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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสราง
คุณคาและกระบวนงานสนับสนุน (2) รับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและหารือแนว
ทางการประเมินผลท่ีเหมาะสม (3) คนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม สถาบันการสอน
การศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย คื กลุมผูเขียนและออกแบบ
กระบวนงาน จํานวน 12 คน และใชวิธีสุมตัวอยางแบบเปนระบบ คือกลุมผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของใน
กระบวนการปฏิบัติงานท้ังหมด 9 กระบวนการ จํานวน 206 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย สถิติท่ี
ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา กระบวนการท่ีมีการ
ดําเนินการและทบทวนปรับปรุงในการพัฒนามากท่ีสุด คือ กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.94 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 ( X = 2.94, SD = 0.20) การ
คนหาแนวทางพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม มีจํานวน 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนงานตรวจและ
วิเคราะหขอสอบพัฒนาโดยการซื้อโปรแกรม MCTA (Multiple Choices Test Analyzer) เพ่ือชวยในในการ
ตรวจและวิเคราะหขอสอบการใชโปรแกรม MCTA สามารถลดตนทุนของกระบวนการวิเคราะหและสามารถ
รายงานผลการตรวจไดทันทีซึ่งเดิมใชเวลาหาถึงเจ็ดวัน ภายหลังจากการนําโปรแกรม MCTA มาใชพบวา ใช
เวลาเพียงสองถึงสามวัน 2) กระบวนงานจัดซื้อจัดจางพัฒนาโดยปรับปรุงแบบฟอรมการขออนุมัติหลักการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยการเขาถึงขอมูลดานพัสดุโดยใช QR code ไดแกการพัฒนาระบบตรวจสอบ
รายการวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุ การแชรไฟลทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีพัสดุ อาจารยผูสอน และ
บุคลากรสายสนับสนุน ทําใหลดขอผิดพลาดของผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือไดอยางถูกตอง ครบถวน  และ
สามารถตรวจสอบจํานวนของวัสดุผานระบบออนไลนไดโดยใช Google sheet เขามาพัฒนาชวยใหลด
ระยะเวลาและคาใชจายในการพัฒนาระบบ 
คําสําคัญ: การพัฒนา  กระบวนการ นวัตกรรม อุปสรรค การจัดซื้อจัดจาง 
 

Abstract 
The purpose of this research is to (1) monitor progress in the operation according to 

the procedures that create value and support procedures (2) acknowledge problems and 
obstacles that occur in the operation and discuss appropriate evaluation guidelines (3) find 
ways to develop the process to innovation of General Education Teaching Institute, 
Khonkaen University (GETIKKU). The sample group used simple random sampling method 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

which consisted of 12 groups of authors and the design of the procedure and using a 
systematic sampling method which consisted of 9 groups of 206 workers those involved in 
the operation process. The questionnaires were used as research tools. The statistics used in 
the research were percentage, mean and standard deviation. The results showed that the 
processes implemented and reviewed for improvement were the most. Process for 
developing and improving general education courses with the highest average score of 2.94, 
standard deviation equal to 0.20 ( X = 2.94, SD = 0.20). There were 2 steps to find ways to 
develop the innovation process. 1) choices Test Analyzer to assist in the examination and 
analysis of the exam by Using the MCTA program that could reduce the cost of the analysis 
process and could report the results of the examination immediately. When originally took 
five to seven days, after using the MCTA program, it took only two to three days. 2) 
procurement process developed by improving the approval form for procurement principles 
by accessing the parcel information using the QR code, including the development of a 
system to check the remaining material items in the warehouse File sharing, collaboration 
between the parcel officers teacher and support personnel. Those were resulting in reducing 
errors in the counting of materials, correctly and completely, and able to check the amount 
of materials through the online system using the Google sheet to save time and cost of 
developing the system. 
Keywords: development, process, innovation, obstacle, procurement 
 

บทนํา 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจและ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรท่ีหลากหลาย รวมท้ังเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตสําหรับรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป การติดตามและประเมินผลการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป การประเมินการจัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ
การประเมินติดตามผลคุณภาพของผูเรียนในสวนท่ีเก่ียวของกับวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานการประเมินผลตอ
มหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา  

ในรอบปงบประมาณ 2557-2560  สถาบันการสอนฯ มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน อีกท้ังเช่ือมโยงแผนพัฒนาองคกรของสถาบันการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไป ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแกน  ผลจากการดําเนินงานโครงการฯ ดังกลาว 
มีการทบทวนปรับปรุงและวิเคราะหกระบวนงาน ในปงบประมาณ 2559 (เดิมกระบวนงานท้ังหมด 28 
กระบวนงาน) และไดทบทวนปรับปรุงใหมในปงบประมาณ 2560 (ปรับยุบรวมกระบวนงานยอย เดิม 28 
กระบวนงาน คงเหลือ 17 กระบวนงาน)  ซึ่งจากการดําเนินงานบุคลากรท่ีรับผิดชอบกระบวนงานสามารถ
พัฒนารูปแบบการเขียนและออกแบบกระบวนงาน การเขียนขอกําหนด พรอมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดนําไปสูการ
เขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการเปนผลสําเร็จ จํานวน 9 กระบวนการ ซึ่งไดลงเผยแพรไวบน
เว็บไซตสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแกน (2560) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ Education Criteria Performance Excellenceประจําป
งบประมาณ 2560 
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ประกอบดวย 1) กระบวนการท่ีสรางคุณคา  มีกระบวนงานยอย จํานวน 4 กระบวนงาน ไดแก 1.
กระบวนการบริหารจัดเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  2.กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงวิชาศึกษาท่ัวไป 
3. กระบวนการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  4. กระบวนการบริการ
การศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป  2) กระบวนการสนับสนุน มีกระบวนการยอย จํานวน 5 กระบวนงาน ไดแก 1. 
กระบวนการวางแผนกลยทุธ 2.กระบวนการคลังและพัสด3ุ.กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 4.
กระบวนการประกันคุณภาพ 5. กระบวนการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและปฏิบัติงาน 

ผลจากการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกลาว ยังไมไดกํากับติดตามกระบวนงานท่ีปรับปรุงใหมวา
การจัดทําขอกําหนดกระบวนงานและตัวช้ีวัดของกระบวนงานน้ัน บุคลากรไดนําเอาไปใชและถือปฏิบัติจริง
ตามทีไดเขียนไวหรือไม และถาไดนําไปปฏิบัติจริงแลวมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
กระบวนงานหรือไม ดังน้ันผูวิจัยเล็งเห็นปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงมีความตองการท่ีจะศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือดําเนินการติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน คนหาแนวทางการ
พัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุนจํานวน 9 
กระบวนการท่ีไดปรับปรุงใหม  โดยนําผลท่ีไดมาพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมท่ีมีประโยชนตอการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป เปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนงาน ทําใหผูมารับบริการเกิดความพึง
พอใจในการใหบริการทุกกระบวนงาน บุคลากรสามารถทํางานเช่ือมโยงกันรวมมือกันทํางานใหมีความรวดเร็ว 
ถูกตอง ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได มีข้ันตอนท่ีไมซ้ําซอน กระชับ ชัดเจนเปนมาตรฐานการทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสรางการบริหารงานภายใน
หนวยงานยอยของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  สํานักงานอธิการบดี ไดในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและกระบวนงาน

สนับสนุนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
2. เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและ

กระบวนงานสนับสนุน และหารือแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
3. เพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตหรือขอตกลง 
 ผูวิจัยใชการวิจัยแบบมีสวนรวม กําหนดข้ันตอนการวางแผนการมีสวนรวม ศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของการกําหนดรูปแบบระบบและกระบวนงานสนับสนุนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในงานบริหาร งาน
การสอนและวิชาการ เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม เพ่ือวิเคราะหขอกําหนดพรอมตัวช้ีวัดของ
กระบวนงาน จํานวน 9 กระบวนการ ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคือระหวางปงบประมาณ 2560 – 2561 เพ่ือ
ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุนเพ่ือรับทราบ
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุน และ
หารือแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสมและเพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมดังตอไปน้ี 

1) กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน 4 กระบวนการ ไดแก 1. กระบวนการบริหารจัดการ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 2. กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไป  3. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 4. กระบวนการใหบริการนักศึกษา 
 2) กระบวนการสนับสนุน จํานวน 5 กระบวนการ ไดแก 1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ 2. 
กระบวนการคลังและพัสดุ 3. กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 4. กระบวนการประกันคุณภาพ 
5. กระบวนการสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา แบงเปน 3 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1 ศึกษาปญหาอุปสรรค การสังเกต การสะทอนผลการปฏิบัติแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหาร 
และบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนงานสนับสนุนเพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสราง
คุณคาและกระบวนงานสนับสนุน 
 สวนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการ Check list เก่ียวกับความรู ความเขาใจ
ตอการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไดออกแบบกระบวนการพรอมตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 กลุม คือ 1) กลุม
ผูออกแบบกระบวนการ 2) กลุมผูเก่ียวของ (ผูใชกระบวนการ)  

1) กลุมผูออกแบบกระบวนการ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 12 คน   
2) กลุมผูเก่ียวของ (ผูใชกระบวนการ) ไดแก ผูบริหาร อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

บุคลากรกลุมการสอนและวิชาการอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป บุคลากรกลุมการสอนและวิชาการ
คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปคณะกรรมการจัดทําตารางเรียนตารางสอบ จํานวน 25 คน ดัง
ตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผูเก่ียวของกับกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 2561 

กระบวนการ ผูเก่ียวของกับกระบวนการ 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
ประเภท 

ผูออกแบบ
กระบวนการ 

1. กระบวนการบริหารการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

  
113 55 สราง

คุณคา 
  

1) กระบวนงานบริหารการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป 

อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป
บุคลากรกลุมการสอนและวิชาการ 

      นายณัฐพงษ
เพชรดีทน 

2) กระบวนงานจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากรกลุมการสอนและวิชาการ 

      นายณัฐพงษ
เพชรดีทน 

2. กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป   

8 4 สราง
คุณคา 

  

1) กระบวนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

      น.ส.นวรัตน 
กําลังเลิศ 

2) กระบวนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

      น.ส.นวรัตน 
กําลังเลิศ 

3. กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

อาจารยผูสอนทุกคนและ        
ผูประสานงานรายวิชา 

113 55 สราง
คุณคา 

นางจินตนา
กนกปราน 

4. กระบวนการบริการการศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

  
25 12 สราง

คุณคา 
  

1) กระบวนงานการจัดตารางสอน
ตารางสอบ 

คณะกรรมการจัดทําตารางเรียน
ตารางสอบ 

      น.ส.อรฤดี 
ศรีเสน 

2) กระบวนงานการบริหารจัดการ
หองเรียน 

คณะวิชา / หนวยงานที่ใหความ
อนุเคราะหหองเรียน 

     น.ส.อรฤดี 
ศรีเสน 

3) กระบวนงานการลงทะเบียน
เรียน 

นักศึกษาและผูประสานงาน
รายวิชา  

     น.ส.อรฤดี 
ศรีเสน 

4) กระบวนงานการสง 
    ผลการเรียน 

 
   น.ส.อรฤดี 

ศรีเสน 
5) กระบวนงานจัดทําสําเนา

ขอสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

   น.ส.สุจิรา 
ศรีสวัสด์ิ 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

กระบวนการ ผูเก่ียวของกับกระบวนการ 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
ประเภท 

ผูออกแบบ
กระบวนการ 

5. กระบวนการวางแผนกลยุทธ บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

33 16 สนับสนุน นางสาวสุธาสินี
โคตรสีทา 

6. กระบวนการคลังและพัสดุ   33 16 สนับสนุน  
กระบวนการคลัง      
1) กระบวนงานเบิกจาย

คาตอบแทนการสอน 
อาจารยผูสอนและ             
ผูประสานงานรายวิชา 

      นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

2) กระบวนงานขออนุมัติ 
   หลักการใชเงิน 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

3) กระบวนงานขออนุมัติเบิกจาย
คาใชจายฯ 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

4) กระบวนงานรับและนําสงเงิน บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

5) กระบวนงานยมืและคืนเงินยืม
ทดรองจาย 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

   
นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

กระบวนการพัสดุ      

1) กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป    

นางฑึตึฐา  
เคาปญญา 

2) กระบวนงานบริหารพัสดุ 
บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป    

นางฑึตึฐา  
เคาปญญา 

7. กระบวนการบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากร 

  33 16 สนับสนุน 
 

1) กระบวนงานการบริหาร

จัดการบุคลากร 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      น.ส.ภัสราภรณ 

พรหมเทพ 

2) กระบวนงานการพัฒนา

บุคลากร 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

     น.ส.ภัสราภรณ 

พรหมเทพ 
8. กระบวนการสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร การเรียนการสอน 
และปฏิบตัิงาน 

  33 16 สนับสนุน 
 

1) กระบวนงานพฒันาฐานขอมูล

เพื่อการบริหาร 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      นายจักรินทร

ศิลารัตน 

2) กระบวนงานพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ

การเรียนการสอนและปฏิบัติงาน 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบันการ

สอนวิชาศึกษาทั่วไป 

     นายชัยมงคล

เลงตระกูล 

9. กระบวนการประกันคุณภาพ 
อาจารยผูสอน และบุคลากร
กลุมการสอนและวิชาการ 33 16 สนับสนุน 

น.ส.พัชนี 
สมพงษ 

ที่มา: สืบคนไดจาก https://1th.me/dLQh 

 
 สวนท่ี 3 การคนหาแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสมและเพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงาน
สูนวัตกรรมโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู(การสนทนากลุม) แบงกลุมในการวิเคราะหขอมูล ไดแก กลุม
ผูออกแบบกระบวนการ กลุมผูท่ีเก่ียวของแตละกระบวนการของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร ท่ีใชในการวิจัย คือ กระบวนการและตัวช้ีวัดของกระบวนการจํานวน 9 กระบวนการ ไดแก  
1) กลุมผูเขียนและออกแบบกระบวนงาน   จํานวน  12   คน  
2) กลุมผูปฏิบัติงานและกลุมผูเก่ียวของ   จํานวน  424 คน 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. การกําหนดกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากร

สายสนับสนุน ซึ่งมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง ดังน้ี การกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1967) ซึ่งเปนการคํานวณขนาดตัวอยางสัดสวน 
1 กลุม โดยใหคาความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 หรือยอมใหมีคาความคาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ดังน้ี 

  n =     N 
    1+N(e)2 

กําหนดให  n         คือ ขนาดของตัวอยางท่ีคํานวณได 
    N คือ จํานวนประชากรท่ีทราบคา 
               e คือ ความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมรับได เทากับ 0.05 
 
แทนคา n  = 424 
    1+424(0.05)2 

n   = 206 
 จากการคํานวณขนาดตวัอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 206 คน 
3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

      ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (Probaility sampling) เปนการสุม
ตัวอยางโดยการเลือกกลุมตัวอยางท่ีสามารถอางอิงไปยังประชากรได ดังน้ี  

1) กลุมผูเขียนและออกแบบกระบวนงาน จํานวน 12 คน คือกลุมบุคลากรสายสนับสนุน ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ดังตารางท่ี 2  

2) กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมผูท่ีเก่ียวของในแตละกระบวนการของกระบวนการท่ีสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุนรวมท้ังหมดจํานวน 9 กระบวนการ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic 
sampling) จํานวน 206 คนซึ่งเปนกลุมตัวอยางท่ีใชวิธีการนับซ้ํา ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากร 
(กระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน) 

กลุมตัวอยาง 
กลุมผูเขียนและออกแบบ

กระบวนงาน 
(Simple random sampling) 

กลุมผูปฏิบัติงาน/ 
ผูที่เก่ียวของ 

(Systematic sampling) 
กระบวนการที่สรางคุณคาจํานวน 4 กระบวนการ   
กระบวนการที่สรางคุณคา  
1. กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป 
3. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
4. กระบวนการใหบริการนักศึกษา 

 
1 คน 
1 คน 
2 คน 
1 คน 

 
55 คน 
4 คน 
55 คน 
12 คน 

กระบวนการสนับสนุน จํานวน 5 กระบวนการ 
กระบวนการสนับสนุน  
1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ  
2. กระบวนการคลังและพัสดุ  
3. กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร  
4. กระบวนการประกันคุณภาพ  
5.กระบวนการสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน 

 
1 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

 
16 คน 
16 คน 
16 คน 
16 คน 
16 คน 

รวม 12 คน 206 คน 
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) ครั้งน้ีไดใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนจากกระบวนการศึกษาหาความรูจากขอมูลเอกสารตางๆ ประกอบดวยลักษณะคําถามปลายเปดและ
ปลายปด โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับความรู ความเขาใจตอการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไดออกแบบ
ไว โดยการตั้งขอคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย นําเครื่องท่ีพัฒนาโดยผานผูเช่ียวชาญ เพ่ือชวย
ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  และนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรจํานวนหน่ึงท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง กอนจะนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงๆ และนําผลการตอบมาพิจารณา
ดานความชัดเจนของคําช้ีแจง ขอคําถาม วิธีการตอบ ปฏิกิริยาท่ีมีตอคําถาม เปนตน  มีจํานวน 9 กระบวนการ 
จํานวน 9 ขอ ซึ่งผูท่ีมีสวนเก่ียวของคือผูนํากระบวนการไปปฏิบัติตาม และผูมารับบริการตามกระบวนการ มี
ลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ท่ีผูตอบแสดงความคิดเห็น 3 ระดับ คือ 
ดําเนินการ ไมแนใจ และไมดําเนินการ  โดยมีเกณฑเลือกพิจารณาคําตอบและใหคะแนน ดังน้ี 
    3 หมายถึง  ดําเนินการ 
    2 หมายถึง  ไมแนใจ 
    1 หมายถึง  ไมดําเนินการ 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของเก่ียวกับ
กระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนผูวิจัยใชเกณฑจากวิเชียร (2543) เปน 3 ระดับ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย2.34 - 3.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 
กระบวนงานอยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย1.67 - 2.33  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงานอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย1.00 - 1.66  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงานอยูในระดับนอย 

 สวนท่ี 2 เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูออกแบบกระบวนงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของได
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ และคนหาแนวทางในการพัฒนา
กระบวนงาน เพ่ือรวบรวมประเด็นตางๆ ไปวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนงานปฏิบัติงาน จํานวน 
9 กระบวนการ  และสามารถพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมอยางใหมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ไดแก จํานวน คาเฉลี่ย คารอยละ กลุมผูเขียนและออกแบบ
กระบวนงาน จํานวน 12  ชุด กลุมผูปฏิบัติงาน จํานวน 206 ชุด 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
(การสนทนากลุม) แบงกลุมในการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหสามารถประเมินผลผูเขารวม  ดังน้ี ผูบริหาร จํานวน 
1 คน กลุมผูเขียนและออกแบบกระบวนงาน  จํานวน 12  คน  ใชรูปแบบเขียนบรรยายพรรณนาใหเห็นถึง
กระบวนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการจําแนกชนิดขอมูล แบบใชทฤษฎี 
และไมใชทฤษฎี (Miles & Huberman, 1994 อางถึงใน นคร และภรณ,ี 2555) 

 
ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะหการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคาของสถาบัน  การ
สอนวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกนแยกการวิเคราะหเปนรายกระบวนการ ดังน้ี 

1.1 กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ผลการวิเคราะห พบวา กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป คือ มีการเขียน
ขอกําหนดและตัวช้ีวัดของกระบวนงานอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตามไดมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก 
มีการกําหนดผูรับผิดชอบเขียนและออกแบบกระบวนการอยางชัดเจนมีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครอบคลุมทุกกระบวนงานและมีผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
การดําเนินการอยูในระดับมากคาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X =2.92, SD=0.21) (ตารางท่ี 3) 

1.2 กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ผลการวิเคราะห พบวา กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไป คือ มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก 
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการสงมอบงานกันระหวางผูปฏิบัติงาน
เพ่ือเช่ือมโยงการทํางานรวมกันหรือไม คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X =2.94, SD =0.20)(ตารางท่ี 3) 

1.3 กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ผลการวิเคราะห พบวา กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป คือ 
มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการกําหนดผูรับผิดชอบเขียนและออกแบบกระบวนการอยางชัดเจนมี
การมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีออกแบบไวอยางชัดเจนคาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอ
เทากับ ( X = 2.90, SD = 0.32)(ตารางท่ี 2) 

1.4 กระบวนการใหบริการนักศึกษา 
 ผลการวิเคราะห พบวา กระบวนการใหบริการนักศึกษา คือ มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก 
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการกําหนดระยะเวลาตามขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบได คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X = 2.90, SD. = 0.30) (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 สรุปภาพรวมผลวิเคราะหการตดิตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคา 
แยกเปนรายกระบวนการ 

กระบวนการที่สรางคุณคา X  SD แปลผล 
ลําดับความสําคัญ 

ในการพัฒนา 
กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2.92 0.21 ดําเนินการระดับมาก 2 
กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป 2.94 0.20 ดําเนินการระดับมาก 1 
กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

2.90 0.32 ดําเนินการระดับมาก 3 

กระบวนการใหบริการนักศึกษา 2.90 0.30 ดําเนินการระดับมาก 4 
คาคะแนนโดยภาพรวม 2.91 0.25  ดําเนินการระดับมาก  

 
2. ผลการวิเคราะหการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุนสถาบันการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน แยกการวิเคราะหเปนรายกระบวนการ ดังน้ี 
 2.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
 ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการเขียนขอกําหนดและตัวช้ีวัดของ
กระบวนงานอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตามไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบ เขียนและออกแบบกระบวนการอยาง
ชัดเจน คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X = 2.86, SD=0.41)(ตารางท่ี 4) 
 2.2 กระบวนการคลังและพัสดุ 
 ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการเขียนขอกําหนดและตัวช้ีวัดของ
กระบวนงานอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตามไดมีการมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ี
ออกแบบไวอยางชัดเจน มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกระบวนงานผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดระยะเวลาตามข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีสามารถ
ตรวจสอบได มีแบบฟอรมท่ีสรางข้ึน เพ่ือสื่อสารวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือมีชองทางการสื่อสารท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ทันเวลาและมีการสงมอบงานกันระหวางผูปฏิบัติงานเพ่ือเช่ือมโยงการทํางาน
รวมกันหรือไม คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X = 2.90, SD = 0.30)(ตารางท่ี 4) 

2.3 กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการกําหนดผูรับผิดชอบเขียนและ

ออกแบบกระบวนการอยางชัดเจนคาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X =2.81, SD=0.45) (ตารางท่ี 4) 
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2.4  กระบวนการประกันคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการเขียนขอกําหนดและตัวช้ีวัดของ

กระบวนงานอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได มีการมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ี
ออกแบบไวอยางชัดเจน ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการกําหนด
ระยะเวลาตามข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบได คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X = 2.89, 
SD = 0.35) (ตารางท่ี 4) 

2.5  กระบวนการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแกมีการกําหนดผูรับผิดชอบเขียนและ

ออกแบบกระบวนการอยางชัดเจน มีการมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีออกแบบไวอยาง
ชัดเจนและมีการกําหนดระยะเวลาตามข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบได คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 
9 ขอเทากับ ( X = 2.93, SD = 0.28) (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4  สรุปภาพรวมผลวิเคราะหการตดิตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุน 
แยกเปนรายกระบวนการ 

กระบวนการสนับสนุน X  SD แปรผล 
ลําดับความสําคัญ 

ในการพัฒนา 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ 2.86 0.41 ดําเนินการระดับมาก 4 
กระบวนการคลังและพัสดุ 2.90 0.30 ดําเนินการระดับมาก 2 
กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 2.81 0.45 ดําเนินการระดับมาก 5 
กระบวนการสารสนเทศเพื่อการบริหารการเรียน
การสอนและปฏิบัติงาน 

2.89 0.35 ดําเนินการระดับมาก 3 

กระบวนการประกันคุณภาพ 2.93 0.28 ดําเนินการระดับมาก 1 
คาคะแนนโดยภาพรวม 2.88 0.36 ดําเนินการระดับมาก  

 
3. ผลการวิเคราะหการรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสราง
คุณคาและกระบวนงานสนับสนุน  
 พบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิด สวนใหญ พบวา บุคลากรผูออกแบบและเขียนกระบวนการยังไมได
กําหนดรายละเอียดตามตัวช้ีวัดของกระบวนการในข้ันตอนกํากับติดตามกระบวนการท่ีออกแบบไว มีดังตอไปน้ี 
1) เขียนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการยังไมชัดเจนและยังไมสามารถนําไปปฏิบัติงานไดครบทุกข้ันตอน 
2) มีการกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการทํางานแตยังขาดระบบการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดของ
กระบวนการ 3) มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานบางข้ันตอนเทาน้ัน และยังไมสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
ของกระบวนการได 4) การสื่อสารที่ยังไมเขาใจตรงกันของบุคลากร  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวาง
การสื่อสาร ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน การไมกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการสงมอบเอกสาร 
การเบิกจายทําใหกระบวนการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ  เปนตน 5) ไมมี
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอนและตัวช้ีวัดท่ีออกแบบไวในแตละกระบวนการ รวมไป
ถึงยังไมมีขอสรุปประเด็นการพิจารณายุบรวมข้ันตอนการทํางานท่ีมีความซ้ําซอนกันใหกระชับไมสูญเสียกับเวลา
ท่ีเรงรีบตอการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพ่ือใหการทํางานบรรลุตามคาเปาหมายและตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีกําหนดไว 
4.  ผลการวิเคราะหปรับปรุงกระบวนการและหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม 
 4.1 ปรับปรุงกระบวนงานโดยการสนทนากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผลดังนี้ 

1) ไดทบทวนและวิเคราะหกระบวนการท่ีสรางคุณคา (กระบวนการหลัก)  และกระบวนการ
สนับสนุนไดดําเนินการเมื่อวันท่ี 1-31 มกราคม 2561 

2) ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการและจัดทําขอกําหนดของกระบวนการพรอมตัวช้ีวัดของ
กระบวนการท้ังหมด จํานวน 9 กระบวน โดยการจัดทํารูปแบบการเผยแพรกระบวนการแบบออนไลนเขาถึง
ขอมูลไดท่ี https://1th.me/2f2h หรือ40สามารถสแกน QR code ไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2561 (ภาพท่ี 1A) อาจารยผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และรวดเร็ว 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3) มีการติดตาม กํากับ ทบทวน และวิเคราะหประเด็นปรับปรุงกระบวนการทํางาน จํานวน 9 
กระบวนการ ท่ีไดจัดทําขอกําหนดของกระบวนการพรอมตัวช้ีวัดของกระบวนการมีผลการดาํเนินการ 

3.1) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ในกระบวนการท่ีสรางคุณคา (กระบวนการหลัก) 
ปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปกระบวนงานยอย  คือ  กระบวนงานตรวจและ
วิเคราะหขอสอบโดยใชโปรแกรม MCTA (Multiple Choices Test Analyzer)  

3.2) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน จํานวน 1 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสด ุกระบวนงานยอย คือ กระบวนงานจัดซื้อจัดจาง 

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. 
ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 จากการนําเสนอดังกลาว ผูเขียนไดสรุปแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม ได
ดังน้ี 

4.1) ผลจากการสนทนากลุมกระบวนงานตรวจและวิเคราะหขอสอบโดยใชโปรแกรม MCTA 
(Multiple Choices Test Analyzer) ไดทบทวนและวิเคราะหการตรวจและวิเคราะหขอสอบโดย
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน และพบวา หากจะวิเคราะหขอมูลจะตองมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน เชน คา
ตรวจกระดาษคําตอบ คิดราคา 3 บาทตอ จํานวน 1 แผน คากระดาษคําตอบ คิดราคา 2 บาทตอจํานวน 1 แผน 
รวมเปนคาใชจาย 5 บาทตอจํานวน 1 แผน โดยการคิดคาใชจายดังกลาวไมรวมการวิเคราะหขอสอบ เน่ืองจาก
โปรแกรมไมรองรับการวิเคราะหขอสอบ 

ผลการปรับปรุงและพัฒนา พบวา ภายหลังจากการวิเคราะหกระบวนงานตรวจและวิเคราะห
ขอสอบ งานวิชาการไดดําเนินการจัดทําโครงการจัดซื้อโปรแกรม MAT เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนงานตรวจและ
วิเคราะหขอสอบ ซึ่งเมื่อนํามาใชแลวพบวา การเปลี่ยนมาใช โปรแกรม MAT ทําใหลดคาใชจายในเรื่อง
การวิเคราะหได ลดคาใชจายจากการสงตรวจ แผนละ 5 บาท x 15,000 คนตอแผน เทากับ 75,000 บาท ท้ังน้ี 
นอกจากจะทําใหลดคาใชจายไดแลว ยงัสามารถรายงานผลการวิเคราะหขอสอบไดทันทีจากเดิมใชเวลา 5-7 วัน 
เมื่อนําโปรแกรม MAT มาใช ใชเวลาวิเคราะหเพียงแค 2-3 วัน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการแยกคะแนน 
เปนรายกลุมการเรียน ไดผลการวิเคราะหขอสอบรวดเร็ว ลดระยะเวลา จากเดิม 7 วัน ลดเหลือระยะเวลา 3 วัน 
ในการตรวจและวิเคราะหขอสอบ และมีความถูกตอง 100% สามารถข้ันตอนการปฏิบัติงานจากเดิม 6 ข้ันตอน 
ภายหลังไดใชโปรแกรม MCTA (Multiple Choices Test Analyzer) เหลือ 5 ข้ันตอน  

4.2) ผลจากการสนทนากลุมกระบวนการสนับสนุนไดพิจารณาคัดเลอืก จํานวน 1 กระบวนการ คือ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง  

กอนการปรับปรุง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานพัสดุ ไดวิเคราะห สังเคราะห หนังสือการมอบ
อํานาจการปฏิบัติงานดานพัสดุระดับผูบริหารลงสูผูปฏิบัติงานประจํา มีข้ันตอนท่ียุงยากซ้ําซอน และมีระยะเวลา
ในการเสนอลงนามหลายข้ันตอน และใชเวลาในการนําเสนอพิจารณาอนุมัติหลักการมากกวา 7 วันทําการ  
ประกอบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ียุงยาก
ซ้ําซอน ดังน้ัน เจาหนาท่ีพัสดุจึงไดคิดคนรูปแบบการเสนอขออนุมัติหลักการท่ีสามารถลดข้ันตอนความยุงยาก
ในการเสนอขออนุมัติหลักการกอนดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คือ ไดออกแบบฟอรมแนวปฏิบัติดานพัสดุ เพ่ือใช
สําหรับการลดข้ันตอนท่ีมีความยุงยากซ้ําซอน เผยแพรใหบุคลากรรับทราบและปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ  
โดยนางฑึตึฐา เคาปญญา ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ เปนเจาของผลงานและผูนําเสนอ
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) ข้ันตอนการดําเนินงานดานพัสดุเผยแพรกระบวนการแบบออนไลน เขาถึงขอมูลได
ท่ีhttps://1th.me/73rs  สามารถสแกน QR code (ภาพท่ี 1B) 

2)  ข้ันตอนพิมพเอกสารขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จางของสถาบันการสอนฯ สามารถ
พิมพเอกสารไดท่ี  https://1th.me/g4m8 หรือ40 QR code (ภาพท่ี 1C) 
 ดังน้ันกระบวนการท่ีปรับปรุงและสามารถพัฒนารูปแบบการเผยแพร ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเขาถึง
ขอมูลท่ีงายและรวดเร็วของงานพัสดุ ถือเปนนวัตกรรมในรูปแบบหน่ึงของกระบวนการพัฒนา สามารถเขียน
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วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 33 - 46  ฑึตึฐา เคาปญญา และคณะ 

ข้ันตอนและเช่ือมโยงการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานไดดี เทียบเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการนํา
ผลงานไปพัฒนาเปนนวัตกรรมได  โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยและลดระยะเวลาในการดําเนินการ อาจใชวิธี
เช่ือมโยงโดยการแชรไฟล ใชรวมกันระหวางอาจารยและบุคลากรสังกัดสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  การสราง
แบบฟอรมในการปฏิบัติงานรูปแบบตางๆ  online  การประยุกตใช Google From, Google Sheet มา
ประยุกตใชในกระบวนการปฏิบัติงานโดยไมมีคาใชจายในการพัฒนาระบบในการแชรไฟลท่ีสามารถทํางาน
รวมกันได  
 กรณีจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ดําเนินการจัดทําไฟลท่ีแชรทํางานรวมกัน สามารถเขาถึงได
รวดเรว็ ไดขอมูลท่ีรวดเร็ว ทันเวลา และวิเคราะหไดทันที ดังภาพท่ี 1D 
 

 

 
ภาพท่ี 1 A: QR code การเขาถึงขอมูลการออกแบบและการจัดทําขอกําหนดของกระบวนการพรอมตัวช้ีวัด

ของกระบวนการท้ังหมด, B: QR code และหนาตาง Link ข้ันตอนการดําเนินงานดานพัสดุ, C:QR 
code และหนาตาง Link แบบฟอรมขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จาง,D: QR codeและหนาตาง Link 
จัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยกําหนดสิทธ์ิผูเขาถึงขอมูลน้ีตองมีท่ีอยูอีเมลของ kku.ac.th 
เทาน้ัน สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน   ดังน้ี
1) ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคาท้ัง 4 กระบวนการ พบวา มี
ผูปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีเขียนและออกแบบ โดยการทบทวนปรับปรุงและนําสูการพัฒนากระบวนการ คือ
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X =2.94, SD=0.20) 
รองลงมาคือ กระบวนการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีการดําเนินการ ( X =2.92, SD=0.21)
กระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีการดําเนินการ ( X =2.90, 
SD=0.32) และกระบวนการบริการการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป มีการดําเนินการ ( X =2.90, S.D=0.32) 
ตามลําดับ 2) ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุน ไดติดตามกระบวนการ ท้ัง 5 

A B 

C D 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กระบวนการ พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก คือ กระบวนการประกันคุณภาพมีการดําเนินการ ( X

=2.93,SD=0.28) รองลงมา คือ กระบวนการคลังและพัสดุ มีการดําเนินการ ( X =2.90,SD=0.30)  กระบวนการ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มีการดําเนินการ ( X = 2.89,SD=0.35) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ มีการดําเนินการ ( X =2.86,SD=0.41) และกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร มีการดาํเนินการ ( X =2.81,SD=0.45) ตามลําดับ  

ขอสรุปเพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคา
และกระบวนงานสนับสนุน และหารือแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสม ไดแก  

1) การกําหนดเปาหมายพรอมขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการยังไมชัดเจนและยังไมสามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดครบทุกข้ันตอน  

2) มีการกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการทํางานแตยังขาดระบบการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัด
ของกระบวนการ 

3) มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานบางข้ันตอนเทาน้ัน และยังไมสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอนของ
กระบวนการ 

4) การสื่อสารท่ียังไมเขาใจตรงกันของบุคลากร  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางการสื่อสาร ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน การไมกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการสงมอบเอกสารการเบิกจายทําให
กระบวนการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ  เปนตน  

5) ไมมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอน และตัวช้ีวัดท่ีออกแบบไวในแตละ
กระบวนการรวมไปถึงพิจารณายุบรวมข้ันตอนการทํางานท่ีมีความซ้ําซอนกันใหกระชับ ไมสูญเสียกับเวลาท่ีเรงรีบ
ตอการปฏิบัติงานท้ังน้ี เพ่ือใหการทํางานบรรลุตามคาเปาหมายและตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีกําหนดไว 

สําหรับขอคนหาแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ขอมูลจากการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู  (การสนทนากลุม) คือผูบริหาร กลุมผูเขียนและออกแบบกระบวนงาน  ไดขอสรุปเปน
แนวทางในการพัฒนา คือ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใหเกิดการการทํางาน
รวมกันเปนกลุมและตองชวยเหลือกัน รวมกันแกไขปญหาหากเกิดการทํางานท่ีผิดพลาดข้ึน และชวยกัน
พิจารณายุบรวมขั้นตอนที่มีการใชเวลาหรือสูญเสียเวลาการทํางานมากจนเกินไป ใหสามารถลดขั้นตอน
การทํางานไดใหนอยท่ีสุด  เพราะบางข้ันตอนการทํางานไมสามารถลดข้ันตอนได แตสามารถลดระยะเวลา
การทํางานได  ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ มนูญ (2560) ท่ีกลาวไววา การเปลี่ยนแปลงองคการ 
กระบวนการบริหารท่ีมีปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ในองคกร ยอมสงผลกระทบตอระบบอ่ืน
ในองคการเสมอ ซึ่งประสิทธิภาพของงานจะมุงตรงไปสูถนนที่ตัดผานการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนามักมีปจจัยท่ีสงผลใหเกิดในสิ่งใหม เชน คนทุกคนในองคการสามารถระบายความทุกข
รอนใจได เริ่มมีการวางแผนเปนระยะๆ ตัดสินใจรวมกันและสํานึกดีวา ตองทํางานรวมกัน ไมใชทํางานบนคน 
หรือพบเปาหมายท่ีเปนจริง  แตละคนมีความเสี่ยงมากข้ึน แตหากเกิดการทํางานรวมกันเปนกลุม เกิดการแสวงหา
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิลักษณ (2553) รายงานการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี วิลัยภรณ (2553) รายงาน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรผูปฏิบัติงานตามทักษะของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน
เทศบาลจังหวัดสุโขทัย  

คนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม ขอคนหาจากการสนทนากลุม (Focus Group)  
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 หองประชุม 1 ช้ัน 3 ณ  สถาบันการสอนฯ พบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสําคัญตอการพัฒนางานทุกๆกระบวนการ และกระบวนงานท่ีมีการพัฒนา
กระบวนงานสูนวัตกรรมจํานวน 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป
กระบวนงานยอย คือ กระบวนงานตรวจและวิเคราะหขอสอบพัฒนาโดยการซื้อโปรแกรม MCTA (Multiple 
Choices Test Analyzer) ไดทบทวนและวิเคราะหการตรวจและวิเคราะหขอสอบโดยศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอคนพบคือ หากจะทําการวิเคราะหขอมูลจะตองมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน เชน คาตรวจ
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กระดาษคําตอบ คิดราคา 3 บาทตอ จํานวน 1 แผน คากระดาษคําตอบ คิดราคา 2 บาทตอจํานวน 1 แผน รวม
เปนคาใชจาย 5 บาทตอจํานวน 1 แผน โดยการคิดคาใชจายดังกลาวไมรวมการวิเคราะหขอสอบ เน่ืองจาก
โปรแกรมไมรองรับการวิเคราะหขอสอบ การพัฒนา ภายหลังจากการวิเคราะหกระบวนงานตรวจและวิเคราะห
ขอสอบท้ังหมด ดําเนินการจัดทําโครงการจัดซื้อโปรแกรม MAT เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนงานตรวจและ
วิเคราะหขอสอบ ซึ่งเมื่อนํามาใชแลวพบวา การเปลี่ยนมาใช โปรแกรม MAT ทําใหลดคาใชจายในเรื่อง
การวิเคราะหได ลดคาใชจายจากการสงตรวจ แผนละ5 บาท x 15,000 คนตอแผน เทากับ 75,000 บาท  ท้ังน้ี 
นอกจากจะทําใหลดคาใชจายไดแลว ยังสามารถรายงานผลการวิเคราะหขอสอบทันทีจากเดิมใชเวลา 5-7 วัน 
เมื่อนําโปรแกรม MAT มาใช ใชเวลาวิเคราะหเพียงแค 2-3 วันชวยในการตรวจและวิเคราะหขอสอบการใช
โปรแกรม MCTA สามารถลดตนทุนของกระบวนการวิเคราะหและสามารถรายงานผลการตรวจไดทันทีซึ่งเดิมใช
เวลา 5-7 วันภายหลังจากการนําโปรแกรม MCTA มาใชพบวา ใชเวลาเพียง 2-3 วัน 2) กระบวนการสนับสนุน 
จํานวน 1 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจางกระบวนงานยอยคือกระบวนงานจัดซื้อจัดจางพัฒนาโดย
ปรับปรุงรูปแบบฟอรมการขออนุมัติหลักการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยใชเทคโนโลยีรวมกับโปรแกรม 
KKUFMIS (ระบบสารสนเทศการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน) ทําใหลดข้ันตอนในกระบวนการจัดซื้อ
จากเดิมใชเวลา 15 นาทีตอหน่ึงเรื่อง ภายหลังปรับปรุงใชเวลาเพียง 5 นาทีตอหน่ึงเรื่อง และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบรายการวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุ โดยการแชรไฟลทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีพัสดุ อาจารยผูสอน 
และบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหลดขอผิดพลาดของผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือไดอยางถูกตอง ครบถวน  และ
สามารถตรวจสอบจํานวนของวัสดุผานระบบออนไลนใช Google sheet เขามาพัฒนาชวยทําใหลดระยะเวลาและ
คาใชจายในการพัฒนาระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หฤทัย (2557) ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2: โดยใช
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา งานดานการบริหารงบประมาณ งานดานวิชาการ 
งานดานการบริหารงานบุคคล และงานดานการบริหารงานท่ัวไป แสดงใหเห็นวา การพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังน้ันขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมโดยวิธีท่ีงายท่ีสุดก็คือ บุคลากรควรพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานประจํา โดยการประยุกตระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาชวยในการทํางานได
ดวยตนเอง ยกตัวอยางเชน การใช google doc, google sheet ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีสามารถนํามาประยุกตใช
โดยการแชรไฟลทํางานรวมกันได โดยไมมีคาใชจายในการพัฒนาระบบ  อีกท้ังเปนการสงเสริมใหบุคลากร
สามารถลดข้ันตอน ลดระยะเวลาในการทํางานไดเปนอยางดี การพัฒนาเครื่องมือท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานน้ันยังชวยใหการทํางาน มีความรวดเร็ว เพ่ิมมากข้ึน และสามารถประหยัดทรัพยากร หรือ
คาใชจายไดอีกดวย ท้ังน้ีผูปฏิบัติงานยังจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสามารถคิดเปนเชิงระบบ สามารถออกแบบฟอรมใน
งานประจํา โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เชน ผานชองทาง facebook, Line ท่ีสามารถติดตอการทํางาน
รวมกันเปนกลุม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางการมอบงานกัน การปฏิบัติงานท่ีตองพิจารณาความเช่ือมโยง
การทํางานระหวางกระบวนงาน  เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัย กฎระเบียบ ขอบังคับ ตางๆเพ่ือ
มุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแตละกระบวนการไดเปนอยางดี 
ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 

สถาบันการสอนฯ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือสรางความเขาใจระบบการทํางานท่ีเช่ือมโยงกัน รวมมือกันชวยกันแกไขปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและ
ชวยกันพิจารณายุบรวมขั้นตอนที่มีการใชเวลาหรือสูญเสียเวลาการทํางานมากเกินไป ใหสามารถลด
ข้ันตอนการทํางานไดใหนอยท่ีสุด  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. พัฒนากระบวนการโดยการกําหนดจุดควบคุมความเสี่ยงของผูปฏิบัติงานปองกันขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดและตัวช้ีวัดของกระบวนการ 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2. พัฒนากระบวนการโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือลดข้ันตอน ลดระยะเวลาในการปฏบัิติงาน
สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ทันเวลา 
 3. กํากับติดตามกระบวนการใหมีการเขียนและออกแบบกระบวนการท่ีไมซ้ําซอนกัน กําหนด
ระยะเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน  
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