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บทคัดยอ
 การวจิยัเชงิพรรณนา มวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษา
สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวกับการ
ใชทรัพยากรรวมกันจากทุกหนวยงานและสํารวจความคิด
เห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน
ระหวางหนวยงานในคณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก บุคลากร
ของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปฏิบัติ
งานในรอบปงบประมาณ 2556 ประกอบดวย บุคลากร
สายผูสอน จํานวน 51 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 
จาํนวน 22 คน รวมท้ังหมด 73 คน เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั 

เปนแบบสอบถาม ผูวจิยัไดกาํหนดประเด็นตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกับ

หัวขอวิจัย แลวจึงออกแบบสอบถามใหครอบคลุมประเด็น
ที่จะทําวิจัย การวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณคาสถิติ  รอยละ 

ผลการวิจัย พบวา ในปจจุบันมีการใชทรัพยากร
รวมกนัทัง้ในดานซอฟแวร ดานฮารดแวร ดานบคุลากรสาย
ผูสอนและดานบุคลากรสายสนับสนุน แตยังอยูในระดับ
ตํา่กวาความตองการในการใชทรัพยากรรวมกัน และพบวา
มีปญหาและอุปสรรคตอการใชทรัพยากรรวมกันทั้งปญหา

ในเชิงนโยบาย ปญหาในทางปฏิบัติ ปญหาขององคกรและ
ปญหาทางดานกฎระเบยีบ สวนสภาพการใชทรพัยากรรวมกนั
ในสภาพปจจบุนั บคุลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน พบ
วาจํานวนการใชทรัพยากรดานซอฟแวรรวมกัน มากท่ีสุด
คือระบบฐานขอมูล รอยละ 73.85 รองลงมาคือขาวสาร
และความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 60.00 

และการใชบุคลากรสายผูสอนรวมกัน มากท่ีสุด คือ วิทยากร 
คิดเปนรอยละ 86.15 รองลงมาคือ อาจารยพิเศษ คิดเปน
รอยละ 73.85 สภาพความตองการในการใชทรัพยากร

รวมกัน อยูในระดับ ปานกลาง (รอยละ 52.31) ดาน
ซอฟแวร มีความตองการระบบฐานขอมูล มากท่ีสุด (รอย
ละ 80.00) สวนปญหาและอุปสรรคในการใชทรัพยากร
รวมกัน ประกอบดวย 1) ปญหาในเชิงนโยบายที่เปน
อุปสรรค มีปญหามากท่ีสุดในเร่ืองขาดนโยบายท่ีชัดเจน 
(รอยละ 52.31) 2) ปญหาในทางปฏบิตั ิมปีญหาเรือ่งผูขอใช
ไมดูแลรักษาทรัพยากรที่ขอใชมากที่สุด (รอยละ 52.31) 
3) ปญหาขององคกรที่เปนอุปสรรค มีปญหาในเรื่อง
บุคลากรสังกัดหนวยงานยอยในองคกรมากท่ีสุด (รอยละ 
66.15) 4) ปญหาทางดานกฎระเบียบ มีปญหาในเรื่องไมมี
กฎระเบยีบภายในหนวยงานทีส่นบัสนนุตอการใชทรพัยากร
รวมกันมากที่สุด (รอยละ 80.00) 5) ปญหาอื่นๆ มีปญหา
เรื่องขาดฐานขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยของทรัพยากร 
(รอยละ 66.15) 

ABSTRACT
 The objectives of this descriptive 
research were to investigate the current situation, 
problems and obstacles in relation to resource 
sharing between all units, to obtain opinions and 
to develop recommendations for effective sharing 
of resources between all units under the Faculty 

of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University. In 
this research, there were a total of 73 participants, 
including 51 academic staff and 22 supporting 

staff working in the 2013 fi scal year. The tool 
used for data collection was a questionnaire. The 
researcher had determined issues related to the 
research topic before creating a questionnaire 
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that covered all issues of the research. For data 
analysis, statistical package was used to calculate 
percentage.
 Research Results: It was found that 
currently the units shared resources in the 
forms of software, hardware, academic staff and 
supporting staff; however, the level of actual 
resource sharing was lower than needed. It was 
also found that there were problems and obstacles
regarding resource sharing in terms of policies, 
operations, organization, and regulations. With 
respect to the current situation of resource sharing 
among the academic and supporting staff, it was 
found that the most shared software resource was 
database system accounting for 73.85%, followed 
by data and knowledge of information technology 
at 60%. With regard to sharing of academic staff, 
the most shared resources were instructors at 
86.15%, followed by visiting lecturers at 73.85%. 
The need for resource sharing was at the moderate 
level (52.31%). Regarding software, the need 
for database system was the highest (80.00%). 
Problems and obstacles in resource sharing included:
(1) policies where the most frequently found 
problem was a lack of clear policies (52.31%); 
(2) operations where the most frequently found 
problem was failure of users to properly care for 

requested resources (52.31%); (3) organization 
where the most frequently found problem was 
staff under subunits of the organization (66.15); 

(4) regulations where the most frequently found 
problem was the supporting units’ lack of regula-
tions on resource sharing (80.00%); and (5) other 
problems, such as a lack of accurate and updated 
information on the resources (66.15%).

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การบริหารภาครัฐยุคใหม (New Public Man-
agement : NPM) และการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไดใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรรวมคอน
ขางมาก เพื่อการพัฒนาตนเองแบบยั่งยืน บางหนวยงาน
มทีรพัยากรบคุคล วสัดคุรภุณัฑเปนจาํนวนมาก และสามารถ
ใหบรกิารแกหนวยงานอืน่ๆ ทีม่คีวามจาํเปนหรอืขาดแคลน
ได โดยไมจาํเปนตองไปขอจัดสรรงบประมาณใหมหรอืเพ่ิม
เติม ทําใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและเทากับ
เปนการประหยัดงบประมาณรายจายของประเทศ เพื่อ
นําไปใชในภารกิจที่จําเปนเรงดวนตอไป คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานท่ีมีเงินงบ
ประมาณแผนดินและงบประมาณเงนิรายไดสนับสนนุแตยงั
ไมเพยีงพอตอการใชงาน คณะฯ มกีารขยายการผลิตบณัฑติ
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เน่ืองจาก
ในอดีตจนถึงปจจุบันการนํานโยบายการใชทรัพยากรรวม
มาใชยังไมสามารถปฏิบัติได  ทรัพยากรในท่ีนี้หมายถึง 
ทรัพยากรบุคคล (People ware) โดยเฉพาะสายผูสอน
ทัง้ในมหาวทิยาลยั รวมทัง้อาจารยพเิศษ และกรรมการผูทรง
คุณวุฒิตางๆ บุคลากรสายสนับสนุนการสอนท่ีตองปฏิบัติ
งานรวมกนัและใหบรกิารแกบคุลากรสายผูสอน ทรพัยากร
ทางดาน Hardware และ Software  ซึ่งบางประเภทมี
ราคาสูง และมีปริมาณการใชหรือจํานวนสถานท่ีของการใช
ตองมาก  ทําใหคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
สูญเสีย งบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรตาง ๆ มาใชงาน
อยางซ้ําซอนและ เกิดประโยชนนอย นโยบายปท่ีผานมางบ

ประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดถูกนําไปใชในการ
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑเปนจํานวนมาก และครุภัณฑบางประเภท
ก็ยังไมไดถูกใชงานเลย หรือใชงานไมคุมคากับการลงทุน 
บางคร้ังซ้ือมาเปนจํานวนมากเกินความตองการหรือความ
จําเปนในการเรียนการสอน แตในขณะท่ีบางรายการท่ีจําเปน

กลับไมไดรับการสนับสนุนใหจัดซ้ือจัดหา โดยอางวาไมมีความ
จําเปนและไมมีงบประมาณ ส่ิงเหลาน้ีสะทอนถึงปญหาใน
การจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการ
สอน สงผลใหคุณภาพการผลิตบัณฑิตเสียหาย ขาดคุณภาพ 
ไมเปนท่ียอมรับตอสังคม ปจจุบันหลายหนวยงานไดหันหนา
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เขาหากันและเร่ิมสํารวจสภาพปญหา และความตองการใน
การใชทรัพยากรรวมกัน การจัดระบบการจัดสรรทรัพยากร 
และการลดการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑหรือทรัพยากรบุคคล
ท่ีสามารถใชประโยชนรวมกันได  ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีจึงมุง
ท่ีจะสํารวจขอมูลท่ีเปนปญหาและอุปสรรค รวมท้ังปจจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนําทรัพยากรมาใชรวมกันอยางมี
คุณภาพเชนการดูแลรักษา คาตอบแทน การซอมบํารุง และ
การหามาทดแทน เปนตน  เพื่อใหสามารถผลักดันนโยบาย
การใชทรพัยากรรวมในคณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เพ่ือประโยชนสูงสุด
ในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทาง
วิชาการแกชุมชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพื่อสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและ
อุปสรรคที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากรรวมกันจากทุกหนวย
งานในคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2.  สํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานใน
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีดําเนินการวิจัย
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ คือ 
ขาราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และลกูจางชัว่คราว ของ
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 73 
คน

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
  1) การสรางแบบสอบถาม คณะผูวิจัยได
ประชุมกําหนดประเด็นตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของกับหัวขอวิจยั แลว

จึงออกแบบสอบถามใหครอบคลุมประเด็นท่ีจะทําวิจัย 
  2)  การทดสอบแบบสอบถาม ไดทําการ
ทดสอบแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามซ่ึงสรางเสร็จ

แลวไปทดลองใหบุคลากรกลุมตางๆ จํานวน 15 คน 
ทดลองตอบแบบสอบถาม และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

  3)  การสรางแบบบันทึกขอมูล โดยการ
สรางตารางบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม 
Microsoft Excel  ที่ครอบคลุมผลสรุปที่จะไดจาก
แบบสอบถาม
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง โดยประสานงานกบัเจาหนาทีบ่รหิารงานทีป่ระจาํใน
สาขาวิชา และประสานงานกับหัวหนางาน หวัหนาหนวยใน
สาํนกังานคณบด ีโดยใชแบบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้ตามกรอบ
การวิจัย ไดแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 73 ชุด ไดกลับคืนมา 
65 ชุด คิดเปนรอยละ 89.04

4.  วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล
  1)  วเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู
  2) นําเสนอขอมูลในรูปตาราง คารอยละ 
และกราฟ

สรุปผลการวิจัย
1)  ผลสรุปสภาพการใชทรัพยากรรวมใน

ปจจุบัน
  จากการวจิยัโดยใชแบบสาํรวจความคดิเหน็  
พบวามีผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 72.31 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 27.69  มีอายุระหวาง 
30-39 ป คิดเปนรอยละ 44.62 ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาโท 
มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 60.00 รองลงมาเปนวุฒิปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 26.15   
  จากขอมูลทําใหทราบวาในปจจุบันมีการ
ใชทรัพยากรรวมกันทั้งในดานซอฟแวร ดานฮารดแวร 

ดานบุคลากรสายผูสอนและดานบุคลากรสายสนับสนุน 
แตยังอยูในระดับตํ่ากวาความตองการในการใชทรัพยากร
รวมกัน และพบวามีปญหาและอุปสรรคตอการใชทรพัยากร

รวมกนัทัง้ปญหาในเชงินโยบาย ปญหาในทางปฏบิตั ิปญหา
ขององคกร และปญหาทางดานกฎระเบียบ 
   สวนสภาพการใชทรัพยากรรวมกันในสภาพ

ปจจุบันของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน 
ประกอบดวย การใชทรัพยากรดานซอฟแวร ดานฮารดแวร 
บุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งพบวา
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จาํนวนการใชทรัพยากรดานซอฟแวรรวมกันระหวางหนวย
งานของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มากที่สุดคือระบบฐานขอมูล รอยละ 73.85 รอง
ลงมาคือขาวสารและความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รอยละ 60.00 และจํานวนการใชทรัพยากรดานฮารดแวร
รวมกันระหวางหนวยงานของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มากทีส่ดุคอื หองประชมุ คดิเปนรอย
ละ 66.15 รองลงมาคือ หองบรรยาย (รอยละ 56.92) ยาน
พาหนะ (รอยละ 56.92) และเครื่องคอมพิวเตอร (รอยละ 
52.31) ตามลําดับ สวนใชนอยที่สุดคือ ครุภัณฑสํานักงาน 
คิดเปนรอยละ 30.77 และไมไดใชเลย คือ ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร
  สวนจํานวนการใชบุคลากรสายผูสอนรวม
กันระหวางหนวยงานของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มากท่ีสุด คือ วิทยากร คิดเปนรอยละ 
86.15 รองลงมาคือ อาจารยพิเศษ คดิเปนรอยละ 73.85 และ
การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน คิดเปนรอยละ 66.15 
ตามลําดับ และนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารหนวยงาน คิดเปนรอย
ละ 13.85 และจํานวนการใชบุคลากรสายสนับสนุนรวมกัน
ระหวางหนวยงานของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มากท่ีสุดคือ พนักงานขับรถยนต 
คดิเปนรอยละ 47.69 รองลงมาคอื ชางซอมบํารงุทกุประเภท 
คิดเปนรอยละ 41.54 พนักงานรับสงหนังสือ คิดเปน
รอยละ 27.69 และคนงานทําความสะอาด คิดเปน
รอยละ 27.69 ตามลําดบั และใชนอยท่ีสดุคอื พนกังานรกัษา
ความปลอดภยั เจาหนาท่ีดานโสตทศันศกึษา และเจาหนาท่ี
ดานงานวิเคราะหนโยบายและแผน คิดเปนรอยละ 13.85 

  สภาพความตองการในการใชทรัพยากร
รวมกัน ประกอบดวย ความตองการดานซอฟแวร ดาน
ฮารดแวร บุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน โดย

สรุปไดดังนี้ จํานวนความตองการในการใชทรัพยากรรวม
กันระหวางหนวยงานของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในระดับปานกลาง คดิเปนรอยละ 

52.31 ดานซอฟแวรรวมกนัระหวางหนวยงานของบคุลากร
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความตองการ
ระบบฐานขอมูลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมา

คือ ขาวสารและความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คดิเปนรอยละ 60.00 และการส่ือการเรียนการสอน คดิเปน
รอยละ 52.31 สวนความตองการใชรวมกันนอยที่สุดคือ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร คดิเปนรอยละ 41.54 ดานฮารดแวร
รวมกันระหวางหนวยงานของบุคลากรคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มคีวามตองการหองบรรยาย
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.15 รองลงมาคือ หองประชุม 
คิดเปนรอยละ 80.00 และยานพาหนะ คิดเปนรอยละ 
66.15 ตามลําดับ  สวนความตองการใชรวมกันนอยที่สุด
คือ ครภุัณฑสํานักงาน คิดเปนรอยละ 7.69 และไมมีความ
ตองการในการใชเลยคือครุภัณฑวิทยาศาสตร นอกจากน้ี
ยังพบวาความตองการในการใชบุคลากรสายผูสอนรวมกัน
ระหวางหนวยงานของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร 
มคีวามตองการอาจารยพเิศษมากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 80.00 
รองลงมาคือ วิทยากร คิดเปนรอยละ 66.15 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ คิดเปนรอยละ 60.00 และการใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชน คิดเปนรอยละ 52.31 ตามลําดับ สวน
ความตองการในการใชนอยที่สุดคือ ผูบริหารหนวยงาน 
คิดเปนรอยละ 20.00 และความตองการในการใชบุคลากร
สายสนับสนุนรวมกันระหวางหนวยงานของบุคลากรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มีความตองการใชพนักงานขับรถยนต

มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 66.15 รองลงมาคอื ชางซอมบาํรงุ
ทุกประเภท คิดเปนรอยละ 60.00 พนักงานรับสงหนังสือ 
และเจาหนาที่ดานโสตทัศนศึกษา คิดเปนรอยละ 47.69 
ตามลําดับ สวนความตองการในการใชบุคลากรนอยที่สุด
คือ 4 ดาน คือ เจาหนาที่ดานการเงินและพสัดุ เจาหนาที่

ดานหองสมุด เจาหนาที่ดานบุคคล และเจาหนาที่ดานงาน
นโยบายและแผน
  นอกจากนี้มีการแสดงความคิดเห็นตอ
ปญหาและอุปสรรคในการใชทรัพยากรรวมกัน ประกอบ

ดวย ปญหาในเชิงนโยบาย ปญหาในทางปฏิบัติ ปญหาของ
องคกรและปญหาทางดานกฎหมาย ดังนี้ 
  1)  ปญหาในเชงินโยบายทีเ่ปนอปุสรรคตอ

การใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ/หนวยงาน มีปญหา
มากที่สุดในเรื่องขาดนโยบายที่ชัดเจนในระดับหนวยงาน 

คิดเปนรอยละ 52.31 รองลงมาคือ บุคลากรในหนวยงาน
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สวนใหญไมสนบัสนุนการใชทรพัยากรรวมกันกับหนวยงาน
อื่น คิดเปนรอยละ 47.69 
  2)  ปญหาในทางปฏิบัติที่มีตอการใช
ทรัพยากรรวมก้ันระหวางหนวยงาน ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีปญหาเรื่องผูขอใชไมดูแล
รักษาทรัพยากรที่ขอใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.31 

รองลงมาคอื ความขดัแยงสวนบุคคล และผูขอใชไมปฏบิตัติาม
กฎระเบียบของหนวยงานท่ีใหบรกิาร คดิเปนรอยละ 47.69 
และมีปญหานอยท่ีสุดคือ ความขัดแยงระหวางหนวยงาน
คิดเปนรอยละ 26.15  
  3)  ปญหาขององคกรท่ีเปนอปุสรรคตอการ
ใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานของคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีปญหาในเรื่องบุคลากร
สังกัดหนวยงานยอยในองคกรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
66.15 รองลงมาคือ เคร่ืองมือเปนของหนวยงานยอยในองคกร
คิดเปน รอยละ 60.00 
  4) ปญหาทางดานกฎระเบียบท่ีเปน
อปุสรรคตอการใชทรพัยากรรวมกนัระหวางหนวยงาน ของ
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีปญหาใน
เรื่องไมมีกฎระเบียบภายในหนวยงานที่สนับสนุนตอการ
ใชทรัพยากรรวมกันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80.00 รอง
ลงมาคือ ขัน้ตอนในการใหยมืหรือขอใชทรพัยากรมีความยุง
ยาก หลายขัน้ตอนไมเอือ้ตอการสนบัสนนุการใชทรพัยากร
รวมกัน คิดเปนรอยละ 52.31 และไมมีการพิจารณาความ
ดีความชอบในกรณีที่บุคลากรไปชวยหนวยงานอื่น คิดเปน

รอยละ 41.54
  5)  ปญหาอ่ืนๆ ทีน่าจะเปนอปุสรรคตอการ
ใชทรพัยากรรวมกนัระหวางหนวยงาน ของคณะศลิปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน มปีญหาเรือ่งขาดฐานขอมลู
ที่ถูกตองและทันสมัยของทรัพยากรที่มีอยูในแตละคณะ/

หนวยงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.15 รองลงมาคือ ไม
ทราบวาแตละคณะ/หนวยงานมีทรพัยากรอะไรอยูบาง คดิ
เปนรอยละ 60.00 และคณะ/หนวยงานมีงบประมาณจํากัด
ในการซอมแซมดูแลครุภัณฑ คิดเปนรอยละ 47.69

 2)  ขอเสนอแนะจากผูวิจัย
  เน่ืองจากคณะศิลปกรรมศาสตร เปนหนวย
งานของรัฐที่มิไดเนนการแสวงหาผลกําไร ดังนั้นการดําเนิน
การสวนใหญจึงดําเนินการภายใตงบประมาณและเงินรายไดท่ี
มีอยูอยางจํากัด แตเน่ืองจากคณะศิลปกรรมศาสตร ตอง
แขงขันกับคณะศิลปกรรมศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ และตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑท่ีรัฐกําหนด 
ประกอบกับหลักการใชทรัพยากรรวมกันเปนทรรศนะใหม
ของโลก (global view) ที่เห็นวาจะชวยใหการบริการงาน
มีประสิทธิภาพ เพราะการใชทรัพยากรดานตางๆ รวมกัน 
จะทําใหเกิดผลดีตอสวนรวมหลายประการคือ เกิดความ
ประหยัด งานไมหยุดชะงัก บุคลากรมีโอกาสพักผอน 
ไดความคิดใหมๆ จากการใชบุคลากรรวมกัน เกิดการสราง
มาตรฐานในการใหบริการรวมกัน นอกจากนี้ผูรับบริการ 
จะไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น การใชเคร่ืองมือที่มีราคาแพง
รวมกันนอกจากจะทําใหประหยัด และใชเคร่ืองมืออยางคุม
คาแลว ยังเปนการสนับสนุนการทําวิจัย และชวยใหองคกร
มีการพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable development) 
องคการอนามัยโลกไดกําหนดหลักการจัดสรรทรัพยากร
ขอหน่ึงวา “doing the right thing, in the right way and in 
the right place” บนพ้ืนฐานของการตรวจสอบแผนกลยุทธ

และผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะนํามาเปน
หลักการในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชรวมกัน 
  การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน
จะประสบความสําเร็จ ถามีการรณรงคใหผูที่เกี่ยวของ
ทกุฝายเห็นความสําคัญ และนําไปปฏบิตัใิหเหน็เปนรูปธรรม
อยางจริงจงั กลาวคือ มกีารผลักดนัในเชิงนโยบาย ทีป่ระชุม
สภามหาวิทยาลัย ทีป่ระชุมคณบดี ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ตองมีนโยบายสนับสนุนการใชทรัพยากรรวม
กนัทีช่ดัเจนและมมีาตรการบงัคับ (enforcement) รวมกับ

มาตรการสงเสริมหรือสนับสนุนอยางจริงจังและตอเน่ือง
ผูบริหารทุกระดับ ควรตอบสนองนโยบายการใชทรัพยากร
รวมกนัอยางจรงิจงั ดวยการกาํหนดวิสยัทศันรวมกนั (shar-
ing vision) ใชศักยภาพรวมกัน (sharing competence)
และยดึหลักคุณธรรม (merit principle) ในการบรกิารงาน

รวมกนั ลดการแขงขนัในระดับหนวยงานโดยมุงทาํงานรวม
กันเพื่อความสําเร็จในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
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บุคลากรทุกระดับ ควรไดรับการปลูกฝงทรรศนะคติที่ดีใน
การใชทรัพยากรรวมกันใหกับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให
เปล่ียนทรรศนะความเห็นแกตัวมาคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวม คาํนงึถงึผลสําเร็จของสวนรวม (sharing success) 
ความสําเร็จของเปาหมายรวมกัน (sharing goal) ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความพึงพอใจที่จะใชทรัพยากรรวมกัน (willing-
ness to share attitude) นอกจากน้ีควรพยายามแยก
ความขัดแยงสวนบุคคลออกจากงาน
 4. มีการประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรรวมกันอยางกวางขวางและทั่วถึง 
ทัง้ในรปูแบบทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ ตวัอยางเชน 
ฐานขอมูลตางๆ ของทรัพยากรที่จะนํามาใชรวมกัน วิธีการ
ขอใชทรัพยากรรวมกัน ฯลฯ.
 5.  ทาํการประเมินหรอืทําการวิจยัเกีย่วกับการ
ใชทรัพยากรรวม เพ่ือปรับปรุงนโยบายหรือแนวปฏิบัติใน
การใชทรัพยากรรวมกันอยางสมํ่าเสมอ
 6. มีการจัดตั้งเครือขายของหนวยงานท่ีจะ
ใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในรูปแบบองคกรเสมือน ซึ่งอาจจะทําในรูปแบบเครือขาย 
หุนสวน การใหความชวยเหลือ ความรวมมือ การประสาน
งานและควรมีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ
  จากผลการวิจัยจะเห็นไดวายังมีปญหา
ที่เปนอุปสรรคตอการใชทรัพยากรรวมหลายประการ 

ซึง่หารจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพควรใชวธิกีารสัง่การ

ตวัอยางเชน การกาํหนดประเภททรพัยากรทีต่องใชรวมกนั 

แนวทางการปฏบิตัติางๆทีเ่กีย่วของกบัการใชทรพัยากรรวม
กนั ในดานการจดัสรรงบประมาณ การจดัลาํดบัความสาํคญั
ของกจิกรรมและงบประมาณ จงึสามารถผลักดนัใหเกิดการ

ใชทรพัยากรรวมกนัระหวางหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่งการสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันภายในหนวย

งานมากขึน้ จะนาํไปสูการขยายทรพัยากรรวมกนักับหนวย
งานอ่ืนๆ ภายนอกท้ังในระดับทองถ่ินระดับประเทศ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

องคกร ชุมชนและประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น

  สําหรับงานวิจัยที่ควรกระทําในระยะตอไป
ควรจะมีการสํารวจลึกเฉพาะดานในทรัพยากรที่มีความ
ตองการในการใชรวมกันมากตัวอยางเชน ระบบฐานขอมูล 
หองสมุด วิทยากรและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนศึกษาในรายละเอียดของทรัพยากรท่ีมีความแตก
ตางระหวางสภาพการใชงานรวมกันในปจจุบันและความ
ตองการ ตัวอยางเชน สื่อการเรียนการสอน หองบรรยาย 
อาจารยพิเศษ ชางซอมบํารุงทุกประเภท ทั้งน้ีเพื่อตอบ
สนองความตองการของบุคลากร และสงเสริมใหมีการ
ใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหาร การบริการวิชาการ และภารกิจ
อ่ืนๆ ของทุกหนวยงานใน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้สวนสําคัญ ที่ชวยให
งานวิจัยสําเร็จลงไดคือไดรับคําแนะนําจาก  ผูชวยศาสตรา
จารยจรัญ ชัยประทุม รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
ท่ีไดสละเวลามาเปนท่ีปรึกษางานวิจัย ชวยใหขอเสนอแนะ 
ตรวจสอบ และแกไขรายงานการวิจัย ทําใหการศึกษางาน
วิจัยคร้ังน้ีประสบความสําเร็จออกมาเปนรูปเลม คณะผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยไว ณ โอกาสน้ี
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