจัดทางบประมาณมีความสาคัญต่อการบริหารงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษใน
การจัดทางบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้แก่ ปลัดเทศบาล หรือผู้ที่กรรมการบริหารเทศบาล มอบหมายตาม
ขั้นตอน คือ เมื่อร่างงบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเทศบาลก็ต้องเสนอสภาของ
เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ภายในวั น ที่ 15 เดื อ นสิ ง หาคม เมื่ อ สภาฯ เห็ น ชอบก็ จ ะเสนอให้
นายกเทศมนตรีเทศบาลพิจารณาอนุมัติ เมื่อนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ ประธานกรรมการบริหารก็ลงชื่อท้าย
ข้อบังคับ และประกาศใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษมาจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนในส่วนของเงินรายได้นั้น เทศบาล
จะมีงบประมาณในส่วนนี้มากกว่าองค์การบริหารส่วนตาบลชั้น 4-5 และส่วนใหญ่การจัดเก็บรายได้ของ เทศบาลอยู่
ในระดับต่า เนื่องจากสถานที่อยู่ไกลทาให้ขาดบุคลากรที่จะจัดเก็บ ทาให้งบประมาณในส่วนนี้มีจากัด สา หรับเงิน
อุดหนุนพบว่าเทศบาลเมืองศรีสะเกษยังต้องการรับเงินอุดหนุนจากรัฐมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากมีรายจ่ายประจา
เป็นจานวนมากทาให้ไม่สามารถนาเงินรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่เพียงพอสาหรับการดาเนินโครงการตามแผน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่งบประมาณยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทางบประมาณแบบใหม่ซึ่งมุ่งเน้นผลงานทาให้
ขาดการกาหนดตัวชี้วัดของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอถึงความสาเร็จของงาน
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ ทาให้การ
ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขัดต่อระเบียบที่กาหนดและบางแห่งยังมีการสมยอมในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง
ขัดกับระเบียบพัสดุ
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่สนใจศึกษา
เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี ทาให้ระบบบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง เทศบาล บางแห่งยัง
ไม่มีรายงานสรุปฐานะการเงินงบดุลประจาปีให้ประชาชนทราบอีกด้วย
ปัญหาด้านบุคลากรเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นส่วนสาคัญในการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษให้ประสบความสาเร็จ ปัจจุบัน เทศบาลมีอัตราข้าราชการเพียง 3 อัตรา
ซึ่งขณะนี้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปริมาณมากขึ้นจึงจาเป็นต้องอาศัยลูกจ้างตามโครงการ มาตรการ
เสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) เพื่อช่วยปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองศรี สะเกษจังหวัดศรีสะเกษ
บางแห่งมีพื้นที่ห่างไกลทาให้ลูกจ้างลาป่วยทาให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เพิ่งจัดตั้งได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาบุคลากรต่างๆ ส่วนใหญ่เพิ่งได้รับการบรรจุดังนั้น บุคลากรส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ เช่นในด้านการ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ในด้านของการขาดความแม่นยาในระเบียบวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะด้านพัสดุ ด้านการเงิน
การคลัง ฯลฯ รวมทั้งขาดบุคลากรด้านช่างที่มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ด้านวิ ศวกรรม ตลอดจนขาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจทดสอบคุณภาพงานอีกด้วย
ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจที่ราชการส่วนกลางให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การถ่ายโอนภารกิจราชการส่วนกลางให้ท้ องถิ่นซึ่งขณะนี้ได้มีการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมการบริการสาธารณะให้แก่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้นถ้าเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษมีความสามารถในการ
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บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว น่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ปัจจุบันพบว่า หน่วยงานที่เป็นเจ้าของของงบประมาณได้แจ้งโครงการถ่ายโอนงานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ เทศบาลเมื อ งศรีสะเกษล่ าช้ า และมีแ นวปฏิบั ติไ ม่ชัด เจนและไม่มี ก ารให้ คาแนะน าปรึก ษาการ
ดาเนินงาน นอกจากนี้ยังไม่มีการสารวจถึงความต้องการและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่อให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นและสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้นโยบายการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จ จึ งเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในการดาเนิ น งานของเทศบาลเมื อ งศรี สะเกษในการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ
1. ด้านการวางแผน
1.1 ควรอบรมเผยแพร่ ค วามรู้ (Knowledge Dissemination) ความเข้ า ใจแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้องรับโอนงาน/
กิจกรรมบริการสาธารณะจากหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเก
ษสามารถกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ โดยให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและสามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง
1.2 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารท้องถิ่นได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เข้า ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ท้องถิ่น
1.3 ควรมีการประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การวางแผนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และก่อให้เกิดความประหยัด
2. ด้านงบประมาณ
2.1 ควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ตามปริมาณงานและความเป็นเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
2.2 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในวิธีการจัดทางบประมาณ การบริหาร
งบประมาณ และการควบคุมงบประมาณที่ถูกต้องและต้องให้ความสาคัญกับความต้องการของประชาชนด้วย
2.3 เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษจั งหวั ด ศรี ส ะเกษควรมี ร ะบบการจั ด การที่ ดี คื อ มี ค วามโปร่ งใส
ประชาธิปไตย และตรวจสอบได้โดยประชาชน นั่นก็คือ เมื่อดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต้องคานึงถึง ในแง่
ประชาธิปไตย คือ การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามาร่วมคิดร่วมทาและเมื่อดาเนินการเสร็จควรมี
การเข้ามาตรวจสอบโดยประชาชนซึ่งหากเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษใดขาดความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ ควรมีการกาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 กรมการปกครองควรจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารงบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณรวมทั้งระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ให้ละเอียดและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ การเงิน
และการบัญชี ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบได้
3.3 การให้มีหน่วยราชการตรวจสอบและการควบคุมการใช้จ่ายเงินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเข้มงวด และควรสร้างจิตสานึกให้ผู้บริหาร เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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4. ด้านบุคลากรเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ
4.1 ควรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับปฏิบัติต่างๆ
รวมถึงด้านการช่างให้บุคลากรของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้หน่วยงานด้านช่าง เช่น กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
คอยแนะนา และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ด้านการถ่ายโอนภารกิจที่ราชการส่วนกลางให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
5.1 โครงการถ่ายโอนของหน่วยงานส่วนกลาง ควรมีการเร่งรัดการแจ้งรายละเอียดของโครงการ
และงบประมาณให้ท้องถิ่นทราบโดยเร็ว พร้อมจัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ท้องถิ่นทราบด้วย
5.2 หน่วยงานกลางที่มีโครงการถ่ายโอน ควรมีการสารวจศึกษาถึงความต้องการและความพร้อม
ของท้องถิ่นก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณโครงการถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่น
5.3 หน่วยงานอื่น กรมการปกครอง สานักงบประมาณ จังหวัดและ อาเภอ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ต้องให้ความรู้ ข้อมูล นโยบายที่ชัดเจน กับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ พร้ อมทั้งเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือ งศรีสะเกษ โดยการอบรมสัมมนา ให้คาแนะนาเป็นที่ปรึก ษาแก่
หน่วยงานท้องถิ่น
6. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
6.1 กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขระเบียบพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องวงเงินอนุมัติการ
สั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ประชาชนกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจ
อนุมัติวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่จากัดจานวนเงิน
6.2 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามผลการถ่ายโอนอย่างใกล้ชิด
และกาหนดมาตรการดาเนินการคือ
6.2.1 กรณี กิ จ กรรมที่ ยั งไม่ ได้ รับ อนุ มัติ เ งิ น ประจ างวดจากส านั ก งบประมาณให้ จังหวัดมี
หนังสือเร่งรัดหน่วยราชการเจ้าของงบประมาณและให้สาเนากับกรมการปกครอง เพื่อประสานงานกับหน่วยราชการ
เจ้าของงบประมาณและสานักงบประมาณ
6.2.2 กรณีหน่วยราชการเจ้าของงบประมาณยังไม่ส่งรูปแบบรายการให้ท้องถิ่นและท้องถิ่นยัง
ไม่ได้แจ้งให้อาเภอ/จังหวัดเร่งรัดหน่วยราชการเจ้าของงบประมาณต่อไป
6.2.3 เร่งรัดการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับจ้าง
การลงนามในสัญญา และการตรวจรับงานให้เร็วขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการอนุมัติการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นด้วย
6.2.4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน
6.2.5 ให้มีการรวบรวมหนังสือเวียน ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้เป็น คู่ มื อ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกัน รวมทั้งจัดให้มีการชี้แจง ซักซ้อมเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. สานักงบประมาณได้รับปรุงแก้ไข
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอน งาน/กิจกรรมบริการ
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จาแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 และนาผล การวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ใช้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) หรือหลักฐาน
ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากฐานข้อมูลนักศึกษาของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จากผลการวิจัยพบว่า ปีการศึกษา 2556 คณะที่มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คือคณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.47 อั น ดั บ รองลงมาคื อ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.70 คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.19 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.57 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็น ร้อยละ 5.52 และคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 5.47 ตามลาดับ
ปีการศึกษา 2557 คณะที่มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุดคือคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.46 อันดับรองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 9.61 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 9.20 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 8.89
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.80 และคณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 4.82
ตามลาดับ
ปีการศึกษา 2558 คณะที่มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุดคือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 12.37 อั น ดั บ รองลงมาคือ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.17 คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 11.10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 10.98
คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.93 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 7.69
ตามลาดับ
โดยภาพรวม ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ
8.48 ทั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่ออกกลางคั นเนื่องจากการขาดการติดต่อมีจานวนมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 5.07 อันดับ
รองลงมาออกกลางคันเนื่องจากผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.88 ลาออก คิดเป็นร้อยละ 0.51 เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ
0.01 และย้ายที่เรียน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ตามลาดับ
คาสาคัญ : การออกกลางคัน ช่องทางการรับเข้าศึกษา
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Abstract
The purposes of the study were to examined the student dropouts from Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi classified by departments between academic year 20132015 and to collected the data to be Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Education Development Plan
Collecting data by Documentary and other evidences have been conducted on
Secondary Data from student database of The Office of Academic Promotion and Registration of
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
The result of the study showed that in academic year 2013, the majority of student
dropouts were from the Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry 12.47%, Faculty of
Engineering and Architecture 11.70%, Faculty of Liberal Arts 7.19%, Faculty of Business
Administration and Information Technology 5.57%, Faculty of Industrial Education 5.52% and
Faculty of Science and Technology 5.47%, respectively.
In academic year 2014, the majority of student dropouts were from the Faculty of Engineering and
Architecture 10.46%, Faculty of Science and Technology 9.61%, Faculty of Agricultural Technology
and Agro-Industry, 9.20%, Faculty of Industrial Education 8.89%, Faculty of Business Administration
and Information Technology 5.80 and Faculty of Liberal Arts 4.82%, respectively.
In academic year 2015, the majority of student dropouts were from the Faculty of
Industrial Education 12.37%, Faculty of Engineering and Architecture 12.17%, Faculty of Business
Administration and Information Technology 11.10%, Faculty of Science and Technology 10.98%,
Faculty of Liberal Arts 7.93% and Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry 7.69%,
respectively
In general, between academic year 2013-2015, student dropouts rate were 8.48% which
caused by no show drops 5.07%, inadequate facilities of the university 2.88%, resigned 0.51% dead
0.01% and Changing Institutions 0.01% respectively.
Keywords : Drop out Admission, Drop out, Admission
บทนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาหลังระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิดเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
การพัฒนาความรู้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต การศึกษาระดับนี้จัดแบบกว้างให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ
และเน้นเฉพาะสาขาวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้น ๆ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นยังรวมถึงการให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผลผลิตของอุดมศึกษาซึ่ง
เป็นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาออกไปนั้นมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาจึงมุ่ง
ดาเนินการเรียนการสอน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยเพื่อแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ การบริการชุมชน และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศทุกด้าน และช่วยแก้ปัญหาของชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท เป็นการ
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เตรียมบุคคลเข้าสู่อาชีพ โดยนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ นี้แล้ว จะเข้าสู่การประกอบอาชีพ ดังนั้น ผู้ที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว มี อ าชี พ หรื อ มี งานท าจึ งเป็ น เป้ า หมายของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น มหาวิ ท ยาลัย
ผู้ปกครอง นักศึกษา และรัฐบาล ซึ่งการที่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วมีอาชีพทันที จะต้องเป็นนักศึกษาที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะตามที่ เ จ้ า ของสถานที่ ป ระกอบการยอมรั บ ซึ่ งโดยทั่ ว ๆ ไปเราเรี ย กว่ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงพยายามทุกวิถีทางในการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างไร
ก็ตามผู้ที่เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยก็มิใช่ว่าจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้ทั้งหมดทุกราย ส่วน
หนึ่งอาจถูกจาหน่ายชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง มีผลทาให้เกิด
ความสูญเปล่าทางการศึกษา เนื่องจากทุกสถาบันต้องมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องจัดสรรงบประมาณด้านกาลังคน
วัสดุ อุปกรณ์ เสียเวลาในการบริหารจัดการ เสียโอกาสในการสร้างบัณฑิต อีกทั้งยังแสดงถึงประสิทธิภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิ ทยาลัยอีกด้วย สาหรับในส่วนของผู้ที่เข้ามาศึกษา ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เสีย
ขวัญและกาลังใจในการกลับไปเริ่มต้นใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการไม่บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน
ข้อมูลจากสานักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พบว่า มีนักศึกษาถูกพ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555 ถึงปี
การศึกษา 2557 ซึ่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถรวบรวมข้อมูลของการพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษา อันเนื่องจากผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา (Retired) จากการขาดการติดต่อตลอด
ภาคการศึกษา จากการย้ายสถานศึกษา และจากการเสียชีวิต โดยปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาถูกจาหน่ายชื่อออก
จากมหาวิทยาลัยจานวน 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของจานวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาถูกจาหน่ายชื่อออกจากมหาวิทยาลัยจานวน 1,197 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79
ของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาถูกจาหน่ายชื่อออก
จากมหาวิทยาลัยจานวน 1,019 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว (ข้อมูลจากสานักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2559)
จากข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ถูกจาหน่ายชื่อออกจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นนั้น ทาให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ต่างตระหนักถึงผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น การสิ้ น เปลื อ งงบประมาณของประเทศชาติ รวมทั้ งเป็ น การบ่ งบอกถึ ง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการแก้ปัญหาเพื่อลดจานวนนักศึกษาที่ถูกจาหน่ายชื่อออก
จากมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐาน บางประการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของ
นักศึกษาดังกล่าว คณะวิจัยจึงสนใจศึกษาสถานภาพนักศึกษาที่ถูกจาหน่ายชื่อ ออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นตั วบ่งชี้สาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางในการลดจานวนนักศึกษาที่ถูก
จาหน่ายชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
ชดช้อย รวยสูงเนิน (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อนการสมัครขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ปี 2558 ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ด้านตัวนักศึกษา พบว่าใน
ด้านแรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.1 ไม่ถนัดหรือไม่ชอบ ในสาขาที่เรียน ด้านพฤติกรรมการ
เรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 63 อ่านหนังสือไม่ทัน ด้านสถานศึกษา/อาจารย์ผู้สอน/วิธีการสอน นักศึกษาร้อย
ละ 50 เห็นว่าอาจารย์สอนเร็วเกินไป ด้านการใช้เวลา นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 61 ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมาก
เกินไปความคิดเห็นต่อระบบการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 59.3 เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีระเบียบเรื่องการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่
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พ.ศ. 2549 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 70.2 มีความเห็นว่าระเบียบดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจในการลาออก
หรือการพ้นสภาพนักศึกษา ร้อยละ 86 เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 45.57 เห็นว่าหากจะกาหนดให้นักศึกษาต้องพบอาจารย์
ที่ปรึกษา จานวนครั้งที่เหมาะสมคือ 3 ครั้งต่อปีการศึกษา
รวมพร สิทธิมงคล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การอยู่รอดจากการออกกลางคันของ
นั ก ศึ ก ษา โครงการปริ ญ ญาตรี ภ าคพิ เ ศษ ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ คณะวิ ท ยา ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการศึกษาระยะเวลาการอยู่ รอด (หน่วยเป็นภาคเรียน) ของนักศึกษาโครงการ
ปริญญาตรีภาคพิเศษของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2550 พบว่า มีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ออกกลางคันมาก
ที่สุด (ร้อยละ 58.7) รองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาสถิติ (ร้อยละ 52.6) และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ร้อยละ 43.7) และพบว่าไม่สามารถหาค่ามัธยฐานระยะเวลาการอยู่รอดของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
เพราะการออกกลางคันของนักศึกษา ไม่ถึงร้อยละ 50 กล่าวคือ ยังไม่เกิดกรณีนักศึกษาจานวนครึ่งหนึ่งออก
กลางคันในช่วงเวลาที่ศึกษา ส่วนนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสาขาสถิติมีมัธยฐานระยะเวลาความอยู่รอด
มากกว่าภาคเรียนที่ 2/2552 และภาคเรียนที่ 2/2553 ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่ามีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์
จานวนร้อยละ 50 ที่อยู่รอดในการศึกษาได้นานกว่าภาคเรียนที่ 2/2552 และมีนักศึก ษาสาขาสถิติ จานวนร้อยละ
50 ที่อยู่รอดในการศึกษาได้นานกว่า ภาคเรียนที่ 2/2553 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขา
สถิติมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดต่อการออกกลางคัน ในภาคการเรียนที่ 3/2550 ในขณะที่นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มี
อัตราความเสี่ยงสูงสุดต่อการออกกลางคันในภาคการเรียนที่ 2/2551 และนักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษทัง้
3 สาขา มีระยะเวลาการอยู่รอดไม่แตกต่างกัน
สรรค์ชัย กิติยานันท์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษา โดยที่ปัจจัย
ย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่องผลการเรียนของท่าน เข้าเรียนมาแล้วมีผลคะแนน ไม่ดี ปัจจัยในลาดับรองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านไม่ค่อยมีเวลาเรียนเพราะภาระหน้าที่
ทางครอบครัว ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่เรื่องท่านคิดว่าอาจารย์ไม่มีเทคนิค
การสอนที่น่าสนใจ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าการ
สอนของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านสังคม โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุด
ได้แก่เรื่อง ท่านทะเลาะกับเพื่อนในชั้นเรียน ปัจจัยด้านการบริการและการสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โดย
ที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการออกกลางคันในแต่ละด้านของนักศึกษา พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญในเกือบทุกคู่ โดยตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านครอบครัวมาก
ที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับรองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้สอนจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสังคมและ
อันดับสาม ได้แก่ ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคม
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาข้อมู ลการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จาแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาระบบการศึกษาศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจากประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีวิธี ดาเนินการดังต่อไปนี้
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1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปี
การศึกษา 2558
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ใช้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ต่ า ง ๆ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) ได้แก่ รายงานผลการประชุม ตัวเลขสถิติต่าง ๆ ที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทาฐานข้อมูลไว้ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อบังคับ ประกาศ ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกอบด้วย
1.1 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
1.2 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
1.3 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2553
1.4 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
2. ฐานข้อมูลนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลงานรับเข้าศึกษา
2.2 ข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
2.3 ข้อมูลผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม
2.4 ข้อมูลการพ้นสภาพของนักศึกษา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) นาเสนอในรูปตารางพร้อมแปลผล
โดยการบรรยายสถานภาพนักศึกษาออกกลางคัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นรายงานผลการศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ เป็นเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการออกกลางคันนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในขณะที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปี
การศึกษา 2558 โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการรวบรวมและสารวจข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 เป็นข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคัน จาแนกตามคณะ หลักสูตร
สาขาวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 6 คณะ
ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ
ศิลปศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางที่แสดง
ค่าสถิติพร้อมอธิบายประกอบ จานวนทั้งสิ้น 6 ตาราง สามารถสรุปผลได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ออกกลางคัน คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
จานวนทั้งหมด
จานวนออกกลางคัน
ระดับชั้น/สาขาวิชา
รวม
รวม ร้อยละ
2556 2557 2558
2556 2557 2558
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ช่างยนต์
48
36
35
119
12
9
15
36 30.25
เทคนิคอุตสาหกรรม
47
40
55
142
6
14
12
32 22.54
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
42
33
30
105
10
11
12
33 31.43
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
34
41
51
126
1
2
13
16 12.70
ช่างไฟฟ้า
39
55
51
145
1
0
7
8 5.52
รวม
210 205 222 637
30
36
59 125 19.62
ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล
191 216 224 631
7
17
14
38 6.02
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
187 182 148 517
6
10
13
29 5.61
โทรคมนาคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
141 164 175 480
6
14
32
52 10.83
วิศวกรรมไฟฟ้า
99
92
87
278
7
11
13
31 11.15
รวม
618 654 634 1,906 26
52
72 150 7.87
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
94
63
39
196
1
3
3
7 3.57
เทคโนโลยีเครื่องกล
293 184 108 585
15
18
4
37 6.32
เทคโนโลยีอุตสาหการ
158 116
90
364
6
4
3
13 3.57
เทคโนโลยีไฟฟ้า
39
60
79
178
0
1
4
5 2.81
รวม
584 423 316 1,323 22
26
14
62 4.69
รวมทั้งสิ้น
1,412 1,282 1,172 3,866 78 114 145 337 8.72
จากตารางที่ 1 พบว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 25562558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.72 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 19.62 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี (5 ปี) คิดเป็นร้อยละ 7.87 และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) คิดเป็นร้อยละ
4.69 ตามลาดับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 19.62 สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.43 รองลงมาคือสาขาวิชาช่างยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 30.25 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.54 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ
12.70 และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 5.52 ตามลาดับ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) มี นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกกลางคั น ภาพรวมคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.87 สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.15 รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คิดเป็นร้อยละ 10.83 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คิดเป็นร้อยละ 6.02 และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 5.61 ตามลาดับ
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 4.69 สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.32 รองลงมาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คิดเป็นร้อยละ 3.57 เท่ากัน และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 2.81
ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ออกกลางคัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
จานวนทั้งหมด
จานวนออกกลางคัน
รวม
รวม ร้อยละ
2556 2557 2558
2556 2557 2558
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เทคโนโลยีการเกษตร
98
96
94
288
23
16
10
49 17.01
รวม
98
96
94
288 23
16
10
49 17.01
ระดับปริญญาตรี
พืชศาสตร์
156 147 174 477
11
11
11
33 6.92
สัตวศาสตร์
189 172 195 556
29
12
14
55 9.89
วิทยาศาสตร์การประมง
102 101 108 311
15
14
8
37 11.90
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134 150 163 447
12
16
8
36 8.05
การอาหาร
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
203 126 127 456
20
8
17
45 9.87
การเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
0
56
62
118
0
1
3
4 3.39
รวม
784 752 829 2,365 87
62
61 210 8.88
รวมทั้งสิ้น
882 848 923 2,653 110 78
71 259 9.76
จากตารางที่ 2 พบว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาที่ออกกลาง คัน
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 9.76 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักศึกษาออก
กลางคัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.01 และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.88 ตามลาดับ
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเพี ย งหนึ่ ง สาขาวิ ชาคื อ สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 17.01
ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.88 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.90 รองลงมาคือสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ
9.89 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 9.87 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 8.05 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.92 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ
3.39 ตามลาดับ
ระดับชั้น/สาขาวิชา
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ออกกลางคัน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนทั้งหมด
จานวนออกกลางคัน
ระดับชั้น/สาขาวิชา
รวม
รวม ร้อยละ
2556 2557 2558
2556 2557 2558
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การบัญชี
313 344 403 1,030
8
14 41 63 5.94
การตลาด
244 225 199
668
18 12 33 63 9.43
การจัดการ
84
58
89
231
18 12 16 46 19.91
การเลขานุการ
48
63
49
160
0
4
4
8 5.00
การเงิน
15
31
57
103
0
0
4
4 3.88
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
447 441 358 1,146 43 43 48 134 10.75
รวม
1,151 1,162 1,155 3,468 87 85 146 318 9.17
ระดับปริญญาตรี
การบัญชี
1,616 1,579 1,622 4,817 46 59 132 237 4.92
การตลาด
453 346 280 1,079 14
2
25 41 3.80
การบริหารการตลาด
98
208 290
596
5
30 77 112 18.79
การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
7
20
29
56
0
2
8
10 17.86
การจัดการทั่วไป
1,079 1,067 1,076 3,222 60 74 104 238 7.39
การจัดการสานักงาน
201 215 307
723
11
0
29 40 5.53
การจัดการอุตสาหกรรม
267 306 348
921
9
5
33 47 5.10
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
57
109
166
0
5
14 19 11.45
อุปทาน
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1,477 1,256 1,130 3,863 114 99 137 350 9.06
การบริหารธุรกิจการเกษตร
25
21
51
97
9
1
5
15 15.46
รวม
5,223 5,075 5,242 15,540 268 277 564 1109 7.14
รวมทั้งสิ้น
6,374 6,237 6,397 19,008 355 362 710 1427 7.51
จากตารางที่ 3 พบว่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 7.51 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักศึกษาออกกลางคัน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.17 และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 9.17 สาขาวิชา
การจัดการ มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.91 รองลงมาคือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 10.75 สาขาวิชาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 9.43 สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.94 และสาขาวิชาการ
เลขานุการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 7.14 สาขาวิชาการบริหารการตลาด
มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.79 รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า ปลีก คิดเป็น
ร้อยละ 17.86 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 15.46 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คิดเป็นร้อยละ 11.45 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.06 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 7.39 สาขาวิชาการจัดการสานักงาน คิดเป็นร้อยละ 5.53 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ
5.10 สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 4.92 และสาขาวิชาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ออกกลางคัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนทั้งหมด
จานวนออกกลางคัน
ระดับชั้น/สาขาวิชา
รวม
รวม ร้อยละ
2556 2557 2558
2556 2557 2558
ระดับปริญญาตรี
เคมี
33
21
29
83
3
2
5
10 12.05
จุลชีววิทยา
11
24
35
0
2
2
4 11.43
ฟิสิกส์ประยุกต์
7
6
13
0
0
0
0 0.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์
290 284 248 822
25
46
29 100 12.17
เทคโนโลยีสารสนเทศ
434 359 294 1,087 14
10
29
53 4.88
เทคโนโลยีมลั ติมเิ ดีย
29
57
82
168
1
11
10
22 13.10
รวมทั้งสิ้น
786 739 683 2,208 43
71
75 189 8.56
จากตารางที่ 4 พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา
2556-2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.56 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 13.10 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 12.17 สาขาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ
12.05 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 11.43 และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.88
ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ออกกลางคัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวนทั้งหมด
จานวนออกกลางคัน
ระดับชั้น/สาขาวิชา
รวม
รวม ร้อยละ
2556 2557 2558
2556 2557 2558
ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
สถาปัตยกรรม
160 139 150 449
68
20
13 101 22.49
ภูมิสถาปัตยกรรม
55
52
76
183
18
13
15
46 25.14
รวม
215 191 226 632
86
33
28 147 23.26
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
วิศวกรรมอุตสาหการ
184 154 133 471
22
20
14
56 11.89
วิศวกรรมโทรคมนาคม
202 191 170 563
18
16
10
44 7.82
วิศวกรรมเครื่องกล
153 152 189 494
22
25
44
91 18.42
วิศวกรรมไฟฟ้า
634 589 615 1,838 29
51
84 164 8.92
วิศวกรรมโยธา
548 536 555 1,639 42
37
56 135 8.24
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 47
58
55
160
13
13
1
27 16.88
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
12
29
41
0
2
3
5 12.20
รวม
1,768 1,692 1,746 5,206 146 164 212 522 10.03
รวมทั้งสิ้น
1,983 1,883 1,972 5,838 232 197 240 669 11.46
จากตารางที่ 5 พบว่ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์แ ละสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มี นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกกลางคัน
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 11.46 ระดับปริญญาตรี (5 ปี) มีนักศึกษาออกกลางคัน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.26 และระดับปริญญาตรี (4 ปี) คิดเป็ นร้อยละ 10.03 ตามลาดับ ระดับปริญญาตรี (5
ปี) มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 23.26 สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรม มีนักศึกษาออกกลางคัน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.14 และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.49 ตามลาดับ
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ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) มี นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกกลางคั น ภาพรวมคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.03 สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.42 รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 16.88 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 12.20 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คิดเป็นร้อยละ 11.89 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 8.92 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คิดเป็นร้อยละ 8.24
และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 7.82 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ออกกลางคัน คณะศิลปศาสตร์
จานวนทั้งหมด
จานวนออกกลางคัน
ระดับชั้น/สาขาวิชา
รวม
รวม ร้อยละ
2556 2557 2558
2556 2557 2558
ระดับปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
375 394 431 1,200 29 20 37 86 7.17
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 109
79
40
228
5
0
0
5
2.19
การท่องเที่ยว
51
95
148 294
3
8
12 23 7.82
การโรงแรม
71
116 138 325 11
5
11 27 8.31
รวมทั้งสิ้น
606 684 757 2,047 48 33 60 141 6.89
จากตารางที่ 6 พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.89 สาขาวิชาการโรงแรม มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.31 รองลงมา
คือสาขาวิชาการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 7.82 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คิดเป็นร้อยละ 7.17
และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 2.19 ตามลาดับ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลงานวิจัย สามารถสรุปผลข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ จาแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,412 คน มีนักศึกษาออก
กลางคันรวมจานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,282 คน มีนักศึกษา
ออกกลางคันรวมจานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,172 คน มี
นักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 882 คน
มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 12.47 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 848
คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด
923 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 6,374 คน มี
นักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 5.57 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 6,237
คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด
6,397 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 710 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 786 คน มีนักศึกษาออก
กลางคันรวมจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 739 คน มีนักศึกษาออก
กลางคันรวมจานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 683 คน มีนักศึกษา
ออกกลางคันรวมจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,983 คน มี
นักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,883
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คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 10.46 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวม
ทั้งหมด 1,972 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17
คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 606 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวม
จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 684 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวม
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.82 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 757 คน มีนักศึกษาออกกลางคัน
รวมจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93
การออกกลางคัน (Dropout) ของนักศึกษา นับรวมนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน การขาด
การติดต่อ การลาออก การย้ายที่เรียน และการเสียชีวิต ซึ่งระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึ กษา 2558
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ ศิลปศาสตร์ ออกกลางคันเนื่องจากการขาด
การติดต่อมากที่สุด รองลงมาเนื่องจากผลการเรียน การลาออก การเสียชีวิต และการย้ายที่เรียน ตามลาดับ ยกเว้น
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 มีนั กศึกษาออก
กลางคันเนื่องจาก ผลการเรียนมากที่สุด รองลงมาคือเนื่องจากการขาดการติดต่อ การลาออก การเสียชีวิต และการ
ย้าย ที่เรียน ตามลาดับ
จากผลการศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พบว่ า หากมหาวิ ท ยาลั ย ยังปล่ อ ยให้ มี นั ก ศึก ษาออกกลางคั น เช่ น นี้ ต่อ ไปจะก่ อ ให้เ กิ ดปั ญ หาการสู ญเปล่า ทาง
การศึกษา เสียงบประมาณแผ่นดินที่ภาครัฐจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย และที่สาคัญคือทาให้มหาวิทยาลัยมีจานวน
งบประมาณจากเงินรายได้ลดลงอย่างมาก ไม่สามารถได้รับงบประมาณดังกล่าวมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับต้องร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนั กศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คาปรึกษากับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
ทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษา
2. มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา และมีเกณฑ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่เข้ารับ การ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3. จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ระบบอินเตอร์เน็ต ร้านอาหาร มุมพักผ่อน ประชุมกลุ่มย่อย
4. จัดลาดับก่อน-หลังของรายวิชาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
5. จัดทาการจัดการความรู้ แนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
ประโยชน์ทางทฤษฎี/ปฏิบัติ
1. ใช้เป็นแนวทางให้กับคณะในการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อลดจานวนนักศึกษาออกกลางคัน ในปีการศึกษา
ถัดไป
2. สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดจานวนนักศึกษาออกกลางคันอันเนื่องมา
จากผลการเรียน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญา (ฉบับที่ 5) เพื่อให้คณะขออนุมัติ ต่ออธิการบดีเพื่อจัดโครงการสอนเสริมความรู้ให้กับนั กศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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3. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยครั้งต่อไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ตัวแปร
ที่ต้องการศึกษา การออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเลือกค่าสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ผล
ตลอดจนทบทวนถึงจุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา เพื่อการศึกษาวิจัย ในเรื่องที่สนใจจะศึกษาต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้ เป็นแบบผสมประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 152 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา จานวน 3
คน ประกอบด้ ว ย นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 1 คน ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 1 คน และ
ผู้อานวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง 1 คน รวมทั้งสิ้น 456 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.970 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพดาเนินการโดยการศึกษา
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 6 คน โดยวิธีเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีอุปมานวิเคราะห์และการตีความ
ผลการศึกษาพบว่า
1. ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 9 ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลักการกระจายอานาจ
( X =3.79, S.D.= 0.27) รองลงมา คือ ด้านหลักประสิทธิผล ( X =3.67, S.D.= 0.60 ส่วนด้านหลักประสิทธิภาพมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =3.50, S.D.= 0.27)
2. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดนครราชสีมา คือ
1) ผู้บริหารควรมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า มีการจัดทา
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน และจั ดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดาเนินการ มีการคานวณภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ และถือปฏิบัติร่วมกัน สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องและ
ชัดเจน
2) ผู้บริหารควรบริหารจัดการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีการทบทวน
การดาเนินงานที่มีความจาเป็นเร่งด่ วน จัดทาแผนดาเนินงานระดับปฏิบัติการให้มีความชัดเจน มีการกากับดูแล
การควบคุมและตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
3) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในการทางานอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีการจัดอบรม
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
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4) ผู้บริหารควรให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) ผู้บริหารควรสั่งการหรือมอบหมายบุคคลากรให้เป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงกระบวนการทางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อสรุป ทบทวน ปรับปรุง ผลการดาเนินงานต่อไป
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ,หลักธรรมาภิบาล
Abstract
The purposes of the research are to 1) examine problems of using good governances in
managing Subdistrict Administrative Organizations ( SAO) in Nakhon Ratchasima and 2) figure
solutions to using good governances in managing SAO in Nakhon Ratchasima. The data was
collected using questionnaires from a sample group of 152 SAO. The informants in this research
were three officers from each sample SAO in Nakhon Ratchasima, including one chief executive of
SAO, one chief administer of SAO, and one director of financial division, a total of 456 informants.
Stratified random sampling was used to select the sample. The tools used in the research were a
questionnaire with 5 rating scales, with overall reliability level of 0.970. Statistics used to analyzed
data were frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis which present in form
of descriptive text
The research has found that
1. Overall, the problems of using good governance in managing Subdistrict
Administrative Organization in Nakhon Ratchasima was at a high level. When each aspect was
considered, it was found that there were nine aspects in problems of using good governance in
managing SAO that were at high level and one aspect at medium level. An aspect with the highest
mean was decentralization ( X =3.79, S.D.= 0.28); the second highest mean was effectiveness ( X
=3.67, S.D.= 0.60) and efficiency has the lowest mean ( X =3.50, S.D.= 0.27)
2. The solutions to using good governances in managing SAO in Nakhon Ratchasima:
1) The directors should hold a meeting, telling his staff to use resources
economically. The director should also initiate a project to improve its efficiency and service and
create diagrams to show process and time of its operations, with the SAO’ s expense calculation,
which the staff must participate. The project should be testable, accurate, and clear. 2) The
directors should manage SAO works to meet people’s demand. Urgent and necessary tasks must
be reviewed; clear action plan must be made. The works should be under supervision, control,
assessment for improvement to achieve its purposes 3) The directors should encourage the staff
to operate with transparency and fairness and organize a training session on moral principles and
work ethic constantly and frequently. 4) The directors should treat their staff equally and give
people with fewer opportunities chances to express their opinions and suggestion 5) The directors
should give their staff a written order or announcement as a proof and guide for operating SAO
work and update work process constantly with a group of committees to monitor and evaluate
the operation of SAO to summarize, review, improve the result of the operation.
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Keywords : managing, good governances
บทนา
หลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สาหรับประเทศไทยนามาใช้ในช่วง
ปี พ.ศ. 2540 หลังจากเผชิญกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ จึงได้นาหลักธรรมาภิบาลเข้ามากาหนดเป็นวาระแห่งชาติ
และเป็นแนวทางการดาเนินงานขององค์การภาครั ฐ มีการกาหนดไว้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ที่นาไปสู่ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบ
ความสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาการคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน ที่
ถูกจับตามองและเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทุจริต ที่ไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจในการรองรับภารกิจการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร
ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายได้แสดงความสามารถในการบริหารกิจ การของท้องถิ่นในแนวทางบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หรือที่เรียกว่า “ ธรรมาภิบาล ” (โกวิทย์ พวงงาม. 2553 : 8)
องค์การบริหารส่วนตาบล นับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกั บ
ประชาชนมากที่สุด เป็นราชการส่วนท้องถิ่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารอย่างอิสระในเขตพื้นที่กาหนด มีอานาจ ในการบริหารการเงินและการคลัง
และกาหนดนโยบายของตนเอง รวมทั้งทาหน้าที่ดาเนินกิจกรรมภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อประโยชน์ของ
รัฐและประชาชนในท้องถิ่น ในการนี้ถ้าองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดประชานเป็นศูนย์กลางพัฒนา ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติ งาน โดยขาดความรับผิดชอบ ไม่มีความ
โปร่งใส และอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และการประพฤติมิชอบหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่
ตนหรือกิจการของตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและท้องถิ่นได้ (โกวิทย์ พวงงาม.
2550 : 13)
ดั งนั้ น จึ งมี ก ารส่ งเสริ ม ให้ น าหลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการและพั ฒ นา
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอหลักการ
ประกอบด้วย 10 หลักการ ประกอบด้วย 1) หลักประสิทธิภาพ 2) หลักประสิทธิผล 3) หลักการตอบสนอง 4)
หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 5) หลักการเปิดเผย/โปร่งใส 6) หลักนิติธรรม 7) หลักความเสมอ
ภาค 8) หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 9) หลักการกระจายอานาจ 10) หลักคุณธรรม/
จริยธรรม จากความสาคัญผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่น สังคม และประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
นครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในจังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา รวมประชากร
ทั้งสิ้น 243 แห่ง
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา จานวน
152 แห่ง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณตามสูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (วิชิต อู่อ้น. 2550 : 121)
ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 152 กลุ่ม (กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ
95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อ นไม่เกิ นร้อ ยละ 5 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่า งแบบแบ่ งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling)
3. ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลากรที่ดาเนินงานด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดนครราชสีมา แห่งละ 3 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล 1 คน และผู้อานวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง 1 คน รวมทั้งสิ้น 456 คน
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในจังหวัด
นครราชสีมา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและค่าสถิติที่ใช้วิจัย คือ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีเครือ่ งมือที่ใช้วิจัย 2 ประเภทคือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจั งหวั ด
นครราชสีมา ประกอบด้วย 1) หลักประสิทธิภาพ 2) หลักประสิทธิผล 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระ
รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 5) หลักการเปิดเผย/โปร่งใส 6) หลักนิติธรรม 7) หลักความเสมอภาค 8)
หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 9) หลักการกระจายอานาจ 10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม
โดยลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) และแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
ค่าสถิติที่ใช้วิจัย โดยการหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผลการวิจัยและอภิปลายผล
1. ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทิพภาพร พันสาย (2554) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและ
ปั ญ หาบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าลของพนั ก งานส่ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ จั งหวั ด ยโสธร พบว่ า สภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ในจังหวัดยโสธรภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถทาผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์ตามความคาดหวังของประชาชน โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด นครราชสีมา คือ 1) ผู้บริหารควรมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรให้ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยการสร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลกับบุคลากรที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้ มค่า 2)
ผู้บริหารควรบริหารจัดการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีการทบทวน การดาเนินงานที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วน จัดทาแผนดาเนินงานระดับปฏิบัติการให้มีความชัดเจน 3) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
การทางานอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีการจัดอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 4) ผู้บริหาร
ควรให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 5) ผู้บริหารควรสั่งการหรือมอบหมายบุคคลากรให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงกระบวนการทางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
สรุปผลการวิจัย
1. ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครราชสีมา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลักการกระจายอานาจ รองลงมา คือ ด้านหลักประสิทธิผล ส่วนด้าน
หลักประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยน้อย
2. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดนครราชสีมา คือ 1) ผู้บริหารควรมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้ม ค่า มีการ
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จัดทาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน และจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดาเนินการ มีการคานวณภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ และถือปฏิบัติร่วมกัน สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องและ
ชัดเจน 2) ผู้บริหารควรบริหารจัดการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีการสารวจความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ มีการทบทวน การดาเนินงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วน จัดทาแผนดาเนินงานระดับปฏิบัติการให้มี
ความชัดเจน มีการกากับดูแล การควบคุมและตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย 3)
ผู้ บ ริ ห ารควรส่งเสริ มให้ บุ ค ลากรยึ ดมั่ น ในการท างานอย่า งบริสุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม มี ก ารจั ด อบรมเกี่ ย วกับ คุณธรรม
จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 4) ผู้บริหารควรให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 5) ผู้บริหารควรสั่งการหรือมอบหมายบุคคลากรให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงกระบวนการทางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อสรุป ทบทวน ปรับปรุง ผลการดาเนินงานต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ท้องถิ่นในครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่ น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สามารถ
แสดงความคิดเห็น เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
3. ควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ การประสานงาน สื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรมของ
บุ ค คลากรท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน ประชาชน ส่ งผลให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆป ระสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
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the Internal Quality Assurance in Accordance with the Standards Office of the
Higher Education Commission: A Case Study of Surindra Rajabhat University
วิไลวรรณ งามฉลาด1 และ พีรวัส อินทวี2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเน้น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ,อาจารย์ประจา,อาจารย์ประจาหลักสูตร และฝ่ายสนับสนุน
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบการณ์การทางานในหน่วยงาน ความ
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน จึงทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 248 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (=3.96, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติ (Do) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.17, S.D.= 0.63) รองลงมาคือดานการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =4.02, S.D.=0.77) ดานตรวจสอบ (Check) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.90, S.D.= 0.64) มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือดานการปรับปรุงแกไข (Action) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.74, S.D.= 0.68)
แนวทางในพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ดังนี้ 1) ควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนาจากระดับปฏิบัติการลงสู่ระดับนโยบาย สร้างความรู้ความ
เข้าใจแนวปฏิบัติ (PDCA) เพื่อการมีส่วนร่วมและไปใช้ให้มากขึ้น 2) ควรมีระบบนวัฒนกรรมสารสนเทศงานด้าน
ประกันคุณภาพระดับสถาบัน ควบคุมการทางานและยังเป็นสารสนเทศที่สามารถสื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
เข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับพร้อมทั้งมีผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่กากับติดตามความ
ก้าวในการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 3) ควรสร้างจิตสานึกที่ดี การอยู่ร่วมกันในองค์กรและเห็น
ความสาคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยใช้รูปแบบแรงจูงใจ ในหลายส่วน การให้คาชมเชย
เกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชู ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
คาสาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ, แนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน, การประกัน
คุณภาพการศึกษา
Abstract
This research aimed to study and understand of personnel toward the best practice for
internal quality assurance in the institution and to guide improving the performance of internal
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quality assurance in Surindra Rajabhat University. Two groups of curriculum’s lecturers and
personnel in the Faculty of Humanities and Social Science were specified as purposive sampling.
Then there were 248 samples. Data were collected by questionnaires and analyzed by using
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the study were revealed
that: the overall good knowledge and understanding toward personnel of the best practice of
internal quality assurance criteria in accordance with the Standards of the Office of the Higher
Education Commission: A Case Study of Surindra Rajabhat University was found at the highest level
( X = 3. 96,S. D. = 0. 46) . When it was considered in each aspect, the Do aspect was found at the
highest level ( X =4.17, S.D. = 0.63), the Plan aspect was found at the high level (= 4.02, S.D. =
0.77), the Check aspect was found at the high level ( X = 3.90, S.D. = 0.64), and the Action aspect
was found at the lowest level ( X = 3.74, S.D. = 0.68) respectively.
The best practice for improving the internal quality assurance of education in Surindra
Rajabhat University were found as follows: 1) there should be seminars from the operational level
to the university’ s policy level to develop knowledge and understanding in Do- Plan- Check- Act
model (PDCA) for greater participation and use them accurately, 2) there should be an innovative
information system for the internal quality assurance at the institution by controlling and working
in the information system. It can be communicated to the responsible and concerned person to
understand the internal quality assurance system for all levels of education along with
administrators, instructors, personnel whose could be monitoring the pace of data storage for the
internal quality assurance education, 3) there should be created a good consciousness, coexistence in the organization and the importance of the internal quality assurance in all levels of
education by using encouraging, complement, glorification and giving certification of participation
to performers as well.
บทนา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นเครื่องมือสาคัญที่ผู้บริหารนามาใช้ในการบริหารการศึ กษา
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่
กาหนด ซึ่งการบริหารการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาและการ
ประกั น คุณภาพการศึก ษามีหน้ าที่ บทบาทและหน้ าที่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏในสังกั ดกระทรวงศึก ษาธิก ารที่ต้อง
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในมาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ทรงเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การ
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และโดยมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงการสอนวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุง การ
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. 2547 : 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เล็งเห็นความสาคัญจึงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษา รวมถึง
ผลผลิตทางการศึกษาอื่น ๆ ว่าที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบโดยถือว่าเป็นส่ว นหนึ่งของกระบวนการบริหาร
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การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย แนวทางดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสภาสถาบันราชภัฏพ.ศ.
2539 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 และนโยบายการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561
ส าหรั บ กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ เ ป็ น การ
ประเมินผลติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันโดยคณะบุคคลที่สถาบันแต่งตั้งขึ้น มี
หน้าที่ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเสนอแนวทางเสริมจุดแข็งแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องในการจัดการศึกษาของ
คณะ สานัก ของสถาบันโดยดาเนินการประเมินทุกปีการศึกษา มีกิจกรรมหลัก 3 ด้านคือ 1) การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) 2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ยั งได้น าแนวทางการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA เป็น
แนวทางในการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน โดยการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ มีการดาเนินงานครบวงจรคุณภาพ PDCA เริ่มต้นจากการวางแผน (Plan) ด้านการ
ปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการนาผลการตรวจสอบมาพัฒนา (Action) เพื่อให้การดาเนินภารกิจของ
สถาบันตามตัวบ่งชี้นั้น ๆ บรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่ อง เมื่อสะท้อนผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (รายงานประเมินตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ .
2559 : 2-10 ) การดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี จาก 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบในภาพรวมพบว่า ปีการศึกษา 2557
ผลประเมินคะแนนเฉลีย่ 3.97 คะแนน, ปีการศึกษา 2558 ผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.28 คะแนน,ปีการศึกษา 2559
ผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.19 คะแนน มีคะแนนแนวโน้มลดลงตามลาดับ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ผ่านองค์ประกอบที่ 1) จานวน 60 หลักสูตร จากจานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 73
หลักสูตร (ร้อยละ 82.19) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจานวน 13 หลักสูตร (ร้อยละ 17.81)
จากความเป็น มาความสาคั ญของการประกั น คุณภาพการศึก ษาที่จ ะต้ อ งดาเนิ น การอย่ างต่ อเนื่อง
ประกอบกับช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้เกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
สานักงานการศึกษาภายในดังกล่าวมานี้ นับเป็นประเด็นที่สาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทาให้เข้าใจได้ว่าบทบาทของบุคลากรแต่ละส่วนงานที่มีส่วนร่วม
ต่อการดาเนินงานยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงทาให้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยควรเร่งให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนที่เน้นคุณภาพ การมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจของบุ ค ลากรต่อ แนวปฏิบั ติข องเกณฑ์ป ระกั น คุณภาพการศึ ก ษาภายในตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลต่อการวางแผน การจัดทาแผนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ จึง
นับเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่จะสามารถดาเนินไปอย่างก้าวหน้า
ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทุกฝ่ายต่อแนวปฏิบัติ PDCAในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และงานต่าง ๆ เป็นสิ่งจาเป็นในการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กรว่าจะช่วยส่งผลดีต่อการ
บริหารโดยส่วนรวม ทาให้ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงานสูง ทาให้ระบบการวางแผนขององค์การโดยส่วนรวม
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องจัดลาดับความสาคัญ และกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจถึงบทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ฝ่ายบริหารและบุคลากรทั่วไป
ควรกาหนดวัตถุประสงค์ในการทางานร่วมกัน เพราะเป็นเครื่องมือของกระบวนการควบคุมคุณภาพและช่วยเพิ่ม
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความ
มั่นใจ ในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของสถาบัน
คณะผู้วิจัยในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงมี ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อแนว
ปฏิบัติดานการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติ (Do) ดานตรวจสอบ (Check) ดานการปรับปรุงแกไข (Action) ของ
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เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้ทาการศึกษาบุคลากรสายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความ
เข้าใจของบุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิทธิ ผลต่อ องค์ กร โดยค านึ งถึ งคุณภาพที่ ได้มาตรฐานตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กาหนดไว้และเป็นองค์กรชั้นนาในด้านการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การทบทวนวรรณกรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ได้กาหนดให้รัฐต้องจัดการศึก ษา
อบรมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” และจัดให้มีกฎหมาย เกี่ยวกับการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งนาไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการ ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษา คือ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพทางการศึกษา (Educational Accreditation) เป็นการรับรองคุณภาพทางด้านการศึกษาโดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ร ะบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของระบบการศึกษา (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสานักนายกรัฐมนตรี. 2545)
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการพัฒนาคุณภาพ การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยเน้นที่ปจั จัยนาเข้า (Input) และกระบวนการ (Process)
ซึ่งเป็นการเน้นการประเมิน “เหตุ” (กุลธิดา กุลประฑีปัญญาและคณะ. 2556)
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของสานั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสานักนายกรัฐมนตรี. 2560) ได้กาหนดองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพภายในสาหรับสถาบันอุดมศึกษาไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 5 องค์ ประกอบและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน ซึ่งต้อง
ดาเนินการและพัฒนาระบบให้มีคุณภาพต่อเนื่องตลอดไป
ดังนั้น บุคลากรต้องมีความรูค้ วามเข้าใจต่อแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเป็น
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ
โดยผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ต้องให้หลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจรแบบ PDCA คือ
1. ร่วมกันวางแผน (Plan)
2. ร่วมกันปฏิบตั ิตามแผน (Do)
3. ร่วมกันตรวจสอบ (Check)
4. ร่วมกันปรับปรุง/นาไปใช้ (Action)
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ภาพที่ 1 วงจรคุณภาพ PDCA : Plan Do Check Action
การปฏิบัติงานโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษา ที่มีหนาที่กากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
วงจรคุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือการวางแผน (Plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check /Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยนาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมกรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้ง แต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคมปีถัดไปหรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคมปีถัดไป)
C/S = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรคณะและสถาบันระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคมของปีการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารระดั บ
หลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันโดยนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณ
พิเศษก็ได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความรูค้ วามเข้าใจต่อแนวปฏิบตั ิของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research) ซึ่งเป็นวิธีการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมีเนื้อหาสาระสาคัญในการดาเนินการ
ตามลาดับ ดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและเอกสารที่เกีย่ วข้อง โดยยึดกรอบหลักการที่ใช้แพร่หลาย
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี พรบ.เกณฑ์สกอ. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ขอบด้านเนื้อหาสาระ
1.1 แนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย คือ ดานการวางแผน
(Plan) ด้านการปฏิบัติ (Do) ดานตรวจสอบ (Check) ดานการปรับปรุงแกไข (Action)
1.2 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันมี 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สังกัดคณะ
จานวน 620 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) กลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 620 คน ในการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรTaro Yamane(1973). ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 248 คน และในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) โดยเน้น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรฝ่ายวิชาการ คือ
อาจารย์,อาจารย์ประจา,อาจารย์ประจาหลักสูตร 2) บุคลากรฝ่ายสนับสนุน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่ วน
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบการณ์การทางานในหน่วยงานความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ขอบเขตพื้นที่การวิจัย
หน่วยงานระดับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะย่อยออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สายงาน สังกัดหน่วยงาน ประสบการณ์ทางานความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความรู้ ความเข้ า ใจต่ อ แนวปฏิ บั ติ ข องเกณฑ์ป ระกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสอบถามที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ แนว
ปฏิบัติของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อ
นามากาหนดข้อคาถาม 20 ข้อ ประด้วย1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการปฏิบัติ 3) ด้านการตรวจสอบ 4) ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรต่อเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จานวน 13 ข้อ
ส่วนที่ 4 เปนคาถามชนิดปลายเปด ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะหรือขอควรไดรับการ
พัฒนา และปรับปรุง ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินงานของการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความคิดเห็น/ขอเสนอแนะการมีส วนรวมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
5.1 ความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้อ หา (Content Validity) ผู้ วิ จั ย ได้ใ ช้ แ บบสอบถามที่ สร้า งขึ้ น น าไป
สอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจบการศึกษาระดับปรึกษาโทขึ้นไปประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมินผล 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย 1 ท่ า น เพื่ อ น ามาหาค่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง(Index of Item Objective Congruence : IOC) หรื อ
เรียกว่า“ค่า IOC” โดยใช้วิธีการของ Rovinelli และ Hambleton ซึ่งผู้วิจัยได้หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC
เท่ากับ 0.86
5.2 ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability) ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการ
ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงวุฒิไปหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (try
out) กับตัวแทนบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าสั มประสิทธิ์
แอฟฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่า Reliability ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปเก็บข้อมูลจริงต่อไปได้ และเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรผู้เกี่ยวข้องบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยการทาหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานระดับคณะสังกัด ระหว่างงเดือนพฤศจิกายน –
มีนาคม 2561 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จานวน 248 ฉบับ
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หลั ง จากที่ ไ ด้ ร วบรวมข้ อ มู ล แล้ ว จะด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
7.1.1 วิเคราะห์หาค่าสถิติ (Frequencies Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
7.1.2 วิเคราะห์หาค่าสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับความความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติ
7.1.3 วิเคราะห์หาค่าสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับความเข้าใจต่อเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 248 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.68 รองลงมาคือเพศชาย มีจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.32 ช่วงอายุส่วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี
จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 47.58 รองลงมาคือ อายุ41-50 ปี จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 อายุ 2030 ป จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ10.08 และอายุ 51 ปขึ้นไปมีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 ระดับ
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมาคือระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ24.20 และ ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก มีจานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ตาแหน่งส่วนใหญ่เป็นฝ่ายวิชาการ จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 68.95และฝ่าย
สนับสนุน มีจานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05 สังกัดคณะส่วนใหญ่เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 20.97 คณะครุ
ศาสตร์ จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 80 คน ร้อยละ 20.00
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 คณะวิทยาการจัดการจานวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.92 คณะเกษตรและ-อุตสาหกรรมเกษตร จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 ประสบการณ์การ
ทางานในหน่วยงานส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 6-10 ปี จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 รองลงมาคือประสบการณ์การ
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ทางานตั้งแต่ 11-15 ปี จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ35.48 ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 1-5 ปี จานวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ10.08และ มากกว่า 16 ปีขึ้นไปจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 ความเกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันส่วนใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.45
รองลงมาคือผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ27.42 และ ผู้มีส่วนร่วม จานวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.97 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16 สื่อ/ช่องทางการได้รับ
ความรู้ส่วนใหญ่ ด้านคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 รองลงมาคือเว็ป
ไซด์ของสถาบัน จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ56.45 การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากร จานวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.81 และ การจัดอบรมของสถาบัน จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 47.98 และงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นงานหลักของหน่วยงานที่ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นงานหลัก ของ
หน่วยงาน/เป็นงานประจาจานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 88.71 และไม่ได้เป็นงานหลัก มีจานวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.29 ตามลาดับ
2. ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า บุคลากรมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ แนวปฏิ บั ติ ข องเกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามมาตรฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=
0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติ (Do) อยู่ในระดับมาก ( X
=4.17, S.D.= 0.63) รองลงมาคือดานการวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมาก ( X =4.02, S.D.=0.77) ดานตรวจสอบ
(Check) อยู่ในระดับมาก ( X =3.90, S.D.= 0.64) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ดานการปรับปรุงแกไข (Action)
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.74, S.D.= 0.68)
3. ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.30, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบพบว่า มากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก ( X =3.93,
S.D.= 0.93) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย อยู่ในระดับมาก ( X =3.76, S.D.= 0.88) องค์ประกอบที่
1 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับมาก ( X =3.66,S.D.= 0.67) องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.30,S.D.= 0.81) น้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.18,S.D.= 0.83)
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ มีดังนี้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์ประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.30,S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้พบว่า มากที่สุด คือ เกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก ( X =3.93,S.D.= 0.93) รองลงมาคือ เกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก ( X =3.78,S.D.= 0.88)และเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย อยู่ในระดับมาก ( X =3.78,S.D.= 0.88)
น้อยที่สุด คือ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะ อยู่ในระดับปานกลาง (
X =3.04,S.D.= 0.74)
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ความรู้ ค วามเข้ าใจต่ อ แนวปฏิบั ติ ข องเกณฑ์ ป ระกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในตาม
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้วิจัยได้อภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ความเข้ าใจต่ อแนวปฏิ บัติข องเกณฑ์ ประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติข องเกณฑ์ประกั นคุณภาพการศึก ษาภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติ (Do) อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมี
การดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถนา
ความรูดานการปฏิบัติตามแผน (Do) ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดสามารถนา ขอมูลขาวสารที่มหาวิทยาลัยแจ
งมาประยุกตใชในงานที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาได้ การรวมมือกันในการทางานจะเป
นตั ว ชวยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ดี ยิ่ ง ขึ้ น การท างานจะเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิธร วชิร
ปัญญาพงศ์ (2556) พบว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ของตั ว แปรหลายตั ว ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ใน
ระดั บ ดี ม าก วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร (Structural
Equation Modeling: SEM) นอกจากนี้ยังมี อั ล กา บี ล าช (Olga Belash et al. 2015 : 344-358) พบว่ า การ
ประกันคุณภาพในการศึกษาและการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยที่ตลาดแรงงานเรียกร้อง โดยเผยให้เห็นบทบาทของ
การวิจัยที่ดาเนินการตามวัฏจักร DPCA สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาอย่างต่อเนื่องจาเป็นต้องมี
องค์ประกอบของการประเมินและการประกันคุณภาพระดับปริญญาความพึงพอใจในการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริ ญ ญาน าเสนอวิธี การตรวจสอบนั กเรียน นั ก ศึ ก ษา ผู้ ส าเร็จการศึ กษาและความพึงพอใจของนายจ้างต่อผล
การศึกษาสามารถนามาใช้ได้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกของการประกันคุณภาพ การมีแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติที่
มีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้
จริง เป็นระบบและตรวจสอบได้โดยมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้เกิดการความเข้าใจร่วมกันและส่วนร่ว มในแนว
ปฏิบัติการปฏิบัติของบุคลากรโดยเฉพาะการวางแผนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บุคลากรเกิดความ
เข้าใจ ตระหนักและมองเห็นเป้าหมายของการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
1.2 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติ ดานการวางแผน (Plan) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุด คือ เต็มใจที่จะใหความรวมมือในทุกกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ หากมหาวิทยาลัยขอใหทานรวมเปนกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท
านจะตกลงดวยความเต็มใจ สามารถนาความรูดานการวางแผน (Plan) ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ซึ่งสอด
ล้องกัญญดา อนุวงศ และ พิชญญา ภัคเจียมจรัสโชค (2553)พบว่าระดับความรู ความ เขาใจของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ (อาจารย) และสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เก็บ
รวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการดาเนินกิจกรรมการใหความรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา (SPEQ Forums) ตอเนื่องกันมาตั้งแตชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบวาอาจารย
คณะเภสัชศาสตรมีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคอนขางดีแตยังมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
นโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งของระดับประเทศระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะที่ยังต อง
การสรางการรับรูและความเขาใจนอกจากนี้ควรเรงทาความเขาใจในรายละเอียดของตัวบงชี้ดานการวิจัยทั้งในเกณฑ

302

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ของ สกอ. และ สมศ. เนื่องจากเปนจุด เนนของสถาบันและเกี่ยวของกับประเด็นที่กาหนดเปนอัตลักษณของคณะ
เพื่อการมุงไปสู่ทิศทางและเปาหมายเดียวกัน ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวา ในภาพรวมมีความรู
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับพอใจ โดยมีความรูดีมากในประเด็นที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจ
ของตน แตยังตองการความรูที่เกี่ยวกับนโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับเชนเกี่ยวกับกลุมอา
จารย รวมทั้งยังขาดการรับรู เกี่ยวกับความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษากับเครือขายที่จากสถาบันอื่น
โดยมหาวิทยาลัยควรได้มีนโยบาย กลไก และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการพัฒนาระบบการวาง
แผนการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยเน้นวงจร
PDCA
1.3 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติด านการปฏิบัติ (Do) ในภาพรวม เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุด คือ การรวมมือกันในการทางานจะเปนตัวชวยเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น สามารถนาความรูดานการปฏิบัติตามแผน (Do) ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได อยู่
ในระดับมาก การทางานจะเปนระบบและมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น เมื่อนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ สะท้อนความสัมพันธ์แนวปฏิบัติกับ กรรณิการ์ ยวนังกูร (2548 : 23) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เริ่มตั่งแต่กระบวนการวางแผน การให้การสนับสนุนอานวยความสะดวกและการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้
ผู้จบการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สถาบันและสังคมต้องการ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการและผู้ เกี่ยวข้องในสังคมท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนสาธารณชน
ทั่วไปที่ให้การยอมรับบุคลากรที่สาเร็จจากสถานศึกษา
1.4 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติดานตรวจสอบ (Check) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุด คือ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานอยูเสมือนเปนสวน
หนึ่งที่ชวยในการพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา การทางานรวมกับบุคคลอื่นทาใหมีทักษะการทางาน
มากขึ้น สามารถนาความรู ดานการประเมินผล/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) ไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาลัยพร เทวะประสิทธิ์พร (2556) พบว่า ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก และเพื่อนาผลการศึกษาความรู้มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมาก จากอัตราการตอบแบบทดสอบถูกต้อง ร้อยละ 82.86 แต่ยังมีบางประเด็นที่ควรได้รับความรู้เพิ่มเติม
ได้แก่ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลู่มบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้เป็น
อย่างดี คือการจัดอบรม หรือบรรยายพิเศษ นอกจากนี้เป็นการใช้สื่ออื่น ๆ ประกอบ เช่น คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรจะช่วยส่งเสริมให้การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษายิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย กลไก และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการพัฒนา
ระบบการวางแผนการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้สามารถนาไปปฏิ บัติได้จริง
โดยเน้นวงจร PDCA
1.5 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติ ด้านการปรับปรุงแกไข (Action) ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุด คือ วางแผนปรับปรับปรุงและดาเนินการตามผลการประเมิน
ตรวจสอบมาวางแผนปรับปรุงไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน (Act) สามารถนาไปใชในการปรับปรุง
การดาเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาทาใหมหาวิทยาลัยฯมีมาตรฐานในการ
บริหารจัดการการศึกษา มีความแตกต่างกับ อาเมียร์ เอฟ (Amir, F. 2015) พบว่าการพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
คุณภาพในโรงเรียน: ขั้นตอนต่อระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน ประเทศอิหร่าน กลยุทธ์การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance - QA) ได้รับการพิจารณาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุง
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กระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผู้บริหารและครู มีแนวโน้มที่จะใช้ กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อช่วยในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสร้างสรรค์และยั่งยืน แต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือการให้ความสาคัญกับการพัฒนากลยุทธ์และโครงสร้างด้านการประกันคุณภาพ จาก
การศึกษาเชิงประจักษ์ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 150 คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของอิหร่านการวิจัย
ดาเนินการด้วยวิธีการแบบผสมผสาน โดยดาเนินการตามกรอบวิจัย ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดการประกันคุณภาพ
และเปรียบเทียบและพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพ ระยะที่ 2 ระบุส่วนประกอบของคุณภาพในระบบปัจจุบัน ระยะที่ 3
ความเป็นไปได้และการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ระยะที่ 4 การสร้างระบบคุณภาพและการประเมินคุณภาพและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย ความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพถูกวัดและโครงสร้างที่ครอบคลุม
ของระบบการประกันคุณภาพได้รับการออกแบบรวมถึงปรัชญาเป้ าหมายโครงสร้างองค์กรผู้มีส่วนได้เสียเครือข่าย
หลักหน้าที่และแผนการในอนาคต ผลการวิจัยอาจช่วยนักวิชาการและผู้จัดการในการออกแบบระบบประกั น
คุณภาพเพื่อให้ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพที่ดีขึ้นใน มหาวิทยาลัยควรมีการเสริมสร้างความเข้าใจการ
พัฒนาโครงสร้างการบริหารประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับ เห็นความสาคัญและความ
จาเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประชุมและกาหนดให้องค์กรที่ทาหน้าที่ดูแล ประสานงาน รับผิดชอบ
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบคุณภาพและจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน
1.6 ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า มากที่สุด คือองค์ประกอบที่ 3
ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม องค์ ป ระกอบที่ 2 ด้ า นการวิ จั ย องค์ ป ระกอบที่ 1 ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อพิจารณา
เป็นรายเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้พบว่า มากที่สุด คือ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สั งคม
รองลงมาคือ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย น้อยที่สุด คือ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการ
ประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะ ซึ่งสอดคล้องและมีความพันธ์กับแนวคิด เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom
1956) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของคนวาประกอบดวยความรูตามระดับต
างๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรูในขั้นต่าไปสูระดับของความรูใน ระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและ
คณะ ไดแจงแจกรายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้ 1) ความรู 2) ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด 3) การนาไป
ปรับใช้ 4) การวิเคราะห 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินผล ที่ต องใชความรูความเขาใจการนาไปปรับใชการวิ
เคราะหและการสังเคราะห์ เขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทาการประเมินผลสิ่งหนึ่ งสิ่งใด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้อง
กากับติดตามระบบกากับการประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะมหาวิทยาลัยและจาเป็นต้องมีการส่งเสริมการอบรม
ตามตัวบ่งชี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติร่วมกัน
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึ กษา ภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 แนวปฏิบัติในพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ควรมีการ
จัดประชุม อบรม สัมมนาจากระดับปฏิบัติการลงสู่ระดับนโยบาย สร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ (PDCA) เพื่อ
การมีส่วนร่วมและไปใช้ให้มากขึ้น
2.2 แนวทางในพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ควรมี ร ะบบ
นวัตกรรมสารสนเทศงานด้านประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
2.3 แนวทางในพัฒนา ปรับปรุง ควรสร้างจิตสานึกที่ดี เรื่องของการอยู่ร่วมกันในองค์กร และเห็น
ความสาคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุ กระดับ โดยใช้รูปแบบแรงจูงใจ ในหลายส่วน การให้คาชมเชย
เกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชู ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บุคลากรควรตระหนักและเห็นความสาคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
การศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและเข้ารับการอบรมตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดทาประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและระดับหลักสูตร
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมแก่บุคลากรตามสมรรถนะการทางาน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้
อย่างถ่องแท้ รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรได้พัฒนาความรู้โดยการเข้าถึงข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
ตนเอง เพื่อสะท้อนถึงความตระหนักและความต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2. มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญต่อบุคลากร เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรมีความเข้าใจและรู้ถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับทุกระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยควรมีการอบรมทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพและให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทาประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนาข้อคิดเห็นต่างๆไปพัฒนา
ปรับปรุงในจุดที่ควรพัฒนา
4. มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นการทางาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตลอดถึงแผนและเป้าหมายในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเป็นต้น
5. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอย่างจริงจัง
และควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อไปใช้ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการทาวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 จานวน 65 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การทาวิจัย
ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( X = 4.13) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ( X = 4.09) ด้านแผนการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการทาวิจัย ( X = 3.37) ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุ นการทาวิจัย ( X = 2.90) และ
ด้านอุปกรณ์ใช้สาหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ( X = 2.53) ตามลาดับ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เห็นควรปรับปรุงกระบวนการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยใหม่ เพื่อให้การ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยมีความคล่องตัว และรวดเร็ว ภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และควร
จัดให้มีการประชุมหรืออบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การทาวิจัย พร้อมทั้งจัดทาคู่มือแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้แก่นักวิจัยได้ศึกษา
คาสาคัญ : ปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study problems in the disbursement of
research grant under the budget allocation of Surindra Rajabhat University; and 2) to provide
guidelines for a correction of problems in the disbursement of research grant. According to a simple
random sampling, 65 of heads of research projects granted by Surindra Rajabhat University’s state
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budget in the fiscal year 2016-2017 participated in this study. A questionnaire was used for data
collection. Statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation.
The study found that the level of opinion on problems in the disbursement of research
grant under the budget allocation of Surindra Rajabhat Universiy is at a high level ( X = 3.51) in
general. However, when each aspect was considered separately, the announcement and the
operating guidelines for research grant disbursement has the highest mean score ( X = 4.13) follows
by the process of research grant disbursement ( X = 4.09), the research grant disbursing plan ( X =
3.37), the personnel involved in research grant disbursement ( X = 2.90), and the equipment used
for research grant disbursement ( X = 2.53), respectively.
According to guidelines for a correction of problems in research grant disbursement, the
study indicated that the process of research grant disbursement should be improved based on the
principles of correctness, transparency, and verifiability to shorten the disbursement’s time. Further,
a meeting or training should be provided to provide a better understanding of the research grant
disbursement process. Finally, a manual of research grant disbursement process and related
regulations should be provided and published as a reference for researcher.
Keywords: problems in the disbursement of research grant
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจอย่างหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสาคัญมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพั ฒนาด้านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อเป็น หน่ ว ยงานกลางในการประสานงาน และส่ งเสริม สนั บ สนุ นการวิ จัยและพั ฒ นาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงาน และส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากประกาศผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ในรอบปีประมาณ พ.ศ. 2559-2560 มีการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย
ทั้งสิ้น 94 โครงการ จานวนเงินทั้งสิ้น 24,462,000 บาท ได้แก่ ปีประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 61 โครงการ ตาม
ประกาศฉบั บ ที่ 361/2558 จั ด สรรจ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิ น 8,702,705 บาท และประกาศฉบั บ ที่
005/2559 จัดสรรจานวน37 โครงการ จานวนเงิน 3,459,995 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งสิ้น 33 โครงการ ตามประกาศฉบับที่ 294/2559 จัดสรรจานวน 28 โครงการ จานวนเงิ น
11,799,300 และประกาศฉบับที่ 046/2560 จัดสรรจานวน 5 โครงการ จานวนเงิน 500,000 บาท
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทาหน้าที่ในการกากับติดตามการดาเนินโครงการวิจัย ทั้งในด้านการ
รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายงบประมาณของนักวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักวิจัยสามารถส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ทันตามกาหนดเวลา โดยเฉพาะกระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนการทางานวิจัยของนักวิจัย ให้สามารถนาส่งผลงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด โดยไม่ต้องขออนุญาตขยายเวลาการทาวิจัย แต่จากการดาเนินงานที่ผ่าน
มาพบว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย ดังจะเห็น
ได้จากในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ที่ผ่านมา มีนักวิจัยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้
ทันตามกาหนด ส่งผลให้สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องดาเนินการทาเรื่องขออนุญาตกันเงินงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย
เพื่อขยายเวลาในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มียอดงบประมาณ
ทุนอุดหนุนวิจัยที่ได้ทาเรื่องขอกันเงินไว้เป็นจานวน 2,126,740.07 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน
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2,047,992 บาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรายงานผลการใช้เงินงบประมาณประจาปีที่ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเลือกศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการเบิกจ่าย
และเป็นแนวทางในการนาไปแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การเอื้ออานวยความสะดวก และลดปัญหาในการเบิกจ่าย
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น การท าวิ จั ย ภายใต้ ก ารจั ด สรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทบทวนวรรณกรรม
คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความหมายของเงินอุดหนุนวิจัย
เงินอุดหนุนวิจัย หมายความว่า เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อการ
วิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับการจัดสรร (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฉบับที่ 006/2557,
2557)
แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการจัดทางบประมาณ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการจัดทางบประมาณ มีดังนี้
ดวงพร เจริญวรรธะ (2550 อ้างในเชาว์ อรรถมานะ: 37) กล่าวถึงปัญหา อุ ปสรรคด้านการบริหาร
งบประมาณ ดังนี้
1. การอนุมัติเงินประจางวดคล้ายกับการจัดทางบประมาณใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
การวางแผนหรือการจัดทางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปียังมีความคลาดเคลื่อนอยู่
หากเป้าหมายหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปก็จะยอมรับได้หากมีการเปลี่ยนแปลงมากก็ ควร
จะต้องมีการทบทวนรับการจัดทางบประมาณของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณนั้นๆ
2. การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นจานวนมากหรือหลายครั้ง อาจถูก เพ่งเล็งว่าขัดต่ อ
เจตนารมณ์ที่รัฐสภาอนุมัติ แม้ว่าการโอนและเปลี่ยนงบประมาณพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 จะ
กาหนดให้เป็นอานาจของผู้อานวยการสานักงบประมาณแต่มักได้ยินข้อเรียกร้องว่าเป็นการดาเนินการไม่ถูกต้อง
เนื่องจากขัดกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติไปจากรัฐสภา นอกจากนี้
ฝ่ายบริหารหรือ คณะรัฐมนตรียังมีอานาจโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณด้วย
3. ปัญหาการกันเงินเหลื่อมปีเนื่องจากด้อยประสิทธิภาพในการดาเนินงานการกันเงินเหลื่อมมักเกิดใน
หน่วยงานที่มีการก่อสร้างจานวนมาก เช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งส่ง ผลให้
รัฐบาลไม่สามารถใช้เงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเสียโอกาสใช้งบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่น
4. ปัญหาการใช้งบประมาณไม่ทัน ยังมีปรากฏในบางหน่วยงานที่บางครั้งเกิดปัญหาใช้งบประมาณไม่
ทันปีงบประมาณ และทาให้เงินต้องพับไป เนื่องมากจากสาเหตุต่างๆที่ทาให้ทาสัญญาไม่ทัน เช่น ประมูลงานไม่ทัน
เวนคืนที่ไม่ได้
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แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จะปฏิบัติโดยอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 006/2557 ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2556
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยทางด้านปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น เรืองเดช ศิลมี ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศ คือ ด้านความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง และงบประมาณ ด้านระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณ ด้านความร่วมมือและประสานงาน อยู่ในระดับปานกลางและจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ ที่มีปัจจัยด้านชั้นยศและตาแหน่ง แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่ง บประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง และงบประมาณ จากการ
วิเคราะห์ LSD พบว่า ชั้นยศ จ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก และ นาวาอากาศตรี -นาวาอากาศเอก มีความ
แตกต่างกัน ตาแหน่ง เสมียนงบประมาณ และ นายทหารงบประมาณ มีความแตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข ควร
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ ให้ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะการ
ทางาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ ของส่วนราชการ และ
การใช้งานในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของเจ้าหน้ า ที่
งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ (เรืองเดช ศิลมี, 2555)
ดวงพร เจริญวรรธะ ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดสระบุรี
ภาพรวมอยู๋ในระดับน้อย
2. สภาพปั ญหาสภาพปั ญหาเกี่ ยวกับ การเบิก จ่า ยเงิ นงบประมาณขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
จังหวัดสระบุรีระหว่างเพศชายและเพศหญิง ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลต่างกัน สภาพปัญหา
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดสระบุรีไม่แตกต่างกัน (p)>.05)
3. อายุ สถานภาพการเบิกจ่ายเงิน ต่างกัน สภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดสระบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
4. ระดับการศึกษาต่างกันสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบล จังหวัดสระบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดวงพร เจริญวรรธะ, 2550)
วิธกี ารวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการทาวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ผู้วิจัยได้กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จานวน 65 ราย จากประชากรทั้งหมด 79 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check – List)
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ สังกัดคณะ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณใด
ตอนที่ 2 สอบถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย
2. ด้านแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย
3. ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย
4. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย
5. ด้านอุปกรณ์ใช้สาหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกรอบแนวคิด กาหนดโครงสร้างในการจัดทาแบบสอบถาม
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จากการนาข้อมูลที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัย ช่วยตรวจสอบและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา (Content
Validity) หาค่า IOC ที่คานวณได้มีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จากนั้นนามา
ปรับปรุงตามข้อแนะนาให้เหมาะสมแล้วสร้างเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แต่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เท่ากับ
0.96 เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงถือเป็นแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดทาหนังสือขออนุญาตเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่
ได้มาดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ดาเนินการตรวจสอบจานวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวม นา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ สังกัดคณะ
ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ได้ รั บ จั ด สรรทุ น วิ จั ย งบประมาณแผ่ น ดิ น
ปีงบประมาณใด วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 สอบถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่มีลักษณะเป็นคาถามแบบปลายเปิด โดยการสรุปประเด็น แล้ว
นาเสนอด้วยการบรรยายเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 65 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
36 ราย (คิดเป็นร้อยละ 55.38) รองลงไปเป็นเพศชาย จานวน 29 ราย (คิดเป็นร้อยละ 44.62) ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 37 ราย (คิดเป็นร้อยละ 56.92) รองลงไปได้แก่ อายุ 31 – 40 ปี จานวน 16 ราย (คิด
เป็นร้อยละ 24.62) และอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 12 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18.46) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จานวน39 ราย (คิดเป็นร้อยละ 60.00) รองลงไปจบการศึกระดับปริญญาโท จานวน 26 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 40.00) ส่วนใหญ่มีตาแหน่งทางวิชาการ เป็นอาจารย์มากที่สุด จานวน 53 ราย (คิดเป็ นร้อยละ 81.54) รอง
ลงไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 12 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18.46) ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จานวน
19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 29.23) รองลงไป คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 17 ราย (คิดเป็นร้อยละ
26.15) คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 13 ราย (คิดเป็นร้อยละ 20.00) คณะคณะครุศาสตร์
จานวน 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ10.77) คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.69)
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 4 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.15) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอน
ในมหาวิทยาลัย มากกว่า 10 ปี จานวน 34 ราย (คิดเป็นร้อยละ 52.31) รองลงไป 6-10 ปี จานวน 17 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 26.15) และ 1-5 ปี จานวน 14 ราย (คิดเป็นร้อยละ 21.54) ส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย (งบประมาณ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 39 ราย (คิดเป็นร้อยละ 60.00) รองลงไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 18 ราย (คิดเป็นร้อยละ 27.69) และได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 8 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.31)
2. สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้ การ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.51, S.D = 0.491) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านประกาศและแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.13, S.D = 0.622) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ( X = 4.09, S.D = 0.489) ด้านแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ( X =
3.37, S.D = 0.557) ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ( X = 2.90, S.D = 0.441)
และด้านอุปกรณ์ใช้สาหรับการเบิ กจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ( X = 2.53, S.D = 0.372) ตามลาดับ โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
2.1 ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.13, S.D = 0.622) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก พบว่า ประกาศและแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยทาให้เกิดปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.35, S.D = 0.543) รองลงมา
หลักฐานในประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยทาให้ เกิดปัญหา ( X = 4.15, S.D = 0.507)
และรายละเอียดประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยทาให้เกิดปัญหา ( X = 4.03, S.D =
0.352) ตามลาดับ
2.2 ด้านแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37,
S.D = 0.557) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก พบว่า การปรับแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การทาวิจัยระหว่างปี ทาให้เกิดปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.48, S.D = 0.709) รองลงมาการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการทาวิจัยของท่านไม่เป็นไปตามแผน ( X = 3.42, S.D = 0.497) และการวางแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การทาวิจัยแบบไม่มีส่วนร่วมจากคณะผู้วิจัยทาให้การเบิกจ่ายเกิดปัญหา ( X = 3.32, S.D = 0.589) ตามลาดับ
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2.3 ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D
= 0.489) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก พบว่า ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้างทาให้เกิด
ปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.85, S.D = 0.475) รองลงมาการจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การทาวิจัยทาให้เกิดปัญหา ( X = 4.80, S.D = 0.506) และขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่ายทาให้เกิดปัญหา( X =
4.46, S.D = 0.502) ตามลาดับ
2.4 ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 2.90, S.D = 0.441) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก พบว่า การประสานงานของ
บุคลากรไม่มีความคล่องตัวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.14, S.D = 0.609) รองลงมาบุคลากรทาหน้าที่เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการทาวิจัยขาดความรู้ ( X = 3.08, S.D = 0.322) และการอานวยความสะดวกของบุคลากรในการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยไม่มีความเหมาะสม ( X = 3.03, S.D = 0.352) ตามลาดับ
2.5 ด้านอุปกรณ์ใช้สาหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ในภาพรวมอยู่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง ( X = 2.53, S.D = 0.372) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็น รายข้ อ จากมากไปหาน้ อ ย 3 ล าดั บ แรก พบว่า
ห้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยอยู่ในตาแหน่งไม่เหมาะสม มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 2.97, S.D =
0.248) รองลงมาเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยวางไว้ในที่ไม่เหมาะสม/ไม่ชัดเจน ( X = 2.48, S.D =
0.503) และเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยมีจานวนไม่เพียงพอ ( X = 2.15, S.D = 0.364) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
ทาวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกัน อยู่ใน
ระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย และด้านขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยของนักวิจัยมีความล่าช้าและไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้ทันตามกาหนด
ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ เ ห็ น ควรปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยมีความคล่องตัว และรวดเร็ว ภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรจั ด
ให้มีการประชุมหรืออบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
ทาวิจัย พร้อมทั้งจัดทาคู่มือแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ให้แก่นักวิจัยได้ศึกษา
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจยั ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้วิจยั อภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย
ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี 5 ด้าน คือ
ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย อยู่ในระดับมาก
ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย อยู่ในระดับมาก
ด้านแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านอุปกรณ์ใช้สาหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง
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โดยปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกัน อยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย และด้านขัน้ ตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักวิจัยยังประสบ
ปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย และการปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยของนักวิจัยมีความล่าช้าและไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้ทันตามกาหนด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดวงพร เจริญวรรธะ (2550) ที่ได้
ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี พบว่าสภาพปัญหาการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านระเบียบการบริหารงบประมาณ
ด้านการวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านบุคลากรเกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และงานอุปกรณ์ใช้สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การทาวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกัน อยู่
ในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย และด้านขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยของนักวิจัยมีความล่าช้าและไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้ทันตามกาหนด ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ เ ห็ น ควรปรับ ปรุ งกระบวนการการเบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น การท าวิ จั ยใหม่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัยมีความคล่องตัว และรวดเร็ว ภายใต้หลักความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรจัดให้มีการประชุมหรืออบรมเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอน ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจั ย พร้อมทั้งจัดทาคู่มือแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการทาวิจัย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้แก่นักวิจัยได้ศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทาวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการพูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิง
ลึกเกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มาก
ยิ่งขึ้น
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Study participation in the Strategic Plan Development of Surindra Rajabhat
University staff.
ณัฐวุฒิ กระจายศรี1 และ เมลดา ชุมชัยเวทย์2
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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Strategic Plan Development, Office of the President of Surindra Rajabhat University staff.
บทคัดย่อ
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 268 คน จาก
จานวนบุคลากรทั้งหมด 885 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี รองลงมามี
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ตามลาดับ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี รองลงมามี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท หน่ ว ยงานที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด ได้แก่ สานักงานอธิการบดี รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มากที่สุด คือ ด้านการ
ตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติการ และด้านการประเมินผล ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ น้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการปฏิบัติกา ร และด้านการ
ประเมินผล ตามลาดับ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม, การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
Abstract
The study involved the participation of the strategic plan development of Surin Rajabhat
University staff. On this occasion the purpose is to find out the level of involvement of the staff in
the preparation of strategic plans of Surindra Rajabhat University. And to study the possible barriers
to the involvement of the staff in the preparation of strategic plans of Surindra Rajabhat University.
A sample staff was selected from Surindra Rajabhat University staff and this sample is made up by
268 people from a total of all the personnel of 885 people. The research tools used in the research
are questionnaires. The researchers gathered data from these questionnaires and the data were
analyzed by percentage, mean, standard and deviation.
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Research results : Most of the respondents were female. Most of the respondents are
between the ages of 31 - 40 years old a minor group was between the ages of 41 - 50 years old
and the remainder group had an age between 20 -30 year old. Secondly, the educational level of
the respondents was such, that a majority of respondents had a bachelor degree, followed by a
group of respondents with a master degree. Most respondents belong to the university director’s
Office, followed by a group of respondents from the Faculty of Science and Technology.
Respondents participated in the overall strategic vision as a whole in the moderate level. When
considering each part found the highest levels of involvement of respondents in this survey are
listed as follows: the plan development of the questionnaire shows the highest level of
involvement with all strategic decisions, followed by involvement in operations) and involvement
in evaluations. The least level of involvement pertains participation of beneficiaries .And
respondents perceived the barriers to the involvement of staff in the preparation of strategic plans
Surindra Rajabhat University overall in the total average a moderate level of involvement.
Considering each aspect, it was found that the highest respondents' opinions were displayed the
highest level of involvement regarding is decision making followed by the involvement of
beneficiaries ,involvement in operations and involvement in evaluation respectively.
Keywords : participation, development plan
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เห็นความสาคัญของการมีแผนยุทธศาสตร์ที่ทาให้เกิดความชัดเจนในการ
ทางาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสูม่ ืออาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี และธรรมาภิบาล ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการส่งเสริมและทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคลากร
เป็นกระบวนการที่บุคลากรได้รับโอกาส และได้ใช้โอกาสที่ได้รับ แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงซึ่งสิ่งที่ต้องการ
แสดงออกซึ่งปัญหาที่กาลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ (วารุณี ชาคารุณ , 2551 : 9)
โดยตามแนวคิดและทฤษฎีของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980 : 213 อ้างถึงใน อดิสรณ์ ขัดสีใส,
2551 : 8) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล โดยเฉพาะการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนานั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากบุคลากคในมหา
วิทยาลัยเป็นผู้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ซึ่งหากผู้ที่ทราบปัญหาและ
ความต้องการได้เ ข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนการพัฒนาน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
เพื่อที่จะได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมากขึ้น
และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เพราะเมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ จะช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างการนาไปปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรนั้น ไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร จากผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผ่านมา การที่บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วมน้อย
ในการวิเคราะห์ปัญ หา กาหนดทางเลือก และการติดตาม ประเมินผล พบว่ามีปัญหาโครงการที่ดาเนินการการ
ออกมาไม่ใช่ความต้องการของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่น และยังขาดประสิทธิภาพ โดยยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการได้เท่าที่ควรจึงส่งผลให้แผนงาน หรือโครงการสิ้นเปลืองงบประมาณ และไม่

317

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ก่อให้เกิดความคุ้มค่า และการจัดทาแผยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร
นักศึกษาในหลาย ๆ ขั้นตอน
จากข้อมูลดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาให้ทราบถึง การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ
สามารถตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุท ธศาสตร์มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
สุรินทร์
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างแท้จริง
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนแบ่งออกเป็น 5 ส่วนที่สาคัญ ได้แก่ ความหมายของการวางแผนความสาคัญ
ของการวางแผน ประเภทของงาน ประโยชน์ของการวางแผน ขั้นตอนวางแผนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของการวางแผน
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการวางแผนไว้ ดังนี้
อุทัย บุญประเสริฐ (2537 : 19) กล่าวว่าการวางแผนเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งของการบริหารที่
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เป็นงานสาคัญยิ่งของการบริหารและการจัดการของหน่วยงานและระบบบริหารทั้ง
ระบบ รายละเอียดที่แสดงไว้ในแผนจะเป็นเค้าโครงของสิ่งที่คาดว่าจะต้องปฏิบัติจัดทาในอนาคตเป็ นกิจกรรมที่
คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติเค้าโครงการทางานและรายละเอียดต่าง ๆ นั้นเป็นผลมาจากการค้นหาและกาหนดวิธี
ทางานในอนาคตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
หรือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุดและโดยเฉพาะขั้นตอนที่แสดงรายละเอียดเฉพาะจุด จะแสดงให้เห็นว่ามีการ
กระท าอะไร ท าที่ ไ หน เมื่ อ ใด ให้ ใ ครท า ท าอย่ า งไร ตลอดจนให้ ร ายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก าร
ปฏิบัติงานลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวนัยหนึ่งได้ว่า การวางแผนเป็นการพยายามขององค์ก รและ
หน่วยงาน ในการกาหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติจัดทาเพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการให้
ได้ผลดีที่สุดด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ มีประสิทธิภาพสูงภายใต้ความจากัดของทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยมุ่งความสาเร็จและการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสาคัญซึ่งสิ่งที่กาหนดไว้
ว่าจะปฏิบัติจัดทานั้นได้ผ่านการไตร่ตรอง ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคานึงถึงความเป็นมาในอดีต
พิจารณาถึงสภาพปัจจุบันปัญหา ศักยภาพและแนวโน้มด้านต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนความเป็นไปได้ในทางการ
ปฏิบัติจากความหมายที่กล่าวมาจะพบว่าการวางแผนมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและ
ตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
จากคานิยามของนักวิชาการและนักบริหารการศึกษาได้ให้ความหมายของการวางแผนที่คล้ายคลึงกัน
มาก กล่าวคือ มีความคิดเห็นตรงกันว่าการวางแผนเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
กาหนดวิธีการกระทาเพื่อให้บรรลุประสงค์ที่กาหนดไว้นั้น ส่วนที่จะแตกต่างกันก็เฉพาะรายละเอียดและการใช้คา
เท่านั้น สามารถแยกส่วนประกอบของความหมายการวางแผนได้ 6 ประการคือ
1. การวางแผนเป็นกระบวนการ
2. เป็นการจัดเตรียมทรัพยากร
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3.
4.
5.
6.

เป็นการตัดสินใจเพื่อกระทา
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต
เป็นการมุ่งสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ใช้วิธีการให้ได้ผลงานสูง

แนวคิดและความหมายของการมีส่วนร่วมของ
การศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายและสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้องมาอธิบาย ไว้ดังนี้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากร
เจริญ ภัสระ (2540 : 1 อ้างถึงใน วารุณี ชาคารุณ . 2551 : 9) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากร
หมายถึง ความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคลากรยอมรับผิดชอบและกระทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
และยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทรรศนะที่แตกต่างกันอีก 4 ความหมาย ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ การที่กลุ่มบุคลากรหรือขบวนการของบุคลากร ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในระบบราชการได้เพิ่มความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและสถาบันต่าง ๆ ตามสภาวะ
สังคมที่เป็นอยู่
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ การที่บุคลากรพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคมตามความจาเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม และในการมีส่วนร่วมบุคลากรได้พัฒนาการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกาหนดชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ กระบวนการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้ และความชานาญ ร่วมกับการ
ใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ กระบวนการที่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส และได้ใช้โอกาส
ที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่กาลังเผชิญ และแสดงออกซึ่ง
วิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ โดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด
สถาบันพระปกเกล้า (2548 : 2) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลากรเข้าไปร่วม
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของบุคลากรโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่
บุคลากรจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทา และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อ
กิจกรรมนั้น ๆ โดยที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรจะต้องมีลักษณะการเข้าใจร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด
ยุทธพงศ์ นิคม (2550 : 10) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัว
บุคลากรเอง และการที่จะสามารถทาให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและนามาซึ่งสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น จาเป็นที่จะต้องยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของกลุ่ม ขณะเดียวกัน
จะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้ทางที่ถูกต้อง
อดิสรณ์ ขัดสีใส (2551 : 6) สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ การเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสมัครใจเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของชุมชนตั้งแต่
การค้นหาปัญหา การตัดสินใจวางแผนในกิจกรรม การร่วมดาเนินการตามแผน การได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
จากกิจกรรม และการประเมินผลเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาจากบทเรียนรู้ร่วมกันของกิจกรรมการพัฒนานั้น ๆ
ยุธณา แดงนุ้ย (2551 : 7) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานพัฒนาในลักษณะของการเข้าร่วมการจัดการ ตั้งแต่เข้าร่วม
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ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมินผล ในรูปของชุมชนที่ได้ประโยชน์หรื อ
ผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา
ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ (2553 : 9) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลากรเกิด
ความรู้สึกและความต้องการว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความเป็นอิสระ มีอานาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วม กัน
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนได้ด้วยตนเอง รวมพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถขยาย
เครือข่ายในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
อรพินท์ สพโชคชัย (2551 : 15) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึงกระบวนการที่นาบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ร่วมกันหาทางออกสาหรับการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในทางสันติ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ยุ่งยากซับซ้อนที่ยอมรับหรือเป็นฉันทามติข อง
ประชาสังคม เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยนาเอ า
ความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการตัดสินใจและ
กาหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐจะดาเนินการ
จิรวรรณ อินทรีย์สังวร (2552 : 18) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร เริ่มต้นจากการที่บุคลากร
รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีความสนใจ และเป็นเรื่องที่ทาให้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน แต่กิจกรรมเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์กับปัญหาและความ
ต้องการของบุคลากรที่รวมกลุ่มกันดังกล่าว มีจานวนของคนที่มีความคิดที่ตรงกันมากพอที่จะทาให้เกิดเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการได้
จากความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากรดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร
หมายถึง การที่บุคลากรเข้าไปร่วมดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของบุคลากรโดยส่วนรวม ตั้งแต่
การร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมินผล ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่
บุคลากรจะต้องมีอิสระในทางความคิดมีความรู้ความสามารถในการกระทา และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อ
กิจกรรมนั้น ๆ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้าน
ประชากร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่ง
- อายุงาน

ตัวแปรตาม
- การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
- การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์
-การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล

แนวทางในการมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผน
- การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
- การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ
- การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์
- การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 885 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
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กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 885 คน
ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1971 : 608 – 609) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
268 คน และในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ให้ได้
ครบตามจานวนของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย.
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ” ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยกรอกข้อมูล
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่
สังกัด ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended) โดยมีระดับการวัดดังนี้
เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
อายุ ระดับการวัดแบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ระดับการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
หน่วยงานที่สังกัด ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ด้านการมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (closed - ended)
โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - ended) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้
เลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ
สาหรับการวัดระดับการมีส่วนร่วมจะมีระดับการวัดดังนี้
1 คะแนน
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
2 คะแนน
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
3 คะแนน
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
4 คะแนน
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมมาก
5 คะแนน
หมายถึง
ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - ended)
โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - ended) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้
เลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ
สาหรับการวัดความคิดเห็นจะมีระดับการวัดดังนี้
1 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
2 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
3 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
4 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
5 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ส่ ว นที่ 4 ข้ อ เสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่ว นร่ว มของบุ คลากรในการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการทดสอบความน่าเชื่อถือ
(Reliability Test) ของแบบสอบถาม (Questionnaire)
1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) ผู้วิจัย นาแบบสอบถามที่
ได้รับตรวจสอบมาวิเคราะห์ความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ใช้เกณฑ์การคัดเลือก
คือ IOC ≥ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อที่ไม่ถึงเกณฑ์ให้แก้ไข ปรับปรุง ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ในการวิจัยครั้งนี้ มีมาตรวัดจานวน 2 ชุด ซึ่งเมื่อ
พิจารณามาตรวัด ชุดที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ภาพรวม 4 ด้านได้ค่า alpha = 0.956 ชุดที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน 4 ด้าน ได้ค่า alpha = 0.951
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percent)
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้วิธีสรุปสังเคราะห์ข้อความจากข้อคาถามปลายเปิด (Content analysis)
ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.31, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ ( X = 3.32, S.D. = 0.22) รองลงมา คือ ด้านการ
ปฏิบัติการ ( X = 3.31, S.D. = 0.20) และด้านการประเมินผล ( X = 3.31, S.D. = 0.23) ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ น้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ( X = 3.29,
S.D. = 0.21)
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2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33 , S.D. = 0.20) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ ( X = 3.35 ,
S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ( X = 3.33, S.D. = 0.23) ด้านการปฏิบัติการ ( X
= 3.32, S.D. = 0.21) และด้านการประเมินผล ( X = 3.32, S.D. = 0.21) ตามลาดับ
3. ข้ อ เสนอแนะและแนวทางแก้ ไ ขการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประเด็นที่บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
คิดและกาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย อาจเป็นเพราะบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
แท้ จ ริ ง ในสิ ท ธิ แ ละบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง จึ ง คิ ด ว่ า การคิ ด การตั ด สิ น ใจและการก าหนดแนวทางพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยนั้น มักจะเป็นเรื่องของผู้บริหาร มากกว่า ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรรู้จักสิทธิและบทบาทของตนเองมากขึ้น โดยการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และบทบาท
ของบุคลากรในการเข้าร่วมและเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการคิดและกาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
3.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประเด็นที่บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรส่วนตัวให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุผล เช่น บริจาคเงิน ที่ดิน
และอื่น ๆ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย ควรรณรงค์หรือกระตุ้นจิตสานึกของบุคลากรให้รักหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
ของตนมากขึ้น โดยให้เกิดการเสียสละด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของตน ซึ่งช่วยให้บุคลากรได้รับประโยชน์
ทั่วถึงกัน
3.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประเด็นที่บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดทาแผนงานหรือโครงการด้านการพัฒนากีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ดังนั้น
ทางมหาวิทยาลัย ควรจัดทาแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้มากขึ้น
3.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประเด็นที่บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้มีส่วนร่วม
ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทาง
มหาวิทยาลัยควรจัดประชุม อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรืออาจประชุม 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
หรือผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับรู้และซักถามหาก
เกิดกรณีสงสัย ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และทาให้บุคลากรรู้สึกได้ถึงการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาพรวม
และรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สุรินทร์ ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ ความสาคัญของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องนาปัญหา ความต้องการ
จัดลาดับความสาคัญและหาแนวทางแก้ไข เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยให้ตรงตามความต้องการจริง ๆ
ประกอบกับบุคลากรขาดการมีสว่ นร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์น้อย และไม่ให้ความสาคัญในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์เท่าที่ควร ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาคือ ไม่ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง ทาให้แก้ไข
ปัญหาไม่ตรงจุด
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1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการคิดและกาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย สะท้อนให้เห็น
ว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นว่าการคิดและการกาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรส่วนตัวให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุผล เช่น บริจาคเงิน ที่ดิน และอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความไม่พร้อมที่จะสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ
สภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เอื้ออานวย และค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม
1.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบว่า ประเด็นที่มี
ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด ท าแผนงานหรื อ โครงการด้ า นการพั ฒ นา
สาธารณูปโภค เช่น ถนน และไฟฟ้า เป็นต้น สะท้อนเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีหลายปัจจัย
หนึ่งในปัจจัยที่บุคลากรคานึงถึง คือ ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ หรือที่เรียกว่า ปัจจัยของสิ่งจูงใจ ในการเห็นว่าตน
จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนทาไป ดังนั้นการได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทาแผนงานหรือ
โครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเป็น
รูปธรรม บุคลากรสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ได้ ทาให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าวมากกว่าประเด็นอื่น ๆ
1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมน้อย
ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มขั้ น ตอนอื่ น ๆ โดยเฉพาะประเด็ น การได้ มี ส่ ว นร่ ว มติ ด ตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยต่าสุด โดยส่วนใหญ่
บุคลากรที่มีบทบาทดังกล่าวจะเป็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานการประเมินผล ทาให้ไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนนี้ และในบางกรณีแม้แต่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเองก็ยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ ภาพรวม พบว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ยังอยู่ในระดับปานกลาง
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นอกเหนือจากปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้ข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ทัศนคติที่มีต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร
เพิ่มขึ้น
2. ควรศึ ก ษาถึ งปั ญหาและอุป สรรคของการจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ โดยเจาะกลุ่ มเป้ าหมาย
ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อจะได้แก้ไขจุดบกพร่องนั้นให้
ดีกว่าเดิม และแก้ไขได้ถูกจุด
3. ควรนาเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด
มากยิ่งขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เป็นต้น
4. ควรสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯ แห่ง
อื่นๆ ทั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ฯ
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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1-2
Human Division at SurindraRajabhat University
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อจาแนกตามเพศ สถานภาพ และความถี่ในการใช้บริการ และ 3) หาข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 279 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ และการหาค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น กลุ่มตัวอย่างประกอบผู้มีส่วนได้เสียจากการ
ให้บริการของกองบริหารงานบุคคลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 16 คน ผลการศึกษา
พบว่า
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีความถี่ในการใช้บริการ 1-5 ครั้ง ส่วน
ใหญ่ติดต่อการจัดทาบัตรประจาตัวบุคลากร ใช้บริการเกี่ยวกับงานลงเวลาปฏิบัติราชการและสิทธิการลา และ
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากร ส่วนระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ในภาพรวมระดับมาก มีความพึงพอใจด้านพฤติกรรมการให้บริการ เป็นอันดั บแรก และพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ (คน อุปกรณ์ สถานที่) เป็นลาดับสุดท้าย ส่วนผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารในภาพรวมไม่ แตกต่ างกั น อย่า งมีนั ย สาคั ญทางสถิ ติ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ มีส ถานภาพ
(บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน)ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้รับบริการที่มีความถี่ในการใช้บริการต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ สาหรับปัญหา
อุปสรรคในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลคือ การประสานงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขั้นตอนการทางานไม่ชัดเจน ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทาให้ผู้รับบริการไม่ได้รับ
การอ านวยความสะดวกอย่ างเต็ มที่ ในส่ ว นของข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นานั้ น ควรมี ก ารจั ด ท าขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานให้ชัดเจน มีการศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ชัดเจน โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้อ งมี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถตอบข้อซักถามจากผู้มาใช้บริการได้ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบัน ในส่วนของระบบสารสนเทศควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเว็บไซต์ของกอง
บริหารงานบุคคลควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันสมัย โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ
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Abstract
This research aimed to 1) study the satisfaction of service quality of Human
Administration Division, Surindra Rajabhat University; 2) compare the satisfaction of service quality
of Human Administration Division, Surindra Rajabhat University, when classifying by gender, status
and frequency of service usage; and 3) propose the suggestions to develop the service quality of
Human Administration Division, Surindra Rajabhat University. This research was the mixed methods
of quantitative and qualitative researches. The sample group of the quantitative research was 279
personnel of Surindra Rajabhat University. The research tool was the questionnaire that was
approved by the experts with its confidence detection. The statistics used were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. Besides, the sample group of the
qualitative research was 16 stakeholders of service of Human Administration Department, Surindra
Rajabhat University.
The results found that the personnel who received the service was mainly female with
the supporting positions. They normally contacted in order to make the personnel cards, use the
service of working hour signing and leave taking tasks including contact about the personnel
development fund. The satisfaction of service quality was in high level with the satisfaction of
service behavior in the first order, and the satisfaction of service image (personnel, equipment, and
place) in the last order. Different gender did not have different satisfaction overall at statistical
significance. Service recipients (academic personnel and support personnel) are different status had
different satisfaction overall and each aspect at .05 statistical significance. Furthermore, the
personnel who received the service in different frequency did not have different satisfaction overall
and each aspect at statistical significance. the hindrances of service were cooperation, information
providing, law and regulation understanding, unclear working step, and unclear working procedure.
These caused the uncomforting of personnel who received the service. The suggestions to develop
the service quality were that there should be the clear working step, the study of laws and
regulations that the personnel who perform the tasks must clearly understand, can answer
questions. Besides, the information system of personnel should be updated, the information or
news should be updated, and the laws and regulations concerning personnel in the Website of
Human Administration Department should be updated as well.
Keywords: Satisfaction, Service Quality
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจัด
การศึกษาทุกระดับในสาขาวิชาการต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐานมีอิสระในการบริหารจัดการ เน้นการวิจัย และสร้างองค์
ความรู้ท้องถิ่นและสากล เป็นแหล่งวิทยบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของชีวิต โดยยึด
แนวดาเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร
จัดการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 2559) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์วิชาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมื องที่ดี และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
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ด้านการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดตั้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา โอกาส และสภาวะแวดล้อมที่มีผลเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการดาเนินงานตามนโยบาย และปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสูงสุด
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงเป็นหน่วยงานที่จะต้อง
ทางานประสานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกที่ต้องให้การบริการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่น
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการการบริหารจึงถือว่าเป็นหัวใจสาคัญ ซึ่งผลตอบรับในด้านการให้บริการที่ดีไม่
เพียงแค่การได้รับคาชื่นชมในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
สานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งจากงานวิจัยของวรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ที่
ได้ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวัดวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ของนั ก ศึ ก ษาในการบริก ารของงานทะเบี ยนและวั ดผลทุ ก คณะมีความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ ดี สุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส
โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นไปด้วยความยากมาก โดยงาน
ทะเบียนและวัดผลจะนาไปแก้ไขให้มีการติดต่อได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และจะมีการแจ้งข่าวสาร การสั่งบอร์ดประกาศ
แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน การทาบัตรประจาตัวนักศึกษาปรับปรุงให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มบุคลากรให้
เพียงพอกับภาระงาน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการของงานทะเบียนและวัดผล และ
จากงานวิจัยของพรพิมล คงฉิม (2554 : 64) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ ได้รับบริการ
จากบริษัท เอ็ม.เอช.อี - ดีแมก (ที) จากัด และได้ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารและผู้ให้บริการ ดังนี้ 1) ผู้บริหาร
นาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการพัฒนางานด้านการบริการ โดยเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 2) การสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่ เอื้ อ อานวยต่อ การท างานและพนั ก งาน โดยส่ งเสริม สนับ สนุ น ให้ ไ ด้ รั บ โอกาสด้าน
การศึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา สร้างแรงจูงใจในการให้บริการ 3) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการให้บริการ เพราะ
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะสามารถพัฒนาการให้บริการได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ให้บริการเกิดค่านิยมในการทางานที่ ดี โดย
อาจกาหนดหลักการปฏิบัติ ได้แก่ การปลูกฝังค่านิยมในการทางานให้แก่ผู้ให้บริการ
จากข้อมูลเอกสารและประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยข้างต้นจึงต้องการที่จะทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหากผู้รับบริก ารมีเพศ สถานภาพ
ความถี่ในการใช้บริการ และประเภทของบริการที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกองบริหารงานบุค คลแตกต่า งกั นหรื อไม่ รวมถึงต้องการหาข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาคุณภาพการ
ให้บริการของบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้จะทาให้มหาวิทยาลัยได้
แนวทางในพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง และจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานอธิการบดี และ
มหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อจาแนกตามเพศ สถานภาพ และความถี่ในการใช้บริการ
3. เพื่ อ หาข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของกองบริ ห ารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ทบทวนวรรณกรรม
ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แนวทางการ
เสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ วิธีการวั ดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความรู้สึกในเชิงบวก ความรู้สึกชอบหรือประทับใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่ดี
เมื่อมาใช้บริการของกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ
ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ และด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
คุณภาพบริการ (Service Quality) เป็นแนวคิดด้านการจัดการที่เปลี่ยนจากการเน้นความเป็นเลิศด้าน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มาเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นแนวคิดที่เกิดจากความต้องการของภาคธุรกิจ
ที่ต้องการจะหาโอกาสสาหรับนาพาองค์การของตนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยให้ความสาคัญต่อความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับความหมายของคุณภาพการ
บริการ ลักษณะของคุณภาพการบริการ และการวัดคุณภาพการบริการ
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg & Snyderman. 1959 : 110) ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
พอใจในงานจะถูกแยก และทาให้แตกต่างไปจากปัจจัยที่นาไปสู่ความไม่พอใจในงาน ทั้งนี้เฮอร์ซเบิร์ก และคณะ ได้
ร่วมกันทาวิจัยโดยวิธีสัมภาษณ์วิศวกร และสมุหบัญชี จานวน 200 คน จากบริษัทต่างๆ 9 แห่งในเมืองพิทสเบิร์ก มล
รัฐเพนซิลวาเนียเพื่อหาคาตอบว่าประสบการณ์จากการทางานแบบใดที่ทาให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทัศนคติความรู้สึกที่
ดีหรือไม่ดีและความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์แต่ละแบบนั้นไปในทางบวกหรือลบ เมื่อได้คาตอบแล้วเฮอร์ซเบิร์ก และ
คณะได้ น ามาวิ เ คราะห์ และจั ด เรี ย งล าดับ โดยแบ่ งเป็ น สองปั จ จั ย คื อ ปั จ จั ย จู งใจและปั จ จั ย ค้ าจุน หรื อ ปัจจัย
สุขอนามัยซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่นาไปสู่ทัศนคติในทางบวก เพราะทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยค้าจุนเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อม หรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจนาไปสู่ความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้ โดยปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors)
มาสโลว์ (Abraham H. Maslow. 1954 อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน. 2544 : 33) ได้เขียนทฤษฎีจูงใจ
(Motivator Theory) หรือทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human Motivation)
โดยมีสมมติฐานไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพื้นฐาน และความต้องการนี้ จะมีตลอดเวลา และมีอย่างไม่มีที่
สิ้ น สุ ด ความต้ อ งการใดที่ ไ ด้รับ การตอบสนองแล้ว ความต้ อ งการอื่น จะมาแทนที่ ความต้อ งการใดที่ ไ ด้รับการ
ตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ น สิ่งจูงใจอี ก ต่อ ไป ส่ ว นความต้อ งการที่ยั งไม่ได้ รับการตอบสนองจะยังเป็น สิ่งจูงใจอยู่
กระบวนความต้องการของมนุษย์จะมีลาดับขั้นจากต่าไปหาสูงตามลาดับความสาคัญในสิ่งที่ต้องการของมนุษย์
(Hierarchy of Needs) มาสโลว์ได้แบ่งลาดับขั้นของความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ขั้นตอน คือ ความต้องการทาง
กายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs)
ความต้ อ งการการมี ส่ ว นร่ ว มในสั งคม (Social Belonging Needs) ความต้ อ งการเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง (Esteem
Needs) และความต้องการความสาเร็จสูงสุด (Self - actualization Needs)
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) วรูม (Vroom) พอร์เตอร์และลอเลอร์ (Porter & Lawler)
กล่ า วถึ งแนวคิ ด ของทฤษฎี นี้ อ ยู่ ที่ ผ ลได้ (Outcomes) ความปรารถนาที่ รุ น แรง (Valence) และความคาดหวัง
(Expectancy) ทฤษฎีความคาดหวัง จะคาดคะเนว่าโดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมก็ต่อเมือ่ เขามองเห็น
โอกาสความน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างเด่นชัดว่าหากมีความพยายามก็จะนาไปสู่ผลงานที่สูงขึ้นและยังมองเห็นโอกาส
ความน่าจะเป็นได้ค่อนข้างสูงผลงานที่สูงขึ้นจะนาไปสู่ผลได้ (Outcomes) ที่พึงปรารถนา ซึ่งหมายความว่าความ
คาดหมายนี้เกิดก่อนการกระทา จึงสามารถเป็นเหตุของการกระทาพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากแรงผลักดัน ซึ่งส่วน
หนึ่งเกิดจากความต้องการและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความคาดหมายที่ได้รับสิ่งจูงใจ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดสาหรับการ
ศึกษาวิจัยได้ดังนี้
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ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
1. เพศ
2. สถานภาพ
3. ความถี่ในการใช้บริการ

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
1. ด้านพฤติกรรมการให้บริการ
2. ด้านกระบวนการในการให้บริการ
3. ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ
4. ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 917 ราย (กองบริหารบุคคล. 2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ จานวน 279 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยเลือกการสุ่มแบบง่ายซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถมี
โอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กัน โดยคานวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) กาหนดความเชื่อมั่น
เท่ากับ 95% และความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% (จักรพันธ์ อุพันวัน. 2556 : 40)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ความถี่ในการใช้บริการ และประเภทของ
การใช้บริการ โดยลักษณะคาถามแบบปลายเปิด และแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ และ
ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ลักษณะคาถามเป็นแบบปิด (Close - Ended Questions) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลมาก
3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลน้อย
1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ โดยลักษณะคาถามแบบปลายเปิด
วิธีการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้มีวิธีการสร้างและตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกรอบแนวคิด กาหนดโครงสร้างในการจัดทาแบบสอบถาม
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3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการกาหนดกรอบ
แนวคิดมารวบรวมเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้องในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปทาการทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จานวน 30 ชุด แล้วนามาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ (Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) มีผล
เท่ากับ 0.918 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. ผู้วิจัยนาผลจากการทดลองใช้ม าปรับ ปรุงแก้ไ ขแบบสอบถามให้มี ความสมบูรณ์ และนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนนาไปใช้จริงต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนนาไป
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ ทั้งนี้เพื่อให้จานวนแบบสอบถามมีอัตราการตอบกลับเพียงพอสาหรับการประมวลผล
และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจานวน 279 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t-test และ F-test
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ แนวคิ ดและทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เ กี่ย วข้ อ ง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาบูรณการเพื่อร่างประเด็นการสนทนากลุ่มย่อยให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามขอบเขตของการวิจัย
2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
ตัวแทนจากคณะ/ศูนย์/สานักละ 1 ราย รวม 7 คณะได้แก่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ 5 ศูนย์/สานัก จานวน 12 ราย ดาเนินการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ข้ อ ค าถามส าหรั บ การสนทนากลุ่ ม เพื่ อ หา
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แผนกล
ยุทธ์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มาเป็นข้อมูลในการสนทนากลุ่มย่อย โดยเชิญตัวแทนจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และถอดเทปการสนทนา ดาเนินการโดยวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Data triangulation) เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ โดยทาการ
ตรวจสอบจากแห่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (สุภางค์ จันทวานิช. 2549 : 129)
4.1 มิติแห่งเวลา โดยการนาข้อมูลที่ได้รับในเวลาต่างกันมาทาการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลว่า
ข้อมูลแต่ละส่วนที่ได้รับจากการรวบรวมจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันในส่วนใด อย่างไร
4.2 มิ ติ แ ห่ ง สถานที่ โดยการน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการรวบรวมในสถานที่ ต่ า งกั น มาท าการ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
4.3 มิติแห่งบุคคลโดยการนาข้อมูลที่ได้รับมาจากการรวบรวมมาทาการศึกษา และเปรียบเทียบว่า
เมื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปทาการรวบรวมโดยการเปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลเป็นคนอื่นซึ่งไม่ซ้ากับ คนเดิม ข้อมูลที่ได้รับจะมี
ความเหมือนเดิมหรือต่างกันอย่างไร
โดยผลการตรวจสอบข้อมูลจะทาให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลของข้อมูลการวิจัยได้
ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากขึ้น
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยนาเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล
ทุติยภูมิจากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลมาทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ร่วมกับเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงสร้างข้อสรุปจากการวิจัย
ผลการศึกษา
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีความถี่ในการใช้บริการ 1-5 ครั้ง
ส่วนใหญ่ติดต่อการจัดทาบัตรประจาตัวบุคลากร ใช้บริการเกี่ยวกับงานลงเวลาปฏิบัติราชการและสิทธิการลา และ
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากร
2. ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจต่ อ คุ ณภาพการให้ บ ริก ารในภาพรวมระดั บ มาก ( X = 3.61) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านพฤติกรรมการให้บริการ ( X = 3.75) รองลงมาได้แก่
ด้านกระบวนการในการให้บริการ (สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน) ( X = 3.61) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
( X = 3.59) และ ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ (คน อุปกรณ์ สถานที่) ( X = 3.51) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านพฤติกรรมการให้บริการในภาพรวม
ระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างการให้บริการ กับ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค ( X =
3.80) รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ( X = 3.78) เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่
ในการให้บริการให้ความสาคัญกับผู้รบั บริการ ( X = 3.75) และ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยเร็ว ( X = 3.66) ตามลาดับ
2.2 ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ า นกระบวนการในการให้ บ ริ ก าร
(สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน) ในภาพรวมระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไป
หาน้ อ ย ดั งนี้ เจ้ า หน้ า ที่ท าตามความต้อ งการของผู้ใ ห้บ ริก ารโดยถู ก ต้อ งครบถ้ว น( X = 3.68) รองลงมาได้แก่
เจ้าหน้าที่ดาเนินการบริการได้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ตกลง ( X = 3.65) เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ รั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งอย่ า งเร็ ว ตามที่ ผู้ รั บ บริ ก ารต้อ งการ( X = 3.62) เจ้ า หน้ า ที่ อ อกเอกสารโดยไม่ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนหรือตกหล่น ( X = 3.56) และเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีที่ได้รับแจ้ง ( X = 3.54) ตามลาดับ
2.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ (คน
อุปกรณ์ สถานที่) ในภาพรวมระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี้
บุคลากรมีการแต่งกายเหมาะสม สะอาด และเรียบร้อย ( X = 3.81) รองลงมาได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการ
ให้บริการมีความทันสมัย ( X = 3.60) ตาแหน่งที่รับบริการ วัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอ สะดวกในการให้บริการ (
X = 3.51) สานักงานมีความโดดเด่นเหมาะสมต่อการเข้ามารับบริการ และมีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างการรับ
รับบริการ ( X = 3.38) และการติดป้ายบอกจุดบริการของงานต่างๆ มีความชัดเจน ( X = 3.28) ตามลาดับ
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ใน
ภาพรวมระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณของบุคลากร มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ( X =
3.69) รองลงมาได้แก่ การรักษาสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและของบุคลากร ( X = 3.60) การอธิบายและให้
คาปรึกษา คาแนะนา ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( X = 3.57) การตรงต่อเวลาเพื่อให้การ
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บริการบรรลุผลสาเร็จได้ทันการณ์ ( X = 3.55) และการให้ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการของผู้รับบริการได้
ทันที( X = 3.54) ตามลาดับ
3. ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ มีความพึงพอใจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง ส่วนผู้รับบริการที่มีสถานภาพต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผู้รับบริการที่มีความถี่ในการใช้บริการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสนทนากลุ่มนั้น ได้ข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาของการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล คือ
การประสานงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขั้นตอนการทางานไม่
ชัดเจน ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทาให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความอานวยสะดวกอย่ างเต็มที่ ในส่วนของข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนานั้น ควรมีการจัดทา ขั้นตอนการดาเนินงานให้ชัดเจน มีการศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ชัดเจน
โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถตอบข้อซักถามจากผู้มาใช้บริการได้ ระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเว็บไซต์ของ
กองบริหารงานบุคคลควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันสมัย โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมระดับมาก โดยให้ความพึงพอใจ
ด้านพฤติกรรมการให้บริการมากที่สุดซึ่งจากการสนทนากลุ่มก็ให้ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการให้บริการ
เป็นลาดับแรกเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการนั้นนอกจากจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยาแล้ว การให้บริการนั้น
ต้องมีความรวดเร็ว ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด มีการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันท่วงที โดยให้ความสาคัญ
กับผู้มารับบริการเป็นหลัก ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า พฤติกรรมการให้บริการนั้น เป็นสิ่งแรกที่ทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความยิ้มแย้มแจ่มใส การให้บริการที่เป็นกันเอง รวดเร็ว โดยคานึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นสาคัญ สอดคล้องกับ พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550 : 27) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ดาเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนสาคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยในการกาหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้องคานึงถึง
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้เป็นสาคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมการให้บริการ และนาเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจ เอา
ใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสานึกของการบริการ ส่วนด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ (คน อุปกรณ์ สถานที่) มีความพึง
พอใจเป็นลาดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับการสอบถามจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ได้ให้ความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์การ
ให้บริการ (คน อุปกรณ์ สถานที่) เป็นลาดับสุดท้าย นั่นหมายความว่า ความเชี่ยวชาญ ความชานาญการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการจัดทาเอกสารขั้นตอนการทางาน สารสนเทศการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งควรมีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนการศึกษากฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ผู้ให้บริการควรมี
ความรู้ความเข้าใจ นั่นหมายความว่า กองบริหารงานบุคคลจะต้องมีการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน มีการศึกษาข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่จัดเจน ตลอดจนอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ทันสมั ยขึ้นบน
เว็บไซต์ตลอดเวลา ดังเช่น ธร สุนทรายุทธ (2553: 119) ได้อธิบายว่าความพึงพอใจในการทางานมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งอาจสรุปได้ 3 ประการ คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านการจัดการ
ทั้งนี่สอดคล้องกับงานวิจัยของกาพล แก้วสมนึก (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อ
คุณภาพ การบริการของบริษัท พรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
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โดยรวมของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านความพร้อมในการให้บริการ ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการ และด้านการดูแลเอา
ใจใส่ลูกค้า ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถนาไปปรับใช้ในการให้บริการเพื่อให้เกิดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ มีความพึงพอใจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเพศอาจเกี่ยวข้อง
กับงานที่ทาเกิดความชอบไม่ชอบหรือพึงพอใจในการทางานได้เหมือนกัน คุณลักษณะทางเพศอาจมีผลต่องานบาง
ชนิด เช่น พบว่าผู้หญิงมีความละเอียดลออมักชอบงานที่เกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น ผู้รับบริการที่มีสถานภาพต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์เดิมของบุคคล มักมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทางาน ทั้งนี้เพราะหากมี
ความรู้ความชานาญอยู่แล้วจึงเกิดความพึงพอใจ และผู้รับบริการที่มีความถี่ในการใช้บริการต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการรับ
บริการนั้นเป็นเรื่องที่ให้บริการไม่ต่างกัน จึงได้รับการให้บริการที่คล้ายๆ กัน ทาให้เกิดความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ซึ่งความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการได้รับการปฏิบัติ จากผู้ให้บริการ เช่น การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ทันตามเวลาที่กาหนด การให้ความสาคัญแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ เฮอร์ซเบิร์กและซไนเดอร์แมน
(Herzberg & Snyderman. 1959 : 110) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพอใจในงานจะถูกแยก และทาให้
แตกต่างไปจากปัจจัยที่นาไปสู่ความไม่พอใจในงานแบ่งเป็นสองปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนหรือ ปัจจัย
สุ ขอนามั ยซึ่ งปั จจั ยจู งใจเป็ นปั จจั ยที่ น าไปสู่ ทั ศนคติในทางบวก เช่ น ความส าเร็ จในการท างาน (Achievement)
หมายถึง การที่บุคคลทางานตามความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างอิ สระ จนได้รับความสาเร็จเป็นอย่างดี เกิด
ความรู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มในผลสาเร็จแห่งงานนั้น เพราะทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีลักษณะ
สัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยค้าจุนเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อม หรือเป็นส่วนประกอบของงาน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า บุคคลที่มารับบริการไม่ว่าจะมีเพศ
หรือสถานภาพหรือมีความถี่ในการมาใช้บริการต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รับบริการต่างต้องการคือ ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลการให้บริการ พฤติกรรมการให้บริการที่มีความสนใจต่อผู้มารับบริการ การให้ความสาคัญกับงานบริการจึงถือ
เป็นสิ่งสาคัญสาหรับหน่วยงานบริการ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถนาผลการวิจัยนี้ไปจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคลให้ชัดเจน เช่น ขั้นตอนการขอตาแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการจัดส่งแบบประเมิน แบบฟอร์มสาหรับการ
ประเมิน
1.2 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการทางานของกองบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความเข้าใจตรงกัน
และชัดเจน
1.3 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย และมีการ
อัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน
1.4 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
สืบค้นได้ง่าย
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการกองงานบริหารงานบุคคล โดยศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานเป็นรายด้าน
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2.2 ควรศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาบุคลากรผู้ป ฏิบัติ งานกองบริหารงานบุ คคล เพื่ อ ศึ ก ษาแนว
ทางการการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Development of Student Disbursement Handbook (Personal Compensation)
Experienced Teachers, Faculty of Education, Kalasin University
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน1 อาจารย์ ดร.นิติยา ค้อไผ่2 และ อาจารย์วไลพร พลอยวิเลิศ3
1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Acting Sub.Lt. Chanokwanan Srisungnoen1 Dr.Nitiya Khophai2 and Miss Walaiporn Ploywilert3
1
Faculty of Education Kalasin University
2
Faculty of Education Kalasin University
3
Faculty of Business Administration Kalasin University
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่า
นิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2)
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายหลังใช้คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ จานวน 47 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทาแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้คู่มือของ
กลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ได้พัฒนาคู่มือการเบิกจ่า ยเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วย บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อ
นิเทศนักศึกษา ใบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ เอกสารแสดงรายชื่ อ
อาจารย์นิเทศ กาหนดการออกนิเทศ Google Maps แสดงระยะทางในการออกนิเทศ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สาเนาคู่มือรถยนต์ส่วนบุคคล ใบมอบฉันทะสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน งบหน้าขออนุมัติเบิกเงิน และบันทึก
ข้อความขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่ อนิเทศนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์นิเทศ ที่
ออกทาการนิเทศได้ทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายและการเขียนรายงานตลอดจนได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
และตัวอย่างประกอบการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. ประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายก่อนการพัฒนาคู่มือเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์
ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ใช้มีปัญหาการเบิกจ่าย ร้อยละ
70.21 และหลังจากการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ใช้มีปัญหาการเบิกจ่ายลดลงเหลือร้อยละ 18.09 และผู้ใช้คู่มือ
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การเบิ ก จ่ า ยเงิ นค่ า นิเ ทศนั ก ศึก ษา (ค่ า ชดเชยรถยนต์ ส่ว นบุค คล) ฝึ ก ประสบการณ์วิ ชาชี พ ครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจในระดับ “มาก” ( X = 4.39, SD = 0.37)
คาสาคัญ : คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Abstract
Research on the Development of Student Disbursement Handbook ( Personal
Compensation) Teacher Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University 1 ) Student
Disbursement Handbook ( 2 ) to study the efficiency of disbursement after using the Student
Disbursement Handbook ( Personal Compensation) Teacher Training Experience, Faculty of
Education, Kalasin University The sample consisted of the Faculty of Education, Faculty of
Education, Faculty of Education. Faculty of Political Science and Law There are 4 7 people from
Kalasin. A study of the Ministry of Finance's regulations on reimbursement of travel expenses and
related regulations. The questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using
descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The research found that
1. Develop a Student Disbursement Handbook. (Personal Auto Compensation) Teacher
Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University. The cost of travel to the government.
Appointment of instructors List of teachers Google Maps Displays Dispatch Distance Certificate
instead of receipt A copy of the personal car Handbook. Proxy copy of ID card Financial Statement
Request Page And to save the money to advance the cost of travel to the government to supervise
students. To the supervisor. The supervisor is aware of the process of disbursement and reporting,
as well as the guidelines. And examples of student disbursement. (Personal Compensation) Teacher
Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University
2. Performance of pre-development disbursement Handbook (Personal Compensation)
Teacher Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University There were 70.21% disbursement
problems and after the development of Student Disbursement Handbook ( Personal Compensation)
Teacher Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University The problem of disbursement was
reduced to 18.09%. (Personal Compensation) Teacher Training Experience, Faculty of Education,
Kalasin University At the level of "very" ( X = 4.39, SD = 0.37)
Keywords : A Handbook to Disbursement for Student Supervision in Faculty of Education, Kalasin
University.
บทนา
งานการเงินและบัญชี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานให้บริการสนับสนุนด้านการ
เบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินอื่น ๆ กากับและควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้กาหนดไว้
งานเบิกจ่ายฎีกาค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วน
บุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นั้น หากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบของทาง
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ราชการก็จะทาให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ ขึ้น ทาให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
ทางราชการกาหนดไว้ ดังนั้น การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึ กษา
(ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่อง
หรือเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน จึงจาเป็นที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายเงิน
เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์
ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ มีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อนและต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
ตามเวลาที่กาหนด ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ
กฎระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องและที่สาคัญขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชา หน่วยงาน
ภายในคณะครุศาสตร์ อาจมีรูปแบบการดาเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การเบิก
จ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมี
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน ผู้จัดทาจึงได้รวบรวมและศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากระเบียบของกรมบัญชีกลาง มติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการเพื่อใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชย
รถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วน
บุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับนี้ ได้นาประสบการณ์ตรงจากการทางานการเงินในส่วนของการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้ทราบอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ถูกต้อง
สามารถรวบรวมหลัก ฐานเพื่ อ จัด ท าเอกสารเบิ ก จ่ ายเงิ น ค่ านิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา (ค่ า ชดเชยรถยนต์ส่ วนบุ ค คล) ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะศึกษาเพื่อให้มีความรู้และ
นาไปปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ทบทวนวรรณกรรม
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒนาคู่มื อ การเบิ ก จ่า ยเงิ น ค่า นิ เทศนั ก ศึก ษา (ค่ า ชดเชยรถยนต์ส่ ว นบุ ค คล) ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคู่มือ
1.1 การค้นหาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่บ่ง ชี้การคิดวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนามาใช้ในการค้นหาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการไข ดังนี้
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Blogger, (2011) ได้กล่าวว่า การฝึกให้คนมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์ควรมีลักษณะที่
รู้จักคิดและตัดสินใจได้อย่างมีระบบ แนวทาง การฝึกทาได้โดยให้พิจารณาจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นเรื่องจริงและสมมติให้ได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ตามลาดับขั้นตอน
1. วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหา ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาต้องรวบรวมปัญหา หาข้อมูล พร้อมสาเหตุของ
ปัญหาจากการคิด การถาม การอ่านหรือพิจารณาจากข้อเท็จจริงนั้น ๆ
2. กาหนดทางเลือก เมื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นได้แล้ว ผู้ศึกษาจะต้องหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา
โดยพิจารณาความเป็นไปได้และข้อจากัดต่าง ๆ และทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นไม่จาเป็นต้องมีทางเลือกทางเดียว
อาจมีหลาย ๆ ทางเลือก
3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจที่สาคัญ
คือ ข้อดี ข้อเสีย ที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกนั้น ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในด้านส่วนตัว สังคมและส่วนรวม
4. ตัดสินใจ เมื่อพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบในขั้นตอนที่ 3 แล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดหลังจากผู้ศึกษาได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ เลือกที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์ นั้น ๆ แล้ว ผู้ศึกษาได้
มีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งบางครั้งอาจจะมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น ผู้ที่จะประสานความเข้าใจในกลุ่มช่วงแรก ๆ ต้องแนะนาและสังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ จะพบว่าผู้ศึกษา
จะมีพฤติกรรมที่มีการทางานอย่างมีระบบและเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจกับ
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ
สรุปจากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัย ต้องเก็บข้อมูลรวบรวมปัญหาจากการคิด การถาม การ
อ่าน การหาข้อมูลพร้อมระบุสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข จึงจะสามารถนามาวิเคราะห์และพัฒนาเป็น
คู่มือได้
1.2 ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
โดยสรุปจากการศึกษาพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ทา
ให้ผู้วิจัยทราบถึงรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาเป็นคู่มือได้
1.3 การสร้างคู่มือ
ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและลักษณะของคู่มือที่ดี ดังนี้
ณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย (2547, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของคู่มือว่า คู่มือ หมายถึง หนังสือหรือ
เอกสารที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาเนินงานในเรื่องนั้นด้วยตนเอง ได้อย่างถูกต้อง
นุดี รุ่งสว่าง (2543, หน้า 24) ได้สรุปไว้ว่า คู่มือที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน มีรูปภาพประกอบเหมาะสม
กับเนื้อหาและการนาเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน
2. ด้ า นเนื้ อ หา วั ต ถุ ป ระสงค์ข องคู่ มือ ก าหนดไว้ชัดเจน เหมาะสม ระบุ ข อบข่า ยเนื้อหาคู่มือ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ คาแนะนาการศึกษาคู่มือเขียนไว้ชัดเจน เข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความเหมาะสมตรง
กับความต้องการและความจาเป็น
3. ด้านการนาไปใช้ กาหนดขั้นตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน กาหนดกิจกรรม เนื้อหาและแบบฝึก
ได้สัมพันธ์กันและมีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาของคู่มือ
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สรุปจากความหมายและลักษณะคู่มือที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถศึกษาและนามาเป็ น
แนวทางในการสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในรูปของเอกสารหรือคู่มือ เพื่อให้ผู้ที่นาไปใช้สามารถจะปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในเอกสารหรือคู่มือนั้นได้
2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ได้อธิบายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความ
กระวนกระวายหรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อม
ได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ
2.2 ทฤษฎีของความพึงพอใจ
Shelly (1975, pp. 252 -268) กล่าวว่า ทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู้สึก 2 แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึก
ทางบวกและความรู้สึกทางลบ เชลลี ได้ศึกษาแนวความคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ
กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ สามารถทาให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มได้อีก ดัง นั้น จะ
เห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ
ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบและความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า ระบบความพึง
พอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ
สิ่งที่ทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์มักได้แก่ ทรัพยากร (Resource) หรือสิ่งเร้า (Stimulus)
การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใด เป็นสิ่งที่ต้องการที่จะทาให้เกิดความ
พอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพึงพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วน
2.3 การวัดความพึงพอใจ
ภณิดา ชัยปัญญา (2541, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทาได้ในลักษณะ
กาหนดคาตอบให้เลือกหรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการ ที่ดีจะ
ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจนั้นเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกที่
ดี เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ที่เกิด ขึ้นมาจากภายในจิตใจของ
บุคคล ได้แก่ ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อการที่ได้รับสิ่งที่ต้องการ ความถูกใจในสภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ กัน
ไปในแต่ละสถานการณ์
2.4 ทฤษฎีลาดับความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)
จากการศึกษา ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(Maslow A. H,1987 : 135-150)
1) มนุษย์มีความต้องการที่ยังไม่ได้ รับการตอบสนองและความต้องการนี้จะเป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดการแสดงพฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะทาให้เกิดแรงจูงในของมนุษย์ ความ
ต้องการที่ได้รับการตอบสนอง แล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจอีกต่อไป
2) ความต้องการของมนุษย์มีทั้งหมด 5 ขั้น และความต้องการเหล่านี้เป็นลาดับขั้นกัน
ไป มนุษย์จะมีความต้องการจากระดับต่าไปสู่ระดับที่สูงกว่า
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3) ลาดับขั้นของความต้องการของมนุษย์จะประกอบด้วย
3.1) ความต้ อ งการทางกายภาพ (Physiological needs) ได้ แ ก่ ความต้ อ งการ
พื้นฐานของมนุษย์ ที่จะทาให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เช่น ปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต ความต้องการทางเพศ
3.2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Security needs) คือความต้องการที่
จะให้ชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ซึ่งความต้องการในขั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางกายภาพ
ได้นับการตอบสนองแล้วในระดับหนึ่ง
3.3) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Social needs/love and
belonging needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีเพื่อน
3.4) ความต้องการเคารพนับถือตนเอง (Selfesteems needs) เป็นความต้องการที่
จะนับถือตนเองและได้รับการยกย่องในสังคม
3.5) ความต้องการประจักษ์ตน (Selfactualization needs) ได้แก่ ความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองให้บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนเองจะเป็นไปได้ เป็นการพัฒนาให้ตนเองทาในสิ่งที่สามารถทาได้ดีที่สุด
อันเป็นการแสดงว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอะไร (born to be)
สรุปความหมายความต้องการของมนุษย์ทั้งห้าขั้นนี้ จะมีความเป็นลาดับขั้น กล่าวคือความต้องการ
จะเริ่มจากความต้องการระดับต่าไปสู่ความต้องการในระดับที่สูงกว่า ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่
เป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานอีกต่อไป แต่ ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นจึง
จะเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วิไลพร ธราพิทักษ์กุล (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบงานการเงิ นในคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบงาน
การเงินและเพื่อทราบความต้องการของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานการเงินที่จะนามาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยศึกษาแนวทางพัฒนาระบบการเงิน การพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการระบบการเงิน
การดาเนินการให้เกิดความถูกต้อง แม่นยาและโปร่งใส การดาเนินการให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด และการ
ดาเนินการให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 100 คน และนาผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานการเงิน ร้อยละ 64 ควรมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับทางการเงิน โดยเชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ร้อยละ
58 ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับทางการเงินอย่างสม่าเสมอ ร้อย
ละ 53 ควรส่งเสริมให้ศึกษา กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานการเงิน
การบริหารจัดการระบบการเงิน ร้อยละ 54 ควรจัดทา แผนผัง ขั้นตอนการเบิก-จ่าย และประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติ
ทางการเงิน ร้อยละ 53 ควรจัดทาคู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับทางการเงิน ร้อยละ 42
ควรจัดให้มีสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานการเงิน การดาเนินการให้เกิดความถูกต้องแม่นยาและโปร่งใส ร้อยละ
62 ควรมีการติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณให้ผู้บริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ร้อยละ 57 ควร
มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณจากผู้บริหาร ร้อยละ 57 ควรมีการบันทึกข้อมูลและตัดยอดงบประมาณทุกครั้ง
เมื่อได้รับหนังสือขออนุมัติเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของงบประมาณการดาเนินการให้เกิด ความคุ้มค่าและประหยัด
ร้อยละ 65 ควรมีการสรุปและรายงานผลการใช้งบประมาณทุกครั้งหลัง เสร็จกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 57 ควรมี
การติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการทุกครั้ง เพื่อวางแผน ในการดาเนินกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป ร้อยละ
56 ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณก่อนดาเนินการที่ชัดเจน การดาเนินการให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อการ
ตัดสินใจร้อยละ 57 ควรมีการ ติดตามการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 56 ควรมีการ
วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ร้อ ยละ 55 ควรมีการจัดทารายงานประจาปีเพื่อ

341

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

สรุปและประเมินผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการในรอบระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 48 ควรจัดทาแบบฟอร์มการ เบิกจ่าย งบประมาณที่เป็นมาตรฐานใช้ได้กับทุกหน่วยงาน เพื่อประหยัดเวลาในการดาเนินการ ผลของการวิจัยสามารถ
นามาปรับใช้เป็นแนวการพัฒนาระบบงานการเงินของคณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานการเงินมีความคล่องตัวและเป็นองค์กรที่มี
การดาเนินงานด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ
วิลาวรรณ ชิวพิมาย, ยุพาพรรณ์ คุณาธิปพงษ์ และจตุพร เนตรมณี (2544, หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของงาน ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กฎระเบียบในการเบิกจ่ายเงินและความสนใจของผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเพื่อศึกษาปัญหาความรู้ ความเข้าใจและวิธีดาเนินการของบุคลากรใน
การดาเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรสาย ก, ข, ค และลูกจ้าง
คณะศึกษาศาสตร์จานวน 182 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
SPSS/PC+ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการศึกษาด้านลักษณะงานพบว่า ร้อยละ 67.73 ของ
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการ มีความรู้ค วามเข้าใจใน
การคิดคานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และจากการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจในการคิดคานวณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และจากการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการพบว่า มี
ระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ทุกประเภทของวิธีดาเนินการ คือ มีค่าเฉลี่ย X = 3.14 ส่วนความคิด
เห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาของผู้ใช้บริการในการดาเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการพบว่าบุคลากรมีความเห็น
ว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย X = 3.08 และมีความเห็นว่าระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการเป็น
ปั ญ หาถึ ง ร้ อ ยละ 63.74 ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ บุ ค ลากรต้ อ งการให้ มี ก ารเผยแพร่ ข่ า วสารการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์และวิธีการให้ทุกคนได้รับทราบและต้องการให้มีเจ้าหน้าที่บริการดาเนินการ
ด้านการขออนุมัติและการเบิกจ่ายเงินให้ด้วย
จากงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบงานการเงิน การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบงาน
การเงินเพื่อทราบความต้องการของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานการเงินที่จะนามาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ การ
ดาเนินการให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส เกิดความคุ้มค่ า ประหยัดและการดาเนินการให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อการ
ตัดสินใจ งานวิจัยข้างต้น ได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
ทางการเงิน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จานวน 87 คน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จานวน 47 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาระเบียบของกรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนและ
หนังสือตอบข้อหารือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสถิติการส่งคืนฎีกาจาก
กลุ่มงานการเงินและบัญชีก่อนการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่
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3. นาข้อมูลที่ได้จากศึกษาข้อมูลพื้นฐานการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มมาทาการวิเคราะห์สาเหตุ หา
แนวทางแก้ ไ ขและออกแบบพั ฒ นาคู่ มื อ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา (ค่ า ชดเชยรถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล) ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4. ทดลองใช้ คู่มือโดยให้ อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทดลองใช้และได้เก็บสถิติการส่งคืนฎีกาจากกลุ่มงานการเงินและ
บัญชีหลังจากที่อาจารย์นิเทศได้ใช้คู่มือที่ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
5. ประเมินประสิทธิภาพของคู่มือที่พัฒนาขึ้นและปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั ใช้การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์นิเทศ
1. แบบสั ม ภาษณ์ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ผู้ วิ จั ย เลือ กเป็ นแบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ างเกี่ย วกับการ
รายละเอียดหมวดรายจ่ายว่ารายการใดที่สามารถเบิกจ่ายได้หรือเบิกจ่ายไม่ได้และมีวิธีการในการเขียนเบิกอย่างไร
และเมื่อนาแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่า แบบสัมภาษณ์มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67 และ 1.00
2. ประเด็นการสนทนากลุ่ม ใช้การอภิปรายสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชย
รถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากอาจารย์นิเทศ วิเคราะห์
รวบรวมปัญหาจากการคิด การถาม โดยการเก็บข้อมูลแล้วนาปัญหาในการดาเนินการมาวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข
ก่อนการสร้างคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3. คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้พัฒนามาจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยคู่มือมีลักษณะเป็น
เอกสารที่ประกอบด้วย บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ใบประมาณค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์นิเทศ กาหนดการออกนิเทศ Google
Maps แสดงระยะทางในการออกนิเทศ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน สาเนาคู่มือรถยนต์ส่วนบุคคล ใบมอบฉันทะ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน งบหน้าขออนุมัติเบิกเงิน และบั นทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์นิเทศ ที่ออกทาการนิเทศได้ทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่าย
และการเขียนรายงานตลอดจนได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างประกอบการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศ
นักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และได้นา
คู่มือที่พัฒนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่า คู่มือมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67
และ 1.00
4. แบบบั น ทึ ก สถิ ติ ก ารรั บ และส่ ง คื น ฎี ก าเป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ผู้ วิ จั ย จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ จ ากการ
ตรวจสอบฎีกาในการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้อาจารย์นิเทศแต่ละท่านได้ทดลองใช้และประเมินผลการทดลองใช้ โดยเก็บ
สถิติการรับ - ส่งคืนฎีกากลุ่มงานการเงินและบัญชีก่อนการพัฒนาคู่มือและหลังใช้คู่มือที่พัฒนาขึ้น
5. แบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด และตอนที่ 2 มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด โดยวัดความพึงพอใจด้านเนื้อหาของคู่มือฯด้านประโยชน์การนาไปใช้ และด้านรูปแบบของคู่มือและ
ได้นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่าแบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67และ 1.00

343

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ผลการศึกษา
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒนาคู่มื อ การเบิ ก จ่า ยเงิ น ค่า นิ เทศนั ก ศึก ษา (ค่ า ชดเชยรถยนต์ส่ ว นบุ ค คล) ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการเบิก
จ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์และแบบรายประเด็นการสนทนา
กลุ่ม สภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาคู่มือ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์นิเทศ และ
2) แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling)
ผลการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการเบิกจ่ายจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม โดยสรุปสภาพปัญหา แน
ทางแก้ไขและการพัฒนาเป็นคู่มือ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาเป็นคู่มือ
สภาพปัญหา
1. อาจารย์นิเทศไม่ทราบระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่า
นิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์
ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

แนวทางแก้ไข
รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
อาจารย์นิเทศได้ศึกษาและทาความ
เข้าใจและสามารถเบิกจ่ายได้อย่าง
ถูกต้อง

2. หลักฐานประกบการเบิก
จัดทาคู่มือเบิกจ่ายพร้อมแนบ
จ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา
เอกสารตัวอย่างเพื่อลดการส่งคืน
(ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก แก้ไข
ประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกีย่ วข้อง

การพัฒนาเป็นคู่มือ
1. ประชุมชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาเอกสารเบิกจ่าย
2. ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการเบิกจ่าย

3. ระบุ Flow chat ผังการเดิน
เอกสารการเบิกจ่ายให้ชัดเจน
4. สร้างแบบฟอร์มให้อาจารย์นิเทศ
ก่อนออกนิเทศและหลังจากกลับมา
จากการนิเทศแล้ว
5. นาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1-4 มา
สรุปรวมเป็นคูม่ ือประกอบการ
เบิกจ่าย
2. ผลการรับ-ส่งคืนฎีกาค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยเก็บสถิติในการจัดทาเอกสารเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชย
รถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังทดลองใช้คู่มือ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สถิติการรับ-ส่งคืนฎีกาค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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ก่อนการพัฒนาคู่มือ
หลังทดลองใช้คู่มือที่พัฒนาขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30
สาขาวิชา
มิถุนายน 2560
กันยายน 2560
รับ
ส่งคืนแก้ไข
ร้อยละ
รับ
ส่งคืนแก้ไข ร้อยละ
ปฐมวัย
9
7
77.78
18
3
16.67
คอมพิวเตอร์
8
5
62.50
16
4
25.00
ภาษาไทย
8
6
75.00
16
2
12.50
ภาษาอังกฤษ
6
4
66.67
12
1
8.33
คณิตศาสตร์
8
5
62.50
16
5
31.25
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
8
6
75.00
16
2
12.50
รวม
47
33
70.21
94
17
18.09
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือเบิกจ่ายค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้น
ข้อคาถามของแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์การนาไปใช้ 1)
ท่านสามารถนาคู่มือไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่านิเทศนักศึกษาได้ 2) คู่มือช่วยลดความผิดพลาดในการจัดทา
เอกสารการเบิกจ่ายค่านิเทศได้ 3) ความเข้าใจ คู่มือช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ 4) คู่มือช่วยอานวยความสะดวก
ในการเบิกจ่ายได้ รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, SD = 0.40) ด้านเนื้อหาของคู่มือ 1) มีวัตถุประสงค์ชัดเจนตาม
กฎระเบียบที่ถูกต้อง 2) อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3) มีคาอธิบายรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้ อง 4) มี
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการอธิบาย มีตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการอธิบาย รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, SD =
0.34) และด้านรูปแบบของคู่มือ 1) รูปแบบสะดวกต่อการใช้งาน 2) การเรียบเรียงเนื้อหาเข้าใจง่าย รวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.47, SD = 0.38) ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X = 4.39, SD = 0.37)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
1. จากการพั ฒ นาคู่ มื อ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา (ค่ า ชดเชย รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล) ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาจารย์นิเทศ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยการส่งคืนฎีกาแก้ไขรวมลดลงร้อยละ 18.09 โดยประเด็นที่สามารถแก้ ไขปัญหา
ได้ คือ คู่มือการเบิกจ่าย ประกอบไปด้วย บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ใบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์นิเทศ กาหนดการออก
นิเทศ Google Maps แสดงระยะทางในการออกนิเทศ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน สาเนาคู่มือรถยนต์ ส่วนบุคคล
ใบมอบฉันทะสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน งบหน้าขออนุมัติเบิกเงิน และบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทดรอง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์นิเทศ ที่ออกทาการนิเทศได้ทราบถึง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายและการเขียนรายงานตลอดจนได้ทราบถึ งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างประกอบการเบิก
จ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถช่วยให้การเบิกจ่ายฎีกาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วมากขึ้นและผลการประเมินความพึง
พอใจของคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย จากกลุ่มอาจารย์นิเทศผู้ใช้งานสามารถสรุปผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” ( X = 4.39,
SD = 0.37) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนุดี รุ่งสว่าง (2543, 24) แนวทางในการสร้างคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือหนังสือ เพื่อให้ผู้ที่นาไปใช้สามารถจะปฏิบัติตามให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ใน
เอกสารหรือหนังสือนั้นได้ด้วยตนเอง
2. แนวทางที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาระบบงานการเงิ น หรื อ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
(ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควรจะมีคู่มือ

345

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

สาหรับอาจารย์นิเทศที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามเพื่อให้การดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์
ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ
และลดความล่าช้าที่เกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้ศึกษาของวิไลพร ธรา
พิทักษ์กุล (2554, 28) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาระบบงานการเงิน ในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พบว่า ควรจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับทางการเงินด้วย
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การพัฒนาคู่มือควรสร้างในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะนาไปสู่การดาเนินงานที่
รวดเร็ว เป็นแบบแผน แนวปฏิบัตเิ ดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการประเมินคู่มือเมื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงเพือ่ พัฒนาเป็นกระบวนการ PDCA
3. ควรนาระบบ ICT มาใช้ในการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายและสามารถตรวจสอบได้วา่ เอกสารฉบับนี้อยู่
จุดใด
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ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารย์ (Peer review) ตรวจสอบทางวิชาการประจาฉบับ
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16. ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ดร.พิกุล ประดับศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
18. ดร.อุดม หอมคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
19 ดร.อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. รองศาสตราจารย์ พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ณัฏวุฒิ แก้วพิทูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิธาน ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานวย วัฒนกรสิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี สินมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. ดร.ณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12. ดร.นิศานาถ แก้ววินัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13. ดร.อรนุช นาคชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14 ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15. ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16. ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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17. พญ.วิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์
18. นพ.วินยั อึงพินิจพงศ์

โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
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ผลการวิจัยและรายละเอียดที่ปรากฏในบทความ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ มิใช่ความเห็น
หรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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