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การพัฒนาระบบคลินิกวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคลินิกวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบคลินิกวิจยั ที่พฒั นาขึ้น กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ครู ผสู ้ อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นิ สิต
ระดับ ปริ ญ ญาตรี โท และเอก, บุคลากรทางการศึ กษา ได้แ ก่ ศึ กษานิ เทศก์, ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน และบุ คลากรสาย
สนับสนุน, ผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ), ผูช้ ่วยให้คาปรึ กษา (นิสิตระดับปริ ญญาเอก) และผูใ้ ช้บริ การระบบคลินิกวิจยั ที่
พัฒนาขึ้น เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาระบบ
คลินิกวิจยั , แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบคลินิกวิจยั , แบบประเมินระบบคลินิกวิจยั ,
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารระบบคลิ นิ ก วิ จ ัย , แบบสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกับ ระบบคลิ นิ ก วิ จ ัย และ
แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ที่ มีต่ อ ระบบคลิ นิ กวิจยั วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วย ความถี่ แ ละร้อ ยละ, X , S.D., 2, F-test
(Two-way ANOVA) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจยั พบว่า
1) ระบบคลินิกวิจยั ที่พฒั นาขึ้นมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั แบ่งเป็ น 4 ส่ วน
ได้แก่ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด
2) ผลการใช้ระบบที่พฒั นาขึ้น มีขอ้ สรุ ปดังต่อไปนี้ ประเด็นที่ผใู ้ ช้บริ การระบบคลินิกวิจ ัย มีความถี่สูงสุ ด
ได้แก่ การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล, สัดส่ วนของประเด็นในการขอรับคาปรึ กษา
วิจยั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ผลการศึกษาความคิดเห็ นที่มีต่อระบบคลินิกวิจยั แบ่งเป็ น 2
ส่ วน ผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบคลินิกวิจยั (ร้อยละ 71.43 ถึง 85.71) , ผูช้ ่วยให้คาปรึ กษา
(นิ สิต ป.เอก) ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับระบบคลินิกวิจยั (ร้อยละ 77.78 ถึง 100) และนอกจากนั้น ยังมีความเห็ นว่าการ
ได้มาปฏิบตั ิงานที่คลินิกวิจยั ส่ งผลให้ความรู ้ดา้ นการวิจยั , ทักษะการวิจยั , เจตคติต่อการวิจยั , การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และการตอบคาถามวิจยั เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100), ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจของต่อระบบคลินิกวิจยั ในระดับมากที่สุด
และนอกจากนั้นยังมีความเห็ นว่าหลังจากเข้าใช้บริ การคลินิกวิจยั ตามระบบที่พฒั นาขึ้น ทาให้ความรู ้ดา้ นการวิจยั
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 99.26), มี เจตคติ ต่อการวิจยั ในทางที่ ดีข้ ึ น (ร้อยละ 94.46) และมีทกั ษะการทาวิจยั เพิ่มขึ้ น (ร้อยละ
99.26), ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศและสถานภาพที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลินิกวิจยั โดยรวมไม่แตกต่างกัน
และมีผลกระทบในทางบวกทั้งต่อผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ), ผูช้ ่วยให้คาปรึ กษา (นิ สิต ป.เอก), และผูใ้ ช้บริ การ มี
ผลกระทบท าให้เกิ ด การบริ ก ารวิช าการที่ เป็ นรู ป ธรรม เช่ น โครงการคลิ นิ ก วิ จยั เคลื่ อ นที่ และเกิ ด เครื อ ข่ายกับ
มหาวิทยาลัยและองค์กรทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
คาสาคัญ: คลินิกวิจยั , ระบบ, การให้คาปรึ กษา
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The Development of Research Clinic System, Faculty of Education
Mahasarakham University 
Songsak Phusee-orn 
Abstract
This study aims to develop the research clinic system of Faculty of Education, Mahasarakham University and
to investigate its outcomes. The participants in the study were school teachers, undergraduate and postgraduate students,
educational supervisors, school directors, educational staff, research clinic consultants (also known as ‘research
doctors’), research clinic assistants (Ph.D. candidates), and members of the research clinic receiving the counseling
services based on the developed system. The instruments used to collect data were the interview form concerning the
need assessment for the system development, the interview form regarding suggestions for system development from
experts in the field, the evaluation form of the research clinic, the satisfactory survey of the research clinic services, the
interview form pertaining to the research clinic system, and the questionnaire regarding opinions about the research
clinic services. The data was analyzed by the following statistical methods: frequency, percentage, X , S.D., 2, F-test
(Two-way ANOVA), and content analysis. The study revealed the following results:
1. The four-section frameworks (input, process, output and feedback) of the developed system for the research
clinic received the highest score from the evaluation.
2. The outcomes of the developed system revealed these conclusions : Constructing and validating the
research tools in collecting data was highest frequency factors. The proportions of the issues pertaining to the counseling
services have statistical significance at .05. The result from the opinions pertaining to the research clinic services was
divided into two parts. The research clinic consultants (research doctors) mostly agreed with the research clinic system
(71.43% – 85.71%). The research clinic assistants (Ph.D. candidates) mostly agreed with the research clinic system
(77.78% -100%). Furthermore, they all agreed that their research knowledge and skills, attitude towards research,
problem -solving skills, and research counseling skills were significantly increased (100%). The members receiving the
counseling services were highly satisfied. In addition, they agreed that after receiving the counseling services using the
developed system the following factors showed improvements: research knowledge (99.26%), positive attitude towards
research (94.46%), and research skills (99.26%). Gender and social status did not significantly affect the overall
satisfaction of the members receiving the counseling services. There were positive outcomes such as Mobile Research
Clinic and network.
Keywords: Research Clinic, System, Counseling Services
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ความสาคัญของปัญหาการวิจยั
การจัดการศึกษา 4.0 เป็ นแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มีความมุ่งมัน่ ในการนา “โมเดล
ประเทศไทย 4.0” หรื อ “Thailand 4.0” มาใช้เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่ มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ ป ระเทศที่ มีรายได้สูง การพัฒ นาประเทศให้ยงั่ ยืน ตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้น้ ัน ต้องจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่ งการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่สอน
ให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาองค์ความรู ้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ งบนโลกนี้ มาบู รณาการเชิ งสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม (ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์, 2560)
การที่ จะสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องอาศัยการวิจยั
และพัฒนา (R&D) เพราะการวิจยั และพัฒนาคือวิธีการอย่างหนึ่ งที่จะนามาสู่ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ (Kott. 2013, p.175) ดังนั้น ประเทศใดที่มีนกั วิจยั ที่มีทกั ษะในการทาวิจยั สามารถทาวิจยั เพื่อ
ค้นพบองค์ความรู ้และพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมต่าง ๆ ได้แล้วก็จะมีความได้เปรี ยบ และมีศกั ยภาพใน
การแข่งขันในระดับสู ง
เมื่อกล่าวถึงระเบี ยบวิธีวิจยั (Research Methodology) ในยุคปั จจุบนั นี้ น้อยคนนักที่ ไม่รู้จกั หรื อ
คุน้ เคย เพราะในยุคนี้ เรื่ องของการวิจยั นับว่าเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา
ที่ เกิ ด ขึ้ น หรื อใช้ ใ นการพัฒ นางานต่ า ง ๆ หากแต่ ย ัง มี ห ลายคนที่ มี ค วามเข้า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นใน
กระบวนการวิจยั ทาให้ก ารด าเนิ น การวิ จัยขาดคุ ณ ภาพ ไม่ น่ า เชื่ อถื อ ส่ งผลต่ อการใช้ป ระโยชน์ จาก
ผลการวิจยั ทั้งนี้ ในการวิจยั เกิ ดประเด็นปั ญหาอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คื อ ความไม่เข้าใจใน
การทาวิจยั ของนักวิจยั เพราะหากนักวิจยั ดาเนิ นการวิจยั โดยมีแนวคิดที่ คลาดเคลื่อนแล้ว ก็จะทาให้การ
ออกแบบการวิจยั มีปัญหาตามไปด้วย ดังนั้น จึงเป็ นความจาเป็ นที่นักวิจยั จะต้องทาความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ หรื อหาแหล่งที่สามารถช่ วยเหลือหรื อเป็ นเวที ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน
ลงมือทาวิจยั เพื่อลดความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดาเนิ นการวิจยั
ดังนั้นการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จึ งสนใจในการพัฒ นาระบบคลิ นิกวิจยั ที่ จะสามารถป้ องกันและ
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทาวิจยั ได้ โดยคลินิกจะทาหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักวิจยั ใน
การให้คาปรึ กษาแนะนา เกี่ ยวกับการทาวิจยั ชี้ แนะ แนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างการทาวิจยั
โดยคลิ นิ ก วิ จัย จะประกอบด้ว ยอาจารย์ผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท าวิจัย ที่ ส ามารถให้
คาแนะนาหรื อเชื่ อมโยงระหว่างนักวิจยั หน่ วยงานหรื อ สถาบัน และเป็ นกิ จกรรมเสริ มกิจกรรมอื่นในด้าน
การสนับสนุ นการวิจยั และการทาผลงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่ อให้ผูว้ ิจยั สามารถผลิ ตผลงานที่ มีคุณภาพและ
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาระบบคลินิกวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบคลินิกวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.1 ผลการศึกษาประเด็นที่มาขอรับคาปรึ กษาของผูใ้ ช้บริ การระบบคลินิกวิจยั
2.2 ผลการทดสอบสัดส่ วน (Test of Proportion) ของประเด็นที่ขอรับคาปรึ กษา
2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อระบบคลินิกวิจยั
2.3.1) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) ต่อระบบคลินิกวิจยั
2.3.2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูช้ ่วยให้คาปรึ กษา (นิ สิต) ต่อระบบคลินิกวิจยั
2.4 ผลการศึกษาความพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ต่อระบบคลินิกวิจยั
2.5 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อระบบคลินิกวิจยั จาแนกตาม
เพศ และสถานภาพ
2.6 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การระบบคลินิกวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. ประเด็นในการขอรับคาปรึ กษาวิจยั มีสดั ส่ วนแตกต่างกัน
2. ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศและสถานภาพที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบคลินิกวิจยั แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีการวิจยั
ในการด าเนิ น การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ผูว้ ิจยั ได้
ด าเนิ น การเป็ น 3 ระยะ โดยด าเนิ น การตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 ถึ ง มิ ถุ น ายน 2561 โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบคลินิกวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลา
ดาเนิ นการ 1 ปี 1 เดือน (พฤษภาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559) โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาข้อ มู ลพื้ น ฐานในการพัฒ นาระบบคลิ นิ ก วิจัย โดยมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนิ นงานดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ, เทคนิ คการให้คาปรึ กษา, การ
พัฒนาสมรรถนะการวิจยั และวิธีการให้คาปรึ กษาวิจยั เป็ นต้น, 2) ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา
คลินิกวิจยั จากกลุ่มเป้ าหมายในการให้บริ การ ได้แก่ ครู ในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จานวน 20 คน,
นิ สิตระดับปริ ญญาตรี โท และเอก กลุ่มละ 5 คน (รวม 15 คน), บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษานิ เทศก์
, ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และบุคลากรสายสนับสนุ น กลุ่มละ 5 คน (รวม 15 คน) และอาจารย์ผทู ้ ี่ จะทาหน้าที่
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา จานวน 2 ท่าน โดยใช้การสัมภาษณ์, 3) สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
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ระบบคลินิกวิจยั จานวน 5 ท่าน 4) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลจาก
การศึกษาความต้องการจาเป็ น และข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบคลินิกวิจยั มาทาการสังเคราะห์
และนาเสนอเป็ นร่ างระบบคลินิกวิจยั
ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งและพัฒ นาระบบคลิ นิ ก วิ จัย โดยมี ข้ ัน ตอนการด าเนิ น งาน
ดังต่ อ ไปนี้ 1) น าร่ างระบบคลิ นิ ก วิจยั ที่ ได้จากขั้น ตอนที่ 1 มาเพิ่ มเติ มรายละเอี ย ดให้มีค วามสมบู ร ณ์
2) ประชุ มวิพากษ์ ร่ างระบบคลินิกวิจยั โดยอาจารย์ผทู ้ ี่ จะทาหน้าที่ เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา และนิ สิตปริ ญญา
เอกสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษาที่จะทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยให้คาปรึ กษา 3) ปรับปรุ งระบบคลินิกวิจยั
จากผลการประชุมวิพากษ์ 4) ประชุมปฏิบตั ิการร่ วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ที่จะพัฒนาระบบในรู ปแบบของ
เว็บไซต์ และระบบจัดการฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 5) พัฒนาระบบคลิ นิ ก วิจยั 6) น าระบบคลิ นิ ก วิจยั ที่
พัฒนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประเมินระบบคลินิกวิจยั ที่พฒั นาขึ้น 7) ปรับปรุ ง แก้ไข ตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ 8) นาเสนอระบบคลินิกวิจยั พร้อมวิธีการใช้ระบบ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองระบบคลินิกวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังต่อไปนี้
1) ประชุมชี้ แจงผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการทดลองระบบคลินิกวิจยั ได้แก่ ผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) และ
ผูช้ ่ วยให้คาปรึ กษา 2) ประชาสัมพันธ์ระบบคลิ นิกวิจยั ที่ พฒ
ั นาขึ้ น 3) ดาเนิ นการให้บริ การตามระบบ
คลินิกวิจยั ที่พฒั นาขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและสะท้อนผล โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังต่อไปนี้
1) สร้างเครื่ องมื อในการประเมิ นความพึ งพอใจในการใช้บริ การคลิ นิกวิจยั 2) ดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นตัวแทนของผูร้ ับบริ การ 3) สัมภาษณ์ เพิ่ มเติ มผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับระบบ
คลิ นิ ก วิ จยั ได้แ ก่ ผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษา (หมอวิจัย), ผูช้ ่ ว ยให้ค าปรึ ก ษา และผูใ้ ช้บ ริ ก าร 4) วิเคราะห์ข ้อมู ล
ประเมินและสะท้อนผลเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งในระยะถัดไป
ระยะที่ 2 การพัฒ นาปรั บปรุ งระบบคลินิ กวิจัยรอบที่ 1 ระยะเวลาดาเนิ น การ 1 ปี (กรกฎาคม
2559 ถึง มิถุนายน 2560) โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาข้อมูลในการ
ปรับปรุ งระบบคลินิกวิจยั , ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุ งระบบคลินิกวิจยั , ขั้นตอนที่ 3 การทดลองระบบคลินิก
วิจยั และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและสะท้อนผล
ระยะที่ 3 การพัฒ นาปรั บปรุ งระบบคลินิ กวิจัยรอบที่ 2 ระยะเวลาดาเนิ น การ 1 ปี (กรกฎาคม
2560 ถึง มิถุนายน 2561) โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาข้อมูลในการปรับปรุ งระบบคลิ นิกวิจยั , ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุ ง
ระบบคลินิกวิจยั , ขั้นตอนที่ 3 การทดลองระบบคลิ นิก วิจยั และ ขั้นตอนที่ 4 สรุ ปผลการพัฒนาระบบ
คลินิกวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังต่อไปนี้ 1) สร้างแบบประเมินเพื่อส่ งให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้ประเมิน
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ระบบคลิ นิกวิจยั ที่ พฒ
ั นาขึ้ น 2) ใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจในการใช้บริ การระบบคลินิกวิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมู ลกับกลุ่มตัว อย่างที่ เป็ นตัวแทนของผูร้ ั บบริ การ จานวน 271 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (ภาควิชาวิจยั และพัฒนาการศึ กษา, 2558, น. 42) และใช้การ
สุ่ มแบบแบ่ งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกระจายไปตามผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) 3) สร้าง
แบบสอบถามความคิ ดเห็นที่ มีต่อระบบคลินิกวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั )
และผูช้ ่ วยให้คาปรึ กษา 4) วิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอผลการใช้ระบบคลิ นิกวิจยั โดยนาเสนอเพื่ อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะ

1

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ใน
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
1) แบบสัมภาษณ์ความ
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนา
ระบบคลินิกวิจยั
2) แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
ระบบคลินิกวิจยั
3) แบบประเมินระบบคลินิก
วิจยั
4) แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การระบบ
คลินิกวิจยั

5) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ระบบคลินิกวิจยั

คุณภาพเครื่ องมือ
-มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .801.00 (แก้ไขเพิ่มเติมตามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
-มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .601.00 (แก้ไขเพิม่ เติมตามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
-ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .801.00 (แก้ไขเพิ่มเติมตามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
-ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .801.00 -มีค่าอานาจจาแนกด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item
Total Correlation)ตั้งแต่ .409 ถึง .796
-มีค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีการของ
Cronbach's Alpha เท่ากับ .879
-ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .801.00 (แก้ไขเพิ่มเติมตามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะ

2

3

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ใน
คุณภาพเครื่ องมือ
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
1) แบบสอบถามความพึง
(ฉบับเดียวกับระยะที่ 1)
พอใจของผูใ้ ช้บริ การระบบ
คลินิกวิจยั
2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
(ฉบับเดียวกับระยะที่ 1)
ระบบคลินิกวิจยั
1) แบบประเมินระบบคลินิก
(ฉบับเดียวกับระยะที่ 1)
วิจยั คลินิกวิจยั
2) แบบสอบถามความพึง
(ฉบับเดียวกับระยะที่ 1)
พอใจของผูใ้ ช้บริ การระบบ
3) แบบสอบถามความ
-ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .80คิดเห็นที่มีต่อระบบคลินิก
1.00 (แก้ไขเพิ่มเติมตามความคิดเห็น
วิจยั
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ)

วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ความถี่และร้อยละ
2) X , S.D.
3) การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
1) ความถี่และร้อยละ
2) X , S.D.
3) 2
4) F-test (Two-way
ANOVA)
5) การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1) ระบบคลิ นิ ก วิ จัย เป็ นกระบวนการท างานร่ ว มกั น ขององค์ ป ระกอบด้า นปั จ จัย น าเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้ อนกลับ เพื่อนาไปสู่ การให้คาปรึ กษาด้านการวิจยั แก่ นักวิจยั ที่ เข้าใช้
บริ การ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน รายละเอียดของระบบฯ แสดงดังแผนภาพต่อไปนี้
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ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย
(นักวิจัย)

1. สมัครสมาชิก
(Log in)

2. ระบบจองนัดหมาย

ประเด็น

ฐานข้ อมูลสมาชิก

Input

ใบนัด (นักวิจยั )

3. ยื่นใบนัด

วัน เวลานัด
หมาย

เลือกหมอวิจยั

ข้ อมูลนัดหมาย

ระบบแจ้งเตือน (หมอวิจยั )

4. ตรวจสอบข้ อมูลเพิม่ เติม
(ผู้ช่วยให้ คาปรึกษา)

5. เข้ าพบหมอวิจยั
เพื่อรับคาปรึกษา

Process

6. นักวิจยั ซักถาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้

ได้ แนวทางในการทาวิจยั

Output

7. ผู้ช่วยให้ คาปรึกษาบันทึกองค์ความรู้

ได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจยั

8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิม่ เติม

นาสาระที่ได้ สู่ การปฏิบัติ

Feedback

2) ผลการใช้ระบบที่พฒั นาขึ้น มีขอ้ สรุ ปดังต่อไปนี้
2.1) ประเด็นที่ผใู ้ ช้บริ การระบบคลินิกวิจยั มีความถี่สูงสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ตามลาดับ 2.2) สัดส่ วนของประเด็นในการขอรับคาปรึ กษาวิจยั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (ค่ า 2= 822.98, sig = .000) 2.3) ผลการศึ กษาความคิ ดเห็ นที่ มีต่อระบบคลินิกวิจยั แบ่ งเป็ น
2 ส่ วน ดังนี้ 2.3.1) ผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับระบบคลินิกวิจยั (ร้อยละ 71.43 ถึ ง
85.71) 2.3.2) ผูช้ ่ วยให้คาปรึ กษา (นิ สิต ป.เอก) ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบคลินิกวิจยั (ร้อยละ 77.78 ถึง
100) และนอกจากนั้น ยังมีความเห็นว่าการได้มาปฏิบตั ิงานที่คลินิกวิจยั (Research Clinic) ส่ งผลให้ความรู ้
ด้านการวิจยั , ทักษะการวิจยั , เจตคติต่อการวิจยั , การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตอบคาถามวิจยั เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 100) 2.4) ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจของต่อระบบคลินิกวิจยั ในระดับมากที่สุด และนอกจากนั้น
ยังมีความเห็นว่าหลังจากเข้าใช้บริ การคลินิกวิจยั ตามระบบที่ พฒั นาขึ้ น ทาให้ความรู ้ดา้ นการวิจยั เพิ่มขึ้ น
(ร้อยละ 99.26), มีเจตคติต่อการวิจยั ในทางที่ดีข้ ึ น (ร้อยละ 94.46) และมีทกั ษะการทาวิจยั เพิ่มขึ้น (ร้อยละ
99.26) 2.5) ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศและสถานภาพที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลินิกวิจยั โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ( sig >.05) 2.6) มี ผ ลกระทบในทางบวกทั้ง ต่ อ ผู ้ใ ห้ ค าปรึ กษา (หมอวิ จัย ), ผู ้ช่ ว ยให้
คาปรึ กษา (นิ สิ ต ป.เอก), และผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนั้น ยังมี ผลกระทบให้เกิ ดการบริ การวิชาการที่ เป็ น
รู ป ธรรม เช่ น โครงการคลิ นิ ก วิ จัยเคลื่ อนที่ (Mobile Research Clinic) และเกิ ด การสร้ า งเครื อข่ ายทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
อภิปรายผลการวิจยั
จากสรุ ปผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) จากผลการวิจยั ที่พบว่า ระบบคลินิกวิจยั เป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันขององค์ประกอบด้าน
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ เพื่อนาไปสู่ การให้คาปรึ กษาด้านการวิจยั แก่นกั วิจยั
ที่เข้าใช้บริ การ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน โดยมีผลการประเมินระบบฯ ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก
ระบบคลินิกวิจยั ที่พฒั นาขึ้น ผ่านกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ตามหลักการ
วิจยั มีท้ งั การศึกษาความต้องการจาเป็ นจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องอย่างหลากหลาย เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Dennis, A., Wixom & Tegarden (2015, pp. 23-24) ที่ ได้เสนอว่าการวิเคราะห์ความเป็ นไป
ได้ของการพัฒนาระบบจะช่วยให้ขอ้ มูลว่าจะดาเนิ นการต่อไปหรื อไม่ ความเสี่ ยงที่จะเกิ ดขึ้นคืออะไร ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลที่สาคัญ อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็ นฐานในการพัฒนา มี
การทดลองในสถานการณ์จริ ง และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลดังกล่าวมาปรับปรุ ง
และพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการพัฒนาระบบคลินิกวิจยั ยังได้แบ่งวิธีดาเนิ นการวิจยั ออกเป็ น 3
ระยะ ซึ่ งใช้เวลานานถึ ง 3 ปี ทาให้มีประเด็น ในการปรั บปรุ งและพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อง จึ งทาให้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่ สุด อีกทั้งระบบคลินิกวิจยั ที่ พฒั นาขึ้ น อาศัยแนวคิดเชิ งระบบ มีข้ นั ตอน และ
ระบุ หน้าที่ ข องผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งอย่างชัด เจน ท าให้ก ารด าเนิ น งานตามระบบเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุ ชาติ อินทร์ ชนะ, วริ ศรา พุทธสวัสดิ์ และอาจารี นาโค (2557, น.239-246) ที่
ได้พฒั นาระบบสารสนเทศการให้คาปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
ฟั งก์ชนั การทางานของระบบแบ่งออกเป็ น 5 ระบบย่อยที่ สาคัญคือ ระบบจัดการชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา
ระบบนัดหมาย ระบบบันทึกข้อมูลการให้คาปรึ กษา ระบบประเมินผลอาจารย์ที่ปรึ กษา และฟั งก์ชนั ออก
รายงานที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึ กษา การนัดหมายอาจารย์จะใช้ขอ้ มูลจากชัว่ โมง
การให้คาปรึ กษาที่อาจารย์กาหนดไว้ การนัดหมายนิ สิตจะนัดได้ท้ งั รายคนและรายกลุ่ม และมีฟังก์ชนั รับ
นัดเพื่อยืนยันผลการนัด การเก็บข้อมูลการให้คาปรึ กษาจะจัดเก็บในฐานข้อมูลแทนการบันทึกในกระดาษ
รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึ กษาสามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาวิธีการให้คาปรึ กษาให้ดีข้ ึน รายงาน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาจะใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2) จากสรุ ปผลการใช้ระบบที่พฒั นาขึ้น สามารถอภิปรายทีละประเด็นดังนี้
2.1) จากผลการวิจยั ที่ พบว่า ประเด็นที่ ผูใ้ ช้บ ริ การระบบคลิ นิ กวิจยั มี ความถี่ สูงสุ ด 3
อันดับแรก ได้แก่ การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ งปริ มาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โปรแกรมที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากตัวแปรทางการศึ กษาส่ วนใหญ่มกั จะมีลกั ษณะเป็ น
คุณลักษณะแฝง (Trait) ที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง เหมือนการวัดทางกายภาพ ทาให้นกั วิจยั จะต้องมีความ
รอบรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเป็ นอย่างดี อีกทั้งการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
(Validity) ส่ วนใหญ่มกั จะอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) เป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ
จึ งทาให้ผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ น าเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ (หมอวิจัย)
ได้ตรวจประเมินและเสนอแนะประเด็น/แนวทางในการปรับปรุ งเครื่ องมือให้มีคุณภาพนั่นเอง แต่การ
ตรวจสอบคุณภาพอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะหากมีกระบวนการสร้างเครื่ องมือที่ไม่ดีแล้วก็ยากที่
เครื่ องมือนั้น ๆ จะมีคุณภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ DeVellis (2012, p.104) ที่เสนอว่าการประเมินคุณภาพของ
ข้อคาถาม ซึ่ งมีหลากหลายวิธี ถือว่ามีความสาคัญ แต่กระบวนการสร้างและพัฒนาข้อคาถามต่างหากที่ มี
ความสาคัญมากกว่า นอกจากนั้น De Vaus (2012, p.29) ได้นาเสนอว่า อุปสรรคของการสรุ ปผลการวิจยั
ส่ วนหนึ่ งมาจากความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าตัวแปร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราเมษ ลางกระโทก
เทพพร โลมารักษ์ และศรี เพ็ญ พลเดช (2561) ที่พบว่าปัญหาการบริ หารงานวัดผลประเมินผลของโรงเรี ยน
โดยรวมมี ปั ญ หาในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น พบว่ า การวัด ผลประเมิ น ผลคุ ณ ลัก ษณะอัน
พึ งประสงค์ มี ปั ญ หาในระดับมากที่ สุ ด ส่ วนด้าน อื่ นๆ มี การปฏิ บัติในระดับมาก เรี ยงตามลาดับดังนี้
การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ,การวัดผลประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
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เขี ย น การวัด ผล ประเมิ น ผลกิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย น และการวัด ผลประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ระดับชาติ
2.2) จากผลการวิจยั ที่พบว่า สัดส่ วนของประเด็นในการขอรับคาปรึ กษาวิจยั แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการวิจยั นั้นไม่เท่ ากัน
มีความยากง่ายแตกต่างกัน เรื่ องใดที่เป็ นเรื่ องพื้นฐานที่สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย ก็สามารถที่จะศึกษา
หรื อเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อบางประเด็นที่ นกั วิจยั ยังดาเนิ นการไม่ถึงในขั้นตอนนั้นๆ ก็อาจจะยังไม่สงสัย
หรื อ มี ปั ญ หา เช่ น การเขี ยนบทความวิจัย ซึ่ งถื อว่าเป็ นประเด็น ที่ มีค วามถี่ น้อยที่ สุ ด อาจเนื่ องมาจาก
ผูใ้ ช้บริ การที่คลินิกวิจยั ส่ วนใหญ่ยงั ดาเนิ นการวิจยั ไม่แล้วเสร็ จ ทาให้ยงั ไม่เกิ ดข้อสงสัยเกี่ ยวกับการเขียน
รายงานการวิจยั และการเขียนบทความวิจยั นัน่ เอง
2.3) จากผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อระบบคลินิกวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
2.3.1) จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
ระบบคลิ นิ ก วิจัย (ร้ อยละ 71.43 ถึ ง 85.71) ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษา (หมอวิ จยั ) เป็ นผูท้ ี่ มีส่ วน
ร่ วมกับการพัฒนาระบบคลินิกวิจยั ตั้งแต่ตน้ เห็นจุดเริ่ มต้นและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามลาดับ จึงส่ งผล
ต่อการยอมรับนวัตกรรม หรื อเห็นด้วยกับระบบคลินิกวิจยั นัน่ เอง
2.3.2) จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูช้ ่ วยให้คาปรึ กษา (นิ สิต ป.เอก) ส่ วนใหญ่เห็น
ด้วยกับระบบคลินิกวิจยั (ร้อยละ 77.78 ถึง 100) และนอกจากนั้น ยังมีความเห็นว่าการได้มาปฏิ บตั ิ งานที่
คลิ นิ ก วิ จัย (Research Clinic) ส่ งผลให้ ค วามรู ้ ด ้า นการวิ จัย , ทัก ษะการวิ จัย , เจตคติ ต่ อ การวิ จัย , การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตอบคาถามวิจยั เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100) ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูช้ ่ วยให้คาปรึ กษา
(นิ สิต ป.เอก) ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบคลินิกวิจยั นอกจากนั้นจากผลการวิจยั ที่พบว่า มีพฒั นาการ
ด้านต่างๆ ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Learning by Doing) อีกทั้งการกาหนดให้
เป็ นผูบ้ นั ทึ กองค์ความรู ้จากการให้คาปรึ กษา ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ ได้หล่อมหลอมให้นิสิตกลุ่มนี้ มีความรู ้,
เจตคติ, ทักษะการวิจยั และอื่น ๆ สู งขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะเจตคติและจรรยาบรรณวิจยั ที่ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
พยายามปลูกฝั งและเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้กบั ผูช้ ่ วยให้คาปรึ กษาที่ มีการฝึ กปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับ Neuman
(2014, p.69) ที่กล่าวว่านักวิจยั จะต้องมีความประพฤติที่ดี ไม่ทาในสิ่ งที่ทาให้เกิ ดความเสื่ อมเสี ย โดยทัว่ ไป
สิ่ งที่เป็ นความประพฤติไม่ดี มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ และการคัดลอกผลงานผูอ้ ื่น ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นการประพฤติผิดที่ยากจะให้อภัย
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2.4) จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจของต่อระบบคลินิกวิจยั ในระดับ
มากที่สุด และนอกจากนั้นยังมีความเห็นว่าหลังจากเข้าใช้บริ การคลินิกวิจยั ตามระบบที่พฒั นาขึ้น ทาให้
ความรู ้ดา้ นการวิจยั เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 99.26), มีเจตคติต่อการวิจยั ในทางที่ดีข้ ึน (ร้อยละ 94.46) และมีทกั ษะ
การทาวิจยั เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 99.26) ทั้งนี้ เนื่ องมาจากระบบที่พฒั นาขึ้นมาสามารถให้ผใู ้ ช้บริ การดาเนิ นการ
เป็ นระบบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ระบบสมัครสมาชิ กฟรี โดยที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถ
เลือกใช้บริ การได้ตามความสะดวก และสามารถที่จะเลือกพบผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) ได้ และขั้นตอน
การเข้า รั บ บริ ก ารมี ค วามสะดวก รวดเร็ ว เป็ นระบบ ซึ่ งการที่ นั ก วิ จัย จะด าเนิ น การวิ จัย ให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จอาจจะต้องมีปัจจัยเสริ มหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจยั ที่ยงั ขาดประสบการณ์ในการ
วิจยั จาเป็ นอย่างยิ่ งที่ จะต้องมี ผูท้ ี่ มี ค วามเชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ ให้ค าแนะน า ซึ่ งสอดคล้องกับ
Bernard (2013, p.64) ที่กล่าวว่า การที่นกั วิจยั จะดาเนิ นการวิจยั ให้สาเร็ จได้ จาเป็ นที่จะต้องมีความเพียงพอ
ใน 3 เรื่ อง ได้แก่ เวลา, เงิน/งบประมาณ และ ผูค้ นที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล. (2559, น.15-26) ได้ศึกษากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนงานวิจยั ในสาขา
มนุ ษ ยศาสตร์ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน : กรณี ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์
พบว่า อาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนร้อยละ 30.77 ไม่เคยทาวิจยั เมื่อพิจารณาปัญหา
และอุปสรรค พบว่า มีหลายปั จจัย และในจานวนนั้นก็คืออุปสรรคอันเนื่ องมาจากอาจารย์ขาดความรู ้และ
ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั กลยุทธ์ที่ใช้แก้ปัญหานี้ มีหลายวิธีการ ได้แก่ มีโครงการการจัดการความรู ้ดา้ น
การวิจยั เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
ทาวิจยั ให้แก่นกั วิจยั หน้าใหม่ของคณะ มีโครงการให้นกั วิจยั ของคณะที่มีประสบการณ์สูงเป็ นพี่เลี้ยงหรื อ
ที่ ปรึ ก ษานักวิจยั หน้าใหม่ จากผลการใช้กลยุทธ์ต่ าง ๆ พบว่า นอกจากจะช่ วยส่ งเสริ มและกระตุ น้ ให้
อาจารย์ทาวิจยั ได้มากขึ้ นแล้ว ยังช่ วยเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่ นกั วิจยั หน้าใหม่ทาให้เกิ ดขวัญและกาลังใจที่ ดี
ในการเริ่ มต้นทาวิจยั ของตนเองด้วย
ในส่ วนที่พบว่า หลังจากเข้าใช้บริ การคลินิกวิจยั ทาให้ความรู ้, เจตคติและทักษะการทา
วิจยั เพิ่ มขึ้ น เนื่ องมาจากการได้พ บกับผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง ทาให้ช้ ี จุดที่ เป็ นปั ญหาพร้ อมทั้ง
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุ ด ชัดเจน เกิ ดการเรี ยนรู ้ในประเด็น ที่ สงสัยได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
Thomas (2013, p.37) ที่เสนอว่าผูใ้ ห้คาปรึ กษาวิจยั จะเป็ นบุคคลที่สาคัญในการที่จะให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ทางานวิจยั แต่สิ่งสาคัญคือ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาไม่ควรบอกว่าควรทาอะไร แต่ความคิดต่างๆ ควรมาจากนักวิจยั
เอง หน้าที่ของผูใ้ ห้คาปรึ กษา เช่น ชี้แนะแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมที่เหมาะสม แนะนาเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของงานวิจยั ให้นักวิจยั ตระหนักถึงวิธีการต่ าง ๆ ที่ เหมาะสม อ่านงานวิจยั ฉบับร่ างของนักวิจยั เป็ นต้น
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และที่สาคัญผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกพบผูใ้ ห้คาปรึ กษาตามความเชี่ ยวชาญที่ ตรงตามปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Punch (2012, pp.78-79) ที่ เสนอว่า การเลือกอาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั นับว่ามีความสาคัญ หาก
นักวิจยั สามารถเลือกได้ ควรจะเลือก โดยพิจารณาจากประเด็นดังต่อไปนี้ อาณาบริ เวณที่ ทาวิจยั , ความ
เชี่ยวชาญ, ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คาปรึ กษาว่าสาเร็ จมากน้อยเพียงใด, มีเวลาให้คาปรึ กษา และ
มีความเป็ นกัลยาณมิตร เข้าถึงได้
2.5) จากผลการวิจยั ที่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศและสถานภาพที่ต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบคลิ นิกวิจยั โดยรวมไม่แตกต่างกัน หมายถึ งว่า เพศและสถานภาพไม่ส่งผลต่อความพึ ง
พอใจในการใช้บริ การระบบคลินิกวิจยั ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการประชุมพูดคุยกับผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) ที่
มี แนวปฏิ บตั ิ ร่วมกัน ชัดเจนในการให้บริ การที่ มีความเท่ าเที ยม ไม่ยึดติ ดว่าเป็ นนิ สิตหรื อบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น โดยถือว่าทุกคนคือผูท้ ี่มาขอความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงต้องให้บริ การอย่าง
เต็มที่ และเท่ าเที ยม และเป็ นการให้โดยไม่หวงผลตอบแทน สอดคล้องกับพันธกิ จของมหาวิทยาลัยใน
เรื่ องของการบริ การวิชาการ ทั้งนี้ คณะผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ) ได้นอ้ มนาพระราชดารัส พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่ องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ 31 ธันวาคม 2545 มาใช้เป็ นหลักในการ
ทางาน มีความตอนหนึ่ งว่า ...คุณธรรมข้อหนึ่ ง...ที่ยงั มีอยู่อย่างบริ บูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ... การให้
การให้น้ ี ...ไม่ ว่าจะให้สิ่ งใดแก่ ผูใ้ ด โดยสถานใดก็ ต ามเป็ นสิ่ งที่ พึ งประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็ นเครื่ อง
ประสานไมตรี อย่างสาคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สงั คมมีความมัน่ คงเป็ นปึ กแผ่นด้วยสามัคคีธรรม
(พระราชดารัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9)
2.6) จากผลการวิจยั ที่ พบว่า มีผลกระทบในทางบวกทั้งต่อผูใ้ ห้คาปรึ กษา (หมอวิจยั ),
ผูช้ ่ วยให้คาปรึ กษา (นิ สิต ป.เอก), และผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนั้น ยังมี ผลกระทบที่ ทาให้เกิ ด การบริ การ
วิช าการที่ เป็ นรู ป ธรรม เช่ น โครงการคลิ นิ ก วิจัยเคลื่ อนที่ และเกิ ด การสร้ างเครื อข่ ายทางวิ ช าการกับ
มหาวิทยาลัยและองค์กรทางการศึ กษาอย่างหลากหลาย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ จาเนี ยร ชุ ณ ห
โสภาค (2559, น.20-30) ได้ท าการศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารสร้ างงานวิ จัย เพื่ อ การน าไปใช้
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยผลการวิจยั พบว่ามี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นการบริ หาร
จัดการ, กลยุทธ์ดา้ นการแรงจูงใจให้แก่บุคลากร, กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาบุคลากร เช่น การสร้างเครื อข่าย
ของนักวิจยั เป็ นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจยั เพื่อให้เกิ ดงานวิจยั ที่มีการบูรณาการ และสามารถ
นาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง และกลยุทธ์ดา้ นการเผยแพร่ งานวิจยั นอกจากนั้น นพวรรณ รื่ นแสง
และวรวรรณ สโมสรสุ ข (2559, น.207-218) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่ งเสริ ม
การดาเนิ นโครงการวิจยั ของผูร้ ับทุนสนับสนุ นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจยั พบว่า
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แนวทางการส่ งเสริ มการทาวิจยั ได้แก่ 1. การมีระบบพี่เลี้ยง 2. การมีเครื อข่ายวิจยั ภายในองค์กร เป็ นต้น
เพื่อให้บุคลากรได้มีแรงจูงใจต่อการทาวิจยั
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
ผูใ้ ช้บริ การระบบคลินิกวิจยั ควรจะต้องศึ กษารายละเอียดเกี่ ยวกับขั้นตอนการใช้บริ การให้เข้าใจ
และดาเนิ นการตามขั้นตอนของระบบ และควรจะหาวิธีการที่จะจดจา Username และ Password ในการเข้า
ใช้งานในแต่ ละครั้ งด้วย, ผูใ้ ห้คาปรึ ก ษา (หมอวิจยั ) ควรตรวจสอบตารางการนัดหมายในระบบอย่าง
สม่าเสมอว่ามีผูใ้ ช้บริ การนัดหมายเพื่อขอรับคาปรึ กษาหรื อไม่ และศึ กษาข้อมูลเบื้ องต้นเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในเรื่ องต่าง ๆ, ผูใ้ ช้บริ การที่นดั หมายแล้วไม่สามารถมาคลินิกวิจยั ได้ตามวันและเวลาที่นดั หมายควร
โทรศัพท์แจ้งผูใ้ ห้คาปรึ กษาหรื อเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ, ผูช้ ่วยให้คาปรึ กษา ควรตรวจสอบ
ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ของผู ้ใช้บ ริ ก าร ในส่ ว นที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การให้ ค าปรึ ก ษาของผู ใ้ ห้ ค าปรึ ก ษา
(หมอวิจยั ) และบันทึ กอย่างเป็ นระบบ, หลังจากผูใ้ ช้บริ การรับคาปรึ กษาเสร็ จสิ้ นแล้ว ผูช้ ่วยให้คาปรึ กษา
(นิ สิต ป.เอก) ควรทาการบันทึกองค์ความรู ้ที่ได้จากการรับฟั งการให้คาปรึ กษา ก่อนส่ งให้ผใู ้ ห้คาปรึ กษา
(หมอวิจยั ) ตรวจสอบ และ อัพโหลด (Upload) เพื่อขยายผลองค์ความรู ้ที่ได้อย่างกว้างขวาง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบคลินิกวิจยั ที่เป็ นระบบออนไลน์ (Online) และใช้เทคโนโลยีเข้ามา
พัฒนาให้มากขึ้น เช่น อาจอยู่ในรู ปแบบของ Application เป็ นต้น เพื่อให้สามารถที่ จะให้บริ การได้อย่าง
หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ ที่อยู่ไกลที่ ต้ งั ของคลินิก, ควรมีการวิจยั เพื่อสร้างเครื อข่ายคลินิกวิจยั ใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรื อระดับโรงเรี ยน และบูรณาการการให้บริ การหรื อตอบคาถามวิจยั อย่างเป็ น
รู ปธรรม, ควรมีการวิจยั เพื่อสร้างรู ปแบบความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในด้านวิจยั กับต่างประเทศ,
ควรพัฒ นานวัต กรรมที่ ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับ การสร้ างและหาคุ ณ ภาพเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โปรแกรมที่ ใช้ใน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง, ควรวิจยั และพัฒนาสื่ อดิจิทลั บทสัมภาษณ์
หรื อ การตอบคาถามที่ มกั เข้าใจผิดกันเกี่ ยวกับการวิจยั ผ่านช่ องทางต่าง ๆ เช่ น Youtube หรื อสื่ อสังคม
ออนไลน์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้ที่ได้จากคลินิกวิจยั
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