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บทบรรณาธิการ 
 
 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหน้างานที่ได้ปฏิบัติอยู่หรือการพัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ ้นนั้น ถือเป็นเครื ่องมือที ่ท าให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงขั ้นพื ้นฐานในตัวบุคคลและในองค์กร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research: R2R) 
ของบุคลากรสายสนันสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายสนับสนุนด้านธุรการ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ต้องรอบรู้และเช่ียวชาญในเรื่องกฎและระเบียบในการปฏิบัติ ทั้งกลุ่มที่เป็น
งานเฉพาะและกลุ่มงานบริหารทั่วไป และสายสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งเป็นบุคลากรช่วยงานทางวิชาการ ใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในภาคปฏิบัติ การพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจ าเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงาน
ประจ าที ่ตนเองปฏิบัติอยู ่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจ ัย น าผลที ่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามกระบวนการจัดการพลังของมนุษย์ที่ปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้แก่
องค์กร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization 
(HPO)” ต่อไป 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้กล่าวไว้ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยจาก
งานประจ าในระบบการศึกษา” ในการประชุมว ิชาการการวิจ ัยระบบการศึกษาไทย เมื ่อว ันที ่ 25 
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ว่า ความต้องการอยากให้บริการที่ดีขึ้น 
มีคุณภาพที่ดีขึ้น และผู้รับบริการได้สิ่งที่ดีขึ้น เป็นฐานรากของแนวคิดเรื่อง R2R ฐานแรก คือ “การให้ และ
การท าเพื่อผู้อื่น” ความต้องการอยากให้บริการที่ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น และอยากให้ผู้รับบริการได้สิ่งที่ดีขึ้น 
จะเกิดได้เมื่อผู้ให้บริการเคารพ รัก และให้เกียรติผู้รับบริการ ฐานที่สอง คือ “การเคารพ การรัก และการให้
เกียรติ” เพราะอยากให้บริการที่ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น และเพราะอยากให้ผู้รับบริการได้สิ่งที่ดีขึ้น ท าให้
เหล่าผู้ให้บริการที่คิดอย่างเดียวกัน มาคุยกัน เพื่อท าให้ได้เป้าหมายเดียวกัน ฐานที่สาม คือ “การร่วมคิด 
การร่วมคุย และการร่วมท า” เพราะต้องการให้การ “ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมท า” น าไปสู่การให้บริการที่ดีขึ้น มี
คุณภาพมากขึ้น และผู้รับบริการได้สิ่งที่ดีขึ้น จึงต้องอาศัยกระบวนการหาองค์ความรู้ ฐานที่สี่คือ “การหา
องค์ความรู้” ซึ่งอาจได้จากการค้นคว้าการวิจัย เพราะต้องการให้ “องค์ความรู้” น าไปสู่การให้บริการที่ดีขึ้น 
มีคุณภาพมากขึ้น และผู้รับบริการได้สิ่งที่ดีขึ้น จึงต้องอาศัยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้  ฐานที่ห้า คือ “การ
ปฏิบัติ” ซึ่งอาจเป็นการทดลองปฏิบัติหรือตั้งใจน าไปปฏิบัติ และเพราะอยากให้บริการที่ดีขึ้นไปอีก มี
คุณภาพมากขึ้นอีก และเพราะอยากให้ผู้รับบริการได้สิ่งที่ดีมากขึ้นอีก ท าให้ต้องมีการทบทวนประสบการณ์
เหตุและผล ฐานที่หก คือ “การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น” ซึ่งหากน าฐานรากของ
แนวคิดดังกล่าวมาเทียบกับทักษะของบุคคล ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ ่ง
ประกอบด้วย Personal Mastery (ความเชี่ยวชาญรอบรู้) Mental Model (รูปแบบแนวคิด) Shared 
Vision (วิสัยทัศน์ร่วมกัน) Team Learning (การท างานเป็นทีม) และ System Thinking (การคิดอย่างเป็น
ระบบ) แล้วนั้น พบว่าไม่มีทักษะของบุคคลในประเด็นใดเลยที่จะไปจับกับฐานแรก “การให้ และการท าเพื่อ
คนอื่น” ซึ่งเป็นฐานส าคัญของกรอบแนวคิด R2R ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กร
สมรรถนสูง บุคลากรต้องมีความปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้แก่องค์กร “อยากให้และอยากท า
เพื่อคนอื่น” เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น และอยากให้ผู้รับบริการได้สิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นฐานแรกของ
จิตใจของบุคลากรในองค์กร ต่อการพัฒนาองค์กรด้วยความรักที่เกิดจากจิตใจอย่างแท้จริง  
 



 

      ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และ
เผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม และมีพันธกิจ คือเป็นองค์กรตัวแทนประสานสัมพันธ์ ทุกสถาบันอุดมศึกษา ช่วย
ช้ีแนะและแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมวิวัฒนาการอุดมศึกษาไทย 
ด้วยพันธกิจนี้เอง ปขมท. จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะงานหรือเพื่อการ
พัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ไปพร้อมกับสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ที่
เป็นหน่วยงานส าคัญหนึ ่งในหลายๆ หน่วยงาน ที ่จะช่วยพัฒนาบุคคลากรให้มีความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  เพื่อยกระดับความ
แข็งแกร่งของประเทศไทย ทั้งในด้านการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาประเทศไทย อย่างยั่งยืน 

ปขมท. ได้มีการจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. ขึ้น เพื่อการเผยแพร่งานวิชาการและบทความวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อัน
เป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็น
ต้นมา และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) โดยวารสารฉบับนี้ 
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ านาญ ซึ่งอดีตท่านเป็น
อาจารย์ประจ าคณะคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  และรอง
ประธานที ่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาล ัยแม่โจ ้ มาเล ่า
ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นสายวิชาการที่ได้ท างานร่วมกับสายสนับสนุนมาตลอดชีวิตราชการ ในบทความ
รับเชิญพิเศษ “บทบาทหน้าที่ส าคัญของฝ่ายสนับสนุนต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย” นอกจากนั้นใน
วารสารฉบับนี้ยังมีบทความวิชาการอีก 1 บทความ ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการก าหนดตัวชี้วัดและฐานบ่งช้ี
ให ้เป ็นร ูปธรรม จากคุณเสถียร คามีศักดิ ์ ปัจจุบ ันเป็นข้าราชการบ านาญ อดีตบุคลากรเชี ่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในบทความเรื่อง “การท าข้อตกลงร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม” และบทความวิจัยที่มาจากงานประจ าของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ อีก 9 บทความ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความทั้งหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. ส่ง
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านั ้น) และดาวน์โหลดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และ
ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ ได้ที่ http://www.council-uast.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ทางวารสารฯ ใคร่ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจ ากองบรรณาธิการทุกท่าน 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ท่านที่ปรึกษา ปขมท. สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่สนับสนุนการด าเนินงานของวารสาร
ฯ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วารสารวิชาการ ปขมท. ยินดีที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานหรือ
บทความของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  
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เป็นที่ทราบกันดีว่าภารกิจหลักที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยคือ การเรียนการสอนหรือการผลิต

บัณฑิต หากปราศจากซึ่งภารกิจนี้ไปก็คงไม่ใช่มหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน แต่ภารกิจของมหาวิทยาลัยไม่ได้มี
เพียงแค่นี้ มหาวิทยาลัยยังมีภารกิจส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การวิจัยและบริการวิชาการ อันเป็นภารกิจที่ท า
ให้มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างไปจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ และนอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีภารกิจรองอื่นๆ อีก อาทิเช่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และการชี้น าสังคม เป็นต้น 
 เมื่อกล่าวถึงบุคคลในมหาวิทยาลัย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอาจารย์และนักศึกษาเป็นอันดับแรก ซึ่ง
นับว่าถูกต้อง เพราะบุคคลทั้ง 2 กลุ่มนี้ก่อให้เกิดภารกิจหลักท่ีส าคัญที่สุดดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยเมื่อมี
คนสอบถามถึงสถานท่ีท างาน แล้วมีใครตอบว่า เขาท างานอยู่ในมหาวิทยาลัย และผู้ถามส่วนใหญ่จะเข้าใจเอา
เองว่า เขาท างานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย แม้ว่าในปัจจุบันบุคลากรส่วนใหญ่ในหลายๆ  มหาวิทายาลัยจะ
ไม่ใช่อาจารย์ก็ตาม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการสอนด้านสาธารณสุข เช่น คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช 
และพยาบาล เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยแล้วจะเห็นได้ว่า ภารกิจเหล่านั้นเป็นหน้าที่หลักของ
ฝ่ายวิชาการโดยตรง นั่นคือ อาจารย์และนักวิจัย นั่นเอง ซึ่งเชื่อว่าอาจารย์ทุกคนสามารถท าภารกิจเหล่านั้นได้
เองทั้งหมด แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เช่ือได้ว่า อาจารย์จะไม่สามารถท างานที่ตนถนัดได้เต็มตามศักยภาพของตน 
เพราะอาจารย์แต่ละคนแต่ละท่านมีศักยภาพที่แตกต่างกัน บางท่านเก่งด้านการเรียนการสอน บางท่านเก่งใน
ด้านการท าวิจัย และบางท่านเก่งทางด้านบริการวิชาการ ซึ่งถ้าอาจารย์ทุกคนต้องท างานทุกอย่างเหมือนกัน
หมด ก็จะท าให้งานด้านที่ตนถนัดถูกเบียดบังเวลาและโอกาสไป งานที่ถนัดย่อมจะไม่ ได้ผลเต็มตามศักยภาพ
อย่างแน่นอน ท่ีส าคัญประสิทธิภาพในการท างานของอาจารย์และประสิทธิผลโดยรวมของมหาวิทยาลัยคงจะ
ต่ ามาก ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์ทุกคนได้ท างานอย่างเต็มศักยภาพที่แต่ละคนมี อาจารย์จะต้องท างานในด้านที่
ตนถนัดให้มากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมสูงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัยด้วย 
 ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงพยายามให้อาจารย์ท างานเฉพาะภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเท่านั้น นั่น
คือ การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเป็นหลักเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยล้วนมีงานอื่นๆ ที่ต้องท าประกอบด้วยเสมอ อาทิเช่น การบริหารจัดการ งานแผนและนโยบาย 
งานธุรการ การเงิน การพัสดุ และอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องท าโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง ซึ่งงานเหล่านี้ได้ถูก
มอบหมายไปให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนนั่นเอง อาจารย์และนักวิจัยจึงไม่ต้องเสียเวลามาวุ่ นวายกับงาน
เหล่านี้ ดังนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ฝ่ายสนับสนุนมีความส าคัญตรงท่ีช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
ฝ่ายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) สูงขึ้นนั่นเอง มหาวิทยาลัยจะพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดไม่ได้ ถ้าขาดความ
ช่วยเหลือของทุกคนจากฝ่ายสนับสนุน  

ถึงตรงนี้จึงเห็นได้ว่า ทุกฝ่ายต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน และต้องมุ่งมั่นท าหน้าที่ของตนให้
สมบูรณ์จึงจะช่วยให้มหาวิทยาลยัเจรญิก้าวหน้าจนถึงจุดสูงสดุได้ แม้วุฒิการศึกษาของคนท างานจะเท่ากันหรือ
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เหมือนกัน แต่ถ้าคนหนึ่งเป็นอาจารย์ คนหนึ่งเป็นนักวิจัย แต่อีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน บทบาทหน้าที่ก็จะ
ต่างกันไป คนที่มีศักยภาพสูงในการสอนก็ควรเป็นอาจารย์ เพราะจะได้เน้นภารกิจเรื่องการเรียนการสอน
มากกว่างานอื่น คนที่มีศักยภาพสูงในการท าวิจัยก็ควรเป็นนักวิจัย เพราะจะได้เน้นภารกิจเรื่องการวิจัยและ
บริการวิชาการมากกว่างานอ่ืน และคนที่มีจิตบริการก็ควรเป็นฝ่ายสนับสนุน เพราะจะได้เน้นภารกิจเรื่องการ
บริการเป็นส าคัญ โดยไม่ต้องไปวุ่นวายกับงานอื่นๆที่ตนไม่ถนัด ดังนั้น หัวใจส าคัญในการท างานของฝ่าย
สนับสนุนคือ จิตบริการ หากท่านใดขาดซึ่งสิ่งนี้สมควรที่จะเปลี่ยนงานใหม่ หากไม่เช่นนั้น ท่านจะหา
ความก้าวหน้าจากหน้าท่ีการงานในมหาวิทยาลัยได้ยากยิ่ง และจะไม่มีความสุขในการท างานด้วย ท่ีส าคัญท่าน
จะไร้คุณค่าในสายตาของผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสุดท้ายท่านเองอาจจะรู้สึกไร้คุณค่าใน
ความรู้สึกของตนด้วย 

ทีน้ีมาลองพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคในการท าหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุน ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้จะไม่ขอกล่าวถึงปัญหาและ
อุปสรรคระหว่างฝ่ายสนับสนุนด้วยกันเอง เพราะมันค่อนข้างเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่ไม่ว่าสังคมใดก็ย่อมมี
ความหลากหลายเหมือนๆ กันอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนจะต้องปรับตัวไปตามสภาพของสังคมนั้น  

ส าหรับกรณีการท างานกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารในที่นี้หมายถึงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ และอื่นๆ ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยฝ่ายสนับสนุนเป็นมือเป็นไม้ในการท างานในทุกๆ  ด้านที่
ไม่ใช่เรื่องการก าหนดนโยบายและวางแนวทางการบริหาร ฝ่ายสนับสนุนจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าอกเข้าใจใน
สิ่งต่อไปนี้ 

ประการแรกคือ เรื่องนโยบาย ฝ่ายสนับสนุนต้องยึดถือนโยบายและปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร
ของฝ่ายบริหารอย่างเคร่งครัด แม้ว่านโยบายและแนวทางการบริหารจะเปลี่ยนไปตามวาระของผู้บริหารทุกๆ 
4 ปี หรือ 8 ปี และแม้ว่าท่านอาจจะไม่เหน็ด้วยกับนโยบายบางประการก็ตาม หากท่านไม่สามารถช้ีแจงให้ฝ่าย
บริหารเปลี่ยนแปลงหรือคล้อยตามท่านได้ ท่านจะต้องสนองตามนโยบายเสมอ จะละเว้นหรือบิดพลิ้วไม่ได้เป็น
อันขาด เพราะผู้บริหารต้องรับผิดชอบในนโยบายของตน หากผู้บริหารไม่สามารถท าตามนโยบายที่ตนวางไว้ 
ผู้บริหารก็คงไม่มีคุณค่าใดๆ ในต าแหน่งนั้นๆ ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดองค์กรและของมหาวิทยาลัย ทุกคน
ทุกฝ่ายจึงต้องสนองนโยบายของฝ่ายบริหารเสมอ  

ประการที่สองคือ เรื่องความเป็นผู้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนับสนุนต้องให้เกียรติและให้
ความเคารพผู้บริหาร แม้ว่าท่านผู้บริหารจะด้อยอาวุโสหรือขาดประสบการณ์ ฝ่ายสนับสนุนต้องพร้อมให้ค า
ช้ีแนะในเรื่องที่ท่านมีประสบการณ์สูงกว่าผู้บริหาร (แต่ถ้าเขาไม่เช่ือท่านก็ปล่อยไปตามยถากรรมของเขา) 
ขอให้ท่านเช่ือว่า ผู้ที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานได้นั้น แม้เขาจะไม่ใช่คนดีและเก่งที่สุดของ
หน่วยงานนั้น แต่เขาต้องมีข้อดีของเขาในบางเรื่องบางประการเหนือคนท่ัวไปของหน่วยงานนั้น ซึ่งท่านอาจจะ
ยังไม่ทราบหรือไม่เห็น (มองในแง่บวกเข้าไว้) ส่วนเรื่องไม่ชอบไม่ดีที่เคยเห็นๆ กันอยู่ให้พักไว้ก่อน เพียงแต่ท่าน
อย่าไปกระท าตามในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ดีนั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้อง
แบกรับความเสี่ยงต่อภารกิจใดๆ และจะสบายใจในการท างานร่วมกันกับฝ่ายบริหารในระยะยาว 

ประการที่สามคือ เรื่องการแก้ปัญหาให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนับสนุนต้องพร้อมให้บริการในทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องเสมอ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาต่างๆ ท้ังนี้เพราะผู้บริหารมิใช่ผู้ช านาญการในทุกเรื่อง แต่การท างาน
ของผู้บริหารต้องเกี่ยวข้องกับทุกเรื่อง เช่น การเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ หรือกฎหมาย ขณะที่ในมหาวิทยาลัย
มีผู้ช านาญการไปจนถึงเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมากมาย ดังนั้น บรรดาผู้ช านาญการหรือเช่ียวชาญในด้านใด ก็
จะต้องเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับผู้บริหารในเรื่องนั้นๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรหาช่องหรือ
ช้ีน าผู้บริหารในทางผิดๆ เพื่อเอาอกเอาใจ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่อาจน าพาไปสู่ปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นจนไม่
อาจแก้ไขได้ในภายหลัง ในปัจจุบันมีคดีฟ้องร้องเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมากมาย ทั้งๆ  ที่มหาวิทยาลัยมีนิติกร
มากกว่าในอดีต ท้ังนี้เป็นเพราะคดีความส่วนใหญ่เกิดจากความพยายามหาช่องว่างทางกฎหมายของผู้บริหาร
มากระท าการที่ผิดๆ โดยมีนิติกรคอยให้ความช่วยเหลือในทางมิชอบนั่นเอง หากนิติกรไม่ให้ความร่วมมือและ
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ยืนหยัดตรงไปตรงมาตามเจตนารมณ์ในข้อกฎหมายอย่างชัดเจน เชื่อว่าผู้บริหารส่วนใหญ่จะไม่กล้ากระท าการ
ใดๆ ที่หมิ่นเหม่ต่อตัวบทกฎหมายอย่างแน่นอน 

ความเข้าอกเข้าใจต่อฝ่ายบริหารทั้ง 3 ประการนี้ จะช่วยให้ฝ่ายสนับสนุนสามารถท างานร่วมกับฝ่าย
บริหารได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่ือว่าผลงานในส่วนที่ฝ่ายสนับสนุนรับผิดชอบจะออกมาเป็นที่น่า
พอใจ และจะเป็นความภาคภูมิใจของฝ่ายสนับสนุนได้อย่างแน่นอน 

ส าหรับกรณีการท างานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการในที่นี้หมายถึงอาจารย์และนักวิจัยที่ท างานใน
มหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนแต่มีคุณวุฒิสูง  (ปริญญาโท-เอก) จึงมีความรู้
เฉพาะด้านเฉพาะทางสูง แต่มักขาดประสบการณ์ในการท างานจึงต้องอาศัยฝ่ายสนับสนุนช่วยอ านวยความ
สะดวกในการท างานแทบทุกด้านที่ไม่ใช่การสอนและวิจัยโดยตรง ฝ่ายสนับสนุนจึงต้องมีความเข้าอกเข้าใจใน
สิ่งต่อไปนี ้

ประการแรกคือ ธรรมชาติของอาชีพอาจารย์ งานในวิชาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นงานที่ต้องใช้
ความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางสูงมาก คนที่จบสาขาหนึ่งจึงไปสอนอีกสาขาหนึ่งไม่ได้ ยกเว้นเฉพาะวิชาพื้นฐาน
เท่านั้น แต่ถึงกระนั้น คนท่ีจบสายวิทยาศาสตร์ก็คงไม่ข้ามไปสอนสายศิลป์ และคนที่จบสายศิลป์ก็คงไม่ข้ามไป
สอนสายวิทยาศาสตร์ แม้บางคนจะมีประสบการณ์ข้ามสายงานสูงมากแค่ไหนก็ตาม ดังนั้น ฝ่ายสนับสนุนจึงไม่
อาจวิพากษ์การท าหน้าที่ของอาจารย์ เว้นแต่เรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพเท่านั้น ที่อาจวิพากษ์วิจารณ์กัน
ได้ เพราะอาจารย์ทุกคนต้องมีมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์เหมือนๆ กัน โดยไม่มีข้อยกเว้น ด้วยเหตุ
นี้ ฝ่ายสนับสนุนจึงไม่อาจเอาอย่างหรือเลียนแบบการท างานของอาจารย์ด้วย เพราะมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ บางครั้งสอนในเวลา บางครั้งสอนนอก
เวลา แม้แต่การเตรียมการสอนไปจนถึงการตรวจข้อสอบและการประเมินผลก็ยังแตกต่างหลากหลาย เวลา
ท างานของอาจารย์จึงแตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของนักวิจัย ซึ่งไม่มีความแน่นอนในเรื่องตารางเวลาการ
ท างานเช่นกัน ยกเว้นช่ัวโมงสอนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะต้องเกี่ยวข้องกับนักศึกษาด้วย กรณีนี้จะไม่ต่าง
กับงานของฝ่ายสนับสนุนอันเป็นงานท่ีควรต้องท าในเวลาราชการ เพราะทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนคาดหมายที่จะ
มาติดต่อขอความช่วยเหลือเฉพาะในช่วงเวลาราชการเท่านั้น หากฝ่ายสนับสนุนท างานไม่เป็นเวล่ าเวลาย่อม
เกิดความลักลั่นกับผู้ที่มาขอรับบริการคือฝ่ายวิชาการนั่นเอง 

ประการที่สองคือ ความหลากหลายของคนเป็นอาจารย์ แม้คนในทุกสาขาอาชีพจะมีอุปนิสัยใจคอที่
แตกต่างกันเป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่ส าหรับคนท่ีมีอาชีพเป็นอาจารย์ แม้ทุกคนจะมีหน้าที่สอนเป็นหลักและ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีต้องยึดถืออันเดียวกัน แต่การที่อาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย  
อาจารย์ส่วนใหญ่จึงมีความเช่ือมั่น (อัตตา) ในเรื่องวิชาการสูงมาก บางครั้งท าให้คนเป็นอาจารย์มีอัตตาสูงใน
เรื่องอื่นๆ ตามไปด้วย โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ที่ขาดประสบการณ์และอาจารย์อาวุโสบางท่าน ดังนั้น การช้ีแจง
ท าความเข้าใจต่อปัญหาหรือการน าเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ต่ออาจารย์ จึงต้องมีความรอบคอบเป็นพิเศษ หาก
ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจต่อกัน และอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่โตระหว่างกันได้ 
ประเด็นนี้อยากให้ฝ่ายสนับสนุนเข้าใจว่า ปัญหานี้มิได้เกิดเฉพาะกับฝ่ายสนับสนุนเท่านั้น ฝ่ายวิชาการด้วยกัน 
(ผู้บริหารและอาจารย์) ต่างก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน แต่โดยมากฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันเองดีจึงท า
ใจรับได้กับปัญหานี้ 

ประการที่สามคือ ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี เนื่องจากการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยเป็นการสอนวิทยาการระดับสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีที่ใช้จึงสูงและรวดเร็วมาก นวัตกรรมใหม่ๆ จะเกิดขึ้นเสมอ การเรียนการสอนในแต่ละเทอมจึง
เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ฝ่ายสนับสนุนจึงไม่อาจคาดการณ์ว่า อาจารย์จะสอนเหมือนเดิมทุก
เทอม ความต้องการความช่วยเหลือของอาจารย์จากฝ่ายสนับสนุนจึงอาจเปลี่ยนไปทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนั้น ฝ่ายสนับสนุนจึงต้องติดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไว้บ้าง ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจเป็น
พื้นฐานและสามารถตอบสนองความประสงค์ของอาจารย์ได้อย่างทันการณ์ 
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ประการที่สี่คือ การแก้ปัญหาให้กับฝ่ายวิชาการ โดยมากฝ่ายวิชาการมักมุ่งที่ผลส าฤทธิ์ของงานเป็น
ส าคัญ ปัญหาของฝ่ายวิชาการจะเกี่ยวกับเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายที่มักไม่ค่อยรู้ เนื่องจากไม่ค่อยให้ความ
สนใจเพราะไม่ค่อยได้สัมผัส โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับหรือมีแนวทางปฏิบัติใหม่ขณะที่ฝ่าย
สนับสนุนมักจะรู้ดีกว่าเพราะปฏิบัตอิยู่เป็นประจ า ดังนั้น ฝ่ายสนับสนุนจึงต้องให้ค าช้ีแนะช้ีน าแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องในการแก้ปัญหาต่างๆ แต่ทั้งนี้จะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนหรือหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ หากไม่เช่นนั้น จะ
ไม่เป็นท่ียอมรับของฝ่ายวิชาการอย่างแน่นอน และอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างกันได้ 

ความเข้าใจต่อฝ่ายวิชาการทั้ง 4 ประการนี้ จะช่วยให้ฝ่ายสนับสนุนมีปัญหาขัดแย้งกับฝ่ายวิชาการ
น้อยลง สามารถร่วมงานกับฝ่ายวิชาการได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ผลงานโดยรวมของหน่ วยงานจะสูงขึ้น 
ฝ่ายสนับสนุนจะเป็นท่ีน่าเชื่อถือและได้รับความช่ืนชมจากฝ่ายวิชาการอย่างแน่นอน 

 ในปัจจุบันฝ่ายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงานสูงมาก ซึ่งบางสายงานมีโอกาสก้าวหน้าสูงกว่า
ฝ่ายวิชาการด้วย เพราะเกือบทุกต าแหน่งสามารถเป็นช านาญการ ช านาญการพิเศษ ไปจนถึง เช่ียวชาญได้ 
แม้แต่ด้านบริหารก็เป็นได้ถึง ผู้อ านวยการ แต่อย่างไรก็ดี ทุกคนต้องเข้าใจว่าเส้นทางของความก้าวหน้านั้นต้อง
มีกรอบต้องมีข้อจ ากัด ทุกคนจะเป็นผู้อ านวยการไม่ได้ และทุกคนจะเป็นช านาญการหรือเช่ียวชาญทั้งหมด
ไม่ได้ด้วย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับภาระงานและความรู้ความสามารถเป็นส าคัญ เพราะงานระดับสูงนั้นไม่ได้ต้องการคน
มากมายเท่าระดับปฏิบัติการ ไม่เช่นนั้นใครจะจัดท างานเอกสาร ใครจะลงบัญชี ใครจะคีย์ข้อมูล ใครจะเขียน
รายงานการประชุม และอื่นๆ คงแปลกมากและเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานขับรถสามารถไต่เต้าขึ้น
ไปถึงต าแหน่งผู้อ านวยการกองยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการจะไต่เต้าขึ้นไปเป็น
ผู้อ านวยการส านักหรือศูนย์วิจัย หรือเจ้าหน้าที่ธุรการหรือพัสดุจะไตเ่ต้าขึ้นไปเปน็รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร ซึ่ง
ทางเดียวท่ีท าได้คือ ต้องไปเริ่มงานใหม่ในต าแหน่งที่เปิดช่องให้ไต่เต้าขึ้นไปถึงต าแหน่งนั้นๆ ได้โดยตรงนั่นเอง 
เช่น จะเป็นผู้อ านวยการกองยานพาหนะก็ต้องไปเริ่มงานช่าง งานพัสดุ หรืองานธุรการ หากจะเป็น
ผู้อ านวยการส านักหรือศูนย์วิจัย ก็ต้องไปเริ่มงานในต าแหน่งนักวิจัยหรืออาจารย์ หรือจะเป็นรองอธิการบดีก็
ต้องไปเริ่มงานในต าแหน่งอาจารย์ก่อน เป็นต้น  

นอกจากน้ี ในปัจจุบันฝ่ายสนับสนุนเป็นที่ยอมรับและได้รับโอกาสในการใช้สิทธิในด้านต่างๆ มากไม่
แตกต่างจากฝ่ายวิชาการ ทั้งการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และ
อื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นโอกาสให้ฝ่ายสนับสนุนได้แสดงศักยภาพของตน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายสนับสนุนต้องไม่ลืม
บทบาทหน้าท่ีการงานในต าแหน่งของตนที่มีต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ดังนั้น จึงเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า บทบาทหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนมีความส าคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก  และ
ไม่ได้มีข้อจ ากัดใดๆ ในการท างานของฝ่ายสนับสนุนด้วย 

ถึงตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า ทุกคนทุกต าแหน่งทุกฝ่ายล้วนมีความส าคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
งานทุกงานล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเดินไปข้างหน้า แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการก าหนด
ภารกิจหลักภารกิจรองไว้อย่างชัดเจน แต่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับภารกิจหนึ่งภารกิจใด
เพียงภารกิจเดียว ทุกภารกิจจะต้องพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน นั่นหมายความว่า งานทุกงานจะต้องมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ทุกคนที่ท างานในมหาวิทยาลัยจะต้องเน้นการท าหน้าที่ในภารกิจของตนให้ดีที่สุดก่อน
เป็นอันดับแรก และช่วยผลักดันภารกิจท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสทิธิภาพสูงตามมา ซึ่งน่ันจะก่อให้เกิดการพัฒนาขั้น
สูงสุดของมหาวิทยาลัยได้ สุดท้ายความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นกับทุกคนในมหาวิทยาลัยนั้น เพราะทุกคนจะเห็น
คุณค่าในงานของตน เว้นไว้แต่คนที่ไม่ได้มุ่งท าหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะไม่มีความรู้สึก
ร่วมเช่นนี้ และจะรู้สึกไร้คุณค่าต่อมหาวิทยาลัยด้วย  

ประเทศญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่พัฒนาในระดับต้นๆ ของโลกได้ ด้วยค่านิยมหลักของคนญี่ปุ่น เรื่อง
การให้คุณค่าของคนท่ีท างานเพื่องานเป็นส าคัญนี่เอง 
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 Making an Agreement to Indicate a Substantial Measurement of Success 

 
เสถียร  คามีศักดิ์1* 

Sathien Kameesak1* 

 
ความส าคัญ 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดสาระส าคัญไว้ในข้อ 11(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน
ซึ่งได้แก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
และเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดวิธีการการก าหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสม ข้อ 11(3) ในแต่ละ
รอบการประเมินให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้
ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู ้รับการประเมิน ข้อ 11(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้
ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน เมื่ อสิ้นรอบการประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน ควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความจ าเป็นใน
การพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 
 

บทน า 
 ผู้ประเมินและผู ้ร ับการประเมิน ควรต้องท าความรู ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ คือ หลักวินิจฉัย  
หลักการ คือ แนวด าเนินการ หลักปฏิบัติ คือ แนวทางให้ยึดถือกระท าตาม วิธี คือ หนทางที่จะท า หรือ
ธรรมเนียม วิธีการ คือ แนวทางปฏิบัติหรือ แบบอย่างที่ท า 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ส่วนราชการมี
ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานรู้ว่าต้องท าสิ่งใดบ้าง
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตอบสนองวิสัยทัศน์ 
 หลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ ก าหนดว่าให้ประเมินอย่างน้อยสอง
องค์ประกอบคือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 โดยหลักการแล้วสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการไว้เป็นแนวทางปฏิบัติกลาง หน่วยงานในสังกัดโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงกับผู้ รับประเมิน 
ต้องไปท าความตกลงร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่สภาก าหนดให้เป็นรูปธรรม หรือแสดงหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จ ไม่ใช่ไปท าความตกลงก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพียงแต่ไปขยายความ ตีความหลักเกณฑ์ที่
ค่อนข้างเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานนั้น ๆ อีกประการหนึ่งที่
เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อย ๆ คือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ 11(4) คือไม่ได้ร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย  
   
 
                                                           
1ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร 
1 Retired researcher, Srinakharinwirot University, Bangkok 
*Corresponding author: e-mail: sathienkameesak@gmail.com 
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เนื้อหา/วิเคราะห์/วิจารณ์ 
เนื้อหา 

องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ ความส าเร็จของงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เป็นงานหลัก
ของต าแหน่งท่ีครองอยู่ งานรอง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีหลักฐานแสดง อ้างอิง ปริมาณ คุณภาพ 
(ลดค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจผู้รับบริการ ความถูกต้อง ความทันเวลา) ข้อมูลตรงส่วนน้ีจะชัดเจนเป็นรูปธรรมที่
สามารถวัดได้ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ 
 องค์ประกอบด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน หรือ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 
 ส่วนใหญ่ทุกสถาบันอุดมศึกษาจะยึดแนวทางการก าหนดสมรรถนะหลัก  (Competency) ตาม 
หนังสือเวียนของ ก.พ.อ. ลงวันท่ี 24 มกราคม 2554 คือ 
 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

ค ำจ ำกัดควำม: ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น  อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์วัดการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของ ก.พ.อ.  
ระดับที่ 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี 

- พยายามท างานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง  
- พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  
- มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน  
- แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอค าแนะน าอย่างกระตือรือร้น   
- แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
- ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดี  
- ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  
- ท างานได้ตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
- มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ 

ระดับที่ 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ท่ีมีอยู่ แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
- ปรับปรุงวิธีการท่ีท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือท าให้ผู้รับบริการ

พึงพอใจมากขึ้น 
- เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมท้ังพัฒนาวิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น 
หรือแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน  
- ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
- พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจน้ันจะมีความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ  
- ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้

ประโยชน์สูงสุด 
- บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามท่ี

วางแผนไว้ 
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บริการที่ดี (Service Mind) 
ค ำจ ำกัดควำม: ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน 

ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การวัดการบริการที่ดี ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของ ก.พ.อ. 
ระดับที่ 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 ระดับท่ี 1: สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 

- ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ  
- ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
- แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ท่ีให้บริการอยู่  
- ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีต่อเน่ือง

และรวดเร็ว 
ระดับที่ 2 ระดบัท่ี2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

- รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  ไม่บ่ายเบี่ยง 
ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 
- ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ  

(ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับที่ 3 ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้บริการท่ีเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม

อย่างมาก  
- ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
- ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการอยู่ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่า

ผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
- น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

ระดับที่ 4 ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเข้าใจและให้บริการท่ีตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้รับบริการได้  
- เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของ

ผู้รับบริการ 
- ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้รับบริการ  
ระดับที่ 5 ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 

- คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
- เป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจท่ีผู้รับบริการไว้วางใจ 
- สามารถให้ความเห็นท่ีแตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนท่ีผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น 

ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ 
 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 
ค ำจ ำกัดควำม: ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ ด้วย

การศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ากับการปฏิบัตริาชการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 เกณฑก์ารวัดการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก (Competency) 
ของ ก.พ.อ. 

ระดับท่ี 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 1: แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง  

- ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน  
- พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น  
- ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติราชการ 
ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตน  

- รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน  
- รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเน่ือง 

ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
- สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้  
- สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ 

ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมาก
ขึ้น ท้ังในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง  
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรือ่งท่ีมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง  
- สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการท่ีเน้นความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการด้านต่างๆ 
- สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ 

อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
- บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง 
 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 

ค ำจ ำกัดควำม: การด ารงตนและประพฤติปฏบิัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหง่ความเป็นข้าราชการ (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 เกณฑก์ารวัดการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก 

(Competency) ของ ก.พ.อ. 
ระดับที่ 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 ระดับท่ี 1: มีความสุจริต 

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ 
- แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 

ระดับที่ 2 ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
- รักษาค าพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้  
- แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ระดับที่ 3 ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดม่ันในหลักการ 

- ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบ่ียงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ 
กล้ารับผิด และรับผิดชอบ 
- เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

ระดับที่ 4 ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง 
- ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจ

ยากล าบาก 
- กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสีย

ประโยชน์ 
ระดับที่ 5 ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม 

- ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ท่ีอาจเสี่ยงต่อความม่ันคงใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต  

 
การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

ค ำจ ำกัดควำม: ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหนา้ทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 เกณฑ์การวัดการท างานเป็นทีม ตามการก าหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของ ก.พ.อ. 
ระดับที่ 0 ระดับท่ี 0: ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
ระดับที่ 1 ระดับท่ี 1: ท าหน้าท่ีของตนในทีมให้ส าเร็จ 

- สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมาย  
- รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของทีม 
 ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

ระดับที่ 2 ระดับท่ี 2: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน  
- สร้างสัมพันธ์  เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี 
- ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี 
- กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ท้ังต่อหน้าและ

ลับหลัง 
ระดับที่ 3 ระดับท่ี 3: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

- รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น  
- ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 
- ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระดับที่ 4 ระดับท่ี 4: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
- ยกย่อง และให้ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ  
- ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ 
- รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานส าเร็จ 

ระดับที่ 5 ระดับท่ี 5: แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ 
- เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  
- คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในทีม 
- ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล 



การท าข้อตกลงร่วมกันก าหนดตัวชีว้ัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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วิเคราะห์/วิจารณ์ 
จากค านิยามและระดับตัวช้ีวัดที่ก าหนดจะเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมเสียส่วนใหญ่ ในทางปฏิบัติ

จึงต้องใช้ 3 แนวทางประกอบกันคือ ใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน  ใช้การสังเกตและสอบถามจากผู้ใกล้ชิดแบบ 
360 องศา  ก าหนดตัวช้ีวัดให้เป็นรูปธรรมที่แสดงหลักฐานได้ “กฎหมายจึงก าหนดว่าก่อนการประเมินให้ผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินต้องไปท าความตกลงร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่สภาก าหนดให้เป็นรูปธรรม หรือ
แสดงหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จ” แต่ไม่ใช้ผู้ประเมินไปก าหนดเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ท าเป็นเรื่องปกปิด หรือเรื่อง
ลับเฉพาะกรรมการประเมิน 
 การท าความตกลงร่วมกัน นี้ สามารถก าหนดตัวช้ีวัดแต่ละระดับให้เป็นรูปธรรมได้โดยเฉพาะของ
สายสนับสนุนวิชาการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์  
เกณฑ์ระดับที ่ 1 ก าหนดว่าต้องแสดงความพยายามแสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้ดี พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา มานะ
อดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอ
ค าแนะน าอย่างกระตือรือร้น แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อน
ประสิทธิภาพในงาน (ค าว่าพยายาม เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  จะเห็นได้
ว่าการจะแสดงพฤติกรรมถึงความพยายามจะต้องท าอย่างไร ถ้าไม่ใช้ดุลยพินิจ การสังเกต ถามผู้ใกล้ชิด 360 
องศา หากจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันการแสดงพฤติกรรม ก็จะต้องมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกอย่างไว้ว่า
ท างานถูกต้องร้อยละเท่าไรในรอบการประเมิน มีหนังสือร้องเรียนในเรื ่องการท างานหรือไม่ มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือพัฒนาการท างานอย่างไรบ้างหรือไม่ มาปฏิบัติงานก่อนเวลาปฏิบัติงานอย่างไร และ
เลิกท างานเวลาใด มีการท างานล่วงเวลาหรือไม่อย่างไร  (จะแสดงถึงการขยันมั่นเพียร มานะอดทน) ต้องมี
การท าข้อตกลงว่าความถี่จะเอาอย่างไร กี่ช้ิน กี่ครั้ง กี่วิธี ฯลฯ ส่วนมากก าหนดเป็นช่วง เช่นถูกต้องร้อยละ 
85-100 หรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานหรือพัฒนางานอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือ มาท างานก่อนเวลา และกลับ
หลังเวลาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่ากี่ครั้ง หรือมีการท างานนอกเวลาราชการกี่ครั้ง มีการแก้ไขข้อบกพร่องของ
งานกี่ครั้ง หรือมีการแนบระเบียบปฏิบัติงานที่ใช้อ้างอิงกี่ครั้ง เป็นต้น 

เกณฑ์ระดับที่ 2 ก าหนดว่าต้องท างานตามเป้าหมายที่วางไว้ ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายใน
การท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความละเอียด
รอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม (ค า
ว่าตามเป้าหมาย และมาตรฐาน เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  ส่วนใหญ่
เป้าหมายนอกจากวัดที่ปริมาณมากน้อยแล้ว จะต้องวัดเป็นคุณภาพ ถูกต้องอย่างไร เสร็จท าเวลาอย่างไร 
เสียค่าใช้จ่ายอย่างไร ได้รับความพึงพอใจอย่างไร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น เมื่อมีหลักฐานแสดงก็ได้รับ
คะแนนตามเกณฑ์นี้ 
 เกณฑ์ระดับที่ 3  ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก  ให้
เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด  (ค าว่าเกินความคาดหวัง/พยายาม
อย่างมาก  เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  คาดหวังอะไรที่ผู ้บังคับบัญชา
มอบหมายภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน เช่น ท างานทันเวลา ท างานถูกต้องร้อยละเท่าไร หรือต้องได้รับความพึง
พอใจจากลูกค้าเท่าไร หรือลดค่าใช้จ่ายไปอย่างไร หรือพยายามอย่ากมาก หมายถึงต้องท าอย่างไร เช่น 
ท างานเป็นทีมระดมสมองแก้ปัญหา ท างานวิจัย ท างานวิเคราะห์ หรือพัฒนางานในหน้าที่ หรือจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน ท าใบเช็คขั้นตอนการท างาน ท าใบแนะน าการท างานแต่ละขั้นตอน เป็นต้น 



วารสารวิชาการ ปขมท. 6(3): 5-15  เสถียร  คามีศักดิ ์
 

 11 
 

 เกณฑ์ระดับท่ี 4  สามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาวิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น 
หรือแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่
ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่าง ไม่
เคยมีใครท าได้มาก่อน (ค าว่าสามารถก าหนดเป้าหมายการท างาน/พัฒนาวิธีการท างาน/ผลงานโดดเด่น/
ผลงานไม่มีใครท ามาก่อน เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  เช่นสามารถก าหนด
เป้าหมายการท างาน อาจจะก าหนดว่ามีแผนการท างาน พัฒนาวิธีการท างานอย่างน้อย 1 วิธีการ ส่วน
ผลงานโดดเด่น ควรต้องก าหนดว่างานที่ได้รับรางวัล ได้รับค ายกย่อง ได้รับการแต่งตั้ง หรือใช้ประกอบการ
แต่งตั้ง หรืออาจจะแยกว่าภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 เกณฑ์ระดับที่ 5 กล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้
ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา  ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ (ค าว่ากล้าตัดสินใจ/มีความเสี่ยง เป็นนามธรรม 
ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  เช่น กล้าตัดสินใจ ต้องท าอะไรบ้าง กล้าตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาในการท างานอะไรบ้าง งานอะไร ท างานที่เสี่ยง ท างานอะไรบ้าง เสี่ยงต่อการติดคุก เสี่ยงต่อชีวิต 
เสี ่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย งานอะไรที ่ต้องบริหารความเสี ่ยง เช่นการจ่ายเงิน การ X-Ray การใช้
เครื่องจักรกล งานถ่ายเอกสาร งานการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล งานรักษาความปลอดภัย งานจราจร งานไฟฟ้า 
เป็นต้น 
 

พฤติกรรมบริกำรที่ดี  
 เกณฑ์ระดับที่ 1 สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ ให้การบริการที่เป็น
มิตร สุภาพ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการ
ด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู ้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว (ค าว่าด้วยความเต็มใจ/สุภาพ/ข้อมูล
ชัดเจน/ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  เต็ม
ใจต้องท าอย่างไร ไม่ให้ลูกค้ารอนาน ไม่เกินเวลาเท่าไร ต้องเชิญนั่งที่รับรอง มีเอกสารเกี่ยวกับงาน มีเอกสาร
รวบรวมข้อหาร ือต ่างๆ ม ีวารสารทางวิชาการ ให้อ ่านคอย ข้อม ูลชัดเจน ม ีการแสดงกราฟ สถิติ 
ประกอบการเสนองานหรือประกอบการอธิบายความ ประสานกับหน่วยงานภายในกี่หน่วยงาน ประสานกับ
หน่วยงานภายนอกกี่หน่วยงาน หน่วยงานอะไรบ้าง 
 เกณฑ์ระดับที่ 2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระดูแลให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น (ค าว่าช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้รับบริการ/ความพึงพอใจ เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรม  ต้อง
ก าหนดว่าช่วยแก้ปัญหาต้องท าอย่างไร เช่นให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ อธิบาย
ชี้แจง ช่วยร่างบันทึก/หนังสือราชการ ส่วนความพึงพอใจจากผู ้รับบริการ ต้องก าหนดว่าช่วงรอบการ
ประเมินนี้จะต้องได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการร้อยละเท่าไร เช่น ร้อยละ 85 – 90 /91 -100 เป็นต้น  
 เกณฑ์ระดับที่ 3 ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก  ให้
เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 
น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด  (ค าว่าบริการเกินคาดหวัง/ความ
พยายามอย่างมาก/บริการเป็นพิเศษ/น าวิธีการให้บริการมาปรับใช้ เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้
เป็นรูปธรรม  เช่นคาดหวังว่าได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการร้อยละ 80 -85 ถ้าได้เกินนี้ก็คือเกินความ
คาดหวัง  ความพยายามอย่างมาก อาจจะก าหนดว่าใช้เวลาอธิบายชี้แจง ให้ค าปรึกษาให้ข้อมูล เป็นเวลา
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เท่าไรเป็นวัน/ชั่วโมง/สัปดาห์ บริการเป็นพิเศษ คือท าอะไรให้บ้างนอกจากที่บริการปกติ  เช่น น าไปพบผู้
บริการระดับสูงขึ้นไป น าวิธีการบริการมาปรับใช้คือ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เกณฑ์ระดับที่ 4 เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้  เข้าใจ 
หรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้ จริงของ
ผู้ร ับบริการ (ค าว่าให้บริการตรงความต้องการที่แท้จริง  เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็น
รูปธรรม  อาจจะตกลงว่าไม่มีหนังสือร้องเรียน เป็นต้น 
 เกณฑ์ระดับที่ 5 ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ คิดถึงผลประโยชน์ของ
ผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที ่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั ้นตอนการให้บริการ เพื ่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้รับบริการ เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจสามารถให้ความเห็นที่แตกต่าง
จากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพื่ อเป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ (ค าว่าประโยชน์ที่แท้จริง/ประโยชน์สูงสุด เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลง
ให้เป็นรูปธรรม  น าวิธีการให้บริการสมัยใหม่อะไรมาใช้ ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
ประโยชน์ต่อสถาบัน มีหนังสือยกย่อง ชมเชยการปฏิบัติงานจากผู้รับบริการ การได้รับรางวัล การเป็น
ตัวแทนหน่วยงาน การได้รับเลือกเป็นผู้แทนหน่วยงาน เป็นต้น 
 

พฤติกรรมกำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 
 เกณฑ์ระดับที่ 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนให้ดียิ่งขึ้น ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ (ค าว่าแสดงความสนใจ/ติดตามความรู้ใหม่ๆ /พัฒนา/สืบหาข้อมูล 
เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม  ไปอบรม สัมมนา ศึกษา ค้นคว้า เขียนผลงานทาง
วิชาการ ไปเป็นวิทยากรต่าง ๆ ไปเป็นกรรมการในวิชาชีพ 
 เกณฑ์ระดับที ่ 2 มีความรู ้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน รอบรู ้ใน
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของตน รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนื่อง (ค าว่า
มีความรู้ที ่ทันสมัย เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม  ได้ต าแหน่งเป็นผู้ช านาญงาน 
ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นวิทยากรภายใน/ภายนอก 
มีใบประกาศผ่านการอบรม ศึกษาหาความรู้ เขียนบทความทางวิชาการ ท างานวิจัย ท างานวิเคราะห์ ท างาน
สังเคราะห์ มีผลงานลักษณะอื่น ได้รับเชิญเป็นกรรมการตักสินต่างๆ ในวงวิชาชีพ 
 เกณฑ์ระดับท่ี 3 สามารถน าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ (ค าว่า สามารถ
น าความรู้ วิทยากรใหม่ ๆ เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม  ศึกษาหาความรู ้ เขียน
บทความทางวิชาการ ท างานวิจัย ท างานวิเคราะห์ ท างานสังเคราะห์ มีผลงานลักษณะอื่น ได้รับเชิญเป็น
กรรมการตัดสินต่างๆ ในวงวิชาชีพ 
 เกณฑ์ระดับที่ 4 ศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้  และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึก 
และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ  และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง  สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อ
การปฏิบัติงานในอนาคต (ค าว่าศึกษา พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ สหวิทยาการ บูรณาการ สร้าง
วิสัยทัศน์ เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม   ได้ต าแหน่งเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงาน
พิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ เป็นวิทยากรภายใน/ภายนอก มีใบประกาศ
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ผ่านการอบรม ศึกษาหาความรู้ เขียนบทความทางวิชาการ ท างานวิจัย ท างานวิเคราะห์ ท างานสังเคราะห์ 
มีผลงานลักษณะอื่น ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินต่างๆ ในวงวิชาชีพและวิชาการ การได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติจากภายในและภายนอก 
 เกณฑ์ระดับที่ 5  สนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการที่เน้นความ เชี่ยวชาญในวิทยาการ
ด้านต่างๆ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา บริหารจัดการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยี  ความรู้ หรือวิทยาการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง (ค าว่าสนับสนุนการท างาน เน้นความ
เชี่ยวชาญ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง เป็นนามธรรม ต้องท าความตกลงให้เป็นรูปธรรม  เป็น
ประธาน คณะกรรมการท างานก าหนดตัวชี้วัด/สมรรถนะ การท างาน บริหารความเสี่ยง ประกันคุณภาพ
การศึกษา  ลดขั้นตอนการท างาน วิธีการให้บริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การจัดเก็บเอกสาร 
จัดเตรียมเอกสารรองรับการตรวจประกัน การแก้ไขปัญหาหนังสือร้องเรียน SWOT 
 

พฤติกรรมกำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
 เกณฑ์ระดับที่ 1 มีความสุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย 
และวินัยข้าราชการ แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
 เกณฑ์ระดับที่ 2 มีสัจจะเชื่อถือได้ รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้  แสดงให้ปรากฏถึงความมี
จิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 
 เกณฑ์ระดับที ่ 3 ยึดมั ่นในหลักการ ยึดมั ่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
 เกณฑ์ระดับที่ 4 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง   ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์
ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล าบาก กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
 เกณฑ์ระดับที ่ 5 อุทิศตนเพื ่อความยุต ิธรรม ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของ
ประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต  
 ผู้รับการประเมินจะได้ถึงระดับที่ 5 คือยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงประเทศชาติ หรือ
เสี่ยงต่อความมั่นคง หรือเสี่ยงต่อชีวิต จะต้องแสดงพฤติกรรมให้ครบ ความเป็นไปได้น้อยมาก อาจจะท า
เพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ก็คงเพียงพอกับการแสดงพฤติกรรมการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมแล้ว เพราะบางช่วงการประเมินอาจจะไม่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อชีวิต แต่อาจ
มีพฤติกรรมอย่างอื่น เช่น การบันทึกแย้งการตรวจรับในสาขาวิชาชีพ การไม่รับสินจ้างรางวัล การเก็บสิ่งของ
ได้แล้วส่งคืน การใช้ความรู้ทางวิชาชีพเป็นกรรมการตรวจรับ เป็นกรรมการในสาขาวิชาชีพท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เป็นกรรมการสายวิชาชีพสอบหาข้อเท็จจริง  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนวิชาชีพในกรรมการชุดต่างๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็สามารถได้คะแนนในส่วนการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม แทบทุกคนจะบอกว่าตนเองยึดมั่นในหลักการความถูกต้อง มีความสุจริต  เพราะช่วงเวลานั้นๆ 
ไม่ได้ถูกสอบสวนผิดวินัย หรือช่วงเวลาการประเมินนั้นตนมีสัจจะที่เชื่อถือได้ มีความซื่อสัตย์  มีความ
เสียสละ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ อ้างรับราชการมาเป็นเวลานาน ในส่วนการแสดงพฤติกรรมการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  ถ้าไม่ม ีข ้อบกพร่องแล้วพวกเขาควรจะได้คะแนนเต็ม ถ้ามี
ข้อบกพร่องควรหักคะแนนออก 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 เกณฑ์ระดับที่ 1 ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท างานในส่วน
ที่ตนได้รับมอบหมาย  รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของทีม  ให้ข้อมูล ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของทีม 



การท าข้อตกลงร่วมกันก าหนดตัวชีว้ัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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 เกณฑ์ระดับท่ี 2 ให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้
ดี ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 เกณฑ์ระดับที่ 3 ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และ
เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม ประสาน
และส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 เกณฑ์ระดับที่ 4 สนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ยกย่อง และให้
ก าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ ให้ความช่วยเหลือเกื ้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ รักษา
มิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานส าเร็จ 
 เกณฑ์ระดับที่ 5 สามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดย
ไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม ประสานสัมพันธ์  สร้าง
ขวัญก าลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล 
 การประเมินตรงส่วนนี้ เมื่อรับราชการมานาน มักอ้างว่าได้ท างานในส่วนช่วยเหลือสถาบันหรือ
หน่วยงาน มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นเข้าร่วมวันเกิดสถาบัน วันไหว้ครู 
วันซ้อมรับปริญญา วันรับปริญญา วันชมรมผู้สูงอายุ วันศิษย์เก่า งานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วันส าคัญๆ ทาง
ศาสนา เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรมประจ าปี ฯลฯ ฉะนั้นตรงส่วนนี้พวกเขาควรจะได้คะแนนเต็ม หากมี
ข้อบกพร่องก็ควรจะหักคะแนนออกไป แต่ต้องก าหนดปริมาณที่ชัดเจนมีหลักฐานอ้างอิงได้  
 

บทสรุป 
 ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิ ธีปฏิบัติโดย
เคร่งครัด โดยเฉพาะข้อ 11(3) ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู ้รับการประเมิน ข้อ 
11(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ รับการประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาเพื ่อน าไปสู ่ผลสัมฤทธิ ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที ่ตรงตามความต้องการของ
หน่วยงาน เมื่อสิ้นรอบการประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย เมื่อท าความตกลงร่วมกัน
แล้วต้องมีความชัดเจนในเรื่องการก าหนดจ านวนหรือปริมาณที่วัดได้ และต้องประเมินตามนั้นในรอบการ
ประเมินนั้น สิ่งส าคัญจะต้องมีหลักฐานแนบประกอบการประเมินทุกครั้งจ านวนเท่าที่ก าหนด ส่วนในรอบ
การประเมินใหม่ก็ต้องท าความตกลงกันใหม่ จะใช้ของเดิมหรือปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน จะเพิ่ม จะลด จะ
ก าหนดตกลงเป็นผลงานอื่น ๆ ก็ได้ตามที่จะตกลงร่วมกัน แต่ต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทุกครั้งก่อนการ
ประเมิน และต้องร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความ
จ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย (พฤติกรรมการปฏิบัติงาน Competency มีอีกหลายตัวแล้วแต่
สถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดและหรือมอบให้หน่วยงานก าหนด จะต้องมาแปลงท าข้อตกลงร่วมกันก าหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  ที่เรียกว่า SMART (Specific เฉพาะเจาะจง 
Measurable สามารถวัดได้ Achievable สามารถบรรลุได้ Realistic สอดคล้องกับความเป็นจริง เก็บ
ข้อมูลได้ Timely วัดได้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ก าหนด) ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสมกับ
เอกลักษณ์และอนันตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน)  ส่วนการให้คะแนนตามการแสดงพฤติกรรมมีการให้  2 แบบ
คือให้คะแนนแบบบวก ตามหลักฐานที่เสนอเป็นปริมาณ มีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย หรือให้คะแนนแบบลบ 
ให้คะแนนเต็มก่อนแล้วหักคะแนนออกถ้าไม่มีหลักฐาน ทั้งหมดดังกล่าวนี้สามารถปรับเปลี่ยน ประยุกต์ตาม
สถานการณ์ที่เป็นจริงได้แต่ละรอบการประเมิน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดท าข้อตกลง
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้บริหารระดับหัวหน้า
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและประกันคุณภาพของหน่วยงานจ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัยเป็น
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย  
 ผลวิจัยจากการส ารวจแนวทางการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานทั้งหมด 7 ด้าน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับเรื่องต่างๆ ใน 7 ด้าน ดังนี้ ด้านกรอบการประเมินผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ คือ
เรื่องผลการประเมินคุณภาพภายในคิดเป็น 94.30% ด้านตัวช้ีวัดการประเมิน ควรแบ่งตัวช้ีวัดเป็นมหาวิทยาลัย
ก าหนดและหน่วยงานก าหนดเองคิดเป็น 85.70% ด้านค่าน้ าหนักรวมของตัวช้ีวัด ควรแบ่งสัดส่วนเป็นร้อยละ 
50:50 (มหาวิทยาลัยก าหนดต่อหน่วยงานก าหนด) คิดเป็น 71.40% ด้านการตั้งค่าเป้าหมาย คือการก าหนดระดับ
คะแนนที่ 5 ผลการด าเนินงานที่ดีเลิศ โดยก าหนดเป้าหมายให้สูงกว่าผลการด าเนินงานปีล่าสุดแบบก้าวกระโดด
คิดเป็น 80.00% ด้านกระบวนการเจรจาต่อรองตัวช้ีวัด ควรมีการเจรจาต่อรองตัวช้ีวัดทุกปีงบประมาณคิดเป็น 
91.40% ด้านการรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติการตามปีงบประมาณ ควรรายงานผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 ครั้ง 
คิดเป็น54.30% ส่วนด้านรูปแบบการรายงานผลปฏิบัติราชการ ควรรายงานในระบบออนไลน์คิดเป็น 88.60% 
ขณะที่ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 พบว่าความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากท่ีสุดคิดเป็น 82.25% ปัญหาที่ส าคัญในการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน พบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการก าหนดตัวช้ีวัดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และ
สะท้อนให้เห็นบริบท ประสิทธิผลองค์กรที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน รวมทั้งขาดความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
 กระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการวิจัยครั้งนี้ 
ได้น ามาประยุกต์ใช้ในส่วนกรอบประเมินข้อตกลงปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 โดยควรเพิ่มเติมในส่วนกระบวนการช้ีแจง การสร้างความเข้าใจในการก าหนด
ตัวช้ีวัด และการรายงานผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์หรือออนไลน์ 
ค าส าคัญ: ข้อตกลงปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

Abstract 
This survey aimed to study the process of official performance agreement, internally in 

Khon Kaen University. Thirty five of chief executive plan and quality assurance staffs of 
supporting divisions were sampled. The research instrument was a self-administrative 
questionnaire. Frequency, percentage and mean were used for data analysis.  
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 The results from survey research in pattern of official performance agreement were 
totally 7 parts. It was found that the sample mostly agreed with each part in all 7 parts. 
Evaluation framework of official performance agreement was the result of internal quality 
evaluation (94.30%). Evaluation indicators could be divided into two parts: indicators from 
university and indicators from division (85.70%). Total weight of the indicators divided into 50:50 
percent weights (indicators from university to indicators from division) (71.40%). Part of regarded 
the setting goals. It should be determined to the level 5. That was the performance of 
excellence by targeting a higher operating result of last year (80.00%). The negotiation process 
indicators should be debate the fiscal year (91.4%). Reports of result performance agreement 
following the fiscal year should be report 2 times per year (54.30%). The final part was a form of 
reporting performance agreement. It should be report the online system (88.60%). Results of 
satisfaction survey on the performance agreement in fiscal year 2014 showed an overall 
satisfaction at the highest level (82.25%). The major problem was that staffs had not enough 
knowledge and understanding in the determination of effective indicators that reflected the 
culture of divisions. Effective organization responds to the objectives of setting up the agency.  

Obtained result has been applied in the performance agreement of the supporting 
divisions in Khon Kaen University in fiscal year of 2016 and 2017. It should be added in the 
process of clarifying the understanding of setting indicators to be used as an evaluation 
framework. Electronic document form or reporting of results in online is also recommended. 
Keywords: internal performance agreement, Khon Kaen university 
 

บทน า 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดท าค า

รับรองการปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการออกเป็น 4 มิติ ได้แก ่มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน  แนวทางการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการโดยก าหนด
ตัวช้ีวัดในแต่ละมิติ ให้รายงานผลการปฏิบัติราชการ และประเมินผลปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ โดย
ส่งผลประเมินมายังมหาวิทยาลัยเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติราชการและการปรับปรุงพัฒนาองค์กร (ส านักงาน
ก.พ.ร., 2551-2552) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะและหน่วยงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ไปยังระดับคณะและหน่วยงาน โดยการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการระดับคณะจ านวน 25 
คณะ และระดับหน่วยงานจ านวน 40 หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับปรุงแนวทางในการจัดท าค า
รับรองปฏิบัติราชการมาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ได้ปรับการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการเป็นข้อตกลงปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ (ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555-2558) 

ในการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้จัดกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (หน่วยงานเทียบเท่าคณะ) หน่วยงานสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และองค์กรในก ากับ ด้วยความแตกต่างของบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานทีแ่ตกต่างกัน  ท าให้การจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานมักจะ
พบปัญหาในการด าเนินงานมาโดยตลอด เช่น รูปแบบ วิธีการ แนวทางการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด
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และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ไม่เป็นธรรมกับหลายหน่วยงาน ไม่สามารถวัดได้กับหลายหน่วยงาน นอกจากน้ี
ผลการปฏิบัติราชการพบว่ามีความแตกต่างตั้งแต่ระดับดีมากและระดับปรับปรุง  

 จากการศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีหน่วยงานท่ีพบประเด็นปัญหาในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ โดยจัดท าโครงการศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) โดยมีการสรุปถึงปัญหาอุปสรรคใน
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการในประเด็นส าคัญๆ ได้แก่ 1) ความไม่เข้าใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 2) มีตัวช้ีวัดบางตัวที่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลมาก่อน 3) ความไม่แน่นอนในนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
รวมทั้งมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงในประเด็นส าคัญๆ ได้แก่ 1) การจัดท าตัวช้ีวัดของ อ.ย. ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และควรมีการถ่ายทอดเป้าหมาย (cascade) ลงสู่ระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบ 2) อ.ย.
ต้องมีการสื่อสาร และท าความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนให้กับผู้ดูแลตัวช้ีวัด 3) อ.ย. ควรมีการน าปัญหา และ
อุปสรรคที่รวบรวมได้จากผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มาด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข และ
หาแนวทางด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป (เพียงฤทัย, 2551)   

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษากระบวนการในการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับหน่วยงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการจัดท า
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ในการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาความ
คิดเห็นต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของระดับหน่วยงาน ของหัวหน้าหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การศึกษาย้อนหลัง (retrospective study) วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2557 เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน  
     2. การศึกษาเชิงส ารวจ (survey study) เพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าข้อตกลง
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคต่อกระบวนการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก และผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 35 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มส ารวจจากทุกหน่วยงาน 
จ านวน 35 หน่วยงาน 
           3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจโดยการค านวณค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เป็นค่าเฉลี่ย 
ความถี่ และร้อยละ รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคที่ได้จากการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน ระดับคะแนนในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ก าหนดเกณฑ์การแปลผล
ตามส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง ดีมาก 3.51-4.50 หมายถึง ดี 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง น้อย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

ร้อยละระดับคุณภาพก าหนดเกณฑ์การแปลตามส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ ร้อยละ 76 – 100 หมายถึง 
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 51 – 75 หมายถึง ระดับมาก ร้อยละ 26 – 50  หมายถึง ระดับน้อย ร้อยละ 0 – 25   
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการปฏิบัติราชการเฉลี่ยในภาพรวมต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 (5 ปี) ของทุกหน่วยงาน  

คะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน แบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.
หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 23 หน่วยงาน 2. หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ) 5 หน่วยงาน 3. หน่วยงานสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 3 หน่วยงาน และ 4. องค์กรใน
ก ากับ 5 หน่วยงาน (ภาพที่ 2) พบว่าคะแนนผลการปฏิบัติราชการเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553-2557 ในกลุ่มหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีอยู่ระหว่าง 4.08-4.58 คะแนน มีแนวโน้มลดลงในช่วง 3 
ปีหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) กลุ่มหน่วยงานเทียบเท่าคณะอยู่ระหว่าง 4.41-4.68 คะแนน มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)  กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่าง 3.96-4.38 คะแนน มีแนวโน้มลดลงในช่วง 2 ปีหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557) และกลุ่มองค์กร
ในก ากับอยู่ระหว่าง 3.89-4.01 คะแนน มีแนวโน้มลดลงในช่วง 2 ปีหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557)  จาก
ผลปฏิบัติราชการแต่ละกลุ่มหน่วยงาน พบว่าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

 

 
ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนข้อตกลงปฏิบัติราชการของ 4 กลุ่มหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 
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ปีงบประมาณ 

ส านักอธิการบดี 

เทียบเท่าคณะ 

ภารกิจอื่นๆ 

องค์กรในก ากับ 

1) วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มข. 2) นโยบาย มข. 
3) แนวทางกระบวนการจัดท าค ารับรองของส านักงาน ก.พ.ร. ต้ังแต่
ปีงบประมาณพ.ศ. 2548-2557  
4) ผลปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557) 
 

1) วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
2) ส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง 
3) ก าหนดแนวทางกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
4) น าเสนอแนวทางต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5) ปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอนในการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

แนวทางกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

I - INPUT 

O - OUTPUT 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องระดับหน่วยงานใน มข. 
1. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน ศูนย์ 
สถาบัน ส านัก  
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพระดับหน่วยงาน 

P - PROCESS 

การประยุกต์ใช้แนวทางกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น OUTCOME 
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน  
ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกรอบ

การประเมินผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ 2. ด้านตัวช้ีวัดการประเมิน 3. ด้านค่าน้ าหนักรวมของตัวช้ีวัด 4. ด้าน
การตั้งค่าเป้าหมาย 5. ด้านกระบวนการเจรจาต่อรองตัวช้ีวัด 6. ด้านการรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ปีงบประมาณ และ 7. ด้านรูปแบบการรายงานผลปฏิบัติราชการ โดยส ารวจจากผู้บริหารระดับหัวหน้า และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานจ านวน 35 คน ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

แนวทางการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
ร้อยละ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. กรอบการประเมินผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
  1.1 ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 94.3 5.7 
  1.2 ส่วนท่ี 2 ความท้าทายตามแผน (ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานท่ีสะท้อนผลการ

ด าเนินงานท่ีส าคัญ) 
91.4 8.6 

  1.3 ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (งบประมาณ/การเบิกจ่าย/ การประหยัด
พลังงาน/ การลดขั้นตอน) 

82.9 17.1 

2. ตัวชี้วัดการประเมิน 
  2.1 ให้หน่วยงานก าหนดเอง 77.1 22.9 
  2.2 มหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวชี้วัดกลางเพื่อประเมินทุกหน่วยงาน 60.0 40.0 
  2.3 ควรแบ่งตัวชี้วัด 2 ส่วน คือ หน่วยงานก าหนดเอง และมหาวิทยาลัยก าหนด 85.7 14.3 
3. ค่าน้ าหนักรวมของตัวชี้วัด 
  3.1 ค่าน้ าหนักภาพรวมควรก าหนดเป็น ร้อยละ 50 (เนื่องจากไม่ได้มีภารกิจครบทุกด้าน) 45.7 54.3 
  3.2 ค่าน้ าหนักภาพรวมควรก าหนดเป็น ร้อยละ 100  62.9 37.1 
  3.3 ควรแบ่งสัดส่วน ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 50 : 50 (ตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด: 

ตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานก าหนด) 
71.4 28.6 

4. การตั้งค่าเป้าหมาย 
  4.1 ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานพื้นฐาน (Baseline) ตั้งเป็นค่าเป้าหมายไว้ท่ีระดับ 3 คะแนน 71.4 28.6 
  4.2 ใช้ข้อมูลเฉลี่ยผลการด าเนินงาน 3 ปี ตั้งเป็นค่าเป้าหมายไว้ท่ีระดับ 3 คะแนน 74.3 25.7 
  4.3 ระดับคะแนน 4 คือผลการด าเนินงานความท้าทาย (Challenge) โดยก าหนดเป้าหมาย

ให้สูงกว่าผลการด าเนินงานปีล่าสุด 
74.3 25.7 

  4.4 ระดับคะแนน 5 คือผลการด าเนินงานท่ีดีเลิศ (Excellence) โดยก าหนดเป้าหมายให้สูง
กว่าผลการด าเนินงานปีล่าสุดแบบก้าวกระโดด 

80.0 20.0 

5. กระบวนการเจรจาต่อรองตัวชี้วัด 
  5.1 ควรมีการเจรจาต่อรองตัวชี้วัดทุกปีงบประมาณ 91.4 8.6 
  5.2 จัดคลินิคให้ค าปรึกษาให้กับทุกหน่วยงาน 88.6 11.4 
6. การรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการตามปีงบประมาณ 
  6.1 ปีละ 1 ครั้ง (รอบ 12 เดือน) 40.0 60.0 
  6.2 ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 และ 12 เดือน) 54.3 45.7 
  6.3 ปีละ 3 ครั้ง (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) 17.1 82.9 
7. รูปแบบการรายงานผลปฏิบัติราชการ   
  7.1 ส่งเอกสาร หลักฐาน ตามระบบหนังสือ 68.6 31.4 
  7.2 ส่งรูปแบบไฟล์ ระบบออนไลน์ 88.6 11.4 
  7.3 การตรวจประเมิน ณ หน่วยงาน (Site Visit) 45.7 54.3 
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จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าเห็นด้วยกับแนวทางการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการในทุกประเด็นย่อย 4 ด้าน คือ ด้านกรอบการประเมินผลข้อตกลงปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดการประเมิน การ
ตั้งค่าเป้าหมาย และกระบวนการเจรจาต่อรองตัวช้ีวัด โดยในด้านที่ 1 กรอบการประเมินผลข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการ ประเด็นด้านการประเมินคุณภาพภายในเป็นประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 94.3)  ด้านที่  2 
ตัวช้ีวัดการประเมิน ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือการแบ่งตัวช้ีวัด 2 ส่วน คือ มหาวิทยาลัยก าหนด และ
หน่วยงานก าหนดเอง (ร้อยละ 71.4) ด้านที่ 4 การตั้งค่าเป้าหมาย ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือระดับ
คะแนน 5 คือผลการด าเนินงานที่ดีเลิศ (Excellence) โดยก าหนดเป้าหมายให้สูงกว่าผลการด าเนินงานปี
ล่าสุดแบบก้าวกระโดด (ร้อยละ 80)  ในขณะที่มี 3 ด้านที่ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่เห็นด้วย มากกว่าเห็นด้วย 
ประเด็นท่ีไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการตามปีงบประมาณปีละ 3 ครั้ง (ร้อย
ละ 82.9) รองลงมารูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยการตรวจประเมิน ณ หน่วยงาน ( ร้อยละ 
54.3) และการให้ค่าน้ าหนักรวมตัวช้ีวัดที่ก าหนดเป็นร้อยละ 50  (ร้อยละ 54.3) 
 
3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดัท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 จากผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานจ านวน 
35 คน (ตารางที่ 2) พบว่าระดับความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน โดยความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการจัด
คลินิคให้ค าปรึกษาระดับหน่วยงาน (ร้อยละ 81.50) รองลงมา คือ การติดตามรายงานผลปฏิบัติราชการ ปีละ 
2 ครั้ง ความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 80.75) ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ กรอบแนวทางการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการ ความเหมาะสมของตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมิน  แบบฟอร์มการรายงาน การแจ้งผลการปฏิบัติ
ราชการ ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 79.50, 78.75, 77.75, 77.25 ตามล าดับ โดยส่วนรูปแบบการเจรจา
ต่อรองตัวช้ีวัด เกณฑ์ ค่าน้ าหนัก เป้าหมาย นั้นความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ท่ีร้อยละ 75.75 

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบตัิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย (เต็ม 4) ร้อยละ แปลผล 
กรอบแนวทางการจัดท าข้อตกลงปฏิบัตริาชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 3.18 79.50 มากที่สุด 
ความเหมาะสมของตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน 3.15 78.75 มากที่สุด 
รูปแบบการเจรจาต่อรองตัวชีว้ัด เกณฑ์ ค่าน้ าหนัก เป้าหมาย 3.03 75.75 มาก 
การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาระดับหน่วยงาน 3.26 81.50 มากที่สุด 
การติดตามรายงานผลปฏิบัติราชการ ปลีะ 2 คร้ัง (รอบ 6 เดือน และ12 เดือน) 3.23 80.75 มากที่สุด 
แบบฟอร์มการรายงาน ผลการปฏิบัติราชการ 3.11 77.75 มากที่สุด 
การแจ้งผลการปฏิบัติราชการ 3.09 77.25 มากที่สุด 
ความพึงพอใจภาพรวม 3.29 82.25 มากที่สุด 

 
4. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ผลการส ารวจปัญหาและอุปสรรค ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ตัวช้ีวัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
พบว่า ตัวช้ีวัดบางตัวยังไม่สะท้อน พันธกิจหลักเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน หน่วยงานยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการก าหนดตัวชี้วัด กรอบการประเมิน 2) เกณฑ์การประเมิน พบว่า เกณฑ์การประเมิน
บางตัวก าหนดที่ความท้าทายสูงมากเกินผลการด าเนินงานที่เป็นจริง ควรมีการประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ที่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด ในลักษณะของการพัฒนาองค์กร 3) การรายงานผลปฏิบัติราชการ พบว่า ข้อมูล
สนับสนุนการรายงานยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการก าหนดตัวช้ีวัดใหม่ทุกปี 4) การติดตาม จัดเก็บข้อมูล
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ข้อตกลงปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พบว่า ระบบติดตามผลปฏิบัติราชการ ควรมีรูปแบบการรายงานที่
ชัดเจน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลข้อตกลงปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ควรใช้ระบบการติดตามและรายงานผลแบบ Online ควรการจัดอบรมก่อนท าข้อตกลงปฏิบัติราชการประจ าปี  

 
5. การน าผลจากการวิจัยที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 

จากการศึกษากระบวนการข้อตกลงปฏิบัติราชการ ผลปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ส ารวจความ
คิดเห็นต่อแนวทางและความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานของ
หัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพระดับหน่วยงานจ านวน 35 คน สรุปเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 แนวทางกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
จากแผนภาพแนวทางกระบวนการจั ดท าข้ อตกลงปฏิ บั ติ ร าชการระดั บหน่ วย งาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการน าแนวทางนี้เสนอต่อผู้บริหาร และได้ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดท าข้อตกลง
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 (ตารางที่ 3)  
พบว่า กรอบประเมินข้อตกลงปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และ 2560 จะพบว่าเป็นกรอบการประเมินท่ีน าแนวทางจากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดท า
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่  

1) แนวทางข้อท่ี 2 ด้านตัวช้ีวัดการประเมินแบ่งเป็น ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยก าหนดและตัวช้ีวัดที่
หน่วยงานก าหนด ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ในการก าหนดตัวช้ีวัดในกรอบข้อตกลงปฏิบัติราชการ ในส่วนที่ 1 คือ ตัวช้ีวัด
ภาพรวมทุกหน่วยงานซึ่งเป็นตัวช้ีวัดกลางของมหาวิทยาลัย และส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัดที่หน่วยงานน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย  

แนวทางกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัตริาชการระดบัหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1. กรอบการประเมินผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

2. ตัวชีว้ัดการประเมิน 

3. ค่าน้ าหนักรวมของตัวชี้วดั 
 

4. การตั้งคา่เปา้หมาย 
 

5. กระบวนการเจรจาต่อรองตัวชี้วัด 
 

6. การรายงานผลข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ
ตามปีงบประมาณ 

 
7. รูปแบบการรายงานผลปฏิบตัิราชการ 

 

 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 ส่วนที่ 2 ความท้าทายตามแผน  
 

 แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 2 ส่วน คือ มหาวิทยาลัยก าหนด และหน่วยงาน
ก าหนดเอง 

 แบ่งสัดส่วนค่าน้ าหนักร้อยละ 50 : 50 (ตัวชี้วัดที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด : ตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนด)  

 

 คะแนนที่ 3 คือ ค่าเป้าหมาย (Baseline) 
  คะแนนที่ 4 คือ ความท้าทาย (Challenge) 
 คะแนนที่ 5 คือผลการด าเนินงานที่ดีเลิศ  ก้าวกระโดด (Excellence) 

 มีการเจรจาต่อรองตัวชี้วัด 
 จัดคลินิคให้ค าปรึกษากับทุกหน่วยงาน 

 

 รอบรายงาน ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 และ 12 เดือน 
 

 ส่งเอกสาร หลักฐานตามระบบหนังสือ 
 ส่งรูปแบบไฟล์ตามระบบออนไลน์ 
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2) แนวทางข้อที่ 3 ค่าน้ าหนักรวมของตัวช้ีวัดแบ่งเป็น 50:50 (ตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด
ต่อตัวช้ีวัดที่หน่วยงานก าหนด) ซึ่งน ามาใช้ในกรอบข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในส่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับค่าน้ าหนักรวมของตัวช้ีวัดแบ่งเป็น 70:30  

3) แนวทางข้อท่ี 4 การตั้งค่าเป้าหมาย คะแนนที่ 3 คือ ค่าเป้าหมาย (Baseline) คะแนนที่ 4 คือ 
ความท้าทาย (Challenge) คะแนนที่ 5 คือผลการด าเนินงานท่ีดีเลิศ  ก้าวกระโดด (Excellence) ซึ่งได้มีการ
ประยุกต์ใช้โดยปรับเป็น คะแนนที่ 3 คือ ผลการด าเนินงานปีก่อน (Baseline) คะแนนที่ 4 คือ ค่าเป้าหมาย 
คะแนนที่ 5 คือ ความท้าทาย (Challenge)  

4) แนวทางข้อที่ 5 กระบวนการเจรจาต่อรอง ซึ่งมีทั้งกระบวนการเจรจาตัวช้ีวัดโดยมีการให้หน่วยงาน
จัดท ากรอบตัวช้ีวัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินของหน่วยงาน ส่งเอกสารมาเจรจาต่อรอง
ตัวช้ีวัดหรือเกณฑ์การประเมินกับผู้บริหารได้ รวมทั้งมีการจัดคลินิคให้ค าปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงปฏิบัติราชการ เช่น การคิดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
หน่วยงาน การก าหนดค่าเกณฑ์การประเมินต่างๆ รายละเอียดตัวช้ีวัดกลางของมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มรายงาน
การประเมิน การคิดค่าคะแนน โดยการให้ค าปรึกษานั้นเป็นการนัดประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการ 
และการโทรศัพท์ หรือ E-mail เพื่อค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ 

5) แนวทางข้อที่ 6 การรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ โดยให้รายงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รายงานผล
รอบ 9 เดือนภายในเดือนกรกฎาคม และรอบที่ 2 รายงานผล 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม  

 
ตารางที่ 3 กรอบประเมินข้อตกลงปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 และ 2560     
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าน้ าหนัก 

(ปีงบประมาณ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 
(baseline) 

4 
(เป้าหมาย) 

5        
(ท้าทาย) 2559 2560 

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดภาพรวมทุกหน่วยงาน    50 70           
ตัวอย่างตัวชี้วัด         
- ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559/2560 

ร้อยละ   60 70 80 90 100 

- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559/2560 

ร้อยละ   75 80 85 90 95 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงาน ร้อยละ   75 80 85 90 95 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ   75 80 85 90 95 
- ระดับความผูกพันของบุคลากร ระดับ   50 60 70 80 90 
- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น ร้อยละ   80 85 90 95 100 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานน าเสนอ  25 10  
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559/2560  25 20  

รวม  100 100   
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษากระบวนการข้อตกลงปฏิบัติราชการ ผลปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ส ารวจความ

คิดเห็นต่อแนวทางและความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานของหัวหน้า
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพระดับหน่วยงานจ านวน 35 คน ผลการศึกษาย้อนหลัง วิเคราะห์
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระดับหน่วยงาน พบว่า แนวโน้มของผลการปฏิบัติราชการลดลงในช่วง 2-3 ปีหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2557) เนื่องจากตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีความแตกต่างกันในแต่
ละหน่วยงาน ขึ้นกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยที่
ถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร รวมทั้ง
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
การเก็บข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ  

จากผลการส ารวจความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ สรุปเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการน า
แนวทางจากการวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ซึ่งท าให้กระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถรวบรวมตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลรายงานแผนปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัยได้  

แนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้จากผลการส ารวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
พบว่า ในส่วนของรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการนั้น ควรมีการรายงานในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ หรือระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งควรมีกระบวนการชี้แจงการสร้างความเข้าใจในการก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อใช้เป็นกรอบ
การประเมินด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เล็งเห็นความส าคัญของงานวิจัยนี้พร้อมทั้งพิจารณา
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในโครงการวิจัยสถาบัน (R2R) การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับความ
กรุณาอย่ างดี ยิ่ งจากผู้ บริ หารฝ่ ายประกันคุณภาพและส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการท าวิจัย รวมทั้งผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การท าวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ และเพื่อหาแนวทางในการจัดการ

และการบริหารการใช้ครุภัณฑ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านครุภัณฑ์จากผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ และ
ผู้ดูแลครุภัณฑ์ จ านวน 185 คน ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  และด้านการ
บริหารจัดการ ท าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2558-2559 จ านวน 766 รายการ ผล
การศึกษาที่ได้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดการใช้ครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า และประหยัด
งบประมาณผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีสถานะเป็นอาจารย์ประจ า
สังกัดคณะฯ และอาจารย์พิเศษคิดเป็น   ร้อยละ 61.90 และ 26.79 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 60.71 ครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานคุ้มค่ามากที่สุดคือครุภัณฑ์ประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีการใช้งานคุ้มค่าในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.03 และมีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี สามารถใช้งาน
ได้อย่างคุ้มค่าทั้งด้านการเรียนการสอน และด้านบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการและการ
บริหารการใช้ครุภัณฑ์ แบบการสนทนากลุ่มผู้ใช้งานครุภัณฑ์และกลุ่มผู้ดูแลครุภัณฑ์ พบว่า แนวทางในการใช้
ครุภัณฑ์ควรมีขั้นตอนหรือผังแสดงการเปิดและปิดการใช้งานครุภัณฑ์ทุกชนิดภายในห้องเรียน เมื่อสิ้นสุดการใช้
งานอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ใช้ครุภัณฑ์ สามารถกดปุ่มเปิดและปิดได้ด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่คอย
ช่วยเหลือ เพื่อลดระยะเวลาในการท างาน และควรมีการวางแผนการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์มีระบบการตรวจเช็ค
โปรแกรมการท างานของคอมพิวเตอร์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: ความคุ้มค่า บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  บริหารจัดการ 
 

Abstract 
This research aimed to explore the durable articles in the Office of General Education, 

Khon Kaen University in regard to their worthiness and their management approaches. Three 
groups of participants: administrators, users, and procurement staff, shared their opinions in 
durable articles management. The sample population comprises 185 university lecturers and 
staff from the Office of General Education and different faculties. The worthiness of durable 
articles was analyzed in terms of teaching and management aspects. The questionnaires were 
employed. The statistics used were percentage, means and standard deviations. The research 
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scope was delineated to 766 durable  between fiscal years 2015 and 2016. The implication of 
this study is beneficial to the management and administration of durable articles and fiscal 
management. The data obtained from questionnaires showed that there were 104 permanent 
lecturers (61.90 %), 45 part time lecturers (26.79 %), and 102 of them had a doctor’s degree ( 
60.71 %) while 53 of them had a master’s degree. The highest average value of worthiness 
rated by the respondents was 4.03 (=4.03, SD = .32). The durable articles that had a minimum 
3-year and a maximum 5-year lifespans showed the highest values of worthiness. Computers 
purchased in 2011 were believed to be at the highest values of worthiness due to their 7- year 
long lifespans and having a 0 (zero) net asset value in fiscal year 2017. Furthermore, they were 
also at the highest value of worthiness in teaching and academic services and management 
(office use).The data for administration and management obtained from two different focus 
groups, user group and procurement staff group, revealed that the instruction charts for 
durable articles were needed in the classroom. The charts enabled the lecturers to 
autonomously start and stop using the appliances and also shortened their working time. In 
addition, the maintenance plans and the effective and constant computer inspecting 
measurements should be employed.  
Keywords: worthiness, maintenance, administration 
 

บทน า 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มี

ภารกิจหลัก คือจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไปส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกหลักสูตร ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาทุกคณะฯ มาเรียนท่ีส านักวิชาศึกษาทั่วไป มากกว่า 
17,000 คนในแต่ละภาคการศึกษา  ดังนั้นการบริหารจัดการห้องเรียน ครุภัณฑ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ภายใน
ห้องเรียน  มีจ านวนรายการครุภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการ ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และยังพบว่าประเภท
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาตั้งแต่ปี 2554 ใช้งบประมาณกว่า 15 ล้านบาท (รายงานทรัพย์สินคงเหลือ วันท่ี 30 กันยายน 
2558) ยังไม่มีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น ซึ่งมีเพียงข้อมูลเบื้องต้นในด้านการจัดหา แต่ยังขาด
การบริหารพัสดุ (ครุภัณฑ์) ที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผน/ก าหนดโครงการ การก าหนดความต้องการ การจัดหา 
การแจกจ่าย การควบคุม/บ ารุงรักษาและการจ าหน่าย การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษาและความคุ้มค่าของ
ครุภัณฑ์แต่ละรายการ ครุภัณฑ์บางประเภทมีการน ามาใช้งานจริงเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แต่
ครุภัณฑ์บางประเภทไม่ได้มีการบันทึกประวัติการใช้งาน  จึงท าให้ส านักฯ ไม่สามารถวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้ และอีกทั้งไม่สามารถวิเคราะห์ถึง
ความคุ้มค่าของครุภณัฑ์รายตัวและแต่ละประเภทได้เช่นเดียวกัน  

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ผู้วิจัย จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการวิเคราะห์ความคุ้มประโยชน์
ของการใช้ครุภัณฑ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการน าครุภัณฑ์ที่มีมาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
และบริหารการใช้ครุภัณฑ์ และการวางแผนงบประมาณในการซ่อมบ ารุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ทั้งนี้ นโยบาย
ของมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ โดยให้มีการ
ประหยัดพลังงานรวมไปถึงการวางแผนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ด้วย ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงได้ และยังเป็นการค านวณอัตราส่วนช่ัวโมงการใช้
งานจริงและต้นทุนเครื่องต่อปี ได้ตามอายุการใช้งานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ครุภัณฑ์ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

 



การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

28  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. เพื่อหาแนวทางในการจัดการและการบริหารการใช้ครุภัณฑ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตหรือข้อตกลง 
     1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์  จากข้อมูลในระบบ KKUFMIS ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2554 จ านวนครุภัณฑ์คงเหลือ ณ ปีงบประมาณ 2558  มีครุภัณฑ์จ านวน 766 รายการ  
ในรายการลงบัญชีและทะเบียน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558)   
     2. ความคุ้มค่า ศึกษาด้านค านวณอัตราส่วนช่ัวโมงการใช้งานจริง และต้นทุนเครื่องต่อปี KKUFMIS 
โดยใช้ครุภัณฑ์คงเหลือในบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 เท่านั้น  จ านวน 766 รายการ 
แยกประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้ 1) ด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  2) ด้านบริหารจัดการ (การใช้งาน
ประจ าในส านักงานฯ) รายการครุภัณฑ์ที่ศึกษา แบ่งเป็น 2  ประเภท คือ  

2.1 รายการครุภัณฑ์ที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการจัดการเรียนการสอน (ใช้ประจ าในห้องเรียน) 
ได้แก่ เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพสามมิต ิเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ และ ไมโครโฟน   

2.2 ประเภทและรายการครุภัณฑ์ที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการบริหารจัดการ(ใช้ประจ า
ส านักงาน) ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องโทรสาร เครื่องฉาย
ภาพสามมิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับเจ้าหน้าที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book เครื่องพิมพ์หมึกขาว
ด า และ เครื่องพิมพ์หมึกส ี (ที่มา:ข้อมูลในระบบ KKUFMIS ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2554 
จ านวนครุภัณฑ์คงเหลือ ณ ปีงบประมาณ 2558   มีครุภัณฑ์จ านวน 766 รายการ  ในรายการลงบัญชีและ
ทะเบียน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558)   

3. ช่ัวโมงเทียบมาตรฐาน (ต่อไปนี้ จะใช้ค าว่า ช่ัวโมงมาตรฐาน)  
    3.1 วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการ (ใช้ประจ าส านักงาน) ได้ก าหนด

จ านวนช่ัวโมงใช้งานเทียบมาตรฐาน คือ จ านวน 8 ช่ัวโมง  (1 ปีท างาน จ านวน 261 วัน) (ดังนั้น จ านวนช่ัวโมง
มาตรฐานเท่ากับ 261 วัน × 8 ช่ัวโมง = 2,088 ช่ัวโมงต่อปี) 

     3.2 วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ด้านการจัดการเรียนการสอน (ใช้ประจ าในห้องเรียน)
ได้ก าหนดจ านวนช่ัวโมงใช้งานเทียบมาตรฐาน คือ 1 ภาคการศึกษา ใช้เวลาเรียน 4 เดือน (จ านวน 14,256 
ช่ัวโมง X 4 เดือน = 57,024 ช่ัวโมง) 
          4. กลุ่มผู้ใช้ครุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ  1) ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ และ 2) ผู้ดูแลครุภัณฑ์   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ศึกษาด้านความคุ้มค่า ผู้วิจัย ศึกษาด้านการค านวณอัตราส่วนช่ัวโมงการใช้งานจริงและ

ต้นทุนเครื่องต่อปี  ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ศึกษาได้จากระบบทะเบียนทรัพย์สินในระบบ KKUFMIS โดยใช้ครุภัณฑ์
คงเหลือในบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 เท่านั้น   และศึกษาจากข้อมูลต้นทุนเครื่อง
ต่อปี (ผู้วิจัยดูเฉพาะค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน)   

1. ข้อมูลความคุ้มค่าวิเคราะห์จาก  1) กลุ่มรายการครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ในระหว่างอายุใช้งาน  2) กลุ่มที่มี
อายุมากกว่าอายุการใช้งาน  โดยน าข้อมูลรายงานทรัพย์สินมาท าการวิเคราะห์อายุการใช้งานของทรัพย์สิน การ
วิเคราะห์ผลต่อการคิดค่าเสื่อมราคา ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์แบบ conservative ซึ่งตรงกับลักษณะการคิดค่า
เสื่อมแบบวิธีอัตราเร่ง (ตามสภาพการใช้งานจริงที่สุด) มาใช้ในการศึกษาครั้งนี ้

2. ประเภททรัพย์สินที่ต้องน ามาค านวณค่าเสื่อมราคาเพื่อหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยก าหนดอายุการ
ใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวนรายการ 766 รายการ 1) 
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รายการครุภัณฑ์ที่ใช้ประจ าในห้องเรียน  แบบเจาะจง จ านวน 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องฉายภาพวีดีโอ
โปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับอาจารย์ผู้สอน เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
และ ไมโครโฟน 2) ครุภัณฑ์ที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการบริหารจัดการ (ใช้ประจ าส านักงาน) จ านวน 8 
รายการ  ได้แก ่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องโทรสาร เครื่องฉายภาพ
สามมิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับเจ้าหน้าที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book เครื่องพิมพ์หมึกขาวด า 
และ เครื่องพิมพ์หมึกส ีรายละเอียดดังแนบและค านวณโดยวิธีเส้นตรงดังนี้ 

   ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน / ปี  =        ราคาทุนของสินทรัพย ์
                                           อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความคุ้มค่าการใช้ครุภัณฑ์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น 2 กลุ่ม  ดังนี ้
1. กลุ่มผู้ใช้ครุภัณฑ์ ได้แก่ บุคลากรสายผู้สอน จ านวน 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน   
2. กลุ่มผู้ดูแลครุภัณฑ์ ได้แก่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จ านวน 1 คนประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ ประเภทบุคลากร สังกัด/คณะ/หน่วยงาน ระดับการศึกษา  ประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้ประจ าในห้องเรียน  
และครุภัณฑ์ที่ใช้ประจ าในส านักงานฯ  
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านการจัดการและการบริหารการใช้ครุภัณฑ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การสนทนากลุ่ม) แบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
1) ผู้ใช้งานครุภัณฑ์  ได้แก่ บุคลากรสายผู้สอน จ านวน 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน  2) 
ผู้ดูแลครุภัณฑ์ ได้แก่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จ านวน 1 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
 ข้อมูลในระบบ KKUFMIS ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2554 จ านวนครุภัณฑ์คงเหลือ 
ณ ปีงบประมาณ 2558 มีครุภัณฑ์จ านวน 766 รายการ ในรายการลงบัญชีและทะเบียน กลุ่มตัวอย่างแบ่งตาม
ประเภทครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน จ านวนช่ัวโมงใช้งานเทียบมาตรฐานที่น ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่า มีดังนี ้

 1. ครุภัณฑ์ที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าที่ใช้ประจ าในห้องเรียน ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธีเจาะจง 
จ านวน 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ และ ไมโครโฟน    

 2. ครุภัณฑ์ที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการบริหารจัดการ (ใช้ประจ าส านักงาน) ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบวิธีเจาะจง จ านวน 8 รายการ ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน เครื่องโทรสาร เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับเจ้าหน้าที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Note book เครื่องพิมพ์หมึกขาวด า และเครื่องพิมพ์หมึกสี ดังตารางที่ 1 และ 2  

 
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างแบบวิธีเจาะจง แบ่งตามประเภทครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน จ านวนช่ัวโมงใช้งานเทียบ

มาตรฐานทีน่ ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการจัดการเรียนการสอน (ใช้ประจ าในห้องเรียน) 
ประเภทครุภัณฑ์ 

(ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ปี 
งบประมาณ   

ที่จัดซื้อ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ 

มาตรฐาน
อายุการ 

ใช้งาน (ปี) 

ครุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
ระหว่างอายุ 
ใช้งาน (ปี) 

จ านวนชั่วโมง 
ใช้งานเทียบ
กับมาตรฐาน 

คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

เครื่องฉายภาพวีดีโอ
โปรเจคเตอร์ 2554 12 เครื่อง 5 2554-2559 

(มากกว่า 5 ปี) 

9 ชั่วโมง/วัน, 
  

57,024 ชั่วโมง
ต่อปี 

ความสว่าง 3,000 -5,000 
Ansi Lumens 

เครื่องฉายภาพสามมิติ 2554 12 เครื่อง 5 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) ความสว่างของหลอดไฟ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 2554 12 เครื่อง 3 2554-2559 

(มากกว่า 5 ปี) 
หน่วยความจุข้อมูล 
ความเร็ว 

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 2554 12 เครื่อง 5 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) เสียงดังคมชัด ไม่สะดุด 

เครื่องขยายเสียงพร้อม
ไมโครโฟน 2554 12 ชุด 5 2554-2559 

(มากกว่า 5 ปี) 
เสียงดังคมชัด เชื่อมกับ
ล าโพงและเครื่องขยายเสียง 

ที่มา:ข้อมูลในระบบ KKUFMIS ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2554 จ านวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 766 รายการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558) 
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ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างแบบวิธีเจาะจงแบ่งตามประเภทครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน จ านวนช่ัวโมงใช้งานเทียบ
มาตรฐานทีน่ ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการจัดการเรียนการสอน (ใช้ประจ าส านักงาน) 

ประเภทครุภัณฑ์ 
(ใช้ประจ าส านักงาน) 

ปี 
งบประมาณ 

ที่จัดซื้อ 

จ านวน
ครุภัณฑ์ 

 

มาตรฐาน
อายุการ 

ใช้งาน (ปี) 

ครุภัณฑ์ท่ีอยู่
ในระหว่างอายุ 

ใช้งาน (ปี) 

จ านวนชั่วโมงใช้
งานเทียบ
มาตรฐาน 

คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

2554 4 เครื่อง 8 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) 

 
 
 
 
 
 

8 ชั่วโมง/วัน, 
  

2,088 ชั่วโมงต่อปี 
 

 
 
 

 
 

ปริมาณการพิมพ์
ต่อ 1 นาท ี

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสว่น 

2554 46 เครื่อง 8 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) 

ขนาด 12,000 - 
50,000 BTU 

เครื่องโทรสาร 2554 3 เครื่อง 8 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) 

การรับ-ส่ง 
รวดเร็ว/ นาท ี

เครื่องฉายภาพสามมิต ิ 2554 3 เครื่อง 5 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) 

ความสว่างของ
หลอดไฟ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะส าหรับเจ้าหน้าที ่

2554 22 เครื่อง 3 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) 

หน่วยความจุ
ข้อมูล ความเร็ว 

เครื่องคอมพิวเตอร์ Note 
book 

2554 12 เครื่อง 3 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) 

หน่วยความจุ
ข้อมูล ความเร็ว 

เครื่องพิมพ์หมึกขาวด า 2554 11 เครื่อง 3 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) 

ปริมาณการพิมพ์
ต่อ 1 นาท ี

เครื่องพิมพ์หมึกสี 2554 2 เครื่อง 3 2554-2559 
(มากกว่า 5 ปี) 

ปริมาณการพิมพ์
ต่อ 1 นาท ี

ที่มา:ข้อมูลในระบบ KKUFMIS ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2554 จ านวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 766 รายการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558) 

 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับรวบรวมข้อมูลได้แก่ 

1. กลุ่มตัวอย่างส าหรับรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
1.1 กลุ่มผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  

ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน อาจารย์ประจ าในส านักฯ จ านวน 15 คน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
133 คน อาจารย์พิเศษ จ านวน 17 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน รวมจ านวน 185 คน  

1.2 กลุ่มผู้ดูแลครุภัณฑ์ ผู้วิจัยใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนักสารสนเทศ จ านวน 2 คน  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
จ านวน 1 คน ต าแหน่ง ช่างเทคนิค จ านวน 1 คน รวมจ านวน 4 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับรวบรวมข้อมูลโดยจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยใช้ 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ประกอบด้วย  

 2.1 กลุ่มผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน อาจารย์ประจ า
ในส านัก ฯ จ านวน 15 คน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 133 คน อาจารย์พิเศษ จ านวน 17 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน รวมจ านวน 185 คน 

 2.2 กลุ่มผู้ดูแลครุภัณฑ์ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนักสารสนเทศ จ านวน 2 คน  
ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 คน ต าแหน่งช่างเทคนิค จ านวน 1 คน รวมจ านวน 4 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ โดยค านวณอัตราส่วนช่ัวโมงการใช้งานจริงและต้นทุน
เครื่องต่อปี  ข้อมูลในระบบ KKUFMIS ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2554 จ านวนครุภัณฑ์
คงเหลือ ณ ปีงบประมาณ 2558 มีครุภัณฑ์จ านวน 766 รายการ  ในรายการลงบัญชีและทะเบียน  เท่านั้น  โดย
น าข้อมูลรายงานทรัพย์สินมาวิเคราะห์อายุการใช้งานของทรัพย์สิน การวิเคราะห์ผลต่อการคิดค่าเสื่อมราคา 
โดยใช้การวิเคราะห์แบบ conservative ซึ่งตรงกับลักษณะการคิดค่าเสื่อมแบบวิธีอัตราเร่ง (ตามสภาพการใช้
งานจริงท่ีสุด) (ดวงมณี, 2548) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ผลข้อมูล ได้แก่ จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จ านวน 185 ชุด ได้แก่  
ผู้บริหาร จ านวน 1 คน อาจารย์ประจ าในส านักฯ จ านวน 15 คน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 133 คน 
อาจารย์พิเศษ จ านวน 17 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน รวมจ านวน 185 คน 

โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ จ านวนตัวเลข เพื่อแสดงตารางประกอบการเขียน
บรรยาย โดยแปรผลและแบ่งช่วงระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ (ส าเริง และสุวรรณ, 2547) 
   คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายความว่า มีการใช้งานคุ้มค่าในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายความว่า มีการใช้งานคุ้มค่าในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายความว่า มีการใช้งานคุ้มค่าในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายความว่า มีการใช้งานคุ้มค่าในระดับน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 –1.80   หมายความว่า มีการใช้งานคุ้มค่าในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การสนทนากลุ่ม) ทั้ง 2 รูปแบบ คือ 
3.1 รูปแบบท่ีเป็นทางการ การเชิญผู้ร่วม คือ กลุ่มผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ได้แก่ 

ผู้บริหาร จ านวน 1 คน อาจารย์ประจ าในส านักฯ จ านวน 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน รวม
จ านวน 35 คน มาสนทนารวมเป็นกลุ่มตัวอย่างเจาะจง การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (Depth Interview) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกปัญหา  อภิปรายร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นการใช้ครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่าภายในห้องเรียน  กลุ่มผู้ดูแล
ครุภัณฑ์ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนักสารสนเทศ จ านวน 2 คน  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา จ านวน 1 คน ต าแหน่งช่างเทคนิค จ านวน 1 คน รวมจ านวน 4 คน  (วรรณี, 2551) 

3.2 รูปแบบไม่เป็นทางการ  โดยใช้วิธีการจ าแนกชนิดข้อมูลแบบใช้ทฤษฎี คือการใช้มาตรฐาน
จ านวนช่ัวโมงของครุภัณฑ์ในการใช้งานจริง และไม่ใช้ทฤษฎี วิธีการใช้งานท่ีเข้าถึงการใช้ครุภัณฑ์แบบง่าย จาก
ผู้ดูแลครุภัณฑ์  (Miles and Huberman, 1994 อ้างถึงใน นคร และภรณี, 2555)   

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลใช้สถิติในการวิเคราะห์ ผลข้อมูล

แยกตามข้อมูลทั่วไป ลักษณะส่วนบุคคล ประเภทบุคลากร ดังนี้อาจารย์ประจ าสังกัดคณะฯ จ านวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.90 อาจารย์พิเศษ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79 อาจารย์ประจ าส านักฯ จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 สังกัด/คณะฯ จ านวน  
104 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 สังกัดหน่วยงานส านักวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.31  
สังกัดหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79 ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 ระดับปริญญาโท  จ านวน 53  คน คิด
เป็นร้อยละ 31.55 ระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.14 และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ   

 
2.  ผลวิเคราะห์ความคุ้มค่า มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความคุ้มค่าจากการคิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีอัตราส่วน 
การวิเคราะห์การค านวณหาต้นทุนครุภัณฑ์ต่อบาท เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานและความคุ้มค่าของ

ครุภัณฑ์แต่ละประเภท ประจ าอาคารเรียนพจน์ สารสิน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า ครุภัณฑ์ทุกประเภทมี
การใช้งานคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งาน การค านวณราคาจัดซื้อ เพื่อน ามาค านวณหาต้นทุน
ครุภัณฑ์ต่อบาท และน ามาเปรียบเทียบกับการใช้งานโดยเอาเวลาที่ใช้งานจริงของครุภัณฑ์แต่ละประเภทมา
ค านวณ ครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานอย่างต่ า 3 ปี อย่างสูง 5 ปี มีการใช้งานคุ้มค่าในระดับมาก คือเครื่อง



การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

32  
 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับอาจารย์ผู้สอน จากการค านวณต้นทุนครุภัณฑ์การใช้งานจริง  (บาท/ช่ัวโมง) 
(29,960÷171,072) = 0.17 บาทต่อช่ัวโมง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนันยา และ กานต์พิชชา (2553) เรื่อง
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพบว่า
ส่วนใหญ่ครุภัณฑ์ใช้คุ้มค่าในเรื่องการบริหารจัดการ และบริการวิชาการ ดังตารางที่ 3  

อธิบายตามข้อเท็จจริงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือที่แก้ไข
เพิ่มเติม การตีราคาทรัพย์สินที่ราคาทุนของทรัพย์สินไม่ถึง 30 ,000 บาท หรือหมดอายุการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว  เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องตีราคาทรัพย์สิน  แต่บันทึกรายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สินนั้นใน
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีก าหนดใหม่ แทนทะเบียนคุมครุภัณฑ์เดิม   
 

ตารางที่ 3 แสดงการค านวณหาตน้ทุนครุภัณฑ์ต่อบาทเพ่ือเปรียบเทียบการใช้งานและความคุ้มค่าของครุภัณฑ์
แต่ละประเภท ประจ าอาคารเรียนพจน์ สารสิน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเภททรัพย์สิน 
อายุการใชง้าน 

(ปี) 
อัตราค่าเสื่อม
ราคาต่อป ี(%) 

ราคา 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ต้นทุนครุภัณฑ์
ตามมาตรฐาน1 

(บาท/ชั่วโมง) 

ต้นทุนครุภัณฑ์ 

การใช้จริง2  
(บาท/ชั่วโมง) อย่างต่ า อย่างสูง อย่างต่ า อย่างสูง 

1.ครุภัณฑ์ส านักงาน 8 12 8.5 12.5    
  1.1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 7 - - - 100,000.00 4.89 5.98 
  1.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 7 - - - 50,092.35 2.45 2.99 
  1.3 เครื่องโทรสาร 7 - - - 12,590.00 0.61 0.75 
  1.4 เครื่องพิมพ์ส าเนาเอกสารหมึกขาวด า  7 - - - 5,890.00 0.76 0.35 
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ 5 10 10.0 20.0    
  2.1 เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ - 7 - - 36,400.00  2.84 0.12 
  2.2 ไมโครโฟน - 7 - - 9,750.00 0.76 0.03 
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ 5 10 10.0 20.0    
  3.1 เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร์ - 7 - - 55,900.00 4.37 0.19 
  3.2 เครื่องฉายภาพสามมิต ิ - 7 - - 54,000.00 4.22 0.18 
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 3 5 20.0 33.0    
  4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน 

- 7 - - 29,960.00 3.90 0.17 

  4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ใช้ประจ า
ส าหรับเจ้าหนา้ที ่

- 7 - - 14,616.50 1.90 2.33 

  4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book - 7 - - 21,400.00 2.79 3.41 
1 ต้นทุนครุภัณฑ์ตามมาตรฐาน = ราคาที่จัดซื้อ / (อายุการใช้งานข้ันต่ า (ปี) x 365 วัน x 7 ชั่วโมง) 
2 ต้นทุนครุภัณฑ์การใช้จริง = ราคาที่จัดซื้อ / (อายุการใช้งานข้ันต่ า (ปี) x ชั่วโมงการใช้จริงใน 1 ปี)   
 
 

2.2 ความคุ้มค่าตามความเห็นของผู้ใช้ครุภัณฑ์ในด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของ
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลการวิเคราะห์การใช้ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน ทั้งหมด 8 ห้อง (ขนาดความจุ 120 ท่ีนั่ง) มีจ านวน
ช่ัวโมงที่ใช้ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนท้ังหมด 5,150.40 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา เมื่อพิจารณาแยกวิเคราะห์ตาม
ห้องเรียน แต่ละห้องประจ าอาคารพจน์ สารสิน ปีการศึกษา 2558 พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ครุภัณฑ์ประจ าห้อง
ของห้องเรียน GL214 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง พบว่า ห้อง GL214  จ านวนรายวิชาที่ใช้
ห้องเรียนท้ังหมด  จ านวน 21 กลุ่ม 11 รายวิชา จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ คือ 638.40 
ช่ัวโมงต่อภาคการเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.40 รองลงมามีการใช้ครุภัณฑ์ประจ าห้อง ห้องเรียน GL215 (ขนาด
ความจุ 120 ท่ีนั่ง) มีจ านวนรายวิชาที่ใช้ห้องเรียนท้ังหมด จ านวน 18 กลุ่ม 11 รายวิชา จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ใน
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การเรียนการสอนต่อสัปดาห์ คือ 590.4 ช่ัวโมงต่อภาคการเรียน  คิดเป็นร้อยละ 11.46 และมีการใช้ครุภัณฑ์
ประจ าห้อง ห้องเรียน GL212 (ขนาดความจุ 120 ท่ีนั่ง)   มีจ านวนรายวิชาที่ใช้ห้องเรียนทั้งหมด  จ านวน 15 
กลุ่ม 10 รายวิชา จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ คือ 528 ช่ัวโมงต่อภาคการเรียน  คิดเป็น
ร้อยละ 10.25 ดังนั้นผลวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอนจ านวนช่ัวโมงใช้งานเทียบ
มาตรฐาน คือ จ านวน 8 ช่ัวโมง/วัน 5 วัน/สัปดาห์ เท่ากับ 40 ช่ัวโมง ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า พบว่า ใช้งาน
จริงในห้องเรียน ห้อง GL 214  จ านวนรายวิชาที่ใช้ห้องเรียนทั้งหมด  จ านวน 21 กลุ่ม 11 รายวิชา จ านวน
ช่ัวโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ คือ 76 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งใช้งานจริงมากกว่าจ านวนช่ัวโมงใช้งาน
เทียบมาตรฐานเท่ากับ 36 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ดังแสดงการเปรียบเทียบดังตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4 ความคุ้มค่าตามความเห็นของผู้ใช้ครุภัณฑ์ในด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ใช้ประจ า

ห้องเรียน) ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่ใช้ครุภณัฑ์
ประจ าห้องเรยีน จ านวนรายวิชาที่ใช้ห้องเรียน จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการ

เรียนการสอน / สัปดาห ์
จ านวนชั่วโมง / 
ภาคการศึกษา ร้อยละ 

ห้องเรียน GL212 จ านวน 15 กลุ่ม 10 รายวิชา 33.00 528.00 10.25 
ห้องเรียน GL213 จ านวน 19 กลุ่ม 9 รายวิชา 29.00 464.00 9.01 
ห้องเรียน GL214 จ านวน 21 กลุ่ม 11 รายวิชา 39.90 638.40 12.40 
ห้องเรียน GL215 จ านวน 18 กลุ่ม 11 รายวิชา 36.90 590.40 11.46 
ห้องเรียน GL216 จ านวน 18 กลุ่ม 10 รายวิชา 31.80 508.80 9.88 
ห้องเรียน GL217 จ านวน 10 กลุ่ม 6 รายวิชา 30.00 480.00 9.32 
ห้องเรียน GL218 จ านวน 9 กลุ่ม 6 รายวิชา 21.00 336.00 6.52 
ห้องเรียน GL219 จ านวน 8 กลุ่ม 6 รายวิชา 28.30 452.80 8.79 
ห้องเรียน GL312 จ านวน 7 กลุ่ม 4 รายวิชา 18.00 288.00 5.59 
ห้องเรียน GL313 จ านวน 4 กลุ่ม 4 รายวิชา 12.00 192.00 3.73 
ห้องเรียน GL314 จ านวน 7 กลุ่ม 6 รายวิชา 24.00 384.00 7.46 
ห้องเรียน GL315 จ านวน 2 กลุ่ม 2 รายวิชา 18.00 288.00 5.59 

รวมจ านวนชั่วโมงทีใ่ชต้ลอด 1 ภาคการศึกษา 5,150.40 100.00 
หมายเหตุ 1) จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้องเรียน (ใช้ต้ังแต่วันจันทร์ – วันเสาร์)  รวม 6 วันต่อสัปดาห์ 
 2)  ใช้เวลา 9 ชั่วโมงต่อวันต่อ 1 ห้องเรียน 
 3) 1 สัปดาห์รวม 54 ชั่วโมง 
 4) รายวิชาทั้งหมด 22 รายวิชา เวลาทั้งหมดที่ใช้ 1,188 ชั่วโมง  
 5) รวมการใช้เวลาทั้งหมด 12 ห้องเรียน (12 ห้องเรียน x 1,188 ชม.  =  14,256 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 6) เมื่อพิจารณารวม 1 ภาคการศึกษา ใช้เวลาเรียน 4 เดือน (14,256 ชั่วโมง X 4 เดือน = 57,024 ชั่วโมง) 
 

2.3 ความคุ้มค่าตามความเห็นของผู้ใช้ครุภัณฑ์ในด้านบริหารจัดการ (การใช้งานประจ าในส านักงาน ฯ) 
ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลการวิเคราะห์การใช้ครุภัณฑ์ด้านบริหารจัดการ (การใช้งานประจ าในส านักงานฯ) ได้แก่ ห้อง
ประชุม (ใช้ประชุมไม่เกิน 10 คนต่อ 1 ห้อง) ห้องท างานประจ าของบุคลากร โดยภาพรวมมีการใช้ครุภัณฑ์
ประจ าห้องทั้งหมด 2,907 ช่ัวโมงต่อปีงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ครุภัณฑ์ประจ าห้อง พบว่า ห้อง
ท างานของบุคลากร มีการใช้งานครุภัณฑ์มากที่สุด จ านวนช่ัวโมงที่ใช้มากที่สุดคือ จ านวน 1,820 ช่ัวโมง คิดเป็น
ร้อยละ 62.61 รองลงมาคือห้องประชุม ได้แก่ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 GL335-336 มีการใช้ครุภัณฑ์ตลอด
ปีงบประมาณ จ านวน 996 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 34.26 ห้องประชุม ช้ัน 1 GL 104 (ใช้ประชุมไม่เกิน 10 คน) 
มีการใช้ครุภัณฑ์ตลอดปีงบประมาณ จ านวน 52 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 1.79 และห้องประชุม ช้ัน 2 ห้องกระจก 
(ใช้ประชุมไม่เกิน 10 คน) มีการใช้ครุภัณฑ์ตลอดปีงบประมาณ จ านวน 39 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 1.34 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคุ้มคา่ในการใช้ครุภณัฑ์ด้าน
บริหารจดัการ (การใช้งานประจ าในส านักงานฯ) ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณลักษณะการใช้ห้องประชุม และ
ส านักงาน 

เวลาที่ใช้ห้องประชุมและส านักงาน 
(ต.ค.2558- ก.ย.2559) รวมจ านวน

ชั่วโมง 
ร้อยละ 
(%) 08.30 – 12.00 น. 

(3.5 ชม) 

13.00-16.30น. 

(3.5 ชม) 

16.30-19.30 น. 

(3 ชม) 

- ห้องประชุม ชั้น 1 GL 104 
  (ใช้ประชุมไม่เกิน 10 คน) 

16 24 12 52 1.79 

- ห้องประชุม ชั้น 3 GL 335-336  
  (ใช้ประชุมไม่เกิน 30 คน) 

546 450 - 996 34.26 

- ห้องประชุม ชั้น 2 ห้องกระจก 
   (ใช้ประชุมไม่เกิน 10 คน) 

12 15 12 39 1.34 

- ห้องท างานประจ าของบุคลากร    
  (จ านวนไม่เกิน 10 คนต่อ 1 ห้อง) 

840 840 140 1,820 62.61 

รวมเวลาในการใช้ห้องในส านักงาน 2,907 100.00 
หมายเหตุ    1) นับจ านวนวันที่ปฏิบัติราชการจริง จ านวน 5 วัน คือ วันจันทร์ – วันศุกร์  
                2) กรณีขอใช้ห้องในวันหยุด วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ (ไม่นับรวม) 
                3) จ านวน 7 ชั่วโมงต่อวัน x 5 วันต่อสัปดาห์ = 3,650 ชั่วโมงต่อปี (ชั่วโมงมาตรฐาน) 

 
         2.3 ความคุ้มค่าตามความคิดเห็นของผู้ใช้ครุภัณฑ์ และผู้ดูแลครุภัณฑ์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลจากวิเคราะห์จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ครุภัณฑ์ และผู้ดูแลครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ใช้ประจ าส าหรับเจ้าหน้าที่ มีการใช้งานคุ้มค่าในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 ( X

=4.03, SD = .32) รองลงมาคือมีการใช้งานคุ้มค่าในระดับมาก ไมโครโฟน ค่าเฉลี่ย 4.03 ( X =4.00, SD = 
.37) และการใช้งานคุ้มค่าในระดับมาก เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ค่าเฉลี่ย 3.98 
( X = 3.98, SD = .39) ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 

 
3. ผลการวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การบริหารจัดการของผู้ใช้งานครุภัณฑ์และ
ผู้ดูแลครุภัณฑ์  

กลุ่มผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน อาจารย์ประจ าในส านักฯ 
จ านวน 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน รวมจ านวน 35 คน มาสนทนารวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เจาะจง การสนทนากลุ่ม เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา 
โต้ตอบ ถกปัญหา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นการใช้ครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า
ภายในห้องเรียน และกลุ่มผู้ดูแลครุภัณฑ์ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนักสารสนเทศ จ านวน 2 คน  
ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 คน ต าแหน่งช่างเทคนิค จ านวน 1 คน รวมจ านวน 4 คน  (วรรณี, 
2551) โดยใช้วิธีการจ าแนกชนิดข้อมูลแบบใช้ทฤษฎี คือการใช้มาตรฐานจ านวนช่ัวโมงของครุภัณฑ์ในการใช้งาน
จริง และไม่ใช้ทฤษฎี วิธีการใช้งานที่เข้าถึงการใช้ครุภัณฑ์แบบง่าย จากผู้ดูแลครุภัณฑ์  (Miles and 
Huberman, 1994 อ้างถึงใน นคร และภรณี, 2555)  

ผลการวิเคราะห์ พบว่าโดยสรุปการพัฒนาและการใช้บริการครุภัณฑ์ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ใช้ครุภัณฑ์และผู้ดูแลครุภัณฑ์ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีใบค าแนะน าการใช้เครื่องเสียงให้ชัดเจน เพราะว่ามีปุ่มปรับมากมายและปรับยากมาก  
2. ควรมีการวางแผนการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ตามปีงบประมาณ  
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3. ควรมีระบบการตรวจเช็คโปรแกรมการท างานของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ Note book เป็น
ระยะปรับปรุงให้ระบบปฏิบัติการรองรับท้ังระบบ Android และ iOS ปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมี
จ านวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน 

4. ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการคิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีอัตราส่วนของครุภัณฑ์รายตัวและ
สร้างระบบการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณ เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทนครุภัณฑ์เก่า ที่หมดอายุการใช้งาน และช ารุด เสื่อมสภาพไป 
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับความคิดเหน็ของผู้ใช้ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ประจ า

อาคารเรยีนพจน์ สารสิน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (n=168) 

รายการครภุัณฑ ์
จ านวนความคิดเห็นของผู้ใช้ครุภณัฑ ์(เฉลี่ย) 

X  S.D. 
ระดับความคุ้มค่า 
ของการใช้งาน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

-  เครื่องฉายภาพวีดีโอ 
  โปรเจคเตอร์ 

8 
(4.8) 

148 
(88.1) 

6 
(3.6) 

2 
(1.2) 

4 
(2.4) 

3.91 0.58 มาก 

-  เครื่องฉายภาพสามมิติ 8 
(4.8) 

154 
(91.7) 

2 
(1.2) 

4 
(2.4) 

0 
(0.0) 

3.98 0.39 มาก 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
  ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

4 
(2.4) 

156 
(92.9) 

2 
(1.2) 

0 
(0.0) 

6 
(3.6) 

3.90 0.59 มาก 

-  เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 4 
(2.4) 

158 
(94.0) 

2 
(1.2) 

0 
(0.0) 

4 
(2.4) 

3.94 0.49 มาก 

-  ไมโครโฟน 6 
(3.6) 

160 
(95.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(1.2) 

4.00 0.37 มาก 

-  เครื่องถ่ายเอกสาร 
  ระบบดิจิตอล 

6 
(3.6) 

158 
(94.0) 

2 
(1.2) 

0 
(0.0) 

2 
(1.2) 

3.98 0.39 มาก 

-  เครื่องปรับอากาศแบบ 
  แยกส่วน 

4 
(2.4) 

160 
(95.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4 
(2.4) 

3.95 0.48 มาก 

-  เครื่องโทรสาร 12 
(7.1) 

148 
(88.1) 

2 
(1.2) 

2 
(1.2) 

4 
(2.4) 

3.69 0.58 มาก 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ใช้ประจ า 
  ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

10 
(6.0) 

156 
(92.9) 

0 
(0.0) 

2 
(1.2) 

0 
(0.0) 

4.03 0.32 มาก 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  Note book 

6 
(3.6) 

154 
(91.7) 

2 
(1.2) 

6 
(3.6) 

0 
(0.0) 

3.95 0.43 มาก 

-  เครื่องพิมพ์หมึกสี 6 
(3.6) 

158 
(94.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4 
(2.4) 

3.96 0.50 มาก 

เฉลี่ย 3.96 0.47 มาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก าหนดแผนการซ่อมบ ารุง รักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีจ านวนที่เพียงพอ

ต่อการใช้งานทุกรอบ 3 เดือน  6 เดือน และ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นการรักษาสภาพการใช้งาน
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 

2. ควรมีขั้นตอนหรือแผนผังแสดงการใช้งาน การเปิด ปิด อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนให้
ชัดเจน เพื่อผู้ใช้ครุภัณฑ์สามารถเปิดใช้งานได้ง่าย ลดขั้นตอน และลดระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ในการ
ประสานงานความช่วยเหลือในเบื้องต้น 
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3. ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลครุภัณฑ์ ให้สามารถซ่อมบ ารุงรักษาสภาพการ
ใช้งานของครุภัณฑ์ได้อย่างทันท่วงที และรวดเร็วในเบื้องต้น เพื่อลดขั้นตอนการส่งครุภัณฑ์ซ่อมอันเนื่องมาจาก
ระบบการท างานของครุภัณฑ์แต่ละชนิด  

4. ควรมีการจัดอบรมการใช้ครุภัณฑ์ให้กับอาจารย์ผู้สอนให้เข้าใจวิธีการใช้งานของครุภัณฑ์แต่ละ
ประเภทที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้งานได้ทันที และมีประสิทธิภาพ 

5. ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการคิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีอัตราส่วนของครุภัณฑ์รายตัวและ
สร้างระบบการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณ เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทนครุภัณฑ์เก่า ที่หมดอายุการใช้งาน และช ารุด เสื่อมสภาพไป 

6. แนวทางการพัฒนาโปรแกรมคิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีอัตราส่วนของครุภัณฑ์รายตัว ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. การพัฒนา QR Code ส าหรับการลดขั้นตอนการให้บริการการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน  
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร 
บุคลากร สายผู้สอนบุคลากรสายสนับสนุนในส านักวิชาศึกษาทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน  
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การศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้บริการแอปพลิเคชนั IPSR Mahidol 

 Opinion Towards IPSR Mahidol Application Usage 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR 
Mahidol ศึกษาระบบการท างาน ความพร้อม รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการ กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาคือบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol จ านวน 56 คน ที่ตอบ
แบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มี
อายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป และเป็นบุคคลทั่วไป (ร้อยละ 39) บุคลากร (32.1) และนักศึกษาของสถาบันฯ (ร้อย
ละ 28.6) ในเรื่องพฤติกรรมในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใช้บริการเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่รู้จัก แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol จาก
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ท าการออกบูธในงานประชุมประชากรและสังคม และงานแนะน า
หลักสูตรให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่ใช้บริการเพื่อการประชุมประชากรและสังคม งานด้าน
การศึกษา และติดตามจดหมายข่าวกับการพัฒนา ตามล าดับ และส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าหรือชักจูงให้ผู้อื่นใช้
บริการแอปพลิเคชนั IPSR Mahidol ในขณะที่ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยพบปัญหาขณะใช้งาน มีเพียงส่วนน้อยที่มีปัญหาการ
ใช้งานในข้ันตอนการดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน ส่วนความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการ แอปพลิเคชัน 
IPSR Mahidol พบว่า ช่วยให้สามารถเข้าถึงการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ดี และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เนื่องจากให้ความรู้สึกที่มี
ความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ตลอดเวลา ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น  แอปพลิเคชัน  IPSR  Mahidol  

 
Abstract 

This study aims to explore opinion and satisfaction towards IPSR Mahidol 
Application usage as well as its function, readiness, and operational problems and 
challenges. The studied population include a total of 56 consisting of staff, students, and 
the general public who use IPSR Mahidol application. The study found that most of the 
respondents are female. And the majority are 40 years old or older. More than one third 
(39%) are general public followed by IPSR’s staff (32.1%) and students (28.6). Regarding 
application usage behavior, it is found that most respondents have been using the 
application for more than 6 months and most came to know the application by 
recommendations from IPSR staff at IPSR Mahidol Application booth at IPSR annual 
conference and IPSR open house event. In addition, the study also found that the majority 
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of the respondents have moderate level of knowledge and understanding of the 
application’s function. Most used functions include IPSR annual conference, education, and 
IPSR newsletter accordingly. Most respondents never recommend the application to others 
while users reported having high satisfaction toward it. The majority of the respondents have 
not experienced any problems using the application. Minor challenges are found in the 
downloading and installing process. Reasons for opting IPSR Mahidol is the quick access to 
information provided by IPSR. Moreover, IPSR Mahidol also serves as a good channel for 
publicity and helps keeping good image towards the institute as it provides the sense of 
modernity, convenience, and quick access for information which is available at all time. High 
level of satisfaction in all aspects towards the application is also reported.   
Keywords: opinion, application, IPSR, mahidol  

 
บทน า     

ปัจจุบันองค์กรที่ประสบผลส าเร็จส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่แข็งแกร่ง เพราะมีความตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลทั่วไปท่ัวโลก และจากการเติบโตของสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพทม์ือถือ ท าให้ในปัจจุบันแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ได้รับความนิยม
มากขึ้น มีการเติบโตอย่างแบบก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  

วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีไร้สายกันมากขึ้น ทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ต
โฟน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีจ านวนผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนในประเทศไทยอย่างน้อย 29 ล้านคน โดย
ตัวเลขประมาณ 30% ของผู้ใช้งานมือถือท้ังหมดในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 (DATT, 2014) ส่วนในชุมชนเมืองนั้น
มีการใช้งานของสมาร์ตโฟนที่เพิ่มขึ้นจาก 17% ในปี 2555 เป็น 36% ในปี 2556 นับเป็นการเติบโตมากกว่า
หนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียว (Yozzo Thailand’s Mobile Maket Information, 2014) ซึ่งพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือดังกล่าว ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่าน
มือถือเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นอย่างมาก  

จากการส ารวจของบริษัท โย๊ซโซ จ ากัด พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ที่เปลี่ยนไป
ของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคไทยใช้เวลาอยู่กับสื่ออุปกรณ์มือถือถึง 1 ช่ัวโมง 56 นาที หรือ 38% ของเวลาที่ใช้
บริโภคสื่อทั้งหมด (Yozzo Thailand’s Mobile Maket Information, 2014) กิจกรรมที่ผู้บริโภคใช้บน
โทรศัพท์สมาร์ตโฟนมากที่สุดคือ การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ 69% และโซเชียลเน็ตเวิร์ก 65% แต่สิ่งที่
น่าสนใจคือ การใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งตามอันดับที่สาม นับเป็นตัวเลข 57% (Yozzo Thailand’s Mobile 
Maket Information, 2014) ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 พบว่าประเทศไทยได้ติดอันดับ 1 ใน 10 
ประเทศที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือมากที่สุดในโลกใน Google Play Store ซึ่งเป็นการเติบโต
ต่อเนื่องจากสถิติในปี 2555 ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ
มากที่สุดในโลกท้ังใน Google Play Store และ IOS App Store (App Annie Index, 2014) 

จากสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโยลีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
แอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ส าหรับองค์กรทุก
ประเภท เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีความสะดวกเข้ากับกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐระดับชาติเองก็ได้มีการปรับตัวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการท างานด้วยเช่นกัน 
จึงได้ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเรื่องการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) กล่าวคือ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 
พ.ศ. 2554-2563 ในยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 6.5 “ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ และการ
รวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง” ได้มีการกล่าวถึงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าเว็บท่า (Portal) ในการเข้าถึง
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แหล่งข้อมูลความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยใช้ความร่วมมือและการสนับสนุน
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการให้บริการ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กร
มหาชน) (สรอ.) ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาการให้บริการตามกรอบแนวทางของรัฐบาล และได้จัดท า
โครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channels) โดยมุ่งเน้นให้
มีระบบการให้บริการในรูปแบบ Mobile Application แก่ภาครัฐ ด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางของแอปพลิเคชัน
ภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ในการรวบรวม Mobile Application ของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อให้บริการแก่ประชาชนท าให้ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐสามารถเข้าถึงได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา 
จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ต่างๆ ได้ (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558)  

เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรตามนโยบายระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าว 
และเพื่อเป็นการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลผลงานวิชาการ กิจกรรม และหลักสูตรต่าง ๆ ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีส าหรับองค์กรอีก
ทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา IPSR Application (Institute for Population and Social 
Research Application) (ภาพที่ 1) ซึ่งประกอบด้วยช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ( Icon) 16 ช่องทาง เช่น 
เว็บไซต์สถาบันฯ หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดงานประชุม/อบรม ห้องสมุด Facebook Fan page ของ
สถาบันฯ และของโครงการต่างๆ ช่องดู YouTube channel การซื้อหนังสือออนไลน์ การจอง/การดูห้อง
ประชุม การลงทะเบียนการประชุมกลางปี “ประชากรและสังคม” การตอบแบบสอบถามออนไลน์ ฯลฯ ซึ่ง
สามารถท่ีจะเพิ่มเติมบริการอื่น ข้อมูลในส่วนต่างๆ ได้อีกในอนาคต 

ภาพที่ 1 ลักษณะของ IPSR Application, A: คิวอาร์โคด้ส าหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน, B: ช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูล (Icon) 16 ช่องทาง 
 
หลังจากที่ผู้วิจัยได้พัฒนา IPSR  Application เรียบร้อยแล้ว และได้มีการทดลองใช้งานเป็น

ระยะเวลา 1 ปี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชัน IPSR 
Mahidol” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

A B 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีได้ท าการศึกษาเฉพาะบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการ แอปพลิเคชัน 

IPSR Mahidol ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีจ านวน 56 คน และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ท่ีมลีักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ พฤติกรรมและความพึงพอใจต่างๆ ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มุ่งศึกษาความคิดเห็นและความ
พึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ซึ่งประกอบด้วยร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ในการเก็บข้อมูล มีรายละเอียดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือการใช้แบบสอบถามออนไลน์โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed Formal Structured Questionnaire) ซึ่งได้มีการทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยการให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานทดลองท าแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับข้อค าถาม แล้วน า
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการทดลองมาปรับแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยค าถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่ว ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ซึ่งลักษณะค าถามจะเป็น
แบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ได้แก่ ระยะเวลา
การใช้บริการ ความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการ ความถี่ในการใช้ สถานท่ีที่ใช้ การแนะน าหรือชักจูงผู้อื่นให้ใช้
บริการ โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ได้แก่ปัญหาที่
พบบ่อย ความพึงพอใจในการใช้บริการ ประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดจากการใช้บริการ และข้อควรปรับปรุง ซึ่ง
ลักษณะค าถามจะเป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ลักษณะค าถามเป็นการ
ถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งการตัดสินใจออกเป็น 5 ระดับ (บุญชม 
และศรีสะอาด, 2535) โดยเลือกระดับการให้ความส าคัญหรือพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน เพื่อใช้แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 คะแนน ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 คะแนน ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยเพศ อายุ และอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 71.4) เป็นเพศหญิง ขณะที่เป็นเพศชายร้อยละ 28.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ในช่วง มากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 32.1) ส่วนสถานะของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่ วไป (ร้อยละ 
39.3) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (n=56) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ (n=56) 
     ชาย 16 28.6 
     หญิง 40 71.4 
ช่วงอายุ (n=56) 
     ต่ ากว่า 21 ปี 6 10.7 
     21-25 ปี 9 16.1 
     26-30 ปี 5 8.9 
     31-35 ปี 6 10.7 
     36-40 ปี 12 21.4 
     มากกว่า 40 ปี 18 32.1 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม (n=56) 
     นักศึกษา 16 28.6 
     บุคลากรสถาบัน ฯ 18 32.1 
     บุคลท่ัวไป 22 39.3 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 
ในส่วนนี้ประกอบด้วยประเด็นการรับรู้แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol  ระยะเวลาในการใช้บริการ  

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ หมวดข้อมูลที่เข้าไปใช้บริการ  ความถี่ในการใช้บริการ สถานท่ีที่ใช้
บริการ และการแนะน าหรือชักจูงให้ผู้อื่นใช้บริการ (ตารางที่ 2) 

จากข้อมูลพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้บริการรับรู้แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol มีการรับรู้แอปพลิเค
ชันจากการจัดบูธ (ร้อยละ 41.5) รองลงมาคือมีคนแนะน า (ร้อยละ 38.3) รับรู้จากอีเมล (ร้อยละ 10.6) และรับรู้
จากโปสเตอร์น้อยที่สุด(ร้อยละ 8.5) ส่วนช่องทางอื่นๆ ร้อยละ 1.1 ระยะเวลาการใช้บริการแอปพลิเคชันพบว่า 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้บริการมากกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 45) รองลงมาคือ ใช้ประมาณ 5-6 เดือน (ร้อยละ 23)  
ใช้บริการ 3-4 เดือน (ร้อยละ 18)  ใช้บริการประมาณ 1-2 เดือน (ร้อยละ 8.9) และมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ที่
ใช้บริการน้อยกว่า 1 เดือน ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ประมาณ
ครึ่งหนึ่งระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการแอปพลิเคชันอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50) 
รองลงมาคือระดับมาก (ร้อยละ 27) และมีเพียงแค่ร้อยละ 7 เท่านั้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ส าหรับ
การใช้บริการในหมวดต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการในหมวดข้อมูลงานประชุมประชากร
และสังคม (ร้อยละ 32) รองลงมาคือ หมวดข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา (ร้อยละ 20) และหมวดจดหมายข่าว (ร้อย
ละ 18)  ตามล าดับ ส่วนความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์พบว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันจ านวนเกินครึ่ง (ร้อย
ละ 67) ใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมาคือ  3-4 ครั้ง (ร้อยละ 22)  5-6 ครั้ง (ร้อยละ 11) และ มากกว่า 
7 ครั้ง (ร้อยละ 4) ตามล าดับ สถานท่ีที่ผู้ใช้บริการอยู่ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชันพบว่า ส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชัน
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ในขณะอยู่ที่ท างาน (ร้อยละ 89) รองลงมาคือ อยู่ที่บ้าน (ร้อยละ 9) ในขณะที่การแนะน าหรือชักจูงให้ผู้อื่นใช้
บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol พบว่าผู้ที่เคยแนะน าหรือชักจูงให้ผู้อื่นใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าหรือ
ชักจูงผู้อื่นให้ใช้บริการ (ร้อยละ 63) ส่วนคนที่เคยแนะน าหรือชักจูงให้ผู้อื่นใช้บริการมีร้อยละ 37 
 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 

พฤติกรรมในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ร้อยละ 
การรับรู้แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 
     อีเมล 10.6 
     โปสเตอร์ 8.5 
     การจัดบูธ 41.5 
     มีคนแนะน า 38.3 
     อื่น ๆ 1.1 
ระยะเวลาการใช้บริการ 
     น้อยกว่า 1 เดือน 5.4 
     1-2 เดือน 8.9 
     3-4 เดือน 17.9 
     5-6 เดือน 23.2 
     มากกว่า 6 เดือน 44.6 
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ 
     มากที่สุด 16.1 
     มาก 26.8 
     ปานกลาง 50.0 
     น้อย 7.1 
การเข้าใช้บริการ 
     ศัพทานุกรม 15.8 
     สื่อสังคมออนไลน์ 1.8 
     ด้านการศึกษา 20.2 
     งานประชุมประชากรและสังคม 31.6 
     ตรวจสอบ/จองห้องประชุม 11.4 
     จดหมายข่าว ฯ 18.4 
     อื่นๆ 0.9 
ความถ่ีในการใช้บริการ/สัปดาห์ 
     1-2 ครั้ง 63.6 
     3-4 ครั้ง 21.8 
     5-6 ครั้ง 10.9 
     มากกว่า 7 ครั้ง 3.6 
สถานที่ในการใช้บริการ 
     ท่ีบ้าน 8.9 
     ท่ีท างาน 89.3 
     อื่นๆ 1.8 
การแนะน าหรือชักจูงให้ผู้อื่นใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 
    เคย 37.0 
    ไม่เคย 63.0 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol  
ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ประกอบด้วย

ประสบการณ์การพบปัญหาขณะใช้บริการ ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 
และข้อควรปรับปรุงแก้ไข (ตารางที่ 3) ซึ่งพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เคยพบปัญหาขณะใช้บริการแอปพลิเคชัน 
(ร้อยละ 87.8) มีเพียงร้อยละ 12.2 เท่านั้นที่เคยพบปัญหาขณะใช้บริการ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเค
ชันที่เคยพบปัญหาในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการติดตั้ง
โปรแกรมมีความยุ่งยาก (ร้อยละ 83.3) และระบบไม่สามารถท างานได้สมบูรณ์ (ร้อยละ 16.7) ตามล าดับ ส าหรับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อย
ละ 44.6) รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 33.9) และระดับปานกลาง (ร้อยละ 21.4) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ร้อยละ 

ท่านเคยพบปัญหาขณะใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol หรือไม ่
     เคย 12.2 
     ไม่เคย 87.8 
ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 
     การ Download และติดตั้งโปรแกรมมีความยุ่งยาก 83.3 
     ขั้นตอนในการใช้งานท่ีซับซ้อน - 
     ระบบไม่สามารถท างานได้สมบูรณ์ 16.7 
     การให้บริการข้อมูลมีความผิดพลาด - 
     อื่น ๆ - 
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol มากน้อยเพียงใด 
     มีความพึงพอใจมากที่สุด 33.9 
     มีความพึงพอใจมาก 44.6 
     มีความพึงพอใจปานกลาง 21.4 
     มีความพึงพอใจน้อย - 
     มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด - 
 

 4. ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 
ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะในเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ดี มี
การให้บริการข้อมูลหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้บริการได้ 24 ช่ัวโมง (ตารางที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นต่อการเลอืกใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol 

ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการ  ̅ S.D. การแปลงความหมาย 
หน่วยงานมีชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการเลือกใช้บริการ 4.45 0.66 มาก 
มีการประชาสัมพันธ์ท่ีด ีหลายช่องทาง 4.46 0.71 มาก 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 4.39 0.73 มาก 
แอปพลิเคชันมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ต่อการใช้งาน 4.41 0.71 มาก 
มีการสมัครใช้บริการไม่ยุ่งยาก 4.25 0.84 มาก 
มีการให้บริการข้อมูลหน่วยงานได้รวดเร็ว 4.46 0.69 มาก 
สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้รวดเร็ว 4.43 0.68 มาก 
สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง 4.46 0.66 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 0.71 มาก 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นบุคคลทั่วไป (ร้อยละ 39.3) รองลงมาเป็นบุคลากรของสถาบัน ฯ (ร้อยละ 32.1) และนักศึกษา (ร้อยละ 
28.6) ตามล าดับ 

พฤติกรรมในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol พบว่าผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ใช้
บริการมานานมากกว่า 6 เดือน โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จักแอปพลิเคชันจากค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ 
ที่ท าการออกบูธในงานประชุมประชากรและสังคม และงานแนะน าหลักสูตรให้กับนักศึกษาของสถาบัน ฯ ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการแอปพลิเคชันอยู่ในระดับปาน
กลาง ส าหรับหมวดข้อมูลที่มีผู้เข้าไปใช้บริการมากท่ีสุดคือ งานประชุมประชากรและสังคม งานด้านการศึกษา 
และติดตามจดหมายข่าวกับการพัฒนา ซึ่งผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ไม่เคยแนะน าหรือชักจูงให้ผู้อื่นใช้
บริการ และโดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ส่วนใหญ่ไม่เคยพบปัญหาขณะใช้งาน 
ส่วนคนที่ประสบปัญหาการใช้งานส่วนใหญ่พบว่ามีปัญหาในขั้นตอนของการติดตั้งแอปพลิเคชัน เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน iOS ของเครื่องโทรศัพท์มือถือของตนเอง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดเฉพาะกับระบบ iOS 
เนื่องจากก่อนท าการติดตั้งโปรแกรม ระบบ iOS จะมีการสอบถาม รหัสผ่านท่ีเจ้าของ iOS ได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งเป็น
ระบบป้องกันความปลอดภัย ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าของเครื่องจ ารหัสผ่านของเครื่องไม่ได้ ก็จะไม่สามารถท าการ
ติดตั้งแอปพลิเคชันได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มเติมข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการ 
Download และติดตั้งแอปพลิเคชันในกรณีที่เป็นระบบ iOS เพื่อให้ผู้ที่ต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันได้เตรียม
ข้อมูลไว้ให้พร้อม ก่อนที่จะท าการติดตั้งแอปพลิเคชัน  

นอกจากนี้ ยังสังเกตได้ว่าผู้ที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการที่มีอายุมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอายุ
มีผลต่อความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น ควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการติดตั้งแอป
พลิเคชันดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งควรมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งแอปพลิเคชันส าหรับ
ผู้ที่ไม่สัดทัดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งจากข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานศึกษาของ คมกริช อุดารักษ์ (2558) เรื่อง
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันกลุ่มเมฆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่าปัจจัยด้านเพศ และอายุ มีผลต่อการ
พฤติกรรมและความคล่องแคล่วในการใช้แอปพลิเคชัน 

ส าหรับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol นั้น ใน
ภาพรวมผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะในเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีการให้บริการ
ข้อมูลหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้บริการได้ 24 ช่ัวโมง ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษณี เสือใหญ่ (2559) เรื่องพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
คนในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมใช้แอปพลิเคชันเนื่องจากใช้งานง่าย มีสะดวกและ
รวดเร็ว 
 นอกจากนี ้ยังมีข้อจ ากัดในการใช้แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol คือ สามารถใช้งานได้เฉพาะกับ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่องความคิดเห็นในการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้แอปพลิเคชัน IPSR Mahidol เป็นที่รู้จักและมีผู้ใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้น 
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2. หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการดูแลระบบแอปพลิเคชัน IPSR 
Mahidol ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะแอปพลิเคชันเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการศึกษาความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการก่อน เพื่อน าความคิดเห็นมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol ให้มีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
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บทคัดย่อ 
การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปส าหรับติดตั้งใช้งานในรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่โดยติดตั้ง

สายอากาศแบบหลายต้นท างานร่วมกันด้วยเทคนิคไมโมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความแรงในการรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลจากสถานีส่งที่ส่งสัญญาณจากแหล่งเดียวแบบรอบทิศทาง การใช้สายอากาศด้านรับหลายต้น
เพื่อรับสัญญาณจากหลายทิศทางเพื่อให้เกิดการรวมสัญญาณด้านภาครับให้สูงขึ้น เป็นระบบสื่อสารระหว่างกันที่
ไม่ต้องเพิ่มสถานีทวนสัญญาณหรือเพิ่มแบนด์วิดท์ให้กว้างขึ้น ในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการใช้สายอากาศไมโครสตริป
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นไปท าการติดตั้งให้ท างานร่วมกันแบบหลายต้นในรถยนต์โดยสารส าหรับรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินในพื้นที่ จังหวัดระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยจะท าการติดตั้ง
สายอากาศจ านวน 4 ต้น สายอากาศถูกติดตั้งที่ต าแหน่งต่างๆ ของตัวรถให้มีระยะห่างกันที่ 8 ความยาวคลื่น 
เช่ือมต่อสัญญาณมายังกล่องแปลงสัญญาณที่ติดตั้งอยู่หน้ารถท าหน้าที่รวมสัญญาณเพื่อแสดงผลสู่จอเครื่องรับ
โทรทัศน์ในรถยนต์ การทดลองจะใช้เส้นทางระหว่างตัวเมืองระยองกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะทางห่าง
จากสถานีส่งประมาณ 30 กิโลเมตร เนื่องจากในบางพื้นที่ของเส้นทางเดินรถเป็นจุดบอดของสัญญาณจึงต้องเพิ่ม
จ านวนสายอากาศภาครับ ผลการวัดและทดสอบสัญญาณเมื่อติดตั้งสายอากาศแบบไมโมจ านวน 4 ต้น พบว่า
ระดับความแรงสัญญาณด้านทิศเหนือ 64.3 เดซิเบล ทิศตะวันออก 67.4 เดซิเบล ทิศตะวันตก 63.9 เดซิเบล และ
ทิศใต้ของตัวเมืองระยอง 62.9 เดซิเบล แสดงให้เห็นว่าคุณภาพสัญญาณโดยเฉลี่ยของระดับสัญญาณโทรทัศน์ที่
ติดตั้งสายอากาศด้านรับด้วยระบบไมโมมีค่าระดับดีมาก ระหว่าง 80-100% ตลอดเส้นทาง แสดงให้เห็นว่าระบบ
ไมโมนี้สามารถน าไปติดตั้งแทนระบบดาวเทียมที่ติดตั้งใช้งานในรถอยู่ปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาสัญญาณอ่อน 
ค าส าคัญ: สายอากาศไมโครสตริป การรับสัญญาณระบบไมโม สายอากาศติดรถยนต์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล 
 

Abstract 
The designing and implementation of multiple microstrip antennas by Multi Input Multi 

Output (MIMO) technique for using in a vehicle provide more reliability and increases capacity of 
getting digital TV signals from the transmission station which transmits the omnidirectional signal. 
Using multiple antennas for multi-directional signal reception is to combine and strengthen the 
signal. It is a communication system without necessary of adding more repeater station or 
expanding bandwidth channel. This research focuses on implementation of the invented-
microstrip antenna in a bus, using Multi Input Multi Output technique for digital TV signal 
reception in the area of Mab Ta Put Industrial Estate-Rayong province. The 4 antennas are 
installed at 4 various positions in the bus at the distance of 8 lambda (λ) connecting the signal to 
                                                           
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 10330 
1 Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330 
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the converter box installed in front of the bus. The signals are combined and displayed on the 
television. This research uses the route between the downtown of Rayong province to Mab Ta 
Put Industrial Estate, the distance is approximately 30 km. However, in some areas of the route is 
the weak of the signal, therefore the more antennas are installed. The result of measurement 
and testing of the signal reception after the 4 antennas are installed shows the signal strength at 
64.3 dB in the north of Rayong downtown. From the downtown to east the signal strength is 67.4 
dB, to the west is 63.9 dB and to the south is 62.9 dB. The average signal reception quality of the 
MIMO technique stands at a very good level between 80 – 100% all along the route. There for 
the MIMO system will implement replace the satellite system each solve weak signal reception. 
Keywords: micro strip antenna, multi input multi output (MIMO) system, antenna for in-vehicle 
digital television 
 

บทน า 
ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิทัลตั้งแต่ปี 2556 

เป็นต้นมา โดย กสทช. ได้ติดตั้งสถานีโครงข่ายหลักและสถานีโครงข่ายเสริม (MUX) (Fisher, 2007) เพื่อให้
ครอบคลุมทั่วประเทศรวม 39 โครงข่าย ขณะนี้สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลทีวีครอบคลุมพื้นที่ราว 85% ของ
ประเทศ  การติดตั้งสายอากาศที่บ้านเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้บริโภคนั้น จะสะดวกเพราะเป็นการ
ติดตั้งใช้งานอยู่กับที ่ แต่ส าหรับกลุ่มผู้ต้องการรับชมรายการโทรทัศน์ในรถยนต์ของผู้โดยสารขณะเดินทางใน
สภาพการจราจรที่ติดขัดที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลานานๆ จะสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดกับ
ปัญหาการจราจร อีกทั้งได้รับทั้งสาระและความบันเทิง ปัญหานี้จึงเป็นเป้าหมายที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ  การ
ออกแบบสายอากาศให้รับสัญญาณโทรทัศน์ในขณะรถเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพสูงแล้วน าไปติดตั้งรับ
สัญญาณร่วมกันแบบหลายต้นให้สายอากาศท างานร่วมกันแบบ MIMO เป็นหลักการท างานรวมสัญญาณแบบ 
diversity (Paulraj et al., 2004) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระดับความแรงสัญญาณได้ 

ในการใช้สายอากาศรับสัญญาณในสภาพแวดล้อมของระบบสื่อสารซึ่งสัญญาณที่รับได้มาจากหลาย
ทิศทางเนื่องจากการสะท้อนของสัญญาณที่ส่งออกมาไปสะท้อนกับวัตถุต่างๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น อาคาร ตึก 
ต้นไม้ ภูเขาจะท าให้เกิดสัญญาณ Interference Signal หรือสัญญาณรบกวนจากแหล่งสัญญาณอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่
สัญญาณที่ต้องการจะรับ แต่ได้สอดแทรกเข้ามากับสัญญาณที่ต้องการใช้งานจริง ท าให้เกิดสัญญาณประวิงเวลา
แบบแพร่แผ่ออก Delay Spread Signal (Vargas et al., 2012) การประวิงเวลาของสัญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อม ที่สัญญาณมาถึงทางด้านรับ มีมากกว่าหนึ่งเส้นทาง เนื่องจากการสะท้อนของสัญญาณกับวัตถุ
ต่างๆ เช่น ตึก อาคาร บ้านเรือน ภูเขา ต้นไม้ เป็นสัญญาณที่มาจากแหล่งเดียวกันแต่ถึงปลายทางไม่พร้อมกัน 
การแก้ปัญหาดังกล่าวจะใช้หลักการที่เรียกว่า Diversity Gain เป็นการใช้ประโยชน์จากสัญญาณ ท่ีสะท้อนมาใน
ทิศทางที่ต่างๆ กัน น าสัญญาณเหล่านั้นมารวมกันแล้วขยายสัญญาณทั้งหมดพร้อมกัน ท าให้ระบบมีโอกาสรับ
สัญญาณได้มากขึ้น และหากน าสัญญาณเหล่านั้นมาวิเคราะห์รวมกันจะท าให้ได้ ระดับสัญญาณที่แรงหรือมี
คุณภาพดีขึ้น (Viwanathan, 2014) ในการรับ-ส่งสัญญาณระบบไร้สายดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ 

1. ระบบสื่อสารไรส้ายแบบ SISO (Single Input Single Output) ระบบสื่อสารไร้สายที่ใช้
สายอากาศต้นเดียวท้ังในด้านส่งและด้านรับ    

2. ระบบสื่อสารไรส้ายแบบ SIMO (Single Input Multiple Output) ระบบสื่อสารที่ใช้สายอากาศ
ด้านส่งต้นเดียวและใช้สายอากาศด้านรับแบบหลายต้น 

3. ระบบสื่อสารไรส้ายแบบ MISO (Multiple Input Single Output) ระบบสื่อสารที่ใช้สายอากาศ
ด้านส่งหลายต้นและใช้สายอากาศด้านรับแบบต้นเดียว 

4. ระบบสื่อสารไรส้ายแบบ MIMO (Multiple Input Multiple Output) ระบบสื่อสารไร้สายที่ใช้
สายอากาศหลายๆ ต้นในด้านส่งหรือด้านรับด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 
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สายอากาศเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการรับส่งสัญญาณผ่านอากาศในระบบสื่อสาร  (Viwanathan, 
2014)  โดยทั่วไปมักจะใช้สายอากาศเพียงต้นเดียวในการรับและส่งสัญญาณ เรียกว่าระบบ SISO สายอากาศ
ประสิทธิภาพสูงจะถูกน ามาใช้เพื่อช่วยในการประมวลสัญญาณในเชิงพื้นที่ โดยการใช้สายอากาศหลายๆ ต้น
ทางด้านส่งหรือด้านรับ ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ระบบนี้ถูกเรียกว่าระบบ MISO หรือ SIMO ในช่วงปี ค.ศ.
2000 (พ.ศ.2553) เป็นต้นมา การใช้งานสายอากาศฉลาด (Smart antenna) ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น โดยการใช้
สายอากาศหลายๆ ต้น ท้ังในด้านส่งและด้านรับของสัญญาณ ระบบนี้มีช่ือเรียกเฉพาะว่าระบบ MIMO การใช้
สายอากาศฉลาดแบบปรับตัวได้ที่ให้อัตราขยาย ท้ังในสภาพแวดล้อมท่ีสายอากาศรับสัญญาณโดยตรง และใน
สภาพแวดล้อมที่รับสัญญาณสะท้อนแบบหลายคลื่นวิถี ซึ่งท าให้ความจุของช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มากมาย ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาคาร (Outdoor) มีค่าใกล้เคียงกัน ในการ
ท าศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระบบสื่อสารไร้สายแบบ Multi Input Multi Output : MIMO เหตุผลเนื่องจากสถานีส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาตรฐาน DVB-T2 (Fisher, 2007) จะติดตั้งสายอากาศแบบหลายต้นบนเสาส่ง
สัญญาณทั้งสถานีหลักและสถานีเสริมเป็นการส่งในระนาบขนานกัน  (Array) วางแนวระนาบกับพื้นดิน E-
Plane การติดตั้งสายอากาศแบบรอบเสาสง่เพื่อให้สัญญาณจากเครือ่งส่งสามารถแพร่กระจายคลื่นออกรอบตัว
ในทุกทิศทาง  

เนื่องจากระบบ MIMO เป็นเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มความเร็ว ระยะทาง เสถียรภาพ และการใช้
ทรัพยากรความถี่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพในระบบสื่อสารไร้สาย  ระบบ MIMO (Paulraj et al., 
2004) จึงเป็นหน่ึงในเทคโนโลยี ที่ถูกพิจารณาให้บรรจุอยู่ในมาตรฐาน  IEEE 802.11n    ซึ่งเป็นมาตรฐานใน
กลุ่ม 802.11 สามารถรองรับการส่งถ่ายข้อมูลที่ความเร็วสูงถึง 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ด้วยคุณสมบัติ
ของ MIMO จะช่วยปรับปรุงความสามารถของระบบเครือข่ายที่มีอยู่ตามมาตรฐาน 802.11a/b/g ได้ 
สายอากาศแบบ MIMO จึงถูกออกแบบให้รับสัญญาณได้รอบตัว สามารถใช้เพื่อปรับปรุงผลประสิทธิภาพของ
ระบบไร้สาย ถูกน าไปประยุกต์ใช้หลากหลายระบบ เช่น Wi-Fi WiMax Cellular RFID Ultra-Wideband 
GPS และ ระบบวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นต้น ตัวอย่างการใช้สายอากาศแบบ MIMO  นิยมใช้งานกัน
มากในสถานท่ีเปิดทั่วไป เช่น ติดตั้งในร้านกาแฟ ติดตั้งภายในอาคารเพื่อกระจายสัญญาณเป็นการใช้งานรับ -
ส่งสัญญาณระบบ Wi-Fi  เพราะเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศท าให้ประหยัดพลังงานยืดอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ขยายพื้นที่ครอบคลุมที่กว้างขึ้นและท าให้ความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสูงขึ้น ปรับปรุงเสถียรภาพ
ของระบบให้ดีขึ้น วิธีการการน าประโยชน์จากสัญญาณที่สะท้อนมาในทิศทางที่ต่างๆ กัน ท าให้สายอากาศ   
แต่ละต้นสามารถรับสัญญาณในทิศทางต่างๆ กันได้มากขึ้น (ภาคภูมิ และ สุรพล, 2537) จ าเป็นต่อระบบที่
ต้องการคุณภาพของการบริการ (Quality of Service: QoS) สูง เช่น บริการ VoIP เป็นต้น ระบบสามารถลด
สัญญาณแทรกจากระบบอื่นโดยเฉพาะระบบสื่อสารที่ใช้งานในย่านความถี่ท่ียังไม่ได้รับการอนุญาตและยังไม่มี
การควบคุมสัญญาณแทรกสอด ลดสัญญาณแทรกที่ข้ามไปรบกวนระบบอื่นๆ และสามารถเพิ่มความจุของ
ช่องสัญญาณในการเช่ือมต่อ โดยการใช้ระบบ MIMO แบบสลับสัญญาณเชิงพื้นที่ 
ทฤษฎีส่วนเกี่ยวข้อง 

สถานีสง่สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดนิเป็นการส่งแบบ Multi Input Multi Output 
: MIMO (Viwanathan, 2014) ดงัภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณจากสถานสี่งสัญญาณแบบ MIMO 

𝒙 

𝒚 
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Multi Input Multi Output: (MIMO) System 

 
 

 
MIMO from Channel perspective 

ภาพที่ 2 การวิเคราะห ์Matrix สมการ แบบ MIMO 
 

การประยุกต์ใช้เทคนิค MIMO ตามภาพที่ 2 ก าหนดให้    เป็นสายอากาศด้านส่งและ   เป็น
สายอากาศด้านรับ เป็นการรับส่งแบบ directivity หากเมื่อใดเกิดสัญญาณด้านส่งและด้านรับเกิดการสะท้อน
ของสัญญาณขึ้นต้องใช้การแก้สมการแบบ Matrix โดยก าหนดให้ h1 เป็นค่าการส่งผ่านสัญญาณระหว่าง
ช่องสัญญาณของสายอากาศด้านส่งต้นที่ 1= h11 และสายอากาศต้นที่ 2  = h12 จนถึงสายอากาศต้น …..hnn 
ในขณะเดียวกันสายอากาศด้านรับที่รับสัญญาณโดยตรงจาก h11 จะได้ค่า h11·h11 ส่วนสายอากาศด้านรับต้นที่ 
2 ที่รับสัญญาณจากสายอากาศด้านส่งต้นที่ 1 จะได้ h21 และสายอากาศด้านรับต้นที่ 3 จะได้ h31 จนถึงต้น
สุดท้ายคือ hnn สุดท้ายจะได้สมการช่องสัญญาณ channel matrix dimension (Viwanathan, 2014)        

  = hx + n     …….…….(1) 
จากสมการที่ (1) แสดงให้เห็นได้ว่า ทฤษฎีหลักการรับส่งสัญญาณแบบ MIMO จะเป็นการท างาน

ร่วมกันของสายอากาศแบบหลายต้นทั้งด้านภาคส่งและภาครับโดยใช้การผสมสัญญาณแบบ  Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing หรือ OFDM ซึ่งเป็นการผสมสัญญาณแบบตั้งฉากซึ่งกันและกันเมื่อ
สัญญาณทับซ้อนกันท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณให้สูงขึ้นและไม่เกิดการรบกวนกันซึ่งเป็นข้อดีของการ
ผสมสัญญาณระบบ OFDM ที่กล่าวมาข้างต้น การ matrix ช่องสัญญาณ r = channel matrix dimension
ด้านภาครับ และ  t = vector dimension ด้านส่ง  

 
  ภาพที่ 3 การวิเคราะห ์Matrix ช่องสัญญาณ                                                         
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสตริปแบบ MIMO ติดตั้งในรถโดยสารขนาดใหญ่รับ

สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในพื้นที่ต่างจังหวัด 
2. เพื่อวัดและทดสอบระดับความแรงสัญญาณในรถขณะเคลื่อนที่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ

รับชมโทรทัศน์บนรถ 
3. เพื่อน าระบบ MIMO ติดตั้งในรถใช้งานแทนระบบรับสัญญาณจากดาวเทียมที่ใช้งานในปัจจุบัน 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ออกแบบสายอากาศไมโครสตริปด้วยโปรแกรม CST MWS เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อ
การใช้งานเป็นสายอากาศต้นแบบประสิทธิภาพสูงเพื่อน าไปติดตั้งรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในรถ
โดยสารขนาดใหญ่ การติดตั้งสายอากาศแบบ MIMO โดยใช้สายอากาศจ านวน 4 ต้นที่มีคุณสมบัติท างาน
ร่วมกันเพื่อให้รับสัญญาณได้รอบทิศ สายอากาศต้นแบบถูกน าไปท าการวัดและทดสอบหาคุณสมบัติของ
ค่าพารามิเตอร์ 3 ข้ันตอน คือ 

1. ติดตั้งสายอากาศวัดในห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Laboratory Test) 
2. ติดตั้งสายอากาศวัดภาคสนาม (Field Test) 
3. ติดตั้งในรถเพื่อทดสอบรับสัญญาณที่ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ในสภาพแวดล้อมต่างๆ (Drive Test) 

ขั้นตอนการออกแบบสายอากาศ 
คุณสมบัติของสายอากาศท่ีต้องการคือ ค่า Return loss <-10 dB, VSWR มีค่าใกล้ 1:1, อัตราขยาย

ไม่ต่ ากว่า 6 dB, ค่า Input Impedance ใกล้เคียง 75 Ω และรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นแบบรอบทิศ 
เริ่มต้นออกแบบสายอากาศด้วยโปรแกรม Mat lab ค านวณหาพื้นที่ Patch เพื่อให้ได้ค่า Input Impedance  
ให้ใกล้เคียง 75 โอห์ม และให้ได้ Bandwidth กว้างมากที่สุด จากนั้นจะใช้โปรแกรม CST MWS ออกแบบ
เส้นลายวงจรสายอากาศแบบขดวกวนลงบนแผ่นปริ๊นท์ PCB FR-4 ขนาดความหนา 1.6 มม. (ภาพที่ 4) การ
ใช้โปรแกรม CST-MWS ช่วยออกแบบและปรับแก้ไขจนได้ค่า Return Loss, Voltage Standing Wave 
Ratio, Input Impedance และ Radiation Pattern (ภาพที่ 5-7) ของสายอากาศให้มีค่าเหมาะสมที่สุด
ตามที่ต้องการ โดยมีรายละเอียและขนาดสายอากาศไมโครสตริปต้นแบบ ดังภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที ่4 ผลการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปต้นแบบ 
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ภาพที่ 5 ค่า Return loss (S11) จากการออกแบบที่ดีท่ีสดุ = -30 dB ที่ความถี่กลาง 620 MHz. 

  

 
ภาพที่ 6  ค่า Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) จากการออกแบบท่ีดีที่สุด = 1:1.5 

 

 
ภาพที่ 7 ค่า Radiation Pattern จากการออกแบบเป็นแบบรอบทิศตามที่ต้องการ 
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ภาพที่ 8 รายละเอียดและขนาดสายอากาศไมโครสตริปต้นแบบ 

 
การวัดและทดสอบสายอากาศ 4 ขั้นตอน 

การวัดในห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Lab Test) ท าการวัดสายอากาศต้นแบบด้วย
เครื่องมือวัด Network Analyzer ซึ่งเป็นเครื่องวัดส าหรับวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญของสายอากาศ 
3 ค่า ได้แก่ ค่า Return loss (S11), ค่า VSWR และค่า Input Impedance (ภาพท่ี 9-11) 

 

 

ภาพที ่9 ค่า Return loss ตามมาตรฐานก าหนดไว้ท่ี -10 dB ผลการวัด -31.75 dB มีค่าดีกว่ามาตรฐาน 
 

 
ภาพที ่10 ค่า Voltage Standing Wave Ratio ก าหนดไว้ 1:1 ผลการวัด 1:1.175 มีค่าใกล้เคียงผลที่ออกแบบ 
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ภาพที ่11 ค่า Input Impedance ก าหนดไว ้75 Ω ผลการวัดได้ 76 Ω มีค่าใกล้เคียงผลที่ออกแบบ 

 
การวัดในภาคสนาม (Field Test) ติดตั้งสายอากาศบนดาดฟ้า ช้ัน 20 อาคารเจริญวิศวกรรมท า

การวัดสายอากาศทั้ง 2 ระนาบ คือวางแนวระนาบขนานพื้นโลก E-Plane และวางแนวตั้งฉากกับพื้นโลก H-
Plane ท าการวัดด้วยเครื่องมือวัด Field Strength Meter เป็นการวัดระดับความเข้มของสัญญาณคลื่นที่
สายอากาศรับได้ในรูปแบบ Far Field จากสถานีส่งสัญญาณ อาคารใบหยก 2 ระยะทางประมาณ 5 กม. 
(ภาพที่ 12) วัดค่า Radiation Pattern และอัตราขยาย ได้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเป็นแบบรอบตัว 
(Omni Directional Radiation Pattern) อัตราขยายสายอากาศเปรียบเทียบกับ Standard Dipole  = 6 
dBd (ภาพท่ี 13) 

 

  
ภาพที ่12 การวัดในภาคสนาม (Field Test) รับสัญญาณจากสถานสี่งอาคารใบหยก 2  

 

 
ภาพที ่13 รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น Radiation Pattern ทั้ง 2 ระนาบเป็นแบบรอบทิศตามที่ตอ้งการ 
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การติดต้ังสายอากาศบนรถรับ-ส่งพนักงาน ท าการติดตั้งสายอากาศไมโครสตริป จ านวน 4 ต้น 
(ภาพท่ี 14) ร่วมกับกล่องแปลงสัญญาณในต าแหน่งหน้าและกลางตัวรถโดยสารขนาดใหญ่รับ-ส่งพนักงานของ 
บมจ. ATP 30 โดยก าหนดต าแหน่งของสายอากาศคู่หน้ามีระยะห่างกัน 4 ความยาวคลื่น (λ) สายอากาศคู่
หน้ากับคู่หลังมีระยะห่างกัน 8 ความยาวคลื่น (Fisher, 2007) จากนั้นทดสอบขับรถที่ความเร็ว 80 กม./ชม. 
ซึ่งเป็นความเร็วตามที่กฎหมายก าหนดรอบตัวเมืองระยองกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อทดสอบระดับ
และคุณภาพสัญญาณที่รับได้ด้วยเครื่องวัด Field Strength Meter ที่ระยะทางห่างจากสถานีส่งเขายายดา
ประมาณ 30 กม. 

 

 
ภาพที ่14 ต าแหน่งระยะห่างในการติดตั้งสายอากาศ 4 ต้น ภายในตัวรถ 

 
วิเคราะหผ์ลการวัดและทดสอบ 

น าผลการวัดมาวิเคราะห์ระดับสัญญาณรอบตัวเมืองระยองกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ใน
เส้นทางการเดินรถรับ-ส่งพนักงานเป็นประจ าทั้งสี่ทิศของตัวเมือง การน าสายอากาศระบบ MIMO ไปท าการ
ติดตั้งรับสัญญาณดิจิทัลทีวี พบว่าสายอากาศสามารถรับสัญญาณได้เฉลี่ยที่ 60-70 dBµV สูงกว่าค่ามาตรฐาน 
45 dBµV ตลอดเส้นทางการเดินรถ (ภาพท่ี 16) 

 

 
ภาพที ่16 เส้นทางการเดินรถทดสอบสัญญาณซึ่งห่างจากสถานสี่งประมาณ 30 กม. 

1 

1 

2 

3 

4 

ด้า
นห

น้า
รถ
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ภาพที่ 17 Spectrum ระดับสัญญาณที่วัดได้รอบตัวเมืองระยอง, A=ระดับสัญญาณสี่แยกจันทร์อุดมด้านทิศ

เหนือ, B= ระดับสัญญาณแยกเนินส าลีด้านทิศตะวันออก, C= ระดับสัญญาณแยกหนองแฟบด้านทิศ
ตะวันตก, D=ระดับสัญญาณสี่แยกมาบยาด้านทิศใต้ 

 
สรุปผลการวัดและทดสอบสัญญาณด้วยเครื่องมือวัด Field Strength Meter        วัดความแรงของ

สัญญาณรอบพื้นที่ จังหวัดระยองซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถของ บจม. ATP 30 ระยะทางเฉลี่ยห่างจากสถานีส่ง
สัญญาณเขายายดาประมาณ 30 กม. (ตารางที่ 1) โดยพิจารณาจากผลตามตารางพบว่า ระดับสัญญาณที่รับได้
สูงกว่าค่ามาตรฐานตลอดเส้นทาง 

  
ตารางที่ 1 ระดับสัญญาณพื้นที่ตามเส้นทางเดินรถ 

พื้นที่ ความแรงสัญญาณ
(Ch.Power) (dBµV) 

อัตราส่วนสัญญาณต่อ
สัญญาณรบกวน (C/N) (dB) 

อัตราส่วนค่าผิดพลาดการผสม
สัญญาณ (MER) (dB) 

ทิศเหนือ: สี่แยกจันทร์อุดม 64.3  22.3  18  
ทิศตะวันออก: แยกเนินส าลี 67.4  21.0  14.9  
ทิศตะวันตก: แยกหนองแฟบ 62.9  27.1  14.2  
ทิศใต้: สี่แยกมาบยา 70.5  34.1  17.3  
หมายเหต:ุ ค่ามาตรฐานความแรงสัญญาณต้องสูงกว่า 45 dBµV,    ค่ามาตรฐาน C/N ต้องสูงกว่า 15 dB 

 
สรุปผลการวิจัย 

การน าสายอากาศชนิด ไมโครสตริป จ านวน 4 ต้นติดตั้งร่วมกับ Set top box ในรถยนต์โดยสาร
ส าหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Multi Input Multi Output: MIMO โดยให้
สายอากาศท าหน้าที่รวมสัญญาณแบบ diversity โดยใช้สายอากาศภาครับ จ านวน 4 ต้น สายอากาศแต่ละต้น
ถูกออกแบบให้รับสัญญาณแบบรอบตัว เทคโนโลยีการรวมสัญญาณด้วยวิธี Digital Signal Processing (DSP) 
ภายในเครื่องรับ Set top box จะท าให้สัญญาณเพิ่มความแรงขึ้นเป็นหลักการชดเชยสัญญาณ โครงการวิจัยนี้

A B 

C D 
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มุ่งเน้นตอบโจทย์การรับสัญญาณโทรทัศน์ในรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถยนต์ที่วิ่งทางไกลหรือวิ่ง
ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีภูมิประเทศสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อให้การรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดินขณะรถยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการออกแบบสายอากาศ
ประสิทธิภาพสูงใช้งาน  การทดสอบโดยติดตั้งสายอากาศพร้อมชุดรับสัญญาณกับรถบัสรับ-ส่งพนักงานขนาด 
30 ท่ีนั่งของ บมจ. ATP 30 ที่ว่ิงรับ-ส่งระหว่าง มาบตาพุด กับตัวเมืองระยองระยะทาง 30 กม. พบว่า ระดับ
สัญญาณที่รับได้  80-100% ตลอดเส้นทาง อีกท้ังค่าพารามิเตอร์ของค่าความแรงช่องสัญญาณ (Ch.Power) ที่
วัดได้เฉลี่ยสูงกว่า 60 dBµV   ค่าความแรงสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (C/N) สูงกว่า 20 dB ในการรับ
สัญญาณรอบพื้นที่ในทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของ จังหวัดระยอง   

จากผลการวัดและทดสอบด้านเทคนิคแสดงให้เห็นได้ว่าการน าสายอากาศท่ีออกแบบและสร้างขึ้นไป
ติดตั้งระบบ MIMO โดยติดตั้งสายอากาศ 4 ต้น สามารถแก้ปัญหาการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากถูกออกแบบให้รับสัญญาณแบบรอบตัวไม่ว่าสัญญาณจะสะท้อนมาจากทิศทาง
ไหนก็ตาม การติดตั้งชุดสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบนี้จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้งานแทน
ระบบชุดรับสัญญาณดาวเทียมแบบโดม ที่ปัจจุบันติดตั้งบนหลังคารถที่มีราคาสูง อายุการใช้งานสั้นและ
สัญญาณภาพค้างและขาดหายเนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมเนื่องจากดาวเทียมระบบ Ku-Band ที่ติดตั้งบน
หลังคารถใช้ความถี่สูง 12-14 GHz. จึงท าให้เกิดการลดทอนสัญญาณสูงตาม เมื่อรถวิ่งผ่านอาคารสูง ลอดใต้
สะพานลอย ต้นไม้ใหญ่ สายไฟฟ้าแรงสูงหรือสภาพอากาศมืดครึ้ม จะรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ได้ในขณะที่
ดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินใช้ความถี่ย่าน 510-790 MHz. จึงไม่มีปัญหาในการรับสัญญาณในสภาพแวดล้อมดังกล่าว    
ส าหรับสายอากาศที่จ าหน่ายในท้องตลาดได้แก่สายอากาศหนวดกุ้งจะมีอัตราขยายต่ า สายอากาศที่มี
อัตราขยายสูง เช่น สายอากาศยากิหรือเสาก้างปลาถูกออกแบบส าหรับติดตั้งรับสัญญาณอยู่กับที่ เช่น หลังคา
บ้านเพราะต้องปรับทิศทางด้านหน้าสายอากาศไปหาสถานีส่งจึงไม่เหมาะส าหรับน ามาติดตั้งใช้งานในรถ 

ปัญหาข้อจ ากัดในการรับสัญญาณดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินในปัจจุบันคือ โครงข่ายการเช่ือมโยงสัญญาณ
ของผู้ให้บริการทั้ง 5 โครงข่าย (MUX) ที่ทั่วประเทศมีจ านวน 39 โครงข่ายยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ท าให้
บางพื้นที่ยังไม่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลทีวีได้ กสทช. จึงควรเร่งขยายโครงข่าย (MUX) เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถรับชมรายการดิจิทัลทีวีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือประเมินสมรรถนะของบัณฑติคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าแผนกและผู้ร่วมงานของ
บัณฑิตจ านวนกลุ่มละ 62 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 4 
ด้าน 1) การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล 2) การบริหารงานและลักษณะผู้น า 3) บทบาท
และความรับผิดชอบ และ 4) การท างานร่วมกับผู้อื่น ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาคือค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิต
พยาบาลของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าแผนกและผู้ร่วมงานอยู่ในระดับสูงทั้ง 4 ด้าน ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของสมรรถนะของบัณฑิตคือการพัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาลที่มีคะแนนความพึง
พอใจน้อยที่สุดโดยเฉพาะในด้าน การบริหารงานและลักษณะผู้น า เป็นทักษะผู้น าส าหรับการเป็นผู้น าทีมใน
ปฏิบัติการพยาบาลและทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เหมาะสม ในด้านกระบวนการพยาบาลใน
ปฏิบัติการพยาบาล เป็นทักษะการบันทึกการพยาบาล ในด้านบทบาทและความรับผิดชอบ เป็นทักษะการ
ค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลหรือการท างานและ ในด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น เป็น
ทักษะการสอนหรือทักษะการให้ค าแนะน าส าหรับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะบัณฑิต ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การประเมิน สมรรถนะ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the competencies of graduated nurses 
from the Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University, Academic Year 2013. 186 samples 
were head of nurses, head of wards and colleagues, comprised of 62 persons in each group. 
The instrument was a satisfaction of practical competencies questionnaire comprising of 4 
parts including 1) nursing process in Nursing practicum, 2) administration and leadership, 3) 
roles and responsibility, and 4) collaborative working. Data were analyzed by descriptive 
statistics including mean, percentage and standard deviation. Research finding revealed that 
satisfaction of practical competencies of nurse graduates in head nurses, head of wards, and 
colleagues’ perspective were at high level in all of four parts. The suggestions to develop 
efficiency of nurses competencies were to develop nursing practice skill that had the lowest 
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satisfaction score especially in such aspect that as; the lowest score in the part of 
administration and leadership was leadership skill for a team leader in nursing practice and 
decision-making skill for an appropriated situations, in the part of nursing process in nursing 
practice was nursing record skill, in the part of roles and responsibility was searching new 
knowledge skill to improve nursing practice or work and, in part of collaborative working was 
job teaching or suggestion skill for under supervisions. The research results showed that the 
satisfaction with the performance of the four graduates was at a high level. 
Keywords: assessment, competencies, nurse graduates 

 
บทน า     

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียน       
การสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์ทั่วไปและศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาล สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เข้าใจในตนเองและสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาภาคปฏิบัติโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ในชุมชนเป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติ เน้นการพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เน้นบทบาทของการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และฟื้นฟูสภาพ การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินหลักสูตร เนื่องจากบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ จึงควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ครอบคลุมหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้าแผนก และผู้ร่วมงานของตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพบัณฑิต ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2557) 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุง เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ของสภาพยาบาล จ านวน 4 ครั ้ง ดังนี้ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)  มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามล าดับ ทุกหลักสูตรได้รับการประเมิน
คุณภาพจากสภาวิชาชีพคือ สภาการพยาบาล และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง
เป็นบัณฑิตที่ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) มีการก าหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพยาบาล คือเป็นผู้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสม 2) ด้านการบริหารและเป็นผู้น า คือสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทุก
สถานการณ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร 3 ) ด้านความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ คือเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ 4) ด้าน
การท างานร่วมกับผู้อื่น คือสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (งานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555) โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
คือ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้าแผนก และผู้ร่วมงานของบัณฑิต ดังนั้นผลจาก
การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ การใช้กระบวนการพยาบาลใน

การปฏิบัติการพยาบาล การบริหารงานและลักษณะผู้น า บทบาทและความรับผิดชอบ และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2556  

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ระหว่าง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าแผนกและผู้ร่วมงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556 

3. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยและ
หัวหน้าแผนกและผู้ร่วมงานของบัณฑิตของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 
12 ปีการศึกษา 2556 ท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ สถานพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชน โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามจ านวนที่สะดวกเข้าร่วมโครงการ แล้วจึงส่งแบบประเมินไปให้โดยไม่จ ากัด
จ านวนได้ 350 คน ตอบกลับมา 186 คน เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้า
แผนกจ านวน 124 คน กลุ่มละ 62 คน และผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติงานกับบัณฑิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 62 
คน ช่วงระยะเวลาด าเนินการท าวิจัยคือ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 – พฤษภาคม 2559  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามสมรรถนะ
บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส าหรับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าแผนก/ผู้ร่วมงาน ปีการศึกษา 2553 (จันทิมา และคณะ, 2555) ได้แบบสอบถาม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ประกอบด้วยแบบประเมินความพึง
พอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ 1) การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล 2) 
การบริหารงานและลักษณะผู้น า 3) บทบาทและความรับผิดชอบ และ 4) การท างานร่วมกับผู้อื่น จ านวน 39, 
10, 12 และ 8 ข้อ ตามล าดับ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ คือ ระดับน้อยที่สุด = 1, ระดับน้อย = 
2, ระดับปานกลาง = 3, ระดับมาก = 4 และ ระดับมากท่ีสุด = 5 และน าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานท่ีได้มาแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 1.40 -1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = 
น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากที่สุด  

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต วิเคราะห์โดย
ใช้ค่าครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
(0.98) รวมทั้งค่าความเช่ือมั่นรายด้านในระดับสูงของการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล 
การบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ และการท างานร่วมกับผู้อื่น ได้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.98, 0.95, 0.95 และ 0.94 ตามล าดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิตทางไปรษณีย์ จ านวน 350 ชุด ไปยังหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้า
แผนกและพยาบาลวิชาชีพ ที่เป็นผู้ร่วมงานกับบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในปีการศึกษา 2556 ได้แบบประเมินกลับคืน 186 ชุด จากหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าแผนกและ
พยาบาลวิชาชีพ (ตัวอย่างกลุ่มละ 62 ชุด เท่ากัน) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
1. ข้อมูลพื้นฐาน ใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงข้อมูลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน ระหว่างหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

หัวหน้าแผนกและผู้ร่วมงานของบัณฑิต ใช้ สถิติความสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman Correlation) เนื่องจาก
ข้อมูลมีการกระจายแบบไม่ธรรมดา  

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้รับแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
กลับทางไปรษณีย์จ านวน 186 ชุด (ตัวอย่างกลุ่มละ 62 ชุดเท่ากัน) คิดเป็นร้อยละ 53.00 ของแบบสอบถามที่
ส่งออกไป พบว่าบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ร้อยละ 67.75 ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐ ส่วนสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน มีบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติงานร้อยละ 19.35 และ 12.90 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตทั้ง 4 ด้านของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าแผนกและผู้ร่วมงาน โดยส่วนใหญ่ระดับความพึง
พอใจต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก (ตาราง 1-4) ส าหรับค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตทั้ง 4 ด้าน ในระดับปานกลางคือด้านการบริหารงานและ
การแสดงความเป็นผู้น า โดยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้าแผนกและผู้ร่วมงานมี
ความพึงพอใจต่อสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง หัวข้อย่อยการเป็นหัวหน้าทีมในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และหัวหน้าแผนกมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( x = 2.84, S.D 1.05) 
(ตารางที่ 2) ด้านการบริหารงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย มีความพึงพอใจระดับปานกลางในด้านการเป็นหัวหน้าทีม
ในการปฏิบัติการพยาบาล ( x =2.84, S.D.= 1.05) ด้านการประยุกต์ความรู้จากการศึกษามาใช้ใน
สถานการณ์จริง ( x =3.32, S.D.= 0.69) ด้านจัดเบิกอุปกรณ์ เครื่องใช้ ตลอดจนส่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมตลอดเวลา ( x =3.02, S.D.= 1.04) ด้านมอบหมายงานให้แก่บุคคลอื่นตามระดับความรู้ความสามารถ
อย่างเหมาะสม ( x =3.26, S.D.= 0.80) และด้านแนะน าหรือนิเทศงานแก่บุคคลที่ต่ ากว่า ( x =3.03, S.D.= 
0.90) ตามล าดับ ด้านการแสดงความเป็นผู้น า หัวหน้าหอผู้ป่วยมีความพึงพอใจระดับปานกลางในด้านการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ( x =3.45, S.D.= 0.71) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ด้าน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน การใช้กระบวนการพยาบาล (N = 186) 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

1. การรับและการประเมินผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 
1.1 ซักประวัติข้อมูลร่างกาย  3.89 0.74 มาก 3.82 0.55 มาก 4.32 0.56 มาก 
1.2 ตรวจร่างกายตามระบบ 3.79 0.81 มาก 3.60 0.75 มาก 4.11 0.54 มาก 
1.3 ประเมินข้อมูลด้านจิตสังคม 3.81 0.78 มาก 3.68 0.62 มาก 4.16 0.63 มาก 

2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล 
2.1 แปลความหมายของข้อมูลที่ประมูลได้ 3.71 0.37 มาก 3.79 0.60 มาก 4.21 0.63 มาก 
2.2 มีการก าหนดปัญหา/ข้อวินิจฉัยการพยาบาล 3.73 0.70 มาก 3.87 0.56 มาก 4.24 0.69 มาก 
2.3 มีการบันทึกปัญหา/ข้อวินิจฉัยการพยาบาล

เป็นลายลักษณ์อักษร 
3.69 0.73 มาก 3.79 0.60 มาก 4.27 0.63 มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

3. การวางแผนการพยาบาล 
3.1 ก าหนดแผนการรักษาโดยอาศัยข้อมูลที่

ประเมินได้จากผู้ป่วยแต่ละราย 
3.76 0.71 4.15 3.79 0.63 มาก 4.15 0.76 มาก 

3.2 จัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาจาก
มากไปน้อย 

3.73 0.70 4.10 3.81 0.56 มาก 4.10 0.71 มาก 

3.3 ก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมการพยาบาล
โดยให้ผู้ป่วย/ครอบครัวมีส่วนร่วม 

3.77 0.66 4.13 3.68 0.55 มาก 4.13 0.68 มาก 

3.4 ก าหนดกิจกรรมการพยาบาลได้ทั้ง 4 บทบาท 
ได้แก่ การดูแลรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ 

3.69 0.71 4.05 3.66 0.62 มาก 4.05 0.73 มาก 

3.5 ก าหนดกิจกรรมการพยาบาลได้ทั้ง 4 บทบาท 
ได้แก่ การดูแลรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ 

3.69 0.71 4.05 3.66 0.62 มาก 4.05 0.73 มาก 

3.6 การประชุมปรึกษาหารือก่อนและ/หรือหลัง
การพยาบาล 

3.64 0.72 4.16 3.76 07.6 มาก 4.16 0.57 มาก 

3.7 บันทึกแผนการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 3.73 0.75 4.27 3.97 0.57 มาก 4.27 0.60 มาก 
4. การปฏิบัติการพยาบาล 
4.1 บทบาทด้านการดูแลรักษาพยาบาล ดูแลความสะอาดด้านร่างกายของผู้ป่วยในแต่ละวัน 

4.1.1 ดูแลผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ าอย่าง
เพียงพอ 

3.97 0.76 มาก 3.95 0.63 มาก 4.35 0.57 มาก 

4.1.2 ดูแลให้ผู้ป่วยมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3.95 0.75 มาก 3.94 0.59 มาก 4.35 0.57 มาก 
4.1.3 ดูแลให้ผู้ป่วยมีการออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสม 

3.84 0.81 มาก 3.74 0.70 มาก 4.10 0.59 มาก 

4.1.4 ดูแลให้ผู้ป่วยมีการขับถ่ายปกติ 3.89 0.77 มาก 3.85 0.64 มาก 4.19 0.59 มาก 
4.1.5 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตาม
แผนการรักษา 

3.95 0.75 มาก 4.06 0.50 มาก 4.40 0.58 มาก 

4.1.6 ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา 

3.87 0.79 มาก 3.87 0.61 มาก 4.18 0.64 มาก 

4.1.7 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและ/
หรือครอบครัว 

3.94 0.76 มาก 4.06 0.56 มาก 4.42 0.64 มาก 

4.1.8 บอกวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการ
พยาบาลก่อนให้การพยาบาลทุกครั้ง 

3.94 0.76 มาก 3.87 0.58 มาก 4.32 0.59 มาก 

4.1.9 ให้การพยาบาลตามเทคนิคการ    
พยาบาลและ/หรือปัญหาผู้ป่วย 

3.92 0.75 มาก 3.97 0.47 มาก 4.31 0.58 มาก 

4.1.10 ให้การพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ 3.76 0.59 มาก 3.98 0.52 มาก 4.40 0.52 มาก 
4.1.11 เปิดโอกาสผู้ป่วยและครอบครัว 
มีโอกาสระบายปัญหา/ความไม่สบายใจ 

3.79 0.63 มาก 3.81 0.64 มาก 4.34 0.52 มาก 

 4.1.12  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 3.73 0.65 มาก 3.76 0.64 มาก 4.23 0.62 มาก 
4.1.13 บันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

3.69 0.69 มาก 4.03 0.57 มาก 4.29 0.58 มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

4.2 บทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
4.2.1 แนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัว 

3.85 0.78 มาก 3.79 0.60 มาก 4.19 0.59 มาก 

4.2.2  จัดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยได้อย่าง   
เหมาะสมแก่ผู้ป่วย 

3.94 0.74 มาก 3.69 0.61 มาก 4.16 0.63 มาก 

4.2.3 บันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ให้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

3.89 0.79 มาก 3.87 0.58 มาก 4.26 0.62 มาก 

 4.3 บทบาทด้านการป้องกันโรค 
4.3.1  ให้การพยาบาลเพื่อลดหรือป้องกัน 
ภาวะแทรกซ้อน 

3.84 0.79 3.84 3.81 0.59 มาก 4.26 0.59 มาก 

4.3.2  ให้การพยาบาลโดยป้องกันการแพร่ 
กระจายของเชื้อโรค โดยใช้หลัก Aseptic 
Technique  

3.92 0.75 มาก 3.90 0.56 มาก 4.45 0.59 มาก 

4.3.3  สังเกตอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย 
ที่จะบ่งชี้อาการเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพ 

3.82 0.80 มาก 3.76 0.56 มาก 4.27 0.68 มาก 

4.3.4 สอนเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่
ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัวตามความเหมาะสม 

3.90 0.76 มาก 3.68 0.61 มาก 4.16 0.68 มาก 

4.3.5  จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัย
และมั่นใจ 

3.82 0.73 มาก 3.76 0.61 มาก 4.31 0.53 มาก 

4.3.6  บันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

3.81 0.76 มาก 3.89 0.63 มาก 4.21 0.68 มาก 

5. การประเมินผลการพยาบาล 
   5.1 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการ

พยาบาลแต่กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้น 
3.66 0.65 มาก 3.81 0.69 มาก 4.21 0.68 มาก 

   5.2 ประเมินผลได้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้ป่วย 

3.56 0.64 มาก 3.68 0.67 มาก 4.13 0.71 มาก 

   5.3 ติดตามการประเมินผลแต่ละปัญหาของ
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

3.60 0.68 มาก 3.73 0.70 มาก 4.15 0.72 มาก 

   5.4 บันทึกการประเมนิผลเป็นลายลกัษณ์อักษร 3.56 0.69 มาก 3.85 0.67 มาก 4.24 0.71 มาก 
   5.5 น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง

แผนการพยาบาล 
3.58 0.61 มาก 3.69 0.61 มาก 4.18 0.69 มาก 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ด้าน

การบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้น า (N = 186) 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

1. การบริหารงาน 
   1.1 เป็นหัวหน้าทีมในการปฏิบัติการพยาบาล 3.48 1.18 ปานกลาง 2.84 1.05 ปานกลาง 3.40 1.26 ปานกลาง 
   1.2 ประยุกต์ความรู้จากการศึกษามาใช้ใน

สถานการณ์ปฏิบัติจริง 
3.73 0.75 มาก 3.32 0.69 ปานกลาง 4.03 0.88 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)          

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

   1.3 บริหารจัดการแบ่งเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม ทันเวลา 

3.95 0.73 มาก 3.60 0.71 มาก 4.02 0.89 มาก 

   1.4 จัดเบิกอุปกรณ์ เครื่องใช้ ตลอดจนส่ง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมตลอดเวลา 

3.53 1.09 มาก 3.02 1.04 ปานกลาง 3.87 1.07 มาก 

   1.5 มอบหมายงานให้แก่บุคคลอื่นตามระดับ   
        ความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม 

3.73 0.99 มาก 3.26 0.80 ปานกลาง 3.68 1.06 มาก 

   1.6 แนะน าหรือนิเทศงานแก่บุคคลที่ต่ ากว่า 3.63 1.02 มาก 3.03 0.90 ปานกลาง 3.84 1.04 มาก 
   1.7 ประหยัดในการใช้แรงงานและทรัพยากร

อย่างเหมาะสม 
3.85 0.90 มาก 3.60 0.63 มาก 4.23 0.71 มาก 

2. การแสดงความเป็นผู้น า 
   2.1 แสดงความคิดเห็นและอภิปรายให้

ผู้อื่นรับฟังได้ 
3.85 0.90 มาก 3.52 0.82 มาก 4.08 0.79 มาก 

   2.2 ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.73 0.92 มาก 3.45 0.71 ปานกลาง 4.06 0.72 มาก 

   2.3 เป็นตัวแทนของหน่วยงานหรือ
วิชาชีพในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  

3.79 0.97 มาก 3.55 0.88 มาก 4.03 0.80 มาก 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ด้าน

ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี (N = 186) 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

1. ปฏิบัติการพยาบาล/งานตามหลักวิชา 4.13 0.55 มาก 3.98 0.61 มาก 4.26 0.59 มาก 
2. ปฏิบัติการพยาบาล/งานด้วยความรอบคอบ 4.00 0.72 มาก 3.69 0.66 มาก 4.21 0.68 มาก 
3. ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและ

จิตใจ 
4.15 0.59 มาก 3.77 0.63 มาก 4.34 0.65 มาก 

4. ปฏิบัติงานภายในขอบเขตความรับผดิชอบ 
   และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.19 0.62 มาก 4.13 0.64 มาก 4.39 0.71 มาก 

5. ติดตามผลการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ 4.08 0.66 มาก 3.77 0.63 มาก 4.31 0.58 มาก 
6. ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเสมอ 4.02 0.73 มาก 3.71 0.63 มาก 4.32 0.62 มาก 
7. แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อน ามาใช้ในการ 
   ปฏิบัติการพยาบาล/งาน 

4.02 0.71 มาก 3.61 0.61 มาก 4.23 0.68 มาก 

8. เปิดเผยความลับของผู้ป่วยกับผู้ที่ไม่
เกี่ยวขอ้งกับการรักษาพยาบาล 

4.18 0.55 มาก 4.08 0.58 มาก 4.47 0.53 มาก 

9. ท างานในความรับผิดชอบให้ลุล่วงทนัเวลา
และมีคุณภาพ 

4.18 0.55 มาก 3.89 0.57 มาก 4.35 0.68 มาก 

10. ไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผล 4.50 0.62 มากที่สุด 4.45 0.61 มาก 4.53 0.56 มากที่สุด 
11. มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน (เช่น ตรง

ต่อเวลาปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น) 
4.37 0.60 มาก 4.16 0.77 มาก 4.45 0.69 มาก 

12. เป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบัติงานแก่รุ่น 
     น้องและเพือ่นร่วมวิชาชีพ 

4.29 0.63 มาก 4.00 0.72 มาก 4.40 0.66 มาก 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ด้าน
การท างานร่วมกับผู้อื่น (N = 186) 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

1. รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 4.31 0.56 มาก 4.39 0.61 มาก 4.08 0.63 มาก 
2. แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 3.95 0.73 มาก 4.15 0.67 มาก 3.90 0.71 มาก 
3. ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและหา 
   วิธีแก้ไขข้อบกพร่องนั้น 

4.23 0.52 มาก 4.34 0.57 มาก 4.08 0.63 มาก 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 4.31 0.61 มาก 4.45 0.56 มาก 4.16 0.68 มาก 
5. เชื่อฟังและให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงานที่ 
   อาวุโสกว่าหรือผู้บังคับบัญชา 

4.39 0.58 มาก 4.44 0.53 มาก 4.23 0.66 มาก 

6. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อื่นในการ
ปฏิบัติการพยาบาล/งานในทีม 

4.34 0.62 มาก 4.37 0.57 มาก 4.24 0.59 มาก 

7. สอนหรือให้ค าแนะน าผู้ร่วมงานที่เป็น    
   ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

3.85 0.84 มาก 4.18 0.77 มาก 3.69 0.69 มาก 

8. ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงาน
ผู้รับบริการและหน่วยงานอื่นๆ 

3.98 0.75 มาก 4.29 0.61 มาก 3.82 0.75 มาก 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของ

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าแผนกและผู้ร่วมงานในระดับมาก ได้แก่ การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาล (3.80, 3.82 และ 4.24 ตามล าดับ) การบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้น า (3.73, 3.32 
และ 3.92 ตามล าดับ) ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ (4.18, 3.94 และ 4.36 ตามล าดับ) และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น (4.17, 4.33 และ 4.03 ตามล าดับ) ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต (N = 186)  

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้าแผนก ผู้ร่วมงาน 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

x  S.D 
ความพึง
พอใจ 

การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล 3.80 0.72 มาก 3.82 0.61 มาก 4.24 0.63 มาก 
การบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้น า 3.73 0.95 มาก 3.32 0.82 มาก 3.92 0.92 มาก 
ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที ่ 4.18 0.63 มาก 3.94 0.64 มาก 4.36 0.64 มาก 
การท างานร่วมกับผู้อื่น 4.17 0.65 มาก 4.33 0.61 มาก 4.03 0.67 มาก 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556 พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2552) ที่ต้องการให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การพยาบาล มีภาวะผู้น าและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  มีมนุษยสัมพันธ์ 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีใน
กระบวนการต่างๆ ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อีกทั้งผลวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร และ
การประเมินสมรรถนะบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 

ผลการศึกษาของศศิธร และคณะ (2545) ที่พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากต่อสมรรถนะการ
ด้านการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยเฉพาะความสามารถในการใช้หลัก Aseptic Technique เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและครอบครัว การซักประวัติด้านร่างกาย จิตสังคมและตรวจร่างกาย
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการบันทึกและก าหนดปัญหาการพยาบาลและแปลความหมายของข้อมูลที่
ประเมินได้ถูกต้องและครอบคลุม 

งานวิจัยของวันเพ็ญ และคณะ (2545) ที่พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะด้านการ
บริหารงานและการแสดงความเป็นผู้น าของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องจากการที่มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้น าของนิสิต
พยาบาลศาสตร์ในการท าโครงการต่างๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนในแต่ละรายวิชา   

งานวิจัยของทัศนียา และคณะ (2553) ที่พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะด้านความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะการที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทบาทหน้าที่
ของนิสิตที่ชัดเจนตั้งแต่เข้าศึกษาในช้ันปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา ร่วมกับการสร้างความตระหนักต่อความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาล   

งานวิจัยของจันทิมา และคณะ (2555) ที่พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะด้านการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องจากการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีการประเมินการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชา  

โดยสรุปจากผลงานวิจัย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังส่งผลให้บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นที่ต้องการของแหล่งประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล  
 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
1. ควรพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนา

สมรรถนะบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ด้านการบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้น า เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่ าที่สุดในหลายข้อย่อยที่เกี่ยวช้อง 

2. ควรพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตด้านทักษะการใช้กระบวนการพยาบาล
ในการปฏิบัติงานพยาบาลที่เน้นการประเมินผลครอบคลุมกาย จิต สังคมและอารมณ์ การฝึกฝนการประเมินผล
และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทักษะการเป็นผู้น าโดยเฉพาะการเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการพยาบาล และ
บทบาทพยาบาลที่ครอบคลุมการดูแลรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ 

3. พัฒนาอัตลักษณ์นิสิต “ทักษะสื่อสาร” ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ระบุว่า
ทักษะสื่อสารครอบคลุมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะในข้อเสนอแนะที่ 
2 สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ด้านการสอนความรู้ในการ
ดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพ ด้วยการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล และด้าน
ภาษาที่เน้นการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ควรใช้แบบสอบถามที่ประเมินความพึง
พอใจต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  ( Learning 
outcome) 6 ด้าน (คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติทาง
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วิชาชีพ) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นปัญหามากข้ึนในสังคม
ปัจจุบัน 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย 
1. เพิ่มกลวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เช่น การท าความเข้าใจและขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้น โทรศัพท์สอบถาม ก าหนดนัดหมายรับแบบประเมินด้วยตนเอง เป็นต้น  
เนื่องจากมีแบบประเมินส่งคืนทางไปรษณีย์ไม่ครบเป็นจ านวนมาก (Attrition rate 47%) 

2. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ส าคัญคือผู้ป่วยและญาติ เนื่องจากเป็นผู้ใช้บริการหลัก
ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าตึกและผู้ร่วมงาน เป็นการประเมินแบบ 360 องศา และครอบคลุม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิตคณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วยหัวหน้า
ฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้าแผนก  และผู้ร่วมงานของบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะ
บัณฑิต อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน การใช้กระบวนการพยาบาล        
2) ด้านการบริหารงานและการแสดงความเป็นผู้น า 3) ด้านความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ และ 4) ด้านการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  

ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้ จะน าผลการวิจัยที่ได้น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบการ
ปรับปรุงปีการศึกษา 2560 ซึ่งข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ คุณลักษณะของบัณฑิต รวมทั้งรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
  

การขออนุมัติด้านจริยธรรมทางการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอตามระเบียบ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัย    

ศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง : SWUEC/E-232/2558 วันที่ให้การรับรอง : 21/10/2558 และวัน
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การประยุกต์ใช้หลอดไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง (LED) กับกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้กระจก     
รับแสงรุ่น WILD (HEERBRUGG) SWITZERLAND M11 

Application of Light Emitting Diode Lamp (LED) with Simple Microscope  
Model WILD (HEERBRUGG) SWITZERLAND M11  

 
ชนวรรฒน์  ชแูสง1* ชยัภพ  มีสปุรีดิ์2 และ ไชยวัฒน์  ฤทธิรงค์3 

Chanawatt  choosang1,  Chaipob  Meesuplee2 and Chaivat Rittirong3 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้หลอดไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode หรือ 
LED) ในกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบที่ใช้แหล่งก าเนิดแสงจากกระจกเงา รุ่น WILD (HEERBRUGG) 
SWITZERLAND M11 โดยเปรียบเทียบการใช้หลอดไฟ LED เป็นแหล่งก าเนิดแสงให้กับกล้องจุลทรรศน์ 4 
รูปแบบคือ 1) การใช้หลอดไฟชนิด LED ก าลังไฟฟ้าขนาด 3 วัตต์ (W) ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ (V)  
2) หลอดไฟชนิด LED ก าลังไฟฟ้าขนาด 4W ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium Battery ขนาด 6V  3) หลอดไฟชนิด 
LED ก าลังไฟฟ้าขนาด 2.25W ใช้แบตเตอรี่ชนิด Alkaline Battery ขนาด 4.5V และ 4) หลอดไฟชนิด LED 
ก าลังไฟฟ้าขนาด 4.05W ใช้แบตเตอรี่ชนิด Alkaline  Battery ขนาด 4.5V และเปรียบเทียบกับการใช้
แหล่งก าเนิดแสงผ่านกระจกเงา พิจารณาความเข้มแสง ความคมชัดและค่าอุณหภูมิสีของแสง (Color 
temperature) ของภาพท่ีก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 4x, 10x และ 40x ผลการศึกษาพบว่าหลอดไฟ
ชนิด LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 4W ซึ่งใช้ Lithium Battery ขนาด 6V ให้ความเข้มแสงเท่ากับ 512 Lux ซึ่งเป็นค่า
ต่ าที่สุดเมื่อเทียบแหล่งก าเนิดแสงประเภทอื่น และภาพที่ได้มอีุณหภูมิสีอยู่ในช่วง 4800-6000 Kelvin (K) อีกท้ัง
ภาพมีความคมชัดและมีค่าอุณหภูมิสีของแสง ใกล้เคียงกับภาพที่ได้จากการใช้แหล่งก าเนิดแสงผ่านกระจกเงา 
แต่มีอายุการใช้งานต่อเนื่อง น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ส่วนหลอดไฟชนิด LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 3W ใช้ระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ 220V ให้ความเข้มแสงเท่ากับ 1,705 Lux ใกล้เคียงกับเมื่อใช้แหล่งก าเนิดแสงจากกระจกเงามาก
ที่สุด ภาพที่ได้มอีุณหภูมิสีของแสงเท่ากับ 4800-6000 K และสามารถงานต่อเนื่องได้ยาวนานที่สุด   
ค าส าคัญ: แหล่งก าเนิดแสง  ความคมชัด  อุณหภูมิสี  แบตเตอรี่ 
 

Abstract 
This study had a purpose of applying Light Emitting Diode Lamp (LED) adapted with 

Simple Microscope Model WILD (HEERBRUGG) SWITZERLAND M11. Comparative study of four LED 
light sources were created; 1) 3W light emitting diode (LED) lamp with the 220V alternating 
current (AC) 2) 4W LED Lamp with 6V Lithium battery 3) 2.25W LED Lamp with 4.5V alkaline 
battery 4) 4.05W LED Lamp with 4.5V alkaline battery and also compared with the microscope 
original light source (mirror). The resolution and color temperature were considered through 3 
objective lenses (4x, 10x and 40x). The result showed lowest light intensity (512 Lux) of the 4W 
LED Lamp with a 6V lithium battery light source comparing with the others, the pictures had 
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color temperature was 4800-6000 K. Moreover the sharpest focus and the color temperature 
quality were as good as the mirror light source provided, but the lifetime was less than 3 hour. 
Meanwhile, the 3W LED lamp with the 220V AC had 1,705 Lux light intensity which resembled 
the mirror light source. The pictures showed color temperature was 4800-6000 K, the lamp 
ability is longest lifetime. 
Keywords: light source, sharpest focus, color temperature, battery 
 

บทน า 
 กล้องจุลทรรศน์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาทางชีววิทยา โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เช่น โครงสร้างของล าต้นพืช โครงสร้างและ
องค์ประกอบของเซลล์  รูปร่าง ลักษณะของเซลล์ที่ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง  ๆ เป็นต้น กล้อง
จุลทรรศน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light microscopes) กับกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscopes) (คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา, 2546) ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงชนิดเลนส์ประกอบ ที่ใช้แหล่งก าเนิด
แสงจากกระจกเงา รุ่น WILD (HEERBRUGG) SWITZERLAND M11 เป็นจ านวนมาก กล้องจุลทรรศน์เหล่านี้
มีอายุการใช้งานมาประมาณ 40 ปี ยังมีคุณภาพดีและสามารถใช้งานได้  แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้ในการเรียน
การสอนเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้หลอดไฟฟ้าเป็นแหล่งก าเนิดแสง  ซึ่งกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดใช้กระจกเงาเป็นแหล่งก าเนิดแสงรุ่นนี้  มีเลนส์ที่มีคุณภาพดีกว่ากล้องจุลทรรศน์รุ่นใหม่  ใน
ประเด็นของอายุการใช้งานของเลนส์ประกอบที่ใช้ เพราะเลนส์เป็นชนิดแก้วฝนที่มีคุณภาพ ทนทานต่อเช้ือรา 
และพบว่า กล้องจุลทรรศน์ท่ีใช้อยู่ในภาควิชามีหลาย ๆ รุ่น และหลายชนิดหรือหลายบริษัทที่ผลิตจัดจ าหน่าย
และภาควิชาได้จัดซื้อมาใช้อยู่ ภาควิชาต้องซื้อหรือเปลี่ยนเลนส์ใหม่ ไม่ต่ ากว่า 3 ครั้ง (พ.ศ.2526-2560) 
ในขณะที่กล้องรุ่นที่ท าการศึกษาวิจัยนี้ยังคงใช้งานได้อยู่อีก จ านวน 47 กล้อง โดยที่เลนส์ยังคงใช้งานได้อยู่ 
และในส่วนของข้อดีข้อเสียของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงรุ่นใหม่ที่ใช้ไฟฟ้า ส่วนดีนั้นแม้จะสนองต่อความ
ต้องการในยุคของปัจจุบันที่สะดวกรวดเร็วที่ใช้ระบบ mechanical และระบบไฟฟ้า ในส่วนที่เป็นข้อเสียนั้น 
คือยังเป็นระบบให้แหล่งก าเนิดแสงชนิดเดียว หากไฟฟ้าดับหรือไม่มีไฟฟ้าก็ไม่สามารถใช้งานได้ จากความเป็น
จริงอันนี้  หัวหน้าผู้วิจัยได้เชิญผู้ร่วมวิจัยจากผู้ที่มีความช านาญด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์มาร่วมงาน   

จึงได้มีแนวคิดที่จะศึกษาและออกแบบประยุกต์  ชุดเสริมประสิทธิภาพกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้
กระจกเป็นแหล่งก าเนิดแสงใหส้ามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และแบตเตอรี่เป็นแหล่งก าเนิดแสงได้ โดยยัง
ได้ภาพท่ีมีคุณภาพเหมือน หรือใกล้เคียงกับภาพท่ีได้จากกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงผ่านกระจกแบบเดิม และ
สามารถเลือกใช้ประเภทของแหล่งก าเนิดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
หลอดไฟชนิด LED ที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดเป็นแหล่งพลังงาน (ไฟฟ้ากระแสสลับ และแบตเตอรี่) และ
ชนิดของอุปกรณ์ยึดจับ โดยจะเน้นการประหยัดงบประมาณแต่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประยุกต์ใช้หลอดไฟชนิด LED กับกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบชนิดใช้กระจกรับแสง รุ่น 

WILD (HEERBRUGG) SWITZERLAND M11 โดยการเพิ่มแหล่งที่มาของแสง และศึกษาเปรียบเทียบค่าความ
เข้มแสง ความคมชัดของภาพ และค่าอุณหภูมิสีของแสง ที่ได้จากหลอดไฟ LED กับภาพที่ได้จากการใช้
แหล่งก าเนิดแสงผ่านกระจกเงา (หลอดนีออน) ซึ่งเป็นตัวแปรควบคุม ได้เหมือนหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดที่จะ
น ามาทดแทนกันได้ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ท าการศึกษาใน 2 ประเด็นหลักคือ การเปรียบเทียบวัสดุยึดจับแหล่งก าเนิดแสงในต าแหน่งท่ีท าให้
แสงตกบนแผ่นสไลด์พอดี และเปรียบเทียบความเข้มของแสง ความคมชัดของภาพและค่าอุณหภมูิสีของแสง 
(Color temperature) ของภาพที่ได้จากหลอดไฟ LED 4 ชนิด โดยเทียบกับการให้แสงนีออนที่ผ่านกระจกรับ
แสงของกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นตวัแปรควบคุม  
 1. วัสดุยึดจับแหล่งก าเนิดแสง เปรียบเทียบการยึดจับแหล่งก าเนิดแสงด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน และ
การเปรยีบเทียบหาต าแหน่งยึดจับที่ท าให้แสงตกบนแผ่นสไลด์พอดี  โดยใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ 

1.1 ใช้เกลียวโลหะเป็นตัวจับยึดกบัฐานยึดไฟประดับต้นไม้ กับกล้องจุลทรรศน์ที่ต าแหน่งฐานเสยีบ
กระจกเงาเดิม โดยใช้หลอดไฟชนิด LED ก าลังไฟฟ้าขนาด 3W ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220V (ภาพที่ 1) 

1.2 ใช้ฝาขวดน้ าพลาสติกเป็นตัวจับยึดระหว่างตัวกล้องกับฐานเสียบหลอดไฟ LED ก าลังไฟฟ้า
ขนาด 3W ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220V (ภาพที่ 2) 

 

     
ภาพที่ 1 การยึดจับแหล่งก าเนดิแสง โดยใช้เกลยีวโลหะเป็นตัวจับยดึกับฐานยึดไฟประดับต้นไม้ กับกล้อง

จุลทรรศน์ 1: ภาพชุดเกลยีวโลหะ, 2: ฐานยึดไฟประดับต้นไม,้ 3: หลอดไฟก าลังขนาด 3W, 4-5: 
การจับยึดหลอดไฟส่องสว่างในต าแหน่งช่องเสียบกระจกเงาเดิม ตามล าดับ 

 

         
ภาพที่ 2 การยึดจับแหล่งก าเนดิแสง โดยใช้ฝาขวดน้ าพลาสติกเป็นตัวจับยึดระหว่างตัวกล้องกับฐานเสียบ

หลอดไฟ, 1: ฝาขวดน้ าที่ใช้ในการทดสอบ, 2: เต้าเสียบขาหลอด LED, 3: หลอดไฟ LED ก าลังไฟฟ้า 
 ขนาด 3W, 4: การประกอบฝาขวดกับเต้าเสียบขาหลอดและหลอดไฟ LED เข้าด้วยกัน, 5: การวาง
ชุดที่ประกอบแล้วในต าแหน่งช่องเสียบกระจกเงาเดิม ตามล าดับ 
 

 2. การศึกษาเปรียบเทียบหลอดไฟส่องสว่าง โดยเลือกหลอดไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง (LED) จากที่มี
จ าหน่ายอยู่ท่ัวไปตามท้องตลาด มา 4 ชนิด คือ 1) หลอดไฟ LED ก าลังไฟฟ้า 3W ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
220V 2) หลอด LED ก าลังไฟฟ้า 4W  ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium Battery 6V  3) หลอดไฟชนิด LED 
ก าลังไฟฟ้า 2.25W  ใช้แบตเตอรี่ชนิด Alkaline Battery 4.5V และ 4) หลอดไฟชนิด LED ก าลังไฟฟ้า 
4.05W  ใช้แบตเตอรี่ชนิด Alkaline Battery 4.5V โดยใช้การให้แสงไฟนีออน ผ่านกระจกเงารับแสงที่ติดมา
กับตัวกล้องจุลทรรศน์แต่เดิมเป็นตัวแปรควบคุม แล้วบันทึกผลดังต่อไปนี้  

2.1 ค่าความเข้มแสง (ความส่องสว่างของแสง) วัดค่าความเข้มแสงของแหล่งก าเนิดแสงด้วยเครื่อง 
Light Meter รุ่น DIGICON Lx-72 มีหน่วยในการวัดเป็น Lux โดยวัดที่ระยะห่าง 10 นิ้วจากแหล่งก าเนิดแสง  

2.2 ถ่ายภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens) ขนาด 
4X, 10X และ 40X ตามล าดับ โดยถ่ายภาพด้วยกล้อง Olympus รุ่น c-5060 Wide (ภาพที่ 3) ขณะ
ถ่ายภาพจะปรับ Iris diaphragm ใหม่ทุกครั้งเพื่อเลือกมุมมองจากเลนส์ใกล้ตา (Eyepiece lens) ที่มองเห็น

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ว่าเป็นภาพที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ทดสอบแต่ละชนิด การถ่ายภาพภายใต้สภาวะแสงจากแหล่งก าเนิดที่ต่างกัน 
เช่น จากหลอดไฟ แสงแฟลช หรือแสงอาทิตย์อาจท าให้กล้องถ่ายทอดสีสันต่าง ๆ ออกมาผิดเพี้ยนได้ ซึ่ง
วิธีการแก้ไขส าหรับกล้องดิจิตอล คือการปรับค่าสมดุลแสงขาว (White balance) บนตัวกล้องให้ตรงกับสภาพ
จริงที่ถ่าย (สุพรรณนิการ์, 2553) ดังนั้นจึงได้ตั้งค่าสมดุลแสงขาว ไว้ที่โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ เป็นโหมดที่
กล้องจะปรับตั้งค่าสมดุลแสงขาวสีให้อัตโนมัติ  กล้องจะพยายามหาค่าสีที่ถูกต้องเอาเอง  จากนั้นน าภาพที่
ได้มาเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสีของแสง จากแถบเทียบสีมาตรฐาน ทีความยาวคลื่นต่างๆ กัน ในภาพที่ 4 ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพแสงจากแหล่งก าเนิดแสงที่ต่างกันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า “อุณหภูมิสี” ที่ไม่เท่ากัน อุณหภูมิสีนี้มี
ผลท าให้สีที่สะท้อนออกมาจากวัตถุมีความสมดุลแสงท่ีไม่เท่ากัน (ศุภสิทธ์ิ, 2546) 
 

  
ภาพที่ 3 แสดงกล้องถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ (ก) และการติดตัง้การถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน ์(ข) 

 

 
ภาพที่ 4  แถบสีส าหรับเทียบหาคา่อุณหภมูิสี (color temperature) ของหลอดไฟชนิด LED  

   (แหล่งที่มา http://www.lights4learning.org/latest-news/choosing-right-lightbulb) 
 

ผลการวิจัย 
1. วัสดุยึดจับแหล่งก าเนิดแสง จากการเปรียบเทียบชนิดของวัสดุยึดจับแหล่งก าเนิดแสง พบว่าการ

ใช้เกลียวโลหะเป็นตัวจับยึดกับฐานยึดไฟประดับต้นไม้  โดยใช้หลอดไฟฟ้าขนาดก าลัง 3W โดยใช้ระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ 220V เมื่อเปิดระบบไฟฟ้าแล้วทิ้งไว้นาน 3 ช่ัวโมง จะเกิดความร้อนสูงท าให้พลาสติกด้านในท่อที่
ใกล้กับหลอดไฟ หลอมละลาย และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วเนื่องจากฐานท่ีเป็นโลหะ แต่การใช้ฝาขวด
น้ าพลาสติกเป็นตัวจับยึด พบว่าเมื่อเปิดไฟท้ิงไว้นาน 3 ช่ัวโมงไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ก ข 
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2. การศึกษาเปรียบเทียบหลอดไฟส่องสว่าง โดยเลือกใช้หลอดไฟชนิด LED 4 ชนิด จากการวัดค่า
ความเข้มแสง และหาค่าอุณหภูมิสีของแสงที่ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถตุ่างกัน 3 ขนาด พบว่า  

 2.1 ค่าความเข้มแสง จากหลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 4.05W ใช้ Alkaline Battery 4.5V ให้
ค่าความเข้มแสงสูงที่สุดเท่ากับ 3,853 Lux และหลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 4W ใช้ Lithium Battery 6V 
ให้ค่าความเข้มแสงต่ าที่สุดเท่ากับ 512 Lux ส่วนหลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 3W ใช้ไฟกระแสสลับ (AC) 
220V ให้ค่าความเข้มแสงเท่ากับ 1,705 Lux ซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อใช้แหล่งก าเนิดแสงผ่านกระจกเงา (1627 Lux) 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และเมื่อเปิดแหล่งก าเนิดแสงต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง หลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 
3W แบบไฟ AC 220V ยังคงให้ภาพที่มีความคมชัด และความเข้มแสงเท่าเดิม ขณะที่หลอดไฟ LED ขนาด
ก าลังไฟฟ้า 4W ใช้ Lithium Battery 6V ให้ภาพที่มีความเข้มแสงลดลงเหลือเพียง 62 Lux แต่ยังสามารถใช้
งานต่อเนื่องได้อีก 2 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงของแหล่งก าเนิดแสงประเภทต่าง ๆ  

ประเภทแหล่งก าเนิดแสง ค่าวัด (Lux) 
ผ่านกระจกรับแสง (ตัวแปรควบคมุ) 1627 
หลอด LED 3W ใช้ไฟ AC 220V  1705 
หลอด LED 4W ใช้ Lithium Battery 6V 512 
หลอด LED 2.25W ใช้ Alkaline Battery 4.5V 3765 
หลอด LED 4.05W ใช้ Alkaline Battery 4.5V 3853 
 

2.2 ผลจากภาพถ่ายสไลด์ถาวรของตัวหมัดสุนัข (Ctenocephalides canis) (ภาพที่ 5) เปรียบเทียบ
ภาพที่ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 4x, 10x และ 40x ด้วยการใช้ชนิดของหลอดไฟส่องสว่างที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ หลอดควบคุม, หลอด LED 3W ใช้ไฟ AC 220V, หลอด LED 4W ใช้ Lithium Battery 6V, หลอด LED 
2.25W ใช้ Alkaline Battery 4.5V และ หลอด LED 4.05W ใช้ Alkaline Battery 4.5V กับค่าอุณหภูมิสขีองแสง 
(Color temperature) พบว่า  

ที่ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 4x การใช้หลอด LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 4W ที่มีแหล่งก าเนิดแสง
เป็น Lithium Battery 6V ภาพ 4x-c ให้ภาพที่มีความคมชัดมากที่สุด อกีทั้งอุณหภูมิสีของแสงจากภาพอยู่
ระหว่าง 4800-6000 Kelvin (K) และมีความใกล้เคียงกับภาพที่ได้จากหลอดควบคุม ภาพ 4x-a ซึ่งเป็นสีของ
อุณหภูมิแสงจากหลอดนีออนจะมีโทนสีเป็นขาว-ฟ้า อยู่ในช่วง 3200-7500 K  
(http://www.hoveyelectric.com/hovey-electric-power-blog/bid/100382/What-Does-Color-
Temperature-Have-To-Do-With-LED-Lighting (12 ธ.ค.2560)) ส่วนภาพ ที่ได้จากการใช้หลอด LED ขนาด
ก าลังไฟฟ้า 3W 220V ภาพ 4x-b เป็นภาพที่มีคุณภาพรองลงมา แต่ก็ยังพบว่าอุณหภูมิสีของแสง อยู่ในช่วง
เท่ากับ 4800-6000 K ส่วนชุด Alkaline Battery จะมีอุณหภูมิของสีของแสงสูงมีค่าอยู่ในช่วงเท่ากับ 6000-
10000 K ทั้งสองภาพ คือภาพ 4x-d และ 4x-e ซึ่งสูงกว่าหลอดควบคุมมาก และจะมีความแตกต่างจาก ภาพ 4x-
b และ 4x-c ข้างต้นอย่างชัดเจนด้วย 
 ที่ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 10x พบว่า ภาพที่ได้ แสดงผลเหมือนกับภาพที่ก าลังขยายของเลนส์
ใกล้วัตถุขนาด 4x คือ 10x-c และ 10x-b ใกล้เคียงกับภาพ 10x-a ตามล าดับ ส่วนชุด Alkaline Battery ทั้งสอง
ภาพ คือภาพ 10x-d และ 10x-e จะแตกต่างเช่นเดียวกับที่ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 4x 
 ที่ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 40x พบว่า ภาพที่ได้จากการใช้หลอด LED 3W ใช้ไฟกระแสสลับ 
AC 220V 40x-b ใกล้เคียงกับภาพ 40x-a ให้ภาพที่มีความคมชัดมากที่สุด และรองลงมา คือ หลอด LED 4W ใช้ 
Lithium Battery 6V ภาพ 40x-c ส าหรับอุณหภูมิสีของแสงจากภาพทั้ง 2 ชนิดยังอยู่ในช่วง 4800-6000 K ส่วน
ชุด Alkaline Battery ทั้งสองภาพ คือภาพ 40x-d และ 40x-e จะแตกต่างเช่นเดียวกับที่ก าลังขยายของเลนส์ใกล้
วัตถุขนาด 4x และ 10x  

http://www.hoveyelectric.com/hovey-electric-power-blog/bid/100382/What-Does-Color-Temperature-Have-To-Do-With-LED-Lighting
http://www.hoveyelectric.com/hovey-electric-power-blog/bid/100382/What-Does-Color-Temperature-Have-To-Do-With-LED-Lighting
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ประเภท
แหล่งก าเนิดแสง 

ก าลังขยาย 
4X 10X 40X 

    

ผ่านกระจกรับแสง 
(ตัวแปรควบคุม) 

Lux=1627 

   
อุหภูมิสีของแสง (K) 3200-7500 3200-7500 3200-7500 

    

หลอด LED 3W 
ใช้ไฟ AC 220V 

Lux=1705 

   
อุหภูมิสีของแสง (K) 4800-6000 K 4800-6000 K 4800-6000 K 

    

หลอด LED 4W 
ใช้ Lithium 
Battery 6V 
Lux=512 

   
อุหภูมิสีของแสง (K) 4800-6000 K 4800-6000 K 4800-6000 K 

    

หลอด LED 2.25W 
ใช้ Alkaline 
Battery 4.5V 
Lux=3765 

   
อุหภูมิสีของแสง (K) 6000-10000 K   6000-10000 K   6000-10000 K   

    

หลอด LED 4.05W 
ใช้ Alkaline 

Battery 4. 5V 
Lux=3853 

   
อุหภูมิสีของแสง (K) 6000-10000 K   6000-10000 K   6000-10000 K   
ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบภาพถ่ายของตัวหมัดสุนัข (Ctenocephalides canis) ทีต่่างๆ กัน 

4x-a 

4x-b 

4x-c 

4x-d 

4x-e 

10x-a 40x-a 

10x-b 40x-b 

40x-c 10x-c 

40x-d 10x-d 

10x-e 40x-e 
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ซึ่งจากผลการศึกษานี้สามารถประยุกต์ใช้หลอดไฟ LED ที่มีก าลังไฟฟ้าเหมาะสมต่อการให้ภาพที่มี
อุณหภูมิสี และความคมชัด ใกล้เคียงกับภาพที่ได้จากการใช้แหล่งก าเนิดแสงด้วยกระจกเงาแบบเดิม เมื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบที่ ใช้แหล่งก าเนิดแสงจากกระจกเงา รุ่น WILD 
(HEERBRUGG) SWITZERLAND M11 ได้ดี ซึ่งจะท าให้สามารถสลับใช้งานแหล่งก าเนิดแสงที่แตกต่างกันตาม
ความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้หลายโอกาส และจัดเป็นงานวิจัยประเภทงานวิจัยสู่
นวัตกรรม R to I (Research to Innovation) 3 in 1 Light origin of Microscope  (ภาพที่ 6)  
 

           
ภาพที่ 6 ชุดภาพ, 1: การใช้งานด้วยกระจก, 2: การใช้ Lithium Battery, 3: ใช้งานด้วยไฟฟ้า220V, 4: การ

น ามารวมเป็น 3 in 1 Light origin of Microscope ให้กับกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้กระจกเงารับแสง
รุ่น WILD (HEERBRUGG) SWITZERLAND M11  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบว่าหลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 3W ใช้ไฟกระแสสลับ (AC) 220V ให้ค่า
ความเข้มของแสงใกล้เคียงกับการใช้กระจกเป็นแหล่งก าเนิดแสงมากที่สุด ส่วนหลอดไฟ LED ขนาด
ก าลังไฟฟ้า 4W ใช้ Lithium Battery 6V ให้ค่าความเข้มแสงต่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายที่ได้จาก
ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 4x, 10x และ 40x ภาพที่ได้จากการใช้หลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 
4W ใช้ Lithium Battery 6V เป็นแหล่งก าเนิดแสงให้ภาพที่มีความคมชัด และมีอุณหภูมิสีอยู่ในช่วงเดียวกับ
การใช้กระจกเงารับแสงเป็นแหล่งก าเนิดแสงมากที่สุด  ซึ่งภาพท่ีมีความคมชัดรองลงมาคือภาพที่ได้จากการใช้
หลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 3W ใช้ไฟ AC 220V เป็นแหล่งก าเนิดแสง ดังนั้นจึงเลือกหลอดไฟ LED ทั้ง
สองชนิดมาเป็นอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ทางเลือกให้กับผู้ใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่น WILD (HEERBRUGG) 
SWITZERLAND M11  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพบว่าหลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 4W ใช้ Lithium Battery 6V ให้ค่าความ

เข้มของแสงเท่ากับ 512 Lux เป็นแสงสีขาว เป็นค่าทีต่่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟส่องสว่างประเภทอ่ืน 
และยังเป็นค่าท่ีใกล้เคียงกับค่าความเข้มแสงในการมองเห็น ของคนปกติโดยทั่วไปซึ่งอยู่ระหว่าง 300-500 Lux 
ที่ความเข้มแสงนี้จะช่วยถนอมสายตาได้ดีกว่าหลอดไฟส่องสว่างที่ใช้แหล่งก าเนิดแสงประเภทอื่น (อนันต์ ลือ
ขจร, 2535) นอกจากน้ีหลอดไฟ LED ขนาดก าลังไฟฟ้า 3W 220V ให้ค่าความเข้มของแสงใกล้เคียงกับการใช้
กระจกเป็นแหล่งก าเนิดแสงมากที่สุด จึงนับเป็นอีกทางเลือกในการใช้งานในสภาวะที่ไม่สามารถใช้กระจกได้ 
เช่น ในเวลากลางคืน หรือสถานท่ีมีแสงน้อย แต่การใช้งานหลอดไฟส่องสว่างชนิดนี้มีข้อจ ากัดที่จะต้องใช้ไฟฟ้า
กระแสสลับ ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะใช้งานในสถานที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้อุณหภูมิสีของภาพที่ได้จาก
หลอดไฟ LED 4W ใช้ Lithium Battery 6V กับหลอดไฟ LED 3W 220V ยังอยู่ในช่วงค่าเดียวกัน คือ 4800 - 
6000 K และจากหลักการในเรื่องของคลื่นแสงเมื่อแสงมีความยาวคลื่นต่างกันจะให้อุณหภูมิสีที่ต่างกัน  การ
เปลี่ยนแปลงของสีในแหล่งก าเนิดแสงนั้นจะมีผลต่อการถ่ายภาพหรือภาพถ่ายที่ได้ ซึ่งโทนสีจะเปลี่ยนไปตาม 
แหล่งก าเนิดแสงแต่ละชนิด (ธนพล, 2557) ดังนั้นภาพที่เห็นจะแปรผันตามอุณหภูมิสีของแหล่งก าเนิดแสง  ซึ่ง
ภาพที่ได้จากหลอดทั้ง 2 ชนิด คล้ายคลึงกับภาพท่ีได้จากการใช้กระจกเป็นแหล่งก าเนิดแสง ซึ่งค่าของอุณหภูมิ
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สีสูงจะหมายถึงมีแสงสีน้ าเงินมาก แต่หากอุณหภูมิสีต่ าแสดงว่ามีแสงสีแดงมาก (ร่วมศักดิ์, 2541) โดยสีในกลุ่ม
สีฟ้าหรือสีน้ าเงินจัดเป็นโทนสีเย็นจะให้ความรู้สึกสบายตาเมื่อมองมากกว่าสีในกลุ่มโทนสีร้อน (นิภา, 2555; 
วรวีร์, 2557) นอกจากนี้อุณหภูมิสียังสัมพันธ์กับความยาวคลื่นแสงอีกด้วย โดยความยาวคลื่นแสงที่มนุษย์
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 400-750 นาโนเมตร (nm) (อาจวรงค์, 2558)   

แต่อย่างไรก็ตาม ค่าอุณหภูมิสีของแสงของทั้ง 2 ชนิด อยู่ในช่วงเดียวกับหลอดควบคุม จึงได้น าภาพ
ที่ได้มาเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสีของแสงจากแถบเทียบสีมาตรฐาน (ภาพที่ 4) ช่วยในการตัดสินในผลการวิจัย
ครั้งนี้ ผลของความเข้มของแสง และอุณหภูมิสีของแสง ของหลอดทั้ง 2 ชนิดสามารถน ามาใช้เป็นชุดอุปกรณ์
ทดแทนหรือประยุกต์ใช้กับกล้องจุลทรรศน์รุ่นนี้ได้ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการ
ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบันฯ จ านวน 47 คน ซึ่งมีผู้ตอบกลับแบบสอบถาม จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.7  ข้อมูล
ที่ได้น าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าทางสถิติในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.45, S.D. = 0.376) และเมื่อ
พิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นที่อยู่ ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 4 ด้าน คือ 1) 
สมรรถนะด้านจริยธรรม 2) สมรรถนะด้านบริหารจัดการ 3) สมรรถนะหลักรวม และ 4) สมรรถนะด้านศักยภาพ
ตามล าดับ ( X = 4.91, S.D. = 0.154, X  = 4.63, S.D. = 0.341, X  = 4.46, S.D. = 0.346 และ X  = 4.35, 
S.D. = 0.180) และในระดับมาก มีจ านวน 2 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และ 2) สมรรถนะเฉพาะ
ด้าน ตามล าดับ ( X  = 4.19, S.D. = 0.399 และ X  = 4.15, S.D. = 0.366) 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น  ผู้บริหาร  เลขานุการผู้บริหาร  สมรรถนะ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the opinions of the desired competencies of 
executive secretaries working for senior executives at King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (KMITL). The sample group of this study was the KMITL’s 47 senior executives or 95.7 
percent of all the participants. The used research instrument were questionnaires about the 
opinions on desired competencies of executive secretaries. The collected data were analyzed by 
a statistical software program, using descriptive statistics such as means and standard deviations. 
The results of the study found that the opinions on desired competencies were on the highest 
level (X  = 4.45, S.D. = 0.376). When considering each factor, it was identified that the highest 
levels of opinions include 4 dimensions: 1) ethical competency, 2) managerial competency, 3) 
overall competency, and 4) potential competency respectively. (X  = 4.91, S.D. = 0.154, X  = 
4.63, S.D. = 0.341, X  = 4.46, S.D. = 0.346 and X  = 4.35, S.D. = 0.180). The opinions on the high 
levels were found in two dimensions: 1) technology competency and 2) expertise competency 
respectively (X  = 4.19, S.D. = 0.399 and X  = 4.15, S.D. = 0.366). 
Keywords: executives, opinions, executive secretaries, competencies 
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บทน า 
เลขานุการ ความหมาย ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง หรือต าแหน่ง

หน้าท่ีอย่างเลขานุการ แต่เป็นของเฉพาะบุคคล (เปลื้อง, 2544) งานเลขานุการมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะท า
ให้ส านักงานสามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น องค์กร
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบุคลากรอย่างน้อยหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการเพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหาร หรือ
เป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาเป็นศูนย์กลางงาน อีกทั้งยังสามารถเป็นที่รวมงาน ที่เช่ือมโยงให้กับผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งในปัจจุบัน ผู้บริหารทุกองค์กรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีเลขานุการที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เพื่อที่จะช่วยให้งานนั้น
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเลขานุการ ควรประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น เป็นผู้ที่
เก็บรักษาความลับ มีความรู้ ความสามารถ มีปฏิภาณ ไหวพริบ เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี มีบุคลิกลักษณะดี เลขานุการจึงเป็น
เสมือนคู่คิด และร่วมท างานร่วมรับผิดชอบในงานท่ีส าคัญ (ดวงพร, 2555) 

เลขานุการบริหาร เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารและคนอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็น
ผู้ช่วยให้งานของผู้บริหารด าเนินไปโดยเร็ว ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง เป็นผู้สร้างสัมพันธภาพอันดีใน
องค์กรเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับผู้มาติดต่อ เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรและต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการเป็นอย่างดี ทั้งงานในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย และรู้จัก
ล าดับความส าคัญของงานในขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของตนเอง ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในการเรียนรู้ทั้งสถานการณ์ แนวคิด เทคนิค นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งหน้าที่ของเลขานุการเป็นงานที่มี
ขอบเขตในการปฏิบัติงานค่อนข้างกว้าง ซึ่งงานเลขานุการแต่ละคนจะท างานไม่เหมือนกัน แต่คล้ายคลึงกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย ลักษณะ ขนาดขององค์กร ต าแหน่งของผู้บริหาร และความรู้ความสามารถของ
เลขานุการ นอกจากนี้ความไว้วางใจของผู้บริหารที่จะมอบหมายงานให้เลขานุการ จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของเลขานุการเป็นส าคัญ ความเสี ยสละในการท างาน มีความ
รับผิดชอบ อดทน ท างานภายใต้สภาพกดดันสูง (กฤษมันต์, 2554) 

ในทุกองค์กรงานอาชีพเลขานุการเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บริหาร เลขานุการที่มี
ความสามารถสูง มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของผู้บริหารให้เกิดผลส าเร็จ ในทางตรงข้ามหากมี
เลขานุการที่ขาดความรู้และความสามารถหรือ “สมรรถนะ” ในหน้าที่ของวิชาชีพในงานเลขานุการ ขาด
จรรยาบรรณและจริยธรรมในอาชีพ เก็บความลับไม่อยู่ ขาดการรับผิดชอบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ อาจส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการบริหารงานลดหย่อนไปด้วย จึงนับได้ว่าเลขานุการเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญต่อในทุก
องค์กร ช่วยเสริมให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ด้วยการมี “เลขานุการที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะสูง” (พรไพรสน, 2557) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นและจากการได้ศึกษาความส าคัญและบทบาทของเลขานุการในการ
แบ่งเบาภาระของผู้บริหารและร่วมรับผิดชอบในงานส าคัญๆ ของการด าเนินงานในมหาวิทยาลัย และประสาน
ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของเลขานุการผู้บริหารสถาบันฯ โดยผลการวิจัยในครั้งน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ของเลขานุการเพื่อให้การปฏิบัติงานและสนับสนุนการท างานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บรหิารสถาบันเทคโนโลยีพระ
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม ในการรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีประชากร คือ ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จ านวน 47 คน ได้แก่ คณบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงาน  ซึ่งมีผู้ตอบ
กลับแบบสอบถาม จ านวน 45 คน คิดเป็น   ร้อยละ 95.7  โดยแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหาร มี 6 ด้าน  ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้าน
จรรยาบรรณ สมรรถนะด้านศักยภาพ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และ
สมรรถนะเฉพาะด้าน 
 โดยมีลักษณะค าถามแบบ Likert  Scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งความหมายของระดับความ
คิดเห็นก าหนดเกณฑ์คะแนน (Adelson, 2010) 

ใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนโดยก าหนดระดับ
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนระดับ 
     = (5 – 1) / 5  =  0.80 

 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้แปลระดับความคิดเห็นดังนี้ 
คะแนน สมรรถนะทีพ่ึงประสงคข์องเลขานุการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 ระดับน้อย 
2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20 ระดับมาก 
4.21 – 5.00 ระดับมากที่สุด 

การทดสอบเคร่ืองมือและค่าความเชื่อมั่น 
1. การหาความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยผู้ศึกษาน า

แบบสอบถามไปเสนอต่อผู้ทรงวุฒิที่ปรึกษางานศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   

2. การหาความเช่ือถือได้ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้
ทรงวุฒิไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาของแต่ละ
คณะ และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) ของCronbach’ Alpha Coefficients = 0.92 (Cronbach, 1951) 
การเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จากนั้นน ามาตรวจหา
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และด าเนินการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อน ามาใช้ใน
การศึกษาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการ
ผู้บริหารฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.45,  S.D. =  0.376) และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ
รายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 4 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม  2) 
สมรรถนะด้านบริหารจัดการ  3) สมรรถนะหลักรวม และ 4) สมรรถนะด้านศักยภาพตามล าดับ (X  = 4.91, 
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S.D. = 0.154, X  = 4.63, S.D. = 0.341, X  = 4.46, S.D. = 0.346 และ X  = 4.35, S.D. = 0.180) และใน
ระดับมากมีจ านวน 2 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และ 2) สมรรถนะเฉพาะด้าน ตามล าดับ (X  = 
4.19, S.D. = 0.399 และ X  = 4.15, S.D. = 0.366) โดยมีผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นรายด้าน ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (n=45) 

สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหาร (สจล.) 
ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค์ 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
สมรรถนะหลัก 4.46 0.346 มากที่สุด 
- มีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่ว 5.00 0.000 มากที่สุด 
- มีความรับผิดชอบงาน อดทน ท างานภายในสภาพกดดันได้ และมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
4.83 0.383 มากที่สุด 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคของงานในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา 

3.56 0.784 มาก 

สมรรถนะด้านจริยธรรม 4.91 0.154 มากที่สุด 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานองค์กร 5.00 0.000 มากที่สุด 
- รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 5.00 0.000 มากที่สุด 
- รักษาความลับของหน่วยงาน 4.72 0.461 มากที่สุด 
สมรรถนะด้านศักยภาพ 4.35 0.180 มากที่สุด 
- การท างานอย่างเป็นแบบแผน 4.67 0.485 มากที่สุด 
- วิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่องาน 3.44 0.784 มาก 
- เข้าใจค าอธิบายของผู้บังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็ว 4.94 0.236 มากที่สุด 
สมรรถนะด้านบริหารจัดการ 4.63 0.341 มากที่สุด 
- การบริหารเวลา 5.00 0.000 มากที่สุด 
- การบริหารงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 4.72 0.461 มากที่สุด 
- การดูแลบริหารงานประจ าวันและโครงการต่างๆ 4.17 0.857 มาก 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี 4.19 0.399 มาก 
- การใช้อุปกรณ์ส านักงานท่ีจ าเป็นต่องาน 4.72 0.461 มากที่สุด 
- ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 3.72 0.752 มาก 
- ความสามารถในการท านัดหมาย 4.11 0.323 มาก 
สมรรถนะเฉพาะด้าน 4.15 0.366 มาก 
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์งาน 3.78 0.548 มาก 
- ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 4.33 0.907 มากที่สุด 
- การพัฒนาศักยภาพโดยการจัดท าแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 4.33 0.485 มากที่สุด 

รวม 4.45 0.376 มากที่สุด 
 
สมรรถนะหลัก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.46, S.D. = 0.346) และเมื่อ

พิจารณาในองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุดมีจ านวน 2 ประเด็น คือ1) มีบุคลิกภาพและ
อุปนิสัยที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่ว และ 2) มีความรับผิดชอบงาน อดทน ท างานภายในสภาพกดดันได้
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ตามล าดับ (X = 5.00, S.D. = 0.000 และ X = 4.83, S.D. = 0.383) และองค์ประกอบ
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อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 1 ประเด็น คือ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคของงานในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา (X = 3.56, S.D. = 0.784) 

สมรรถนะด้านจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.91, S.D. = 0.154) 
และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 3 ประเด็น คือ1) 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานองค์กร  2) รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ 3) 
รักษาความลับของหน่วยงานตามล าดับ (X = 5.00, S.D. = 0.000,X = 5.00, S.D. = 0.000 และ X = 4.72, 
S.D. = 0.461) 

สมรรถนะด้านศักยภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.35, S.D. = 0.180) 
และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 2 ประเด็น คือ 1) เข้าใจ
ค าอธิบายของผู้บังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็ว และ 2) การท างานอย่างเป็นแบบแผนตามล าดับ (X = 4.94, S.D. 
= 0.236 และ X = 4.67, S.D. = 0.485) และองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 1 ประเด็น คือ 
วิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่องาน (X = 3.44, S.D. = 0.784) 

สมรรถนะด้านบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63, S.D. = 
0.341) และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 2 ประเด็น คือ 1) 
การบริหารเวลา และ 2) การบริหารงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับ (X = 5.00, S.D. = 0.000 และ 
X = 4.72, S.D. = 0.461) และองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 1 ประเด็น คือ การดูแลบริหารงาน
ประจ าวันและโครงการต่างๆ (X = 4.17, S.D. = 0.857) 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.19, S.D. = 0.399) และ
เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 1 ประเด็น คือ การใช้อุปกรณ์
ส านักงานที่จ าเป็นต่องาน (X = 4.72, S.D. = 0.461) และองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 2 ประเด็น คือ 
1) ความสามารถในการท านัดหมาย และ 2) ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามล าดับ (X = 4.11, S.D. 
= 0.323 และ X = 3.72, S.D. = 0.752) 

สมรรถนะเฉพาะด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.15, S.D. = 0.366) และ
เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 2 ประเด็น คือ 1) ความเข้าใจ
องค์กรและระบบราชการ และ 2) การพัฒนาศักยภาพโดยการจัดท าแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
ตามล าดับ ( X = 4.33, S.D. = 0.907 และ X = 4.33, S.D. = 0.485) และองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มี
จ านวน 1 ประเด็น คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์งาน (X = 3.78, S.D. = 0.548) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 สมรรถนะหลัก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่า การมีบุคลิกภาพและ
อุปนิสัยที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่ว รวมถึงการมีความรับผิดชอบงาน อดทน ท างานภายในสภาพกดดัน
ได้และมีมนุษยสัมพันธด์ ีตามความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของเลขานุการเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษมันต์ (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของเลขานุการที่นายจ้างต้องการ ผล
การศึกษาพบว่า การท างานในฐานะเลขานุการบางครั้งต้องเป็นตัวแทนขององค์กรหรือผู้บริหาร จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่น่านับถือ เป็นที่เช่ือถือกับบุคคลภายนอก เลขานุการต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้มีบุคลิก และ
อุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วทุกด้าน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สมบัติ 
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาท หน้าที่และความรู้ความสามารถของเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บทบาทหน้าของเลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในอ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงที่ควรมีความรู้ความสามารถหลักของเลขานุการ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 1) ควรมีความรู้ ความสามารถ ช านาญงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักพัฒนาตนเองดี
2) มีวิจารณญาณที่ดีคาดการณ์ไกลมีปฏิภาณไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ รู้จักไตร่ตรอง และตัดสินใจ 3) มี
บุคลิกภาพลักษณะดี คล่องตัว รู้จักสังเกต และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม  4) ต้องรอบรู้เกี่ยวกับ
ระบบงานใน องค์กรเป็นอย่างดี และ 5) มีความสามารถในการฟัง จดจ า รายละเอียดเรื่องราวต่างๆ ได้แม่นย า 
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สมรรถนะด้านจริยธรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานองค์กรความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการรักษา
ความลับของหน่วยงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของเลขานุการเป็นสิ่งส าคัญมากท่ีสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของพสิษฐา (2551) ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เลขานุการระดับกอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งระบุผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เลขานุการระดับกอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ซื่อสัตย์ สุจริต 2) มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 3) มีมารยาททางสังคม วางตัวได้อย่างเหมาะสม 4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
เข้ากับบุคลได้ทุกระดับ 5) ตรงต่อเวลา 6) จัดล าดับความส าคัญของงาน 7) มีความรู้และความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 8) เก็บรักษาความลับได้ดี 9) รู้และรู้เข้าใจหลักการงานเลขานุการ 10) สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 11) รายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
รวดเร็ว 12) ยิ้มแย้มแจ่มใส 13) เสียสละ อุทิศตน 14) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 15) เต็มใจท างาน
ด้านงานบริการ 16) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยท้ังการพูด อ่าน เขียน ได้ดี 

สมรรถนะด้านศักยภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจ
ค าอธิบายของผู้บังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็ว และการท างานอย่างเป็นแบบแผนตามความคิดเห็นของผู้บริหารที่
มีต่อสมรรถนะของเลขานุการเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ขนิษฐา (2558) ซึ่งได้
ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาซึ่งผล
การศึกษา พบว่า เลขานุการในฐานะผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารโดยตรงได้ จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ต้องมีความ
ขวนขวาย แสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ 
ปฏิภาณไหวพริบ มีผลการปฏิบัติงานท่ีดี และตรงตามความต้องการของผู้บริหารและองค์กรรวมถึงเลขานุการ
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานควร จัดท าแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยวิธีการพัฒนานั้นต้องสัมพันธ์
และสอดคล้องกบัลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบด้วยจะได้เป็นแรงที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมความก้าวหน้า และ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

สมรรถนะด้านบริหารจัดการ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารเวลา และการบริหารงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของ
เลขานุการเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สนอง ช่ืนราพันธุ์ (2553) ได้ ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย งานผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาด้านการวางแผน และการบริหารจัดการมากที่สุดและ
สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษมันต์ (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของเลขานุการที่นายจ้างต้องการ ผล
การศึกษาพบว่าการบริหารเวลาเป็นปัญหาที่ส าคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะผู้บริหารตามกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบ
กิจการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะนอกจากการจราจรยังไม่สามารถก าหนดเวลาได้แล้ว วัฒนธรรม
การรักษาเวลาและการตรงต่อเวลาของคนไทยยังต้องมีการย้ าเตือนอย่างสม่ าเสมอ การสละเวลาและทุ่มเทเวลา
ให้กับงานจึงเป็นความต้องการที่คาดหวังจะได้รับจากเลขานุการในเรื่องความสามารถในการบริหารเวลา 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์
ส านักงานท่ีจ าเป็นต่องาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของเลขานุการเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศรีสุดา (2539) ท าได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัติงานเลขานุการที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อการส่งออกในสภาพที่เป็นจริงและควรจะเป็นตามความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานเลขานุการตามความคิดเห็ นของ
ผู้บังคับบัญชาใน 5 ด้าน สมรรถนะที่เป็นจริงและสอดคล้องกับสมรรถนะที่ควรจะเป็นในระดับมาก 3 ด้านคือ 
ด้านภาษาไทย ด้านการใช้เครื่องใช้ส านักงาน และด้านกิจนิสัยที่ดีในการประกอบวิชาชีพและสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bennett (1984) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของเลขานุการที่นายจ้างต้องการ ผลการศึกษา
พบว่าผู้บริหารคาดหวังให้เลขานุการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล ส านักงานอัตโนมัติ การ
ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์การประมวลผลข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลและการท ารายงาน การใช้โทรศัพท์
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อัตโนมัติ และสอดคล้องกับการศึกษาของกฤษมันต์ (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของเลขานุการที่
นายจ้างต้องการ ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการท างาน ผู้บริหาร
ต้องการให้เลขานุการพัฒนาตนให้ทันเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
มาก และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการรับเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรและ
ชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป การเป็นเลขานุการมีความจ าเป็นต้องตามทันเทคโนโลยีด้วย เพราะ
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิธีคิด การติดต่อสื่อสารและการเจรจาทางธุรกิจอย่างมาก จึงต้องใช้อุปกรณ์ส านักงานท่ี
จ าเป็นต่องานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ได้ 

สมรรถนะเฉพาะด้าน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการและการพัฒนาศักยภาพโดยการจัดท าแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของเลขานุการเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของขนิษฐา  
(2558) ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทาซึ่งผลการศึกษา พบว่า ประเภทสมรรถนะเฉพาะด้านได้แก่การคิดวิเคราะห์ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ การพัฒนาศักยภาพคนอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ให้ความส าคัญของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีบทบาทต่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
ขององค์กรและเห็นว่าการมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของเลขานุการที่เน้นการปลูกฝังจิตส านึกให้เป็นผู้ที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ การให้เรียนรู้หลักจิตวิทยามนุษย์ การให้มี
ความรู้สึกนึกคิดให้มีสติไตร่ตรอง เลขานุการในฐานะผู้ปฏิบัติงานจึงควรจัดท าแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบโดยวิธีการพัฒนานั้นต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะของงานที่รับผิดชอบด้วยจะได้เป็น
แรงที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการท างานและสอดคล้องกับการศึกษาของ
จุฬารัตน์ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน” ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะที่จะท าให้เกิดประสิทธิผลในล าดับแรก 1) วิธีการและเทคนิค
ส าหรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะหลกัให้เกิดประสทิธิผลได้แก่การพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมตามล าดับ 
2) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความรู้ด้านแรงงานด้านการ
ท างานเป็นทีมซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสนอง (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงาน
ผู้บริหารควรมีการพัฒนาด้านการวางแผนและการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาคือควรมีการพัฒนา
สมรรถนะในด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่มากที่สุด  รองลงมาคือพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วางแผนและการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของเลขานุการผู้บริหารสถาบันฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน 
พบว่า ระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 4 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม 2) 
สมรรถนะด้านบริหารจัดการ 3) สมรรถนะหลัก และ 4) สมรรถนะด้านศักยภาพตามล าดับ และในระดับมาก 
มีจ านวน 2 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และ 2) สมรรถนะเฉพาะด้าน ตามล าดับ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) เลขานุการผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถาบันฯ ได้แก่ สมรรถนะด้านจริยธรรม สมรรถนะด้านบริหารจัดการ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะด้าน
ศักยภาพ ตามล าดับ ซึ่งรวมถึงสมรรถนะด้านความรู้การประกอบวิชาชีพเลขานุการผู้บริหาร ด้าน
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ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย และวัฒนธรรม อันน าไปสู่การพัฒนางานในวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการท างานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลความหมาย ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อมูลในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โดยตรง เช่น ในประเด็นสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นต่องาน 
ความสามารถในการท านัดหมาย และความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเด็นสมรรถนะเฉพาะด้าน 
ซึ่งประกอบด้วยความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ การพัฒนาศักยภาพโดยการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์งาน เพื่อให้ได้ความชัดเจนของข้อมูลในมิติต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

3) สถาบันฯ ควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เลขานุการผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมความรู้การ
ประกอบวิชาชีพงานเลขานุการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้เลขานุการได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
ต่อการปฏิบัติงานในภาวะปัจจุบัน 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

 
หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 

 
 วารสารวิชาการ ปขมท. จัดท าขึ้นโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
อันเป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งวารสารมีก าหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
 บทความและบทความวิจัยท่ีจะน ามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. น้ี จะต้องได้รับการตรวจสอบ
ทางวิชาการ (Peer review) ก่อน จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล และน าไปอ้างอิงได้ ผลงานท่ีส่งมาตีพิมพ์ จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการและบทความ
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เท่านั้น เป็นผลงานที่แก้ไข ปรับปรุง หรือ
พัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง หรือเป็นงานวิจัยสถาบัน เป็นการ
ด าเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร หรือเป็นผลวิจัยและค้นคว้าหรือส ารวจ หรือบทความแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ที่ยังไม่เคยถูกน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านั้น) 
ได้ที่ http://www.council-uast.com โดยการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์ 
ควรปฏิบัติตามค าแนะน า ดังนี้  
 
การเตรียมต้นฉบับส าหรับบทความ 

1. ต้นฉบับเรื่องเต็ม จ านวน 4-10 หน้า  
2. พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2007 หรือ 

เวอร์ชันใหม่กว่า โดยใช้รูปแบบฟอนต์เป็น TH SarabunPSK เท่านั้น ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้
รูปแบบฟอนต์เป็น Symbol เท่านั้น 

3. ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 ระยะขอบ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 0.75 นิ้ว 
ด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา 0.75 นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ 0 นิ้ว หัวกระดาษ 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ 0.5 นิ้ว 

4. ช่ือเรื่อง: อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องแต่ละภาษามีความยาว
ไม่เกิน 2 บรรทัด ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา (Bold) ก าหนด
ระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมีตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 

5. ช่ือผู้เขียนและคณะ: เว้น 1 บรรทัดจากช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือเต็มภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถ เป็นแบบล าดับตัวเลข (ยกก าลัง) ก ากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบ
ทุกคน ช่ือผู้เขียนก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่าง
บรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 12 points จัดชิดขอบขวาของหน้ากระดาษ 

6. การแทรกเชิงอรรถให้ใช้แบบ ล าดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใช้ฟอนต์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 12 points และจัดข้อความชิดขอบซ้ายของ
หน้ากระดาษ 

7. บทคัดย่อ (Abstract): มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อนแล้ว
จึงตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 



 

8. ค าว่า "บทคัดย่อ" และ "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์
ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัว
บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่าง
บรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัด
ข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ 
Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 ค า  

9. ค าส าคัญ (Keywords): ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อและ Abstract ก่อนขึ้นส่วนของเนื้อหา 
ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความจ านวน 3-5 ค า ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนkด 14 points  

10. เนื้อหา (Text): ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง 

11. บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 
points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษส่วน
ของเนื้อหาข้อความในแต่ละย่อหน้า ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนด
ระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 16 points บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 
นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ (Justified) หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษร
กรีกให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดเดียวกัน 

11.1 ค าน า: เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย 
11.2 วัตุประสงค์การวิจัย: ควรเขียนให้สอดคล้องกับช่ือเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่

จะด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการวิจัยได้ 
11.3 ระเบียบวิธีวิจัย: ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
11.4 ผลการวิจัย: เป็นการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคู่ไปกับการใช้ตาราง หรือภาพ

ประกอบการอธิบายและน าเสนอในรูปแบบของสีขาวด าเท่านั้น และตัวอักษรต่างๆ ใน ตาราง และภาพ ต้องเป็น
ภาษาไทยเท่านั้น โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 
16 points หรือน้อยกว่า หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นใน
บรรทัดนั้น 

11.5 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ: ช้ีแจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
หรือแตกต่างไปจากผลงานท่ีมีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่
เช่ือถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นค าถามการวิจัย ซึ่ง
เป็นแนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 

11.6 สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย  
11.7 กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้

งานวิจัยและการเตรียมเอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมท างานวิจัยด้วย 
11.8 เอกสารอ้างอิง: การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบช่ือและปี (name-and-year 

system) เช่น จินด า (2536) รายงานว่า…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)  
ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือสกุล

เป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 
1962) 

ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530)…... 
หรือ……..... (สมศรี และคณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้



 

 

ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ช่ือ
ครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง  

ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายเรื่อง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 13 points การพิมพ์เอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับให้พิมพ์
แบบหน้าลอย โดยบรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า ส่วนบรรทัดที่เหลือของ
ฉบับนั้น ให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดซ้าย ห้ามจัดแบบกระจาย 
หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 10 points หรือขนาดเท่ากับตัวอักษร
อื่นในบรรทัดนั้น  

การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง ให้เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและ
ตามด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขน าหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงใน
เนื้อเรื่องเท่านั้น โดยเรียงล าดับดังนี้ 

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของช่ือ และตามด้วยปี พ.ศ. ที่
ตีพิมพ ์

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุล 
(ถ้ามีหลายคนให้เรียงไปตามล าดับ) และตามด้วยป ีค.ศ. ที่ตีพิมพ ์(เรียงจากปีเก่า มาปทีีใ่หม่สุด ตามล าดับ)  

12. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
12.1 ส าหรับวารสาร (Journal) 

วารสารภาษาไทย 
ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีที่: 

หน้า.  
วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีท่ี: หน้า. 

12.2. ต ารา (Text books)  
ต าราภาษาไทย  

ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่
พิมพ์. จ านวนหน้า. 

ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  
ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 

คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ.์ เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า. 
12.3. ต ารา (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท  

ต าราภาษาไทย  
ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ของบทที่อ้าง. ปี พ.ศ.. ช่ือบทที่อ้าง. หน้าบท

ที่ตีพิมพ.์ ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า.  
ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. In ช่ือบรรณาธิการ, ed. eds. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. 
เมืองที่พิมพ.์ จ านวนหน้า. 

12.4 เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควรเรียงล าดับ
ดังนี ้ 

ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถานที่. 
หน้า.  



12.5 ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายทาง Internet ควรเรียงล าดับดังนี้ 
ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือหัวเรื่องของ website. แหล่งที่มา (Available Source): 

http://www.………… . (สืบค้นเมื่อ เดือน ปี). 
13. ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดท าเป็นขาวด าเท่านั้น โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือก

เฉพาะที่จ าเป็น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ช่ือตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า ตารางที่ และ 
ภาพที ่ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพ์ตัวหนา โดยช่ือตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง 
ส่วนช่ือภาพ ให้อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 14 points 

14. การเขียนค าไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน
15 อื่น ๆ 
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นค าเช่ือมหรือค าลักษณะเฉพาะใน

เนื้อหาภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นหัวข้อช่ือเรื่องคาเฉพาะ หน่วยย่อ ไม่ใส่จุด 
ยกเว้นสิ้นสุดประโยคในภาษาอังกฤษ 

พิมพที่โรงพิมพ : หางหุนสวนจำกัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย
661 ซอย ฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



วารสารวิชาการ ปขมท.
ที่ประชมุสภาข้าราชการ พนกังาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) 
ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นมณี ขวญัเมือง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ ามร อินทร์สังข์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

ดร.ธีรพล โพธ์ิพงศ์วิวัฒน์ 
ดร.กุลชัย กุลตวนิช  
ดร.พัชราภรณ สุวอ 
ดร.พจนา สีขาว  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริินธร สนิจินดาวงศ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชร นันทิวฒันา  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ร าไพ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสรุิยเวศน ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต  มหาวิทยาลยับูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์เสถียร  คามีศักดิ ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ 
อาจารย์อวยพร ภัทรภักดีกลุ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพจน์ เอี้ยงกญุชร 
ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา 
ดร.จารีศรี กุลศิริปญัโญ 
ดร.ฉายสุรยี์ ศุภวิไล  
อาจารย์ดามธรรม จินากลู  
ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต
ร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.จักรพงษ์ หรั่งเจริญ   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 


