
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
       ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 
 

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
4.0  ให้บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ของสถาบัน  บุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ  จะสามารถ
ประสานการบริหารงานของผู้บริหาร วิเคราะห์ และน าเสนองาน ตลอดจนสนับสนุนวิชาการและงานต่างๆ  เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการท างานตลอดจนพัฒนา
งานของตนอย่างต่อเน่ือง 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนางานเป็นกระบวนการหน่ึงในการแสวงหาความรู้และวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุงพัฒนางานโดยใช้วิธีวิทยาวิจัยที่เหมาะสม  เพ่ือน าผลมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้โดยตรง 
ผลการวิจัยยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถาบัน  ที่
ส าคัญกระบวนการพัฒนางานโดยการวิจัยยังใช้เป็นกลไกหน่ึงในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอีกด้วย 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีการพัฒนางานและพัฒนาตน   เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  ผ่านเวที
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนสืบเน่ืองทุกปีมาถึง  9  ครั้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าว  จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  10  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ขอขอบคุณและชื่นชมคณะท างานที่จัดประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติ  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งน้ี  ที่ท่านได้เสียสละ  ทุ่มเท  แรงงาน  แรงใจ  
จนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และขอขอบคุณและชื่นชม  ผู้น าเสนอผลงานการวิจัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรที่เราสังกัดอยู่รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสายงานของตนเองด้วย 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์ 
ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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สารจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีพันธกิจหลักในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยแก่อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้
เกิดเป็นรากฐานการพัฒนา  
 เป้าหมายส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา  คือ  การพัฒนาบุคลากรวิจัยทุกสายงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ เป็นก าลังส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนางานประจ าสู่การ
วิจัยจึงเป็นกระบวนการหน่ึง  ซึ่ งช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   ให้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจ า น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังน้ันการสร้างนักวิจัยสาย
สนับสนุนที่มีคุณภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 
อีกทั้งผลลัพธ์ของงานวิจัยสามารถน าไปขอก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน เป็นเครื่องมือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถพัฒนางานวิจัย  และสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง จึงร่วมกับส านักงานประสานงานที่ประชุม
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  และมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัยกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ านวน  12  แห่ง  จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  10 “วิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ า  สานสู่ความส าเร็จ  ของสถาบันการศึกษา
อย่างย่ังยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานประจ า  น าไปสู่การพัฒนาตนและพัฒนางาน  อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  20  ปี  ที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  บุคลากรวิจัย  เครือข่ายวิจัย  
และองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภางค์  นันตา 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ  
ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งท่ี 10 

“วิจัยเพื่อพัฒนำงำนประจ ำ สำนสู่ควำมส ำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงย่ังยืน” 
ในระหว่ำงวันที่ 10 -11 พฤษภำคม 2561 

ณ  ห้องประชุมช้ำงเผือก (อำคำร 41)  คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี รายการ 

10 พฤษภำคม 2561 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.10 น. กล่าวรายงานการความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  

โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ณ ห้องประชุมช้างเผือก  อาคาร 41) 
09.10 - 09.20 น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมอบเกียรติบัตรแก่เจา้ภาพ

ร่วม 12 แห่ง 
09.20 - 10.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 

4.0”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือค า   
10.30 - 11.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.45 - 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “การวิจัยพัฒนางาน เพื่อส่งเสรมิความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรงศักดิ์  พุมนวน และ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสรญา  แก้ว
พิฑูลย์  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.00 น. เสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และผลงานภาคโปสเตอร์  

11 พฤษภำคม 2561 
08.30 - 10.30 น. เสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. มอบรางวัลบทความวิจยัดีเด่น รางวัลน าเสนอภาคบรรยายและรางวัลน าเสนอภาคโปสเตอร ์

พิธีปิดการประชุม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.00 น.  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตมู 

จังหวัดสุรินทร ์
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวจิัยภำคบรรยำย (Oral Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ 

ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ คร้ังท่ี 10 
“วิจัยเพ่ือพัฒนำงำนประจ ำ สำนสู่ควำมส ำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 พฤษภำคม 2561 
ณ  ห้องประชุมช้ำงเผือก (อำคำร 41)  คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิทร์ 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย 
 

» กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  1 ห้องช้ำงแดง 
» กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  2 ห้องช้ำงกระ 
» กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  3  ห้องช้ำงเผือก 
» กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  1 ห้องไอยเรศ 
» กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  2 ห้องสมำร์ทคลำสรูม 
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 
ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (1) ห้องช้ำงแดง อำคำร 41 ชั้น 3 คณะครุศำสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิธาน  ไพโรจน ์
 3.  ดร.อรนุช  นาคชาติ 

 
ห้องวิทย์ 1 (ห้องช้ำงแดง) 

ที ่ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
1 13.00-13.20 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของนักศึกษาที่

มีผลต่อการเข้ารับบริการทางการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

นางสาวพัชรวีณ์   
สุรียเ์ดโชชัย 

2 13.20-13.40 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุใน 
ชุมชนอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

นางพัชรา  เกตุแก้ว 

3 13.40-14.00 ความพึงพอใจของสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรมต่อ
บริการด้านการอบรมสัมมนา  

นางสาวพรมม์ปภัส   
ภัครพรพรรณ ์

4 14.00-14.20 การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปชนิดอ่อนส าหรับรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน  

นายธีรพงษ  ประทุมศิร ิ

5 14.20-14.40 การวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ 
Work shop เพือ่สนับสนุนในการเรียนการสอน  

นายภูวิศร์  ขันต ี

พักรับประทานอาหารว่าง 14.40-15.00 
6 15.00-15.20 การพัฒนาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมมองศา

ในการเจียระไนลับปลายแท่งสเตน  
นายภาณุวัฒน์  หนูกิจ 

7 15.20-15.40 ปัจจัยอุณหภูมิน้ าที่มผีลต่อค่าก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท า
น้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า กรณีศึกษาอาคาร 
อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

นายกิตตริัตน์   ปรือทอง 

8 15.40-16.00 ประสิทธิภาพการรบัรู้ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นายธนกฤต  วิชัยวงษ์ 

9 16.00-16.20 ปัญหาและอุปสรรคในการช าระคา่ลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบ sky  

นางศิริพร  เสนาะค า 
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 
ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2)  ห้องช้ำงกระ อำคำร 41 ชั้น 3 คณะครุศำสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พะยอม 

2.  ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน 
 3.  ดร.สุธีรา  อินทเจริญศานต ์

 
ห้องวิทย์ 2 (ห้องช้ำงกระ) 

ที ่ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
1 13.00-13.20 การหาแนวทางการปรบัปรุงการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี  

นางสาวชนัญชิดา   
ปาณะวงค ์

2 13.20-13.40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์ของบุคลากร  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล  

นางสาวปพิชญา  นิเทศ 

3 13.40-14.00 ชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์บอรด์ Arduino 
Mega 2560    

นายวีระชัย  เลาย่าง 

4 14.00-14.20 ผลของอุณหภูมิเผาต่อการผลิตเซรามิกสคอรเดียไรท 
โดยวิธีการหล่อแบบตัน  

นางสาวนุชรีย  ชมเชย 

5 14.20-14.40 ความคิดเห็นเกี่ยวกับล าดับที่มผีลต่อเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบณัฑติศึกษาของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปี
ที่ 4 รุ่น 46 ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าธนบุรี  

นางวิไลรตัน์  กลั่นบุศย ์

พักรับประทานอาหารว่าง 14.40-15.00 
6 15.00-15.20 การประยุกตส์ปริงกรรไกรตัดกระดูกจากขาคลิปหนีบสี

ด า  
นายชนวรรฒน์  ชูแสง 

7 15.20-15.40 รูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและ
ปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมของ
มหาวิทยาลยัที่มีหอพักนักศึกษา  

นางประวีณา หอมตา 

8 15.40-16.00 โปรแกรมประยุกตส์ าหรับการช่วยเหลือและตดิตาม
กิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

นางพิรุฬห์  ดิลกพัฒน์พงศา 

9 16.00-16.20 การสร้างชุดควบคุมอุณหภูมเิพื่อใช้ในเครื่องทดสอบ
อเนกประสงค์ส าหรับการทดสอบแรงดึงโพลิเมอร์  

นายนิสิต  ไสยลักษณ ์

  



                                                                                                 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ   
                  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561   

7 

วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 
ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (3)  ห้องช้ำงเผือก อำคำร 41 ชั้น 3 คณะครุศำสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดบั เรียนประยูร 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นติิพฒัน์  พัฒนฉัตรชัย 
 

ห้องวิทย์ 3 (ห้องช้ำงเผือก) 
ที ่ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
1 13.00-13.20 การพัฒนาระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking 

System: DTS) ด้วย Google™ Apps และการ
ประยุกต์ใช้งานใน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

นายกิตติศักดิ์  นคร 

2 13.20-13.40 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

นายภูมิพัฒน์  โทอินทร ์

3 13.40-14.00 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

นางสาวเรืองรอง   
แกวอินทนิน 
 

4 14.00-14.20 การบริหารของเสียอันตรายภาควชิาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

นางจันทรวรรณ  ตันเจริญ 

5 14.20-14.40 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
พยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวทิยาลัยพยาบาลและ
สาธารณสุขภาคใต้ สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  

นายขจรศักดิ์  จงวิไลเกษม 

พักรับประทานอาหารว่าง 14.40-15.00  
6 15.00-15.20 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบ ฟีนอล

กิและฟลาโวนอยด์จากขา โดยใช้วิธีพืน้ผิวตอบสนอง  
นางสาวกาญจณา   
ขันทกะพันธ์ 

7 15.20-15.40 รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นางพิรานุช  ไหวด ี

8 15.40-16.00 การพยากรณ์ปรมิาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยใช้
วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา  

นางสาวอธิมา  อัคคพาณิช 

9 16.00-16.20 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสติชั้นปีที่ 3 ต่อการ
จัดการเรียนการสอน  วิชา 2103305 กระบวนการผลติ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล  

ว่าท่ีร้อยตรี ธนพร  
เสาวรตัน์ชัย 
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2561 
ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ห้องช้ำงแดง อำคำร 41 ชั้น 3  คณะครุศำสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ  ล าปาง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิธาน  ไพโรจน ์
 3. ดร.อรนุช  นาคชาต ิ
 

ห้องช้ำงแดง คณะครุศำสตร์ 
ที ่ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
1 08.30-08.50 การเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานการใช้เครื่องเชื่อม

ไฟฟ้าโดยวิธลีดการสญูเสยีการใช้ลวดเชื่อมส าหรับการ 
เรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานทดลอง  

นายภูวิศร์  ขันต ี

2 08.50-09.10 การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอมิัลชันไข่แดงผสม
เทลลไูลท์ เพื่อใช้ทดสอบการสร้างเอนไซมเ์ลคซิทเินส 
ของเชื้อ Staphylococcus aureus ส าหรับปฏิบตัิการ
ทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร  

นางสาวเสาวคนธ์   
ต่วนเทศ 

3 09.10-09.20 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจยั มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏสุรินทร์  

นายประดิษฐ์  นิสัยกลา้ 

4 09.20-09.40 ระบบทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ  ตาม
มาตรฐาน ISO 14855-1  

นายบัญชา  อุนพานิช 

5 09.40-10.00 การจัดการพลังงานส าหรับอาคารเรียนเดมิ กรณีศึกษา
อาคารวิศวกรรมศาสตร์  

นายกิตตณิัฐ  ชูเดช 

6 10.00-10.20 ศักยภาพการผลติบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิตและ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต  

นางอรทัย  โกกิลกนิษฐ 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ที่  ๐๐๕๙/๒๕๖๑   

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ  
ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุในสถำบันอุดมศกึษำ คร้ังท่ี ๑๐ 

------------------------------ 
 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน  อุดมศึกษา  ก าหนดจัดงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการวิจัยระดับชาติ  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐  ในวันท่ี ๑๐ - 
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก คณะ    ครุศาสตร์  อาคาร ๔๑ และอาคารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน  ให้สามารถท าวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถน าผลงาน
เสนอขอก าหนดต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 อ้างถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๓๙/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐  
ดังรายชื่อต่อไปนี ้
 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรตัน ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง  รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝา่ย   กรรมการ 
 ๔. คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
 ๕. ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก      กรรมการ 
 ๖. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี   ๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ๒. ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลผุลส าเร็จ 
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๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนกลำง 
  ๒.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุางค์  นันตา  ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา กังวานศุภพันธ์   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๓ นางสาววรลักษณ์   จรัสด ารงนิตย ์  กรรมการ 
  ๒.๑.๔ นายโกสินทร์     หล่อกิตติวงศ ์   กรรมการ 
  ๒.๑.๕ นางอัจฉรีย์   มาลีหวล    กรรมการ 
  ๒.๑.๖ นางฤดีมาศ   แสวงสาย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑.๗ นายประดิษฐ์    นิสัยกล้า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าท่ี ๑. ประสานงาน จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้
การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 ๒. จัดท าเกียรติบัตร ป้ายชื่อ ส าหรับผู้น าเสนอผลงาน 
 ๓. รายงานผลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายใหผู้้บริหารทราบ 
 
 ๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
  ๒.๒.๑ นายสมชาย   ชายส าอาง   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา กังวานศุภพันธ์ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๓ นางสาวนันธัชพร   สามส ี   กรรมการ 
  ๒.๒.๔ นางสาวณภัทชา  ปานเจริญ      กรรมการ 
  ๒.๒.๕ นางสาวธิดารตัน์   บุญแปลง   กรรมการ 
  ๒.๒.๖ นางฐานิดา  สิทธิเสือ    กรรมการ 
  ๒.๒.๗ นางฉตัรกมล อินทยุง    กรรมการ 
   ๒.๒.๘ นายทรงกลด  พลพวก    กรรมการ 
  ๒.๒.๙ นางนฤมล  วลีประทานพร   กรรมการและเลขานุการ  
  ๒.๒.๑๐  นางสาวเพ็ญนฤมล  จะระ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒.๑๑  นางทัศพร  ใจพินิจ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. วางแผนและเตรยีมการในการด าเนินงานด้านพิธีเปิด – ปิด งานประชุมวิชาการฯ   
 ๒. ประสานงานกับผู้น าเสนองานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ 
 ๓. ควบคุม ดูแลการด าเนินกิจกรรมให้เรียบร้อยตามก าหนดการ  
 ๔. รายงานผลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายใหผู้้บริหารทราบ 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและประชำสัมพันธ ์
  ๒.๓.๑ นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณภสูิทธ์ิ      ประธานกรรมการ   
  ๒.๓.๒ นางคุณภัทร   ศรศลิป ์              รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๓ นางสาวปุณยวรี์  ลีลาพัฒนาชัยกุล       กรรมการ 
  ๒.๓.๔ นางสาวสุนิศา  เยาวสกลุมาศ             กรรมการ  
  ๒.๓.๕ นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์    กรรมการ 
  ๒.๓.๖ นางสาวจรสัศรี   ยิ้มยวน   กรรมการ 
  ๒.๓.๗ นางนุตสรา   มิ่งมงคล    กรรมการ 
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  ๒.๓.๘ นางปิยนุช   ผมพันธ ์    กรรมการ 
  ๒.๓.๙ นางสาวศศิธร   จันครา   กรรมการ 
  ๒.๓.๑๐  นางสาวธมนพัชร์  ศรีษะพลภสูทิธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๓.๑๑   นางสาวอรวรรณ  มิถุนดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๓.๑๒   นายกิตติศักดิ์   เกียรติด์ ารงสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าท่ี ๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง อาทิ หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
 ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์  แจกเอกสาร  สิ่งตีพิมพ์  บันทึกภาพกิจกรรม 
 ๓. รับลงทะเบยีนผู้เข้าสัมมนา ประสานเกี่ยวกับจ านวนผูเ้ข้าร่วมสัมมนา 
 ๔. ประสานงาน เตรยีมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร และแขกผู้มเีกียรติ
 ๕. สรุปผลการด าเนินงานท่ีได้รบัมอบหมายและรายงานผู้บรหิารทราบ 
 ๖. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิจำรณำผลงำนวิจัย 
  ๒.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา กังวานศุภพันธ์   ประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๒ นางสาวพิกุล  ประดับศร ี   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๓ นางสาวอุบลวรรณ   สุวรรณภสูิทธ์ิ  กรรมการ 
  ๒.๔.๔ นางสุธีรา  อินทเจริญศานต ์              กรรมการ 
  ๒.๔.๕ นางสาวนิศานาถ  แก้ววินัด   กรรมการ 
  ๒.๔.๖ นายประดิษฐ์  นิสัยกลา้   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๔.๗ นายกิตติศักดิ์   เกียรติด์ ารงสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๔.๘ นางสาวศรินทิพย์   สนทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. คัดแยกผลงานวิจัยตามกลุม่หัวข้อการสัมมนา 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง  รูปแบบ (format) ของผลงาน   
 ๓. ประสานงานกับผู้ได้รับคดัเลือกให้น าเสนอผลงาน ในการเตรียมการน าเสนอตามรูปแบบท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์   
 ๔. จัดท ารูปเล่มรวมผลงานวิจัย (Proceeding) ที่ไดร้ับคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมฯ 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
 ๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่และกจิกรรมพิเศษ 
  ๒.๕.๑  นางสาวณัฐสรุางค์  ปุคคละนันทน์      ประธานกรรมการ 
   ๒.๕.๒  นางสาวอัฉรากร  ศิรสิอน   รองประธานกรรมการ 
   ๒.๕.๓  นางสาวขนิษฐา   สีมา    กรรมการ 
   ๒.๕.๔  นางสาวอรณภัทร  ดุจจานุทัศน์   กรรมการ 
   ๒.๕.๕  เจ้าหนา้ที่ประจ าอาคาร  ๔๑   กรรมการ 
   ๒.๕.๖  เจ้าหนา้ที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย   กรรมการ 
   ๒.๕.๗  นายคมสันต์   สุพรรณภพ   กรรมการ 
  ๒.๕.๘ นางสาวจติตวัฒนา   มีมงคล   กรรมการ  
  ๒.๕.๙ นายสิทธิศักดิ์   สุขเสริม    กรรมการ  
   ๒.๕.๑๐  นางสาวอรนุช   นาคชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๕.๑๑  นายโกวิทย์  พันธ์จรุง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ๒.๕.๑๒ นายณัฐพงษ์   มิถุนด ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี เช่น  โต๊ะ เก้าอี้ โพเดียม ส าหรับการลงทะเบียน  และการน าเสนอ
งานวิจัย 
 ๒. ดแูลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสยีง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ตลอดจนระบบไฟส่องสว่าง 
ให้พร้อมส าหรับการจดัประชุมสมัมนา 
 ๓. ดูแลการจอดยานพาหนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานท่ี
จัดประชุม  
 ๔. จัดเก็บสถานท่ีใหเ้รียบร้อยภายหลงักิจกรรมเสร็จสิ้น   
 ๕. ส ารวจเส้นทางการจดักิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 ๖. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 
 ๗. จัดเตรียมค าสั่ง  ยานพาหนะ  และประมาณคา่ใช้จ่ายในการศึกษาดงูาน 
 ๘. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและกำรแสดง 
  ๒.๖.๑ นายสมยศ   พรมงาม    ประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๒ นายชยพล   แสงใส    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๓ นางสาวสุนันสินี  สีหะวงษ ์   กรรมการ 
  ๒.๖.๔ นางสาวอัญชิสา   สมบตัิพิทักษ์สุข  กรรมการ  
  ๒.๖.๕ นางสาววรลักษณ์  จรสัด ารงนิตย ์  กรรมการ 

  ๒.๖.๖ นางอัจฉรีย์   มาลีหวล     กรรมการ  
  ๒.๖.๗ นางฤดีมาศ   แสวงสาย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๖.๘ นายสมชาย   มิถุนด ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. บริการอาหาร เครื่องดืม่ ยา เวชภณัฑ์ แก่แขกผู้มเีกียรติ  ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการและผู้เข้า ร่วมงาน 
ในวันท่ี ๑๑ และ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 ๒. ประสานจัดเตรียมชุดการแสดงในพิธีเปิดและงานเลี้ยงรบัรอง 
 ๓. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  ๒.๗.๑ นางสาวนิศานาถ   แก้ววินัด   ประธานกรรมการ 
  ๒.๗.๒ นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณภสูิทธ์ิ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๗.๓ นางปรินดา   อุสาค ู    กรรมการ 
  ๒.๗.๔ นายศุภชัย    แก้วจันทร์   กรรมการ 
  ๒.๗.๔ นายพิพัฒน์   วิถี    กรรมการ  

  ๒.๗.๕ นางณัฏฐวรรณ   สมนึก     กรรมการ 
  ๒.๗.๖ นายต่อตระกูล   เหมียดนอก   กรรมการ  
  ๒.๗.๗ นายพงศกร   เดชศิร ิ    กรรมการ 
  ๒.๗.๘ นางสุมณฑา   จีระมะกร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๗.๙ นายภานุวัฒน์   ธรรมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดท าแบบประเมินผลโครงการประชุมวิชาการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน 
 ๒. ประเมินผลจัดท ารายงานสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป  
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 ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรบัผิดชอบ   เพื่อให้การประชุมวิชาการด าเนินไปด้วย
ความเรยีบร้อยมปีระสิทธิภาพ  บงัเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด 
 
  สั่ง    ณ  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรตัน์) 
          ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ที่ ๐๓๑๓ /๒๕๖๑   

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ  
ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุในสถำบันอุดมศกึษำ คร้ังท่ี ๑๐ (เพ่ิมเติม) 

------------------------------ 
 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน  อุดมศึกษา  ก าหนดจัด
งานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐  ในวันท่ี ๑๐ - ๑๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑   ณ   อาคาร ๔๑  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  น้ัน 
 อ้างถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๓๙/๒๕๕๙  ลงวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐  
(เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ฝ่ำยประสำนงำนกลำง 
  ๑.๑ นางสาวกชพรรณ  บญุสิน 
  ๑.๒ นางสาวภัทรภร  นิยมทอง 
  ๑.๓ นางสาวชัญญานุช  นวลสาย 
 หน้าท่ี  
            ๑. ประสานงาน  สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมของคณะกรรมการทุกฝา่ย เพื่อให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงค ์
  ๒. รายงานผลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายใหผู้้บริหารทราบ 
 
 ๒. ฝ่ำยต้อนรับและประชำสัมพนัธ ์
  ๒.๑ นางสาวบุษยาพรรณ  เรยีงสนาม 
  ๒.๒ นายพา  จอกทอง 
  ๒.๓ นางสาวพัทธนันท์  สุนทร 
  ๒.๔ นายวราวุฒิ  ราศ ี
  ๒.๕ นายปิตินนท์  แก่นสาร 
  ๒.๖ นายอุดร  แก้วค า 
 หน้าท่ี 
  ๑. บันทึกภาพ ประชาสมัพันธ์โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  ๒. ประสานงาน เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ 
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  ๓. รับลงทะเบยีนผู้เข้าสัมมนา ประสานเกี่ยวกับรายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าเกียรติบตัรแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 ๓. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย 
  ๓.๑ นางสาวเสาวคนธ์  สาเอี่ยม 
  ๓.๒ นายศุภวัฒน์   ทองน า 
  ๓.๓ นายดวิษ   เวทย์ศิริยานันท์ 
  ๓.๔ นายสุรเดช  นวะสีมยันาม 
  ๓.๕ นายส าเร็จ  สาคเรศ  
  ๓.๖ นายเสรี  มาลทอง 
  ๓.๗ นายวิทวัส  อาโยวงษ ์
  ๓.๘ นายณัฐพงศ์  อุตส่าหด์ ี
  ๓.๙ นายกรีฑา  จารตัน ์
   ๓.๑๐  นางสาวปานิสรา  บุญโต 
   ๓.๑๑  นายพีรนันท์  พิมพกุล 
  หน้าท่ี  
   ๑. จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณอาคาร ๔๑  ช้ัน ๒ และช้ัน ๓   ห้อง Smart classroom ห้องประชุม
ช้างเผือก ช้างแดง  ช้างกระ  และไอยเรศ ให้พร้อมส าหรับการประชมุวิชาการ และตกแต่งให้สวยงาม ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
  ๒. จัดเตรียมบริเวณช้ัน ๒  อาคาร ๔๑   เป็นสถานท่ีจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชน จังหวัดสรุินทร ์
  ๓. จัดเตรียมบริเวณช้ัน ๑  อาคาร ๔๑  เป็นสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๐ - 
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
  ๔. จัดการจราจร สถานท่ีจอดรถและระบบความปลอดภัยให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการ   
 
 ๔. ฝ่ำยยำนพำหนะ 
  ๔.๑ นายวัชรพล   นิยมพันธ์ 

หน้าท่ี 
  ๑. จัดยานพาหนะรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างกับอาคาร ๔๑ 
(คณะครุศาสตร์)  

 
 ๕. ฝ่ำยสำรสนเทศและสื่อทัศนูปกรณ์ 
  ๕.๑ นายทวีวัฒน์  มูลจัด 
  ๕.๒ นายนภจร  พรบญุ 
   ๕.๓ นายชูสกุล  เกษฎา 
  ๕.๔ นายคณภัทร  พวงจินดา 
  ๕.๕ นายอนันต์  แสวงม ี
  ๕.๖ นายณัฐนันท์  แสงสว่าง 
  ๕.๗ ายสุภาษติ  เติมกล้า 
  ๕.๘ นายโกสิน  สนั่นนาม 
  ๕.๙ นายโกสินทร์  มีชสูิน 
  ๕.๑๐   นายจ ารสั  มหานาม 
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 หน้าท่ี 
  ๑. บันทึกภาพการประชุมวิชาการฯ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet ตลอดระยะเวลาการ

ประชุมวิชาการ 
  ๒. บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมวิชาการ  
  ๓. ดูแลระบบ Internet และอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 
 ๖. ฝ่ำยกำรเงิน 

  ๖.๑ นางสาวสุพัตรา   อ่อนหา 
  ๖.๒ นางสาวแสงรวีย์   พรหมด ี
  ๖.๓ นางสาวนิภา  เจาะเหมาะ 

 หน้าท่ี 
  ๑. รับช าระเงินลงทะเบียนประชุมวิชาการวิจัยระดับชาตสิ าหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ ในวนัท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
  ๒. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓. น าส่งเงินรายได้จากการลงทะเบียนแก่มหาวิทยาลยั 
 
 ๗. ฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

  ๗.๑ นางสาวสมินตรา  ปรารถนา 
  ๗.๒ นายศรีปราชญ์  ชุมสุข 
  ๗.๓ นางสาวเจนจริา  โฉมงาม 

 หน้าท่ี 
  ๑. บริการอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม แก่แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการและผู้เข้า
ประชุม 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้การประชุม
วิชาการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 
  สั่ง    ณ  วันท่ี   ๒๔   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรตัน์) 
           ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
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ภาคบรรยาย  (Oral Presentation) 
 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 10 

“วิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ า สานสู่ความส าเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน” 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้น าเสนอการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรม
ขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ จ านวน 335 คน ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือแบบแนวคิดของครอนบัค มีค่าการ
ทดสอบที่ 0.82 การวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ T – test และ
ประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เพศชายมากกว่าเพศหญิง ศึกษาในโครงการปกติ 
อยู่ในระดับช้ันปีปกติ  มีความถี่ในการติดต่อภาควิชา จ านวน 1 – 3 ครั้ง มีการติดต่อภาควิชาด้วยตนเอง ส่วนมาก
ติดต่อในภาคการศึกษาที่ 1 โดยติดต่อเพื่อยื่นค าร้องสูงสุด ส่วนใหญ่ผลที่ได้รับจากการติดต่อขอรับบริการบรรลุผล
ตามที่ต้องการ มีระดับปัญหาและความต้องการในการติดต่ออยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสูงสุดของนักศึกษาคือขาด
ตัวอย่างที่จะน ามาใช้ในการกรอกเอกสาร ทางด้านผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหา พบว่า 
สถานภาพท่ัวไปนักศึกษามีผลต่อการให้บริการของภาควิชา โดยนักศึกษาโครงการปกติ และช้ันเรียนปกติ จะมีความ
ต้องการการให้บริการของภาควิชาสูงกว่ากลุ่มอื่น 
 
ค าส าคัญ : การสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง, แนวคิดของครอนบัค, สถติิแบบ T – test  
 
Abstract  
 This article presents an analysis of the problems and needs of students in the service 
of the Department of Materials Handling and Logistics Engineering, Faculty of Engineering, King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok.  Research objective is to study the needs, 
problems, relationship and comparison of the needs of students toward the service of the 
department. Data were collected from the questionnaire with specific sampling method. Samples 
are 335 undergraduate students in the Department of Materials Handling and Logistics 
Engineering.  Cronbach's concept was conducted for the reliability test at level of 0. 82.  The 
descriptive statistics were used for result analysis. The T-test was used to analyze the differences 
and to perform statistical analysis via statistical program packages. As results, it was found that in 
sample group there are men are more than women studying in regular program in normal 
academic year.  Contact frequency of 1 - 3 times is recorded with self-contact.  Most contact 
occurred in the first semester for submit a normal requirement.  Most of the results obtained 
from the service request are achieved.  There was a moderate level of problems and 
communication needs. The biggest problem of the students is the lack of examples that will be 
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used to complete the document.  For the comparison results of problem differences, it was 
shown that the general status of students affect the service of the department. Students who 
study in regular program and in normal program need the service of the department higher than 
other groups. 
 
Keywords: Specific sampling method, Cronbach's concept, T-test 
 
บทน า  
 ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีปัจจัยเกื้อหนุนด้านการเรียนการสอนของภาควิชาฯ  ได้แก่  ปัจจัยด้านห้องธุรการ
ภาควิชา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าอยู่  4  คน  ปัจจัยด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการเรียนการสอนและค้นคว้าหาข้อมูลมีจ านวน  25  เครื่อง  และมีช่างเทคนิคคอยให้ค าปรึกษาจ านวน  1  คน 
ปัจจัยด้านห้องปฏิบัติการทดสอบระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม ระบบขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล ระบบขนถ่ายวัสดุทางกล 
มีครูปฏิบัติการคอยให้ค าปรึกษาแนะน าจ านวน  1  คน  ปัจจัยด้านโรงประลองขนถ่ายวัสดุ  มีไว้ส าหรับให้นักศึกษา
ได้ฝึกท าช้ินงาน และสร้างช้ินงานท่ีสามารถใช้งานได้จริง โดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือและค าแนะน า
ในการสร้างและประกอบช้ินงานจ านวน  3  คน  และปัจจัยด้านห้องเรียนของภาควิชาฯ มีจ านวนห้องเรียนที่ใช้ใน
การเรียนการสอนจ านวน 5 ห้องสามารถรองรับนักศึกษาจ านวน  50  คน  ต่อ  1  ห้อง  โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
จ านวน  1  คน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558  เป็นต้นมาอัตราการเข้ารับบริการของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อให้สามารถจัดการด้านการเรียนการสอน  และดูแลเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงต้องการทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและ  
โลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บรกิารเพื่อให้สอดคลอ้งกับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ 
 พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจที่มีความตองการบางอย่างแรงกล้าความตองการบางอยางเกดิขึ้น
ช่ัวครั้งช่ัวคราว  เมื่อได้รับการตอบสนองแลว  ความตองการนั้นก็จะหมดไป  บางอยางที่อยู่คงทนถาวร  และซอนอยู
ในส่วนลึกของจิตใจ  เป็นความตองการที่ไมสิ้นสุด ความตองการนี้จะเป็นแรงผลักดันใหมนุษยแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
เพื่อใหความตองการของตนบรรลุ  ความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  ความต้องการทาง
ชีวภาพ และความต้องการด้านจิตใจ  
 ทฤษฎีความต้องการของ McClelland David C. McClelland (1973)  เชื่อวาความตองการของบุคคล
ที่นอกเหนือจากความ ตองการทางรางกาย  แลวสามารถแบงออกไดเปน  3  ประเภท  และจะมีอยู่ในตัวคนทุกคน 
บุคลิกภาพของบุคคลจะเปนเชนไร  ขึ้นอยูกับวาความตองการชนิดใดมีอิทธิพลเหนือกวา 
 ก) ความตองการความส าเร็จ (need for achievement (nach)  เป็นความต้องการที่จะท าสิ่งต่าง ๆ  
ให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความส าเร็จ   จากการวิจัยของ McClelland  พบว่า  บุคคลที่ต้องการความส าเร็จ (nach)  
สูง  จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน  ชอบงานที่ท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานของ
ตนเอง  มีความช านาญในการวางแผน   มีความรับผิดชอบสูง และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว 
 ข) ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation  (naff)  เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคล
อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่นบุคคลที่ต้องการความผูกพันสูงจะชอบ
สถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน  โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 
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 ค) ความต้องการอ านาจ (need for power (npower)  เป็นความต้องการอ านาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือ
ผู้อื่น บุคคลที่มีความต้องการอ านาจสูง   จะแสวงหาวิถีทางเพื่อท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น  ต้องการให้ผู้อื่น
ยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้น า  ต้องการท างานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่า
การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 1.2 ทฤษฎีความต้องการของ Maslow 
 Maslow (1964 ) จึงได้เสนอทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว ์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นล าดบัความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ 5 ประการ ซึ่งเรียงตามความส าคัญคือ 
 ก) ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs)  หมายถึง  ความต้องการพื้นฐาน
ของร่างกาย  เช่น  ความหิว  ความกระหาย ความต้องการทางเพศและกรพักผ่อน  เป็นต้น  ความต้องการเหล่านี้
เป็นความต้องการที่จ าเป็นส าหรับมีชีวิตอยู่ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสรีระอยู่เสมอจะขาดเสียไม่ได้ ถ้าอยู่ใน
สภาพที่ขาดจะกระตุ้นให้ตนมีกิจกรรม  ขวนขวายท่ีจะสนองความต้องการ 

 ข) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs)   หมายถึง ความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  และเป็นอิสระจากความกลัว  ขู่เข็ญ  บังคับ  จากผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม เป็น
ความต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มกัน  ความต้องการประเภทนี้เริ่มตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งวัยชรา ความ
ต้องการที่จะมีงานท าเป็นหลักแหล่งก็เป็นความต้องการเพื่อสวัสดิภาพของผู้ใหญ่อย่างหนึ่ง 

 ค) ความต้องการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs)  มนุษย์ทุกคนมีความ
ปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อื่น  และต้องการมีความผูกพันกับผู้อื่นหรือมีความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของหมู่ ทราบ
ว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก  คนที่รู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน  มีชีวิตไม่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่จะต้องซ่อมความต้องการ
ประเภทนี้ คนที่รู้สึกวาตนเป็นที่รักและยอมรับของหมู่จะเป็นผู้ที่สมปรารถนาในการต้องการความรักและเป็นส่วน
หนึ่งของหมู่ 
 ง) ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการนี้ประกอบด้วยความต้องการที่จะ
ประสบผลส าเร็จ มีความสามารถ  ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีความสามารถ  มีคุณค่าและมีเกียรติ ต้องการ
ได้รับความยกย่องและนับถือจากผู้อื่น  ผู้ที่มีความสมปรารถนาในความต้องการนี้จะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเอง 
เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงข้ามกับผู้ที่ขาดความต้องการประเภทนี้  จะรู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถและมีปม
ดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 
 จ) ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (Need for self-actualization) 
มาสโลว์อธิบายความต้องการที่เรียกว่า “Self Actualization”  ว่าเป็นความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่
แท้จริงของตนจะกล้าที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จักค่านิยมของตนเอง  มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนา
ที่จะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถท าได้ ทั้งทางด้านสติปัญญา  ทักษะ  และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเอง
ทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน ที่ส าคัญที่สุดก็คือการมีสติที่จะยอมรับว่าตนใช้กลไกในการป้องกันตนในการปรับตัว
และพยายามที่จะเลิกใช้ เปิดโอกาสให้ตนเองได้เผชิญกับความจริงของชีวิต  เผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยคิดว่า
เป็นสิ่งที่  “ท้าทาย”  “น่าตื่นเต้น”  และมีความหมาย  กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตน 
เป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดจบ  ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่  มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตาม
ศักยภาพของตน เพราะมีน้อยคนท่ีจะได้ถึงขั้น  “Self Actualization”  อย่างสมบูรณ์ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ  (Satisfaction)  หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ความรู้สึกพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่ต้องการ  หรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลาย
ท่าน  ดังนี ้
  2.1 Morse (1955)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่สามารถลดความตึง
เครียดของมนุษย์ให้น้อยลง และความตึงเครียดนี้เป็นผลจากความต้องการของมนุษย์  เมื่อมนุษย์ต้องการมากจะเกิด
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ปฎิกริยาเรียกร้องเมื่อใดความต้องการได้รับการตอบสนองความตึงเครียดน้อยลงหรือหมดไป   ท าให้เกิดความพึง
พอใจข้ึนได้ 
  2.2 Davis  (1985)  มีความเห็นว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามที่
จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกายเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ 
ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนต้องการ 
 3. การบริการ 
 การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมหรือการกระท าที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ  โดยที่ผู้ให้ 
บริการมีความตั้งใจที่จะส่งมอบบริการนั้น ๆ  การบริการหมายถึง สิ่งที่สัมผัสจับต้องได้ยาก และสูญสลายหายไปได้
ง่าย การบริการสามารถสร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการท าเพื่อส่งมอบการบริการหนึ่งๆ  ให้แก่ผู้รับบริการ การบริโภคหรือ
การใช้บริการจะเกิดขึ้นในทันทีที่มีการให้บริการนั้น ๆ  หรือเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการให้บริการเกิดขึ้น 
  3.1 วิฑูรย์ (2542) ยังได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญของการบริการอย่างมีคุณภาพว่าข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการ 
(ข้าราชการ) และสถานที่บริการ (หน่วยงานราชการ) สิ่งแรกในการที่จะสร้างความประทับใจได้ก็คือสถานที่ราชการ
เพราะเป็นภาพแรกที่ประชาชนพบเห็น สถานที่ท างานเรียบร้อย สวยงาม แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของ
หน่วยงานได้ด้วย และอีกประการหนึ่งคือ ความยิ้มแย้มและความเต็มใจของข้าราชการผู้ให้บริการ  โดยเฉพาะผู้ที่น่ัง
อยู่ในเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่เป็นจุดแรกแห่งการสัมผัส จึงไม่ใช่ใบหน้าท่ีปรากฏรอยยิ้มอย่างเปิดเผยเท่าน้ันแต่ยัง
จะต้องเป็น  “รอยยิ้มที่ยินดีต้อนรับ”  ด้วยเพราะฉะนั้น  ควรจะต้องมีการสร้างจิตวิญญาณของนักบริการ  (Service 
Mind)  ขึ้นในหน่วยงานบริการ  ตามความหมายของค า S-E-R-V-I-C-E  คือ 
   ก) บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและความเข้าใจ (Smiling & Sympathy) จะท าให้
ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และประทับใจท่ีได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง 
   ข) บริการสนองตอบด้วยความรวดเร็ว (Early Response) สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ให้ 
บริการเชิงรุก  ซึ่งจะสร้างความประทับใจได้ดี 
   ค) บริการพร้อม ๆ  ไปกับการให้เกียรติ (Respectful)  โดยไม่แสดงอาการดูถูกผู้ใช้บริการ 
ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม 
   ง) บริการด้วยความเต็มใจ (Voluntariness Manner)  โดยไม่คิดว่างานเป็นเพียงภาระ
รับผิดชอบท่ีผ่านเข้ามาเท่าน้ัน แต่แสดงออกด้วยความจริงใจ ด้วยความรู้สึกสร้างสรรค์ 
   จ) บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเองและหน่วยงาน (Image Enhancing)  โดยให้ผู้พบ
เห็นมีความรู้สึกท่ีดี และอยากสนับสนุนเกื้อกูลในภารกิจที่ก าลังด าเนินอยู่ 
   ฉ) บริการด้วยมารยาทที่ดี (Courtesy)  คือการแสดงออกด้วยกริยามารยาทที่สุภาพงดงาม 
และถ่อมตน 
   ช) บริการด้วยความกระตือรือร้น (Enthusiasm)  แสดงอาการกระฉับกระเฉงในลักษณะ
งดงามและพอเหมาะพอดี 
  3.2 Lucy Gilbert and Birched (1957) มองว่าการให้บริการมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ  
   ก) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) หรือทรัพยากร  ได้แก่บุคลากร ค่าใช้จ่าย  อุปกรณ์  และสิ่ง
อ านวยความสะดวก  
   ข) กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process)  หมายถึงวิธีการน าทรัพยากรหรือ
ปัจจัยน าเข้าไปใช้   
   ค) ผล (Results)  หรือผลผลิต (Outputs)  หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลักจากผ่านกระบวนการ
น าทรัพยากรไปแล้ว 
   ง) ความคิดเห็น (Opinions)  ต่อผลกระทบ  หมายถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ความคิดเห็นของผู้ที่มาใช้บริการจากหน่วยงาน 
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4. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการ
ให้บริการของภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตามล าดับต่อไปนี้ 
  4.1 บังอร (2558)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของโรงพยาบาลชุมชน : 
ศึกษากรณีโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับต่าง ๆ  พบว่า  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการตึกผู้ป่วยนอกทุกกิจกรรมงานบริการในภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจสูงมากกว่า  ร้อยละ 79.3 และมีผู้รับบริการส่วนน้อยมีความไม่พึงพอใจ  ร้อยละ 20.7  ปัจจัยเหตุของด้าน
ระบบกระบวนการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับความพึงพอใจ มีความผันแปรตามกิจกรรมงานบริการ 
ด้านระบบการให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจในทุกประเด็น  สาเหตุของความไม่พึงพอใจเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเรื่องบุคลิกท่าที มารยาทในการบริการ และความเสมอภาคและเสนอหน้าในการให้บริการ 
ส่วนด้านกระบวนการให้บริการ  สาเหตุของความไม่พึงพอใจคือ  ความสะดวกรวดเร็วในข้ันตอนขอรับบริการ 
  4.2 กษมา  (2549)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุ 25-30  ปี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบเช้า โดย
ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยเฉลี่ยมากกว่า 4 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา และติดต่อกับบัณฑิต
วิทยาลัยมากที่สุดในภาคฤดูร้อน โดยเป็นการยื่นค าร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องการรับ
ข่าวสารจากบัณฑิตวิทยาลัยทาง  e-mail  และต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนา/อบรมหลักสูตรเทคนิค
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งลดขั้นตอนการยื่นค าร้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ วัสดุอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องการเพิ่มเติมส าหรับการสอบวิทยานิพนธ์ คือ คอมพิวเตอร์ ปัญหาที่พบใน
การให้บริการอุปกรณ์การสอบวิทยานิพนธ์ คือ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ และความพร้อมใช้งานวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ
วิทยานิพนธ ์
  4.3 ธนพร  (2539)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของส านักงาน
สามัญศึกษาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของส าน างานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  ส่วนใหญ่พึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อแยกเป็นรายด้านของความพึงพอใจในการให้บริการเป็นรายด้านทั้ง   3  ด้าน  คือ  1)  ด้านระบบการ
ให้บริการ  2)  ด้านสถานท่ี  3)  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
 
วิธีการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research)  โดยจะน าเสนอวิธีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
และ  โลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  335  คน  ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ได้ส ารวจข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหมด 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  2.1 ลักษณะของเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอนดังน้ี 
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   ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถาม  
เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check-List ) มีข้อค าถามจ านวน  5  ข้อ 
   ตอนที่   2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการติดต่อขอรับบริการกับภาควิชา ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 
   ตอนที ่  3  แบบสอบถามเกี ่ยวกับปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที ่มีต ่อการ
ให้บริการของภาควิชา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีข้อค าถามจ านวน 14 ข้อ  
   เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดล าดับคะแนนเฉลี่ยปัญหาของนักศึกษา ก าหนดช่วงคะแนน
ดังต่อไปนี ้
   คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.49  แปลความหมายว่า  มีปัญหาน้อยท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย   1.50 - 2.49  แปลความหมายว่า  มีปัญหาน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย   2.50 - 3.49  แปลความหมายว่า  มีปัญหาปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย   3.50 - 4.49  แปลความหมายว่า  มีปัญหามาก 
   คะแนนเฉลี่ย   4.50 - 5.00  แปลความหมายว่า  มีปัญหามากที่สุด 
   ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ต้องการ
ให้ภาควิชาปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open End) มีข้อค าถามจ านวน 3 ข้อ 
  2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น ข้ันตอนตามล าดับ ดังน้ี 
   2.2.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์ และก าหนดกรอบแนวความคิดใน
การวิเคราะห์ โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ 
   2.2.2 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางน ามาสร้างข้อค าถาม (Item) ของแบบสอบถาม 
   2.2.3 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และประโยชน์
ของการวิเคราะห์ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการท าวิจัยโดยได้ด าเนินการ
เป็น 2 ข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 ท าการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ในระยะเวลา 3 
สัปดาห์ 
  3.2 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 ผลของเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 335 คน ผลปรากฏว่ามีแบบสอบถามที่ได้ตอบแบบ
สอบเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 335 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตามวิธีดังนี้            
  4.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป สถานภาพการติดต่อขอรับบริการ ใช้
วิธีการหาความถี่ แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ  
  4.2 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการของภาควิชา ใช้วิธีการหาความถี่ แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ และลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 แบบสอบถามตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีมีต่อการปรับปรุง
การให้บริการของภาควิชา ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นค่าความถี่  
 
 



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

32 

ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดย
เรียงล าดับ ดังต่อไปนี้  
 
ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา 
 
ตารางที ่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 208 62.09 
หญิง 127 37.91 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสด ุ 93 27.76 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ 242 72.24 
โครงการปกต ิ 218 65.07 
โครงการสมทบพิเศษ 117 34.93 
ระยะเวลาเรียนปกต ิ 315 94.03 
เกินกว่าระยะเวลาเรยีนปกต ิ 20 5.97 

 จากผลการวิจัยพบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชาย สาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์  โครงการปกติ ระยะเวลาเรียนปกติ  
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพการติดต่อขอรับบริการกับภาควิชา ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) มีขอ้ค าถาม 5 ข้อดังแสดงตารางที่  2 
 
ตารางที ่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพการติดต่อขอรับบริการกับภาควิชา 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

จ านวน 1 - 3 ครั้ง 212 63.28 
จ านวน 4 - 6 ครั้ง 80 23.88 
มากกว่า 6 ครั้ง 43 12.84 
ทางอีเมล ์ 6 1.79 
ทางโทรศัพท ์ 8 2.39 
ด้วยตนเอง 321 95.82 
ภาคการศึกษาที่ 1 223 66.57 
ภาคการศึกษาที่ 2 102 30.45 
ภาคฤดูร้อน 10 2.99 
การยื่นค าร้องตา่ง ๆ  144 42.99 
สอบถามปัญหา/ข้อสงสัย 125 37.31 
ติดตามผลเรื่องตา่ง ๆ  54 16.12 
ติดต่อดา้นอ่ืน ๆ 12 3.58 
บรรลผุลตามทีต่้องการ 162 48.36 
ไม่บรรลผุลตามที่ต้องการ 32 9.55 
ต้องติดต่อมากกว่า 1 ครั้ง จึงจะบรรลตุามผลตามต้องการ 141 42.09 
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 จากผลการวิจัยพบว่าสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดิต่อขอรับบริการจากภาควิชา เฉลี่ย 3 
ครั้ง ด้วยตนเอง และติดต่อกับภาควิชามากที่สุดภาคการศึกษาท่ี 1 เกี่ยวกับเรื่องการยื่นค าร้องต่างๆ และบรรลผุล
ตามที่ต้องการ 
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ข้อมลูปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา 3.1  
ผลการวเิคราะห์ปัญหาของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มีข้อค าถาม 14 ข้อ ดังแสดงตารางที่ 3 
 
ตารางที ่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา 

ปัญหาของนักศกึษาที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา X  SD. แปลค่า 
ภาพรวมของปัญหา 2.91 0.91 ปานกลาง 
การให้บริการขา่วสารของภาควิชา 3.11 1.16 ปานกลาง 
การให้บริการของเจา้หน้าท่ีส านักงานภาควิชา 3.12 1.33 ปานกลาง 
ความกล้าในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาควิชา 2.58 1.06 น้อย 
ขาดตัวอย่างที่จะน ามาใช้ในการกรอกเอกสารต่าง ๆ 3.18 1.21 ปานกลาง 
การบริการห้องเรียนต่อจ านวนนักศึกษา 2.86 1.26 ปานกลาง 
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน 2.77 1.28 ปานกลาง 
อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนที่ต้องการ 3.03 1.28 ปานกลาง 
การให้บริการเครื่องจักรในโรงประลองฯ 2.85 1.17 ปานกลาง 
การให้บริการวสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการทดสอบ 2.96 1.18 ปานกลาง 
การให้บริการของเจา้หน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติฯและโรงประลองฯ 2.77 1.17 ปานกลาง 
สภาพแวดล้อมห้องปฏิบตัิการทดสอบและโรงประลองฯ 2.79 1.15 ปานกลาง 
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 3.08 1.32 ปานกลาง 
การให้บริการของเจา้หน้าท่ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2.85 1.22 ปานกลาง 
ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 2.74 1.19 ปานกลาง 

 จากการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS พบว่าปัญหาของการให้บริการของภาควิชา โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.74 - 3.12  
  3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) มีข้อค าถาม 17 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่  4  แสดงจ านวนและร้อยละ ความต้องการของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของภาควิชา 

ความต้องการของนักศึกษาท่ีมีตอ่การให้บริการของภาควิชา จ านวน ร้อยละ 

ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ ์
มีการ update ของข้อมูลทุกสัปดาห์ 182 54.33 
ด้านสถานที่ติดต้ังของบอร์ดประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากบอร์ดประกาศหน้าห้องภาควิชา 
บริเวณทางเข้าช้ันท่ี 1 252 75.22 
ด้านการแก้ปัญหาไม่สนใจข่าวสารของนักศึกษา 
ให้มีหัวหน้านักศึกษาแตล่ะชั้นปีเพือ่กระจายข่าวสาร 161 48.06 
ด้านท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากภาควิชา 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 222 66.27 
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ความต้องการของนักศึกษาท่ีมีตอ่การให้บริการของภาควิชา จ านวน ร้อยละ 

คุณลักษณะของเจ้าหน้าท่ีส านกังานภาควิชาท่ีท่านต้องการ 
มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาที่มาติดต่อ 129 38.5 
ท่านมีความต้องการอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีของภาควิชา 
ติดประกาศให้ชัดเจนเกี่ยวกับหมายก าหนดการต่างๆ 235 70.15 
ความต้องการการบริการด้านเอกสาร 
มีตัวอย่างในการกรอกเอกสารค ารอ้งต่างๆ 186 55.52 
จ านวนที่นั่งเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสม 
36 - 40 ท่ีนั่ง/ห้องเรียน 133 39.70 
ความต้องการด้านสภาพแวดล้อม 
ไม่มเีสียงรบกวนจากภายนอก 111 33.13 
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนที่ต้องการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ /โปรเจ็คเตอร ์ 179 53.43 
ความต้องการด้านเคร่ืองจักร 
มีความทันสมัยต่อสภาพปัจจุบัน 108 32.24 
ด้านความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
มีความพร้อมในการใช้งาน 102 30.45 
ด้านคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบและโรงประลองฯที่ต้องการ 
ให้ค าปรึกษา แนะน าในการสร้างช้ินงานและการทดสอบได้อย่างถูกตอ้ง 139 41.49 
ด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการทดสอบและโรงประลองฯ 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 81 24.18 
ด้านความต้องการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มีความทันสมัยต่อสภาพปัจจุบัน 83 24.78 
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ให้ค าปรึกษา แนะน าในการใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งานได้อย่างดี 110 32.84 
ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สะอาด/เป็นระเบยีบเรยีบร้อย 80 23.88 

 จากการวิเคราะห์ผล พบว่าความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา ด้านสถานที่
ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากบอร์ดประกาศหน้าภาควิชาคือบริเวณทางเข้าชั้นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
75.22 ด้านการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาให้มีการติดประกาศให้ชัดเจนเกี่ยวกับหมายก าหนดการต่าง ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 70.15 และด้านต้องการรับข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 
66.27 
 
สรุปผลจากการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของภาควิชาวิศวกรรมขน
ถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษามีปัญหาและความต้องการต่อการให้บริการของภาควิชา 
ในระดับปานกลาง โดยสูงสุด ขาดตัวอย่างที่จะน ามาใช้ในการกรอกเอกสารต่าง   ๆ  ดังนั้นภาควิชา ควรมีการ
จัดเตรียมเอกสารในการกรอกรายละเอียดให้เพียงพอ ควรมีการติดป้ายตัวอย่างการกรอกรายละเอียดเอกสาร การ
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ให้ข้อมูลและค าแนะน าในการกรอกรายละเอียดต่างๆ นอกจากนี้ควรมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้ค าแนะน าในการ
กรอกเอกสารให้บริการอยู่ตลอดเวลา 
 2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มนักศึกษาระดับช้ันปีระยะเวลาเรียนปกติจะมีความต้องการ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา สูงกว่า กลุ่มนักศึกษาระดับช้ันปีเกินกว่าระยะเวลาเรียนปกติ ดังนั้น
ภาควิชาควรให้ความส าคัญ ในการให้บริการที่เพียงพอต่อความต้องการ ควรให้ความส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ภาควิชา การน าเสนอและการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และควรมีการอัพเดทความ
เคลื่อนไหวและประกาศใหม่ของข้อมูลทุกสัปดาห์ 
 3. การยอมรับด้านเพศ กับ ด้านสาขาวิชา ที่ต่างกัน มีผลต่อความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการของภาควิชา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 4. การยอมรับด้านลักษณะโครงการ และด้านระดับชั้นปี ที่ต่างกัน มีผลต่อความต้องการของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักศึกษาโครงการปกติจะมีความต้องการมีต่อการให้บริการ
ของภาควิชา สูงกว่า กลุ่มนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ  และกลุ่มนักศึกษาระดับช้ันปีระยะเวลาเรียนปกติจะมี
ความต้องการที่มีต่อการให้บริการของภาควิชา สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาระดับช้ันปีเกินกว่าระยะเวลาเรียนปกติ อย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรม ที่มีต่อบริการด้านการจัดอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกลุ่ม
ประชากรประกอบไปด้วยพนักงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นสมาชิกโครงการ จ านวน 413 คน โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นที่ 95% คิดเป็น 203 คน จากประชากรทั้งหมด และมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 346 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดั บ
ตามวิธีจัดล าดับทัศนคติ Likert Scale และข้อค าถามแบบปลายเปิด ท าการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
อบรมสัมมนาของสมาชิกโครงการ และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อบริการอบรมสัมมนาของโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.22 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความน่าสนใจของประเด็นและหัวข้ออบรมสัมมนา อยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ส่วนการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73  
 
ค าส าคัญ :  อบรมสัมมนา, ถ่ายทอดเทคโนโลยี, วิศวกรรม, ความพงึพอใจ 
 
Abstract  
 The purpose of this research was studied the satisfaction of the CU-ENG_ILP Industrial 
Liaison Program members on the training and seminar services aimed to transfer engineering 
knowledge and technology to the members. In order to allow the members to apply knowledge 
to improve their jobs and duties in the industrial sector. Population groups consisted of 4 1 3 
members from the public and private organizations, with 95% confidence level, accounted 203 
samples off the population. There were 346 respondents, accounted 83 .78% . The instrument 
used in the research has been used the 5  rating scale (Likert Scale) questionnaire and open-
ended questions to evaluate satisfaction of members of the CU-ENG_ILP Industrial Liaison 
Program toward the seminar services. The research used Microsoft Excel for data analysis. The 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 From the result of the research, it was found that the satisfaction of the members of 
the CU-ENG_ILP Industrial Liaison Program was at a good level in overview, with the mean of 
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4.22. The highest score was the interestedness of the topic of the seminars, stands on a very 
good level. The mean was 4.59 and the standard deviation was 0.55. The item with the lowest 
score was the application of knowledge to work effectively. The mean was 4.26 and the standard 
deviation was 0.73. 
 
Keywords: seminar, technology transfer, engineering, satisfaction 
 
บทน า  
 โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม 
(CU-ENG_ILP Industrial Liaison Program) เป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมกับนักวิจัยและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย    เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิจัยและ
พัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน  ระหว่างภาคอุตสาหกรรม  กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิต  และสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม   โครงการความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรม  เป็นโครงการหนึ่งที่ถูกก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในการผลิตวิศวกรและนวัตกรรมที่เป็น
เลิศ สร้างวิศวกรที่มีความรู้  มีทักษะตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ  เหมาะสมกับสังคมไทยและสังคมโลก  
บุกเบิกความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ถ่ายโอนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสู่สังคมไทยเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  
 การให้บริการอบรมสัมมนา เป็นอีกหนึ่งบริการของโครงการฯ ท่ีมีความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโครงการฯ กับหน่วยงานสมาชิก ผ่านการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรม รวมทั้งความรู้และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องซึ่งสมาชิกจะสามารถน าไปใช้พัฒนากระบวนการท างานใหม่ๆ ในหน่วยงาน โดยโครงการฯ ประกอบด้ วย
สมาชิกจ านวนกว่า 20 องค์กร เช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของสมาชิกจากหลากหลาย
หน่วยงานและองค์กรนั้น นอกเหนือจากการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ ด้านปัญหาอุปสรรคในงานที่
คล้ายคลึงกัน น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ ร่วมกันของหน่วยงานสมาชิกต่างๆ การพัฒนารูปแบบ เนื้อหา 
และวิธีการน าเสนอของกิจกรรมอบรมสัมมนาของโครงการฯ จึงไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนางานบริการ แต่คือการ
พัฒนาแนวทางความร่วมมือใหม่ๆ การสร้างเครือข่ายของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่ง
จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานสมาชิกในด้านการพัฒนากระบวนท างาน   การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการ
เรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวมต่อไป  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรม ที่มีต่อบริการด้านการจัดอบรมสัมมนาของโครงการและเป็นแนวทาง
พัฒนาการจัดอบรมสัมมนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การฝึกอบรม (Training) คือการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ ความสามารถ และ
ทัศนคติที่ถูกต้องและมีคุณค่า (วีระพันธ์ แก้วรัตน์, 2553, น.3) เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรู้ความเข้าใจ ความช านาญในเรื่องนั้นๆ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาของบุคลากรและองค์กรโดยรวม  
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 สัมมนา (Seminar) เป็นศัพท์บัญญัติทางวิชาการ (Technical Term) ที่บัญญัติขึ้นโดยคณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์ทางการศึกษา เพื่อใช้แทนค าว่า Seminar ในภาษาอังกฤษ สัมมนา เป็นการสมาสค าระหว่างค าว่า ส  
(ร่วม) + มน (ใจ) แปลความตามรูปศัพท์ว่า “ร่วมใจ” (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2547, น.269) ค าว่าสัมมนาถูกน ามาใช้ใน
ความหมายว่าเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการก าหนด
แบบแผนที่แน่นอน มีคณะผู้รับผิดชอบด าเนินการ มีหัวเรื่องชัดเจน มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยายหรืออภิปรายใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (ประชุม โพธิกุล, 2539, น.85) ผลจากการสัมมนาจะช่วย
สร้างความเข้าใจท่ีดี ถูกต้อง และชัดเจนขึ้นแก่ผู้ร่วมประชุม ส่งผลให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(ทวีป อภิสิทธ์ิ,  2536, น.17) 
 การอบรมสัมมนา เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นทุนมนุษย์ในองค์กรที่ส าคัญ 
การสร้างจุดแข็งด้านบุคลากร    เป็นการผลักดันองค์กรไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทุนมนุษย์ที่
มีความรู้ความสามารถมีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่ วัตถุประสงค์ของการอรมสัมมนาที่ส าคัญ คือเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์แก่ผู้ร่วมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าสัมมนาและระหว่างผู้เข้าสัมมนากับ
วิทยากร เพื่อค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหา ช่วยกันแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดและเพื่อให้ผู้เข้า
สัมมนาน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาและหน่วยหรือองค์กร  
 ความพึงพอใจต่อการอบรมสัมมนาในด้านต่างๆ เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
ประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเมื่อได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ (โวลแมน, โทมัส, 1973, p.384) ความพึงพอใจกับทัศนคติ
สามารถน ามาใช้แทนกันได้ เพราะเป็นลักษณะที่บุคคลหนึ่งๆ ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจ และทัศนคติด้านลบจะแสดงออกเป็นความไม่พึงพอใจ (วรูม, 
1964, p.99)  
 การวัดความพึงพอใจเป็นวิธีที่ใช้เพื่อทราบผลของการให้บริการที่ดี ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการเช่ือว่ามีคุณค่าและต้องท าความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของบริการให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นผลดีในระยะยาว (โวลแมน, โทมัส, 1973, p.384) การวัดความพึง
พอใจของผู้รับบริการแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง และความพึงพอใจที่เกินจาก
ความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ให้บริการต้องพยายามสร้างและพัฒนากลยุทธ์
การให้บริการต่างๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการสร้างความพึงพอใจเกิดความประทับใจ การวัดความพึงพอใจการ
เข้าร่วมอบรมสัมมนาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการช้ีวัดความส าเรจ็ในการให้บรกิารแก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม เป็นตัวช้ีวัดการ
บรรลุเป้าประสงค์ของการอบรมสัมมนาในแต่ละครั้งผ่านการประเมินทัศนคติของผู้รับการอบรมสัมมนาที่มีต่อการ
อบรมสัมมนาแต่ละครั้ง แสดงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมอบรมสัมมนา การวัด
ความพึงพอใจสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต เป็นต้น ซึ่งในการวิจัย
นี้ใช้วิธีวัดความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert Scale) 
และค าถามปลายเปิด 
 สมมติฐานการวิจัยในการวิจัยครัง้นี้คือ การเตรียมกระบวนการอบรมสัมมนาท่ีครบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา 
สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ เนื้อหา รูปแบบของกิจกรรม และความรู้ความสามารถในด้าน
การถ่ายทอดและเนื้อหาของหัวข้อการอบรมสัมมนา จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)     
 
 

 
 

                    
 
 
 
 
  
 

 
 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับ
ภาคอุตสาหกรรม ต่อบริการด้านการอบรมสัมมนา ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research) ใช้ระเบียบการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research method) โดยใช้การศึกษาตัวแปรแบบส ารวจ (Survey research) และ
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท าการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
กับภาคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนากับโครงการในช่วงปี 2558 – 2560 จ านวน 413 คน จาก 4 
กลุ่มธุรกิจ  ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจพลังงาน  กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ในอาคาร  กลุ่มธุรกิจไอที
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ส่วนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสม ผู้วิจัยใช้วิธีการค านวณจากสูตรการค านวณของ Yamane (1973, p. 125) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ีความเชื่อมั่น 95%  

 
              n =     (ความเช่ือมั่นท่ี 95%) 

 
 เมื่อ   n คือ  จ านวนตัวอย่างหรือขนาดกลุม่ตัวอย่าง 
   N คือ  จ านวนหน่วยทั้งหมดหรือขนาดประชากร 
   e คือ  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ (0.05) 
 กลุ่มตัวอย่างมคีวามเชื่อมั่นที่ 95% คิดเป็น 203 คน จากประชากรทั้งหมด 413 คน และมีผู้ตอบแบบ
ประเมินท้ังหมด 346 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คอื แบบส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
สัมมนา แบบส ารวจประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
  1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และกลุ่มธุรกิจของหน่วยงานที่ผู้ร่วม
อบรมสัมมนาสังกัด  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 

สถานที่จัดอบรมสัมมนา 

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึ งพ อ ใจของสม าชิก
โครงการความร่วมมือระหว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
กับ ภ าคอุ ตสาหกรรม  (CU-
ENG_Industrian Liason 
Progtram) 
 
 

ความน่าสนใจของประเด็นและหัวขอ้อบรมสัมมนา 

ความใหม่และความน่าสนใจของเนื้อหาที่น าเสนอ 

การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การใช้ภาษาของวิทยากรในการบรรยายและการตอบ
ค าถามได้ตรงประเด็น 

ความน่าสนใจของเนื้อหาและสื่อประกอบการอบรม
สัมมนา 

รูปแบบและวิธกีารจัดอบรมสมัมนาเหมาะสมกับเนื้อหา
และระยะเวลา 

N 
1 + N (e2) 
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  2. ความพึงพอใจต่อบริการด้านต่างๆ มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert)  จ านวน 8 ข้อ คือ 
   1.1 สถานท่ีจัดอบรมสัมมนา 
   1.2 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
   1.3 ความน่าสนใจของประเด็นและหัวข้ออบรมสัมมนา 
   1.4 ความใหม่และความน่าสนใจของเนื้อหาท่ีน าเสนอ 
   1.5 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.6 การใช้ภาษาของวิทยากรในการบรรยายและตอบค าถามได้ตรงประเด็น  
   1.7 รูปแบบและวิธีการจัดอบรมสัมมนาเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา 
   1.8 ความน่าสนใจของเนื้อหาและสื่อประกอบการอบรมสัมมนา 
  3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นค าถามที่ให้ผู้ตอบ

แบบประเมินให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 
 3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การส ารวจความพึงพอใจใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในประเภทของการวิจัย
แบบส ารวจ (survey research) 

  1. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
  2. แจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่กลุ่มตัวอย่าง 
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมนิความพึงพอใจ เป็นการเก็บข้อมลูแบบปฐมภมูิ โดยแจก

แบบประเมินความพึงพอใจให้แก่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินตามความสมัครใจ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) คา่เฉลี่ย (arithmetic 

mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมินความพึงพอใจของสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรม ผู้จัดท าวิเคราะหด์้วยโปรแกรมส าเร็จรปู Microsoft Excel ดังนี ้
  1. ข้อมูลเชิงปริมาณจากการประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. การแปลผลของข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best W. John. 1997. p 

190) มีรายละเอียดดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด/ดีมาก 

   3.50 – 4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก/ดี  
   2.50 – 3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง/ปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง  พึงพอใจน้อย/ควรปรับปรุง 
   1.00 – 1.49  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด/ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

ผลการศึกษา 
 การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาของโครงการแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่หัวข้อการอบรมสัมมนาประเภท
ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)  และประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) จ านวน 16 ครั้ง  ประกอบด้วยการ
อบรมสัมมนาประเภททักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)  จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.75 และทักษะด้านอาชีพ 
(Hard Skills) จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56.25 ผู้เข้าร่วมจ านวน 413 คน ตอบแบบสอบถาม 346 คน โดยมี
รายละเอียดผลการศึกษาดังน้ี 
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 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และกลุ่มธุรกิจของหน่วยงานที่ผู้ร่วม
อบรม 
 ผลส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับ
ภาคอุตสาหกรรม ต่อบริการด้านการอบรมสัมมนา ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างปี 2558 – 2560 จ านวนท้ังสิ้น 16 
ครั้ง โดยมุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกโครงการที่เข้าร่วมรับบริการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบริการอบรม
สัมมนาและตอบสนองความต้องการให้แก่สมาชิกให้ดียิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ตารางที ่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูร้่วมอบรมสัมมนา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 198 57.22 
หญิง 148 42.78 

รวม 346 100 

กลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจพลังงาน 147 42.49 
กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้างและเครื่องใช้ในอาคาร 98 28.32 
กลุ่มธุรกิจไอทีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 44 12.72 
กลุ่มธุรกิจด้านเคมีภณัฑ์และสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ 57 16.47 

รวม 346 100 
 2. ความพึงพอใจต่อบริการด้านต่างๆ มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ 
 
ตารางที่  2  สรุปค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ และผลเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละด้านกับค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง (ค่าเปรียบเทียบ “+” หมายถึง ดี “–” หมายถึง ต้อง
ปรับปรุง) 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 

เปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี่ยกบั
ค่าเฉลี่ยรวม 

ควรปรับ 
ปรุงอย่างยิ่ง 

ควรปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

1.  สถานที่จัดอบรมสัมมนา 0.28 0.86 5.49 41.90 51.5 4.43 0.67 ดี + 
2.  อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

0.00 0.00 7.80 43.06 49.13 4.41 0.63 ดี - 

3.  ความน่าสนใจของประเด็น
และหัวขอ้อบรมสัมมนา 

0.00 0.00 3.17 34.68 62.14 4.59 0.55 ดีมาก + 

4.  ความใหม่และความนา่สนใจ
ของเนื้อหาที่น าเสนอ 

0.00 0.57 6.64 44.50 48.27 4.40 0.64 ดี - 

5.  การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.28 1.73 9.82 47.97 40.17 4.26 0.73 ดี - 

6.  การใช้ภาษาของวิทยากรใน
การบรรยายและตอบค าถามได้

0.28 0.28 5.49 36.12 57.80 4.51 0.64 ดีมาก + 
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ภาพที่ 1  แสดงระดับความพึงพอใจเปรียบเทียบสัดส่วน
ระหว่างบริการที่ดีและบริการที่ควรปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 

เปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี่ยกบั
ค่าเฉลี่ยรวม 

ควรปรับ 
ปรุงอย่างยิ่ง 

ควรปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตรงประเด็น   

7.  รูปแบบและวธิีการจัดอบรม
สัมมนาเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระยะเวลา 

0.28 0.28 8.67 44.79 45.95 4.36 0.68 ดี - 

8.  ความน่าสนใจของเนื้อหาและ
สื่อประกอบการอบรมสัมมนา 

0.28 0.86 7.51 42.77 48.55 4.38 0.69 ดี - 

ค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 4.42 

 ตารางที่  2  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจต่อประเด็นค าถามต่างๆ ในการให้บริการอบรมสัมมนา
ของโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรม  ที่ให้บริการต่อสมาชิกใน
ลักษณะเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละค าถามกับค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้  ข้อ 1) สถานที่จัด
อบรมสัมมนา พบว่ามีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43    ข้อ 2) 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่างโดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.41  ข้อ 3) ความน่าสนใจของประเด็นและหัวข้ออบรมสัมมนา มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รวมของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และเป็นค่าคะแนนความพึงพอใจสูงสุด  ข้อ 4) 
ความใหม่และความน่าสนใจของเนื้อหาที่น าเสนอ มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.40  ข้อ 5) การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และเป็นค่าคะแนนความพึงพอใจต่ าสุด   ข้อ 6) 
การใช้ภาษาของวิทยากรในการบรรยายและตอบค าถามได้ตรงประเด็น มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51  ข้อ 7) รูปแบบและวิธีการจัดอบรมสัมมนาเหมาะสมกับเนื้อหา
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และระยะเวลามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36   ข้อ 8) 
ความน่าสนใจของเนื้อหาและสื่อประกอบการอบรมสัมมนา มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
 3. การศึกษาเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจจากหัวข้อการอบรมประเภททักษะด้านอาชีพ 
(Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบความพึงพอใจแต่ละด้านของหัวข้ออบรมประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) 
และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) 
 
 จากภาพที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจแบบแยกประเภทการอบรมสัมมนาระหว่างทักษะด้าน
อาชีพ (Hard Skills) กับ ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจการอบรมสัมมนาประเภท 
ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)  มากกว่า   โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.56  ส่วนค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรมสัมมนาประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) เท่ากับ 4.36 
โดยหัวข้ออบรมทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหัวข้ออบรมทักษะด้านอาชีพ (Hard 
Skills) ในทุกด้าน   โดยด้านทีม่ีคะแนนความพึงพอใจต่ าสุด ได้แก่การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งการอบรมประเภททักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 การอบรม
ประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  
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 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 จากการรวบรวมข้อมูลค าถามปลายเปิดในแบบประเมิน ในประเด็นประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม มีผู้ตอบในรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
  4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาว่า
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมสมัมนา ได้รับความรู้ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการ
ท างานและเพิ่มประสิทธิภาพของงานในหน้าที่ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมอื่นๆ การ
เรียนรู้ วิธีการปฏิบัติจากบริษัท/หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ ได้ไอเดียใหม่ๆ และแรงบันดาลใจ และได้รับความรู้
เชิงลึกท่ีหลากหลายทั้งในศาสตร์ทางวิศวกรรมและศาสตร์อื่นที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  ในส่วนของข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้ร่วมอบรมสัมมนาให้ความเห็นว่าควรเพิ่มเวลาการอบรมให้ได้มีการ
ทดลองท าและฝึกฝนมากข้ึน ควรมีการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในแต่ละ
ประเด็น  แล้วออกแบบเนื้อหาและจัดคอร์สให้เหมาะสมสอดรับกับความต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ
การต่อยอดงานวิจัยของคณะฯ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อลงลึกในเนื้อหา  
การจัดอบรมสัมมนาในลักษณะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือเนื้อหาในเชิงทฤษฏี และการประยุกต์ใช้พร้อมกรณีศึกษา  การ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  การจัดท าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนาให้มีสีสันและ
รูปแบบตรงกับท่ีวิทยากรน าเสนอ  ส าหรับการอบรมสัมมนาบางหัวข้อท่ีมีเนื้อหาเยอะควรจัดแบบต่อเนื่องหลายครั้ง 
(Series)  เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน   การน างานวิจัยของคณะฯ มาน าเสนอในแง่มุมของการประยุกต์ใช้กับ
ภาคอุตสาหกรรม    การจัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ  และควรปรับปรุงสไลด์
น าเสนอ (Presentation) ให้มีขนาดชัดเจน เหมาะสมในการน าเสนอส าหรับคนกลุ่มใหญ่  รวมถึงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์การฉายภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อภาพที่คมชัด 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงความพึงพอใจภาพรวมเปรยีบเทียบ 
ระหว่างหัวข้ออบรมประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard 
Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) 

ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนเปรยีบเทียบของหัวข้อการอบรม 
ระหว่างประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) และทักษะ
ด้านอารมณ์ (Soft Skills) 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการประเมินในแต่ละข้อดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อการให้บริการแต่ละด้านของการให้บริการอบรมสัมมนาของโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรม ในภาพรวมได้ว่า  ถึงแม้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับดี คือได้
คะแนนมากกว่า 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แต่เมื่อพิจารณาลึกลงในรายละเอียดจะพบว่าการบริการหลาย
ด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งหมายความว่ายังสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต 
โดยด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมมีจ านวน 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 38 และด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมมีจ านวน 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 62 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุดอยู่ที่ 4.26 ในขณะที่ความ
น่าสนใจของประเด็นและหัวการอบรมสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.59 ซึ่งเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการ
อบรมสัมมนาประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) ที่คะแนนในด้านนี้อยู่ในระดับต่ ามากท าให้ดึงคะแนนด้านอื่นๆ 
ในภาพรวม  ซึ่งสาเหตุที่ได้คะแนนน้อยในประเด็นนี้ เมื่อวิเคราะห์จากทั้งข้อมูลในส่วนของการให้คะแนนในค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า และข้อมูลในส่วนค าถามปลายเปิดพบว่ามีความสัมพันธ์กัน คือปัจจัยด้านเวลาและ
รูปแบบการอบรม ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาน้อยหรือสั้นเกินไป และมีค าแนะน าให้
จัดแบบต่อเนื่องหลายครั้ง (Series) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากมีการจัดการด้านระยะเวลาและรูปแบบการอบรมสัมมนา
ที่เหมาะสมในส่วนของหัวข้อประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) ก็มีแนวโน้มจะท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหามากข้ึน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการท างานมากขึ้น ทั้งนี้การจัดอบรมสัมมนาประเภททักษะด้าน
อาชีพ (Hard Skills) ในเนื้อหาเชิงวิศวกรรมมีความซับซ้อนเมื่อลงเนื้อหาเชิงลึก จึงสนับสนุนแนวคิดว่าการพัฒนา
รูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหา และเพิ่มเวลาให้เพียงพอจะสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้  อีกประเด็นหนึ่งคือ เนื้อหา
เชิงวิศวกรรมมีความลึกและหลากหลาย  การจัดอบรมสัมมนาส าหรับผู้อบรมที่มาจากหน่วยงานที่แตกต่างกันจ านวน
มากจึงอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกคนได้  เนื่องจากผู้เข้าอบรมแต่ละคนมาจาก
หน่วยงานที่หลากหลายมีลักษณะงานแตกต่างกัน หากจะพัฒนาการอบรมสัมมนาให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงต้อง
เน้นการสอบถามความต้องการจากสมาชิกเพื่อจัดเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ แต่การจัดอบรมสัมมนาในลักษณะ
นี้มีความซับซ้อนในการเตรียมเนื้อหา การส ารวจและประเมินความต้องการและความจ าเป็นของกลุ่มผู้รับบริการ ซึ่ง
ใช้เวลานานและมีลักษณะเป็นเนื้อหาเฉพาะด้าน หากแยกออกไปจัดในลักษณะของการท าอบรมในองค์กร (In-house 
Training) เฉพาะกลุ่มจะมีความเหมาะสมมากกว่า  
 ส่วนในด้านการอบรมสัมมนาประเภททักษะด้านอารมณ์  (Soft Skills) ได้คะแนนในภาพรวมดีกว่า
ประเภททักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) ซึ่งตัวแปรที่ท าให้ได้คะแนนดีกว่าเป็นเพราะผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ดีกว่า (พิจารณาจากผลคะแนนประเมิน) ซึ่งเป็นธรรมชาติของการอบรมประเภททักษะด้านอารมณ์  
(Soft Skills) ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เทคนิคการสื่อสารและน าเสนอ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะผู้น า เป็นต้น ทักษะต่างๆ เหล่านี้แม้จะมีความซับซ้อนไม่น้อยกว่าทักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) 
แต่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิมของแต่ละบุคคล ท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในลักษณะต่างๆ กัน มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้มากกว่าทักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) ที่เป็น
ความรู้เชิงเทคนิค เน้นความแม่นย าถูกต้องและมีขั้นตอนชัดเจน  
 การพัฒนากิจกรรมอบรมสัมมนาของโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ควรเป็นการผสมผสานระหว่างการอบรมทักษะด้านอาชีพ (Hard Skills) ที่เพิ่ม
ระยะเวลาและปรับรูปแบบโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการฝึกฝนให้แก่ผู้เข้าอบรมสัมมนามากขึ้น ส่วนการอบรมใน
เนื้อหาทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ก็มีความส าคัญเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สง่ผลกระทบอย่างรนุแรงต่อผลติภณัฑ์เดิม (Disruptive Technology) 
ท าให้ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) มีความส าคัญมากขึ้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ 
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ทักษะผู้น า ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้มีความหลากหลายและไม่ตายตัวจะ
เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ในศตวรรษที่ 21  
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสตริปชนิดอ่อนบนแผ่นโพลีไอมายด์
ขนาดเล็กมาใช้งานแทนสายอากาศหนวดกุ้งและก้างปลาส าหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สายอากาศนี้ มี
คุณสมบัติสามารถบิดโค้งงอได้ มีความหนา 0.3 มม. ถูกออกแบบให้เหมาะส าหรับน าไปติดตั้งรับสัญญาณได้กับทุก
สภาพพื้นผิว สายอากาศถูกออกแบบด้วยโปรแกรม CST-MWS ความถี่ย่าน UHF จนได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด จากนั้น
น าไปวัดและทดสอบ 4 ข้ันตอนได้แก่ วัดในห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัดในภาคสนาม ติดตั้งกับ
กระจกรถยนต์วัดขณะรถเคลื่อนที่และติดตั้งวัดในห้องสภาพแวดล้อมใช้งานจริง  ผลการวัดและทดสอบพบว่า 
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของสายอากาศมีประสิทธิภาพสูงเป็นไปตามทฤษฎีคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ค่า
อัตราขยาย 6 dB ค่า S11= 31 dB  ค่าอิมพิแดนซ์ 76 Ω ค่าความแรงสัญญาณ 61 dBuV   ค่า C/N= 33 dB  ค่า 
VSWR =  1:1.3 การแพร่กระจายคลื่นเป็นแบบรอบตวั   จะเห็นว่านวัตกรรมใหม่ของสายอากาศแบบอ่อนนี้สามารถ
น าไปติดตั้งใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิว เช่น ติดตั้งไว้ในเครื่องรับทีวีแบบจอโค้ง ฝังในแผ่นกระจกรถยนต์ ผนังกระจก
อาคาร ส านักงาน นอกจากใช้ในงานด้านวิศวกรรมแล้วยังสนับสนุนธุรกิจประดับยนต์และน าไปประยุกต์ใช้งานด้าน
สถาปัตยกรรมของสถาปนิกงานออกแบบภายในท่ีต้องการความทันสมัย 
 
ค าส าคัญ : สายอากาศโทรทัศน์ดิจิทัล, สายอากาศชนิดอ่อน, สายอากาศไมโครสตริป 
 
Abstract  
 This research has designed and developed a flexible micro strip antenna printed on the 
Polyimide film. The antenna has small size and is low-profile, while it has sufficiently high 
performance for replace indoor or outdoor antenna. Its bandwidth covers the UHF band and its 
receiving pattern is omni-directional. The radiator has a meander line shape printed on the 
polyimide thin film having the thickness of 0.3 mm The antenna was designed, modeled, and 
analyzed by using the CST-MWS software. Its parameters were optimized to achieve good 
characteristics. The measurement consists of 4 steps including the laboratory test, the outdoor 
field test, the in-vehicle reception driving test, and the indoor fixed embedded mirror windshield 
reception test. The measured results show that the antenna gain is 6 dB, the return loss is 31 dB, 
the VSWR is 1.3:1, and the input impedance is 76 ohms, at the center frequency of the operating 
band. In the indoor reception test, the received signal strength was 61 dBuV and the signal-to-
noise ratio was 33 dB. The measurement shows has sufficiently high performance for both fixed 
and mobile reception of digital TV signals. Therefore, this research can lead to an innovation 
digital TV antennas support auto accessories, glasses industrial and interior design. 
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บทน า  
 ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านการแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิทัลตาม
ประกาศของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (Water Fisher. 2009). ตั้งแต่ปี 2556 อุปกรณ์จ าเป็นใน
การรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 2 อย่างคือ กล่องแปลงสัญญาณและสายอากาศ  กสทช. ซึ่งมี
หน้าที่รณณรงค์ในการเปลี่ยนผ่าน ได้เปิดประมูลให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจโทรทัศน์ช่องรายการดิจิทัลในกลุ่ม
ธุรกิจ จ านวน 24 ช่อง เพื่อน ารายได้จากการประมูลมาแจกคูปองมูลค่า 690 บาท แก่ประชาชน 22 ล้านครัวเรือน
เพื่อน าไปแลกซื้อกล่องแปลงสัญญาณ (set top box) แต่ปัจจุบันนี้เครื่องรับโทรทัศน์จะติดตั้งมีภาครับสัญญาณ
ดิจิทัลพร้อมใช้งานมาแล้วจึงไม่ต้องใช้ set top box แต่สายอากาศยังคงเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ผู้บริโภคต้องซื้อหา
มาติดตั้งเพื่อรับสัญญาณในการรับชมรายการ  ปัญหาในการเลือกซื้อสายอากาศและการติดตั้งใช้งานของผู้บริโภค
เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก  สายอากาศแบ่งตามโครงสร้างออกเป็น 2 ชนิดหลักคือสายอากาศภายนอกอาคารหรือเสา
ก้างปลาที่ต้องติดตั้งบนหลังคาบ้าน ต้องปรับทิศทางในการรับสัญญาณ ผู้ที่พักอาศัยในอาคารชุดจึงมีข้อจ ากัด       
สายอากาศแบบท่ีสองคือเสาหนวดกุ้งที่ติดตั้งภายในอาคารจึงเป็นทางเลือก แต่เครื่องรับโทรทัศน์ในปัจจุบัน LED TV 
เป็นจอแบนถูกออกแบบส าหรับติดตั้งกับผนังห้องสายอากาศหนวดกุ้งจึงไม่มีที่ตั้งวางที่เหมาะสม การออกแบบ
สายอากาศไมโครสตริปขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูงฝังไว้ในตัวเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมใช้งานมาจากโรงงาน
ผู้ผลิต จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคไม่ต้องซื้อสายอากาศมาติดตั้งให้ยุ่งยาก  
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ด าเนินการผ่านมา โดยมุ่งเน้นออกแบบและสร้าง
สายอากาศไมโครสตริปลงบนแผ่นโพลีไอมายด์แบบอ่อนที่ความหนาเพียง 0.3 มม. (DuPont Kapton Summary 
of Properties. 2015).  ข้อดีคือสายอากาศสามารถโค้งบิดงอได้ เหมาะส าหรับฝังลงบนแผ่นกระจกโค้ง เช่นกระจก
รถยนต์ ผนังกระจกอาคารส านักงานเพื่อความสวยงามเหมาะส าหรับงานออกแบบภายในของสถาปนิกที่ต้องการ
ความทันสมัยหรือฝังไว้ในเครื่องรับโทรทัศน์ชนิดจอโค้งหรือฝังไว้ในแผ่นกระจกหน้ารถยนต์ นวัตกรรมนี้เป็นของใหม่
ยังไม่มีผู้ใดเคยท ามาก่อนจะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมผู้ผลิตสายอากาศ ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ อุตสาหกรรม
ผู้ผลิตกระจกอาคาร  กระจกรถยนต์และธุรกิจประดับยนต์ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสตริปชนิดอ่อนประสิทธิภาพสูงส าหรับรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 
 2. เพื่อพัฒนาสายอากาศชนิดอ่อนใช้งานแทนสายอากาศหนวดกุ้งหรือก้างปลาโดยนักวิจัยคนไทย
สนับสนุนอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ อุตสาหกรรมผู้ผลิตสายอากาศ อุตสาหกรรมผู้ ผลิตกระจกอาคาร  
กระจกรถยนต์  ธุรกิจประดับยนต์และงานด้านสถาปนิกออกแบบภายในท่ีทันสมัย 
 3. เพื่อน าผลงานวิจัยมาสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนแก่นิสิต (R2R) 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้สมมติฐานการวิจัยแบบการทดลองและวัดผล โดยท าการออกแบบ สร้างวัดและทดสอบเพื่ อหาค่า
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของสายอากาศให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด ผลงานวิจัยที่ผ่านมามีการออกแบบและสร้าง
สายอากาศไมโครสตริปลงบนแผ่น PCB ความหนา 1.6 มม. (T Pratumsiri and P Junpukdee. 2015). จึงไม่
เหมาะใช้งานกับบางสภาพพ้ืนผิว งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมจ าลองการออกแบบ CST MWS ร่วมกับโปรแกรม Mat lab  
ออกแบบสายอากาศไมโครสตริปเป็นขดวกวนลงบนแผ่นวัสดุ Polyimide ที่ความหนา 0.3 มม. (DuPont Kapton 
Summary of Properties. 2014). ให้ได้ค่าพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
(Constantine A. Balanis. 1976). ได้แก่ ค่า Forward Gain, ค่า Return Loss, ค่า VSWR, ค่า ch.Power, ค่า 
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C/N, ค่า Bit Error Rate รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศควรเป็นแบบรอบตัว จากนั้นน าผลการ
ออกแบบไปสร้างสายอากาศต้นแบบเพื่อที่จะน ามาท าการวัดและทดสอบด้วยเครื่องมือวัดเฉพาะทางอ้างอิงกับค่า
มาตรฐานทางทฤษฎีคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สายอากาศที่สร้างขึ้นต้องให้มีค่าพารามิเตอร์ใกล้เคียงกับผลจากการ
ออกแบบด้วยโปรแกรม  น าสายอากาศไปวัดหาค่าพารามิเตอร์อื่นๆที่ส าคัญอีก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. วัดใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2.วัดในภาคสนาม 3.ติดตั้งสายอากาศในรถยนต์วัดขณะเคลื่อนที่ที่
ความเร็วและสภาพแวดล้อมต่างๆและ 4. วัดในสภาพแวดล้อมใช้งานจริงภายในห้อง แล้วน าผลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ปรับแก้ไขเพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้เหมาะสมที่สุดน ามาซึ่งสายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
 การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแบบแพทซ์โมโนโพลชนิดอ่อน (DuPont Kapton Summary of 
Properties. 2015).  สายอากาศมีเส้นลายวงจรเป็นขดวกวน (Strip meaner line) บนแผ่นฟิล์มโพลีไอมายด์ 0.3 
มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น 5 ช้ันคือ ช้ัน polyimide cover,  ช้ัน Adhesive,  ช้ัน Copper, ช้ัน Adhesive, และช้ัน 
Polyimide substrates,  การออกแบบเส้นลายวงจรสายอากาศอยู่บนแผ่น  (Flexible Polyester film) 
ประกอบด้วย ช้ันแพทซ์ (Patch Radiator Meander-line monopole) ท าหน้าที่รับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ท าให้เกิดการเหนี่ยวน าเพื่อส่งผ่านไปยังระบบป้อนก าลัง (Feed Point) ที่มีหัวต่อชนิด F- Type ต่อกับสายน า
สัญญาณ 75 โอห์มเข้าเครื่องรับ โดยมีแผ่นระนาบดิน (Ground plane) ต่อเช่ือมกับ Sleeve line ซึ่งขนานอยู่ 2 
ข้างอยู่บนระนาบเดียวกันจะท าหน้าที่ขยาย Bandwidth ให้กว้างขึ้น อัตราส่วนความยาวของสายป้อน (Feed 
System) ต่อความหนาของแผ่น Polyimide สายอากาศจะถูกออกแบบให้มีค่า Input Impedance = 75 โอห์ม    
ค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกของ Polyimide = 3.4    ค านวณความกว้างของสายป้อน Wf = 0.7 mm.   เพื่อให้ได้ค่า Input 
Impedance ของสายป้อน Z0 = 75 Ω ถูกกระตุ้นให้ท างานที่ Resonant mode มีค่า Q  ต่ า Bandwidth กว้าง 
สายอากาศท่ีต้องการมีค่า Reflection Coefficient ต่ า ดังสมการที่ 1. 
 

 
…………………1) 

 
 ก าหนดให้สายอากาศมรีูปแบบการแพร่กระจายก าลังคลื่นคลื่น (Power Pattern) ในรูป               
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  แสดงรายละเอียดส่วนต่าง ๆ  ของสายอากาศ 
 
 สายอากาศถูกออกแบบจะมีการลดขนาดระนาบกราวด์ลงเพื่อลดขนาดโดยรวมของสายอากาศ  ความ
หนาของแผ่นฐานรอง Flexible PCB คือ 0.3 mm การออกแบบสายป้อนอัตราส่วนความกว้างของสายป้อนต่อ
ความหนาของแผ่น Flexible PCB เป็นไปตามสมการที่ (2)  
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 Wf        =  ความกว้างของสายป้อน 
 Z0        =  ค่าอิมพิแดนซ์ (Characteristic impedance) ของสายป้อน 
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 h         =  ความหนาของแผ่นวัสดุ  Flexible PCB 

 r        =  ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกของแผ่นวัสดุฐานรอง 
 

 
    Wf /h             =         
 
 เพื่อก าหนดทิศทาง Linear Polarization  สายอากาศถูกออกแบบเป็น Omni Directional Radiation 
Pattern ตัวแปรส าคัญอีกค่าหนึ่งคือ คืออัตราส่วนคลื่นยืน (Voltage Standing Wave Ratio : VSWR) ให้มีค่าเข้า
ใกล้ 1 มากที่สุด การค านวณหาพื้นที่ความกว้าง ความยาวและความสูงของ Patch เป็นการก าหนดค่า Input 
Impedance ให้ได้ค่าใกล้ 75 Ω ค่าคงที ่di-electric constant = 3.4 จะมีค่า Impedance 75 Ω ในการออกแบบ
งานวิจัยนี้จะใช้แผ่นวัสดุ Polyimide ชนิดหน้าเดียว (Single-side Flexible) 
 งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการออกแบบสร้างสายอากาศภายในอาคารแบบ patch ชนิดอ่อนลักษณะฟิล์มบาง
ขนาดเล็กบนแผ่น polyimide  นวัตกรรมใหม่สายอากาศนี้มีคุณสมบัติอ่อนตัวโค้งบิดงอได้  ลายเส้นวงจรมีลักษณะ
เป็นโมโนโพลขดวกวนเพื่อให้เกิดการเหนี่ยวน าจนเกิดค่า resonant สายอากาศถูกออกแบบที่ความถี่ UHF 510-
790 MHz.บนแผ่น Polyimide แบบฟิล์มบาง 0.3 มม. ขนาดกว้าง 3.5 ซม. ยาว 17 ซม.  เหมาะส าหรับติดตั้งใช้
งานได้ทุกสภาพพื้นผิว  ทั้งที่บ้านและส านักงานโดยติดตั้งใช้งานแทนสายอากาศภายในอาคารชนิดหนวดกุ้งหรือ
ก้างปลา 
 
ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
 ใช้โปรแกรม Micro strip Transmission Line Characteristic Impedance Calculator ค านวณหา
ค่า Impedance และใช้โปรแกรม CST MWS ออกแบบสายอากาศให้ได้ค่าพารามิเตอร์ตามที่เหมาะสมที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบวงจรด้วยโปรแกรม CST MWS 
 

 ผลที่ได้จากการใช้โปรแกรม CST MWS ออกแบบและจ าลองการท างานของสายอากาศโดยพิจารณา
จากค่าอัตราการสะท้อนกลับ (Return loss) เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญในการก าหนดแถบความถี่ของ
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สายอากาศ  ซึ่งผลการวิเคราะห์สายอากาศที่ออกแบบด้วยโปรแกรม CST MWS ได้ค่า Return loss มีค่าที่ต่ ากว่า 
30.5 dB ย่านความถี่กลางและพิจารณาค่า VSWR ให้มีค่าใกล้ 1:1  ค่า Input Impedance = 75 Ω  จากนั้นน าผล
การออกแบบไปสร้างสายอากาศโมโนโพลบนแผ่น Polyimide แบบฟิล์มบางความหนา 0.3 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงสายอากาศไมโครสตริปชนิดอ่อนบนแผ่นโพลีไอมายด์ต้นแบบ 
 
วิธีการวิจัย  
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเก็บข้อมูลโดยการวัดและทดสอบระดับสัญญาณ ดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎ ี
 2. ออกแบบสายอากาศด้วยโปรแกรม CST MWS จากนั้นน าผลไปสร้างสายอากาศต้นแบบ 
 3. วัดและทดสอบสายอากาศ 4 ข้ันตอน คือ 
  - วัดสายอากาศต้นแบบในห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Lab Test) 
  - วัดในภาคสนาม (Field Test) 
  - น าสายอากาศไปติดตั้งในรถยนต์วัดขณะรถเคลื่อนที่และสภาพแวดล้อมต่างๆ (Drive Test) 
  - วัดในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง (Indoor Reception Test) 
 4. อุปกรณ์เครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณ ได้แก่  
  - Network Analyzer (Rohde & Schwarz ZVL 9k-6GHz.) 
  - Field Strength Meter (Promax HD Ranger) 
  - Standard Dipole Antenna (Anritsu) 
  - ชุดควบคุม Rotor Controller ติดตั้งบนเสาหมุนพร้อมหัวต่อและสายน าสัญญาณ 
 5. วิเคราะห์ผลการวัดและทดสอบทั้ง 4 ขั้นตอนมาท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ
สายอากาศท่ีวางจ าหน่ายในท้องตลาด 
 6. สรุปผลและจัดท ารายงาน 
 
ขั้นตอนการวัดและทดสอบ 
 1. ออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแบบโมโนโพลด้วยโปรแกรมจ าลองการออกแบบ CST MWS ขด
วกวนลงบนแผ่น Polyimide ความหนา 0.3 มม. (DuPont Kapton Summary of Properties. 2015).   เพื่อให้
ได้ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ ค่าอัตราการสะท้อนกลับ Return Loss (S11) ไม่ต่ ากว่า -10 dB, ค่าอัตราส่วนคลื่นยืน 
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) เข้าใกล้ 1 ค่าคุณสมบัติเฉพาะของสายอากาศ  Input Impedance 
ใกล้เคียง 75 Ω, ค่าอัตราขยาย (Power Gain) ไม่ต่ ากว่า 6 dB, รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นให้เป็นแบบรอบตัว 
Omni-Directional Radiation Pattern 
 2. น าผลการออกแบบไปสร้างสายอากาศต้นแบบจากนั้นน าไปติดตั้งวัดในห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Lab Test) (Constantine A. Balanis. (1997).  ด้วยเครื่องมือวัด Network Analyzer  เพื่อหาค่า 
Return Loss, VSWR, Input Impedance ค่าที่วัดได้ควรใกล้เคียงกับโปรแกรมจ าลองการออกแบบ 
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 3. ติดตั้งสายอากาศบนดาดฟ้าช้ัน 20 อาคารเจริญวิศวกรรมเพื่อวัดภาคสนาม  (Field Test) จาก
สถานีส่งสัญญาณอาคารใบหยก 2 ด้วยเครื่องมือวัด Field Strength Meter ร่วมกับชุดควบคุมเสาหมุน Rotor 
Controller และสายอากาศ Standard Dipole เพื่อวัดระดับความแรงสัญญาณแบบรอบทิศ น าค่าที่ได้มา
ค านวณหาอัตราขยายสายอากาศ จากสมการ 1. 
 

     Gr = 20 log   dB ................1. 

 
 เมื่อ  V = ระดับแรงดันสูงสุดของสายอากาศใดๆ 
   V0 = ระดับแรงดันสูงสุดของสายอากาศไดโพลมาตรฐาน 
 
 4. ติดตั้งสายอากาศในรถยนต์ร่วมกับกล่องแปลงสัญญาณและเครื่องมือวัด  Field Strength Meter 
(T. Pratumsiri and P. Janpugdee. 2017)  วิ่ งทดสอบระดับความแรงสัญ ญ าณ ที่ ระดับความ เร็วและ
สภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เพื่อบันทึกข้อมูลสัญญาณขณะเคลื่อนที่ได้แก่ค่า ch.Power, ค่า 
Carrier to Noise Ratio C/N, ค่า Modulation Error Ratio และค่า Bit Error Rate  
 5. ติดตั้งสายอากาศภายในห้องสภาพแวดล้อมใช้งานจริง Indoor Reception Test (Constantine 
A. Balanis. 1997). วัดระดับความแรงของสัญญาณด้วยเครื่องมือวัด Field Strength Meter หาค่า ch.Power, ค่า 
Carrier to Noise Ratio C/N, ค่า Modulation Error Ratio และค่า Bit Error Rate  
 จากนั้นน าข้อมูลระดับความแรงของสายอากาศที่รับได้มาท าการวิเคราะห์อ้างอิงกับมาตรฐาน  
ITU(Water Fisher. 2009)  การส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินมาตรฐาน DVB-T2 ที่ก าหนดค่า 
Bandwidth 8 MHz./MUX (Frequency Band 510-790 MHz.), Fast Fourier Transform 16 k, Guard 
Interval = 19/128, Code Rate = 3/5, Constellation = 64 QAM, ผลจากการวัดและทดสอบสัญญาณของ
สายอากาศต้นแบบนี้ จะน าไปเปรียบเทียบกับสายอากาศชนิดต่างๆที่วางจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ในท้องตลาดเพื่อยืนยัน
ว่าสายอากาศที่ออกแบบมีประสิทธิภาพสูงสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไป 

 
ผลการวัดและทดสอบ 
 1. วัดในห้องปฏิบัติการวิจยัคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Lab Test) 
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 2. วัดในภาคสนาม (Field Test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ติดตั้งในรถยนต์วัดขณะเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ (Drive Test) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 4. วัดในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง (Indoor Reception Test)  
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อภิปรายผล 
 ผลการวัดและทดสอบพบว่า ค่าพารามิเตอร์คณุสมบัติตา่งๆของสายอากาศมีค่าตามาตรฐานที่ว่าด้วย
ทฤษฎีคลื่นสานามแมเ่หล็กไฟฟ้า มีค่าสูงกว่าสายอากาศชนิดเดียวกันท่ีวางจ าหน่ายในท้องตลาดสรุปได้ดังนี้ 
 -  ผลการวัดในห้องปฏิบัติการวิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พบว่า ค่า Return Loss = 33.72 dB, ค่า 
VSWR = 1:1.36 dB, ค่า Input Impedance = 76 Ω, รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเป็นแบบรอบตวั 
 - การวัดภาคสนามพบว่ารูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเป็นแบบรอบตวั  อัตราขยายอ้างอิงกับ 
Standard Dipole = 6 dB แสดงให้เห็นว่าสายอากาศมีอัตราขยายสูง 
 -  ารน าสายอากาศไปติดตั้งในรถยนต์ (Drive Test) พบว่าที่ความเร็ว 120 กม/ชม.สัญญาณไม่เกิด
การสะดุด (Jitter) แสดงให้เห็นวา่สามารถน าสายอากาศไปติดตั้งรับสัญญาณใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้ดี 
 -  การน าไปวดัในสภาพแวดล้อมใช้งานจริงภายในห้องผนังคอนกรตีเสริมเหล็ก พบว่า มีค่า Ch. 
Power = 61 dB, C/N >33 dB, Modulation Error Ratio = 15 dB  แสดงให้เห็นว่าสายอากาศสามารถตดิตั้งใช้
งานภายในอาคารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ตารางเปรียบเทียบระดับสัญญาณภาคสนามกับสายอากาศที่วางจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

Type of Ant. Ch.Power (dBuV) C/N (dB) MER (dB) CBER LBER 
Standard Dipole 69 18.9 36.6 1.5x10-3 1.0x10-8 

Flexible Micro 
Strip ต้นแบบ 

75 40.9 37 1.8x10-2 1.0x10-8 

Monopoleที่วาง
จ าหน่ายในท้องตลาด 

57 12.7 20.4 3.9x10-2 1.0x10-8 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้สายอากาศไมโครสตริปชนิดอ่อนประสิทธิภาพสูงส าหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน 
 2. เป็นนวัตกรรมสายอากาศแบบภายในอาคารที่สามารถน าไปติดตั้งใช้งานไว้ในตัวเครื่องรับโทรทัศน์ 
ติดตั้งฝังลงในแผ่นกระจกผนังอาคารส านักงาน กระจกรถยนต์ งานด้านออกแบบภายในของสถาปนิก 
 3. สร้างคู่มือสื่อประกอบการสอนนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (R2R) 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผู้บริโภคจะมีปัญหาการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไม่ ได้เนื่องจากสัญญาณยังไม่
ครอบคลุมทั่วประเทศ แม้หน่วยงานที่ท่ีมีหน้าที่ได้แก่ กสทช. มีสถานีเครือข่ายในทุกภูมิภาค 39 โครงข่าย แต่ก็ยังไม่
เพียงพอส าหรับในบางพื้นที่ การพัฒนาสายอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการเพิ่มวงจรภาคขยายสัญญาณจะ
เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินได้อย่างท่ัวถึง 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 การวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop เพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอน
ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการด้านเครื่องจักรแก่นิสิต
ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นิสิตนอกภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิต
นอกคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับการเรียนการสอน การท าโครงงาน การท างานวิจัย 
ฯลฯ  การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop  เพื่อ
สนับสนุนในการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักร เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี  เพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุ งการวางผังของเครื่องจักรใน
ห้องปฏิบัติการ และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหารด้านการบริหารงาน เครื่องจักรที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ณ ที่น้ีมีจ านวน  28  เครื่อง โดยได้จากการบันทึกข้อมูลจากทะเบียนครุภัณฑ์ เอกสารการตรวจสอบพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจ าปี และเก็บข้อมูลโดยตรงภายในห้องปฏิบัติการ Work shop  การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และใช้สถิติเข้ามาช่วย ณ ท่ีนี้ด้วย 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ (Work shop ) มีจ านวนทั้งสิ้น 28 เครื่อง เครื่อง
เชื่อมโลหะมีจ านวนมากท่ีสุด 5 เครื่อง คิดเป็น 22.72 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ เครื่องกลึงและเครื่องเจาะมีอย่างละ 
4 เครื่อง คิดเป็น 18.18 เปอร์เซ็นต์ต่อเครื่อง และเครื่องไสแนวนอน เครื่องดัดท่อ เครื่องท าเกลียว เครื่องม้วน 
เครื่องพับโลหะ และเครื่องเจียระไน มีอย่างละ 1 เครื่องคิดเป็น 3.7  เปอร์เซ็นต์ต่อเครื่อง 
 ผลการวิเคราะห์งบประมาณในการจัดช้ือเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop ทั้งหมด โดยที่บาง 
เครื่องไม่สามารถหางบประมาณในการจัดซื้อได้เพราะ ไม่มีเบอร์ครุภัณฑ์ ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดบัญชีเอกสารครุภัณฑ์ 
ทางผู้วิเคราะห์จึงน าข้อมูลเฉพาะที่หางบประมาณที่พบมาท าการวิเคราะห์ โดยที่ เครื่องทดสอบวัสดุใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อมากที่สุดคือ 2,492.030.00  บาท คิดเป็น 25.08 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเครื่องกลึงคือ 1,903,000 บาท 
คิดเป็น 8.29 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องเชื่อมฟ้าใช้งบประมาณจัดซื้อน้อยท่ีสุดคือ 9,000 บาท คิดเป็น 0.09 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop ทั้งหมด โดยที่ผู้วิเคราะห์ใช้
วิธีการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมาวิเคราะห์ คือ เครื่องเช่ือมมีการปรับปรุงมากที่สุด 
รองลงมาคือ เครื่องเจาะ และเครื่องไสแนวนอน เครื่องดัดท่อ เครื่องท าเกลียว เครื่องม้วน เครื่องพับโลหะ เครื่องตัด
โลหะ  และเครื่องเลื่อยสายพาน ไม่มีการปรับปรุง คิดเป็น 0  เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop ทั้งหมด เครื่องทดสอบ
วัสดุมีค่าใช้จ่ายการปรับปรุงมากที่สุดคือ 250,000 บาท คิดเป็น 98.05 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเครื่องเช่ือมคือ 
8,500 บาท คิดเป็น 1.37  เปอร์เซ็นต์ และเครื่องเจียระไนมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงน้อยที่สุดคือ 130 บาท คิดเป็น 
0.05  เปอร์เซ็นต์ 



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

57 

 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงระบบความปลอดภัยเครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการ Work shop เครื่อง
เชื่อมโลหะมีการปรับปรุงมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องเจาะ  ส่วนเครื่องไสแนวนอน  เครื่องดัดท่อ เครื่องท าเกลียว 
เครื่องม้วน เครื่องพับโลหะ เครื่องตัดโลหะ  และเครื่องเลื่อยสายพาน ไม่มีการปรับปรุง คิดเป็น 0  เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงการวางผังเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop เครื่องม้วน เครื่องพับ
โลหะ เครื่องตัดโลหะ และเครื่องไส มีการปรับปรุงการวางผังเครื่องจักรมากที่สุด รองลงมาคือ เจาะ และเครื่องที่มี
การปรับปรุงการวางผังน้อยที่สุดคือ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องทดสอบวัสดุ  โดยไม่มีการปรับปรุงเลย คิดเป็น 0  
เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop    จ าแนกตามแรงม้า พบว่ามี
เครื่องจักรที่มีแรงม้ามากสุดคือเครื่องกลึง จ านวน 4 เครื่อง คิดเป็น 33.06 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือเครื่อง เครื่องกัด 
จ านวน 3 เครื่อง  คิดเป็น 16.82  เปอร์เซ็นต์ และจ านวนแรงม้าน้อยที่สุด คือ เครื่องม้วน เครื่องพับโลหะ เครื่องตัด
โลหะ  ไม่มีแรงม้า คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการ Work shop  จ าแนกตามปริมาณที่มีอยู่ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่าเครื่องเจาะและเครื่องกลึงจ านวนมากที่สุดมีอย่างละ 4 
เครื่อง คิดเป็น 36.36 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเครื่องกัด มี 3 เครื่อง คิดเป็น 13.63 เปอร์เซ็นต์ และนอกนั้นมีอย่าง
ละเครื่อง คิดเป็น  50 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการ Work shop  จ าแนกตามแหล่งเงินที่ใช้จัดช้ือ 
พบว่า ใช้เงินงบประมาณรายได้ในการจัดซื้อเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการมากที่สุด 8  เครื่อง คิดเป็น 36.36 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคืองบประมาณแผ่นดิน มีจ านวน  3  เครื่อง คิดเป็น  13.63  เปอร์เซ็นต์ และเงินนอก
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกล จานวนน้อยที่สุด 2 เครื่อง คิดเป็น 9.09 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop   จ าแนกตามสภาพการใช้งาน พบว่า
เครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการทดลองใช้งานได้ทุกเครื่องจ านวน 28  เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop จ าแนกตามพื้นที่ ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่าเครื่องจักรใช้พื้นที่มากที่สุดคือเครื่องกัดคิดเป็น 2.64 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือเครื่องกลึงคิดเป็น 2.35 เปอร์เซ็นต์และน้อยสุดคือ เครื่องตัดไฟเบอร์ คิดเป็น 0.117 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค าส าคัญ : การปรับปรุงเครื่องจักร, การวิเคราะห์, สนบัสนุนการเรียนการสอน  
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Executive Summary 
 Analysis of Machine Improvement in the Work Shop to support the teaching of the 
Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University. It 
provides mechanical services to students of the Department of Mechanical Engineering. Non-
mechanistic students studying in Faculty of Engineering And non-engineering students 
Chulalongkorn University. For teaching, research projects, research work, etc. This analysis that 
the purpose is to analyze the machine improvement in the work shop. To support the teaching 
and learning to check the condition of the machine to be used to check the annual inventory. To 
improve safety in operation. To improve the layout of the machine in the laboratory. And as a 
guide to management decision-making. The machine used in this analysis is 28 units. The data 
from the inventory records, the annual inventory of equipment. Store data directly in the work 
shop. The analysis of this data uses a software package and uses statistics to help with this. 
 The total number of machines in the work shop is 28. The maximum number of 
welding machines is 5, representing 22.72 percent. Lathes and drilling machines are 4 machines, 
18.18 percent each. Straightening machines, pipes, screwing machines, roll forming machines, 
metal folding machines and grinding machines each have one machine, 3.7 percent per machine.  
 The analysis of the budget in the machine shop in the laboratory work shop, all of 
which some cannot find the budget to buy. Because there are no numbers. It is important to 
note that the most important part of the budget is the budget. The cost of materials testing was 
2,492,030.00 baht, or 25.08 percent, followed by lathe of 1,903,000 baht, accounting for 8.29 
percent. The lowest cost of procurement was 9,000 baht, or 0.09 percent. 
 Analysis results of all the machines in the work shop. The comparison between pre-
adjustment and post-improvement analysis was done by the analysts. The most updated welding 
machines were followed by horizontal drilling and boring machines, bending machines, pipe 
making machines, coil winders, folding machines, metal cutting machines. And the belt saws were 
not updated at 0 percent. 
 Cost Analysis of Machine Labs Total Work Shop. Materials testing cost the most 
improvement is 250,000 baht or 98.05 percent, followed by welding machine is 8,500 baht or 
1.37 percent, and the cutter has the least improvement cost is 130 baht or 0.05 percent. 
 Analyze the improvement of the mechanical safety system in the work shop. The most 
advanced welding machines were horizontal drilling machine, bending machine, spiral machine, 
roll forming machine, metal folding machine, metal cutting machine. And the belt saws were not 
updated at 0 percent. 
 Analyze the improvement of machine layout in the Work shop. Metal Roll Forming 
Machine Metal cutting and planning machines have the most improvement in machine layout. 
Secondary is drilling. And the machine with the least improvement of layout is the lathe, milling 
machine, material testing machine. No improvement at all, 0 percent. 
 Analysis of the number of machines in the work shop. Classified by horsepower The 
machines with the highest horsepower were the four lathes (33.06 percent), followed by the 
milling machines (3 machines), or 16.82 percent (the smallest). And the smallest horsepower is a 
roll machine, metal folding machine, metal cutting machine. No horsepower is 0 percent. 
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 Analysis of the number of machines in the work shop. Classified by the available 
quantity of Department of Mechanical Engineering. Faculty of Engineering The highest number of 
drilling machines and milling machines were found at 4 machines, 36.36%, followed by milling 
machines with 3 machines, 13.63%, and the other. 
 Analysis of the number of machines in the work shop. Classified by source of money. 
The most common budget for procurement of machines in the laboratory was found to be 8 
machines, 36.36 Secondly, the government budget was 13.63 percent and the minimum 
purchase amount of two machines was 9.09 percent. 
 Analysis of the number of machines in the work shop. By using the machine, it was 
found that 28 machines in each laboratory were 100.00%.  
 Analysis of Machine Improvement in the Work Shop. Classified by area of Department 
of Mechanical Engineering. The most used machine was the milling machine (2.64 percent), 
followed by the lathe (2.35 percent) and the least The fiber cutter is 0.117 percent. 
 
Keywords: improvement of machine, Analysis, support the teaching 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ  
 เครื่องจักร เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญในการท างาน ในชีวิตประจ าวัน อุตสาหกรรม และงานทางด้าน
การศึกษามีการน ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถเชิงทักษะงานด้านวิชาชีพต่างๆ 
และยังใช้ช่วยสอนของรายวิชาหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รวมถึงงานโครงงานนิสิต งานวิจัยของอาจารย์ และงานของบุคลากร ได้น ามาใช้การปฏิบัติงานหลายด้านด้วยกัน 
 ในแต่ละปีภาคการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุงบ ารุงรักษา
เครื่องจักรส าหรับการเรียนการสอนค่อนข้างสูงเพื่อให้นิสิตมีคุณภาพในเชิงทักษะงาน การวิเคราะห์ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ผู้ด าเนินการน ามาวิเคราะห์ โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อท าให้เครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop  ส าหรับการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น เพื่อตรวจสอบ
สภาพการใช้งานของเครื่องเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหารด้านการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้มี
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา โดยที่ผู้วิเคราะห์จะมุ่งเน้นเฉพาะเครื่องจักร
ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ Work shop มาท าการวิเคราะห์ปรับปรุงเท่านั้น เมื่อวิเคราะห์การปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักรภายในห้องปฏิบัติการ Work shop ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลดังกล่าว จะได้แนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องจักรห้องปฏิบัติงาน Work shop และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมถึงได้ลดค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษาของเครื่องจักรซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิเคราะห์จึงมีความสนใจวิเคราะห์เรื่อง  การวิเคราะห์การ
ปรับปรุ งเครื่ อ งจักรในห้องปฏิ บั ติ การ  Work shop เพื่ อสนับสนุน ในการเรี ยนการสอนของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้น าผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค ์
 -  เพื่อท าให้เครื่องจักรในห้องปฏิบัตกิาร Work shop  มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 
 -  เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรในห้องปฏิบัติกาWork shopให้อยู่ในสภาพที่ด ี
 - เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
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 -  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหารด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
 
ทฤษฏีและงานวิเคราะห์/วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิเคราะห์น าหลักการ แนวคิด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์มาปรับปรุง
เครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop  เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์มีดังนี้  
 1. ความหมายของเครื่องจัก   
  เครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ใช้มอเตอร์หรืออย่างอื่นๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี พลังงานคน ฯลฯ 
เป็นต้นก าลังขับเคลื่อนช้ินส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างสิ่งของอ านวยความสะดวกต่างๆให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 2. การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
  ประโยชน์ของเครื่องจักรมีมากมายเกินกว่าท่ีจะประเมินค่าได้การที่จะให้เครื่องจักรมีอายุที่ยาวนาน
จ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 3. การปรับปรุงเครื่องจักร 
  การปรับปรุงเครื่องจักรคือการปรับปรุงเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ
และให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 
 4. เทคนิคท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ 
  ผู้วิเคราะห์น าเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูลการปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop  
มาใช้ในการวิเคราะห์โดยการแบ่งแยกข้อมูลออกมาเป็นกลุ่มๆเช่น ตามกลุ่มเครื่องจักร ยี่ห้อ สภาพการใช้งาน 
จ านวนของเครื่องจักร ความปลอดภัยการท างาน ราคาการจัดช้ือ เป็นต้น 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิเคราะห์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย มาช่วย โดยการน าการปรับปรุงเครื่องจักร
ทั้งหมดรวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วยจ านวนเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ (Work shop) ทั้งหมด โดยใช้สูตรค านวณ 
 

 

 เมื่อ     เป็นค่าเฉลี่ย 

    เป็นผลรวมประชากร 

      เป็นจ านวนประชากร      
 
 6. เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นความสัมพันธ์ของปริมาณของการปรับปรุงเครื่องจักร

จ านวนหนึ่งกับปริมาณของการปรบัปรุงเครื่องจักรทั้งหมด จากนั้นคณูด้วย 100 สมการทีไ่ด้คือ      

โดยที่  คือการปรับปรุงเครื่องจักรจ านวนหนึ่ง, คือปริมาณของการปรับปรุงเครื่องจักรทั้งหมด 
 
งานวิเคราะห์/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 นายสันติ ศลิป์ประคอง, นายอภิรกัษ์ ผลสิน  2535 ได้ท าการศึกษาการควบคุม คณุภาพมอเตอร์ใน
อุตสาหกรรมการผลิตพัดลม ณ บริษัท พี เอ็น ซี อินดัสเทรียล จ ากดั ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจดัระบบและเสนอแนวทางในการ
ควบคุมคุณภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้นรวมถึงการลดการเกิดของเสียให้กับโรงงาน ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการ
ผลิตพดัลม มีการควบคุมคณุภาพส าหรับอุตสาหกรรมการผลติพัดลมขนาดกลาง ปัจจยัที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการที่

+ +…….  
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ท าให้เกิดของเสียที่เกดิจากพัดลม ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพัดลมตั้งโต๊ะขนาด 12 นิ้ว ซึ่งมีการผลิต และส่งออก
จ าหน่ายมากท่ีสุด และถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปเกี่ยวกับช้ินส่วนตา่งๆ ภายในตัวพัดลมแล้ว จะพบว่าช้ินส่วนท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดของพัดลมคอื มอเตอร์ และตัดพัดลมมอเตอรน์ี้เองที่มีผลท าให้เกดิของเสียเป็นจ านวนมากที่สุด 
ซึ่งสาเหตโุดยทั่วไปเกิดจากการจดัการทางด้านการควบคมุคณุภาพยงัไม่เหมาะสมก่อให้เกิดของเสยีที่เกิดจากการ
ผลิตพดัลมค่อนข้างมาก เพื่อให้ทันต่อการส่งมอบออกไปจ าหน่ายให้มากที่สุด วิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการจัดระบบการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และชิ้นสว่นส่งเข้า ระบบการควบคุมคณุภาพในข้ันตอนการผลติ ผลจากการด าเนินงาน
พบว่า ระบบการควบคมุคณุภาพดบักล่าวไปใช้ท าให้ประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น และเป็นข้ันตอนมากข้ึน ส่วน
การแก้ไขปัญหาการเกิดของเสยีที่เกิดกับมอเตอร์จะส่งผลใหส้ามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ส่งคืนโรงงานได้ถึง 53 
เปอร์เซ็นต ์
 
วิธีการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการวิเคราะห์การปรับปรงุเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work 
shop ในการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยที่ผู้วิเคราะห์ด าเนินการ ดังนี้  
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้วิเคราะหด์ าเนินการโดยก าหนดหัวข้อและพิจารณาหาปัญหา วัตถุประสงค์ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห/์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ออกแบบ เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู น าเสนอ  
 
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ  
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างคือ เครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ทั้งหมด ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 28 เครื่อง   
 การจัดเก็บและการรวบรวมข้อมลู ผู้วิเคราะห์ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
    - การจัดเก็บข้อมูล ได้จากหมายเลขครุภณัฑ์เครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop  วันเดือนปีท่ี
ได้รับ ขนาดของเครื่องจักรกล ยี่หอ้เครื่องจักร สภาพการใช้งาน งบประมาณ  
    - แหล่งข้อมูลได้จาก เอกสารการปรบัปรุงเครื่องจักร ทะเบียนครภุณัฑ ์และรายชื่อของนิสิต ตาราง
การเรยีนการสอน และจ านวนข้อมูลการปรับปรุงเครื่องจักร ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ถึงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2560 
       - เครื่องมือจัดเกบ็ข้อมูล ตารางเก็บรวบรวมข้อมลูที่ผู้วิเคราะห์ไดส้รา้งขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป Microsoft Word  และ Microsoft Excel  
 การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอ ผู้วิเคราะห์ใช้โปรแกรมส าเร็จรปูเก็บข้อมูลและการน าเสนอเป็น
รูปแบบรายงาน รูปบทความ ตาราง และกราฟ  
 
ผลการวิเคราะห์ 
 ผู้วิเคราะห์ใช้สถิติและน าเสนอการเปรียบเทยีบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรบัปรุง ดังนี้  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการWork shop ทัง้หมดสามารถแสดงในตารางที่ 1 
และกราฟท่ี 1 
 
ตารางที่  1  แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop ทั้งหมด 

เครื่องจักรกล 
จ านวน 
(เครื่อง) 

ร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

เครื่องจักรกล 
จ านวน 
(เครื่อง) 

ร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

เครื่องไสแนวนอน 1 3.70 เครื่องท าเกลียว 1 3.70 
เครื่องกลึง 4 18.18 เครื่องม้วน 1 3.70 
เครื่องกัดโลหะ 3 11.11 เครื่องตัดโลหะ 3 11.11 
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เครื่องเชื่อมโลหะ 5 22.72 เครื่องพับโลหะ 1 3.70 
เครื่องดัดท่อ 1 3.70 เครื่องเจาะ 4 18.18 
เครื่องเลื่อย 1  เครื่องตัด 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูเครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการWork shop ทั้งหมด 
 
 จากกราฟที่ 1 พบว่า ห้องปฏิบัติการ work shop มีเครื่องจักรจ านวนทั้งสิ้น 28 เครื่อง เครื่องเช่ือม
โลหะมีจ านวนมากที่สุด 5 เครื่อง คิดเป็น 22.72 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ เครื่องกลึงและเครื่องเจาะมีอย่างละ 4 
เครื่อง คิดเป็น18.18 เปอร์เซ็นต์ต่อเครื่อง และเครื่องไสแนวนอน เครื่องดัดท่อ เครื่องท าเกลียว เครื่องม้วน เครื่อง
พับโลหะ และเครื่องเจียระไน มีอย่างละ 1 เครื่องคิดเป็น 3.7  เปอร์เซ็นต์ต่อเครื่อง 
 ผลการวิเคราะห์งบประมาณในการจัดช้ือเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ทั้งหมดของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์โดยที่บางเครื่องไม่สามารถหางบประมาณในการจัดซื้อได้เพราะ ไม่มีเบอร์
ครุภัณฑ์ ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดบัญชีเอกสารครุภัณฑ์ สามารถแสดงในตารางที่ 2 และกราฟท่ี 2 
 
ตารางที ่ 2  แสดงการวิเคราะห์งบประมาณการจัดชื้อเครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการWork shop ทัง้หมด  

เครื่องจักรกล งบประมาณ 
ร้อยละ 

(เปอร์เซ็นต์) 
เครื่องจักรกล งบประมาณ 

ร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

เครื่องไสแนวนอน 197,000.00 1.98 เครื่องตัดท่อ 35,000.00 0.35 
เครื่องจักรกล งบประมาณ ร้อยละ 

(เปอร์เซ็นต์) 
เครื่องจักรกล งบประมาณ ร้อยละ 

(เปอร์เซ็นต์) 
เครื่องกลึงwin 
เครื่องกลึงoku 
เครื่องกลึงTor 
เครื่องกลึง 

280,000.00 
824,000.00 
799,000.00 
627,160.00 

2,81 
8.29 
8.04 
6.31 

เครื่องม้วนโลหะ - - 

เครื่องเลื่อยสายพาน 49,765.00 0.50 เครื่องตัดโลหะ 
ไฮดรอลิค 
เครื่องตัดโลหะ 
แบบธรรมดา 

270,000.00 
 
- 
 

2.72 
 
- 

เครื่องกัดโลหะ 
เครื่องกัดโลหะ 

1,498,000.00 
1,500,000.00 

15.08 
15.10 

เครื่องพับโลหะ - - 
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เครื่องจักรกล งบประมาณ 
ร้อยละ 

(เปอร์เซ็นต์) 
เครื่องจักรกล งบประมาณ 

ร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

เครื่องกัดโลหะ - 
เครื่องเชื่อมโลหะ
แบบจุด 
เครื่องเชื่อมMIG 
เครื่องเชื่อมTIG 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

230,000.00 
 
48,150.00 
48,150.00 
9,000.00 

2.31 
 
0.48 
0.48 
0.09 

เครื่องเจียระไน - - 

โต๊ะระดับ 43,861.44 0.44 เครื่องเจาะ
เรเดยีน 
เครื่องเจาะ 
เครื่องเจาะ 
เครื่องเจาะ 

798,000.00 
64,900.00 
- 
- 

8.03 
0.65 
- 
- 

เครื่องทดสอบวสัด ุ
เอนกประสงค์ 

2,492,030.00 25.08 เครื่องตัดไฟเบอร ์ - - 

เครื่องดัดท่อ 99,542.00 1.00 เครื่องกดไฮดรอ
ลิค 

20,000.00 0.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟท่ี  2  แสดงการวิเคราะห์งบประมาณในการจัดช้ือเครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการ Work shop 
 จากกราฟที่ 2 พบว่า งบประมาณในการจัดช้ือเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop เครื่องทดสอบ
วัสดุเอนกประสงค์ใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากที่สุดคือ 2,492,030.00 บาท คิดเป็น 25.08 เปอร์เซ็นต์รองลงมา
คือ เครื่องกัดโลหะ จ านวน 1,500,000.00 บาท คิดเป็น 15.10 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องเช่ือมไฟฟ้าใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อท่ีน้อยที่สุด คือ 9,000.00 บาท คิดเป็น 0.09  เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่  3  แสดงการวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบตัิการ Work shop 
เครื่องจักรที่ท าการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุงแกไ้ข หลังการปรบัปรุงแก้ไข 

1. เครื่องเจาะตั้ง 
ก่อนการปรับปรุง 
    -เครื่องไม่สามารถใช้งานได ้
      โดยที่มอเตอร์ไม่ท างาน 
    -ช้ินส่วนบางช้ินได้สูญหาย 
หลังการปรบัปรุง 
   -ปรับปรุงทางระบบไฟฟ้า  
    ระบบวงจรอิเลคทรอนิค แผง 
    วงจรไฟฟ้า ใช้งานได้ 

           

 
 

 
 

 

 
 

 

   -ปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มเติมส่วนท่ี 
    หายไป 
-บันทึกการตรวจสอบสภาพ  
    เครื่องตามวันเวลาที่ก าหนด 

           
        

 

 
2. เครื่องเจียระไนตั้ง 
- ก่อนปรับปรุง 
     ไม่มีเครื่องป้องกันเศษโลหะ 
- หลังปรับปรุง 
      มีทีป่้องกันเศษโลหะ 

 

 

 

 

3.เครื่องเชื่อม 
ก่อนปรับปรุง 
     ไม่มีเครื่องป้องกันแสงเชื่อม 
- หลังปรับปรุง 
      มีที่ป้องกันแสงเชื่อม 

 

 

 

 

 ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบตัิการWork shop ทั้งหมดของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถแสดงในตารางที่ 4 และกราฟท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

แผงวงจร 

ควบคุม 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop ทั้งหมด 
 

เครื่องจักรที่ท าการปรับปรุง ค่าใช้จ่าย(บาท) เปอร์เซ็นต ์

เครื่องเจาะ 500 0.19 
เครื่องเชื่อม 800 0.31 
เครื่องเจียระไน 150 0.05 
เครื่องกลึง 3,500 1.37 
เครื่องทดสอบวสัดุ   250,000 98.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 3 แสดงค่าใช้จ่ายปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ทั้งหมด 
 จากกราฟท่ี 3 พบว่า เครื่องทดสอบวัสดุ มีค่าใช้จ่ายการปรับปรุงเครือ่งจักรในห้องปฏิบัติการ Work 
shop มากที่สุดคือเครื่องทดสอบวัสดุ คิดเป็น  98.05 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือเครื่องกลึง จ านวน 3,500 บาท คิด
เป็น  1.37  เปอร์เซ็นต์ และเครื่องเจียระไนค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ  คิดเป็น  0.05  เปอร์เซ็นต ์
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงระบบความปลอดภัยเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ของภาควชิา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การปรับปรุงระบบความปลอดภยัเครือ่งจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop 
เครื่องจักร/พื้นที่ ท าการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรบัปรุง 
เครื่องเจียระไนตั้ง 

 
 

 
 

เครื่องเจาะ 
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สัญลักษณ์ความปลอดภัยผนัง 
 

 
 

 
 

สัญลักษณ์ความปลอดภัยพื้น 
 

 
 

 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า มีห้องปฏิบัติการwork shop และเครื่องจักรท าการปรับปรุงระบบความปลอดภัย         
จ านวน 28 เครื่อง เครื่องเชื่อมโลหะมีการปรับปรุงมากท่ีสุด รองลงมาคือ เครื่องเจาะ  ส่วนเครื่องไสแนวนอน เครื่อง
ดัดท่อ เครื่องท าเกลียว เครื่องม้วน เครื่องพับโลหะ เครื่องตัดโลหะ  และเครื่องเลื่อยสายพาน ไม่มีการปรับปรุง 
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงการวางผังเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สามารถแสดงในตารางที่ 6 
 
เครื่องจักร/พื้นที่ ท าการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
ช่วงระหว่างเครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน เครื่องกลึง 
เครื่องเชื่อมและทางเข้าและทางบันไดทางขึ้นห้องพัก 

  
ช่วงทางเข้าME 1กับ ME2  เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่อง
ตัดไฮดรอลิค เครื่องม้วน เครื่องพับ เครื่องดัดเครื่องกัด 
เครื่องเชื่อมจุด และเครื่องTensile   

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า เครื่องม้วน เครื่องพับโลหะ เครื่องตัดโลหะ และเครื่องไส มีการปรับปรุงการวาง
ผังเครื่องจักรมากที่สุด รองลงมาคือเจาะ และเครื่องที่มีการปรับปรุงการวางผังน้อยที่สุดคือ เครื่องกลึง เครื่องกัด 
เครื่องทดสอบวัสดุ  ไม่มีการปรับปรุง 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิเคราะห์ 
 อภิปรายผลการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรภายในห้องปฏิบัติการwork shop ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์มี
ทั้งหมด 28 เครื่อง หาได้จากสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เอกสารตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี และ
ตารางการสอน Lab การทดลอง ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรภายในห้องปฏิบัติการ work shopทั้งหมด  เครื่องจักรภายใน
ห้องปฏิบัติการ(work shop)ทั้งหมดมี 28 เครื่องเครื่อง เครื่องเชื่อมโลหะมีจ านวนมากที่สุด 5 เครื่อง คิดเป็น 22.72 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ เครื่องกลึงและเครื่องเจาะมีอย่างละ 4 เครื่อง คิดเป็น18.18 เปอร์เซ็นต์ต่อเครื่อง และ
เครื่องไสแนวนอน เครื่องดัดท่อ เครื่องท าเกลียว เครื่องม้วน เครื่องพับโลหะ และเครื่องเจียระไน มีอย่างละ 1 เครื่อง
คิดเป็น 3.7  เปอร์เซ็นต์ต่อเครื่อง 
 ผลการวิเคราะห์งบประมาณในการจัดช้ือเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ทั้งหมด โดยที่บาง
เครื่องไม่สามารถหางบประมาณในการจัดซื้อได้เพราะ ไม่มีเบอร์ครุภัณฑ์ ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดบัญชีเอกสารครุภัณฑ์ 
ทางผู้วิเคราะห์จึงน าข้อมูลที่หางบประมาณที่พบมาท าการวิเคราะห์โดยที่เครื่องทดสอบวัสดุใช้งบประมาณในการ
จัดซื้อมากที่สุด 2,492,030.00 บาท คิดเป็น 25.08 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ เครื่องคือเครื่องกัด 1,500,000.00 
บาท คิดเป็น 15.10 เปอร์เซ็นต์และเครื่องเครื่อง พับโลหะและเครื่องตัดโลหะใช้งบประมาณน้อยที่สุดโดยได้รับการ
บริจาก จากหน่วยงานอื่น คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ 
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 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ทั้งหมด โดยที่ผู้วิเคราะห์ใช้
วิธีการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมาวิเคราะห์  คือ เครื่องเช่ือมมีการปรับปรุงมากที่สุด 
รองลงมาคือ เครื่องเจาะ และเครื่องไสแนวนอน เครื่องดัดท่อ เครื่องท าเกลียว เครื่องม้วน เครื่องพับโลหะ เครื่องตัด
โลหะ  และเครื่องเลื่อยสายพาน ไม่มีการปรับปรุง คิดเป็น 0  เปอร์เซ็นต์ 
ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop ทั้งหมด เครื่องทดสอบวัสดุมี
ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงมากท่ีสุดคือ 250,000 บาท คิดเป็น 98.05 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเครื่องกลึง จ านวน 3,500 
บาท คิดเป็น 1.37 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องเจียระไนมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงน้อยที่สุด จ านวน  150 บาท คิดเป็น 
0.05 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงระบบความปลอดภัยเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop เครื่องเชื่อม
โลหะมีการปรับปรุงมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องเจาะ  ส่วนเครื่องไสแนวนอน เครื่องดัดท่อ เครื่องท าเกลียว เครื่อง
ม้วน เครื่องพับโลหะ เครื่องตัดโลหะ  และเครื่องเลื่อยสายพาน ไม่มีการปรับปรุง คิดเป็น 0  เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงการวางผังเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการWork shop เครื่องม้วน เครื่องพับ
โลหะ เครื่องตัดโลหะ และเครื่องไส มีการปรับปรุงการวางผังเครื่องจักรมากที่สุด รองลงมาคือ เจาะ และเครื่องที่มี
การปรับปรุงการวางผังน้อยที่สุดคือ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องทดสอบวัสดุ  โดยไม่มีการปรับปรุงเลย คิดเป็น 0  
เปอร์เซ็นต์ 
ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop จ าแนกตามแรงม้า พบว่ามีเครื่องจักรที่มีแรงม้า
มากสุดคือเครื่องกลึง จ านวน 4 เครื่อง คิดเป็น 33.06 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือเครื่อง เครื่องกัด จ านวน 3 เครื่อง  
คิดเป็น 16.82  เปอร์เซ็นต์ และจ านวนแรงม้าน้อยท่ีสุด คือ เครื่องม้วน เครื่องพับโลหะ เครื่องตัดโลหะ  ไม่มีแรงม้า 
คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop   จ าแนกตามปริมาณที่มีอยู่ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่าเครื่องเจาะและเครื่องกลึงจ านวนมากที่สุดมีอย่างละ 4 
เครื่อง คิดเป็น 36.36 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเครื่องกัด มี 3 เครื่อง คิดเป็น 13.63 เปอร์เซ็นต์ และนอกนั้นมีอย่าง
ละเครื่อง คิดเป็น  50 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop  จ าแนกตามแหล่งเงินที่ใช้จัดช้ือ 
พบว่า ใช้เงินงบประมาณรายได้ในการจัดซื้อเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการมากที่สุด 8  เครื่อง คิดเป็น 36.36 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคืองบประมาณแผ่นดิน มีจ านวน 3  เครื่อง คิดเป็น  13.63  เปอร์เซ็นต์ และเงินนอก
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกล จานวนน้อยที่สุด 2 เครื่อง คิดเป็น 9.09 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการวิเคราะห์จ านวนเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop   จ าแนกตามสภาพการใช้งาน พบว่า
เครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการทดลองใช้งานได้ทุกเครื่องจ านวน 28  เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop   จ าแนกตามพื้นที่ ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า เครื่องจักรใช้พื้นที่มากที่สุดคือเครื่องกัดคิดเป็น 2.64 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือเครื่องกลึงคิดเป็น 2.35 เปอร์เซ็นต์และน้อยสุดคือ เครื่องตัดไฟเบอร์ คิดเป็น 0.117 เปอร์เซ็นต์ 
 
ข้อเสนอแนะการวิเคราะห์ 
 ควรท าการวิเคราะห์การปรับปรุงเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ Work shop เป็นประจ าทุกปี 
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การพัฒนาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
DEVELOPMENT OF THE EQUIPMENT SET FOR HELP CATCH DEGREE OF GRINDING  

TUNGSTEN BARS 
 

ภาณุวัฒน์  หนูกิจ  
457  ถนนสืบศิริ  3  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสมีา  30000, pharnuwat@yahoo.co.th 

 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบ และสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไน
ลับปลายแท่งทังสเตน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน  
และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
จากผู้เช่ียวชาญ และนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊ส
คลุม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน สามารถตั้งมุมองศาในการ
เจียระไนแท่งทังสเตนได้ตามที่ต้องการ และสามารถเลื่อนสไลด์ได้ในแนวซ้าย-ขวา โดยใช้มอเตอร์มีสวิตช์ เปิด-ปิด
อัตโนมัติ โดยจะช่วยแก้ไขปัญหาให้การเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนได้มาตรฐาน  ลดระยะเวลา และลดความสิ้น
เปลื้องในการเจียระไนแท่งทังสเตน 
 2. ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนการเช่ือมโดยใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Electricity : DC) ลักษณะของปลายแท่งทังสเตนที่ดีจะมีรูปร่างปลายแหลมซึ่ง
ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ประทีป  ระงับทุกข์ (2558) 
 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบวา่ ด้านการออกแบบโครงสร้าง และด้านคุณภาพการท างาน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มาก การประเมินจากนักเรียน ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศา, การเจยีระไน, แท่งทังสเตน 
 
Abstract 
 This research was purposed to 1) design and create the equipment set for help catch 
degree of grinding tungsten bars 2) calculate capability value of the equipment set for help catch 
degree of grinding tungsten bars and 3) evaluate capability value of the equipment set for help 
catch degree of grinding tungsten bars by the expertise and the student of metal welding 
program to using in Gas Tungsten Arc Welding 1, Nakhon Ratchasima Polytechnic College. The 
research result is found that : 
 1. The equipment set for help catch degree of grinding tungsten bars could set up as 
any requires and could slid to left and right by using motor with automatic switching. It is solve 
the problem of Tungsten Bars cutting to standard and deduct timing and waste time in Tungsten 
Bars cutting. 
 2. Calculation of capability value of the equipment set for help catch degree of 
grinding tungsten bars by using Direct Current Electricity : DC. The good characteristics of tungsten 
tip that is shaped as standard accordance with concept of Pratheep  Rangabthook (2015) 
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 3. Evaluation result of capability value of the equipment set for help catch degree of 
grinding tungsten bars by 5 expertise is found that structure design and quality of working was in 
a very good level and evaluation of the student in overall was in a very good level. 
 
Keyword : Equipment set for help catch degree, Grinding, Tungsten Bars 
 
บทน า   
 การเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas welding : TIG) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Gas Tungsten Arc Welding 
(GTAW) เป็นกระบวนการเช่ือมแบบอาร์คชนิดหนึ่งท่ีใช้ แท่งอิเล็กโทรดเป็นทังสเตนในการเชื่อม บริเวณบ่อหล่อมจะ
มีแก็สปกคลุมเพื่อป้องกันบ่อหลอมจากการปนเปื้อนหรือการท าปฏิกิริยากับอากาศรอบข้าง แก็สเฉื่อยที่ใช้กันทั่วไป
คืออาร์กอน หรือ ฮีเลี่ยม กระบวนการเช่ือมทิกมีข้อเด่นในด้านการควบคุมคุณภาพและความแข็งแรงของแนวเชื่อม 
แต่ข้อด้อยคือ เป็นกระบวนการเช่ือมที่ต้องอาศัยทักษะของช่างเช่ือมสูง และไม่เหมาะกับแนวเช่ือมขนาดใหญ่ 
เนื่องจากกระบวนการเช่ือมท าได้ช้า และท าได้ทีละน้อย (ประทีป  ระงับทุกข์. 2550 : 33) 
 วิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษาได้เปิดท าการ
เรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา แลได้เปิดการสอนในสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะขึ้น โดยจัดการเรียน การสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะรายวิชา งานเช่ือมอาร์ก
ทังสเตนแก๊สคลุม 1 ในภาคปฏิบัตินักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานในงานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม และการเจียระไน
ลับปลายแท่งทังสเตน ซึ่งในกระบวนการเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมนั้น นักเรียนจะต้องมีการเจียระไนลับปลาย
แท่งทังสเตนบ่อยครั้ง และการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนของนักเรียนในปัจจุบัน เป็นแบบใช้มือจับแท่งทังสเตน 
แล้วน าไปเจียระไนลับคมกับเครื่องลับมอเตอร์ด้วยหินเจียระไน เพื่อหามุมองศาที่เหมาสมเอง ซึ่งต้องใช้ความช านาญ 
ท าให้การเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนไม่ได้มุมองศาตามมาตรฐาน ใช้เวลาในการเจียระไนเป็นเวลานาน และ
สิ้นเปลืองแท่งทังสเตนเป็นจ านวนมาก  
 ดังนั้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชา งานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 
ส าหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา งานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จึงได้จัดท าชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนแท่งทังสเตนแบบอัตโนมัติ 
ซึ่งสามารถตั้งมุมองศาในการเจียระไนแท่งทังสเตนได้ตามที่ต้องการ และสามารถเลื่อนสไลด์ได้ในแนวซ้าย-ขวา โดย
ใช้มอเตอร์มีสวิตช์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยจะช่วยแก้ไขปัญหาให้การเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนได้มาตรฐาน  ลด
ระยะเวลา และลดความสิ้นเปลื้องในการเจียระไนแท่งทังสเตน ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบ และสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน  
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน  
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตน จากผู้เช่ียวชาญ และนักเรียนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา งานเช่ือมอาร์ก
ทังสเตนแก๊สคลุม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
 
ประโยชน์ของการวิจัย   
 1. ได้อุปกรณ์ต้นแบบชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน  
 2. ทราบถึงประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน  
 3. ทราบถึงการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับ
ปลายแท่งทังสเตน จากผู้เช่ียวชาญ และนักเรียนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา งาน
เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

71 

 4. สามารถน าหลักการที่ได้ไปพัฒนาและขยายผลสู่กระบวนการผลิตอื่นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
 การพัฒนาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน ได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. ออกแบบ และสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน ดังนี้ 
  1.1 โครงสร้างฐานรองรับเครื่องลับลวดทังสเตนแบบถอดประกอบได้ 
  1.2 ชุดระบบควบคุมวงจรไฟฟ้า 
  1.3 ชุดเครื่องลับมอเตอร์ด้วยหินเจียระไน 
  1.4 ชุดควบคุมสวิทซ์การท างานเครื่องลับลวดทังสเตน 
  1.5 ชุดควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ 
  1.6 อุปกรณ์วัดระดับองศาของเครื่องลับลวดทังสเตน 
  1.7 ผังวงจรสวิทซ์ควบคุมและมอเตอร์ควบคุม 
  1.8 ผังอักษรย่อระบบการท างาน 
 2. ทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน การใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Electricity : DC) โดยการลับแท่งทังสเตนจะลับตามแนวยาวของทังสเตน 
(ประทีป  ระงับทุกข์. 2558 : 169) 
 3. การประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน  
  3.1 ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านงานเช่ือมโลหะมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 5 ท่าน แสดง
ความคิดเห็นต่อชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนที่สร้างขึ้นในแบบประเมิน 
ประกอบด้วย ด้านการออกแบบโครงสร้าง และด้านคุณภาพการท างาน 
  3.2 นักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่เรียนรายวิชา งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลมุ 1 วิทยาลัย
สารพัดช่างนครราชสมีา จ านวน 22 คน ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจยีระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตน และแสดงความคิดเห็นในแบบประเมิน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การเชื่อมโลหะด้วยวิธีทิก (TIG) 
 การเช่ือมทิก (Tungsten Inert Gas ; TIG) หรือเรียกว่ากระบวนการเช่ือม Gas Tungsten Are 
Welding (GTAW) ได้เริ่มพัฒนาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2483–2503 และได้รับความนิยม
ใช้กันอย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบัน เหมาะกับการเช่ือมโลหะช้ินงานแผ่นบางกระบวนการเช่ือมชนิดนี้หรือที่
เรียกว่า Heliare (Linde) หรือ Heliwelding (Airco) ซึ่งทั้งสองช่ือเป็นช่ือทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเช่ือม
ทิก และเป็นช่ือเดิมของการเช่ือมทิก เพราะเมื่อก่อนในสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสองได้ใช้ก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซปกคลุมใน
การเชื่อมต่อโลหะแมกนีเซียม กระบวนการเช่ือมทิก เป็นกระบวนการเช่ือมด้วยไฟฟ้า การอาร์กซึ่งท าให้เกิดความ
ร้อนอันรุนแรง เกิดจากแท่งอิเล็กโทรดทังสเตนที่ไม่หลอมละลาย (Non-Consumable Tungsten Electrode) กับ
โลหะชิ้นงาน บริเวณการอาร์กซึ่งมีบ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันไม่ให้บรรยากาศภายนอก
เข้ามาท าปฏิกิริยากับแท่งทังสเตนและน้ าโลหะแนวเชื่อม และท าให้การอาร์กสม่ าเสมอ เนื่องจากอิเล็กโทรดทังสเตน
ไม่ใช่ลวดเชื่อม แต่มีหน้าที่ท าให้เกิดการอาร์กเพื่อให้เกิดความร้อนเท่านั้น ถ้าต้องการเติมเนื้อโลหะแนวเช่ือมก็ต้องใช้
โลหะเติมหรือเรียกว่าลวดเช่ือม ซึ่งลวดเชื่อมนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ซึ่งจะคล้ายกับการเชื่อมด้วย
ก๊าซออกซิ-อะเซติลีน ซึ่งก่อนหน้านี้กระบวนการเช่ือมทิกถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเช่ือมโลหะต่างๆ ที่เช่ือมได้ยาก เช่น 
อะลูมิเนียม แมกนีเซียม สแตนเลส ทองแดง และโลหะอื่นๆ แต่ปัจจุบันนี้กระบวนการเช่ือมทิกเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวาง โดยมีการพัฒนาเครื่องเช่ือมและวิธีการเช่ือมใหม่ๆ ข้ึน ให้สามารถเชื่อมต่อโลหะได้เกือบทุกชนิด รวมทั้ง
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โลหะผสมชนิดต่างๆ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กสแตนเลส อะลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม 
ทองแดงและทองแดงผสม เป็นต้น (ประทีป  ระงับทุกข์. 2558 : 158) 
 อิเล็กโทรดทังสเตนและลวดเติม 
 อิเล็กโทรดทังสเตน หรืออิเล็กโทรดในงานเช่ือมทิก ท าจากโลหะทังสเตนและโลหะทังสเตนผสม โดย
โลหะทังสเตนเป็นโลหะที่มีจุดหลอมละลาย (Melting Point) สูงมาก ซึ่งจะมีสูงกว่าโลหะชนิดอื่นๆ 3,140 องศา
เซลเซียส) ลวดทังสเตนผสมจะผสมด้วยโลหะธาตุทอเรียม (Thorium) หรือเซอร์โคเนียม (Zirconium) อิเล็กโทรด
ทังสเตนในการเช่ือมทิกจะท าหน้าที่ให้เกิดการอาร์ก ไม่ใช่โลหะเติม หรือลวดเช่ือม จึงเป็นอิเล็กโทรดที่ไม่หลอม
ละลาย 
 ขนาดของกระแสไฟในการเช่ือมทิกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของช้ินงานการออกแบบ
รอยต่อ ระยะห่างของรอยต่อ ต าแหน่งท่าเช่ือม ชนิดของก๊าซปกคลุม และชนิดของหัวเช่ือม เป็นต้น ความสามารถ
ในการน ากระแสไฟเช่ือมของอิเล็กโทรดทังสเตนในแต่ละขนาดขึ้นอยู่กับชนิดและขั้วของกระแสไฟด้วยคือ กระแส
ไฟตรงขั้วลบมีความสามารถในการน ากระแสไฟเช่ือมได้มากที่สุด แต่จะน ากระแสได้น้อยลงเมื่อใช้กระแสไฟสลับ 
และจะน ากระแสได้น้อยท่ีสุดเมื่อใช้กระแสไฟตรงขั้วบวก 
 

 
 

ภาพที่ 1  ลักษณะและรูปร่างของอิเล็กโทรดทังสเตนท่ีใช้กระกระแสไฟแตล่ะชนิด 
ที่มา : ประทีป  ระงับทุกข์ (2558 : 164) 

 
 ลักษณะการแต่งปลายอิเล็กโทรดทังสเตน (Electrode Shapes) เนื่องจากลวดอิเล็กโทรดทังสเตนเป็น
โลหะที่มีความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟสูง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความร้อนที่ลวดสูงขณะเช่ือม เพื่อ
ประสิทธิภาพในการเช่ือม จ าเป็นต้องแต่งปลายลวดอิเล็กโทรดให้เหมาะสมกับชนิดและขั้วของกระแสไฟที่ใช้ การ
เชื่อมด้วยกระแสไฟสลับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ลวดทังสเตนบริสุทธ์ิหรือลวดเซอร์โคเนท ปลายอิเล็กโทรดจะถูกลับแต่งให้
มนหรือท าให้ละลายกลมเป็นเป็นลูกบอลที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ½  เท่าของขนาดลวดนั้นๆ ส่วนลวดทังสเตน
ที่ใช้กับกระแสไฟตรง โดยเฉพาะกระแสไฟตรงขั้วลบ ซึ่งนิยมใช้มากกว่ากระแสไฟตรงขั้วบวก จะต้องลับแต่งปลายให้
เรียวแหลม เหมาะกับการเช่ือมรอยต่อที่แคบหรือบริเวณจ ากัด 
 ลวดเช่ือมทิก เป็นลวดเช่ือมซึ่งน ามาเติมลงในบ่อหลอมละลายของรอยต่อขณะเชื่อม จึงจ าเป็นต้องเลือก
มาใช้ให้เหมาะสมกับงาน ส่วนผสมของลวดเช่ือมมีส่วนผสมที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกับโลหะชิ้นงาน การเลือกลวด
เชื่อมจะต้องพิจารณาถึงโลหะช้ินงาน ความหนาของชิ้นงาน คุณสมบัติเชิงกล การออกแบบรอยต่อ และกระแสไฟที่
ใช้ ลวดเช่ือมทิกมีทั้งแบบเป็นแท่ง (Rod) และลวดม้วน (Wire) ซึ่งจะต้องมีผิวเรียบไม่มีต าหนิ มีคุณภาพสม่ าเสมอ
ตลอดความยาว 
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 ชนิดและขนาดของทังสเตนอิเล็กโทรดมีความส าคัญประการหนึ่ง คือ ช่วยให้คุณภาพในแนวเช่ือมดี เช่น 
เชื่อมอะลูมิเนียมด้วยกระแสไฟ ACHF ขนาดความโตของทังสเตนที่หาได้ง่าย คือ ตั้งแต่ 0.3 – 6.4 มิลลิเมตรการ
เลือกขนาดทังสเตนอิเล็กโทรด ต้องค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับช้ินงานและทังสเตน จึงจ าเป็นต้อง รู้เรื่องกระแสไฟ
เชื่อม (แอมป์) ท่ีเหมาะกับขนาดและชนิดทังสเตนอิเล็กโทรดนั้น ๆ ด้วย เมื่อเลือกระแสเช่ือมท่ีเหมาะกับทังสเตนนั้น
แล้ว ปลายแหลมของทังสเตนอิกเล็กโทรดก้อจะไม่ถูกกระแสไฟเช่ือมท าลายในขณะอาร์ก  
 ทังสเตนบริสุทธิ์จะมีราคาถูกกว่าทังสเตนอื่น คุณภาพปานกลาง ปกติใช้กับกระแสไฟเช่ือม ACHF 
ทังสเตนผสมเซอร์โคเนียมไดอ๊อกไซด์ ใช้กับกระแสความถี่สูง ACHF เรียบคงที่สม่ าเสมอคงทนสภาวะได้ดีทังสเตน
ผสมเทอร์เลี่ยมไดอ๊อกไซด์ 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ กระแสไหลได้ดี เริ่มอาร์กได้ง่ายเปลวอาร์กคงที่ ทังสเตนผสมเทอร์
เลี่ยมไดอ๊อกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุงานท่ียาวกว่าชนิดผสมเทอร์เลี่ยม 1 เปอร์เซ็นต์ 
 การลับปลายแท่งทังสเตน โดยทั่วไปจะแบ่งการลับแท่งทังสเตน ตามการใช้งานตามกระแสไฟเชื่อมเช่น 
AC หรือ DC จะมีการลับแท่งทังสเตนที่แตกต่างกันออกไป  โดยการลับแท่งทังสเตนจะลับตามแนวยาวของทังสเตน 
(ประทีป  ระงับทุกข์. 2558 : 165) 
 

 
 

ภาพที่  2  ลักษณะและทิศทางการลับแท่งทังสเตนกระแสไฟ DC 
ที่มา : ประทีป  ระงับทุกข์ (2558 : 165) 

 

 
 

ภาพที่  3  ลักษณะและทิศทางการลับแท่งทังสเตนกระแสไฟ AC 
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ที่มา : ประทีป  ระงับทุกข์ (2558 : 165) 
 

 การลับตามแนวยาวช่วยให้การส่งถ่ายกระแสไฟเชื่อมเป็นทิศทางเดียวกัน  ท าให้การควบคุมบ่อหลอม
ละลายได้ง่าย เปลวของกระแสไฟเช่ือมเล็กง่ายต่อการควบคุมการเดินแนวเช่ือม  ในกรณีลับตามแนวขวางจะเกิด
ปัญหาการส่งถ่ายกระแสทิศทางของกระแสจะไม่สม่ าเสมอและมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักเสียหายหลุดเข้าผสมกับ
เนื้อแนวเช่ือมได้ง่ายกว่าการลับแท่งทังสเตนตามแนวยาว เมื่อมีการสัมผัสกับช้ินงานขณะปฏิบัติงานเชื่อม 

 
ภาพที่  4  การเตรียมแท่งทังสเตนส าหรับใช้กับกระแสไฟสลับ AC 

ที่มา : ประทีป  ระงับทุกข์ (2558 : 165) 
 

 
 

ภาพที่  5  วิธีการลับแท่งทังสเตน 
ที่มา : ประทีป  ระงับทุกข์ (2558 : 166) 

 

 การน าทังสเตนอิเล็กโทรดเข้าหัวเชื่อม จะต้องแต่งปลายทังสเตนอิเล็กโทรดให้สามารถรองรับสภาวะการ
เชื่อมก่อน เช่น ต้องการเชื่อมกระแสไฟตรงขั้วตรง DCSP ควรเจียรนัยส่วนปลายทังสเตนอิเล็กโทรดด้านที่ท าหน้าที่
อาร์กให้เรียวปลายมน Taper เป็นมุม 30 องศา หรือมีความเรียงยาวประมาณ 1 ½   เท่าของขนาดแท่งทังสเตน ถ้า
ต้องใช้กับกระแสไฟสลับความถี่สูง ACHF และกระแสไฟตรงกลับขั้ว DCRP    
 

 
 

ภาพที ่ 6  เทคนิคการลับปลายทังสเตนอิเล็กโทรดกับชนิดกระแสไฟเชื่อม 
ที่มา : ประทีป  ระงับทุกข์ (2558 : 166) 

วิธีด าเนินการวิจัย   
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 การพัฒนาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน โดยผู้วิจัย
ได้ท าการออกแบบวิธีและขั้นตอนการท างานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงมี
วิธีการด าเนินงานและขั้นตอนการท างาน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

การออกแบบ 
 
 
 

 
การสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  7  การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
 1. การออกแบบ และสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจับต้ังมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 

ไม่ผ่าน 

ศึกษารายละเอียดการออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุม
องศาในการเจียระไน 
ลับปลายแท่งทังสเตน 

ออกแบบโครงสร้าง และส่วนประกอบชดุอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุม
องศาในการเจียระไน 
ลับปลายแท่งทังสเตน 

จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้ง
มุมองศาในการเจียระไน 
ลับปลายแท่งทังสเตน 

ก าหนดระยะเวลาและสถานที่ที่ใช้ส าหรบัสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจบั
ตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแทง่ทังสเตน 

สร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตน 

ทดสอบการใช้งาน ปรับปรุงแก้ไข 

ผ่าน 

ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาใน
การเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 

ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานชุดอปุกรณ์ช่วยจบัตั้งมุมองศา
ในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 

เร่ิม 

จบ 

สรุปผลการวิจยั 
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 การออกแบบและสร้าง ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  8  ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมมุองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
 
 1. ชุดโครงสร้าง 
  1.1 ขาโครงสร้าง ใช้เหล็กกล่อง ขนาด 1 น้ิว สูงขนาด 90 เซนติเมตร ตดั 4 ช้ิน เพื่อเช่ือมติดท า
เป็นขาของโครงสรา้ง 
  1.2 แผ่นรองโครงสร้าง ใช้เหล็กแผ่น หนา 4 มิลลิเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนตเิมตร  
 2. ชุดเครื่องเจียระไน รุ่น BENCH  GRINDER 6" 
  2.1 ก าลังไฟฟ้า 200 W  
  2.2 แรงดัน 220V ความถี่ 50 Hz ความเร็วรอบ 2,950 min 
  2.3 ขนาดของเครื่องเจียระไน 150 x 20 mm 
 3. ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมมุองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
 ชุดอุปกรณ์ระบบมอเตอร์ จ านวน 4 ชุด ได้แก่  
  3.1 มอเตอร์ DV 12V เพื่อควบคุมการเลื่อนซ้าย-ขวา ขณะท างานอัตโนมัต ิ
  3.2 มอเตอร์ DV 12V เพื่อควบคุมระยะแท่งทังสเตนให้เข้าใกล้หินเจียระไน 
  3.3 มอเตอร์ DV 12V เพื่อควบคุมการขึ้น-ลง และตั้งมุมองศาการลับปลายแท่งทังสเตน สามารถ
ควบคุมการเลื่อนระยะตั้งมุมองศา ต่ าสุด 19.8 สูงสุด 37.7 
  3.4 มอเตอร์ DV 12V เพื่อควบคุมหัวจับแท่งทังสเตน สามารถจับแท่งทังสเตน ขนาดตั้งแต่  1.6-
2.4 มิลลิเมตร นิยมใช้ขนาด 2.4 มิลลเิมตร สีแดงและลักษณะการลบัปลายแหลม 
  3.5 หน้ากากป้องกันขณะท าการลับปลายแท่งทังสเตน ใช้แผ่นอะคลิิกใสป้องกันขณะท าการลับ
ปลายแท่งทังสเตน โดยใช้แผ่นอะคิลิกใส หนา 2 มิลลิเมตร กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร จ านวน 2 ช้ิน 
ติดตั้งไวด้้านบนของแท่นเครื่องเจยีระไน 
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  3.6 หัวจับแท่งทังสเตน แท่งทังสเตนมขีนาดยาว 7 น้ิว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ 1.6-2.4 มิลลิเมตร 
จ านวน 1 หัว สามารถลบัไดส้ั้นสุด 4 น้ิว 
  3.7 อุปกรณ์วัดมุมองศา 
 4. ชุดสวิทซ์ เปิด-ปิด ควบคมุการท างานของชุดมอเตอร์  มี 6  ปุ่ม ไดแ้ก ่
  4.1 สวิทซ์ เปิด-ปิด ควบคมุการท างานของชุดมอเตอร ์
  4.2 สวิทซ์ปรับรเีซทระบบก่อนท างาน 
  4.3 สวิทซ์ปรับเลื่อนมอเตอร์หัวจับลวดเช่ือมทังสเตนลง ขณะลับปลายแท่งทังสเตน 
  4.4 สวิทซ์ปรับเลื่อนมอเตอร์หัวจับลวดเช่ือมทังสเตนข้ึน ขณะลบัปลายแท่งทังสเตน 
  4.5 สวิทซ์ปรับชุดมอเตอร์ขึ้น และตั้งมุมองศา 
  4.6 สวิทซ์ปรับชุดมอเตอรล์ง และตั้งมมุองศา 
 5. ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า 
 2. การทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับต้ังมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
  1. วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ 
  การทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน ดังนี ้
   1.1 ทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
ตามการใช้งานตามไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Electricity : DC) โดยการลับแท่งทังสเตนจะลับตามแนวยาว
ของทังสเตน (ประทีป  ระงับทุกข์. 2558 : 169) 
   1.2 การประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตน จากผู้เช่ียวชาญที่ผ่านการสอนวิชางานเช่ือมโลหะมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 5 ท่าน แสดงความคิดเห็น
ต่อชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลบัปลายแท่งทังสเตน ที่สร้างขึ้นในแบบประเมิน ประกอบด้วย ด้าน
การออกแบบโครงสร้าง และด้านคุณภาพการท างาน  
   1.3 การประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตน นักเรียนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ ที่เรียนรายวิชา งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา จ านวน 22 คน ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน และ
แสดงความคิดเห็นในแบบประเมิน ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ดีมากที่สุด ดี
มาก ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุง (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553 : 103) 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 ผู้เชี่ยวชาญ 
    2.1.1 ท าหนังสือเรียนเชิญผูเ้ชี่ยวชาญ นัดหมาย วัน เวลา เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ
ต้นแบบท่ีสร้างขึ้น พร้อมทั้งประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
 1) ดร. ประเวศ  ยอดยิ่ง ต าแหน่ง อดีตผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลยัเทคนิคสรุนารี  
 2) ดร. ดิเรก  สุวรรณฤทธิ์ ต าแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ 
 3) ดร.อนิวรรต  หาสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา 
 4) ดร. ประมวล  วิลาจันทร์  ต าแหนง่ ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคบ้านแพง 
 5) ดร. สรุชัย  วงษ์ฟูเกียรติ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
   2.1.2 แนะน าการใช้อุปกรณ์ทีส่ร้างขึ้น และแนะน าการใช้แบบประเมิน 
   2.1.3 สาธิตการใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังส เตน ให้
ผู้เชี่ยวชาญตอบข้อมูลในแบบประเมิน 
   2.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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  2.2 นักเรียน 
   นักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่เรียนรายวิชา งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 วิทยาลัย
สารพัดช่างนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 22 คน ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไน
ลับปลายแท่งทังสเตน และแสดงความคิดเห็นในแบบประเมิน มีขั้นตอนดังนี้ 
   2.2.1 จัดเตรียมนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ท่ีเรียนรายวิชา งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊ส
คลุม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จ านวน 22 คน  
   2.2.2 แนะน าการใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนให้
นักเรียน 
   2.2.3 สาธิตวิธีการใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนให้
นักเรียน 
   2.2.4 ให้นักเรียนทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตน 
   2.2.5 นักเรียนแสดงความคิดเห็นในแบบประเมิน 
   2.2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   3.2 วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจยีระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตน จากผูเ้ชี่ยวชาญ และจากนักเรียน โดยใช้วิธีหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การพัฒนาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน ซึ่งสามารถตั้งมุมองศาในการ
เจียระไนแท่งทังสเตนได้ตามที่ต้องการ และสามารถเลื่อนสไลด์ได้ในแนวซ้าย-ขวา โดยใช้มอเตอร์มีสวิตช์ เปิด-ปิด
อัตโนมัติ โดยจะช่วยแก้ไขปัญหาให้การเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตนได้มาตรฐาน  ลดระยะเวลา และลดความสิ้น
เปลื้องในการเจียระไนแท่งทังสเตน ส าหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา งาน
เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
 2. ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน  การเชื่อมโดยใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Electricity : DC) จากการใช้ชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับ
ปลายแท่งทังสเตน  ลักษณะของปลายแท่งทังสเตนที่ดีจะมีรูปร่างปลายแหลม ซึ่งได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประทีป  ระงับทุกข์ (2558) 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน ส าหรับ
การเช่ือมโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Electricity : DC) จะมีการลับปลายแท่งทังสเตนดังน้ี 
  1. ลักษณะของปลายแท่งทังสเตนท่ีดี เหมือนรูป A –D 
  2. ใช้กระแสไฟเช่ือมแบบ DCEN เปลวอาร์กแคบและนิ่งมาก รอยเช่ือมแคบมีการหลอมลึกมาก 
  3. ชนิดทังสเตนอิเล็กโทรดที่ใช้คือ EWTh1 และ EWTh2 
  4. แบบ A เหมาะกับกระแสไฟต่ าและโลหะบาง 
  5. แบบ B เหมาะกับกระแสไฟปานกลางและโลหะหนาปานกลาง 
  6. แบบ C และ D เหมาะกับกระแสไฟสูงและโลหะหนา 
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  A            B  C                     D 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  9  ลักษณะการแต่งปลายแท่งทังสเตนส าหรับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 
ที่มา : ประทีป  ระงับทุกข์ (2558 : 169) 

 

 
 

ภาพที่  10  ผลการทดสอบประสทิธิภาพการแต่งปลายแท่งทังสเตน 
 3. การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตน จากผู้เช่ียวชาญ และนักเรียนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา งานเช่ือมอาร์ก
ทังสเตนแก๊สคลุม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  3.1 การประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการ
เจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน จากผู้เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบโครงสร้าง ภาพรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

มาก ( =3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบเหมาะสม มปีระสิทธิภาพมากท่ีสดุเป็นอันดับแรก โดยมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( =3.97) รองลงมา คือ การจับยึด มปีระสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( =3.93) และ

มีประสิทธิภาพน้อยที่สดุเป็นอันดบัสุดท้าย คือ ความปลอดภัยในการท างาน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัปานกลาง 

( =3.23) ตามล าดับ และด้านคณุภาพการท างาน ภาพรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( =3.89) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถลับปลายแท่งทังสเตนได้องศาตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอันดับ

แรก โดยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดีมากท่ีสดุ ( =4.30) รองลงมา คือ ล้อหินเจียระไนหมุนได้ศูนย์กับตัวยึดจับแท่ง

ทังสเตน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดีมาก ( =3.93) และมีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ แท่ง

ทังสเตนท่ีลับ สามารถท างานได้เตม็ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดับดมีาก ( =3.67) ตามล าดับ 

  3.2 การประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่งทังสเตน 
จากนักเรียน ภาพรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( =4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( =4.53) รองลงมา คือ 
สามารถลับปลายแท่งทังสเตนได้องศาตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( =4.37) และมี
ประสิทธิภาพน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ล้อหินเจียระไนหมุนได้ศูนย์กับตัวยึดจับแท่งทังสเตน  มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีมาก ( =3.57) ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
  1.1 การท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญเป็นล าดับแรก ควรมีการ์ด 
(Guard) ป้องกันเศษหินเจียระไนที่เกิดจากการลับปลายแท่งทังสเตน และผู้ท างานควรสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งใน
การลับปลายแท่งทังสเตน 
  1.2 การเคลื่อนที่ในแนว ซ้าย-ขวา ควรจะมีการปรับตั้งระยะการเคลื่อนที่ให้เหมาะสมกับความ
กว้างของหน้าล้อหินเจียระไน 
  1.3 จากผลการพัฒนาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลายแท่ง
ทังสเตนในครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาช้ินงานด้านอื่น ๆ เพื่อการออกแบบเครื่องมือ และแม่พิมพ์ 
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการท างาน และลดความเมื่อยล้าในการท างาน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 จากผลการศึกษาออกแบบ และสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยจับตั้งมุมองศาในการเจียระไนลับปลาย
แท่งทังสเตน ส าหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊ส
คลุม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการออกแบบให้สามารถใช้ได้กับสถาน
ประกอบการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา 
  2.2 จากผลการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาช้ินงานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ท างานท่ีคล้ายคลึงกันได้ 
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บทคัดย่อ 
 การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศมากท่ีสุด ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ โดยใช้เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความ
ร้อนด้วยน้ า หากมีการบริหารจัดการระบบปรบัอากาศท่ีดีจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารลงได้ งานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิน้ า ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิน้ าเข้าและออก Evaporator และ Condenser ที่
มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า โดยศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกค่า
อุณหภูมิน้ าเข้าและออกด้าน Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้าและออกด้าน Condenser และค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ า
เย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า ขนาด 415 ตัน จ านวน 3 เครื่อง ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 
กันยายน 2560 ถึง 2 ธันวาคม 2560 น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น 
ผลการวิจัยพบว่า อุณหภูมิน้ าเข้าและออก Evaporator และ อุณหภูมิน้ าเข้าและออก Condenser มีอทิธิพลต่อค่า
ก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 เครื่อง ซึ่งสามารถใช้
สมการดังกล่าวในการหาวิธีการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ภายในอาคารอทิตยาทร 
 

ค าส าคัญ : เครื่องท าน้ าเย็น, อุณหภูมิน้ า, ประหยดัพลังงาน 
 
Abstract 
 This research study is about the consumption of electricity units in Aditayathorn 
Building of Mahidol University International College. It attempts to measure the consumption of 
electricity units of the building’s air conditioning system which uses a centralized water-cooled 
chiller. It is expected that efficient energy management will reduce the consumption of electricity 
units in the building. The objective of this research is to study the water temperature of both the 
inlet and outlet in the evaporator and the condenser and its effect on the power consumption of 
the water-cooled chiller.  Data were collected by recording the inlet and outlet water 
temperature of the evaporator and the condenser, electricity units sized 415 tons, three chillers 
during the first semester from September 11, 2017 to December 2, 2017.  The study used the 
Linear Multiple Regression method for analysis. This study has found that the water temperature 
of inlet and outlet in the evaporator and the condenser affects the consumption of electricity 
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units according to three chillers using the equation efficiency for controlling the factors that 
affect electrical energy saving in Aditayathorn Building. 
 

Keyword: Chiller Water, Temperature, Energy saving 
 
บทน า 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน ซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนอุณหภูมิ
สูงเกือบตลอดทั้งปี การปรับอากาศโดยการใช้เครื่องปรับอากาศ (Air Condition) ท าให้อุณหภูมิต่ าลงจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะช่วยท าให้เกิดความเย็นสบาย ซึ่งในปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันอย่างแพร่หลายเป็นจ านวน
มาก โดยเครื่องปรับอากาศนี้เองที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูง หากไม่มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด
พลังงานเครื่องปรับอากาศท่ีดี จะท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไป 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มีโครงการต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน โครงการรณรงค์เพื่อปลกูจิตส านึกในการอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
น ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคารเรียนจ านวน 9 ช้ัน ประกอบด้วย
ลานจอดรถช้ันใต้ดินจ านวน 3 ช้ัน และช้ัน 1 ถึง 6 ซึ่งเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส านักงาน พื้นท่ีส่วนกลาง และ
พื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ โดยอาคารมีการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ใช้เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วย
น้ า ซึ่งเครื่องท าน้ าเย็นนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนมาก หากมีการใช้งานที่ดี มีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 
 ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาค้นคว้าถึงปัจจัยอุณหภูมิน้ าที่มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของ
เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า โดยศึกษาอุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator อุณหภูมิน้ าออก Evaporator 
อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser และอุณหภูมิน้ าออก Condenser โดยท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยอุณหภูมิน้ าท่ีมีผล
ต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า กรณีศึกษา อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล” 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาก าลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า 
 2. เพื่อศึกษาอุณหภมูิน้ าเข้า-ออก Evaporator และ Condenser ที่มผีลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่อง
ท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า 
 3. เพื่อหาวิธีการใช้งานท่ีดีให้มีประสทิธิภาพ 
 4. เพื่อช่วยในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ท าการศึกษาเครื่องท าความเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า จ านวน 3 เครื่อง คือ เครื่องหมายเลข 
1, 2 และ 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 2. ท าการศึกษาเฉพาะภาคเรียนท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560  
 3. ท าการศึกษาปัจจัยอณุหภมูิน้ าซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator อุณหภูมิน้ าออก 
Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser และอุณหภูมิน้ าออก Condenser ที่มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท า
น้ าเย็น เท่านั้น 
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ค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
 ปรับอากาศ หมายถึง การลดอณุหภูมิให้กับห้องปรับอากาศ ท าให้เกดิความสบายต่อมนุษย ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. ก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

 ก าลังไฟฟ้าในทางไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์ P มีหน่วยเป็นวัตต์ (W) หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าใช้ไปให้กับอุปกรณ์ มีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าคูณกับกระแสไฟฟ้า  
 พลังงานไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์ (W) มีหน่วยเป็นวัตต์-ช่ัวโมง (Wh) หมายถึงปริมาณไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้
ไปทั้งหมด หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายให้ทั้งหมด คิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (แหล่งความรู้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, 
2014) 
 2. ส่วนประกอบของระบบปรับอากาศแบบเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า 
 ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่หรือระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เหมาะส าหรับพื้นที่ที่ต้องการปรับ
อากาศขนาดใหญ่ มีจ านวนห้องที่จ าเป็นต้องปรับอากาศหลายห้อง หลายโซน หรือหลายช้ัน โดยส่วนใหญ่จะใช้น้ า
เป็นสารตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนหรือความเย็น โดยมีส่วนประกอบของระบบดังต่อไปนี้  
  2.1 เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า (Water Cooled Chiller) ใช้ส าหรับระบบที่
ต้องการขนาดการท าความเย็นมาก ต้องมีการติดตั้งหอระบายความร้อน (Cooling Tower) เครื่องสูบน้ าระบาย
ความร้อน (Condenser Water Pump) และยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและ
ตะกรันในระบบท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอันเป็นสาเหตุท าให้ประสิทธิภาพเครื่องท าน้ าเย็นต่ าลง 
  2.2 เครื่องสูบน้ าเย็น (Chilled Water Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าท่ีสูบสารตวักลางหรือน้ า จาก
เครื่องท าน้ าเย็นไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เช่น เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) หรือคอล์ยเย็น (Fan 
Coil Unit) 
  2.3 ระบบส่งจ่ายลมเย็น (Air Handling Unit) และท่อส่งลมเย็น (Air Duct System) ท าหน้าที่ลด
อุณหภูมิอากาศภายนอก (Fresh Air) หรืออุณหภูมิอากาศไหลกลับ (Return Air) ให้อยู่ในระดับที่ควบคุม โดย
อากาศจะถูกเป่าด้วยพัดลม (Blower) ผ่านแผงคอล์ยน้ าเย็น (Cooling Coil) ซึ่งจะมีวาล์วควบคุมปริมาณน้ าเย็นที่
ส่งมาจากเครื่องท าน้ าเย็นด้วยเครือ่งสูบน้ าเย็นตามความต้องการของภาระการท าความเยน็ ณ ขณะนั้น อากาศเย็นที่
ไหลผ่านแผงคอล์ยเย็นจะไหลไปตามระบบท่อส่งลมเย็นไปยังพื้นที่ปรับอากาศ 
  2.4 คอล์ยร้อน (Condensing Unit) ใช้หอระบายความร้อน (Cooling Tower) ส าหรับระบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ า ซึ่งท าหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารท าความเย็น เนื่องจากน้ าที่ใช้ในระบบหล่อเย็น
ต้องใช้เป็นปริมาณมาก จึงจ าเป็นต้องใช้ระบบน้ าหมุนเวียน และใช้หอระบายความร้อนเพื่อปรับอุณหภูมิของน้ าให้
ต่ าลง เพื่อสามารถน ากลับไปใช้ได้อีก โดยอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศยิ่งต่ าเท่าใดจะยิ่งได้น้ าหล่อเย็นที่มี
อุณหภูมิต่ ายิ่งข้ึน (กระทรวงพลังงาน, 2553)  
 3. หลักการท างานของระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องท าน้ าเย็น 
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รูปที่ 1 แผนภาพระบบปรับอากาศ (กระทรวงพลังงาน, 2553) 
 

 จากรูปที่ 1 เครื่องท าน้ าเย็นแบบอัดไอประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์  (Compressor) คอนเดนเซอร์ 
(Condenser)   อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กแพนช่ันวาล์ว (Expansion Valve) โดยมีสารท าความเย็น 
เช่น R22 หรือ R134a บรรจุอยู่ภายในวงจรสารท าความเย็น เมื่อป้อนไฟฟ้าให้คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์จะดูด
ไอสารท าความเย็นจาก Evaporator แล้วอัดส่งไปที่ Condenser ที่ Evaporator สารท าความเย็นจะมีความดัน
และอุณหภูมิต่ า สารท าความเย็นจะดูดความร้อนจากน้ าเย็นที่ไหลผ่าน Evaporator และระเหยกลายเป็นไอใน
ขณะเดียวกันที่ Condenser สารท าความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิสูง ความร้อนจากสารท าความเย็นจะถ่ายเท
ให้กับน้ าหล่อเย็นท าให้สารท าความเย็นกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวที่ความดันสูง เมื่อสารท าความเย็นไหลผ่าน 
Expansion Valve ความดันก็จะลดลงเท่ากับความดันต่ า ท่ี Evaporator สารท าความเย็นจะไหลครบวัฏจักรสาร
ท าความเย็น น้ าหล่อเย็นเมื่อได้รับความร้อนจาก Condenser จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อถูกเครื่องสูบน้ าหล่อเย็นส่งไป
ที่หอท าความเย็น (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศโดยการระเหยน้ า ท าให้น้ าที่เหลือเย็นลง 
แล้วไหลกลับไปรับความร้อนที่ Condenser อีกท าให้ครบวัฏจักรน้ าหล่อเย็น น้ าเย็นเมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับ 
Evaporator ก็มีอุณหภูมิต่ าลง เมื่อถูกเครื่องสูบน้ าเย็นส่งไปที่เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) ก็จะถ่ายเท
ความร้อนใหก้ับอากาศ ท าให้น้ าร้อนข้ึนแล้วไหลกลับไปถ่ายเทความร้อนให้กับ Evaporator อีกท าให้ครบวัฏจักรน้ า
เย็นเครื่องส่งลมเย็นจะดูดอากาศร้อนจากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่อลมไปถ่ายเทความร้อนให้กับน้ าเย็น ท า ให้
อากาศมีอุณหภูมิต่ าลงแล้วส่งกลับไปที่ห้องปรับอากาศท าให้ครบวัฏจักรลมเย็น (คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
อาคาร, 2555) 
 4. การควบคุมการใช้ระบบปรบัอากาศแบบเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ระบบปรับอากาศส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มีขนาดพิกัดใหญ่เกินกว่าภาระท าความเย็นจริงเพื่อส ารอง
ไว้ส าหรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ จ านวนผู้อยู่อาศัยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท าให้เกิดภาระต่อการท าความเย็น 
ดังนั้นถ้าสามารถควบคุมระบบปรับอากาศให้ท างานได้เหมาะสมกับความต้องการจริงก็จะช่วยประหยัดพลังงาน 
ประสิทธิภาพของเครื่องท าน้ าเย็นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแตกต่างของสารท าความเย็น (Refrigerant) ระหว่างด้าน 
Evaporator กับ  Condenser หรือ  Refrigerant Lift ถ้ าอุณ หภู มิ ของสารท าความ เย็นแตกต่ างกันมาก 
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คอมเพรสเซอร์จะใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ดังนั้นการลดอุณหภูมิแตกต่างนี้ สามารถท าได้โดยลดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
ด้านเข้า Condenser หรือเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นด้านออก Evaporator (วัชระ มั่งวิทิตกุล, 2544)   
 5. ทฤษฎีสมการเชิงพหุคูณเชิงเส้น เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการประมาณหรือพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามจากตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบทั่วไปของสมการเชิงพหุคูณเชิงเส้นท่ัวไป คือ 
 รูปแบบทั่วไปของสมการเชิงพหุคูณเชิงเส้นท่ัวไป คือ 

 
Y=  

 
Y    คือ สมการความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม 

    คือ ค่าคงท่ีของสมการ 
  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยพหุคณูเชิงเส้นของตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3... 

     จนถึงตัวแปรอิสระที่ n 
   คือ ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3...จนถึงตัวแปรอิสระท่ี n 

 
 ในการวิเคราะห์สมการความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นนั้นจะเป็นการประมาณความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระ X ต่อตัวแปรตาม Y โดยท าการสร้างสมการความถดถอยเพื่อใช้ในการท านายตัวแปรตามหรือสิ่งที่เราสนใจ
ศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบว่าสมการความถดถอยนั้น สามารถอธิบายของความสัมพันธ์ได้ดีหรือไม่นั้น โดยส่วนใหญ่
แล้วจะดูจากสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)  ซึ่งสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) หมายถึง สัดส่วนที่ตัวแปร X สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร Y ได้ ดังนั้น ถ้า R2 มีค่ามากแสดงว่า Y และ X มีความสัมพันธ์กันมากหรือ
แสดงว่าตัวแปรอิสระของสมการความถดถอยนั้นสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้มาก โดย R2 = 
(ความแปรปรวนของ Y ที่เกิดจาก X / ความแปรปรวนของ Y ทั้งหมด) ดังนั้น 0 ≤ R2 ≤ 1 ถ้า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1 
แสดงว่าเปอร์เซ็นต์ที่ X สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง Y มีค่ามาก หรือ X และ Y มีความสัมพันธ์กันมาก แต่ถ้า 
R2 มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าเปอร์เซ็นต์ที่ X สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ Y มีค่าน้อย 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และคณะ  (2550) ท าการวิจัยเรื่อง “การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบ
ชิลเลอร์ : กรณีศึกษาการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์” สรุปไว้ว่า การพ่นละอองน้ าเพื่อลดอุณหภูมิอากาศบริเวณ
โดยรอบคอนเดนเซอร์ สามารถท าให้การใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศลดลง ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศหากอุณหภูมิ 
Condenser ลดลง การใช้ก าลังไฟฟ้าก็จะลดลง เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าก็เช่นกัน หากอุณหภูมิ
น้ าเข้า Condenser ลดลง จะท าให้การใช้ก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นลดลงด้วย 
 ศรายุทธ ขุนณรงค์ และคณะ (2548) ท าการศึกษา เรื่อง “การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วย
เทคนิคการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด” เพื่อศึกษาเทคนิคการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร โดยการควบคุมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ พบว่า วิธีการ
เพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นของระบบจะท าให้เครื่องท าน้ าเย็นใช้พลังไฟฟ้าน้อยลง โดยด าเนินการ ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นที่
ออกจากเครื่องท าน้ าเย็น หรือปรับตั้งเทอร์โมสตัทของเครื่องส่งลมเย็นให้สูงขึ้นจากค่าที่ตั้งไว้  ซึ่งโดยปกติจะตั้ง
อุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกไวที่ 44-45 องศาฟาเรนไฮต์ส าหรับเครื่องท าน้ าเย็น และ 75-77 องศาฟาเรนไฮต์ ส าหรับ
เครื่องส่งลมเย็น โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าตามภาระการท าความเย็น ซึ่งหากเราสามารถควบคุมและปรับเพิ่ม
อุณหภูมิน้ าเย็นข้ึน 1 องศาฟาเรนไฮต์จะสามารถประหยัดพลังงาน ของเครื่องท าน้ าเย็นได 5-7 เปอร์เซ็นต์  
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1.  อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator 
2.  อุณหภูมิน้ าออก Evaporator 
3.  อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser 
4.  อุณหภูมิน้ าออก Condenser 
 

ค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนดิระบาย
ความร้อนด้วยน้ า 

 ธีรพงศ์ บริรักษ์ และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ (2555) ท าการวิจัยเรื่อง “การลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยการใช้ PVC Filling” ผลการทดลองพบว่าการติดตั้งชุดลด
อุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์โดยใช้กระดาษเซลลูโลส เครื่องปรับอากาศสามารถระบายความร้อนได้ดี การใช้
พลังงานไฟฟ้าลดลงจากเครื่องปรับอากาศปกติร้อยละ 28.39 
 กนกทิพย์ เชื้อไผ่ (2541) ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาหาจุดเหมาะสมที่สุดส าหรับการประหยัดพลังงาน
โดยการจ าลองแบบการท างานของระบบท าความเย็นแบบชิลเลอร์” พบว่า ท่ีสภาวะการท างานปัจจุบัน น้ าที่เข้าสู่
เครื่องท าน้ าเย็นมีอุณหภูมิ 10.96 องศาเซลเซียส และน้ าหล่อเย็นที่เข้าสู่ Condenser มีอุณหภูมิ 27.71 องศา
เซลเซียส เครื่องท าน้ าเย็นจะใช้พลังงานไฟฟ้า 240.10 kW และหากปรับอุณหภูมิน้ าเข้าเครื่องท าน้ าเย็นให้เท่ากับ 
12 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นท่ีเข้า Condenser ยังคงเท่ากับ 27.71 องศาเซลเซียส ชิลเลอร์
จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเหลือ 232.45 kW และการประหยัดพลังงานในระบบชิลเลอร์จะมากขึ้น หากอุณหภูมิของ
น้ าหล่อเย็นท่ีเข้าสู่คอนเดนเซอร์ลดลง 
 พิสุทธ์ิ ชัยอมฤต (2545) ท าการศึกษาเรื่อง โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องท า
น้ าเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์  ได้ผลการทดสอบซอฟแวร์หน้าต่างวิเคราะห์สมการถดถอยโดยจับคู่
ระหว่างก าลังงานกับอุณหภูมิน้ าเย็นไหลกลับ เมื่อก าหนดให้ตัวแปรต้นเป็นก าลังไฟฟ้า (X) และอุณหภูมิน้ าเย็นไหล
กลับเป็นตัวแปรตาม (Y) พบว่า ตัวแปรทั้งสองเกี่ยวพันกันโดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.335 ได้สมการถดถอย Y = 0.206X 
+ 23.477 ซึ่งจากการทดลองปรับโหลดกระแสจะมีผลต่ออุณหภูมิน้ าเย็น ส่วนอุณหภูมิน้ าเย็นจะมีผลกับอุณหภูมิน้ า
เย็นไหลกลับ ผลการทดสอบซอฟต์แวร์หน้าต่างวิเคราะห์สมการถดถอยโดยจับคู่ระหว่างก าลังงานกับอุณหภูมิน้ า
หล่อเย็นไหลกลับ เมื่อก าหนดให้ตัวแปรต้นเป็นก าลังไฟฟ้า (X) และเลือกอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นไหลกลับเป็นตัวแปร
ตาม (Y) พบว่าตัวแปรทั้งสองมีความเกี่ยวพันกันโดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.13 ซึ่งจากการทดลองปรับโหลดกระแสและดู
ข้อมูลจากฐานข้อมูล พบว่า การปรับโหลดกระแสมีผลต่ออุณหภูมิน้ าหล่อเย็นไหลกลับแต่ไม่มากนัก และผลการ
ทดสอบซอฟแวร์หน้าต่างวิเคราะห์สมการถดถอยโดยจับคู่ระหว่างอุณหภูมิน้ าเย็นกับก าลังงาน เมื่อก าหนดตัวแปร
ต้นเป็นอุณหภูมิน้ าเย็น (X) และก าลังไฟฟ้าเป็นตัวแปรตาม (Y) พบว่าตัวแปรทั้งสองเกี่ยวกันกันโดยมีค่า R2 เท่ากับ 
0.118 ซึ่งไม่มากนัก โดยมีสมการถดถอย คือ Y = 1.327X + 82.439 การเกี่ยวพันจะขึ้นกับการปรับของผู้ควบคุม 
เนื่องจากผู้ควบคุมเป็นผู้ปรับโหลดไฟฟ้า 
 ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล (2549-2550) ท าการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของอุณหภูมิน้ าเข้าคอนเดนเซอร์ต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานรวมของเครื่องท าความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า” กล่าวว่า อัตราการใช้พลังงาน 
kW/ton ของเครื่องท าความเย็นแบบ Chiller  ที่ระบายความร้อนด้วยน้ ามีค่าแปรผนัตามภาระความร้อนของอาคาร 
(building load) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิน้ าเข้าคอนเดนเซอร์ (entering cooling water temperature 
หรือ ECWT) ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการท างานของระบบอันเนื่องมาจาก สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลาที่
แตกต่างกัน อัตราส่วนภาระความร้อนภายในของอาคาร และประเภทของระบบควบคุม compressor ของ chiller 
 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยอุณหภูมิน้ า
เข้าออก Evaporator และ Condenser ของเครื่องท าน้ าเย็นท่ีมีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็น 
 กรอบแนวคิด 
 ค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า 
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิด 
 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนน้ า 
 2. อุณหภูมิน้ าออก Evaporator มผีลต่อค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเยน็ชนิดระบายความร้อนน้ า 
 3. อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนน้ า 
 4. อุณหภูมิน้ าออก Condenser มผีลต่อค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเยน็ชนิดระบายความร้อนน้ า 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยปัจจัยอุณหภูมิน้ าเข้าและออก Evaporator และอุณหภูมิน้ าเข้าและออก Condenser ที่มีผล
ต่อค่าก าลังไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า (Chiller) กรณีศึกษา
อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่อง
ท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า และปัจจัยของอุณหภูมิน้ าเย็นและน้ าหล่อเย็นที่มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของ
เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ปรับอากาศต่อไป 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าภายในอาคารอทิตยาทร มีจ านวนทั้งสิ้น 4 เครื่อง เป็น
ผลิตภัณฑ์ Trane โดยเครื่องหมายเลข 1, 2 และ 3 เป็นเครื่องรุ่น CRTHD-1 มีขนาดตันความเย็น 415 ตัน และ
เครื่องหมายเลข 4  เป็นเครื่องรุ่น RTWS125 ขนาดตันความเย็น 100 ตัน ควบคุมการท างานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จ่ายความเย็นให้กับพื้นที่ส่วนกลาง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และส านักงานภายในอาคาร 9 ช้ัน โดย
เครื่องหมายเลข 1, 2 และ 3 สลับการท างานกันโดยนับช่ัวโมงการท างาน และในส่วนของเครื่องหมายเลข 4 ถูกใช้
กรณีที่โหลดในอาคารไม่มาก 
 การวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมลูอุณหภูมิน้ าเข้าและออกด้าน Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้าและออกด้าน 
Condenser และการใช้ก าลังไฟฟา้ของเครื่องท าน้ าเย็นหมายเลข 1, 2 และ 3 ซึ่งมีขนาดตันความเย็นเท่ากันคือ 
415 ตัน โดยท าการเก็บข้อมลูในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันท่ี 11 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2560 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ดิจิตอลมิเตอร์ ส าหรับตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้า 
 2. โปรแกรมควบคุมการท างานเครื่องท าน้ าเย็น (Chiller Plant Management) ส าหรับตรวจวัดและ
อ่านค่าอุณหภมูิน้ า 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary data) 
 เป็นการค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทบทวนว่ามีผู้ศึกษาหรือ
ผู้วิจัยคนใดบ้างที่เคยศึกษาประเด็นนี้ไว้ และหากรอบแนวคิดและทฤษฎีในการจัดท ากรอบแนวคิดและวิเคราะห์เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกค่าอุณหภูมิน้ าเข้าและออกด้าน Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้าและออก
ด้าน Condenser และค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นเครื่องที่ 1, 2 และ 3 ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่วันท่ี 11 
กันยายน 2560 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยแต่ละวันมีการใช้งานแต่ละเครื่องสลับกันไปโดยบันทึกข้อมูลที่เวลา 
8.00 น., 10.00 น., 12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น. 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ของข้อมูล 
เพื่อศึกษาปัจจัยอุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator  อุณหภูมิน้ าออก Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser และ 
อุณหภูมิน้ าออก Condenser ที่มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า โดยการ
ค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น (Linear 
multiple regression) 
 
ผลการศึกษา 
 ปัจจัยอุณหภูมิน้ าที่มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า ผู้วิจั ยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลของเครื่องท าน้ าเย็นทั้ง 3 เครื่องและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พบว่าข้อมูลมีความถูกต้อง น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมค านวณทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้   
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านอุณหภูมิน้ าและค่าก าลังไฟฟ้า
ของเครื่องท าน้ าเย็น 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยอุณหภูมิน้ าและค่าก าลังไฟฟ้าของ
เคร่ืองท าน้ าเย็น 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอุณหภูมิน้ าและค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็น 

อุณหภูมิน้ า 
หมายเลขเคร่ือง 

CH1 CH2 CH3 

 SD  SD  SD 
1. อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator 9.76 0.49 9.63 0.52 9.70 0.46 
2. อุณหภูมิน้ าออก Evaporator 
3. อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser  
4. อุณหภูมิน้ าออก Condenser 

6.61 
29.65 
31.93 

0.09 
2.20 
2.03 

6.84 
28.44 
31.60 

0.27 
1.39 
1.73 

6.63 
29.2 
32.74 

0.08 
0.75 
1.07 

5. ก าลังไฟฟ้า 154.07 21.39 143.56 19.89 153.87 14.84 
 จากตารางที่ 1 อุณหภูมิน้ าและค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นหมายเลข 1, 2 และ 3 พบว่า อุณหภูมิ
น้ าเข้า Evaporator ของเครื่องหมายเลข 1  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 9.76 องศาเซลเซียส ( =9.76 และ SD = 0.49) 
รองลงมาคือเครื่องหมายเลข 3 และ 2 ตามล าดับ อุณหภูมิน้ าออก Evaporator เครื่องหมายเลข 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ 6.84 องศาเซลเซียส ( = 6.84 และ SD = 0.27) รองลงมาคือเครื่องหมายเลข 3 และ 2 ตามล าดับ อุณหภูมิน้ า
เข้า Condenser เครื่องหมายเลข 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 29.65 องศาเซียลเซียส (  = 29.65 และ SD = 2.20) 
รองลงมาคือเครื่องหมายเลข 3 และ 2 ตามล าดับ อุณหภูมิน้ าออก Condenser เครื่องหมายเลข 3 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ 32.74 ( = 32.74 และ SD = 1.07) รองลงมาคือเครื่องหมายเลข 1 และ 2 ตามล าดับ และค่าก าลังไฟฟ้า
เครื่องหมายเลข 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 154.07 kW  (  = 154.07 SD = 21.39) รองลงมาคือเครื่องหมายเลข 3 
และ 2 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 รูปแบบทั่วไปของสมการเชิงพหุคูณเชิงเส้นท่ัวไป คือ 
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Y=  
 
Y    คือ   สมการความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม 

    คือ   ค่าคงท่ีของสมการ 
  คือ   ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยพหุคณูเชิงเส้นของตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3... 

     จนถึงตัวแปรอิสระที่ n 
   คือ  อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator เครื่องหมายเลข n 

    คือ  อุณหภูมิน้ าออก Evaporator เครื่องหมายเลข n 
   คือ  อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser เครื่องหมายเลข n 
   คือ  อุณหภูมิน้ าออก Condenser เครื่องหมายเลข n 

     คือ ค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องหมายเลข n 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าเครื่อง
หมายเลข 1 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย t Sig. 

อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator ( ) 29.808 9.929 0.000* 
อุณหภูมิน้ าออก Evaporator ( ) -25.700 -2.058 0.044* 
อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser ( ) 2.564 4.276 0.000* 
อุณหภูมิน้ าออก Condenser ( ) 2.530 7.762 0.000* 
ค่าคงท่ี -108.446 -1.381 0.173** 
R = .936    R² = .877    SEE = 7.76274    F = 101.486   Sig. = .000    * = P<0.05 

 จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว พบว่าตัวแปรทั้ง 
4 ตัว คือ อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator อุณหภูมิน้ าออก Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser และอุณหภูมิน้ า
ออก Condenser มีอิทธิพลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าหมายเลข 1 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .936 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 87.7 และสามารถน ามา
แทนค่าในสมการได้ดังต่อไปนี้ 
 

 ...............(1) 
                       (0.173**)    (0.000*)         (0.044*)      (0.000*)       (0.000*)  
 
ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าเครื่อง
หมายเลข 2 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย t Sig. 
อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator ( ) 25.648 15.218 0.000* 

อุณหภูมิน้ าออก Evaporator ( ) -29.393 -13.155 0.000* 

อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser ( ) 2.183 4.955 0.000* 

อุณหภูมิน้ าออก Condenser ( ) 3.154 6.744 0.000* 
ค่าคงท่ี -64.144 -3.130 0.003** 
R = .976    R² = .952    SEE = 4.49036    F = 284.844   Sig. = .000    * = P<0.05 
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว พบว่าตัวแปรทั้ง 
4 ตัว คือ อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator อุณหภูมิน้ าออก Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser และอุณหภูมิน้ า
ออก Condenser มีอิทธิพลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าหมายเลข 2 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .976 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 95.2 และสามารถน ามา
แทนค่าในสมการได้ดังต่อไปนี้ 

  ...............(2) 
                     (0.003**)  (0.000*)         (0.000*)         (0.000*)        (0.000*)  
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยค่าก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าเครื่อง
หมายเลข 3 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย t Sig. 
อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator ( ) 27.790 18.181 0.000* 
อุณหภูมิน้ าออก Evaporator ( ) -13.698 -2.142 0.036* 
อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser ( ) 2.366 3.009 0.004* 
อุณหภูมิน้ าออก Condenser ( ) 2.233 3.130 0.003* 
ค่าคงท่ี -166.917 -3.550 0.001** 
R = .970    R² = .941    SEE = 3.72525    F = 227.624   Sig. = .000    * = P<0.05 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว พบว่าตัวแปรทั้ง 
4 ตัว คือ อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator อุณหภูมิน้ าออก Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser และอุณหภูมิน้ า
ออก Condenser มีอิทธิพลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าหมายเลข 3 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .970 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 94.1 และสามารถน ามา
แทนค่าในสมการได้ดังต่อไปนี้ 
 

  ...............(3) 
                (0.001**)  (0.000*)         (0.036*)      (0.004*)      (0.003*) 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยอณุหภูมิน้ าท่ีมผีลต่อคา่ก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า 
กรณีศึกษา อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหดิล พบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละปัจจัยและแตล่ะเครื่องท าน้ าเย็น มี
ความถูกต้องของข้อมูลและมีผลในทางสถิติไม่แตกต่างกัน 

 2. ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยของเครื่องท าน้ าเย็น 

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว พบว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัว คือ 
อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator อุณหภูมิน้ าออก Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser และอุณหภูมิน้ าออก 
Condenser มีอิทธิพลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า ซึ่งเครื่องท าน้ าเย็น
หมายเลข 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .936 และมีความสัมพันธ์ร้อยละ 87.7 เครื่องท าน้ าเย็น
หมายเลข 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .976 และมีความสัมพันธ์ร้อยละ 95.2 และเครื่องท าน้ า
เย็นหมายเลข 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .970 และมีความสัมพันธ์ร้อยละ 94.1 สามารถสรุป 
สมการได้ดังนี ้
เครื่องท าน้ าเย็นหมายเลข 1 : ...........(1) 
เครื่องท าน้ าเย็นหมายเลข 2 .........(2) 
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เครื่องท าน้ าเย็นหมายเลข 3 : ........(3) 
 

3. ผลการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัย 
  3.1 อุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อน
ด้วยน้ า โดยมีผลในทิศทางเดียวกัน (แปรผันตาม) ทั้ง 3 เครื่อง คือ หากอุณหภูมิน้ าเข้าเครื่องท าน้ าเย็นด้าน 
Evaporator มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะมีผลท าให้เครื่องท าน้ าเย็นใช้ก าลังไฟฟ้ามากข้ึน สอดคล้องกับโปรแกรมตรวจสอบ
และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องท าน้ าเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (พิสุทธิ์  ชัยอมฤต, 2545) และ
สอดคล้องกับการศึกษาหาจุดเหมาะสมที่สุดส าหรับการประหยัดพลังงานโดยการจ าลองแบบการท างานของระบบ
ท าความเย็นแบบชิลเลอร์ (กนกทิพย์  เช้ือไผ่, 2541)  
  3.2 อุณหภูมิน้ าออก Evaporator มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อน
ด้วยน้ า โดยมีผลในทิศทางตรงกันข้าม (แปรผกผัน) ทั้ง 3 เครื่อง คือ หากอุณหภูมิน้ าออกเครื่องท าน้ าเย็นด้าน 
Evaporator มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะมีผลท าให้เครื่องท าน้ าเย็นใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยลง สอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุม
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นและน้ าเย็นเข้าเครื่องท าน้ าเย็น (วัชระ มั่งวิทิตกุล, 2544) และสอดคล้องกับผลงานวิจัย การลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วยเทคนิคการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด (ศรายุทธ ขุนณรงค์ และคณะ, 2548)  และสอดคล้องกับโปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของเครื่องท าน้ าเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (พิสุทธ์ิ ชัยอมฤต, 2545)  
  3.3 อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อน
ด้วยน้ า โดยมีผลในทิศทางเดียวกัน (แปรผันตาม) ทั้ง 3 เครื่อง คือ หากอุณหภูมิน้ าเข้าเครื่องท าน้ าเย็นด้าน 
Condenser มีอุณหภูมิสูงขึ้น มีผลท าให้เครื่องท าน้ าเย็นใช้ก าลังไฟฟ้ามากขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุม
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นและน้ าเย็นเข้าเครื่องท าน้ าเย็น (วัชระ มั่งวิทิตกุล, 2544)และสอดคล้องกับผลงานวิจัย การลด
ค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษาการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ (ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และ
คณะ, 2550) และสอดคล้องกับการศึกษาหาจุดเหมาะสมที่สุดส าหรับการประหยัดพลังงานโดยการจ าลองแบบการ
ท างานของระบบท าความเย็นแบบชิลเลอร์ (กนกทิพย์ เชื้อไผ่, 2541)  
  3.4 อุณหภูมิน้ าออก Condenser มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อน
ด้วยน้ า โดยมีผลในทิศทางเดียวกัน (แปรผันตาม) ทั้ง 3 เครื่อง คือ หากอุณหภูมิน้ าออกเครื่องท าน้ าเย็นด้าน 
Condenser มีอุณหภูมิสูงขึ้น มีผลท าให้เครื่องท าน้ าเย็นใช้ก าลังไฟฟ้ามากข้ึน สอดคล้องกับโปรแกรมตรวจสอบและ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องท าน้ าเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (พิสุทธ์ิ ชัยอมฤต, 2545) 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส าหรับช่าง วิศวกร ผู้ควบคุมการใช้พลังงาน และ
ผู้จัดการอาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ โดยปัจจัยที่
น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ อุณหภูมิน้ าเข้าและออก Evaporator และ อุณหภูมิน้ าเข้าและออก Condenser ที่มีผลต่อค่า
ก าลังไฟฟ้าเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า 
 จากผลการวิจัยอุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator อุณหภูมิน้ าออก Evaporator อุณหภูมิน้ าเข้า Condenser 
และอุณหภูมิน้ าออก Condenser มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็น ทั้ง 3 เครื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าควรมีมาตรการในการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ โดยควบคุมอุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator โดยการ
ควบคุมการใช้โหลดปรับอากาศในแต่ละห้องให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับตั้งพิกัดอุณหภูมิน้ าออกของเครื่อง
ท าน้ าเย็นให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องการท าความเย็นในห้องที่ถูกปรับอากาศให้สามารถรับรู้ถึงความ
เย็นสบายเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละห้อง และการลดอุณหภูมิน้ าเข้า Condenser โดยการเพิ่มหอผึ่งเย็นให้
ท างานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้น้ าเข้า Condenser มีอุณหภูมิต่ าลงได้ โดยต้องพิจารณาค่าพลังงานของหอผึ่งเย็นที่เพ่ิม
ขึ้นกับการใช้พลังงานของเครื่องท าความเย็นที่ลดลงว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เมื่อพิจารณาสมการถดถอยท้ัง 3 สมการ 
พบว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าเข้าด้าน Evaporator ของเครื่องหมายเลข 1 และ 3  จะมีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้า
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ของเครื่องท าน้ าเย็นเครื่องที่ 1 และ 3 มากที่สุด ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หากจะพิจารณาการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
จากเครื่องท าน้ าเย็นเครื่องที่ 1 และ 3 ควรพิจารณาการควบคุมอุณหภูมิน้ าเข้า Evaporator ให้มีค่าต่ าลง โดย
ควบคุมพื้นที่การเปิดโหลดเพื่อลดการสูญเสียอุณหภูมิน้ าในระบบ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าออกด้าน 
Evaporator ของเครื่องหมายเลข 2  จะมีผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นเครื่องที่ 2 มากท่ีสุด ผู้วิจัย
จึงมีความเห็นว่า หากจะพิจารณาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องท าน้ าเย็นเครื่องที่ 2 ให้พิจารณาการปรับตั้ง
อุณหภูมิน้ าออก Evaporator ให้มีค่าสูงขึ้น ส าหรับอุณหภูมิน้ าเข้าและออก Condenser ของเครื่องท าน้ าเย็นทั้ง 3 
เครื่อง มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าน้อยมาก 
 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า เช่น 
อุณหภูมภิายนอก อุณหภูมิน าเข้าภายใน ประสิทธิภาพน้ า การระบายอากาศภายในห้องเครื่องท าน้ าเย็น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อศึกษาช่องทางในการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  2)  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ 3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการผ่านช่องทางการสื่อสาร
ด้านเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วย  อาจารย์  บุคลากร  
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  916  คน  น ามาก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร  ทาโร่ยามาเน่  
ได้จ านวน  278  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติที่
ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าความถี่  และ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ของอาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และนักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ประชาสัมพันธ์การข่าวสารไปผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากที่สุด  คือ  ผ่านทาง
ระบบ  Line ( = 4.55, S.D.= 0.68)  รองลงมา  คือ  ผ่านทางระบบ Facebook ( = 4.51, S.D.= 0.67)  ผ่านทาง
โทรศัพท์ ( = 4.47, S.D.= 0.69)  และ  ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.45, S.D.= 0.65) 
 2. ระดับประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยรวมพบว่า  คุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  ( = 4.36, S.D. = 0.51) 
 3. ข้อเสนอแนะในการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยเรียงจากมความถี่มากไปหาน้อย  ได้ดังนี้  อยากให้มีการบริการเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางด้าน
สารสนเทศให้มากขึ้น  อยากให้มีมุมให้บริการข้อมูลข่าวสารของคณะอย่างเพียงพอ  อยากให้มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของคณะเพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร  อยากให้มีการบริการข่าวสารด้านช่องทางการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง  และอยากให้การบริหารจัดการของคณะด้านการบริการข่าวสารอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาค
หรือเท่าเทียมกัน  เพื่อความเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้  ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ  การรับรู้ข่าวสาร  ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to 1) investigate the service channels of the Faculty 
of Information Technology for information technology communication; 2) to assess the efficiency 
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in information perception through the communication channels of the lecturers, officers and 
students of the faculty of Information technology, and to find useful suggestions for information 
services through the communication channels of the Faculty of Information Technology. The 
samples were two hundred and seventy eight participants selected from nine hundred and 
sixteen populations consisting of the lecturers, officers and students of the Faculty of Information 
Technology. Taro Yamane method was used to calculate the sample size from. The research 
instrument was a five-point-rating-scale questionnaire. The statistics used in the research were 
the percentage, frequency, mean and standard deviation. 
Results of the research were as follows:  
 1. The findings showed that the four channels of online communication of the 
lecturers, officers and students of the Faculty of Information Technology were line 
communication system  ( = 4.55, SD = 0.68),  Facebook ( = 4.51, SD = 0.67), telephone  ( = 4.47, 
SD = 0 69) and website of the faculty ( = 4.45, S.D. = 0.65) respectively. 
 2. The average efficiency in information perception of the faculty members through 
the online channels of information communication was at a high level ( = 4.36, S.D. = 0.51). 
 3. Regarding suggestions, four most frequent suggestions for the communication 
channel are more channels of information communication services, establishing many 
information corners of the faculty, disseminating information to the faculty members through the 
website, providing continuous and equal information services to all the faculty members 
respectively based on the international standards. 
 
Keywords :  Efficiency, Information Perception, Online Communication Channels 
 
บทน า 
 ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญเพราะถือว่าเป็นการถ่ายทอดข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการในเวลาที่เหมาะสม  ในขณะเดียวกันการสื่อสารก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ใช้สื่อสารให้อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน  โดยอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเรียนการสอนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดไว้ให้ได้หลายช่องทางด้วยกัน  เช่น  บอร์ดประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์สอบถามจากบุคลากรของหน่วยงาน  
นอกจากนั้น  ยังได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการสื่อสาร  เช่น  อีเมล์  เว็บไซต์ของ
คณะ  และเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ก็เป็นช่องทางในการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน  และการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   และมีภารกิจตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยได้น านโยบายของมหาวิทยาลัยลงสู่การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ผู้มารับบริการของ
ส านักงานคณะซึ่งคณะฯได้มีการประชุมผู้บริหาร  และอาจารย์ประจ าคณะ  เพื่อปรับปรุงแผนการด าเนินงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ซึ่งนโยบายในการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีดังน้ี 
 1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม 
 2. พัฒนานักศึกษา และบุคลากรตามเอกลักษณ์ “SMART IT ”  
  S (Service Mind)    หมายถึง การมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ 
  M (Master)            หมายถึง การท างานอย่างมืออาชีพ 
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  A  (Accountability/Tranparency)  หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความช่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  
         และรับผิดชอบ 
  R (Relationship)     หมายถึง การมีน้ าใจ  เปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง 
  T (Teamwork)   หมายถึง การท างานเป็นทีม 
 และอัตลักษณ์ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางการให้บริการไอซีทีแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่สากล  
 3. บูรณาการงานประจ าสู่งานวิจัย  (IR2R  : Integrated Routine to Research) 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนางานด้านไอซีที  การพัฒนา
บุคลากร  และการน าเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และงานวิจัยน าร่อง  
 5. ด าเนินการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน  และการบริห าร ด้วยนโยบาย “GREEN IT” หรือ
เทคโนโลยีสีเขียวคือ แนวคิดในการบริหารจัดการและเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และพัฒนานักศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล  
ภายในปี พ.ศ. 2560 (แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2557–2561: 5)  
 จากการด าเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่ง
โครงสร้างภายหน่วยงานส านักงานคณบดี  ออกเป็น  5  กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มงานอ านวยการ  กลุ่มงานบริการ
การศึกษา  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ
อาจารย์และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อผู้มาใช้บริการทั่วไป  ทั้งนี้ในการให้บริการของส านักงาน
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมกับการให้บริการอาจารย์  บุคลากรและ
นักศึกษาในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างของคณะ  เช่น  การประชมสัมพันธ์ผ่านบอร์ด  ระบบ Line  Facebook  
และผ่านเว็บไซต์  เพื่อให้อาจารย์บุคลากร  และนักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การให้บริการของส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวยังมีอาจารย์ และนักศึกษาบางกลุ่มที่รับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง  ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการที่คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้  ดังนั้น  ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบด้านการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพ  รวมทั้งสภาพปัญหาในการให้บริการ  เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการให้บริการของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาช่องทางในการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางการสื่อสารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการผ่านช่องทางการสื่อสารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการผ่านช่องทางการสื่อสารด้าน
เทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี ้
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 ความหมายของการรับรู้ 
 อุบลวรรณา ภวกานันท์  และคณะ (2554 : 5)  ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการรู้สึกและการรับรู้ คือ การ
ที่อวัยวะรับความรู้สึกมีหน้าที่รับรู้ข้อมูลที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ส่งผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่สมองข้อมูลจะอยู่ในรูปของ
พลังงานต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ อวัยวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลังงานได้เฉพาะเช่น ตารับแสง 
หูรับเสียง ผิวหนังรับอุณหภูมิ สมัผัส ฯลฯ ข้อมูลเร้าอวัยวะรับความรู้สึกให้แปรพลังงานเหล่านี้เป็นกระแสประสาท
เดินทางสู่สมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น ได้ยิน นั่นคือการับรู้จึงเป็นขบวนการรับรู้ 
 สุธรรม  รัตนโชติ (2553: 84)  ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า บุคคลจะถูกรุมล้อมด้วยสิ่งเร้าซึ่งมาจาก
สิ่งแวดล้อมผ่านเข้ามาในความรู้สึกสัมผัส(senses) โดยการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส และสัมผัส หรือประสาทสัมผัส 
ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย และบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะที่สนใจ กระบวนการรับรู้ (Perception Process) เป็น
กระบวนการทางความคิด (Cognitive process) ที่ประกอบด้วย สิ่งเร้า (stimuli) ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการดา
เนินชีวิต กระบวนการรับรู้ (Perception Process) ซึ่งประกอบด้วย การสังเกต เลือก และการแปลความหมาย และ
ก่อให้เกิดการตอบสนอง (Response)โดยมีทัศนคติ ความรู้สึก แรงจูงใจ พฤติกรรม เหล่านี้เป็นต้น 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
 พัชราวัล  พันธศิลาโรจน์ (2551)  ได้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้  แบ่ง
ออกเป็น  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้รับรู้  แบ่งได้  2  ด้าน  คือ   
  1.1 ด้านกายภาพ  หมายถึง  อวัยวะสัมผัส  ถ้าอวัยวะสัมผัสสมบูรณ์ก็จะรับรู้ได้ดี  ถ้าหย่อน
สมรรถภาพ  เช่น  หูตึง  ตาสั้น  ก็จะรับรู้ได้ไม่ดี 
  1.2 ด้านสติปัญญา  คือ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  มีหลายประการ  เช่น  ความจ า  อารมณ์  
สติปัญญา  ความพร้อม  การสังเกตพิจารณา  เป็นต้น 
 2. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา  ได้แก่   
  2.1 ความรู้เดิม  หมายถึง  กระบวนการรับรู้เมื่อสัมผัสแล้ว  ต้องแปลเป็นสัญลักษณ์โดยอาศัย
ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะรับรู้  ฉะนั้น  หากไม่มีความรู้เดิมมาก่อนก็จะท าให้การรับรู้ผิดไปจากความเป็น
จริง 
  2.2 ลักษณะของสิ่งเร้า  หมายถึง  คุณสมบัติซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ให้คนสนใจท่ีจะรับรู้  หรือท า
ให้การรับรู้เกิดการคลาดเคลือ่น  เช่น  ความคล้ายคลึง  ความต่อเนื่องของสิ่งเร้า  และสภาพื้นฐานของการรับรู้  เป็น
ต้น 
 นวลศิริ  เปาโรหิตย์ (2535 : 24)  กล่าวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่ามี  2  ประเภท  คือ 
 1. คุณสมบัติในจิตใจของผู้รับรู้  ได้แก่  ความสนใจ  ความต้องการ  ทัศนคติ  และความใส่ใจ  เป็นต้น 
 2. คุณสมบัติของสิ่งเร้าภายนอกที่มีต่อความสนใจ  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลสิ่งเร้า  การเคลื่อนไหวของ
สิ่งเร้า  และการคิดซ้ า ๆ กัน 
 ดังนั้น  สามารถกล่าวได้ว่า  การรับรู้ถือเป็นกระบวนการแปลความหมายจากการสัมผัส  การรับรู้ของแต่
ละบุคคลนั้นแตกต่างกันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง  และปัจจัยที่ส าคัญ  คือ  ความสนใจต่อสิ่งเร้าซึ่งมีผลต่อการ
เลือกรับรู้  นอกจากนี้การจะรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล  เช่น  อวัยวะ
สัมผัส  และประสบการณ์ที่ผ่านมา 
 ความหมายของการสื่อสาร 
 ธิติภพ  ชยธวัช (2548 : 130) กล่าวว่า “การสื่อสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและส่งมีความหมายต่าง 
ๆ จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน หรือเป็นการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
และการส่งมอบสิ่งท่ีมีความส าคัญต่าง ๆ” 
 วิรัช  สงวนวงศ์วาน (2547 : 115) ให้ความหมายว่า “การสื่อสารคือการถ่ายโอน (transfer and 
understanding of meaning) ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถส่งผลต่อความหมาย
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และผู้รับเกิดความเข้าใจถูกต้อง การสื่อสารอาจมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล ( interpersonal 
communication)และเป็นเครือข่ายองค์กรหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการติดต่อสื่อสารขององค์กร (organization 
communication) 
 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สุขุม  เฉลยทรัพย์และคณะ (2555 : 2)  ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ประดิษฐ
กรรม (innovate) ที่มีความสัมพันธ์กับการผลิต การประมวลผล และการจ าแนกแจกจ่ายสารสนเทศไปยังผู้ใช้
ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่โทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น เมื่อรวมกันระหว่างเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ ก็กลายเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเรียกสั้นๆว่า “IT” 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 408)  ได้นิยามความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การจัดเก็บ
ในกระบวนการการด าเนินงานของสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ  ตั้งแต่การเสาะแสวงหา  การวิเคราะห์  การจัดเก็บ  
การจัดการ  และการเผยแพร่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง  ความแม่นย า  และความรวดเร็ว  ทันต่อการ
น ามาใช้ประโยชน์ 
ความหมายของความพึงพอใจ 
 โดยทั่วไปการศึกษาความพึงพอใจนิยมศึกษาใน  2  กรณี  คือ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ( Job 
Satisfaction)  และความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction)  ซึ่งมี นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความ
หมายความพึงพอใจไว้  ดังนี้  
 อเนก  สุวรรณบัณฑิต  และ ภาสกร  อดุลพัฒนกิจ (2548 : 172–173)  ได้กล่าวถึง  ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือทางลบ ต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการ  
และการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ซึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อม  
และสถานการณที่เกิดขึ้นระหว่างการบริการได้แก่  
 1. ผลิตภัณฑ์บริการ  ในการน าเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการ ท่ีมีคุณภาพ  และระดับการ
ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ  โยผู้ให้บริการจะต้อง แสดงให้ผู้รับบริการเห็นถึงความเอาใจใส่ต่อ
การเสริมสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่งมอบ ให้แก่ผู้รับบริการ 
 2. ราคาค่าบริการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมิน คุณภาพและรูปแบบของการ
บริการวิชาการที่จะต้องจ่ายออกไป  โดยให้ผู้ให้บริการจะต้องก าหนด ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพและ
เป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย(Willingncss to Pay) ของผู้รับบริการ  ค่าบริการจะถูกหรือจะแพงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคาของกลุ่มผู้รับบริการอีกด้วย 
 3. สถานที่บริการ  ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก  มีสถานที่กว้างขาวงเพียงพอ  และต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในทุกด้าน  เช่น  
การมีสถานที่จอดรถ  หรือการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ซึ่งท าให้ประเด็นด้านสถานที่ให้บริการลดลงไปได้  
เป็นต้น 
 4. การส่งเสริมแนะน าบริการ  ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการทั้งในด้าน
คุณภาพการบริการ  และภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้รับบริการได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปช่วย
ประเมินเพื่อตัดสินใจใช้บริการต่อไป 
 5. ผู้ให้บริการ  จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
ของผู้รับบริการ  โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ  การวางรูปแบบการบริการจะต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ  ทั้งแสดงพฤติกรรมการบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วย
จิตส านึกของการบริการ  
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 6. สภาพแวดล้อมของการบริการ  ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคารสถานที่  
ผ่านการออกแบบตกแต่ง  การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัว  สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผู้ให้บริการ  
และสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย 
 7. กระบวนการบริการ  ผู้ให้บริการต่างมั่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิ ภาพของการจัดการ ระบบการ
บริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัว  และความสามารถในการสนองตอบต่อความ ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ  โดยการน าบุคลากร  เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริการและหวังต่อประสิทธิผล
ที่จะเกิดต่อผู้รับบริการอีกด้วย  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้นสามารถแบ่งออกเป็น  2  ระบบด้วยกัน  คือ  
 1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวังเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีตาม ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ  และระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ต่ ากว่าความคาดหวังนั้นได้  เพื่อให้ผู้รับบริการ รู้สึกยินดี  และมีความสุขในการ 
มารับบริการนั้น 
 2. ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวัง  เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการคาดหวังท่ีจะสร้างให้เกิน กว่าความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ  เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกปราบปลื้มใจประทับใจในบริการที่ ได้รับซึ่งเกินความคาดหวังที่ตั้งใจ
ไว ้
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความพึงพอใจของมนุษย์ในด้านความรู้สึก  ความคิดเห็นต่ออารมณ์  
ตอบสนองต่อสภาพการณ์ต่างๆ  ในการปฏิบัติงานมี  3  ทฤษฎี  ดังนี้ 
 1. Existence-growth Theory  ได้แบ่งระดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น  3  ขั้น  คือ(สมพงษ์  
เกษมสิน 2530: 89-96) 
  1.1 ความต้องการด ารงอยู่ (Existence Needs)  เป็นความต้องการจะด ารงชีวิต  ได้แก่  ความ
ต้องการทางด้านร่างกาย  และด้านความปลอดภัย 
  1.2 ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs)  เป็นความต้องการจะมีสมัพันธ์กับ
บุคคลอื่นๆ  ในสังคม 
  1.3 ความต้องการทางด้านความก้าวหน้า (Growth Needs)  เป็นความต้องการขั้นสูง  เป็นความ
ต้องการที่จะได้รับการยกย่อง  ในสังคม  และไดร้ับความส าเร็จในชีวิต 
 2. ทฤษฎี  2  ปัจจัยของเฮริทซ์เบริก  ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน  โดยใช้
ทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg,s Two Factor Theory  หรือมี ช่ืออีกหลายช่ือ  เช่น  Motivation  
Maintenance Theory, Dual Factor Theory  หรือ  Motivation Hygiene  Theory  เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึง
ความพึงพอใจ  และไม่พึงพอใจในการท างาน  เฮริทซ์เบริก  และคณะได้ท าการทดลอง  โดยการสัมภาษณ์วิศวกร
และนักบัญชีประมาณ  200  คน  จากอุตสาหกรรม  11  แห่ง  ในบริเวณเมืองฟิตสเบอร์  รัฐเพนซิวาเนีย  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โดยการสอบถามจากคนงานแต่ละคนเพื่อหาค าตอบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท าให้เขารู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  
ตลอดจนหาสาเหตุจากการวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์  เฮริทซ์เบริก  และคณะได้สรุปว่ามีปัจจัยส าคัญ  2  
ประการ  ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือความไม่ชอบของแต่ละบุคคล  ปัจจัยดังกล่าวเรียกว่า  ปัจจัยจูงใจ 
(Motivator)  และปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor)  หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ปัจจัยสุขภาพอนามัย 
(Hygiene Factor) 
 ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง  เป็นปัจจัยที่จูงใจให้คนชอบและรักงาน  เป็นตัวการ
สร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์กรการปฏิบัติงาน  ได้อยา่งมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ประกอบด้วย  5  ประการ  
คือ 
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 1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement)  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถท างานได้
เสร็จสิ้น  และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  มีความสรมารถในการป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น  เมื่อ
ผลงานส าเรจ็จึงเกิดความรูส้ึกพอใจ  และปลืม้ใจในผลส าเร็จของงานนั้น 
 2. การไดร้ับการยอมรับนับถือ (Recognition)  หมายถึง  การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา  จากเพ่ือน  จากผูม้าขอรับค าปรึกษา  หรือจากบุคคลในหน่วยงาน  การยอมรบันี้อาจจะอยู่ในรูปของ
การยกย่องชมเชย  แสดงความยินดี  การให้ก าลังใจ  หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรบั
ความสามารถ  เมื่อท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลผุลส าเร็จ  การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 
 3. ลักษณะของการปฏิบัติงาน (The Work Itself)  หมายถึง  งานท่ีน่าสนใจ  งานท่ีต้องอาศัย
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  ท้าทายให้ต้องลงมือท า  หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถท าไดต้ั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพัง
ผู้เดียว 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsibility )  หมายถึง  ความพึงพอใจที่ เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ  และมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่   ไม่มีการตรวจสอบหรือ
ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด  
 5. ความก้าวหน้า (Advancement)  หมายถึง  ได้รับเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  ของบุคคลในองค์การ  มี
โอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิม่เติม  หรือได้รับการฝึกอบรม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

                               ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพการรบัรู้ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัไว้  ดังนี้ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา  ได้แก่  บุคลากร  นักศึกษาและผู้มาใช้บริการของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
จ านวน  916  คน 
 

ช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.  ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.  ผ่านการจัดประชุม 
3.  ผ่านทางวารสารของคณะ 
4.  ผ่านทาง Electronic mail (e-mail)  
5.  ผ่านทางโทรศัพท์ 
6.  ผ่านทางระบบ Line   
7.  ผ่านทางระบบ  Facebook   
8.  ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
9.  ผ่านทางระบบข้อความอัตโนมตัิ  (SMS) 
10. ผ่านทางระบบ  Twitter 
11. ผ่านทางระบบ e-document 

ประสิทธิภาพการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่าน
ช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของอาจารย์  บุคลากร  และ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   
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 กลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ
ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน  916  คน  น ามาน ามาก าหนดเป็นกลุม่ตัวอย่างโดยใช้สูตร ท่าโร่ยามาเน่   
ได้กลุม่ตัวอย่าง  จ านวน  278  ดังนี้   

สูตรทาโรยามาเน่                           N 
                   1 + Ne2 

  N  =  916  (ประชากรรวม) 
  e   =  0.05  (ค่าความคลาดเคลื่อน) 
 แทนค่าตามสูตร      =            916 
                  1 + (916)(0.05)2   
          = 278  คน 
 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยัในครั้งนี้  เท่ากับ 278  คน   
 2. ขั้นตอนการสุม่กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจยัใช้วิธีการสุ่มกลุม่ตัวอย่างแบบง่าย  โดยเป็นกลุ่มตัวอยา่งจากผู้
มาใช้บริการส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เครื่องมือที่ใช้ศึกษาประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นแบบสอบถาม  โดยเป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับคุประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น  4  ตอน  
ได้แก่ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเลือกตอบ  ได้แก่  อาจารย์  บุคลากร  
และนักศึกษา   
  ตอนที่  2  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ตอนที่  3  แบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ตอนท่ี  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั่วไปท่ีมีต่อประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา  ด้านภาษา  และด้านสถิติการวัดผล  การตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา 
(Content Validity)  เพื่อให้คลอบคลุมเนื้อหาและความเป็นปรนัยของเครื่องมือ  โดยการหาค่า IOC (Index of 
Congruence)  และพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามตั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป  โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ (ไพศาล  วรค า. 2555: 263) 
 ให้คะแนน  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นได้วัดตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ให้คะแนน  0    เมื่อไม่แน่ใจ 
 ให้คะแนน  -1   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมลูครบถ้วนทุกด้าน  ผูศ้ึกษาได้
ด าเนินการ  ดังนี ้ 
 1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามที่ผ่านขั้นตอนการประเมินผลความเช่ือมั่นแล้วแจกให้กับ ผู้มาใช้บริการของ
ส านักงานคณบดี  เพื่อตอบแบบสอบถาม  จ านวน  278  ชุด 
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 2. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามแล้วตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ SPSS 
 การจัดกระท ากับข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์  โดยมีขั้นตอน  ดังนี ้
 1. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบรูณ์และความถูกต้อง 
 2. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form) 
 3. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้ (บุญชม  ศรสีะอาด. 2543: 100) 
  ระดับมากที่สุด  ก าหนดให้คะแนน 5 คะแนน 
  ระดับมาก  ก าหนดให้คะแนน 4 คะแนน 
  ระดับปานกลาง ก าหนดให้คะแนน 3 คะแนน 
  ระดับน้อย  ก าหนดให้คะแนน 2 คะแนน 
  ระดับน้อยท่ีสุด ก าหนดให้คะแนน 1 คะแนน 
 4. น าคะแนนไปค านวณค่าเฉลี่ย และก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ดังนี้  (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2543 : 100) 
  ค่าเฉลี่ย   หมายความว่า 
  4.51 – 5.00   ระดับประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
  3.51 – 4.50   ระดับประสิทธิภาพมาก 
  2.51 – 3.50  ระดับประสิทธิภาพปานกลาง 
  1.51 – 2.50   ระดับประสิทธิภาพน้อย 
  1.00 – 1.50  ระดับประสิทธิภาพน้อยที่สดุ 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผูศ้ึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  โดยเลือกใช้สถิติดังนี ้
  1. สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
   1.1 ค่าเฉลี่ย  (Mean) โดยใช้สตูรดังนี้  (ไพศาล  วรค า. 2555: 318) 
   1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  2. สถิติที่ใช้ค านวณหาคณุภาพของเครื่องมือ 
   2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง  (Validity)  เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(ไพศาล  วรค า. 2555: 263) 
   2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  (Item Total  Correlation) (ไพศาล  วรค า.  2555: 
297) 
   2.3 สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยใช้สถิตสิัมประสิทธ์ิ แอลฟา              
( -coefficients)  ของครอนบาค  (ไพศาล  วรค า. 2555: 282) 
 
 ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังรายละเอยีด  ต่อไปนี ้
 การวิจัยครั้งนี้  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ 
 1. เพื่อศึกษาช่องทางในการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศผา่นช่องทางการสื่อสารดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมลูข่าวสารการให้บริการผา่นช่องทางการสื่อสารดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย ์ บุคลากร  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการข้อมลูข่าวสารการให้บริการผ่านช่องทางการสื่อสารด้าน
เทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิจ าแนกตามเพศ  สถานภาพในปจัจุบัน  สังกัดหน่วยงาน  และ
จ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตารางที่  1  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน  จ าแนกตามเพศ  สถานภาพในปัจจุบัน  สังกัดหน่วยงาน  
และจ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 78 43.33 

หญิง 103 56.66 
รวม 181  

สถานภาพ อาจารย ์ 21 38.01 
พนักงาน/เจ้าหนา้ที ่ 10 18.10 
บุคคลทั่วไป 56 30.93 
นักเรียน/นักศึกษา 94 51.93 
รวม 181  

อายุ ต่ ากวา่  20  ปี 31 17.12 
20 – 30  ป ี 62 34.25 
31 – 40  ป ี 49 27.07 
41 – 50  ป ี 26 14.36 
51  ปีขึ้นไป 13 7.18 
รวม 181  

ระดับการศึกษา ต่ ากวา่ปริญญาตร ี 28 15.14 
ปริญญาตร ี 116 64.00 
ปริญญาโท 24 13.25 
ปริญญาเอก 13 7.18 
รวม 181  

จ านวนครั้งที่มาใชบ้ริการข้อมูลขา่วสารของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1  ครั้ง 40 22.09 
2  ครั้ง 41 22.65 
3  ครั้ง 40 22.09 
มากกว่า  3  ครั้ง 60 33.14 
รวม 181  

 จากตารางที่  1  พบว่าผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ  ร้อยละ  56.66  สถานภาพส่วนใหญ่  เป็นนักเรียน/นักศึกษา  รอ้ยละ  51.93  
อายุของผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร  ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  20 – 31  ปี ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ระดับ
ปริญญาตรี  ร้อยละ  64.00  และจ านวนครั้งท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ ่มากว่า  3  ครั้ง  ร้อยละ  33.14   
 
 2. ข้อมูลการวิเคราะห์ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตารางที่  2  ผลวิเคราะห์ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าถาม ค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้ข่าวสาร 

 S.D. แปลความ 
1.  ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 3.15 0.65 ปานกลาง 
2.  ผ่านการจัดประชุม 4.43 0.69 มาก 
3.  ผ่านทางวารสารของคณะ 3.20 0.66 ปานกลาง 
4.  ผ่านทาง Electronic mail (e-mail) 4.25 0.65 มาก 
5.  ผ่านทางโทรศัพท์ 4.47 0.69 มาก 
6.  ผ่านทางระบบ Line   4.55 0.68 มากที่สุด 
7.  ผ่านทางระบบ  Facebook   4.51 0.67 มากที่สุด 
8.  ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   4.45 0.65 มาก 
9.  ผ่านทางระบบข้อความอัตโนมตัิ  (SMS) 2.25 0.66 น้อย 
10. ผ่านทางระบบ  Twitter 2.20 0.63 น้อย 
11. ผ่านทางระบบ e-document 3.47 0.53 ปานกลาง 

 จากตารางที่  2  ผลวิเคราะห์ช่องทางการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ของอาจารย์  บุคลากร  
บุคคลทั่วไป  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และนักศึกษาได้รับ
รู้ข่าวสารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้ประชาสัมพันธ์การข่าวสารไปผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากท่ีสุด  
คือ  ผ่านทางระบบ  Line ( = 4.55, S.D.= 0.68)  รองลงมา  คือ  ผ่านทางระบบ Facebook ( = 4.51, S.D.= 
0.67)  ผ่านทางโทรศัพท์ ( = 4.47, S.D.= 0.69)  และ  ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.45, 
S.D.= 0.65) 
 
 3. ผลการวิเคราะหร์ะดับประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยรวม 

ค าถาม 
ระดับประสิทธิภาพ 

 S.D. 
แปล
ความ 

ด้านคุณภาพการให้บริการข่าวสาร 4.32 0.51 มาก 
1. ท่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวตา่ง ๆ (การประกาศ  นโยบาย  ค าสั่ง  

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ)  ในคณะอย่างสม่ าเสมอ 
4.42 0.59 มาก 

2. ท่านสามารถเสนอความเห็นเพื่อรว่มหาแนวทางในการแก้ปัญหากับ
ผู้บังคับบัญชาผา่นช่องทางการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศได ้

4.14 0.63 มาก 

3. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการด าเนินงานท่านได้รับทราบข่าวสารจากคณะ
อย่างทั่วถึง 

4.08 0.51 มาก 

4. การสื่อสารภายในคณะมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะท าให้การด าเนินงาน
บรรลเุป้าหมาย 

4.19 0.41 มาก 

5. ประกาศและข่าวสารตา่ง ๆ ที่ท่านได้รับทราบจากคณะมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย   

4.58 0.56 มากที่สุด 
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ค าถาม 
ระดับประสิทธิภาพ 

 S.D. 
แปล
ความ 

6. ข่าวสารที่ท่านได้รับจากหน่วยงานเป็นข่าวสารที่ทันสมัยเสมอ 4.57 0.53 มากที่สุด 
7. ท่านได้ใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่คณะได้จดัไว้อย่างสม่ าเสมอ 4.23 0.49 มาก 
8. คณะมีการจดัประชุมเพื่อก าหนดตดิตามและปรึกษาหารือในการ

ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
4.33 0.47 มาก 

9. คณะมีการสื่อสารที่ดีช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสานงาน
กันได้อย่างด ี

4.44 0.49 มาก 

10. ท่านน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากคณะ ไปพูดคุยสนทนา  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคดิเห็นในการปฏบิัติงานกับเพื่อน ร่วมงานได้อย่างเข้าใจ 

4.51 0.56 มากที่สุด 

11. ข้อมูลข่าวสารที่ท่านไดร้ับทราบจากคณะตรงตามความต้องการและมี
ประโยชน์  สามารถน าไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.42 0.51 มาก 

12. ท่านรับรู้ข่าวสารด้านกจิกรรมการเรียนการสอนจากคณะได้อย่างครบถ้วน 4.11 0.47 มาก 
13. ท่านได้รับข่าวสารด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะผ่านช่องทางการ

สื่อสารอย่างสม่ าเสมอ 
4.24 0.47 มาก 

ด้านระยะเวลาในการให้บริการข่าวสาร 4.40 0.51 มาก 
14. ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข่าวสารของคณะได้ 4.50 0.62 มาก 
15. ท่านสามารถติดต่อประสานงานกบัคณะไดส้ าเร็จตามความต้องการและ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.52 0.51 มากที่สุด 

16. ท่านสามารถสื่อสารและประสานงานภายในคณะ ได้อย่าง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

4.24 0.54 มาก 

17. ท่านได้รับข่าวสารของคณะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างรวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์   

4.23 0.42 มาก 

18. ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะมีความเหมาะสม    4.38 0.49 มาก 
19. การติดต่อสื่อสารของคณะผ่านทางช่องทางการสื่อสารท าให้ลดระยะเวลา

ในการประสานงานได้เป็นอย่างดี     
4.54 0.51 มากที่สุด 

ด้านการใช้ทรัพยากรในการสื่อสาร 4.37 0.53 มาก 
20. คณะได้จดัหาแหล่งสืบค้นข้อมลูข่าวสารของคณะไว้ให้บริการอย่าง

เพียงพอ 
4.30 0.47 มาก 

21. การติดต่อสื่อสารของคณะผ่านช่องทางการสื่อสารท าใหล้ดต้นทุนในการ
ใช้ทรัพยากรได ้

4.34 0.47 มาก 

22. คณะมีทรัพยากรทีส่นับสนุนการให้บริการอย่างเพยีงพอ  4.47 0.65 มาก 
โดยรวม 4.36 0.51 มาก 

 จากตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยรวมพบว่า  คุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.51)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านคุณภาพการให้บริการข่าวสาร  มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = 0.51)  
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ประกาศและข่าวสารต่าง ๆ ที่ท่านได้รับทราบจากคณะมีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย  ( = 4.58, S.D. = 0.56)  รองลงมาคือ  ข่าวสารที่ท่านได้รับจากหน่วยงานเป็นข่าวสารที่ทันสมัย ( = 4.57, 
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S.D. = 0.53)  และท่านน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากคณะ ไปพูดคุยสนทนา  แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานกับเพื่อน ร่วมงานได้อย่างเข้าใจ( = 4.51, S.D. = 0.56)  ตามล าดับ 
 ด้านระยะเวลาในการให้บริการข่าวสาร  มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 
0.51)  รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ  การติดต่อสื่อสารของคณะผ่านทางช่องทางการสื่อสารท าให้ลดระยะเวลา
ในการประสานงานได้เป็นอย่างดี ( = 4.54, S.D. = 0.51)  รองลงมา  คือ  ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับคณะ
ได้ส าเร็จตามความต้องการและตามระยะเวลาที่ก าหนด  ( = 4.52, S.D. = 0.51) ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การเข้าถึงข่าวสารของคณะได้ ( = 4.50, S.D. = 0.62)  และท่านสามารถสื่อสารและประสานงานภายในคณะ ได้
อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( = 4.24, S.D. = 0.54)  ตามล าดับ 
 ด้านการใช้ทรัพยากรในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.37, S.D. = 0.53)  
รายที่มีค่าเฉลี่ยมาก  คือ  คณะมีทรัพยากรที่สนับสนุนการให้บริการอย่างเพียงพอ ( = 4.47, S.D. = 0.65)  
รองลงมา  คือ  การติดต่อสื่อสารของคณะผ่านช่องทางการสื่อสารท าให้ลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรได้ ( = 4.34, 
S.D. = 0.47)  และ  คณะได้จัดหาแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารของคณะไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ( = 4.30, S.D. = 
0.47)  ตามล าดับ 
 4. ข้อเสนอแนะในการให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ จ านวนความถี่ (คน) 
1. อยากให้การบริหารจัดการของคณะด้านการบริการข่าวสารอยู่บนพ้ืนฐานความ
เสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน  เพื่อความเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบตัิได ้

16 

2.  อยากให้มีการบริการเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางด้านสารสนเทศให้มากข้ึน 60 
3.  อยากให้มีการบริการขา่วสารดา้นช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนือ่ง 30 
4.  อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ขา่วสารผ่านเว็บไซต์ของคณะเพื่อสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร 

30 

5.  อยากให้มีมุมให้บริการข้อมูลขา่วสารของคณะอย่างเพียงพอ 44 
 จากตารางที่  4  ข้อเสนอแนะในการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเรียงจากมความถี่มากไปหาน้อย  ได้ดังนี้   อยากให้มีการบริการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ทางด้านสารสนเทศให้มากขึ้น  อยากให้มีมุมให้บริการข้อมูลข่าวสารของคณะอย่างเพียงพอ  อยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของคณะเพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร  อยากให้มีการบริการข่าวสาร
ด้านช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  และอยากให้การบริหารจัดการของคณะด้านการบริการข่าวสารอยู่บน
พื้นฐานความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน  เพื่อความเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้  ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัย  เรื่อง  ประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง  3  ข้อ  ท าให้ได้ทราบและอภิปรายผล  ได้ดังนี้ 
 1. ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่
อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และนักศึกษา ได้รับรู้ข่าวสารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ประชาสัมพันธ์
การข่าวสารไปผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากที่สุด  คือ  ผ่านทางระบบ Line ( = 4.55, S.D.= 0.68)  
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รองลงมา  คือ  ผ่านทางระบบ Facebook ( = 4.51, S.D.= 0.67)  ผ่านทางโทรศัพท์ ( = 4.47, S.D.= 0.69)  
และ  ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.45, S.D.= 0.65)  เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมากจากอาจารย์  
บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และนักศึกษาให้ความส าคัญในการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากกว่าการ
รับรู้ข่าวสารผ่านระบบเอกสาร  อีกทั้งเป็นการให้บริการข่าวสารที่มีความรวดเร็วผู้รับข่าวสารก็สารมารถรับรู้ข่าวสาร
ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา  ซึ่งสอดคล้องกับ  กันตพล บรรทัดทอง  (2558)  ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  1)  ผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์
ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้  เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ความบ่อยในการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และช่วงเวลาใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 2) ผู้สูงอายุ
ที่มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ Facebook, Twitter และ Line แตกต่าง กัน มีความพึงพอใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 3) แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
 2. ระดับประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยรวมพบว่า  คุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  ( = 4.36, S.D. = 0.51)  เนื่องจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงาน
ที่ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีนโยบายให้กับบุคลากรได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร  
เพื่อลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร  และคณะได้น านโยบายประเทศไทย  4.0  มาร่วมในการด าเนินงานของคณะ  
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐ กันภัย (2558)  ได้ศึกษาการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดภาคตะวันออกตอนล่าง  ผลการศึกษาพบว่า  1)  ประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง มีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ โทรทัศน์มากที่สุด มีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนามากท่ีสุด และมีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากท่ีสุด 2)  
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง มีความสัมพันธ์ทางบวกทุกตัวและมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 3. ข้อเสนอแนะในการให้บริการของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบาย Green IT  โดย
เรียงจากมความถี่มากไปหาน้อย  ได้ดังนี้  อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์   
พังบ่อยอยากให้มีการซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้  อยากให้มีที่ปริ๊นงานไว้บริการนักศึกษา  ให้มีจ านวนเพียงพอเพราะ
ค่อนข้างมีความจ าเป็น  ห้องน้ าอยากให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ช ารุด  และอยากให้มีจุดให้บริการใน
การสืบค้นข้อมูลไว้บริการข้อเสนอแนะในการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเรียงจากมความถี่มากไปหาน้อย  ได้ดังนี้  อยากให้มีการบริการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ทางด้านสารสนเทศให้มากขึ้น  อยากให้มีมุมให้บริการข้อมูลข่าวสารของคณะอย่างเพียงพอ  อยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของคณะเพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร  อยากให้มีการบริการข่าวสาร
ด้านช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  และอยากให้การบริหารจัดการของคณะด้านการบริการข่าวสารอยู่บน
พื้นฐานความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน  เพื่อความเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้  ตามล าดับ  ทั้งนี้
เนื่องจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีพื้นที่ในการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างจ ากัด 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้วิจัยได้เสนอแนะข้อมูลบางประการอันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์  ดังนี้  จากระดับคุณภาพการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อยู่ในระดับมากแล้ว  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการส่งเสริมและต่อยอดรูปแบบในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของคณะให้มีคุณภาพมากที่สุด  และให้มีการน าเอาระบบ  Social Network  มาร่วมกับการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  พบว่า  ประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากแล้ว  ดังนั้น  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการส่งเสริม
และต่อยอดรูปแบบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของคณะให้มีคุณภาพมากท่ีสุด  และให้มีการน าเอาระบบ  Social 
Network  มาร่วมกับการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี  ท่ีก าลังเรียนหรือผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ไปแล้ว ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 รวม 
74 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทดลองน าไปใช้ (Tryout) และมีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
0.88 วิธีการศึกษาคือ ส ารวจการให้บริการที่ผ่านมา สอบถามความพึงพอใจของนิสิต และวิเคราะห์แนวทางการ
ปรับปรุงการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โดยรวม 
ระดับมาก (  =3.52; s.d.=0.55) โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านกฎระเบียบ ระดับมาก (  =3.83; s.d.=0.72) ด้าน
สถานที่ ระดับมาก (  =3.67; s.d.=0.83) ด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของเจ้าหน้าที่ ระดับมาก  (  =3.63; 
s.d.=0.67) ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ระดับมาก (  =3.59; s.d.=0.76) ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
ระดับมาก (  =3.58; s.d.=0.84) และด้านโสตทัศนูปกรณ์ ระดับปานกลาง (  =3.15; s.d.=0.99) ตามล าดับ ซึ่ง
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการก็คือ ควรปรับปรุงการให้บริการทุกด้านโดยเฉพาะด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
 
ค าส าคัญ :  ปฏิบัติการฟิสิกส์, ความพึงพอใจ, ฟิสิกส์, ฟิสิกสร์ะดับอดุมศึกษา, การบริการ 
 
Abstract  
 The main objective of this research was to study the approaches to improve the 
services of Physics Laboratory in the Faculty of Science and Arts, Burapha University Chanthaburi 
Campus. The sampling was a group of 74 students of BUCC who enrolled Physics Laboratory 
classes during academic year 2014-2017. Questionnaires with Cronbach’alpha coefficient of 0.88 
were used to collect the data on the satisfaction of the target to the services of the Physics 
laboratory. The contents of questionnaires were approved by three experts, and the tryout was 
carried out as well. In data collection process, students assessed the satisfaction on the services 
through the questionnaires. Further, current service conditions were profoundly analyzed. By 
meeting the instructors, laboratory staff, and learners, the development guidelines were 
achieved. The results of the research showed that the satisfaction of the services of the Physics 
laboratory is very high ( =3.52; s.d.=0.55), sorted by as follows: for regulations, it was at a high 
level ( =3.83; s.d.=0.72); for place, it was at a high level ( =3.67; s.d.=0.83); for providing advices 
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and care of laboratory staff it was at a high level ( =3.63; s.d.=0.67); for equipments and tools, it 
was at a high level ( =3.59; s.d.=0.76); for the safety, it was at a high level ( =3.58; s.d.=0.84); 
and for audio visual, it was at a medium level ( =3.15; s.d.=0.99 ). Even though the satisfaction 
was rated as high, the laboratory should continuously improve all aspects of services, especially 
the audiovisual. 
 
Keywords: Physics Laboratory, Satisfactions, Physics, Physics of Higher Education, Services 
 
บทน า  
 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติฉบับ 2542 มาตรา 7 กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริม 
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาค ภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพอย่างสอดคล้อง
และเหมาะสม [1] 
 วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญ การเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์จะพัฒนาทักษะการคิดและ
การปฏิบัติจริงกับผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานที่ดีต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม แพทย์ศาสตร์ ฯลฯ สามารถประยุกต์ท าความเข้าใจ
แก้ปัญหาสถานการณ์และอธิบายสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เกิดในธรรมชาติและสถานการณ์ที่มนุษย์สร้างได้อย่างดี รวมทั้งเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการต่อยอดเป็นนักวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรม วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์จึงมีความส าคัญใน
การสร้างรากฐานความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ [2] 
 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้การ
บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา เป็นสถานที่เรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นและ
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ให้นิสิตที่ลงทะเบียน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้สอน แต่ด้วยสภาพ
บริบทการศึกษาและความเจริญทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน
แตกต่างจากท่ีผ่านมา การให้การบริการจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการให้บริการเหมาะสม ต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนไป  เพื่อให้การบริการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์มีประสิทธิภาพ จึงต้องน า
กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วย โดยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมคือ การวิจัย R2R (Routine to Research) ซึ่งก็คือ
การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการท าให้เกิดการสร้างความรู้เพื่อน ามาพัฒนางานประจ า ในขณะเดียวกันก็ท าให้คน
ที่ท างานประจ ามีโอกาสคิด ทดลอง และตั้งโจทย์ ให้มีความชัดเจนขึ้น แล้วท าการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล นั่นคือใช้งานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของคนท างาน ผลิตผลงานเชิงวิจัยออกมาได้ 
แล้วป้อนกลับไปพัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น [3] 
 เมื่อศึกษางานวิจัยเกี่ยวข้อง ไม่พบการวิจัยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แบบ R2R แต่พบงานวิจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ท่ีน่าสนใจดังนี้ วอลเบอร์ก (Walberg, 1968 อ้างจาก ชนิดาภา โก
พลรัตน์ ต้นสกุล ศานติบูรณ์ และกมล พลค า, 2559) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่ใช้หลักสูตร Harvard 
Project Physics พบว่า สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นตัวท านาย (Predictors) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิ
พิสัยและเจตพิสัยของผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ด้านวิชาการเป็นตัวท านายผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการหรือ
พุทธิพิสัยได้ดี [4] ในขณะที่สภาพแวดล้อมในการเรียนด้านเจตพิสัยหรือความรู้สึกและอารมณ์เป็นตัวท านาย
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ผลสัมฤทธ์ิทางด้านเจตคติได้ดี และการศึกษาของ สุประดิษฐ์ ยวนทอง (2552) ซึ่งสรุปว่าประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ขึ้นกับ 1) นักวิชาชีพเป็นอีกบุคคลที่ส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์นอกเหนือจากผู้สอน โดยมีหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และชุด
การทดลองการท าปฏิบัติการ พร้อมให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นผู้สาธิตการทดลองและ
ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดจากการทดลอง และเป็นบุคคลที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จ นัก
วิชาชีพจะต้องเป็นผู้ที ่มีความรู ้ ความช านาญ เกี่ยวกับบทปฏิบัติการต่ าง ๆ เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้คอยให้
ค าปรึกษา ชี้แนะและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทดลองได้ และ 2) ปัญหา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัด
ได้ว่าเป็นปัญหาหลักและมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างมาก กล่าวคือ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และชุดการทดลองมีไม่เพียงพอต่อการท าปฏิบัติการ และไม่เพียงพอกับจ านวนนิสิต
ที่ลง ทะเบียนเรียน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการทดลองเป็นกลุ่ม และจัดให้มีการหมุนเวียนกันในการท าปฏิบัติการ 
ซึ่งในการท าปฏิบัติการแบบหมุนเวียนกันนั้น ประสบปัญหาคือ นิสิตขาดความรู้ในการท าปฏิบัติการ เนื่องจากนิสิตบาง
กลุ่มได้ท าปฏิบัติการในบทปฏิบัติที่ยังไม่ได้เรียนเนื้อหาในภาคทฤษฎี ส่งผลให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการท า
ปฏิบัติการ ส่งผลให้ท าปฏิบัติการไม่ถูกต้อง นักวิชาชีพจึงต้องคอยสอนทฤษฎีก่อนและต้องช้ีแนะ ตลอดเวลา ท าให้ท า
การทดลองล่าช้า เสร็จไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด การแก้ปัญหา คือ ควรจัดให้มีชุดปฏิบัติการเพียงพอเพื่อรองรับกับ
จ านวนนิสิต และให้เพียงพอที่สามารถท าปฏิบัติการแบบเป็นชุดปฏิบัติการพร้อม ๆ กันได้ เพื่อลดปัญหาจากการท า
ปฏิบัติการแบบหมุนเวียน และในการแบ่งกลุ่มเพื่อท าปฏิบัติการไม่ควรมีมากเกินไปจนเกินความจ าเป็น ประโยชน์เพื่อ
จะได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงกันทุกคน [5] ส่วนความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความส าคัญส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่าง
มาก เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันความ
เสียหายจากอุบัติภัยที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม [6] 
 ด้วยข้อมูลและเหตุผลตามที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยหวังว่าจะได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาการและปรับปรุงการให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ของผู้เรียนยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาการให้บริการที่ผ่านมาของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 2. สอบถามความพึงพอใจของนิสิต ต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 3. หาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ก าลังเรียนหรือผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์
มาแล้ว ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 รวมจ านวน 74 คน โดยทั้งหมดได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
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เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์และ   
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้  
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ หลัก/แนวคิด/วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [7] [8] 
 2. สัมภาษณ์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ รวม 3 ท่าน  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลและร่างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยแยกการให้บริการเป็น 6 ด้าน คือ ด้านสถานที่ 
ด้านกฎระเบียบ ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของ
เจ้าหน้าที่ และด้านโสตทัศนูปกรณ์ รูปแบบของค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และแบบค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนบรรยาย  
 4. น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ แล้วหาดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Consistency; 
IOC) และคัดเลือกค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 
 5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่เคยเรียนวิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์มาแล้ว จ านวน 32 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัว แล้ววิเคราะห์และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient Alpha) ตามสูตรของครอนบาค พร้อมปรับปรุงจนได้แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นรวมทั้งฉบับ 0.88 
ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 33 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษาการให้บริการที่ผ่านมาของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในด้านสถานที่ ด้านกฎระเบียบ ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ ด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ โดยใช้วิธีการศึกษาสถานที่จริง
ด้วยการสังเกต การสุ่มสอบถามนิสิตที่ก าลังเรียนและผ่านการเรียนไปแล้ว และสอบถามผู้สอนทั้งวิชาฟิสิกส์และวิชา
อื่นๆ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นการให้บริการที่ผ่านมา 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปขอความอนุเคราะห์ผ่านผู้สอนให้นิสิตที่ก าลังเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์
ตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยติดต่อนิสิตที่ผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ช้ันปีที่ 1-4 ให้ตอบแบบสอบถาม 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน และระดับความพึงพอใจของแต่ละด้าน  
 3. น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์เป็นแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในแต่ละด้าน  
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์การให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ที่ผ่านมา จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 
 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้การบริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จะใช้สถิติพื้นฐาน หา
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) ของค าถามแต่ละข้อ แต่ละด้าน และรวมทั้งฉบับ แล้วแปรเป็นระดับ
ความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้การบริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์

ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1.00 - 1.49 ไม่พึงพอใจอย่างมาก และต้องการให้แก้ไขปรับปรุงเร่งด่วน 
1.50 - 2.49 ไม่พึงพอใจ และต้องการให้แก้ไขการให้บริการ 
2.50 - 3.49 พึงพอใจปานกลาง แต่ยังจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการให้บริการให้ดีมากขึ้น 
3.50 - 4.49 พึงพอใจมาก และควรปรับปรุงการให้บริการใหด้ีขึ้น 
4.50 - 5.00 พึงพอใจมากสุด และควรรักษาระดับการให้บริการให้คงอยู ่

 
 3. การวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการให้การบริการ จะใช้การน าผลการส ารวจความพึงพอใจมา
วิเคราะหเ์ป็นแนวทางการปรบัปรงุการให้ให้บริการ 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาการให้บริการผ่านมา ของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีดังนี้  
  1.1 ด้านสถานที่ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตั้งอยู่บนช้ัน 4 อาคารเรียน
รวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ 1 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์และ
เครื่องมือ 2 ห้อง มีโต๊ะสาธิตการทดลอง 1 โต๊ะ โต๊ะปฏิบัติการ 24 โต๊ะ และเก้าอี้ 120 ตัว สามารถรองรับนิสิตได้สูงสุด 
60 คน  ทุกโต๊ะปฏิบัติการติดตั้งปลั๊กไฟและเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าโต๊ะปฏิบัติการละ 2 ชุด มีหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง
เพียงพอ พร้อมพัดลมเพดานและพัดลมตั้งพื้น เพื่อระบายอากาศ และ มีการท าความสะอาดห้องปฏิบัติการทุกครั้งหลัง
เลิกเรียน 
  1.2 ด้านกฎระเบียบ ผู้สอนและเจ้าหน้าทีจ่ะช้ีแจงกฎระเบียบให้นิสิตทราบในคาบแรกก่อนเริ่มท าการ
ทดลอง และอาจมีการทบทวนกฎระเบียบให้นิสิตทราบตามความเหมาะสม ดังนี้  
   1. นิสิตต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   2. นิสิตมาก่อนเวลาเรียน เข้าแถวหน้าห้องก่อนถึงเวลาเรียน 5 นาที รอเช็คช่ือก่อนเข้าเรียน  
   3. น าเฉพาะเอกสาร เครื่องเขียน เครื่องคิดเลขและสิ่งของมีค่าเข้าห้องเรียน 
   4. ส าหรับนิสิตที่มาสายเกิน 30 นาที ไม่สามารถเข้าห้องเรียนและถือว่าขาดเรียน 
   5. ขณะท าการทดลองนิสิตต้องตั้งใจทดลอง ไม่ส่งเสียงดัง ไม่หยอกล้อกน  
   6. นิสิตต้องลงช่ือเข้าเรียนและลงช่ือกลับด้วยตัวเองทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้สอน  
   7. เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้เรียบร้อย เก็บเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ ปิดไฟ-ปิดพัดลมทุกครั้ง 
  1.3 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ มีห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือจ านวน 2 ห้อง และตู้เก็บอุปกรณ์
จ านวน 4 ตู้ ซึ่งประกอบด้วย ชุดทดลองทางฟิสิกส์เรื่องต่างๆ เช่น การวัดและบันทึกผล กลศาสตร์ แสง เสียง ความร้อน 
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ และอุปกรณ์สาธิตต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2557 นิสิตต้องท า
การปฏิบัติการแบบหมุนเวียนจนครบ แต่ด้วยสภาพบริบทการศึกษาและความเจริญทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลให้ความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนแตกต่างจากที่ผ่านมา ผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยให้นิสิตท าการ
ทดลองเหมือนกันทุกกลุ่ม และเพิ่มกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ และมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จะน าอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง วางบนโต๊ะปฏิบัติการเท่ากับ
จ านวนกลุ่มนิสิต และเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือเมื่อนิสิตเรียนครบทุกกลุ่มเรียน และจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ส ารอง อุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น สายไฟ หลอดไฟ กระดาษกราฟ จัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมในการใช้งาน และซ่อมบ ารุงให้ใช้งานได้ และจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพิ่มเติมและ
ทดแทนอุปกรณ์ที่ช ารุด ปีละ 1-2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม 
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  1.4 ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์มีเบรกเกอร์หลัก เพื่อควบคุมไฟฟ้า
ของโต๊ะปฏิบัติการทั้งหมด เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว/ดูด ทุกโต๊ะปฏิบัติการมีการติดตั้งปลั๊กไฟและเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้า
โต๊ะละ 2 ชุด สายไฟตามโต๊ะปฏิบัติการจะถูกจัดเก็บไว้ในกล่องไฟและรางเก็บสายไฟ โดยยึดติดกับพื้นห้องให้เรียบร้อย 
เพื่อป้องกันการเดินเตะ/สะดุด และยึดโต๊ะปฏิบัติการติดกับพื้นอย่างแน่นหนา ส าหรับเก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้ ต้องเก็บไว้ใต้โต๊ะ
ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกีดขวางทางเดิน 
  1.5 ด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาทฤษฎี วิธีการทดลอง การใช้
งาน การติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ วิธีทดลอง ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทดลอง ตรวจเช็คการ
บันทึกผล ดูแลนิสิตขณะท าการทดลองให้เป็นระเบียบ ไม่ส่งเสียงดัง และตักเตือนนิสิตที่ท าผิดระเบียบ หากมีอุปกรณ์
ช ารุด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น  
  1.6 ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ประกอบด้วยเครื่องขยาย
เสียงและล าโพง 4 ตัว เพื่อให้ได้ยินเสียงทั่วถึงชัดเจน มี Internet (LAN) ส าหรับอาจารย์ 2 จุด ขณะท าการทดลอง
ไม่อนุญาตให้นิสิตใช้โทรศัพท์มือถือ แต่จะใช้ได้เมื่อผู้สอนอนุญาต 
 2. ผลการสอบถามความพึงพอใจ ของนิสิตต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
และ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีดังนี้ 
  2.1 นิสิตมีความพึงพอใจต่อให้การให้บริการโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ระดับมาก ( =3.52; s.d. =0.55) 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายด้านและรายข้อจะพบว่าทุกด้านยังต้องปรับปรุงและรักษาระดับการให้บริการให้คง
อยู่ และมีบางข้อต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.2 นิสิตมีความพึงพอใจด้านสถานที ่ ระดับมาก ( =3.67; s.d. =0.83) ตามตารางที่ 2 
 

ตารางที ่ 2  ความพึงพอใจด้านสถานที่ เรียงล าดับมากไปน้อย 
ข้อ ประเด็น  s.d. ระดับ 
1 มีจ านวนโตะ๊ปฏิบตัิการและเก้าอ้ีเพียงพอต่อจ านวนนิสิต 4.13 0.69 มาก 
2 มีความสว่างเพยีงพอต่อการเรยีน 4.03 0.66 มาก 
3 ความสะอาดและเป็นระเบียบ 3.99 0.61 มาก 
4 ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งภายในและภายนอก 3.84 0.78 มาก 
5 มีแผนผังห้องปฏิบตัิการ 3.35 0.73 ปานกลาง 
6 ไม่มเีสียงรบกวนท้ังจากภายในและภายนอก 3.22 0.91 ปานกลาง 
7 อุณหภูมิอากาศในห้องพอเหมาะ เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.14 0.78 ปานกลาง 

 รวม 3.67 0.83 มาก 
 3. นิสิตมีความพึงพอใจด้านกฎระเบยีบ ระดับมาก (  =3.83; s.d. =0.72)  ตามตารางที ่ 3 
 

ตารางที่  3  ความพึงพอใจด้านกฎระเบียบแยกรายข้อ  เรียงล าดับมากไปน้อย 

ข้อ ประเด็น  s.d. ระดับ 

1 มีการช้ีแจงท าความเข้าใจกฎระเบยีบก่อนเรียน 4.15 0.68 มาก 
2 ความเหมาะสมของกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 3.92 0.64 มาก 
3 มีบทลงโทษที่เป็นธรรมและเหมาะสม หากท าผดิกฎระเบยีบ 3.86 0.75 มาก 
4 ความร่วมมือของนักศึกษา ปฏิบัตติามกฎระเบยีบ 3.80 0.68 มาก 
5 มีการทบทวนกฎระเบียบ สม่ าเสมอ 3.42 0.68 ปานกลาง 
 รวม 3.83 0.72 มาก 

 4. นิสิตมีความพึงพอใจด้านอุปกรณแ์ละเครื่องมือ ระดบัมาก (  =3.59; s.d. =0.76) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่  4  ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ เรียงล าดับมากไปน้อย 
ข้อ ประเด็น  s.d. ระดับ 
1 มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 3.82 0.82 มาก 
2 มีความเที่ยงตรงและแม่นย าเพียงพอและเหมาะสม 3.59 0.62 มาก 
3 อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัยที่เหมาะสม 3.55 0.72 มาก 
4 มีความพร้อมในการใช้งาน 3.42 0.84 ปานกลาง 

 รวม 3.59 0.76 มาก 
 5. นิสิตมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัย ระดับมาก ( =3.58; s.d. =0.84) ดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่  5  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เรียงล าดับมากไปน้อย 
ข้อ ประเด็น  s.d. ระดับ 
1 มีเจ้าหน้าที่ดูแล ควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขณะทดลอง 3.95 0.68 มาก 
2 มีระบบป้องกันเหตุอันตราย เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้ารั่ว/ดดู ฯลฯ 3.64 0.80 มาก 
3 มีป้ายเตือน สัญลักษณ์เตือน ให้ระวังอันตราย 3.62 0.82 มาก 
4 มีการช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติ(การอพยพ)เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3.15 0.89 ปานกลาง 
 รวม 3.58 0.84 มาก 

 6. นิสิตมีความพึงพอใจด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของเจ้าหน้าท่ี ระดับมาก ( =3.63; s.d. 
=0.67) ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที ่ 6  ความพึงพอใจด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของเจ้าหนา้ที่ เรียงล าดับมากไปน้อย  
ข้อ ประเด็น  s.d. ระดับ 
1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 3.95 0.62 มาก 
2 ความสามารถในการวเิคราะห์ และแก้ปัญหา ขณะให้บริการ 3.95 0.62 มาก 
3 ความสามารถในการให้ค าปรึกษาและแนะน าการใช้งานอุปกรณ ์ 3.84 0.64 มาก 
4 ความใส่ใจ มีน้ าใจ ความกระตือรอืร้นในการให้บริการ 3.76 0.70 มาก 
5 ความมีมนุษยสัมพันธ์ขณะให้บริการขอเจ้าหน้าท่ี 3.50 0.69 มาก 
6 ความสะดวกในการตดิต่อเจา้หน้าที่เพ่ือขอให้บริการ 3.50 0.65 มาก 
7 ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.46 0.58 ปานกลาง 
8 มีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิตเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 3.45 0.67 ปานกลาง 
9 จ านวนเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 3.43 0.72 ปานกลาง 
 รวม 3.63 0.67 มาก 

 7. ความพึงพอใจด้านโสตทัศนปูกรณร์ะดับปานกลาง (  =3.15; s.d. =0.99) ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที ่ 7  ความพึงพอใจด้านโสตทัศนูปกรณ์ เรียงล าดับมากไปนอ้ย 
ข้อ ประเด็น  s.d. ระดับ 
1 ระบบเสียงได้ยินท่ัวถึงชัดเจน 3.92 0.81 มาก 
2 มีกฎระเบียบการใช้ ICT เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู ้ 3.09 0.89 ปานกลาง 
3 ระบบแสดงภาพ(Projector) มองเห็นท่ัวถึงชัดเจน 2.97 0.84 ปานกลาง 
4 มีระบบ internet WIFI และICTรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.70 1.02 ปานกลาง 
 รวม 3.15 0.99 ปานกลาง 
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 8. ความเห็นอื่น ๆ ของนิสิตมีดังนี ้
 ด้านสถานท่ี ภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์มีอุณหภมูิค่อนข้างสงู ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวนเก้าอี้
มากเกินไป ควรลดจ านวนลงให้เหมาะสม กระดานหน้าช้ันเรียนมีแสงสว่างมากเกินไป ท าให้มองเห็นไม่ชัดเจน  ด้าน
อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องมือบางช้ินเก่าและช ารุด ควรตรวจสอบให้ใช้งานได้ ควรมีเครื่องช่ังน้ าหนัก
แบบ Digital และมีจ านวนหลอดไฟและสายไฟท่ีพร้อมใช้งานมากขึ้น  ด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของเจ้าหน้าที่ 
ควรมีการเช็คช่ือก่อนเข้าเรียนเร็วขึ้น  ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ควรเพิ่มระดับความดังของเครื่องเสียงให้ได้ยินท่ัวท้ังห้อง 
ควรมีโทรทัศน์ LCD หรือระบบแสดงภาพ (Projector) และติดตั้งระบบ WIFI ภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   
ด้านกฎระเบียบและความปลอดภัย ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  แต่ละดา้นมีดังนี้  
 1. ด้านสถานที่  
 เนื่องจากผลความพึงพอใจของนิสิตด้านสถานที่โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  =3.67; s.d. =0.83) จึงยังไม่
จ าเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน แต่ควรปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึง
พอใจด้านแสงสว่างมากสุด รองลงมาคือ จ านวนโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ ความสะอาด เป็นระเบียบ แต่สิ่งที่มีระดับพึง
พอใจปานกลางและควรปรับปรุงก็คือ อุณหภูมิ เสียงรบกวน และแผนผังห้องปฏิบัติการ ดังนั้นแนวทางการปรับปรุง
ก็คือ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ลดเสียงรบกวนภายนอก และจัดท าแผนผังห้องปฏิบัติการ 
 2. ด้านกฎระเบียบ  
 เนื่องจากผลความพึงพอใจของนิสิตด้านกฎระเบียบ อยู่ในระดับมาก (  =3.83; s.d. =0.72) จึงยังไม่
จ าเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน แต่ควรปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับ
บริบทการเรียนการสอนและลักษณะอุปนิสัยของนิสิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ล าดับความพึงพอใจต่ าสุด คือ การทบทวนกฎระเบียบสม่ าเสมอ ดังนั้น แนวทางการปรับปรุงก็คือ ควร
เสนอแนะผู้สอนให้ทบทวนกฎระเบียบในระหว่างมีการเรียนการสอนสม่ าเสมอ และควรติดตั้งกฎระเบียบให้เห็น
ชัดเจน 
 3. ด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  
 เนื่องจากผลความพึงพอใจของนิสิตด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ อยู่ในระดับมาก (  =3.59; s.d. =0.76) จึง
ยังไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน แต่ควรปรับปรุงการให้บริการให้ดีมากข้ึน ด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ
ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน และมีความเที่ยงตรงและแม่นย าอยู่เสมอ และเมื่อพิจารณาเป็นร ายข้อพบว่า 
ล าดับความพึงพอใจต่ าสุด  คือ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุงก็
คือ ควรส ารวจและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเสนอแนะผู้สอนเพื่อขอจัดซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือให้มีจ านวนเพียงพอ 
 4. ด้านความปลอดภัยของห้องปฏบิติัการ 
 เนื่องจากผลความพึงพอใจของนิสิตด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก (  =3.58; 
s.d. =0.84) ยังไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน แต่ควรปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น โดยเพิ่มการตรวจสอบอุปกรณ์
และเครื่องมือทางไฟฟ้า ให้มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ล าดับความ
พึงพอใจต่ าสุดคือ การชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ (การอพยพ) เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุง 
คือ เสนอแนะผู้สอนเชิญผู้ที่มีความรู้ด้านการปฏิบัติ (การอพยพ) เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน มาแนะน าความรู้ 
 5. ด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของเจ้าหน้าที่  
 เนื่องจากผลความพึงพอใจของนิสิตด้านการให้ค าแนะน าและดูแลของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก (  
=3.63; s.d. =0.67) จึงยังไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน แต่ควรปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ล าดับความพึงพอใจต่ าสุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิตเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ และมีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุง คือ  
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เจ้าหน้าที่ควรปรับปรุงการให้บริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
เสนอแนะผู้สอนเพื่อเสนอคณบดีเพื่อขอเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 6. ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
 เนื่องจากผลความพึงพอใจของนิสิตด้านโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.15; s.d. =0.99) 
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้มีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ล าดับความพึงพอใจ
ต่ าสุด มี 3 ข้อ คือ 1)  กฎระเบียบการใช้ ICT เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 2) ระบบแสดงภาพ (Projector) 
มองเห็นทั่วถึงชัดเจน และ 3) ระบบ internet WIFI และ ICT รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางในการ
ปรับปรุง คือ เสนอแนะผู้สอนเพื่อด าเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ LCD และระบบแสดงภาพ (Projector) รวมทั้งติดตั้ง
ระบบ WIFI ภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 
สรุปและอภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการส ารวจเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ได้ข้อมูลหลายประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงการให้การบริการที่ตรงกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ส่งผลให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้ น ดังจะพบว่าผลสอบถาม
ความพึงพอใจสะท้อนสภาพปัญหาและสิ่งที่ควรปรับปรุงท่ีตรงสภาพความเป็นจริงหลายประการ เช่น ปัญหาอากาศ
ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ร้อนอบอ้าว เพราะไม่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งท่ีผ่านมาผู้สอนและผู้บริหารไม่คิดว่าจะส่งผลต่อ
การเรียนมาก แต่ผลการศึกษาครั้งนี้คงท าผู้สอนและผู้บริหารกลับมาทบทวน ส่วนด้านกฎระเบียบ ซึ่งที่ผ่านมาผู้สอน
และผู้บริหารเข้าใจว่า นิสิตส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจ เพราะห้องปฏิบัติการฟิสิกส์มีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวด แต่ผล
การศึกษาความพึงพอใจสะท้อนว่านิสิตเข้าใจและพึงพอใจ จึงควรรักษามาตรฐานของกฎระเบียบห้องปฏิบัติการ
คงไว้ แต่ควรมีการทบทวนกฎระเบียบสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ด้วนระเบียบวินัย ส่วนด้าน
อุปกรณ์และเครื่องมือ ซึ่งความเห็นนิสิตต้องการให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างเป็นระบบมากกว่า
ปัจจุบัน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานและมีจ านวนเพิ่มขึ้น และควรเสนอให้จัดซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่ผู้สอนน าไปน าเสนอผู้บริหารเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
เพิ่มเติม ส่วนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ซึ่งนิสิตมีความเห็นว่าควรตรวจสอบคัดกรอง หากช ารุดและ
อาจจะเป็นอันตราย ควรติดป้ายเตือนและคัดแยก เพื่อป้องกันการน าไปใช้ น าไปสู่มาตรการมีการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้สอน เจ้าหน้าที่ และนิสิต ซึ่งประเด็นการอบรมด้านนี้ไม่เคยมีการจัดอบรมมา
ก่อนเลย จึงเป็นผลการศึกษาที่เปิดแนวการปฏิบัติใหม่ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ผลการศึกษายังสะท้อนและ
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ควรพัฒนาความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ และฝึกฝนให้มีความช านาญด้านการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นิสิต เพิ่มความรวดเร็วในการบริการและเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต ผู้สอน และ
บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และผลการศึกษาวิจัยที่โดดเด่นมาก คือ ผลที่ ช้ีชัดว่า 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการให้บริการที่ผ่าน
มา และนิสิตส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจ เพราะเห็นภาพบนกระดานหน้าช้ันเรียนไม่ชัดเจน ได้ยินเสียงบรรยายของผู้สอนไม่
ชัดเจน รวมทั้งการปรับปรุงสัญญาณ Internet และ WIFI ให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รองรับการเรียนการสอนแนวใหม่ท่ีจ าเป็นต้องใช้การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  
 สรุปโดยรวมว่า ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อมูลหลายประการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งและได้แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง การให้บริการของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ที่จะมีประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้ดีมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ปัญหาในการวิจัยที่พบคือ จ านวนงานวิจัยหรือรายงานการศึกษาอิสระที่เกี่ยวข้องมีน้อย ดังนั้นควร
ศึกษาหาข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมากขึ้น 
 2. หากจะน าผลงานวิจัยไปใช้จริงในการปรับปรุง หรือหาแนวทางในการให้บริการห้องปฏิบัติการให้ดี
ยิ่งขึ้น ควรศึกษาประเด็นของปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม และควรสอบถามความพึงพอใจให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของ
อาจารย์และบุคคลทั่วไปท่ีมาใช้บริการห้องปฏิบัติการ 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION FROM THE MAINTENANCE 
MANAGEMENT SYSTEM USAGE AT FACULTY OF SCIENCE, MAHIDOL UNIVERSITY 

 
ปพิชญา  นิเทศ1  และ  ศุภนันท ์ ไกรตะนะ2 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

Papitchaya Nitet1 and Supanan Kraitana2 

Faculty of Science, Mahidol University 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ในการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่
ใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จ านวน 98 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
คุณภาพของข้อมูลและปัจจัยคุณภาพของระบบ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter Regression และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson's 
Correlation Coefficient) เพื่อหาทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ในระดับที่มาก โดยมีปัจจัยที่
มีความสมัพันธ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยคณุภาพของข้อมูล
ด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทนัที ปัจจัยคุณภาพของระบบด้านความรวดเร็วในการประมวลผลและปัจจยัคุณภาพ
ของระบบด้านความง่ายในการใช้ระบบ ซึ่งปัจจัยทุกดา้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการใช้
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ในระดับทีสู่ง 
 
ค าส าคัญ :  ระบบแจ้งซ่อม ความพึงพอใจ คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ 
 
Abstract 
 The objective of this research is to find the relationship between satisfaction of staff 
and the Maintenance Management System. There were 98 participants from the Faculty of 
Science, Mahidol University. Questionnaires were used to collect data concerning the quality 
factors of both data and system. Multiple regression (enter regression) and Pearson's correlation 
coefficient were applied to determine the relationship between satisfaction and the Maintenance 
Management System. 
 Results revealed that the staff were more satisfied with the overall maintenance 
management system. The three significant quality factors - with more positive correlations - with 
satisfaction from using the maintenance management system were immediate practicality of the 
report, timeliness, and ease of use. 
 
Keywords :  Maintenance Management System, Satisfaction, Quality of Information, Quality of 
System 
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บทน า  
 ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความส าคัญของการน าระบบสารสนเทศเข้ามา
บริหารจัดการกระบวนการท างานภายในองค์กรเพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการน าระบบสารสนเทศมาใช้ทดแทนกระบวนการด าเนินงานแบบเดิม  ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานในด้านต่าง  ๆ ให้มีความถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เป็นระบบสารสนเทศหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบริหาร
จัดการงานด้านสาธารณูปโภคภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นระบบและขั้นตอนมากยิ่งขึ้น  อีก
ทั้งยังสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะระหว่างการด าเนินงานได้ด้วย ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ปฏิบัตงิานในการแจ้งซ่อมสาธารณปูโภคเมื่อเกิดการช ารุด เสียหาย หรือมี
ความประสงค์ที่ต้องการจะปรับปรุงงานสาธารณูปโภคภายในหน่วยงานของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 
น้ าแอร์รั่ว ซ่อมโต๊ะไม้ ทาสี เดินสายแลน เป็นต้น ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่
พัฒนาได้รับการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการปฎิบัติงานให้สามารถเช่ือมโยงกระบวนการท างานตั้งแต่ขั้นตอน
ของการแจ้งเรื่องเข้าสู่ระบบจนกระทั่งการปิดการด าเนินงาน  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานจะแสดงข้อมูล
วัน เวลา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามสถานะของการด าเนินงานได้ 
 อย่างไรก็ตาม จากการน าระบบแจ้งซ่อมออนไลน์มาใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น ผู้วิจัยพบปัญหา
ที่เกิดขึ้นท้ังในส่วนการแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และในส่วนของการเข้าใช้งานระบบ
ของผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการตรวจสอบข้อมูลหรือเลือกข้อมูลที่ผิดพลาด ท าให้ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการซ่อม
บ ารุงสาธารณูปโภค เนื่องจากความเข้าใจผิดในข้อมูลที่กรอกหรือเลือกข้อมูลผิดเข้าสู่ระบบ ซึ่งเหตุอาจจะเกิดจาก
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท างานของระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานเป็นอย่างดีนั่นเอง 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงควรน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ระดับปัจจัยคุณภาพของข้อมูล
และระดับปัจจัยคุณภาพของระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพื่อศกึษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้
เหมาะสมต่อไป 
 
ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
 รับรู้ปัจจัยคุณภาพของข้อมูลและคุณภาพของระบบท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 Davis Bagozze และ Warshaw (1989) น าเสนองานวิจัย แบบจ าลองการยอมรับ เทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model หรือ TAM) เป็นการหาความสัมพันธ์ของการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ ถึง
ความง่ายในการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งพบว่าการที่รับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) และ
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)  จะส่งผลให้มีอิทธิพลโดยตรงกับการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้ใช้งาน การที่ผู้ใช้งานจะให้การยอมรับเทคโนโลยีนั้น เกิดจากเหตุผลเพียงไม่กี่ข้อคือ การที่น า
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เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น าเข้ามาประยุกต์ใช้งานนั้นต้องถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน และการใช้งาน และการใช้งาน
เทคโนโลยีเหล่านั้นง่ายหรือยาก แม้ว่าการใช้งานที่ยากจะท าให้การยอมรับในด้านของความมีประโยชน์ลดน้อยลงได้ 
แต่เทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายก็ไม่สามารถทดแทนความไม่มีประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ จึงท าให้เห็นได้ว่าการรับรู้ถึง
ประโยชน์มีความส าคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
 Mullins (1985) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลายๆ ด้าน เป็น
สภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเกิด
จากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง
เพื่อท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการหรือความคาดหวังที่มีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจ เป็น
ผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก 
 Laudon C. และ Laudon P. (2003) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศไว้ว่า ระบบสารสนเทศ 
หมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีท าหน้าที่รวบรวมประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
ผลิตสารสนเทศที่สามารถเรียกมาใช้ หรือกระจายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน 
การด าเนินงาน การควบคุม การวิเคราะห์ และการวางรูปแบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ส่วนน าเข้า (Input) 2) ส่วนประมวลผล (Process) 3) ส่วนผลลัพธ์ที่ได้ 
(Output) 4) ผลสะท้อนกลับ (Feedback) 
 DeLone และ McLean (2003)  น าเสนอโมเดลการวัดความส าเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Model of Information System Success) โดยเริ่มศึกษาแต่ปีค.ศ. 1992  จนประกาศใช้อย่างแพร่หลายในปี 
ค.ศ. 2003 และได้รับการยอมรบัเพื่อเป็นตน้แบบในการวัดความส าเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยประกอบด้วย 6 
ปัจจัยได้แก่ 1) คุณภาพระบบ (System Quality) 2) คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 3) คุณภาพ
บริการ (Service Quality)  4) ความตั้งใจในการใช้งาน (Intention to Use) หรือการใช้งาน (Use) 5) ความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) 6) ประโยชน์ท่ีผู้ใช้งานได้รับ (Net Benefit) 
 
กรอบแนวคิด 
 จากทฤษฎี แนวความคิด วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดที่
ใช้ในงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจการใช้งานระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน ์
1. รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากระบบ 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมลู 
1. ด้านข้อมูลมคีวามถูกต้อง 
2. ด้านความทันสมัยของข้อมูล 
3. ด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทนัที 

ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 
1. ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล 
2. ด้านความถูกต้องและน่าเช่ือถือของระบบ 
3. ด้านความง่ายในการใช้ระบบ 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยคุณภาพของข้อมูลมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 2. ปัจจัยคุณภาพของระบบมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 
วิธีการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ บุคลากรที่ใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน  129  คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง จาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัย ใช้การค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ 
Taro Yamane (1967) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 98 คน  
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัยเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 4 เดือน 
 3. ขอบเขตด้านข้อมูล 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
   3.1.1 ปัจจัยคุณภาพของข้อมูล ได้แก่ ด้านข้อมูลมีความถูกต้อง ด้านข้อมูลมีความทันสมัย 
ด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที 
   3.1.2 ปัจจัยคุณภาพของระบบ ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล ด้านความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือของระบบ ด้านความง่ายในการใช้ระบบ 
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย 
   3.2.1 ความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ได้แก่ ด้านรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
ระบบ 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อใช้ส ารวจความพึงพอใจต่อระบบ ซึ่งผู้วิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากกรอบ
แนวความคิด การทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ซึ่งแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-end response question) แบบเลือกตอบ (Check List) 
  ส่วนท่ี 2 ปัจจัยคุณภาพของข้อมูล ได้แก่ ด้านข้อมูลมีความถูกต้อง ด้านข้อมูลมีความทันสมัย ด้าน
รายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end response question) แบบ Likert 
Scale 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยคุณภาพของระบบ ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล ด้านความถูกต้อง
และน่าเช่ือถือของระบบ ด้านความง่ายในการใช้ระบบ ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end response 
question) แบบ Likert Scale 
  ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-
end response question) แบบ Likert Scale 
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  ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณ นา (Descriptive Statistics) ใช้วิ เคราะห์ ข้อมู ลทั่ วไป  ประกอบด้วย ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยความถี่
และร้อยละใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 โดยเกณฑ์การแปลความหมาย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best, 1981) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter Regression 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (Pearson's Correlation Coefficient) ในการหาทิศทางของความสัมพันธ์ 
 
ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ ประสบการณ์การท างาน 
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 81.6 เพศ
ชายจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 มีอายุ 25 ปี แต่ไม่ถึง 35 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองมา
อายุ 35 ปีแต่ไม่ถึง 45 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 อายุ 45 ปี แต่ไม่ถึง 55 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.2 อายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และ อายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.1 มีประสบการณ์การท างาน 1 ปี – 3 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมา 4 ปี – 6 ปี จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 7 ปี – 10 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 มากกว่า 10 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.4 และไม่เกิน 1 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยคุณภาพของข้อมูล ได้แก่ ด้านข้อมูลมีความถูกต้อง ด้านข้อมูลมีความทันสมัย ด้าน
รายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เกี่ยวกับปัจจัยคณุภาพของข้อมูล 

ปัจจัยคุณภาพของข้อมลู 
ระดับความคิดเห็น 

 ( )  (S.D.) แปลผล 
ด้านความถูกต้องของข้อมูล    
1. ข้อมูลที่ท่านได้รับปราศจากข้อผิดพลาด 3.56 0.94 มาก 
2. ข้อมูลที่ท่านได้รับจากระบบมีความถูกต้องเสมอ 3.47 0.90 ปานกลาง 
3. แสดงผลของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 3.62 0.87 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านความถูกต้องของข้อมูล 3.55 0.73 มาก 
ด้านข้อมูลมีความทันสมัย    
1. ข้อมูลที่แสดงจากระบบเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน 3.34 0.85 ปานกลาง 
2. ข้อมูลที่น าเสนอทันเหตุการณ์ 3.16 0.89 ปานกลาง 
3. ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา 3.35 0.72 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยด้านข้อมูลมีความทนัสมยั 3.28 0.69 ปานกลาง 
ด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที    
1. รายงานที่แสดงจากระบบสามารถน าไปใช้งานต่อได้ทันที 3.94 0.77 มาก 
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2. ท่านสามารถใช้รายงานจากระบบไปเสนอผู้บรหิารได้ 4.07 0.71 มาก 
3. รายงานท่ีได้จากระบบสามารถลดระยะเวลาการท างานของท่าน 3.95 0.88 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที 3.99 0.65 มาก 
ภาพรวมปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล 3.61 0.47 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์มีระดับความพึงใจมากเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพของ
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณารายด้านย่อยพบว่า ด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันทีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมมาก
ที่สุดที่ 3.99 ผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจมาก และพิจารณาจากรายข้อย่อยพบว่าทุกข้อรายข้อย่อยผู้ใช้งานระบบมี
ความพึงพอใจมากท่ีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 4.07 และ 3.95 ตามล าดับ 
 รองลงมาคือด้านความถูกต้องของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 3.55 ผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจมาก เมื่อ
พิจารณาจากรายข้อย่อยพบว่าการแสดงผลของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและข้อมูลที่ท่านได้รับปราศจากข้อผิดพลาด มี
ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.62 3.56 ตามล าดับ โดยที่ข้อมูลที่ท่านได้รับจากระบบมีความถูกต้องเสมอ มี
ระดับความพึงพอใจปานกลายที่ค่าเฉลี่ย 3.47 
 ด้านข้อมูลมีความทันสมัย เป็นเพียงด้านเดียวท่ีผู้ใช้งานระบบมีระดับความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม 3.28 และทุกรายข้อย่อยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจปานกลางทุกข้อที่ค่าเฉลี่ย 3.34 3.16 และ 3.35 
ตามล าดับ  
 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยคุณภาพของระบบ ได้แก่ ดา้นความรวดเร็วในการประมวลผล ดา้นความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือของระบบ ด้านความง่ายในการใช้ระบบ 
 
ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 

ปัจจัยคุณภาพของระบบ 
ระดับความคิดเห็น 

 ( )  (S.D.) แปลผล 
ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล    
1. ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 3.82 0.66 มาก 
2. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3.91 0.75 มาก 
3. ระบบสามารถแสดงรายงานได้อย่างรวดเร็ว 3.88 0.75 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านความรวดเร็วในการประมวลผล 3.87 0.60 มาก 
ด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือของระบบ    
1. ระบบมีความถูกต้องเมื่อเข้าใช้งานทุกครั้ง 3.78 0.75 มาก 
2. ระบบสามารถน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ 3.48 0.78 ปานกลาง 
3. ระบบสามารถแสดงรายงานได้อย่างถูกต้อง 3.54 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือของระบบ 3.60 0.63 มาก 
ด้านความง่ายในการใช้ระบบ    
1. ระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการได้ 4.02 0.72 มาก 
2. ท่านสามารถค้นหาสิ่งท่ีต้องการจากระบบได้เสมอ 3.97 0.62 มาก 
3. ระบบมีการใช้งานไม่ซับซ้อน 4.12 0.76 มาก 
         ค่าเฉลี่ยด้านความง่ายในการใช้ระบบ 4.04 0.60 มาก 
ภาพรวมปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 3.83 0.48 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์มีระดับความพึงพอใจมากเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพ
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณาจากรายด้านย่อยพบว่า ทุกด้านย่อยผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจมากทุก
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ด้าน โดยด้านความง่ายในการใช้ระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.04 เมื่อพิจารราจากรายข้อย่อยด้านความง่ายในการใช้
ระบบพบว่า ทุกข้อย่อยมีระดับความพึงพอใจมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.02 3.97 และ 4.12 ตามล าดับ 
 รองลงมาคือด้านความรวดเร็วในการประมวลผลมีค่าเฉลี่ยที่ 3.87 เมื่ อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า
ผู้ใช้งานระบบมีระดับความพึงพอใจมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 3.82 3.91 และ 3.88 ตามล าดับ 
 ด้านรองลงมาคือด้านความถูกต้องและน่าเชื่อถือของระบบ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.60 เมื่อพิจารณาจากรายข้อ
ย่อย พบว่าระบบมีความถูกต้องเมื่อเข้าใช้งานทุกครั้งและระบบสามารถแสดงรายงานได้อย่างถูกต้องผู้ใช้มีระดับ
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 3.54 ตามล าดับ ส่วนระบบสามารถน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเสมอผู้ใช้มีระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.48 
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ได้แก่ ด้านรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
ระบบ 
 
ตารางที่  3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
ในปัจจัยด้านรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ 

ด้านรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ 
ระดับความคิดเห็น 

( ) (S.D.) แปลผล 
ระบบตดิตามสถานการด าเนินการแจ้งซ่อมได้ 3.95 0.79 มาก 
ระบบสามารถแสดงรายละเอียดการแจ้งซ่อมได้ 4.01 0.78 มาก 
โดยภาพรวมระบบแจ้งซ่อมมีประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานของ
ท่าน 

4.02 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.99 0.91 มาก 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์มี ระดับความพึงพอใจมากต่อระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 เมื่อพิจารณาจากรายข้อย่อย พบว่าผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 
3.95 4.01 และ 4.02 ตามล าดับ 
 จากผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบ Enter Regression เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัย
คุณภาพของข้อมูลมีปัจจัยเพียงด้านเดียว ที่อธิบายความผันแปรของความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ คือด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที ดังตารางที่ 4 ผู้วิจัยจึงได้น าปัจจัยด้านนี้ไปวิเคราะห์สถิติถดถอย
พหุคูณอีกโดยได้ค่าความผันแปรของความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ร้อยละ 61.9 (R² = 0.619) 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยคุณภาพของระบบมีปัจจัย 2 ด้าน ที่ร่วมกันอธิบายความผันแปรของ
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คือ ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล และด้านความง่ายใน
การใช้งานระบบ ซึ่งเมื่อน าทั้ง 2 ด้านไปวิเคราะห์หาความผันแปรของความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ ได้ร้อยละ 69.7 (R² = 0.697) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยคุณภาพของระบบ
ด้านที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ได้ดีที่สุด คือ ด้ านความรวดเร็วในการ
ประมวลผล ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยคุณภาพของข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการใช้งานระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์ 

ปัจจัยคุณภาพของข้อมลู B SE Beta t p-value 
1. ด้านข้อมูลมีความถูกต้อง 0.091 0.063 0.096 1.440 0.153 
2. ด้านความทันสมยัของข้อมูล 0.071 0.065 0.070 1.099 0.275 
3. ด้านรายงานสามารถน าไปใช้ไดท้ันที 0.792 0.069 0.749 11.422 0.000 
R² = 0.634  SEE = 0.425 F = 54.367  

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยคุณภาพของระบบที่มีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการใช้งานระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์  

ปัจจัยคุณภาพของระบบ B SE Beta t p-value 
1. ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล 0.552 0.093 0.481 5.934 0.000 
2. ด้านความถูกต้องและนา่เชื่อถือของระบบ -0.020 0.068 -0.018 -0.291 0.772 
3. ด้านความง่ายในการใช้ระบบ 0.506 0.090 0.435 5.593 0.000 
R² = 0.697 SEE = 0.387 F = 72.048 

 ผู้วิจัยได้น าปัจจัยคุณภาพของข้อมูลและปัจจัยคุณภาพของระบบด้านที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบแจ้งซ่อนออนไลน์ดังกล่าว ไปหาทิศทางและระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ว่ามากน้อยเพียงใด โดยวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใช้สัญลักษณ์  r แทนค่าความสัมพันธ์ที่มีค่าอยู่ระหว่าง +1.00 และ -1.00 
เครื่องหมายบวกและลบของค่าของ r มีความหมายแตกต่างกัน ค่าความสัมพันธ์สามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี 
 1. ค่า  r  มีค่าเข้าใกล้  +1.00 หมายถึง   คู่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงมากในทิศทางเดียวกัน  
 2. ค่า  r  มีค่าเข้าใกล้  -1.00 หมายถึง   คู่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงมากในทิศทางตรงกันข้าม 
 3. ค่า  r  มีค่าเข้าใกล้   0  หมายถึง   คู่ของตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปร สามารถแปลความหมาย (Cohen, 1988)ได้ดังนี ้
 1. 0.01  ถึง  0.30  หมายถึง   มีระดับความสัมพันธ์น้อย 
 2. 0.31  ถึง  0.70  หมายถึง   มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
 3. 0.71  ถึง  0.99  หมายถึง   มีระดับความสัมพันธ์สูง 
 
ตารางที่  6  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพของข้อมูลด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันทีกับความพึงพอใจใน
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ 

ปัจจัยคุณภาพของข้อมลู 
ความพึงพอใจด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ 

r Sig. 
ด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที 0.787** 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า r มีค่าเท่ากับ 0.787 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 
+1.00  และมีช่วงระหว่าง 0.71 ถึง 0.99 หมายถึงปัจจัยคุณภาพของข้อมูลด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันทีมี
ความสัมพันธ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ในระดับที่สูงและมีทิศทางเดียวกันกับความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบ แสดงให้เห็นว่า ถ้าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานท่ีสามารถน าไปใช้ได้
ทันทีมากข้ึนเท่าใด ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจมากข้ึนเท่านั้น 
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพของระบบด้านความรวดเร็วในการประมวลผลและด้านความง่ายใน
การใช้ระบบกับความพึงพอใจในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ 

ปัจจัยคุณภาพของระบบ 
ความพึงพอใจด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ 

r Sig. 
ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล 0.772** 0.000 
ด้านความง่ายในการใช้ระบบ 0.759** 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านความรวดเร็วในการประมวลผล
กับความพึงพอใจในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบพบว่า r มีค่าเท่ากับ 0.772 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ +1.00  
และมีช่วงระหว่าง 0.71 ถึง 0.99 หมายถึงปัจจัยคุณภาพของระบบด้านความรวดเร็วในการประมวลผลมี
ความสัมพันธ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ในระดับที่สูงและมีทิศทางเดียวกันกับความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบ แสดงให้เห็นว่า ถ้าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการประมวลผลมาก
ขึ้นเท่าใด ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบก็จะมากขึ้นเท่านั้น 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างด้านความง่ายในการใช้ระบบกับความพึงพอใจในด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบพบว่า r มีค่าเท่ากับ 0.759 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ +1.00  และมีช่วงระหว่าง 0.71 
ถึง 0.99 หมายถึงปัจจัยคุณภาพของระบบด้านความง่ายในการใช้ระบบมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ในระดับที่สูงและมีทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ แสดงให้เห็น
ว่า ถ้าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในความง่ายในการใช้ระบบมากขึ้นเท่าใด ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบก็จะมากขึ้นเท่านั้น 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีส าคัญในการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. บุคลากรมีระดับความพึงพอใจต่อระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เกี่ยวกับการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
ระบบในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 โดยมีปัจจัยรายข้อย่อยส่วนของภาพรวมของระบบแจ้งซ่อมมีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.02 รองลงมาคือระบบสามารถแสดงรายละเอียดการแจ้งซ่อมได้ มีค่าเฉลี่ย 
4.01 และระบบติดตามสถานะ การด าเนินการแจ้งซ่อมได้ มีค่าเฉลี่ย 3.95 
 2. บุคลากรมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพของข้อมูลมี 2 ด้านที่มีระดับความพึงพอใจ
มาก นั่นคือ 1) ด้านรายงานสามารถน าไปใช้ได้ทันที มีค่าเฉลี่ย 3.99 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด และ 2) ด้านข้อมูลมีความ
ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 3.55 ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ธนพงศ์ ก าเนิด ชุตระกูล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยการบอกต่อ การ
จัดอันดับและการวิจารณ์สินค้า คุณภาพของข้อมูลและการบริการที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการขาย
เสื้อผ้าแฟช่ันผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนด้าน
ข้อมูลมีความทันสมัย ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจปานกลางท่ีค่าเฉลี่ย 3.28  
 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพของข้อมูลกับความพึงพอใจในการใช้ระบบมี
เพียงด้านรายงานท่ีสามารถน าไปใช้ได้ทันทีที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากระบบ  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันสูงและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ และหากพิจารณาจาก
รายข้อย่อยจะพบว่า รายงานจากระบบสามารถไปเสนอผู้บริหารได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.07 รองลงมาคือ รายงานที่
ได้จากระบบสามารถลดระยะเวลาการท างานของท่านได้ มีค่าเฉลี่ย 3.95 และรายงานที่แสดงจากระบบสามารถ
น าไปใช้ในงานต่อได้ทันที มีค่าเฉลี่ย 3.94 
 ดังนั้น  ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะของการให้บริการรับเรื่องแจ้งซ่อมบ ารุงจาก
ผู้ใช้บริการที่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการประมวลผลในการน าเสนอข้อมูล  จะต้องค านึงถึงคุณลักษณะของ
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ระบบที่สามารถน าเสนอรายงานที่ผู้ใช้งานสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ  และจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอีกด้วย 
 3. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพของระบบ พบว่าปัจจัยด้านทั้ง 3 ด้าน มีระดับความพึงพอใจ
มากทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านความง่ายในการใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความรวดเร็วใน
การประมวลผล มีค่าเฉลี่ย  3.83  และด้านความถูกต้องและน่าเช่ือถือของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.60 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานของ สาลินี สมบัติแก้ว (2556)  ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง  
 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพของระบบกับความพึงพอใจในการใช้ระบบมี
ปัจจัย 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ คือ 1) ด้านความ
ง่ายในการใช้ระบบ และ 2) ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล ซึ่งแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันสูงและมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ 
 ดังนั้น ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะของการให้บริการรับเรื่องแจ้งซ่อมบ ารุงจาก
ผู้ใช้บริการที่ต้องการระบบที่มีคุณภาพจะต้องค านึงถึงคุณลักษณะของระบบในด้านความง่ายในการใช้งานระบบเป็น
สิ่งส าคัญเป็นอันดับแรก  และการพัฒนาระบบจะต้องค านึงถึงความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูลที่จะส่งผลให้
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ  และส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึงปัจจัยคุณภาพของข้อมูลและปัจจัยคุณภาพของระบบที่มี
ความสัมพันธ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  ดังนั้น ผู้วิจัยควรน าผลการวิจัยที่ได้ไป
ปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเน้นการ
ปรับปรุงรูปแบบรายงานให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรที่จะสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที  รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าใช้งานให้มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้ง่าย  พร้อมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว  เพราะทั้ง 3 ด้านนี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบ  และ
ผลลัพธ์ท่ีได้จากงานวิจัยนี้มีระดับความพึงพอใจมากในด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ  แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้
เข้ามาใช้ระบบเกิดความรับรู้ได้ถึงประโยชน์จากการเข้ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล 
ติดตามหรือตรวจสอบสถานะได้ทันถ่วงที จะก่อให้เกิดความพึงพอใจตามมาเช่นกัน  ดังนั้น จึงควรค านึงถึงการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้ได้ท างานมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการให้บริการ 
กฎระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบ ารุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์และความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมบ ารุง  ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตจึงควรมีการศึกษาปัจจัย
ดังกล่าวร่วมกับปัจจัยคุณภาพของข้อมูล และปัจจัยคุณภาพของระบบในครั้งนี้ด้วย  เพื่อให้สอด คล้องตาม
สภาวการณ์เกิดขึ้นในอนาคต 
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การพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 
A LEARNING KIT DEVELOPMENT  OF MICROCONTROLLER FOR  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มิวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino Mega 
2560 หาคุณภาพของชุดฝึกการเรียนรู้และประสิทธิภาพของใบงานการทดลอง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จ านวน 30 คน ระหว่าง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Mega 2560, แบบทดลองระหว่างเรียน-แบบทดสอบหลังเรยีน ,แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการเรยีนรู้ แบบประเมิน
คุณภาพใบงานการทดลอง และสถิติที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลด าเนินการวิจัย
ชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino mega 2560 ที่มีใบงานอยู่ 4 แบบ ได้แก่ 1.) การทดสอบบอร์ด
อินพุตเอาต์พุตชุดบอร์ดทดลอง Arduino mega 2560, 2.) การต่อวงจรและเขียนโปรแกรมใช้งานพอร์ตเอาต์พุต 
Arduino mega 256, 3.) การเขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์, 4) การเขียนโปรแกรมแสดงผลจอ LCD 
16×2 แบบ I2C ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino 
Mega 2560  ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพด้านใบงานอยู่ในระดับดี ส่วนประสิทธิภาพของชุดฝึกการเรียนรู้ หรือ E1/E2 
เท่ากับ 80.5./81.33 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 80/80 
  
ค าส าคัญ :  ไมโครคอนโทรลเลอร,์ Arduino Mega 2560 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to determine the quality and efficiency of the 
microcontroller Arduino Mega 2560 kit which was identified E1/E2 as 80/80. The sample was 15 
undergraduate students in Year 4 (the academic year 2/2560), Faculty of Engineering, Bachelor of 
Science in Industrial Education(Electrical Engineering) Rajamangala University of Technology 
Lanna, Chiang Rai. The tools that used for research was the instructor toolkit, the pretest, the 
post test, the evaluation tool and the learning achievement test. The statistical tool used for 
research are the mean and standard deviation. We created 4 set of worksheets that is 1) input-
output Arduino mega 2560 2) Basic of programming Arduino mega 2560 3) Basic of programming 
Stepper Motor and 4) Basic of programming LCD 16×2 I2C. 
 The training kits of microcontroller Arduino Mega 2560 has the efficiency of worksheet 
equal to 80.5/81.33  This value according to the objective of research 80/80. 
  
Keywords : microcontroller, Arduino Mega 2560 
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บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต เทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องของการเรียนการสอน และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันถือ
ว่ามีความจ าเป็นอย่างมากที่ใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้ามามีส่วนร่วม ในภาคอุตสาหกรรมรมเทคโนโลยี
ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการสั่งการ และท างานเพราะมีความสะดวกสบาย อีกทั้งจะไม่ศูนย์เสียบุคลากรในการ
ท างานโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนที่ส าคัญยิ่งคือการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ และยังเป็นการเพิ่มทักษะของ
การเรียน ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนการที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสอนนั้น ต้องขึ้นอยู่กับ เนื้อหาความรู้ 
ว่ามีความเหมาะสมมากแค่ไหนในการที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน ให้ผู้ศึกษาการเรียนรู้[1] แต่ปัจจุบันชุดสื่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการและการเพิ่มปริมาณของผู้เรียน อีกทั้งเนื้อหาการ
เขียนโปรแกรมเช้าใจยากท า ให้ผู้เรียนไม่สามารถเช้าใจการใช้งานตรงตามสมรรถนะที่ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบ และทดสอบวงจรต่าง ๆ 
 Arduino Mega 2560 คือบอร์ดในของตระกูล Arduino มีคุณสมบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจาก Arduino Uno 
R3 ใช้ชิพ ATmega2560 โดยเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE และโปรแกรมผ่าน USB [2] 
ในครั้งนี้ผู้จัดท าโครงงานได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino mega 
2560 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้และทางความคิดการใช้งาน Arduino Mega 2560 มากขึ้น จึงท าการศึกษาที่
จะน า ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino mega 2560 มาสอนกับผู้เรียน เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ยังเป็นรูป
แบบเดิม คือยังไม่มีการน าวัสดุอุปกรณ์ สื่อ รูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ที่ทันต่อปัจจุบัน กลุ่มผู้จัดท าโครงงานจึงได้น า
ชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino mega 2560 มาประยุกต์เข้ากับการสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะและความรู้ให้มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกการเรียนรูไ้มโครคอนโทรเลอร์ Arduino mega 2560 
 2. เพื่อหาประคณุภาพชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mega 2560  
 3. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino mega 2560 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 มีคุณภาพในระดับดี ขึ้นไป ( x̄ > 
3.50) 
 2. ประสิทธิภาพของชุดฝึกการเรียนรูไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 หรือ E1/E2 ไม่
น้อยกว่า 80/80 
 
ขอบเขตของโครงงาน 
 1. ด้านเนื้อหา 
  1.1 ท าบอร์ดทดลอง 3 บอร์ด 
   1) ชุดบอร์ดทดลอง Arduino mega 2560 
   2) บอร์ด วงจรสเต็จมอเตอร์  
   3) บอร์ด จอLCD I2C 
  1.2 ใบงานการทดลอง 
   1) ใบงานท่ี 1 การทดสอบบอร์ดอินพุตเอาต์พุตชุดบอร์ดทดลอง Arduino mega 2560 
   2) ใบงานท่ี 2 การทดสอบเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

131 

   3) ใบงานท่ี 3 การทดสอบต่ออินพุต – เอาท์พุตอย่างง่าย 
   4) ใบงานท่ี 4 การเขียนโปรแกรมแสดงผลด้วยจอ LCD 16×2 แบบ I2C 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร คือ ผู้เรียนคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ข้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัจ านวน 30 คน  
  2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้รียนคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ข้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัจ านวน 30 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรทั้งหมด 
  2.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมดีังนั้น 
   1) ตัวแปรต้น คือ ชุดฝึกการเรียนการไมโครคอนโทรลเลอร์ Mega 2560 
   2) ตัวแปรตาม คือ คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดฝึกการเรียนการไมโครคอนโทรลเลอร์     
Arduino Mega 2560 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 อลงกรณ์ หาญรินทร์ 2547 ได้ท าการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
ทดลองใช้กับกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่ 1  ที่ลงทะเบียน เรียนวิชา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน โดยวิธี การเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวยชุดทดลอง ใบเนื้อหา แบบฝกหัด 
ใบงานและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 เรื่อง 7 การทดลองที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพ  85.7/83.1 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวของการวิจัยคือ 80/80 
 ประเสริฐ กลมภพตระกูล 2555  ได้ท าการพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ในการวิจัยครั้งนี้
ใช้วิธีเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จ านวน 22 คน ประกอบดวย ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC18f548 ใบงานทดลองจ านวน แบบประเมินคุณภาพของ ชุดทดลอง  ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f548 และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติ  ผลการวิจัยพบว่า ชุดทดลองที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพ E1 /E2 
เท่ากับ 84.85/85.60 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
นายสันทนา สงครินทร์ 2555 ได้จัดท ารายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับหลักสูตรระยะสั้น แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ท่ีสมัคร
เรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 19 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย  เอกสาร
ประกอบการสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ชุดทดลองไมโครคอนเลอร์วิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-
5203) ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผลการวิจัยพบว่า รายงานที่ผู้พัฒนาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
87.13/86.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 
 ชาญชัย แสงโพธิ์ , วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์ และปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ 2559 จัดท าชุดปฏิบัติการ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์. ได้ทดลองใช้กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ข้ันปีที่ 1 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน 25 คน โดยใช้
วิธีการ เลือกแบบเจาะจงจากประชากรทั้งหมด ประกอบไปด้วยชุดปฏิบัติการ  แบบประเมินคุณภาพ เอกสา ร
ปฏิบัติการ ทดลอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการผลิตสื่อของชุดปฏิบัติการ
ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ของผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดีมาก (x= 4.51, S.D.= 0.31) และ ค่าE1/E2 
เท่ากับ 87.13/86.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80   
 

วิธีการวิจัย  
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
  1) ชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 
  2) ใบงานเป็นเอกสารที่ใช้สั่งงานให้ผู้เรียนปฎิบัติการทดลองชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ 
Arduino mage 2560 ซึ่งมีใบงานปฏิบัติการทดลอง 4 ใบงาน และแบบทดสอบท้ายใบงานปฏิบัติการทดลอง 1 ใบ
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งาน โดยแต่ละใบงานประกอบด้วย ช่ือใบงาน วัตถุประสงค์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ทฤษฏีพื้นฐาน ข้อควรระวัง 
ขั้นตอนการทดลอง สรุปผลท้ายการทดลอง ค าถามท้ายการทดลอง 
  3) แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 ด้าน
เนื้อหาใบงานและด้านเทคนิคผลิตสื่อ 
  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 
2560 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  เพื่อใช้ส าหรับหาผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ทั้งหมดจ านวน 20 ข้อ โดยค่า IOC ที่ได้มีค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ระหว่าง (ตัวอย่าง
0.67-1.00) 
  5) แบบประเมินผลการปฏิบัติเป็น แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของใบงาน โดยก าหนดเกณฑ์และน้ าหนักการให้คะแนนแต่ละใบงาน ส าหรับก าหนดค่าน้ าหนักการให้
คะแนนพิจารณาจากความซับซ้อนและความส าคัญของการปฏิบัติงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการปฏิบัติและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดฝึกการเรียนรู้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ก่อนน าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาใบงานและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ [5] เพื่อตรวจสอบเครื่องมือก่อนน าไปใช้ 
 2) แนะน ากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้งานชุดฝึกการเรยีนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 
ขอบข่ายเนื้อหาวัตถุประสงค์และการชี้แจงรายละเอียดที่ส าคัญก่อนการปฏิบัติ 
 3) ให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามใบงานการทดลองครั้งละ 1 ใบงาน และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบท้ายใบ
งานการทดลองและบันทึกคะแนนจนครบ 30 คน 
 4) หลังการปฏิบัติตามใบงานจนครบ 4 ใบงาน แล้วผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการประเมินคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพน าคะแนนการท า
แบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 
2560 [6] ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วิเคราะห์หาคุณภาพของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 ด้านเนื้อหา
ใบงานและเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดคือ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพของชุดฝึกการเรียนรูไ้มโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับคณุภาพ 

คุณภาพด้านเนื้อหาใบงาน  4.26 0 ด ี

คุณภาพด้านชุดฝึกการเรียนรู ้ 4.12 0.22 ด ี
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ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของชุดฝึกการเรียนรูไ้มโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 

รายการประเมิน คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ีได้

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

คะแนนการท าใบงานการทดลอง 80 64.26  80.5  

คะแนนแบบทดสอบหลังปฏิบตัิใบงานรวม 20  16.26  81.33 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย  
 1. สรุปผลการวิจัย 
  1) คุณภาพด้านเนื้อหาใบงานของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดี ( = 4.25 , S.D. =0) 
  2) คุณภาพการผลิตสื่อของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดี ( = 4.12 , S.D. = 0.22) 
  3) ประสิทธิภาพของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 ซึ่งทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่าชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.5/81.33 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนด 
 2. อภิปรายผลการวิจัย 
  1) ด้านเนื้อหาใบงานของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 อยู่ใน
ระดับดี ( = 4.25, S.D. =0) เนื่องจากใบงานชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 มีความ
เหมาะสมของใบงานรวมถึงความถูกต้องของเนื้อหาการออกแบบใบงานให้มีรูปปแบบใบงานท่ีง่ายต่อการใช้งาน และ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจต่อการเรยีนรู้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถด าเนินการ
ทดลองที่สอดคล้องกับชุดฝึกการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
  ส่วนคุณภาพของชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 อยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ย (  = 4.12, S.D. = 0.22) เนื่องจากชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 มีรูปร่างที่
เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย แสงโพธิ์ , วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และปิยะ    
ศุภวราสุวัฒน์ ที่ท าวิจัยเรื่อง ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งพบว่าคุณภาพของชุดปฏิบัติ
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 คุณภาพใบงานอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 
  2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 พบว่า
ผลการท าใบงานทดลองระหว่างเรียนและผลสัมฤทธิ์ของการท าแบบทดสอบท้ายใบงานระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ 
80.5/81.33 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 
ที่สร้างขึ้นผ่านการออกแบบและผ่านการแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าให้มีเนื้อหาใบงาน ขั้นตอนทดลองที่ครอบคลุมและเป็นล าดับขั้นตอนทุกใบงานซึ่งท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการทดลองต่อวงจรและการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของชุดฝึกการเรียนรู้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 และสังเกตผลการปฏิบัติการบันทึกผลการปฏิบัติด้วยตนเองจึงส่งผลให้
กระบวนการเรียนรู้ของการปฏิบัติครั้งนี้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งมีความสอด คล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ กลมภพ
ตระกูล  ที่ท าวิจัยเรื่องชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์  โดยการทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่ม
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ตัวอย่างจ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ที่พัฒนาขึ้นมามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.2/88.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 มีดังนี ้
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ในภาพปฏิบัติ ก่อนให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ ผู้สอนควรให้ความรู้การใช้งานชุดฝึกการเรียนรู้
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 และอธิบายถึงข้อความระวังในขณะปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
 2. ผู้เรียนควรอ่านรายละเอียดของคู่มือ ขั้นตอนปฏิบัติงานในใบงานการทดลองให้ครบถ้วนก่อนลงมือ
ปฏิบัติ จากนั้นผู้สอนคอยก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติตามรูปแบบประเมินผล
การปฏิบัติของแต่ละใบงานการทดลองจะช่วยให้การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino 
mage 2560 เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การน าชุดฝึกการเรียนรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mage 2560 ไปทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้เรียนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อการพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
 เตรียมเซรามิกส์คอร์เดียไรท์จากวัตถุดิบ ดินขาว ดินด า ทัลคัม และอลูมินา ข้ึนรูปโดยวิธีหล่อน้ าดินแบบ
หล่อตัน เผาทดสอบที่อุณหภูมิ 1200°C 1300°C และ 1400°C ตัวอย่างที่ผ่านการเผาจะถูกตรวจสอบองค์ประกอบ
ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลเตรียมและทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM C 326-03 ASTM C 373-72 และ ASTM C 674-81 ศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนโดยวัดค่าสัมประสิทธิ์
การขยายตัวเชิงเส้น (CTE) ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตเซรามิกส์คอร์เดียไรท์ส าหรับใช้เป็น
อุปกรณ์รองรับช้ินงานในเตาเผาคืออุณหภูมิ 1400°C มีค่าการหดตัวหลังเผา ปริมาตรช้ินงาน ปริมาตรรูพรุนเปิด 
ความพรุนตัวปรากฏ การดูดซึมน้ า ความหนาแน่นปรากฏ ความหนาแน่นอัดรวม และค่าโมดูลัสแตกหัก 10.32% 
25.94 cm3 2.82 cm3 10.93% 5.51% 2.23 g/cm3 1.99 g/cm3 และ 58.24 MPa ตามล าดับ และมีจุดอ่อนตัว
ที่อุณหภูมิ 1320°C ค่า CTE เท่ากับ 2.6x10-6 1/°C 
 
ค าส าคัญ : คอร์เดียไรท์, วิธีหล่อน้ าดินแบบหล่อตัน, สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิงเส้น  
 
Abstract  
 Cordierite ceramics have been prepared from standard raw materials, kaolin, ball clay, 
talcum and alumina by solid casting and heat treatment at the temperature 1200°C, 1300°C and 
1400°C. Sintered samples were characterized by X-ray diffraction (XRD). Physical and mechanical 
properties were measured in accordance with ASTM C 326-03, ASTM C 373-72 and ASTM C 674-
81. Heat behavior was studied by coefficient of linear thermal expansion (CTE) measurement. 
Result of this study showed that at a sintering temperature of 1400°C, total linear shrinkage after 
drying and firing, exterior volume, volume of open pores, apparent porosity, water absorption, 
apparent specific gravity, bulk density, modulus of rupture were 10.32% 25.94 cm3 2.82 cm3 
10.93% 5.51% 2.23 g/cm3 1.99 g/cm3 and 58.24 MPa, respectively, which is the optimum 
temperature for the production of ceramics for use as a support device in the furnace. In 
addition, softening point was found at 1320°C and CTE was 2.6x10-6 1/°C. 
 
Keywords: Cordierite, Solid casting, Coefficient of linear thermal expansion. 
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บทน า   
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวัสดุศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มีภารกิจด้านการเรียนการ
สอนและด้านการวิจัย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะรายวิชาปฏบิัติการและงานวิจัยจะมีการเผาสารตัวอย่าง
เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างหรือลักษณะเฟสของสารโดยใช้เตาเผาอุณหภูมิสูง และในการใช้งานเตาเผา
อุณหภูมิสูง อุปกรณ์รองรับชิ้นงานหรือรองรับภาชนะเผาสาร (Crucible) เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต้อง
ใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นเตาเผา ท้ังนี้คุณสมบัติของอุปกรณ์รองรับ
ช้ินงานที่ดีต้องสามารถรับน้ าหนักได้ดีแม้เป็นการรับน้ าหนักที่อุณหภูมิสูง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
(Refractoriness under load) สามารถทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลันได้ดี (Good thermal shock 
resistance) และมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น (Coefficient of linear thermal expansion : CTE) ต่ า 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาและผลิตอุปกรณ์รองรับช้ินงานในเตาเผาขึ้นมาใช้เอง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนและงานวิจัยภายในภาควิชาฯ รวมถึงบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้
ความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ในภาควิชาฯ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมและวิเคราะห์ทดสอบ 
อุปกรณ์รองรับช้ินงานในเตาเผาที่สนใจศึกษาและผลิตในตอนเริ่มต้นคืออุปกรณ์รองรับช้ินงานเซรามิกส์คอร์เดียไรท์ 
ขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ าดินแบบหล่อตัน (Solid casting) มีสมบัติเด่นคือมีค่า CTE ต่ า แต่มีข้อเสียคือมีความทนทานที่
อุณหภูมิสูงได้ต่ ากว่าชนิดมัลไลต์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยต่อไปโดยจะผลิตอุปกรณ์รองรับช้ินงานเซรา
มิกส์คอร์เดียไรท์-มัลไลต์ โดยน าดินขาวเผาที่อุณหภูมิสูง (1200°C-1400°C) และใช้เป็นตัวเติมในสูตรเนื้อดินชนิด
คอร์เดียไรท์ เพื่อให้เกิดเฟสมัลไลท์ข้ึนในช้ินงาน ซึ่งจะท าให้ได้ชิ้นงานท่ีทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลันได้ดี 
และรับน้ าหนักท่ีอุณหภูมิสูงได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเซรามิกส์ชนิดคอร์เดียไรท์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาไปสู่
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ วัตถุดิบที่น ามาสังเคราะห์มีทั้งที่สังเคราะห์ขึ้นและเตรียมจากวัสดุในธรรมชาติ  
 นันทพร คงคะจันทร์ และคณะ (2554) สังเคราะห์ผงคอร์เดียไรท์จากส่วนผสมของวัตถุดิบ ทัลค์  อลูมินา 
และซิลิกา ท่ีเตรียมได้จากเถ้าแกลบ ซิลิกาบริสุทธิ์เตรียมด้วยกระบวนการปรับปรุงสมบัติของแกลบดิบด้วยการชะ
ล้างด้วยกรด ตามด้วยการเผาแกลบดิบท่ีอุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง เถ้าแกลบที่ได้มีลักษณะเป็นเถ้าแกลบสี
ขาวและมีโครงสร้างผลึกเป็นซิลิกาอสัณฐาน การวิเคราะห์ปริมาณของซิลิกาจากเถ้าแกลบสีขาววิเคราะห์ด้วยเทคนิค
เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ อุณหภูมิที่ใช้แคลไซน์ส่วนผสมของวัตถุดิบเพื่อเกิดเฟสคอร์เดียไรท์คือที่อุณหภูมิสูงกว่า 
1300°C จากผลวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงเซรามิกส์ที่สังเคราะห์ได้พบเฟสหลักคือเฟสคอร์เดียไรท์
และพบเฟสรองของสไปเนลและเอนสทาไทต์ในปริมาณน้อย  
 คชินท์ สายอินทวงศ์ (2551) คอร์เดียไรท์ สูตรทางเคมี คือ 2MgO 2Al2O3 5SiO2 มี MgO 13.7% 
Al2O3 34.9% และ SiO2 51.4% เป็นช่ือของนักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศส Pierre Louis. A. Cordier (1777-1861) 
คอร์เดียไรท์ในธรรมชาติเป็นแร่ที่หายากมากเนื่องจากอุณหภูมิที่เกิดคอร์เดียไรท์แคบมาก ดังนั้นคอร์เดียไรท์ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมนั้นจะถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากวัตถุดิบต่างๆ เช่น ดินด า , ดินขาว, Grog, Molochite, Talcum, 
Magnesite คุณสมบัติที่ส าคัญของคอร์เดียไรท์คือมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ ามาก ~1.5-
2x10-6 1/°C จึงเหมาะส าหรับน ามาใช้ท าแผ่นรองเผาส าหรับเซรามิกส์เนื่องจากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิในระหว่างการเผาและช่วงการเย็นตัว ซึ่งคอร์เดียไรท์จะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดย
เฉียบพลันได้ดี  
 อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล (2550)  สังเคราะห์เนื้อคอร์เดียไรท์เซรามิกส์เพื่อใช้เป็นคะตะไลติกคอนเวอร์
เตอร์ส าหรับรถยนต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ า การทดลองแบ่งออก เป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ใช้วัตถุดิบเป็นดินขาวระนอง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศ ผสมกับอลูมินา และทัลคัม ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
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จากต่างประเทศ ส่วนกลุ่มที่ 2 ใช้วัตถุดิบ คล้ายกลุ่มที่ 1 แต่เพิ่มดินด าล าปางในสูตรหลังจากขึ้นรูปด้วยการอัดขึ้นรูป
ทางเดียวและเผาด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 1,300˚C-1,400˚C ใช้อัตราการขึ้นอุณหภูมิ 100˚C/ช่ัวโมง ปรับเวลาในการยืน
ไฟที่อุณหภูมิสูงสุด 1-4 ช่ัวโมง ผลของเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชันช้ินงานกลุ่ม 1 เผาที่อุณหภูมิ 1,300˚C เวลายืนไฟ 2 
ช่ัวโมง พบว่าเกิดเฟสคอร์เดียไรท์และสปิเนล และค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความร้อน (CTE) ของช้ินงาน
กลุ่มที่ 1 เผาที่อุณหภูมิ 1,400˚C เวลาการยืนไฟ 1 ช่ัวโมงมีค่า 2.63x10-6 1/°C ความหนาแน่นโดยรวม 1.7 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร การหดตัว 1.85% และการดูดซึมน้ า 20.2% ซึ่งถือว่าดีที่สุด 
 
วิธีการวิจัย  
 1. น าวัตถุดิบ ดินขาว (Kaolin) ดินด า (Ball clay) ทัลคัม และอลูมินา ซึ่งผ่านกระบวนการล้างจาก
บริษัทผู้ผลิตน ามาอบไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 110°C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) และเทคนิค
เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (XRF) ร่วมกับเทคนิคการวัดการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนภายใต้
บรรยากาศที่ก าหนด (TGA) ซึ่งได้ผลการทดสอบระบุองค์ประกอบทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 
องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ (wt%) 

Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 Rb2O Y2O3 ZrO2 MgO L.O.I. 

ดินขาว 36.464 48.403 0.975 - 0.683 0.608 0.024 0.013 - - 12.830 
ดินด า 30.390 53.211 2.234 0.206 0.446 1.343 0.087 0.034 0.032 - 12.017 
ทัลคัม 0.161 39.977 - 0.831 - 0.092 - - - 37.774 21.165 
อลูมินา 99.712 0.158 - - - - - - - - 0.130 

 
 3. ค านวณและชั่งส่วนผสมเพื่อผลิตเซรามิกส์คอร์เดียไรท์ ซึ่งมีสตูรเคม ีคือ 2MgO2Al2O35SiO2 

ประกอบด้วย MgO 13.7% Al2O3 34.9% และ SiO2 51.4% ตามอัตราส่วน ดังแสดงในตารางที่ 2 ปริมาณ 16 เท่า 
โดยใสส่่วนผสมในหม้อบดขนาด 2 กิโลกรัม พร้อมลูกบดอลูมินา ขนาด 10, 15 และ 20 มิลลิเมตร ปรมิาณ ½ ของ
หม้อบด เตมิน้ ากรอง 1600 มิลลลิิตร (Solid : Liquid ; 1 : 1) บดผสมวตัถุดิบโดยใช้เครื่องบดผสม (Ball mill) เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง ตั้งท้ิงไว้ 1 คืน 
 
ตารางที่  2  ส่วนผสมวตัถุดิบส าหรับผลิตแผ่นเซรามิกส์ชนิดคอร์เดียไรท์ 

วัตถุดิบ ส่วนผสมคอรเ์ดียไรท์ (%) ส่วนผสมคอรเ์ดียไรท์ 16 เท่า 

 ดินขาว 40.40 646.40 
 ดินด า 21.20 339.20 
 ทัลคัม 30.40 486.40 
 อลูมินา   8.00 128.00 

 4. หยดโซเดียมซิลเิกต 1-2 หยด ลงในน้ าดิน (น้ าสลิป) กวนผสมใหเ้ป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้เครื่องกวน
น้ าดิน ความเร็วรอบ 500 rpm วัดค่าความถว่งจ าเพาะให้อยู่ในช่วง 1.75-1.85 โดยใช้ไฮโดรมเิตอร์ และค่าความ
หนืดให้อยู่ในช่วง 85-95 cP (85-95 mPas) โดยใช้เครื่องวัดความหนืด (Digital Viscometer)  
 5. ขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ าดินแบบหล่อตัน (เทน้ าสลิปให้เต็มแบบพิมพ์ในครั้งเดียว) แสดงในรูปที่ 1 (ก) 
โดยใช้แบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์แบบประกบด้านข้าง 4 ด้าน ฐาน 1 ด้าน โดยฐานที่เตรียมขึ้นมีความกว้าง 22 
เซนติเมตร ความยาว 32 เซนติเมตร และความหนา 4 เซนติเมตร แท่งประกบมีความกว้าง 4 เซนติเมตร ความยาว 
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32 เซนติเมตร และความหนา 4 เซนติเมตร หล่อช้ินทดสอบให้มีความหนาอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร ตัดส่วนที่เป็น
ขอบออกทั้ง 4 ด้าน และตัดชิ้นทดสอบให้มีความกว้างอย่างน้อย 3 เซนติเมตร ความยาว 14 เซนติเมตร และความ
หนา 1.5 เซนติเมตร (ตัดช้ินทดสอบขณะช้ินงานยังไม่แห้ง) ดังแสดงในรูปท่ี 1 (ข) วางช้ินทดสอบที่ได้ทิ้งไว้ให้แห้งที่
อุณหภูมิห้อง 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่  1  วิธีเตรียมชิ้นทดสอบ (ก) ข้ึนรูปด้วยวิธีหล่อน้ าดินแบบหล่อตัน (ข) ลักษณะการตัดช้ินทดสอบ 
 

 6. ตกแต่งช้ินทดสอบ เขียนตัวเลขระบุหมายเลขช้ินทดสอบและน าไปอบที่อุณหภูมิ 110°C เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง บันทึกค่าน้ าหนัก และความกว้างช้ินงานหลังอบ   
 7. แปรค่าอุณหภูมิเผา 1200°C 1300°C และ 1400°C บรรยากาศออกซิเดชัน อัตราการขึ้นอุณหภูมิ 
3°C/min จนถึงอุณหภูมิ 700°C ยืนไฟที่อุณหภูมิ 700°C เป็นเวลา 30 นาที และที่อุณหภูมิสุดท้ายยืนไฟเป็นเวลา 1 
ช่ัวโมง อัตราการขึ้นอุณหภูมิ 5°C/min บันทึกค่าน้ าหนัก และความกว้างหลังเผา  
 8. ต้มช้ินทดสอบที่ผ่านการเผาในน้ ากลั่นเป็นเวลา 5 ช่ัวโมง ปิดสวิตซ์ให้ความร้อนและแช่ช้ินทดสอบ
ทิ้งไว้ในน้ าท่ีต้มเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  
 9. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัตทิางกล (Physical and Mechanical testing) ได้แก่ การหด
ตัวหลังเผา (Total linear shrinkage after firing, St) ตามมาตรฐาน ASTM C 326-03 ปริมาตรช้ินงาน (The 
exterior volume, V) ปริมาตรรูพรุนเปิด (Volume of open pores, VOP) ความพรุนตัวปรากฏ (Apparent 
porosity, P) การดูดซึมน้ า (Water absorption, A) ความหนาแน่นปรากฏ (The apparent specific gravity, T) 
ความหนาแน่นอัดรวม (Bulk density, B) ตามมาตรฐาน ASTM C 373-72 ความแข็งแรงต่อการดัด (Flexural 
strength) หรือโมดูลัสของการแตกหัก (Modulus of rupture, M) ตามมาตรฐาน ASTM C 674-81 ตรวจสอบ
องค์ประกอบทางแร่ด้วยเครื่อง XRD ร่วมกับการศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนโดยใช้เครื่อง Dilatometer วัดค่า
สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิงเสน (Coefficient of Linear Thermal Expansion : CTE) 
 10. ขึ้นรูปผลติภณัฑ์เป็นอุปกรณร์องรบัช้ินงาน (แผ่นรองเผา) และเผาทดสอบที่อุณหภูมิ 1200°C- 
1400°C เพื่อศึกษาสภาวะการใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการ 
 
สูตรที่ใช้ในการค านวณสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล  
 1) การหดตัวหลังเผา (Total linear shrinkage after firing, St) 

 
         
 2) ปริมาตรของช้ินงาน (The exterior volume, V) 

 
 
 3) ปริมาตรของรูพรุนเปดิ (Volume of open pores, VOP) 
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 4) ความพรุนตัวปรากฏ (Apparent porosity, P)  

 
 
 5) การดูดซมึน้ า (Water absorption, A)  

 
 
 6) ความหนาแน่นปรากฏ (The apparent specific gravity, T) 

 
 7) ความหนาแน่นอัดรวม (Bulk density, B)   

 
เมื่อ 

  คือ การหดตัวหลังเผา (%) 
 คือ ความกว้างหลังอบแห้งที่อุณหภูมิ 110°C (mm) 

  คือ ความกว้างหลังเผา (mm) 
  คือ น้ าหนักแห้งหลังเผา (g) 
  คือ น้ าหนักอิ่มตัวด้วยน้ าช่ังในน้ า (g) 
 คือ น้ าหนักอิ่มตัวด้วยน้ าช่ังในอากาศ (g)  

 8) โมดูลัสของการแตกหัก หรือ Modulus of rupture (M) ทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงและ
แรงกดแบบสากล (Universal Testing Machine : UTM) ใช้แรงกดแบบ 3 จุด (3-point bending) ความเร็วหัว
กด 10 mm/min ระยะห่างระหว่างจุดรองรับ 4.0 นิ้ว หรือ 102 mm 
 

 

เมื่อ 
   คือ ค่าโมดูลสัของการแตกหัก (MPa)  
    คือ ค่าแรงกดท่ีท าให้แท่งทดสอบหัก (N) 
    คือ ระยะห่างระหว่างจุดรองรบั (mm) 
    คือ ความกว้างของแท่งทดสอบ (mm) 
    คือ ความหนาของแท่งทดสอบ (mm) 
 
ผลการศึกษา 
 ลักษณะสีของช้ินทดสอบหลังอบ 110°C และหลังเผาที่อุณหภมูิ 1200°C 1300°C และ 1400°C แสดง
ในรูปที่ 2 ช้ินทดสอบหลังอบจะมสีีเข้มกว่าสีของช้ินทดสอบที่ผ่านการเผา โดยชิ้นทดสอบหลังเผาที่อุณหภมูิ 1200°C 
จะมีสีขาวครีมและสีจะเข้มขึ้นเมื่อเผาที่อุณหภูมสิูงขึ้น 
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รูปที่ 2 สีชิ้นทดสอบ (ก) หลังอบ 110°C (ข) หลังเผา 1200°C (ค) หลังเผา 1300°C และ (ง) หลังเผา 1400°C 
 ผลการศึกษาคณุสมบตัิทางกายภาพและสมบัติทางกลแสดงในตารางที่ 3 พบว่าช้ินทดสอบมีค่าการหด
ตัวหลังเผาและค่าโมดลูัสของการแตกหักเพิ่มขึ้นแปรผันตามอุณหภมูิที่เผา ส่วนปริมาตรช้ินงาน ปริมาตรรูพรุนเปิด 
ความพรุนตัวปรากฏและการดูดซมึน้ า มีค่าลดลงแปรผกผันกับอุณหภูมิที่เผา แต่ค่าความหนาแน่นปรากฏ และค่า
ความหนาแน่นอัดรวม มีค่าใกลเ้คยีงกันแม้ว่าช้ินทดสอบจะท าการเผาที่อุณหภูมิเผาที่สูงข้ึน 

 
ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพและทางกลของช้ินทดสอบหลังเผาทีอุ่ณหภูมิ 1200°C 1300°C และ 1400°C 

ค่าทดสอบ/อณุหภูมิเผา 1200°C 1300°C 1400°C 
St (%) 8.73±0.73 9.70±0.51 10.32±0.13 

V (cm3) 29.26±1.32 26.46±2.03 25.94±1.90 
Vop (cm3) 7.85±0.84 3.55±0.28 2.82±0.32 

P (%) 26.82±2.16 13.43±1.01 10.93±1.69 
A (%) 14.19±1.28 6.69±0.52 5.51±0.91 

T (g/cm3) 2.59±0.05 2.32±0.02 2.23±0.02 
B (g/cm3) 1.89±0.02 2.01±0.01 1.99±0.03 
M (MPa) 47.70±0.21 54.00±1.09 58.24±1.36 

 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณทางแร่โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบกึ่งเชิงปริมาณ ค านวณจากอัตรา 
ส่วนความเข้มอ้างอิง (Reference Intensity Ratio: RIR) ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) ของช้ินทดสอบ
หลังเผาที่อุณหภูมิ 1200°C-1400°C ข้อมูลแสดงในรูปที่ 3 และตารางที่ 4  พบว่าที่อุณหภูมิเผา 1200°C เกิดเฟส
คอร์เดียไรท์ขึ้นแต่มีปริมาณน้อย (8.9 wt%) และมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเผาช้ินทดสอบที่อุณหภูมิ 1300 °C และ 
1400°C โดยพบว่าที่อุณหภูมิเผา 1400°C ช้ินทดสอบมีเฟสคอร์เดียไรท์สูงสุด (93 wt%) และมีเฟสของสปิเนลใน
ปริมาณน้อย (7.0 wt %) 
 
 
 
 
 
 
 



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของช้ินทดสอบหลังเผาที่อุณหภูมิ 1200°C-1400°C  
ตารางที่  4  องค์ประกอบและปรมิาณทางแร่ของช้ินทดสอบหลังเผาที่อุณหภูมิ 1200°C-1400°C 

ช้ินทดสอบ องค์ประกอบทางแร ่ wt% 
1200°C Silicon Oxide 

Quartz 
Corundum 
Mullite 
Sapphirine 
Spinel 
Magnesium Aluminum Silicate (Cordierite) 

15.8 
9.9 
20.8 
31.7 
5.0 
7.9 
8.9 

1300°C Magnesium Aluminum Silicate (Cordierite) 
Spinel 
Corundum 
Mullite 

76.0 
7.0 
4.0 
13.0 

1400°C Magnesium Aluminum Silicate (Cordierite) 
Spinel 

93.0 
7.0 

 การศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนโดยใช้เครื่อง Dilatometer วัดคา่สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิง เสน 
(CTE) พบว่าช้ินทดสอบหลังเผามจีุดหลอมเหลวหรือจุดอ่อนตัว (Softening point : TS) และค่า CTE ที่อุณหภูมิ 
800°C ช่วงอุณหภูมิ 300°C-1100°C และอุณหภูมิ 1200°C ดังแสดงในรูปที่ 4 ตารางที่ 5 

 



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

142 

 
 

รูปที่  4  กราฟช้ินทดสอบการขยายตัวเนื่องจากความร้อนหลังเผาที่อุณหภูมิ 1200°C-1400°C 
 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าช้ินทดสอบหลังเผาอุณหภูมิ 1200°C มีค่า CTE ที่อุณหภูมิ 800°C และ
ช่วงอุณหภูมิ 300°C-1100°C สูงกว่าช้ินทดสอบหลังเผาที่อุณหภูมิ 1300°C และ 1400°C อย่างชัดเจน และมีค่า 
CTE ที่อุณหภูมิ 1200°C -7.4x10-6 1/°C เนื่องจากช้ินทดสอบเริ่มมีการหลอมเหลวขององค์ประกอบในโครงสร้าง 
 
ตารางที่  5  พฤติกรรมทางความรอ้นของช้ินทดสอบหลังเผาที่อุณหภูมิ 1200°C - 1400°C 
ค่าทดสอบ/อณุหภูมิเผา 1200°C 1300°C 1400°C 

 TS (°C) 1170 1295 1320 

 CTE 800°C (1/°C) 7.8x10-6 4.2x10-6 3.8x10-6 

 CTE 300°C-1100°C (1/°C) 7.2x10-6 3.7x10-6 3.2x10-6 

 CTE 1200°C (1/°C) -7.4x10-6 3.8x10-6 4.2x10-6 

 ผลการทดลองขึ้นรูปผลติภณัฑ์เปน็อุปกรณ์รองรับชิ้นงานในเตาเผา (แผ่นรองเผา) และเผาทดสอบที่
อุณหภูมิ 1200°C-1400°C พบว่าช้ินงานท่ีได้ไม่มรีอยแตกร้าว ไมม่ลีักษณะบดิเบี้ยว หรือผดิรูป  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การผลิตเซรามิกส์คอร์เดียไรท์ อุณหภูมิเผาที่ท าให้ช้ินทดสอบมีสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกลและ
สมบัติเชิงความร้อนที่ดีคืออุณหภูมิ 1400°C เนื่องจากเป็นอุณหภูมิเผาที่ท าให้เกิดเฟสคอร์เดียไรท์สูงสุด ผลจาก
การศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนของช้ินทดสอบหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 1200°C-1400°C สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อผลิต
เป็นอุปกรณ์รองรับช้ินงานในเตาเผาได้ โดยน าไปใช้งานท่ีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดอ่อนตัว (TS) ของอุปกรณ์รองรับช้ินงาน
ที่ผลิตขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 รุ่น 46 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มาจากการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรตามทฤษฏีของทาโร่ ยามาเน่ (Yammane Taro, 1973) ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 86 คน มีกลุ่ม
ตัวอย่างเข้าร่วมการท าแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 63 คน  
 ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมดังนี้ 1.) กลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา(เดิม) ได้แก่ด้านช่ือเสียง  ( =3.39)  ด้านงานวิจัย ( =3.03)  และด้านอาจารย์ 
( =2.93) ตามล าดับ 2.) กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา(เดิม) ได้แก่ ห้องวิจัย   ( =2.90) บรรยากาศ 
( =2.60) และหลักสูตร  ( =2.40)   ตามล าดับ  เมื่อแยกพิจารณาตามภาควิชา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาต่อ
ที่ภาควิชา(เดิม) สอดคล้องกับภาพรวมร้อยละ 41.66 ประกอบด้วยภาควิชาฟิสิกส์ ด้านช่ือเสียง ( =3.60), ภาควิชา
เคมี ด้านช่ือเสียง( =5.00), ภาควิชาคณิต ด้านงานวิจัย ( =5.00) ด้านช่ือเสียง ( =5.00) และด้านอาจารย์ 
( =5.00) ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา(เดิม) สอดคล้องกับภาพรวมร้อยละ 58.33 
ประกอบด้วย ภาควิชาฟิสิกส์ ด้านหลักสูตร ( =4.00) ด้านบรรยากาศ ( =4.00) และด้านห้องวิจัย ( =3.50),
ภาควิชาจุล ด้านหลักสูตร ( =3.20), ภาควิชาเคมี ด้านห้องวิจัย ( =5.00) และด้านบรรยากาศ ( =4.90), ภาควิชา
คณิตศาสตร์ ด้านหลักสูตร ( =4.00) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา, จ านวนบัณฑิตระดับศึกษาที่ลดลง 
 
Abstract  
 This research aims to study the Factors Affecting for  selections in continuing Master's 
degree of  4 th Year Undergraduate Students ,year, 46  academic year 2013 . The samples come 
from the calculation for a sample size using the formulation from Yammane Taro’ stheory 
(Yammane Taro, 1973).  The sample size includes 86 people. The samples joining the research by 
doing the questionnaire are 63 people in total.  
 Study found that Factors Affecting for  selections in continuing Master’ s Degree in 
overall are as follows: 
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 1. The factors from the samples that are interested in furthering their study in their 
old department are the reputation  ( =3.39), the research ( =3.03) and the lecturers ( =2.93) 
orderly. 
 2. The factors from the samples that are not interested in furthering their study in 
their old department are the research ( =2.90), the atmospheres, and the curriculum ( =2.60), 
( =2.40) orderly. 
 When considering by the departments, it is found that the samples that are interested 
in further their study in their old department are correlated with the overall at 41 .66%  which 
includes:  the department of physics in reputation ( =3.60), the department of chemistry in 
reputation ( =5.00), the department of mathematics in research ( =5.00), reputation ( =5.00), 
and the lecturers ( =5.00) orderly. 
 And the samples that are interested in further their study in their old department are 
correlated with the overall at 5 8 . 3 3 %  which includes:  the department of physics in the 
curriculum  ( =4.00), the atmosphere ( =4.00), and the research room ( =3.50),and the 
department of microbiology in the curriculum ( =3.20), the department of chemistry in the 
research room ( =5.00), and the atmosphere ( =4.90), the department of mathematics in the 
curriculum ( =4.00) orderly. 
 
Keyword :  Factors Affecting the Decision to study in Graduate Level, Number of graduates 
decreased 
 
บทน า  
 จากสถานการณ์ประชากรโลกและประชากรไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยการเพิ่ม
ในอัตราที่ลดลง โดยมีโครงสร้างประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลงจากร้อยละ 21.6 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 17.2 ในปี 
2580 อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง[1] ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐที่ให้ประชาชนวางแผน
ครอบครัว ซึ่งส่งผลให้อัตราเจริญพันธ์ุต่ าลงจาก 6-7 คน เหลือเพียง 1.7 คน (2548)[2] จากข้อมูลที่กล่าวมานั้น เป็น
ผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันการศึกษาจากอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลต่อสถาบันการศึกษา เพราะโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยต้องอาศัยนักเรียนนักศึกษาในจ านวนมากพอในการด าเนินกิจการ เมื่อจ านวนนักเรียนในระดับพื้นฐาน 
มีจ านวนไม่เพียงพอย่อมส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาต่อนั้นไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ และกระทบ
ต่อเนื่องในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยจ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็ลดลงเช่นกัน[3] 
 ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการ
วิจัย และมุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับโลก เพื่อตอบวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์จึงมี
นโยบายในการในการลดจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพิ่มจ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งหวัง
ในการเพิ่มจ านวนบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถในการท าวิจัยและพัฒนาความสามารถสู่ระดับโลกต่อไป โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร ในจ านวน 14 หลักสูตรเป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
การจัดการเรียนการสอนที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปทั้งทางด้านทฤษฎี ทางด้านวิจัย ทางด้านการศึกษาเป็นต้น เมื่อ
พิจารณาสถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 -2560 พบว่าจ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560  ยังไม่บรรลุตามแผนการรบันักศึกษาระดับบัณฑิต
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ที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา  2557 มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิต 72.72 %  จาก
แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ตั้งไว้คือ 143 คน ในปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิต 40.56  
% จากแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ตั้งไว้คือ 143 คน ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิต 
59.51 % จากแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ที่ตั้งไว้คือ 163 คน ไว้ และในปีการศึกษา 2560 มีจ านวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 68.75 % จากแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ตั้งไว้คือ 165 คน จะเห็นว่าในแต่ละ
ปีการศึกษา จ านวนระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์  ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ตั้ง
ไว้ โดยเฉพาะในภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตในภาพรวมร้อยละ 38.54 
และ 27.18 ตามล าดับ แต่ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาฟิสิกส์มีจ านวนนักศึกษาเกินร้อยละ 50 คือ ร้อยละ 
114.17 และ 64.38 ตามล าดับ 
 ปัจจุบันประเทศไทย มีจ านวนมหาวิทยาลัยจ านวนมากทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน ราชภัฎ ราชมงคล 
เป็นต้น ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ท่ีเอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถศึกษาควบคู่กับการ
ท างาน ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันกันเปิดหลักสูตรที่ตอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจาการเปิดหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของบัณฑิตแล้วนั้น สถาบันการศึกษาต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและสูง โดยเฉพาะการดึงเอาความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์[4] 
ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ มีจ านวนลดลง ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและแผนการรับนักศึกษา และในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็เปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่
ผู้เรียนมากขึ้น[5] และมีการจัดการเรียนการสอน/หลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัย ความต้องการของหน่วยงาน 
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเหมาะสม เช่นการศึกษาดูงานต่างประเทศ[6] 
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดจากผู้สอนไปยังผู้เรียน ความเหมาะสมของสถานศึกษา เป็นต้น ต่างเป็นปัจจัยส่วนหน่ึง
ของการเลือกสถานศึกษา[7] นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีความคาดหวังว่าเมื่อส าเร็จ
การศึกษาจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม[8]  
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2557 -2560 
พบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อในระบบ มีจ านวนน้อยกว่านักศึกษาที่สมัครเข้าศึกต่อ ส่งผลจ านวน
นักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ในแต่ละปีการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 4 รุ่น 2556  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การในการจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้สนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมกันน้ียังเป็นการปรับปรุง วางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ แนะแนวเพื่อจูงใจ
ให้เกิดการสนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ต่อไป เพ่ือให้จ านวนนักศึกษาได้ตามแผนท่ีตั้งไว้  
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 ผลกระทบของอัตราการเกิดที่ลดลงต่อการคงอยู่ของสถาบันการศึกษาของไทย 
 จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจ านวนประชากรในประเทศไทย มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการเพิ่มในอัตราที่ลดลง  โดยโครงสร้างประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลง จากร้อยละ 21.6 ในปี 
2550 เป็นร้อยละ 17.2 ในปี 2580 อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และยังพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และเพิ่มในอัตราที่สูงข้ึนจากร้อยละ 8.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 15.6 ในปี 2580 ซึ่งอัตราเกิดที่ลดลง ส่งผล
กระทบต่อสถาบันการศึกษาของไทยในอนาคต เนื่องจากจ านวนนักเรียนนักศึกษาไม่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่เปิด
การเรียนการสอน ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีช่ือเสียง
หรือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ เพราะนักเรียนนักศึกษาอาจไม่เลือกเรียน จะประสบปัญหามีจ านวนนักศึกษาไม่
เพียงพอ และจะต้องปิดตัวลง ดังนั้นมหาลัยต่างๆ จะต้องสร้าง“จุดเด่น” ที่ซึ่งอาจเป็นในลักษณะของการพัฒนา

http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak/2007/10/24/entry-1
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คุณภาพของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นในด้านการวิจัย หลักสูตรที่มีความเฉพาะและโดดเด่น ตามศักยภาพและความ
พร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย และการดึงเอาอาจารย์และนักวิจัยที่เก่งมาช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ี อาจ
ท าได้โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป เช่น สร้างศูนย์วิจัย สร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ 
สนามกีฬา หอพัก ตั้งบริษัทจ าลองขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือการเปิดหลักสูตรรองรับนักศึกษากลุ่มใหม่ เพื่อให้เข้าถึง
ทุกกลุ่มประชากรทั้งวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพื่อดึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ด้วย เพื่อการคงอยู่ของสถาบันการศึกษาของไทย 
 การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย 
 การเปลี่ยนแปลงครอบครัวในด้านการแต่งงาน การหย่าร้าง และขนาดครอบครัว และการเปลี่ยนแปลง
ครัวเรือนในด้านโครงสร้างซึ่งก าหนดได้จากรูปแบบการอยู่อาศัย ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มที่จะเริ่มชีวิตครอบครัว 
(แต่งงาน) เมื่ออายุสูงขึ้นและมีคนเลือกที่จะครองโสดมากขึ้น ขนาดครอบครัวเล็กลง ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีและภรรยามีแนวโน้มที่จะไม่มั่นคงเกิดการหย่าร้าง นอกจากนี้ประเทศไทยมีเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมไทยมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจไปในทางอุตสาหกรรมมากข้ึนนั้น ครัวเรือนไทยจึงเปลี่ยนครัวเรือนเดี่ยว คนมีลูกน้อยลง  
 ประชากรไทยในอนาคต 
 ประชากรไทยในอนาคตเพิ่มช้าลงไปเรื่อย ๆ อีกไมเกิน 20 ปขางหนา อัตราเพิ่มของประชากรไทยจะ
ใกลเ้คียงกับศูนย์ จ านวนประชากรไทยใกลจ้ะถึงจุดคงตัว เมื่ออัตราเพิ่มประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ ประชากรก็จะมี
จ านวนคงตัวที่ประมาณ 65 ล้านคน  ในแต่ละปีประชากรไทยจะไมเพิ่มหรือลดไปจากจ านวนนี้มากนัก  ประชากร
ไทยมีจ านวนคงตัวในระยะเวลาอีกเพียงประมาณ 15 ปเทา่นั้น  ในขณะทีจ่ านวนประชากรไทยก าลังเพิม่ช้าลงนัน้ ได
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรอย่างใหญ่หลวง เมื่ออัตราเกิดลดต่ าลงอย่างมากและผู้คนมีอายุยืน
ยาวนั้น สังคมไทยจึงก าลงัก้าวเขาสู่สังคมผูสูงอายุอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณร้อย
ละ 10 ของประชากรทั้งหมด แต่ในอีก 30 ปข้างหนา ผูสูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด หรือมี
จ านวนมากถึง 16 ล้านคน ประชากรสูงอายุจะมีจ านวน มากกว่าประชากรวัยเด็ก สัดส่วนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป  เดิมมีประชากรวัยเด็กที่ต้อง
พึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกวาผูสูงอายุ แตในอนาคตอันใกลนี้จะมีผูสูงอายุที่ ตองพึ่งพิงประชากรวัยแรงงาน
มากกว่าเด็ก  อัตราส่วนระหว่างประชากรวัยแรงงานต่อผูสูงอายุจะลดลงจนเหลือเพียง 2 ตอผูสูงอายุ 1 คน ในอีก 
30 ปขางหนา  การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยในอนาคตไดกอใหเกิดนัยยะเชิงนโยบายหลายประการ 
 (1) การที่เด็กเกิดใหม่แต่ละปีมีแนวโน้มลดน้อยลงในอนาคตจะท าให้รัฐไมตองกังวลเรื่องปริมาณและ
สามารถ มุ่งเน้นท่ีคุณภาพของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะงานอนามัยแมแ่ละเด็กไดมากยิ่งข้ึน   
 (2) เช่นเดียวกับประชากรเด็ก ประชากรในวัยศึกษาเล่าเรียนมีแนวโนมลดลง รัฐจะสามารถเน้น
คุณภาพของ การศึกษาไดดีขึ้น  
 (3) แม้จ านวนประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมที่จะไมเปลี่ยนแปลงมากนักในอนาคต แต่ความต้องการ
แรงงานใน ระบบเศรษฐกิจของประเทศอาจมีเพิ่มขึ้น “การน าเขา”แรงงานจากต่างประเทศอาจเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น
การจัดการแรงงาน ข้ามชาติใหเ้ป็นระบบทีจ่ึงเปน็เรื่องทีค่วรไดรับความสนใจเป็นอยา่งยิ่ง   
 (4) ประชากรยิ่งมีอายุมากยิ่งเพิ่มเร็ว สังคมไทยก าลังกลายเป็นสังคมผูสูงอายุ มาตรการและโครงการที่
จะเป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไมว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย ควรที่จะได
เริ่มกันตั้งแต่ วันน้ี และจะต้องพัฒนาไปให้ทันกับการเพิ่มอยา่งรวดเร็วของประชากรสูงอายุในอนาคต 
 แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 
2553 
 1. เพื่ อศึ กษาระดับแรงจู งใจของนักศึ กษาในการเลือก เข้ าศึ กษาต่ อระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจ าแนกตามตัวแปร  กลุ่มสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา  6 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   กลุ่ม
ภาษาศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษา  กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ เปรียบเทียบความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปีที่ 1 ปีการ ศึกษา 2553 จ านวน 234 คน เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามส ารวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ค่าที (t – test)  และค่าเอฟ (F – test)   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมและด้าน
หลักสูตร ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านกระบวนการ จัดการเรียนการสอน ด้านอาจารย์และบุคลากร และด้าน
กายภาพอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านค่าใช้จ่าย ในการศึกษาและด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด อยู่
ในระดับปานกลาง   
 2. ล าดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จากปัจจัยทั้ง  7  ด้าน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านหลักสูตร ด้าน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ด้านอาจารย์และบุคลากร ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านช่องทาง การให้บริการ ด้าน
กายภาพ และด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด    
  3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพการท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ในการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น 
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และด้านกายภาพ  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ในการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 
ด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001    
 5. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการ 
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยภาพรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น  
ด้านหลักสูตร มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 และด้านการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการตลาด  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
 6. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในแผนการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ในการ 
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
 7. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในคณะต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการ ตัดสินใจเลือก 
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่างกัน       
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการบัญชี  
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโททางการบัญชี และ 
ศึกษาสิ่งที่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการบัญชีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา มีกลุ่ ม
ประชากรคือประชากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ ซึ่ง
ได้ส่ง แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดและได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งหมดจ านวน 349 ชุดผล การวิจัยพบว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมากที่สุดคือปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา รองลงมาคือปัจจัย
ทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้าน ครอบครัวตามล าดับ 
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 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และเปรียบเทียบความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ าแนก 
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสนและวิทยาเขตบางเขน ปีพุทธศักราช 2557 จ านวน 381 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (x = 4.06) เมื่อพิจารณาแยกตามองค์ประกอบ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์อยู่ในระดับดีมาก (x = 4.22) และรองลงมาอยู่ในระดับดี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
อาจารย์ (x = 4.19) หลักสูตร (x = 4.08) การบริหารจัดการ ( x = 4.02) การจัดการเรียนการสอน (x = 3.97) และ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน (x = 3.88) ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (x = 4.07) เมื่อพิจารณาจากเหตุผลใน
แต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากท่ีสุด (x = 4.14) รองลงมา คือ 
ด้านสถาบัน (x = 4.08) ดา้นเหตุผลส่วนตัว (x = 4.08) และด้านการประกอบอาชีพ (x = 3.99) ตามล าดับ 
 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ของ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร] 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2549 – 2557 จ านวน 
287 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร
บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในภาพรวม ด้าน 
บุคลากร (People) และด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Product) มีค่าเฉลี่ย ( X ) 4.16 
 จากการทบทวนวรรณกรรม 8 เรื่องข้างต้น พบว่าสถานการณ์ประชากรโลกและประชากรไทย มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประชากรหนุ่มสาว เลือกครองโสด ขนาดครอบครัวก็มีขนาดเล็ กลง ส่งผลให้
ประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลงต่อเนื่อง เป็นผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันการศึกษา และปัจจุบันสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องสร้างจุดเด่นของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อการแข่งขัน ดึงดูดคนเข้า
มาศึกษา อาทิเช่น การเปิดหลักสูตรเน้นกลุ่มวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือการเปิดหลักสูตรนานาชาติ ส าหรับดึง
นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษา การศึกษาเพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษานั้น จะส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การบริหารจัดการ เพื่อตอบ
ความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นต้น  
 ผู้วิจัย เล็งเห็นความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางในการในการจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ การตัดสินใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อ พร้อมกันนี้ยังเป็นการปรับปรุง วางแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์ แนะแนวเพื่อจูงใจให้เกิดการสนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไป เพื่อให้จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ โดย
เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ปีท่ี 4 รุ่นการศึกษา 2556 จ านวน 63 คน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 
4 รุ่นการศึกษา 2556  
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 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต 
 2. เป็นข้อมูลและแนวทางในการตอบสนองต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ใช้เป็นแนวทางในการวางแนวการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การเข้า   
ศึกษาต่อเชิงรุก เพื่อจูงใจให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
 
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตโดยมีกรอบ
แนวความคิดในการวิจยัดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 รุ่น 2556 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนท้ังสิ้น 111 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 รุ่น 2556 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ซึ่งได้มาจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตามทฤษฏี
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yammane Taro, 1973) [9] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 86 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการท า
วิจัยแบบ Focus Group จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. กลุ่มสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา 
2. เพศ 
3. นักศึกษาท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อ
ภาควิชา(เดิม) และไม่สนใจศึกษาต่อ
ภาควิชาเดิม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิต 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตภาควิชา(เดมิ) 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการไมเ่ลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตภาควิชา(เดมิ) 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลักสูตร  
2. ห้องวิจัย/เครื่องมือ/ครุภณัฑ ์
3.ทุนการศึกษา 
4.อื่นๆ 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตร  
2. ห้องวิจัย/เครื่องมือ/ครุภณัฑ ์
3. ทุนการศึกษา 
4. อื่นๆ  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถาม สอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาจาก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
 - แบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (check list) โดยเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ภาควิชา ในการร่วมสอบถาม
นักศึกษาที่เข้าร่วม และด าเนินการส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้ด าเนินการวิเคราะห์มาให้กับผู้วิจัย ในการวิเครา ะห์ปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 รุ่น 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 63 คน  โดยหา
ค่าเฉลี่ย (  ละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาข้อมลูปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากข้อมูลการส ารวจนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 รุ่น 2556 จ านวนท้ังสิ้น 413 คน พบว่ามีนักศึกษาสนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับบณัฑติศึกษา มจี านวนทั้งสิ้น 111 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่ 1  จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 รุ่น 2556 ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา 

ภาควิชา 

จ านวน (คน) 

นักศึกษาท่ีไมส่นใจเข้าศึกษาต่อที่
ภาควิชา(เดิม) 

นักศึกษาท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชา
(เดิม) 

ฟิสิกส ์ 5 6 
เคม ี 21 4 
คณิตศาสตร ์ 23 1 
จุลชีววิทยา 34 17 
รวม 83 49 
สรุปจ านวนทั้งหมด 111 

หมายเหตุ: ส ารวจเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
 จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 4 รุ่น 2556 สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เข้า
ร่วมท าแบบสอบถามมีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 56.76 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรตามทฤษฏีของทาโร่ ยามาเน่ (Yammane 
Taro, 1973) เทียบจากจ านวนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 111 คน จะต้องมีขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 86 คน 
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ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 รุ่น 2556 ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 

ภาควิชา 

จ านวน (คน) 

จ านวนนักศึกษาท่ีสนใจศกึษาต่อที่
ภาควิชาเดิม 

จ านวนนักศึกษาท่ีไมส่นใจศกึษาต่อ
ภาควิชาเดิม 

ฟิสิกส ์ 5 2 
เคม ี 4 18 
คณิตศาสตร ์ 2 19 
จุลชีววิทยา 3 10 
รวม 14 49 
สรุปจ านวนทั้งหมด 63 

หมายเหตุ: รว่มท าแบบสอบถามเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 
 
 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมท าแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 63 คน คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน ามาวิเคราะห์หาปัจจัยในภาพรวมของจ านวน
นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เกินร้อยละ 50 เมื่อท าการวิเคราะห์หาเหตุที่ท าให้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นไปตามทฤษฎีของทาโร่ เนื่องจากกิจกรรมการท าแบบสอบถาม จัดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 จึง
สามารถสรุปสาเหตุที่จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตามทฤษฎีของทาโร่ได้ดังนี้ 
 1. การส ารวจนักศึกษาในช่วงเวลาสอบปลายภาคการศึกษาวันที่ 8 -19 พฤษภาคม 2559  
 2. นักศึกษาไม่อยู่ที่มหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาเมื่อท าการสอบปลายภาคเสร็จ จะเดินทางกลับ
บ้านหรือไปท่ีอื่น 
 3. เนื่องจากการส ารวจความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เกิดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 
2559 ซึ่งนักศึกษายังมีความสนใจในการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
 จากสาเหตุดังกล่าว จึงท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างไมเป็นไปตามทฤษฎีที่ค านวณได้ และจากสาเหตุ
ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงวัน-เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
เที่ยงตรงยิ่งขึ้น  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ท่ีผ่านการตรวจทานโดยรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ กับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 ประเภท (ในตารางที่ 2) ประกอบด้วยผู้ที่สนใจศึกษาต่อท่ีภาควิชา (เดิม) จ านวน 
14 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจ านวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) และผู้ที่ไม่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา (เดิม) 
จ านวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.78 ของจ านวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) ทั้งนี้ข้อค าถามมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กันไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ใช้ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน แนวทางในการในการจัด
การศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการ การตัดสินใจของนักศึกษาใน
การเข้าศึกษาต่อ พร้อมกันนี้ยังเป็นการปรับปรุง วางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ แนะแนวเพื่อจูงใจให้เกิดการ
สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ต่อไป 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี 
ปีที่ 4 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยมาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาน้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามาก  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากที่สุด 
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 จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมท าแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 63 คน สามารถแยกสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 รุ่นปี
การศึกษา 2556 ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 3-4 
 
ตารางที่  3  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่ม ตัวอย่างที่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา 
(เดิม) 

ล าดับ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ความหมาย 

ด้านชื่อเสียง 3.39 1.24 ปานกลาง 
ด้านงานวิจัย 3.03 0.93 ปานกลาง 
ด้านอาจารย ์ 2.93 1.42 ปานกลาง 

 
ตารางที่  4  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑติศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ไมส่นใจศึกษาต่อท่ีภาควิชา 
(เดิม) 

ล าดับ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ความหมาย 

ห้องวิจัย 2.90 1.48 ปานกลาง 
บรรยากาศ 2.60 1.01 ปานกลาง 
หลักสตูร 2.40 0.71 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 3 พบว่าด้านช่ือเสียง ด้านงานวิจัย และด้านอาจารย์ มีผลต่อเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาปานกลาง ของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา (เดิม)  และตารางที่ 4 ด้านห้องวิจัย ด้าน
บรรยากาศ และด้านหลักสูตร มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปานกลาง ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
สนใจศึกษาต่อท่ีภาควิชา (เดิม) 
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 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนกัศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 รุ่น  
ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาควิชา ดังตารางท่ี 5  
 
ตารางที ่ 5  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑติศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา 
(เดิม) และกลุ่มตัวอย่างที่ไมส่นใจศึกษาต่อที่ภาควิชา (เดิม)  

ภาควิชา 

กลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา 
(เดิม) 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา (เดิม) 

ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย 

 
ความหมาย ล าดับ ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 

ฟิสิกส ์ ด้านห้องวิจัย 4.20 มาก ด้านหลักสูตร 4.00 มาก 
ด้านรุ่นพ่ี 4.20 มาก ด้านบรรยากาศ 4.00 มาก 

ด้านช่ือเสียง 3.65 มาก ด้านห้องวิจัย 3.50 มาก 
เคม ี ด้านหลักสูตร 5.00 มากที่สุด ด้านห้องวิจัย 5.00 มากที่สุด 

ดา้นช่ือเสียง 5.00 มากที่สุด ด้านบรรยากาศ 4.90 มากที่สุด 
ด้าน

บรรยากาศ 
5.00 มากที่สุด ด้านอาจารย ์ 3.70 มาก 

คณิตศาสตร ์ ด้านงานวิจัย 5.00 มากที่สุด ด้านหลักสูตร 4.00 มาก 
ด้านชื่อเสียง 5.00 มากที่สุด ด้านอื่นๆ 3.90 มาก 
ด้านอาจารย ์ 5.00 มากที่สุด ด้านชื่อเสียง 3.40 ปานกลาง 

จุลชีววิทยา ด้านหลักสูตร 3.70 ปานกลาง ด้านทุน 3.40 ปานกลาง 
ด้านทุน 3.30 ปานกลาง ด้านหลักสูตร 3.20 ปานกลาง 

ด้านห้องวิจัย 2.00 น้อย ด้านอาจารย ์ 2.0 น้อย 
 เมื่อพิจารณาตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ที่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา(เดิม) พบว่า 2 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาเคมี และภาควิชาคณิตศาสตร์ มีผลต่อ
เลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามากท่ีสุด และภาควิชาฟิสิกส์ มีผลต่อเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามาก 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ภาควิชามีล าดับด้านท่ีเหมือนกันคือ ด้านช่ือเสียง (อาจารย์มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก / คณะ ภาควิชา 
หลักสูตรมีช่ือเสียง/ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงติด world ranking) ยกเว้นภาควิชาจุลชีวิทยา มีผลต่อเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาปานกลาง 
 และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจ
ศึกษาต่อท่ีภาควิชา(เดิม) พบว่า 3 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาคณิตศาสตร์ มี
ผลต่อเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามาก และภาควิชาฟิสิกส์ มีผลต่อเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
มาก และภาควิชาจุลชีวิทยา มีผลต่อเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาปานกลางและน้อย 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 รุ่น 46 ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้จากส ารวจนักศึกษาช้ันปีที่ 4 รุ่น 2556 จ านวนท้ังสิ้น 413 คน 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 พบว่ามีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 111 คน 
และจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตามทฤษฏีของทาโร่ ยามาเน่ (Yammane Taro, 1973) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 86 คน มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมท าแบบสอบถาม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 จ านวน
ทั้งสิ้น 63 คน คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของขนาดกลุ่มตัวอย่างจากทฤษฎีของทาโร่ ยามาเน่ ผลการวิจัย พบว่า 1.) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาตร ีปีท่ี 4 รุ่นปี
การศึกษา 2556 ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ตัวอย่างที่สนใจศึกษาต่อท่ีภาควิชา (เดิม) ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคือ 1.ด้านช่ือเสียง ซึ่งประกอบด้วย 
อาจารย์มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก, คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรมีช่ือเสียง และ มหาวิทยาลัย มีช่ือเสียง ติด world ranking 
2.ด้านงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย อยากต่อยอดจากโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี,
งานวิจัยของอาจารย์  ทันสมัย  น่ าสนใจ และท้าทาย  และมี โอกาสท างานวิจัยในต่างประเทศ 3.ด้ าน
อาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย ช่ืนชอบเป็นการส่วนตัว และอาจารย์ชักชวน โน้มน้าว 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ล าดับด้านท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชา(เดิม) ของกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้าน
ของ ช่ือเสียงอาจารย์ ช่ือเสียงมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ของอาจารย์และงานวิจัยเดิมในระดับปริญญาตรี ซึ่งส่งผล
ให้นักศึกษาเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในภาควิชา(เดิม) และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจศึกษาต่อที่ภาควิชา (เดิม) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคือ 1.ห้องวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
หลักสูตรที่เลือกศึกษามีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย (เน้นสภาพห้องวิจัย) และ หลักสูตรที่เลือกศึกษามีเครื่องมือ/
ครุภัณฑ์วิจัย ที่ทันสมัยมากกว่า 2.บรรยากาศ   ซึ่งประกอบด้วย ต้องการเปลี่ยน
สถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ใหม่,ไม่ชอบรูปแบบการเรียนการสอนของภาควิชา และท าเล
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไกลตัวเมือง 3.หลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วย ช่ือหลักสูตรที่
เลือกศึกษา ดึงดูด น่าสนใจกว่า, หลักสูตรที่เลือกศึกษา มีรายละเอียด สาขาวิชา รายวิชา ที่น่าสนใจกว่า ,คาดว่า
หลักสูตรที่เลือกศึกษามีโอกาสในการท างานและเงินเดือนสูงกว่า,อยากได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
เพราะโอกาสในการได้งานและเงินเดือนสูงกว่า และหลักสูตรเลือกศึกษา มีความร่วมมือกับต่างประเทศ ตามล าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนักศึกษาในเรื่องห้องวิจัย เครื่องมือไม่ทันสมัย ไม่ได้มาตรฐาน เครื่องมือพื้นฐาน
ช ารุด และด้านหลักสูตร ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สาขาวิชาไม่น่าสนใจ ไม่สามารถต่อยอดจาก
โครงงานระดับปริญญาตรี เป็นต้น  
 นอกจากเมื่อแยกพิจารณาตามภาควิชา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาต่อท่ีภาควิชา(เดิม) มีความสอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาภาพรวมร้อยละ 41.66 ประกอบด้วยภาควิชาฟิสิกส์ ด้านช่ือเสียง ภาควิชาเคมี ด้าน
ช่ือเสียง ภาควิชาคณิต ประกอบด้วยด้านงานวิจัย ด้านช่ือเสียง ด้านอาจารย์  
ตามล าดับ และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจศึกษาต่อที่
ภาควิชา(เดิม) มีความสอดคล้องกับภาพรวมร้อยละ 58.33 ประกอบด้วย ภาควิชาฟิสิกส์ ด้านหลักสูตร 

ด้านบรรยากาศ ด้านห้องวิจัย  ภาควิชาจุลชีววิทยา ด้านหลักสูตร 
 ภาควิชาเคมี ด้าน   ด้านบรรยากาศ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ ด้าน

หลักสูตร   ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัยข้างต้น มีข้อผิดพลาด หลายประการ ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่ เที่ยงตรง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป ดังน้ี 
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 1. การส ารวจนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ไม่ควรด าเนินการในช่วงเวลาสอบปลายภาคการศึกษา 
 2. ควรกระท าในช่วงต้นภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาน้ัน เพื่อไม่ให้กระทบกับนักศึกษาในการให้
ข้อมูล 
 3. การท าแบบสอบถามจะต้องด าเนินการช้ีแจงให้กับกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการท า
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า 
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บทคัดย่อ 
 กรรไกรตัดกระดูก เป็นเครื่องมือผ่าตัดช้ินหนึ่งในชุดเครื่องมือผ่าตัดที่มีความส าคัญ  ภาควิชาชีววิทยา
น ามาใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนพบว่าทุก ๆ ปี สปริงกรรไกรตัดกระดูกมีการช ารุดใช้งานไม่ได้สะสม
เป็นจ านวนมาก  ต้องซื้อเพิ่มเติมเป็นประจ าทุก ๆ ปี ทีมงานนักวิทยาศาสตร์จึงได้ท าการศึกษาหาวิธีน าวัสดุมา
ทดแทนสปริง โดยได้ยึดแนวทางที่จะลดงบประมาณของภาควิชาเป็นหลัก จึงได้เลือกท าการศึกษาขาคลิปหนีบสีด า
ในท้องตลาดมาหลาย ๆ ขนาดและหลายบริษัทท่ีผลิตโดยได้เลือกขนาดเบอร์ 110  ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดของสปริงที่
จะน ามาประยุกต์หรือทดแทน จากนั้นได้น ามาท าการศึกษาเพื่อคัดเลือกจ านวน 3 ตัวอย่าง โดยท าการวัดขนาดและ
ความยาวของปลายขาคลิปที่สามารถใส่เข้ากับช่องใส่สปริงของขากรรไกรตัดกระดูกที่ช ารุด ได้พบว่าหนึ่งในสาม
ตัวอย่าง ท่ีน ามาศึกษาประกอบเข้ากันได้โดยท าการไขว้ขาคลิปเพื่อให้เกิดเป็นสปริงทดแทนของเดิมได้  จากนั้นได้
น าไปทดสอบแรงกดของสปริงที่ประยุกต์เปรียบเทียบกับของเดิม ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบสากล 
(Universal Testing Machine : UTM)  รุ่น LR 10K พบว่าคุณสมบัติทางแรงกดด้วยค่าเฉลี่ย ≈ 40 N และสปริง
ชนิดเดิม  ≈ 30 N และค่าT-test อย่างมีนัยส าคัญ p=0.008  ซึ่งคุณสมบัติทางแรงกดนั้นสูงกว่าของเดิม และได้ท า
การวัดประเมินผลการใช้งานจากคณะอาจารย์โรงเรียนมัธยมในภาคใต้จ านวน 36 คน ในหัวข้อค าถามหลังการ
ทดลองสัมผัสความยืดหยุ่นของสปริงชนิดใหม่ ได้ค าตอบเรื่องคุณภาพที่สามารถใช้งานได้ในระดับดี 27.78 %   
ระดับดีมาก 25 %  ระดับดีกว่าชนิดเดิม 47.22 % และเมื่อเปรียบเทียบราคาสปริงพบว่าประหยัดงบประมาณได้ถึง 
40 เท่า จึงสรุปได้ว่าในส่วนของแรงกดนั้นสูงกว่าเล็กน้อย และขาคลิปที่น ามาประยุกต์แทนสปริงนั้นสามารถ
ประหยัดงบประมาณได้ดีกว่ากว่าสปริงชนิดเดิม ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานทดแทนสปริงเดิมได้  
 
ค าส าคัญ : กรรไกรตัดกระดูก, คลิปหนีบสดี า, สปริง     
 
Abstract 
 Bone-cutting shears are important tool in the laboratory. Every year, this tool is 
damaged at the spring, preventing effective use and causing laboratories to regularly purchase 
new springs. To find a solution to this recurring problem and reduce laboratory expenses, we 
experimented on black binder clips that can easily be bought in office supply stores. Starting with 
differently-sized clips, we found that binder clips No.110 is similar in size to the springs used in 
the shears. Using three brands, we measured the length of clips and matched it with the original 
springs. We found only one brand that perfectly matches the size of the springs. To use the 
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binder clips in the shears, we took the handles of the clips off and crossed the wires to form half 
an infinity symbol and then attached to the shears. The renovated shears were tested against the 
unaltered shears in a force-tester machine (Universal Testing Machine : UTM)  version LR 10 K. We 
found that the mean force exerted by the renovated shears is ≈ 40 N whereas the unaltered 
shears is ≈ 30 N and T-test p=0.008. Thus the renovated shears are more durable than the 
unaltered ones. A survey was conducted on 36 teachers in Southern Thailand, focusing on the 
use of the renovated shears revealed that 27.78% rated the renovated shears as good, 25% as 
very good, and 47.22% as better than the unaltered shears. In terms of price, the renovating 
shears were 40 times cheaper than buying a new spring. In conclusion, the renovated shears are 
more durable and more affordable than the unaltered ones, making this a practical option for 
laboratories. 
 
Keywords: Bone cutting shears, black binder clips, springs 
 
บทน า 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดเวทีสร้างสรรค์มุ่งมั่นนวัตกรรมและโครงการพัฒนางาน
เป็นประจ าทุก ๆ ปี โดยมีนโยบายที่จะเพิ่มผลผลิตในเชิงคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน  ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ท าโดยการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง   และคณะหน่วยงานได้
ตอบสนองนโยบายสู่โครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความมุ่งมั่นในการพัฒนางานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้คณะหน่วยงานน าเสนอโครงการพัฒนางานที่ได้ด าเนินการ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีคิดและเทคนิคการจัดท าโครงการพัฒนาก่อให้เกิดการต่อยอดความรู้ สู่การวิจัย
และพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไป   นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการได้ตระหนักในกิจกรรมนี้จึงได้ศึกษาหาวิธี
แก้ปัญหาการช ารุดของสปริงกรรไกรตัดกระดูกท่ีมีจ านวนมากที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของภาควิชา ดังแสดงในภาพที่ 
1 และ ภาพท่ี 2  
 กรรไกรตัดกระดูกนับว่าเป็นเครื่องมือผ่าตัดช้ินหนึ่งในชุดเครื่องมือผ่าตัดที่มีความส าคัญ และมีราคา
ค่อนข้างสูง พบว่าทุก ๆ ปี กรรไกรตัดกระดูกจะมีการช ารุดคือสปริงหักท าให้ใช้งานไม่ได้ ท าให้เกิดปัญหาไม่เพียงพอ
กับจ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้ต้องซื้อกรรไกรเพิ่มเป็นประจ าทุก ๆ ปี เนื่องจากการหาซื้อเฉพาะสปริง
อย่างเดียวมาทดแทนที่หักนั้นยุ่งยากและราคาค่อนข้างสูง ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ จึงท าการศึกษาหาวิธีน าวัสดุมา
ทดแทนสปริง  โดยยึดแนวทางลดงบประมาณของภาควิชาเพื่อจะได้น ากรรไกรตัดกระดูกที่สปริงช ารุดกลับมาใช้ใหม่ 
จึงเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
ภาพที่ 1 กรรไกรตัดกระดูก หนึ่งในชุดเครื่องมือผ่าตัด              ภาพที่ 2 กรรไกรตัดกระดูกท่ีช ารุดไม่มีสปริง 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ในการประยุกต์สปริงใหม่ทดแทนสปริงเดิมมีผลมาจากการช ารุด
ของสปริงเดิมที่ติดมากับตัวกรรไกรเดิม คือตัวสปริงหักท าให้กรรไกรใช้งานไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหา ท าให้ต้องซื้อเพิ่มเป็น
ประจ าทุก ๆ ปี ในปี พ.ศ. 2553 ทีมงานนักวิทยาศาสตร์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงท าการศึกษาหาวิธีน าวัสดุมาทดแทนสปริงที่ช ารุด โดยยึด
แนวทางลดค่าใช้จ่ายของภาควิชาที่จะต้องซื้อกรรไกรใหม่ เพื่อจะได้น ากรรไกรตัดกระดูกที่สปริงช ารุดกลับมาใช้ใหม่ 
ได้ศึกษาค้นพบสปริงกรรไกรตัดกระดูกชนิดใหม่  ซึ่งเป็นผลงานที่คิดค้นมาน าเสนอภายในมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัยประเภทนวัตกรรม และได้น าแสดงในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 [ชนวรรฒน์ ชูแสง และคณะ (2553)] ใน
ปี พ.ศ.2561 ทีมงานได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอดผลงานเดิมได้พัฒนาและปรับปรุงผลงานให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
เพื่อท่ีจะได้เผยแพร่เป็นแนวทางสู่สังคมได้ ในกรณีที่เจอปัญหาเช่นเดียวกัน จะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและ
สามารถท าเองได้ด้วยวัสดุใกล้ตัว โดยอาศัยหลักการท างานของวัสดุที่จะน ามาทดแทนที่เป็นเส้นเหล็กลวดซึ่งเป็นขา
คลิปหนีบสีด า ซึ่งคุณสมบัติของขาคลิปหนีบสีด า เป็นโลหะเหล็ก ซึ่งต่างจากลวดสปริงเดิมของกรรไกรตัดกระดูกที่
เป็นลวดเหล็กกล้าคือมีสว่นผสมของคาร์บอนสงู ซึ่งมีคุณสมบัติลักษณะทั่วไปตอ้งกลมสม่ าเสมอ ไม่ปริ ไม่แตกร้าว ไม่
มีสนิมขุมและต าหนิอื่นท่ีมีผลเสียต่อการใช้งาน แต่ยอมให้มีสนิมที่ผิวได้ 
 ในส่วนของลวดเหล็กท่ีน ามาผลิตเป็นสปริงเดิมที่ติดมากับกรรไกร ในขบวนการผลิตมีการขึ้นรูปใหม่ของ
ช้ินงานมีการดัดงอซึ่งเกิดการเสียรูปอย่างถาวร ท าให้โครงสร้างอนุภาคของเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของคาร์บอนสูง
ขยายตัวออกห่างกันภายในขดลวดที่ตั้งใจให้โค้งงอ ให้เป็นเสมือนคานช่วยยกด้ามกรรไกรขึ้นขณะตัดกระดูก  และ
ขณะใช้มือกดกรรไกรจะมีแรงกดของด้ามกรรไกรทั้งสองของผู้ใช้ ในต าแหน่งนั้นอนุภาคของลวดจะขยายออกทุกครั้ง
ที่มีการท างานของกรรไกร  จึงท าให้สปริงของกรรไกรเดิมมีการหักบ่อยเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง แต่รูปแบบใหม่ที่
ประยุกต์จากเส้นเหล็กลวดซึ่งเป็นขาคลิปหนีบสีด านั้นไม่ได้มีการขึ้นรูปใหม่ในการใช้งาน  เพียงแต่มีการไขว้ขากัน
แล้วเป็นหมอนหรือคานยกด้ามกรรไกรขณะใช้งาน ทิศทางการถูกกดก็ต่างกันตรงต าแหน่งที่ไขว้กันจะเป็นเสมือน
หมอนรองรับต่อกัน เพียงมีการเสียรูปช่ัวคราว อนุภาคภายในลวดสปริงไม่ได้ถูกกระท าชนิดตั้งใจให้โค้งงอถาวร จึงมี
ผลท าให้มีโอกาสหักได้น้อย จากสถิติที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2561 ไม่พบการหักของลวดสปริงตัวใหม่ที่ประยุกต์
ขึ้น 
วิธีการวิจัย 
 1. ท าการศึกษาขนาด และยี่ห้อของขาคลิปหนีบสีด าในท้องตลาด ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดสปริงที่จะ
ทดแทนโดยเลือกขนาดเบอร์ 110  ดังแสดงในภาพที่ 3 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ 3  คลิปหนีบสีด า เบอร์ 110 
 

 2. ได้ท าการคัดเลือก 3 ยี่ห้อ (ตัวอย่าง) โดยการวัดขนาดและความยาวของปลายขาคลิป ท่ีสามารถ
สวมเข้ากับช่องสอดสปริงของขากรรไกรตดักระดูกที่ช ารุดได้พอดี ซึง่ปลายขาคลิปหนีบสดี าของยี่ห้อ B มีขนาดเล็ก
และยาวกว่าปลายขาคลิปหนีบสีด าของยี่ห้อ AและB ดังแสดงในภาพท่ี 4 พบว่า หนึ่งในสาม ยี่ห้อ ซึ่งน ามาประกอบ
เข้ากันได้ โดยท าการไขว้ขาคลิปเพื่อให้เกิดเป็นสปริงทดแทนของเดมิได้   
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ภาพที ่ 4  ลักษณะปลายขาคลิปหนีบสีด าของยี่ห้อต่าง ๆ ที่น ามาศึกษา 
 

 3. ถอดขาคลิปหนีบสีด าออกจากตัวคลิปและใช้คีมช่วยน าปลายขาเหล็กท้ังสองข้าง เพื่อสอดเข้าแทนที
สปริงเดิมที่หักไป โดยไขว้ขาคลิปหนีบเป็นตัวคูณ ให้ปลายแยกออกพอประมาณก่อนสอดปลายขาคลิปหนีบทั้งสอง
ข้างเข้าช่องสปริงเดิม ซึ่งคลิปหนีบ 1 ตัว สามารถใช้ทดแทนสปริงเดิมของกรรไกรตัดกระดูกได้ 2 ด้าม ดั่งแสดงใน
ภาพที่ 5 และ 6 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการใช้ขาคลิปหนีบสีด า เบอร์ 110 แทนสปริงเดิม 

 
ภาพที ่ 6   วิธีการประกอบใส่สปริง โดยการไขว้ขาของคลิป ก่อนใส่ในช่องของสปริงเดิม 

 
 4. ทดสอบความต้านทานแรงกดของสปริงที่ประยุกต์เทียบกับของเดิม ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงและ
แรงกดแบบสากล (Universal Testing Machine : UTM) รุ่น LR 10K โดยใช้สถานที่ท าการทดสอบ ณ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งตั้งเวลาไว้ที่ 
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12 วินาที ใช้กรรไกรชนิดเดิมและใหม่อย่างละ 3 ด้าม ดั่งแสดงในภาพที่ 7 แล้วทดสอบความต้านทานแรงกดของ
สปริงด้วยค่า T-test (p<0.05) 
 

                           
 

ภาพที่ 7 การทดสอบความต้านทานแรงกดของสปริงท่ีประยุกต์เทียบกับของเดิม 
 5. โดยใช้เครื่อง UTM รุ่น LR 10K และการทดสอบสปริงกรรไกร ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ได้ท าการวัดประเมินผลการใช้งานกับประชากร 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ1.ให้นักศึกษาทดลองใช้งานมาแล้ว
เป็นเวลา 1 ปี 2.ให้คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ 3.คณะอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ ที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมครูชีววิทยาจ านวน 36 คน ได้ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามในประเด็นค าถามหลังการทดลองสัมผัส
ความยืดหยุ่นของสปริงใหม่ตามตารางที่ 1 และภาพท่ี 8 แล้วน ามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์  
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้กับคณะครูโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ 36 คนที่เข้าร่วมฝึกอบรมครชีูววิทยา  

ล าดับผู้ประเมิน ต้องปรับปรุง พอใช้ ใช้ได้ ดี ดีมาก ดีกว่าแบบเดิม หมายเหตุ 

1        

2        
3               
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ภาพที่ 8  คณะครจูากโรงเรียนระดับมัธยมในภาคใต้ ท่ีเข้าอบรมชีววิทยาจากภาคใต้ก าลังทดสอบ 

และท าการประเมินสปริงกรรไกรตัดกระดูกจากขาคลิปหนีบสีด า 
 

ผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาขาคลิปหนีบสีด าในท้องตลาดมาศึกษาหลาย ๆ ขนาด และได้เลือกขนาดเบอร์ 110  
ซึ่ง ใกล้เคียงกับขนาดสปริงที่จะทดแทน และได้ท าการคัดเลือก 3 ยี่ห้อ โดยการวัดขนาดและความยาวของปลายขา
คลิป ท่ีสามารถสวมเข้ากับช่องใส่สปริงของขากรรไกรตัดกระดูกที่ช ารุดได้พอดี จากภาพที่ 4 พบว่า ปลายขาคลิป
หนีบสีด าของยี่ห้อ B จะเล็กและยาวกว่าปลายขาคลิปหนีบสีด าของยี่ห้อ AและB อีกทั้งมีลักษณะปลายกระดกขึ้น
เหมาะที่จะสอดเข้าไปในช่องสปริงเดิมได้พอดี หรือบีบปลายของขาคลิปด้วยคีมเพียงเล็กน้อยก็สามารถน ามา
ประกอบเข้ากันได้ โดยท าการไขว้ขาคลิปเพื่อให้เกิดเป็นสปริงทดแทนของเดิมได้   
 2. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสปริงใหม่ได้ 40 เท่า  เนื่องจากราคาคลิป 1 ตัว (มี 2 ขา) 
ราคาประมาณ 2.50 บาท ดังนั้น 1 ขา เท่ากับ 1.25 บาท ในขณะที่ซื้อขาสปริงกรรไกรใหม่ 50 บาท ต่อ1 ขา (อัน) 
 3. ทดสอบความต้านทานแรงกดของสปริงที่ประยุกต์เทียบกับของเดิม ด้วยเครื่อง UTM  รุ่น LR 10K 
พบว่าสปริงเดิมสามารถทนแรงกดได้ 30 N ในขณะที่สปริงที่ประยุกต์สามารถทนแรงกดได้  40 N ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ของเดิม ดังตารางที่ 2 และผลจากทดสอบความต้านทานแรงกดของสปริงด้วย T-test อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.008) 
 
ตารางที่  2  ตารางเปรียบเทียบการทดสอบแรงกดของสปริงท่ีประยุกต์เทียบกับสปริงของเดิม ด้วยเครื่อง UTM 

ชนิดของสปริง กรรไกรตัวท่ี ค่าแรงกด (N) 
ที่เวลา 12 นาท ี

ค่าแรงกด เฉลีย่ (N) 
ที่เวลา 12 นาที 

 
สปริงกรรไกรเดมิ 

1 25.18  
28.99±3.82 
30 N 

2 28.99 
3 32.81 

 
สปริงกรรไกรใหม ่

1 41.20  
41.71±1.59 
 40 N 

2 40.44 
3 43.49 
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 4. ผลจากการประเมินแบบสอบถาม ของคณะอาจารย์โรงเรียนมัธยมในภาคใต้ 36 คน ในประเด็น
ค าถามหลังการทดลองสมัผสัความยืดหยุ่นของสปริงใหม่  สรุปไดด้ัง่ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่  3  สรุปแบบประเมินการทดสอบสปริงจากคณะอาจารยโ์รงเรียนระดับมัธยมในภาคใต้ ณ ภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์  

หัวข้อประเมิน จ านวนผู้ประเมิน คิดเป็น % 
ต้องปรับปรุง 0 0 

พอใช้ 0 0 
ใช้ได้ 0 0 
ด ี 10 27.78 

ดีมาก 9 25 
ดีกว่าแบบเดมิ 17 47.22 

 
สรุปผลการศึกษา 
 สามารถประยุกต์สปริงกรรไกรตัดกระดูกได้ โดยได้เลือกน าขาคลิปหนีบสีด าในท้องตลาดขนาดเบอร์ 
110 ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดสปริงท่ีจะทดแทน เมื่อน าไปทดสอบคุณสมบัติความต้านทานแรงกด สปริงเดิมสามารถทน

แรงกดได้  30 N ในขณะที่สปริงที่ประยุกต์สามารถทนแรงกดได้  40 N ซึ่งมีค่าสูงกว่าสปริงเดิมอย่ามีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p=0.008) จากนั้นได้ท าการวัดประเมินผลการใช้งานจากคณะอาจารย์โรงเรียนมัธยมในภาคใต้ 36 คน ใน
ประเด็นค าถามหลังการทดลองสัมผัสความยืดหยุ่นของสปริงใหม่ ได้ค าตอบในประเด็นของคุณภาพที่สามารถใช้งาน
ได้ดี 27.78% ดีมาก 25% ดีกว่าแบบเดิม 47.22 % และเมื่อเปรียบเทียบราคาสปริงจะช่วยประหยัดงบประมาณ ได้
ถึง 40 เท่า การศึกษานี้จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลงานวิจัยการประยุกต์สปริงกรรไกรตัดกระดูกจากขาคลิปหนีบสีด านี้ สามารถใช้งานแทนสปริง
เดิมได้ และจัดเป็นงานวิจัยแบบง่ายแต่สามารถใช้งานในห้องปฏิบัติการได้ดี ซึ่งอาจจะไม่เหมาะในการน าไปใช้ใน
วงการแพทย์ เนื่องจากคุณภาพของโลหะเป็นเหล็กท่ีเกิดสนิมได้ง่าย แต่ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาได้น ามาใช้
ในการผ่าตัดสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ๆ เช่น กบ นก ปลา และกระต่าย โดยใช้ปีละ 1-2 ครั้ง  งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ท าการต่อยอดและศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่ยังไม่เคยได้เผยแพร่สู่สังคม ด้านวิชาการอย่างเป็นทางการ และ
หลังจากที่ได้น าเสนอภายในองค์กรแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่ามีขนาดของกรรไกรตัดกระดูกที่สปริงช ารุด ซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าที่ท าการวิจัย และได้ท าการประยุกต์แนวเดียวกัน แต่พบว่าต้องใช้ขนาดของขาคลิปหนีบสีด า เบอร์ 109 ซึ่งมี
ขนาดใหญ่กว่า ในวิธีการเดียวกันสามารถปรับเลือกขนาดของขาคลิปหนีบสีด าให้เหมาะสมกับขนาดกรรไกรได้ ส่วน
ในกรณีของการทดสอบแรงกดนั้นที่ได้ต่อยอดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนั้น อายุการใช้งานของกรรไกรที่น ามาทดสอบ 
โดยเฉพาะของเดิมจะไม่เท่ากันทุกด้ามจึงจ าเป็นต้องหาค่าเฉลี่ยตามที่ได้ด าเนินการแล้ว หากให้ได้ผลชัดเจนต้องใช้
กรรไกรที่ซื้อมาในคราวเดียวกัน ผลที่ออกมาพบว่าแรงกดของใหม่จะสูงกว่าเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าไม่ต่างจากของเดิม
มากนัก สามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วย  ดั่งประโยคที่ว่า “It simple but it work” 
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รูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา และปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่
เหมาะสมของมหาวิทยาลัยท่ีมีหอพักนักศึกษา 

A model of investment for building student dormitories and to investigate 
factors for determining appropriate fee rate of Residential University 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา และปัจจัยในการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยที่มีหอพักนักศึกษา ผู้ให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น  20 คน  เป็น
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าท่ีของภาคเอกชนท่ีได้รับสทิธิจากมหาวิทยาลัยในการบริหารหอพัก 
ได้แก่ ผู้บริหารในระดับรองอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา  รวมจ านวน 10 คน  
เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการที่รับผิดชอบให้ดูแลงานด้านหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน จ านวน 9 
คน และเจ้าหน้าท่ีของภาคเอกชนท่ีได้รับสิทธิในการบริหารหอพัก จ านวน 1 คน รวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุม่  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักศึกษา มี 4  
รูปแบบ ได้แก่ (1) จากงบประมาณแผ่นดิน  (2) จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (3)  ภาคเอกชน  และ (4) เงิน
สินเชื่อจากธนาคาร  ส าหรับปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมพบว่า อัตราค่าหอพักเอกชนรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัย ตามขนาดห้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เท่ากัน เป็นฐานในการค านวณที่ส่งผลมากที่สดุ  รองลงมา 
คือ ปัจจัยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากการลงทุนก่อสร้าง นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และระยะเวลาตามภาค
การศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบ  การลงทุน  หอพักนักศึกษา  อัตราค่าธรรมเนียม 
 
Abstract  
 The purpose of this research was to study a model of investment for building student 
dormitories and to investigate factors for determining appropriate fee rate of Residential 
University. The key informants were 20  people consisting of university administrators and staffs, 
some of whom come from the private sector. The administrators who are responsible for the 
university's right to manage dormitories includes 1 0  Vice-Rectors, Director and Directors of the 
Student Affairs Division. In addition, there are 9 staff members responsible for student dormitory 
oversight at a mix of public and private universities. Finally,1  staff members came from the 
private sector who have the right to manage dormitories. Data were collected by focus group 
discussion. These data were analyzed by using content analysis. The results of the analysis gave 4 
distinct investment for building dormitories: (1) National Budget; (2) University Revenue; (3) Private 
Sector; and (4 )  Bank Loans. In addition, it was found that the key factor for determining the 
appropriate fee rate was in using an analyses of fees charged by private dormitories located in 
the vicinity of the university based on room size, equal quality facilities. This factor was followed 
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by a cost factor or the construction costs and by following the policies of the university 
administrators and semester period of each university. 
 
Keywords : Model investment  student dormitories fee rate 
 
บทน า 
 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2536  โดยใช้งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดให้เป็นสวัสดิการด้านที่พักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วน
กิจการนักศึกษา  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  มีแผนการด าเนินการในการรองรับนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 70   ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ส าหรับปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน  14,463  คน  (ข้อมูลจาก
ศูนย์บริการการศึกษา  ณ  วันที่  19  กรกฎาคม  2558)  โดยที่หอพักของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับได้ทั้งหมด 
8,116  คน  คิดเป็นร้อยละ 56.11  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอ  ประกอบ
กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะด าเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม  จึงมีความ
จ าเป็นต้องศึกษารูปแบบในการลงทุน  และปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ เหมาะสม  โดยผู้วิจัยได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการวิจัยเรื่องนี้  เพื่อที่จะน าผลการวิจัยไปประกอบการจัดท าแผนการลงทุนอาคารหอพัก
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่มีหอพักนักศึกษา 
 2. ปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยที่มีหอพักนักศึกษา 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. รูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่มีหอพักนักศึกษา มีความ
เหมือนหรือแตกต่าง อย่างไร 
 2. การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม  มหาวิทยาลัยที่มีหอพักนักศึกษา  มาจากปัจจัยใดบ้าง 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 สุปราณี ธนพิทักษ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยก าหนดราคาค่าเช่าหอพักด้วยวิธี Hedonic Pricing Method 
: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า ราคาค่าเช่าห้องพักที่แตกต่างกั นเนื่องจากคุณภาพของ
ห้องพักที่แตกต่างกัน  จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่ส่งผลทางบวกต่อราคาค่าเช่า ได้แก่ ระยะเวลาการเช่าขั้น
ต่ า ขนาดของห้อง  อัตราการเข้าอยู่ ส่วนลด จ านวนผู้อยู่อาศัยต่อห้อง สภาพแวดล้อมของห้อง และเฟอร์นิเจอร์
พื้นฐาน  โดยปัจจัยทางลบ ได้แก่ อายุอาคาร และการเป็นหอพักของมหาวิทยาลัย 
 อดิศร นิพนธ์ประศาสน์ (2552) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัย      
แม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ
เพื่อวิเคราะห์ความไวของโครงการหอพัก โดยการส ารวจหอพักหญิงเครือข่าย ที่มีขนาด 31-50 ห้อง ผลการศึกษา
พบว่า บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังมีหอพักไม่เพียงพอกับความต้องของนักศึกษาชายและหญิง จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 210 ราย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าที่ส าคัญคือ ราคาเช่า 
รองลงมาคือ พ้ืนท่ีใช้สอย และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้อง ผลการศึกษา  ความเป็นไปได้ทางเทคนิค จากการ
สัมภาษณ์เจ้าของหอพักและผู้จดัการหอพัก พบว่าเงินลงทุนเริ่มแรกเพื่อลงทุนก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 69 มูลค่าที่ดิน 
ร้อยละ 23 และสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 8 ของเงินลงทุนเริ่มแรก ผลการศึกษาความไวของโครงการ พบว่าถ้า
การประมาณตัวแปรต่าง ๆ คาดเคลื่อนในช่วง +30% ถึง –30% ส่งผลต่อค่า NPV มากที่สุด คือรายได้ค่าเช่า 
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รองลงมา คือ รายได้อื่น ๆ และตัวแปรที่ส่งผลท าให้ NPV เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือเงินเดือนพนักงาน  ดังนั้น ใน
การลงทุนหอพักควรระวังเรื่องการก าหนดราคาเช่า และจ านวนห้องให้มากที่สุด เพราะส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า
ปัจจุบันสุทธ ิ
 ปวิตรา นาตรีชน (2555) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหอพักหญิง พีแอนด์พี เพลส ใกล้
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 370 ราย พบว่า  ผลการศึกษาพบว่า มีความต้องการห้อง
มากกว่า 100 ห้องต่อปี ในราคาห้องละ 3,000 – 3,500 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าที่ส าคัญคือ สถานที่มี
ความปลอดภัย รองลงมาคือ มีที่จอดรถและความสะอาด โครงการสร้างเป็นอาคาร 3 ช้ัน 35 ห้อง กิจการเจ้าของ
คนเดียว มีบุคลากร 3 คน ใช้เงินลงทุน 9,662,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 20 ปี สามารถคืนทุนได้ระยะเวลา 10 
ปี 11 เดือน 9 วัน มูลค่า NPV เท่ากับ 2,745,052 บาท ใช้เงินทุนส่วนตัว 80% กู้ธนาคาร 20% อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนเท่ากับ 10.56% เห็นว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและน่าลงทุน ผลการวิเคราะห์ความไว พบว่า 
แม้ว่าค่าใช้จ่ายโครงการจะสูงขึ้น ร้อยละ 15 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 5.12 % ซึ่งมากกว่าต้นทุนทาง
การเงิน 
 ชุลีวรรณ โชติวงษ์ และคณะ (2558) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารธุรกิจการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ เพื่อพัฒนารูปแบบการพิมพ์ และจัดท าคู่มือการบริหารธุรกิจการพิมพ์ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพิมพ์ 
การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารธุรกิจการพิมพ์ 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 15 ด้าน เป็นองค์ประกอบภายใน 10 ด้าน และ
ภายนอก 5 ด้าน องค์ประกอบที่น ามาบูรณาการได้ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การ
บริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3) การบริหารพัสดุ 4) กฎระเบียบข้อบังคับ 5) การจัดการด้านต้นทุนการผลิต 
6) การจัดการด้านการตลาด 7) การจัดการด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพ 8) การบริหารจัดการธุรกิจ 9) การ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 
 
สรุปความสอดคล้องงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม  ของมหาวิทยาลัยที่มี
หอพักนักศึกษา ดังนี ้
 
 
ช่ือผู้วิจัย/เรื่อง 

ปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม 
ขนาดห้อง สิ่งอ านวย

ความ
สะดวก

ภายในห้อง 

จ านวนผู้อยู่
ต่อห้อง 

ระยะเวลา
การเช่าขั้น

ต่ า 

สภาพ 
แวดล้อม

ห้อง/หอพัก 

สุปราณี ธนพิทักษ์/ปัจจัยก าหนด
ราคาค่าเช่าหอพักด้วยวิธี 
Hedonic Pricing Method : 
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต 

     

อดิศร นิพนธ์ประศาสน/์ความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทุน
หอพัก บริเวณมหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 
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ช่ือผู้วิจัย/เรื่อง 

ปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม 
ขนาดห้อง สิ่งอ านวย

ความ
สะดวก

ภายในห้อง 

จ านวนผู้อยู่
ต่อห้อง 

ระยะเวลา
การเช่าขั้น

ต่ า 

สภาพ 
แวดล้อม

ห้อง/หอพัก 

ปวิตรา นาตรีชน/ความเป็นไปได้
ในการลงทุนหอพักหญิง พีแอนด์
พี เพลส ใกล้มหาวิทยาลยัราชภฎั
สกลนคร 

     

 
วิธีการวิจัย  

1. กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้จากผู้ให้ข้อมูล (Key informants) เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และ
เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนที่ได้รับสิทธิจากมหาวิทยาลัยในการบริหารหอพัก จ านวนทั้งสิ้น 20 คน ได้แก่ ผู้บริหารใน
ระดับรองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา จ านวน 10 คน  เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
ที่รับผิดชอบให้ดูแลงานด้านหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน จ านวน 9 คน และเจ้าหน้าที่ของ
ภาคเอกชนที่ได้รับสิทธิในการบริหารหอพัก จ านวน 1 คน  ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยที่เลือกมาเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) จ านวนทั้งสิ้น 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์  และมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 2. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  เป็นการรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มคนสนทนากัน 
มีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้อ านวยการสนทนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีเครื่องบันทึกเสียง 
และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ในการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ประกอบด้วย  
  1. ขั้นเตรียมการ  ในการจัดเตรียมแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  ได้ก าหนดประเด็นค าถาม และ
เรียงล าดับความส าคัญของค าถามก่อนหลัง   เพื่อให้ค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม  เมื่อผู้ร่วมสนทนาพร้อมแล้ว ผู้ด าเนินการสนทนาได้แนะน าตนเอง 
พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสนทนาให้ทุกคนเข้าใจก่อนการสนทนา  แม้ว่าโครงการวิจัยนี้ จะไม่เข้าข่ายต้อง
ขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เนื่องจากเป็นการวิจัยด้านการบริหารจัดการ) แต่ผู้วิจัย
ได้รับอนุญาตจากกลุ่มผู้สนทนาบันทึกเสียง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแจ้งให้ผู้สนทนาทราบว่าข้อมูล
ที่บันทึกนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ มีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้  การรายงานผลการวิจัยจะกระท าใน
ภาพรวม และจะด าเนินการด้วยความระมัดระวังรัดกุม  ไม่มีการอ้างช่ือถึงผู้ให้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้  ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งหากผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกไม่สะดวกในการให้
ข้อมูล สามารถยุติการสนทนากลุ่มได้ตลอดเวลา  ผู้ด าเนินการสนทนาได้ก าหนดประเด็นให้กลุ่มผู้ร่วมสนทนาได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “รูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา และปัจจัยในการก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม” 
  การวิจัยครั้งนี้ มีการจัดสนทนากลุ่มรวม  7  ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ครั้งที่ 
2 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ครั้งท่ี 4 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558    ครั้งที่ 
5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (ภาคเช้า)  ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 (ภาคบ่าย) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2558 
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  3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวจิัยครั้งนี้  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะหเ์นื้อหา  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ถอดเทปการสนทนากลุ่มแบบค าตอ่ค า 
   2) อ่านข้อมูลที่ไดจ้ากการถอดเทปท้ังหมด ทบทวนและท าความเข้าใจขอ้มูล 
   3) จัดกลุ่มความหมายข้อมูลตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ (Theme) โดยการจัดกลุ่มความหมาย
ของข้อมูลที่มีลักษณะร่วมหรือมีความหมายเหมือนกันไวด้้วยกัน 
   4) น ากลุ่มข้อความหรือประโยคทีไ่ดม้าตีความหมาย 
   5) ท าการวิเคราะห์เพื่อหาคณุลักษณะของข้อมูลที่จ าแนกเป็นหัวข้อย่อยที่สอดคล้องกับ
ค าถามวิจัย 
   6) เขียนค าบรรยายความหมายตามลกัษณะ 
 
ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมลู 
 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 20 คน เป็นระดับผู้บริหาร จ านวน 10 คน ได้แก่  รองอธิการบดี 4 
คน ผู้อ านวยการส านัก 1 คน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 5 คน  เป็นเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบให้
ดูแลงานด้านหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน จ านวน 9 คน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชน 
จ านวน 1 คน  โดยเป็นชาย 5 คน หญิง 15 คน 
 2. รูปแบบการลงทุนในการก่อสร้างอาคารหอพักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่มีหอพัก ที่ เลือก
เฉพาะเจาะจง จากมหาวิทยาลัย จ านวน  7  แห่ง  ผลการศึกษา พบว่ามี 4 รูปแบบ ดังนี ้
  1) จากงบประมาณแผ่นดิน ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงแหล่งเงินทุนการก่อสร้างหอพักนักศึกษาที่ได้มา
จากงบประมาณแผ่นดิน ดังค าท่ีกล่าวว่า 
   “แหล่งที่มาอาคาร 10 หลังตรงนี้ เป็นงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เลยนะ” (ผู้บริหาร(1), 16 
ก.ย. 2558) 
   “หอพักศึกษานั้นมาพร้อมกับการตั้งมหาวิทยาลัย เป็นงบแผ่นดินนะคะ..อาคาร 2 หลังที่น่าตา
ไม่เหมือนคนอ่ืนเป็นงบแผ่นดิน”  .” (ผู้บริหาร(2), 11 ก.ย. 2558) 
   “หอกลางเป็นหอก่อสร้างมาพร้อมมหาวิทยาลัย  งบประมาณมาจากงบแผ่นดินค่ะ ” 
(ผู้อ านวยการ(3),12 ก.ย.2558) 
  2) จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงแหล่งเงินทุนที่ได้มาจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  ดังค าท่ีกล่าวว่า 
   “อีก 8 หลังเป็นรายได้มหาวิทยาลัย”  (ผู้บริหาร(2), 11 ก.ย. 2558) 
   “หลังสุดท้ายที่ก่อสร้างเป็นการร่วมทุนของคณะต่าง ๆ ท่ีเอามาลงทุน และมีผลประโยชน์เป็น
ดอกเบี้ยคืนเค้าไป..” (ผู้บริหาร(1), 16 ก.ย. 2558) 
   “เราสร้างอาคารหอพักนักศึกษาทั้งสองหลัง ตั้งแต่ปี 2545 จากเงินรายได้..” (ผู้บริหาร(4), 17 
ก.ย. 2558)  
  3) ภาคเอกชน    
   “ทางมหาวิทยาลัยให้มาท า Project บริษัทก็ไป survey มันก็พอจะคุ้มทุน...ใช้เวลาก่อสร้าง 
400 วัน เปิดรับนักศึกษาเข้าพักปี 51” (เจ้าหน้าที่เอกชน, 12 กันยายน 2558) 
  4) เงินสินเชื่อจากธนาคาร   
   “เงินก่อสร้าง เราผ่อนกับธนาคาร..” (ผู้อ านวย(1), 16 ก.ย. 2558) 
   “ถ้าเทียบเรามาเข้า finance กับธนาคาร เราประหยัดดอกเบี้ยลง..พอมีก็ส่ง  ของเราไม่ได้ผิด
นัดวันหนึ่งเค้าปรับ 20,000-30,000” (ผู้บริหาร(3), 10ก.ย.2558) 
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 3. ปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
  1) ปัจจัยอัตราค่าหอพักเอกชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ตามขนาดห้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เท่ากัน เป็นฐานในการค านวณ  ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
   “หลักการค านวณ ใช้เทียบจากหอใกล้ ๆ”  (ผู้บริหาร(3), 10 ก.ย.2558) 
   “เราก็ประชุมกันแล้วถามว่าหอพักทั้งหมดแถวนี้ราคาเท่าไร หอพัก 2 คน ราคาเท่าไร เราสืบ
ราคามาก่อนแล้วดูว่าเรายังถูกกว่าที่อ่ืน...หอพักเราต้องไม่แพงกว่าหอแถวนี้” (ผู้บริหาร(2), 11 ก.ย. 2558) 
   “เฟอร์นิเจอร์ข้างในเหมือนกัน  ราคาต่างกันนิดหน่อย” (เจ้าหน้าที่เอกชน, 12 กันยายน 
2558) 
  2) ปัจจัยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากการลงทุนก่อสร้าง  ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
   “มีทีมงานท่ีคิดต้นทุน มีฝ่ายนโยบายและแผน เค้าดูแลวิเคราะห์ต้นทุนคิดขึ้นมา วัตถุประสงค์
ของการปรับเพื่อไปจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้น้องนักศึกษาอยู่สบายและปลอดภัย ไม่ได้ปรับเพื่อหาก าไร ”  
(ผู้อ านวยการ(4),16 ก.ย. 2558) 
   “คิดจากค่าเสื่อมราคาที่ Add” (ผู้อ านวยการ(5),15 ก.ย.2558) 
  3) นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
    “โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการ Classify มีการ Section ให้มีหอ Premium  ให้มีหอ 
Deluxe อันดับหนึ่ง ไปจนถึง Minimum requirement อยู่อย่างสะดวกสบายด้วย มีหลักการราคาที่สูง  สุดท้าย
นักศึกษาที่ไม่สามารถ Support ได้ แม้แต่ราคาที่ต่ าสุดใช้ทุนการศึกษามาช่วยด้วย เป็นหลักการคร่าวๆ” (ผู้บริหาร
(1), 16 ก.ย. 2558) 
  4) ระยะเวลาตามภาคการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย  ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
   “ค่าหอพักคิดเป็นเทอม เป็นภาคการศึกษาใหญ่และภาคฤดูร้อน แต่ภาคฤดูร้อนของเรา
นักศึกษาทุกคนต้องเรียน ของเราเทอมใหญ่เรียน 15 สัปดาห์  ภาคฤดูร้อน 12 สัปดาห์  ค่าหอเราคิดเฉลี่ยทั้งปี 
ภาพรวมทั้งปี แม้ว่าภาคฤดูร้อนจะเรียน 12 สัปดาห์ ก็เสียค่าหอเท่ากันเพราะเด็กอยู่ยาว” (ผู้บริหาร(4),17 ก.ย. 
2558) 
 
ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่มีหอพัก โดยผลการวิจัย สรุปได้
ดังนี ้
  1) แหล่งเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยที่ส านักงบประมาณจะเป็นหน่วยในการจัดท าแผน
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นทุนในการด าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  ดังนั้น  
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการมาก่อน จึงได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน ในรายการสิ่งก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 
  2) แหล่งเงินทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการเก็บเงินรายได้ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน และรายได้อื่น น าเข้ามาเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยก่อน และน าไปลงทุนก่อสร้างอาคารหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งลงทุนอื่น 
  3) แหล่งเงินทุนภาคเอกชน  โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องลงทุนเอง แต่ได้ให้บริการแก่นักศึกษา         
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบให้ภาคเอกชน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อน และหากภาคเอกชนพิจารณาแล้วว่า
โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  มหาวิทยาลัยจะให้สิทธิการก่อสร้างหอพักเอกชนและสิทธิในการบริหารในช่วง
ระยะหนึ่งตามแต่จะตกลง  เมื่อจบโครงการแล้วอาคารหอพักนั้น  จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
  4) เงินสินเชื่อจากธนาคาร  บางมหาวิทยาลัยน าเงินสินเช่ือมาเป็นเงินลงทุนก่อสร้างหอพัก และ
น าเงินรายได้ที่เก็บจากนักศึกษาทยอยส่งใช้หนี้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บางมหาวิทยาลัยด าเนินการ Refinance กับ
ธนาคาร เพราะเมื่อได้ค านวณค่าดอกเบี้ยที่ส่งกับธนาคารในยอดรวมแล้วยังถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของอีกสถาบัน
การเงินหนึ่ง 
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 2. ปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
  1) อัตราค่าหอพักเอกชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ตามขนาดห้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เท่ากัน หลายมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่ามีผลต่อการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็น
หอพักสวัสดิการย่อมมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าหอเอกชน ขณะที่บางมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันกับหอพัก
เอกชนได้ ก็จะก าหนดราคาเกือบเทียบเท่าราคาหอพักเอกชนในบริเวณนั้น 
  2) ปัจจัยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากการลงทุนก่อสร้าง  มีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ให้ความส าคัญ
ของตัวเลขทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม  
  3) นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบางแห่งมีความชัดเจนในการก าหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ  มีความสามารถในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้รับบริการ 
  4) ระยะเวลาตามภาคการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เท่ากัน
ทุกภาค อาจเหมาะกับสภาพของมหาวิทยาลัยนั้น 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จุดประสงค์ของการสร้างหอพักส าหรับนักศึกษา เพื่อเป็นที่พักอาศัย  ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างถิ่นที่
ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  ใหม้ีความสะดวกสบาย  ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อมาศึกษาโดยที่แหล่งเงินลงทุนของ
แต่ละมหาวิทยาลัยย่อมมแีหล่งทุนที่แตกตา่งกันไป  ตามประเภทหน่วยงาน กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ  ที่ส าคัญ
คือฐานะการเงินของของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  ส่วนปัจจัยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักตามผลการวิจัยที่สรุป
ได้นั้น มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุปราณี ธนพิทักษ์ และอดิศร นิพนธ์ประศาสน์  ในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการก าหนดราคาเช่า ได้แก่ ขนาดห้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้อง   
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ควรพิจารณา
ด าเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปของโครงการลงทุนเพิ่มเติม เพื่ อประกอบการจัดท าแผนลงทุนอาคารหอพัก
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามกิจกรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2) เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามช่ัวโมงกิจกรรม
นักศึกษาเหล่านี้  โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มจากจ านวนนักศึกษาของ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด 480 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและ
ติดตามกิจกรรมของนักศึกษาฯ และ แบบสอบถามการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามกิจกรรมของนักศึกษาฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและ
ติดตามกิจกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตร ีภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ในระดับ มาก (  = 3.97 S.D.= 0.95)  และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
การช่วยเหลือและติดตามช่ัวโมงกิจกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระดับ มาก (  = 3.84 S.D.= 0.87) แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความ
นิยมในการใช้โปรแกรมนี้เพื่อช่วยเหลือในงานกิจกรรมต่าง ๆ  
 
ค าส าคัญ:  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและตดิตามกจิกรรมของนักศึกษา/แบบส ารวจการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ/กิจกรรมของนกัศึกษา/ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
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Abstract  
 The purposes of this research were (1) to create an application for assisting and tracking 
activities of undergraduate students, faculty of science, King Mongkut's University of Technology 
Thonburi (2) to study the utilization and students’ satisfaction which affect the applications for 
assisting and tracking activities hours of these students.  The sample was 30 undergraduate 
students in Mathematics department, faculty of science, King Mongkut's University of Technology 
Thonburi. This sample was selected by cluster random sampling from the total of 480 students. 
The research instruments were the application for assisting and tracking activities of 
undergraduate students and the questionnaire of the utilization and students’ satisfaction which 
affect the applications for assisting and tracking activities hours of these students.  Statistics 
employed for data analysis were mean and standard deviation.  The results found that the 
students’ utilization was in most of the levels มาก ( = 3.97 S.D.= 0.95) and students’ satisfaction 
was in the most of the levels (  = 3.84 S.D.= 0.87) 
It showed that the application is very helpful for the students who use for various activities  
 
Keywords:  application for assisting and tracking activities of undergraduate students/  the 
questionnaire of the utilization and students’ satisfaction/ Student Activities Education 
Management Information System. 
 
บทน า  
 ตามประกาศมหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง จ านวนช่ัวโมงการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 25 ช่ัวโมง ตลอดหลักสูตรที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย ประกาศ 
ณ วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ สร้างทักษะชีวิต ทักษะการบริหาร
จัดการ และทักษะการเข้าร่วมสังคม ส าเร็จเป็นบัณฑิตที่ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม 
รวมถึงเป็นบัณฑิตที่เก่งและดีตามวิสัยทัศน์และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการ
ประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (Student Engagement) และประเมินผลแบบการสะท้อนคิดด้วยตนเอง 
(Self-Reflection) ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องเข้ าไปกรอกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) (ส านักงานกิจการนักศึกษา , 2558) ซึ่งเป็นระบบที่ทาง
มหาวิทยาลัยได้สร้างขึ้น และเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องเข้าไปเช็คในระบบเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้พลาด
การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นภาคบังคับและไม่บังคับซึ่งเป็นข้อบังคับในการขอจบการศึกษา และเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เหล่านั้น นักศึกษาจะต้องเข้าไปท่ีระบบอีกครั้งเพื่อไปท าการประเมินกิจกรรมที่ตนเองเข้าร่วม จึงจะได้รับการบันทึก
จ านวนช่ัวโมงกิจกรรม ถ้าหากนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วแต่ลืมเข้าไปในระบบเพื่อไปประเมินกิจกรรมเหล่านั้น
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ก็จะไม่ได้รับการบันทึกจ านวนช่ัวโมงกิจกรรม การเข้าร่วมในครั้งนั้นก็ถือว่าเสียเวลาไปเปล่า 
ซึ่งเกิดขึ้นเสมอกับนักศึกษาส่วนใหญ่ท าให้จ านวนช่ัวโมงกิจกรรมไม่ครบตามก าหนดที่จะขอจบการศึกษา แต่จากการ
สอบถามจากนักศึกษาหลายๆคน มักจะลืมเข้าไปเช็คในระบบว่ามีกิจกรรมอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ท าให้พลาดการเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพราะนักศึกษาต่างมีภาระทั้งการเรียนและอื่นๆ ที่ต้อง และเหตุการณ์แบบน้ีมักจะเกิดขึ้น
บ่อยครั้งที่นักศึกษาไม่ทราบถึงวันสุดท้ายท่ีต้องท าการประเมินหรือไม่มีการแจ้งเตือนถึงการประเมิน ท าให้พลาดการ
ประเมินและไม่ได้รับชั่วโมงกิจกรรม  ดังนั้นเป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้เพื่อท่ีจะสร้างโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
ช่วยเหลือและติดตามกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
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เกล้าธนบุรี โดยโปรแกรมประยุกต์จะอ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลว่าในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้น
บ้างโดยที่นักศึกษาไม่ต้องรอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยตามบอร์ดและโปรแกรมนี้จะคอยแจ้งเตือนนักศึกษาว่า
กิจกรรมนั้นๆใกล้จะมาถึงหรือยัง โดยจะน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี เพื่อที่จะศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
ช่วยเหลือและติดตามช่ัวโมงกิจกรรมนักศึกษาเหล่านี้ ซึ่งโปรแกรมนี้ สามารถเช่ือมโยงไปที่ระบบ NewAcis ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์และเป็นระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาแต่ด้วยความที่เป็นระบบใหญ่มี
นักศึกษาเข้าใช้บริการเป็นจ านวนมากในแต่ละวันท าให้บางทีระบบเกิดความล้มเหลวนักศึกษาไม่สามารถเข้าไปใช้
ระบบได้และระบบรองรับจ านวนนักศึกษาได้จ ากัด ดังนั้นโปรแกรมตัวนี้เมื่อเช่ือมโยงไปที่ระบบแล้ว นักศึกษา
สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ครบถ้วนตลอดหลักสูตร โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึง และใช้งานได้ง่าย เนื่องจาก
โปรแกรมสามารถท างานบนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) สามารถช่วย
ติดตามและแสดงผลจ านวนช่ัวโมงกิจกรรมที่มีและที่ขาดได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยแจ้งเตือนให้ประเมินท าแบบ
ประเมินกิจกรรมก่อนวันหมดเขตประเมินได้ตลอดเวลา 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามกิจกรรมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามช่ัวโมงกิจกรรมนักศึกษา
เหล่านี้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรบัการช่วยเหลือและติดตามกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้าธนบุรี  ได้มีการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม ในเรื่องของ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีนักวิจัย
หลายท่านที่ได้วิจัยในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือสมาร์ทโฟน และศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาสกร บุญคุ้ม (ภาสกร บุญคุ้ม, 2559)  ได้ท าการศึกษา
ความคิดเห็นต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol Opinion Towards IPSR Mahidol Application 
Usage พบว่า การใช้บริการช่วยให้สามารถเข้าถึงการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานด้วยความรวดเร็ว อีกท้ังยังเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ีดี และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เนื่องจากให้ความรู้สึกท่ีมีความ
ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ตลอดเวลา รุ่งนภา ทองขันธ์ และ สุพรรษา หลอด
จ าปา (รุ่งนภา ทองขันธ์ และ สุพรรษา หลอดจ าปา , 2555) ได้ศึกษาพบว่า ในการใช้งานแอพพลิเคช่ันผ่าน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั้น สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและมีแอพพลิเคช่ัน
ให้เลือกใช้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ สิรินธร จียาศักดิ์ และ ขวัญชนก อิ่มอมรชัย (สิรินธร จียาศักดิ์ และ ขวัญชนก 
อิ่มอมรชัย, 2559) ได้ศึกษา แอปพลิเคชันสมุนไพรดูแลสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า  ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แอปพลิเคชันที่มีต่อความสวยงามในด้านการออกแบบ ด้านข้อมูลแนะน าสมุนไพร ด้านการใช้งานระบบ และ
ความพึงพอใจโดยรวมของแอปพลิเคชันอีกด้วย จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้น ามาใช้ในการศึกษา
อ้างอิง และเป็นแนวทางในการท าแบบสอบถาม และทางผู้วิจัยและคณะได้มีการวิเคราะห์ระบบกิจกรรมของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ว่ามี การท างานอย่างไร และศึกษา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้สามารถพัฒนาออกมาได้ส าเร็จ ในระบบช่ัวโมง
กิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นระบบท่ีเกิดขึ้นมาจากการที่มหาวิทยาลัยมี
การส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ สร้างทักษะชีวิต ทักษะการ
บริหารจัดการ และทักษะการเข้าร่วมสังคม ส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและ
สังคม รวมถึงบัณฑิตที่เก่งและดีตามวิสัยทัศน์และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงมีการ
ก าหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 25 ช่ัวโมง ตลอด



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

174 

หลักสูตรที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย (ส านักงานกิจการนักศึกษา , 2558) โดยนักศึกษาจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewAcis) ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาเพื่อประเมินโครงการในระบบ
กิจกรรม หากไม่ประเมินโครงการจะไม่ได้รับจ านวนช่ัวโมงกิจกรรม  
 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  
 ในงานวิจัยนี้ได้น าเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เช่น Hybrid Application 
เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบผสม เป็นเครื่องมือและภาษาที่ถูกพัฒนาเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถน ามาพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนสมาร์ตโฟนได้ โดยอาศัย Framework หรือ SDK ที่ถูกสร้างมาจากหลากหลายภาษา และมีเครื่องมือที่
เหมาะสมกับ framework หรือ SDK นั้นๆ (codebee.com, 2558) (Mario Korf and Eugene Oksman, 2559) 
Ionic Framework เป็น Framework ที่ใช้ส าหรับท า Hybrid Application โดยเฉพาะ ซึ่งถูกออกแบบมาให้เรา
สามารถพัฒนา App มือถือให้มีหน้าตาใกล้เคียงกับ Native App มากท่ีสุด ซึ่งภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา  ได้แก่ ภาษา 
HTML CSS JavaScript โดยมี AngularJS เป็นฐานหลักในการพัฒนาขึ้นมา โดยที่การจัดการหน้าการแสดงผลต่าง 
ๆ และการท างานก็จะกลายเป็นหน้าท่ีของ AngularJS และนอกจากนี้ตัว Ionic เองก็มีการท างานร่วมกับ Cordova 
ซึ่งคอยท าหน้าที่ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ของสมาร์ตโฟนอีกทีหนึ่ง (โปรแกรมม่อน , 2559) (Seven Seconds, 2557) 
Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่มีความสามารถในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด
จากค่ายไมโครซอฟท์ โดยตัดความสามารถของ Visual Studio รุ่นปกติ (เช่น GUI designer) ออกไปเหลือแต่ตัว 
Editor เท่านั้น มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Opensource จึงสามารถน ามาใช้งานได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใด 
ๆ โดยรองรับหลายแพลตฟอร์ม ทั้งการใช้งานบน Windows macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, 
TypeScript รวมไปถึง Node.js (mindphp.com, 2558) และ Firebase Realtime Database เป็น NoSQL 
Cloud Database ที่ให้บริการโดย Google ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON มีโครงสร้างเพียงแค่ key และ value 
ไม่เหมือน SQL ที่มีลักษณะเป็น Table เก็บข้อมูลอย่างมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนซึ่งจะมีการ sync ข้อมูล 
Realtime ตลอดเวลากับทุก Devices ที่มีการเชื่อมต่อ รวมถึงยังมี Security Rules ที่สามารถออกแบบเงื่อนไขการ
เข้าถึงข้อมูลทั้งการ Read และ Write ได้อีกด้วย นอกจากนี้ firebase ยังมีบริการอื่น ๆ อีก เช่น การวิเคราะห์ 
Cloud Function Hosting อีกมากมาย (jirawatee, 2559)  
 ในการพัฒนาระบบด้วยการท าต้นแบบ (พนิดา พานิชกุล, 2552) เป็นแนวทางที่นิยมในการพัฒนาระบบ
ขนาดเล็กท่ีต้องการความรวดเร็ววิธีนี้จะน าไปใช้เมื่อความต้องการของผู้ใช้ไม่มีความชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการบ่อยครั้ง ต้องการพัฒนาระบบให้เสร็จโดยเร็ว ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบที่จะพัฒนาและมีงบประมาณ
จ ากัด การท าต้นแบบจะเป็นการจ าลองระบบสารสนเทศหรอืบางส่วนของระบบเบื้องต้นซึ่งจะมีการจ าลองระบบให้มี
ขนาดเล็กลง แล้วให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้พร้อมกับประเมินระบบที่สร้างขึ้น เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้โดยทั่วไปขั้นตอนของการสร้างต้นแบบมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดความต้องการ 
เป็นการหาความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้ระบบ 2) ออกแบบต้นแบบ นักพัฒนาระบบสามารถใช้เครื่องมือในการ
พัฒนาต้นแบบออกแบบระบบ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 3) น าต้นแบบไปใช้ 4) การปรับแต่งต้นแบบ เป็นการน า
ความเห็นของผู้ใช้มาปรับปรุงต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วจึงจะสามารถน าต้นแบบไปใช้งานได้ 
(Operational Prototype) (พนิดา พานิชกุล, 2552) 
 Application New-Acis เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของมหาวิทยาลัย โดยมีความสามารถหลัก ๆ คือ 
ใช้แสดงประวัตินักศึกษา ตารางเรียน รายวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ตารางสอบ ประวัติการศึกษาในแต่ละ
เทอม ซึ่งยังขาดความสามารถในการช่วยเหลือด้านช่ัวโมงกิจกรรม อีกทั้งหลังจากตรวจสอบโครงงานในอดีตแล้ว ยัง
ไม่พบว่ามีการท าโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ตโฟนที่สามารถช่วยเหลือด้านช่ัวโมงกิจกรรมได้ 
 จากเหตุผลข้างต้นจึงมีความคิดริเริ่มที่จะท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นโปรแกรมต้นแบบต่อไปโดยใช้
เทคโนโลยีและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น โดยขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้  คือ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โปรแกรมประยุกต์สามารถช่วยติดตามและแสดงผลจ านวนช่ัวโมงกิจกรรม
ที่มีและที่ขาดได้ โปรแกรมประยุกต์สามารถช่วยแจ้งเตือนให้ประเมินท าแบบสอบถามก่อนวันหมดเขตประเมินได้ 
 
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาตัวโปรแกรมในรูปของแอปพลิเคชั่น บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
ซึ่งสามารถติดตั้งการใช้โปรแกรมได้ทั้งบน smart phone และ tablet ได้ท าการแบ่ง ผู้ใช้ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
นักศึกษาธรรมดา นักศึกษาที่มีสิทธิ์เพิ่มกิจกรรม และ admin 
 

             
รูปที่ 1 การออกแบบโปรแกรมประยุกต ์

 
 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่โปรแกรมหน้า Log-in เป็นหน้าแรกดัง ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง จากนั้นจะ
ปรากฏหน้าแรก โดยในหน้านี้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่อนุญาตให้ขึ้นแสดงในระบบแล้วได้ ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลกิจกรรมแบบย่อประกอบไปด้วย ช่ือกิจกรรม วันท่ีสามารถสมัครได้ วันที่จัดกิจกรรม พร้อมรูปภาพ และ
รายละเอียดแบบย่อ 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาซึ่งผูวิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังตอไปนี ้
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 480 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ที่เคยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามกิจกรรมของนักศึกษา ฯ จ านวน 30 คน 
 2. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เคยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและ
ติดตามกิจกรรมของนักศึกษา ฯ ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด ตัวแปรที่ศึกษาใน
ครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลการใช้ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและ
ติดตามกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ออกแบบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ของ Google Form เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายเอกสาร และเพื่อความรวดเร็วในการส่งเป็น link ไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแก้ไข  
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  3.2 ส่ง link การตดิตั้งโปรแกรมประยกุต์ส าหรับการช่วยเหลือและตดิตามกิจกรรมของนักศึกษาฯ 
และ link แบบสอบถามไปตามกลุม่ของนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ตามกลุ่ม Line Facebook แตล่ะชั้นปี 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
  3.3 น าไปวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 
 4. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 4.1 โปรแกรมประยุกตส์ าหรับการช่วยเหลือและตดิตามกจิกรรมของนักศึกษาฯ 
 

               

                 
  

แบบประเมินกิจกรรมเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 
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  4.2 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือการใช้แบบสอบถามออนไลน์โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed Formal Structured Questionnaire) ซึ่งได้มีการทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยการให้อาจารย์จาก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกตแ์ละสาขาวิชาสถิติ เป็นผู้ตรวจแบบสอบถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการทดลองมาปรับแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บ
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามกิจกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   ตอนท่ี 2 ด้านการใช้ประโยชน์ 
   ตอนท่ี 3 ด้านความพึงพอใจ 
   ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
  4.3 การทดลองใชเครื่องมือ การทดลองใช (Try Out) ผูศึกษาไดน าไปทดลองใชกับนักศึกษา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จ านวน 30 คน เสร็จแลวน ามาหาคาสัมประสิทธิ์ของ
ความเที่ยง (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach โดยใชโปรแกรม SPSS ชวยใน   
การวิเคราะห ไดคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 
 5. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  
  5.1 ขอมูลที่ไดจากแบบตรวจรายการ (Checklist) วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และ ค านวณ
หาคารอยละ ของผูตอบ  
  5.2 ขอมูลที่ไดจากแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยเลข 
คณิต (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง ส าหรับเกณฑการ
ตัดสินผลการวิเคราะหขอมูล พิจารณาจากคาเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑจุดกลาง (Midpoint) ของชวงระดับคะแนน 
(Class interval) ดังนี้  
   คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความวา ระดับการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
   คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความวา ระดับการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจมาก 
   คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความวา ระดับการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจปานกลาง  
   คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความวา ระดับการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจน้อย  
   คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความวา ระดับการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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  5.3 ขอมูลที่เปนค าถามแบบปลายเปดเก็บรวบรวมเปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษา 
 นักศึกษานักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จ านวน 30 คน ท่ีเคยใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามกิจกรรมของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 1 - 15 มีนาคม 2561  มีระดับการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการใช้ประโยชน์ 
 
ตารางที่ 1 สรุปค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน ์
ระดับการใช้ประโยชน์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

1. ช่วยแจ้งเตือนให้นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ/ 
กิจกรรมใหเ้ข้าไปประเมิน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ได้รับ
จ านวนช่ัวโมงกิจกรรม 

3.33 3.33 3.33 63.33 26.67 4.07 0.87 มาก 

2. สามารถเข้าใช้งานและ
ตรวจสอบประวตัิการเข้าร่วม
กิจกรรมไดต้ลอดเวลา  

3.33 3.33 3.33 63.33 26.67 4.23 0.97 มาก 

3. เพิ่มข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมไดต้ลอดเวลา 

3.33 3.33 23.33 56.67 13.33 3.73 0.87 มาก 

4. สามารถประยุกต์ใช้กับ
ระบบ NewAcis ของ
มหาวิทยาลยัได ้

3.33 10.00 13.33 40.00 33.33 3.90 1.09 มาก 

5. ข้อมูลที่ได้รบัจากโปรแกรม
เป็นประโยชน์ต่อท่าน 

3.33 6.67 10.00 56.67 23.33 3.90 0.96 มาก 

 ในด้านประโยชน์ใช้สอย จะพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากแต่นักศึกษาจะให้ความส าคัญกับความ
สะดวกในการเข้าใช้งานและการตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดเวลาซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.23ซึ่งสูง
กว่าการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ดังตารางที่ 1. 
 2. ด้านความพึงพอใจ 
 
ตารางที่ 2 สรุปค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.  การออกแบบสวยงาม 
ทันสมัย 

3.33 3.33 26.67 56.67 10.00 3.67 0.84 มาก 

2.  ภาษาที่ใช้สื่อความหมาย
ให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ไม่

0.00 3.33 10.00 60.00 26.67 4.10 0.71 มาก 
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ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ซับซ้อน 
3.  ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่
ติดขัด 

3.33 3.33 26.67 50.00 16.67 3.73 0.91 มาก 

4.  ข้อมูลที่กิจกรรม/โครงการ
เพียงพอ ตรงตามความ
ต้องการและถูกต้อง 

6.67 0.00 26.67 43.33 23.33 3.77 1.04 มาก 

5.  ความน่าใช้ของโปรแกรม
โดยรวม 

3.33 3.33 6.67 70.00 16.67 3.93 0.83 มาก 

 
ในด้านความพึงพอใจ จะพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก แตน่ักศึกษาจะให้ความส าคัญกับภาษาท่ีใช้สื่อ
ความหมายใหเ้ข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.10 ซึ่งสูงกว่าด้านความพึงพอใจ ในด้านอื่น ๆ 
ดังตารางที่ 2. 
 
ข้อเสนอแนะ 
 นักศึกษาได้แสดงความคดิเห็นว่าโปรแกรมทีส่ร้างขึ้นมานีส้ามารถช่วยเหลือเรื่องการแจ้งเตือนการบันทึก
ข้อมูลกิจกรรมโครงการในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดเ้ป็นอย่างดี และมีความต้องการให้ปรบัแก้ส่วนของ
เมนูการใช้งานให้สะดวกยิ่งขึ้น และให้สวยงามยิ่งขึ้น  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการช่วยเหลือและติดตามกิจกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พบว่า ด้านการใช้ประโยชน์ โดยรวมแล้วผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการใช้ประโยชน์อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยระดับการใช้ประโยชน์ท่ีอยู่ในระดับมากแต่
มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ สามารถเข้าใช้งานและตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดเวลา รองลงมาคือ
ช่วยแจ้งเตือนให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้เข้าไปประเมินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ได้รับจ านวนช่ัวโมง
กิจกรรม ส่วนด้านความพึงพอใจนั้น พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน โดยระดับความพึง
พอใจทีอ่ยู่ในระดับมากแต่ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ภาษาที่ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
รองลงมาคือ ความน่าใช้ของโปรแกรมโดยรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร บุญคุ้ม (2559) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน IPSR Mahidol Opinion Towards IPSR Mahidol Application Usage 
พบว่า การใช้บริการช่วยให้สามารถเข้าถึงการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ดี และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เนื่องจากให้ความรู้สึกที่มี ความ
ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ตลอดเวลา  รุ่งนภา ทองขันธ์ และ สุพรรษา หลอด
จ าปา (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแอพลิเคช่ันผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า ทัศนคติในการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่พึงพอใจกับกระบวนการใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ความพึงพอใจในการใช้งาน พึงพอใจกับ
แอพพลิเคช่ันที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สิรินธร จียาศักดิ์ และ ขวัญชนก อิ่มอมรชัย (2559) ได้ศึกษา        
แอปพลิเคชันสมุนไพรดูแลสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันที่มี
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ต่อความสวยงามในด้านการออกแบบ ด้านข้อมูลแนะน าสมุนไพร ด้านการใช้งานระบบ และความพึงพอใจโดยรวม
ของแอพพลเิคชันอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. การดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันลงบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบนระบบระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ บางครั้งไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ อีกท้ังนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS จึง
ท าให้การเก็บข้อมูลล่าช้า  
 2. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ซึ่งมีความรู้ความ
ช านาญในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจและแก้ปัญหาได้โดยง่าย ท าให้ผลที่ได้รับจากการศึกษาเป็น
เพียงข้อมูลบางส่วนอาจจะยังไม่ครอบคลุมนักศึกษากลุ่มอื่น ในอนาคตควรมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
ครอบคลุมทุกภาควิชา ทุกคณะ ของมหาวิทยาลัย 
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การสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์ส าหรับการทดสอบ 
แรงดึงโพลิเมอร์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิใช้กับเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์
รุ่น AG-IS 100 kN ยี่ห้อ SHIMADZU  ส าหรับทดสอบสมบัติแรงดึงของช้ินทดสอบโพลิเมอร์ ตามมาตรฐาน ASTM 
D638 ที่อุณหภูมิก าหนด 60 และ 70 °C ชุดควบคุมประกอบด้วย โครงสร้างหลักซึ่งเป็นกระบอกกลวงท้ังหมด 2 ช้ิน 
ช้ินแรกท าจากอะคริลิคกลวง สามารถน าอุปกรณ์วัดระยะยึดเข้าจับยึด  ช้ินที่ 2 ท าจากพีวีซีกลวง เจาะรูกลมเพื่อ
เป็นช่องให้ลมร้อนผ่านเข้าไปได้ ต่อเข้ากับเครื่องเปล่าลมร้อน อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดัน เครื่องวัดก าลังไฟฟ้าแบบ
ดิจิทัลและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิวัดรอบๆ ช้ินงาน จ านวน 4 ต าแหน่ง อุณหภูมิห้องทดความเค้นสอบและอุณหภูมิ
อ้างอิง อีก 2 ต าแหน่ง ซึ่งประกอบขึ้นจากดิจิทัลเทอร์โมมิเตอร์ และสายเทอร์โมคัปเปิล Type K  หลังจากการ
ออกแบบสร้างและท าการทดสอบการใช้งานแล้ว สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ในช่วงระหว่างอุณหภูมิห้องจนถึง 
70 °C  ณ อุณหภูมิก าหนดที่ 60 °C ควบคุมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 59.2 - 60.7 °C  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 60.2 °C  ขณะที่
อุณหภูมิห้องทดสอบ 31°C และ อุณหภูมิก าหนดที่ 70 °C ควบคุมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 69.8 - 71.0 °C  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 70.6 °C  ขณะที่อุณหภูมิห้องทดสอบ 32 °C   ที่การควบคุมอุณหภูมิคงที่ 60 และ 70°C ส่งผลมีค่าสูงสุดได้ค่า
เท่ากับ 10.8  และ 9.1 MPa ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับการทดสอบท่ีอุณหภูมิห้อง 20 °C  มีค่าความเค้นสูงสุด 
23.9 MPa  
 
ค าส าคัญ :  การควบคุมอุณหภูมิ, อุณหภูมิก าหนด, ชุดควบคุมอุณหภูมิ 
 
Abstract 
 This research aims to construct a temperature controlling unit using a universal testing 
machine AG-IS 100  kN series from SHIMADZU for tensile testing of polymers according to ASTM  
D638 standard at 60 °C and 70 °C. The unit composes of 2 hollow cylinders. The first one is made 
of acrylic allowing the mounting of a distance measuring instrument. The second one is PVC, 
providing a hole for hot air from a blower to flow inside. A variable transformer is needed to 
adjust the temperature, and 4  type K thermocouples were used with digital thermometer to 
measure temperature around specimens, and other 2  connected to another thermometer were 
used to measure ambient and reference temperature. An experiment were conducted to test the 
unit and found that the temperature controlling unit is capable of adjusting temperature ranged 
from room temperature to 7 0  °C, while at controlled temperature of 6 0  °C, the temperature 
varies from 59.2 to 60.7 °C and with average temperature of 60.2 °C as the ambient temperature 
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is 31 °C and controlled temperature of 70 °C, the temperature varies from 69.8 to 71.0 °C with 
average temperature of 7 0 .6  °C as the ambient temperature is 3 2  °C. The tensile testing of 
polymer was conducted and found that at controlled temperature is 6 0  and 7 0  °C, tensile 
strengths were found to be 10.8 and 9.1 MPa consecutively, which significantly less than that of 
20 °C controlled temperature which was 23.9 MPa 
 
Keywords : Control temperature, Controlled temperature, Temperature control unit 
 
บทน า 
 ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเนื่องด้วยสมบัติความแข็งแรงของ
พลาสติกนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิอย่างมีนัยส าคัญ จึงเป็นเหตุให้การศึกษาสมบัติความแข็งแรงของพลาสติก 
ณ อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นเรื่องส าคัญ เพื่อให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย แต่เนื่องด้วยเครื่องทดสอบ
วัสดุที่มีไม่สามารถทดสอบคุณสมบัติของพลาสติกได้ ณ ที่อุณหภูมิอื่นๆ นอกเหนือจากอุณหภูมิห้อง ข้อจ ากัดนี้จึง
เป็นที่มาของจุดประสงค์ของงานวิจัย นั่นคือออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบ
แบบอเนกประสงค์รุ่น AG-IS 100 kN ยี่ห้อ SHIMADZU ได้และสามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างการทดสอบให้อยู่
ในช่วงที่ยอมรับได้ ตลอดระยะเวลาทดสอบ และไม่สร้างความเสียหายให้อุปกรณ์เดิม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 เคร่ืองทดสอบแบบอเนกประสงค์ 
 เครื่องทดสอบอเนกประสงค์รุ่น AG-IS 100kN ยี่ห้อ SHIMADZU สามารถดึงช้ินงานด้วยอัตราการดึงท่ี
ก าหนดได้และโหลดเซลล์ส าหรับวดัแรงดึง มีเอ๊กเทนโซมิเตอร์ส าหรบัวัดระยะยืดของช้ินงาน ผลการทดสอบสามารถ
น าไปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าความเค้นและความเครยีดได้ดังรูปที่1  

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของพลาสตกิ                       [1] 

 
 มาตรฐานการทดสอบสมบัติการดึงของพลาสติก (ASTM D638) 
 มาตรฐาน ASTM D638 ให้แนวทางส าหรับการทดสอบสมบตัิการดงึของช้ินทดสอบที่ท าจากพลาสติกทั้ง
ที่เสริมด้วยใยแก้วและไม่ได้เสริมดว้ยใยแก้ว โดยชิ้นทดสอบนั้นต้องมีลักษณะต่าง ๆ ดังรปูท่ี 2 
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รูปที ่2 ลักษณะชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638              [2] 
 
 เคร่ืองทดสอบสมบัติการยืดติดแบบอเนกประสงค์ท่ีความชื้นและอุณหภูมิต่างๆ 
 เครื่องทดสอบสมบัติการยืดติดอเนกประสงค์ที่ความช้ืนและอุณหภูมิต่างๆ (Temperature and 
humidity universal peel strength testing machine) เป็นเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ที่สามารถทดสอบ
คุณสมบัติการยืดติด การดึง การกด และอีกหลายสมบัติที่อุณหภูมิและความช้ืนต่างๆที่สามารถก าหนดได้ ตัวเครื่อง
มีลักษณะคล้ายกับเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ทั่วไปที่มีการติดตั้งช่องควบคุมอุณหภูมิ ( temperature control 
chamber) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามมาตรฐานวิธีการควบคุมอุณหภูมิ GB2423.2-89 โดยตัวเครื่องมี
ลักษณะดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 เครื่องทดสอบสมบัติการยดืติดแบบอเนกประสงค์ที่ความชื้นและอุณหภูมติ่างๆ     [3] 
 
 มอดูลัสของยัง 
 คุณสมบัติของวัสดุมีมากมาย สมบัติที่งานวิจัยนี้ให้ความส าคัญคือค่ามอดูลัสของยัง ซึ่งสามารถบอกถึง
ความแข็งเกร็ง (Stiffness) ของวัสดุ และการยืดหดของวัสดุได้ ซึ่งสมบัติดังกล่าวเป็นนิยามของความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียดของวัสดุนั้นๆ ดังแสดงในสมการที่ 1 โดยวัสดุในที่มีค่ามอดูลัสของยังสูง จะต้องใช้แรง
มากกว่าเพื่อจะท าให้เกิดการยืดหรือหด ตามความสัมพันธ์ 

                                                           [4] 

  : ความเค้น 

 : ความเครยีด 

 : มอดูลสัของยัง 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
 ก าหนดปัญหา 
 การวิจัยเริ่มจากการก าหนดปัญหาให้ชัดเจน กล่าวคือต้องการสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิที่สามารถใช้กับ
เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ในการทดสอบแรงดึงของวัสดุที่เป็นพลาสติกที่อุณภูมิก าหนดต่างๆ ได้  
 วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ และออกแบบ 
 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือ ลักษณะของเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ที่มีอยู่แล้ว ชุด
ควบคุมอุณหภูมิที่จะสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมจะต้องสามารถสวมกับเครื่องทดสอบอเนกประสงค์เดิมได้ และสามารถ
ท างานได้ตามเดิม นอกจากนี้ยังต้องสามารถวัดอุณหภูมิและระยะบนช้ินทดสอบได้ และที่ส าคัญคือสามารถปรับเพิ่ม
ลดอุณหภูมิได้ตามที่ก าหนด 
 ประกอบและทดสอบ 
 หลังจากออกแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงประกอบ และทดสอบการท างานของชุดควบคุมอุณหภูมิ โดย
สิ่งที่ต้องการทดสอบคือ ชุดควบคุมอุณหภูมิสามารถท างานกับเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ได้หรือไม่ และสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการหรือไม่ 
 
ผลการศึกษา 
 โครงสร้างของชุดควบคุมอุณหภูมิ 
 โครงสร้างของชุดควบคุมอุณหภูมิมีลักษณะดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นทรงกระบอกกลวง 2 ช้ิน ช้ินบนท าจาก
อะคริลิคกลวง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 180 มิลลิเมตร และภายใน 174 มิลลิเมตร ยาว 500 มิลลิเมตร 
มีช่องตัดที่ผิวทรงกระบอกส่วนกลาง 2 ช่องซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน ช่องแรกขนาด 100X170 มิลลิเมตร สามารถเปิดและ
ปิดส าหรับน าอุปกรณ์วัดระยะยืดเข้าจับยึด  ถอดกับช้ินงานทดสอบ และอีกช่องหนึ่งกว้าง 14 มิลลิเมตร ยาว100 
มิลลิเมตร ส าหรับเป็นทางผ่านของด้ามหมุนล็อคและปลดอุปกรณ์วัดระยะยืด ออกจากการจับยึดช้ินงานทดสอบ ช้ิน
ล่างท าจากพีวีซีกลวง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 184 มิลลิเมตรและภายใน 164 มิลลิเมตร ยาว 76 มิลลิเมตร มีรู
กลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48 มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางเข้าส าหรับลมร้อนจากเครื่องเป่าลมร้อน เมื่อประกอบ
ทรงกระบอกกลวงทั้งสองช้ินเข้าด้วยกันแล้ว สามารถติดตั้งอยู่ในเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์และท าการ
ทดสอบตั้งแต่ต้นจนจบได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 โครงสร้างของชุดควบคุมอณุหภมูิ (หน่วยมิลลิเมตร) 
ด้านหน้า ด้านข้าง สามมิติ 
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 การวัด 
 1. ดิจิทัลเทอร์โมคัปเปิล 
 ในชุดควบคุมอุณหภูมิจะต้องมีเทอร์โมคัปเปิล  Type K ติดดั้งไว้หลายจุดเพื่อให้ทราบการกระจาย
อุณหภูมิภายในชุดทดสอบ เซนเซอร์ดังกล่าวจะต่อกับเทอร์โมมิเตอร์ รุ่น DP-74SD  ยี่ห้อ DIGICON เพื่อวัดอุณหภูมิ
ที่จุด 1 2 3 และ 4 และ เทอร์โมมิเตอร์ รุ่น DP-52 ยี่ห้อ DIGICON ต่อกับสาย สายเพื่อวัดอุณหภูมิที่จุด 5 และ 6 
ดังรูปที่ 7 โดยต าแหน่ง 1 2 3 และ 4 เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิบริเวณรอบๆ ช้ินทดสอบทดสอบ ส่วน  5 และ 6 คือ 
อุณหภูมิห้องทดสอบและอุณหภูมิอ้างอิง ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 จุดและต าแหน่งวัดอุณหภมูิในชุดควบคุมอุณหภูม ิ
  
 2. วัตต์มิเตอร ์
 วัตต์มิเตอร์เป็นดิจิทัลวตัต์มเิตอร์ รุ่น 2534 10 ยี่ห้อ YOKOGAWA  ขนาด 2 กิโลวัตต์ตดิตั้งอยู่กับเครือ่ง
เป่าลมร้อน เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า วัดกระแสไฟฟ้า และวัดก าลังไฟฟ้า 
 3. เอ็กเทนโซมิเตอร ์
 เอ็กเทนโซมิเตอร์ ใช้ส าหรับวัดระยะยืดของช้ินงานทดสอบ รุ่น Type ST50-50-25 Brand Shimadzu 
ระยะความยาวเริ่มต้นการวัด 50 มิลลเิมตร ระยะยดืสูงสดุที่วัดได้ 25 มิลลิเมตร 
 ชุดควบคุมอุณหภูมิหลังจากประกอบกับเคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์แล้ว 
 ชุดควบคุมอุณหภูมิหลังจากประกอบกับเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์แล้วมีลักษณะดังรปูท่ี 6 และ
สามารถอธิบายเป็นแผนภาพอย่างง่ายได้ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 6 ชุดควบคุมอุณหภมูิหลังจากประกอบกับเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 แผนภาพของชุดควบคุมอณุหภมูิหลังจากประกอบกับเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์แล้ว 
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 การควบคุมอุณหภูมิ 
 1. วิธีการควบคุมอุณหภูมิ 
  การควบคุมอุณหภูมิท าได้โดยใช้เครื่องเปล่าลมร้อนขนาด 1400 วัตต์ 220-240 โวลท์ 1 เฟส 50 
เฮิรตซ์ ซึ่งมี 3 ระดับความเร็วรอบคือ ต่ า (Low) กลาง (Medium) และ สูง (high) ต่อผ่านอุปกรณ์ปรับเปลี่ยน
แรงดันไฟฟ้า Type TSB-10M 2 kVA ยี่ห้อ YOKOKAWA 0-260 โวลท์ 10 แอมแปร์ เพื่อควบคุมแรงดันที่จ่าย
ให้กับเครื่องเป่าลมร้อนพร้อมทั้งวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัดก าลังไฟฟ้าแบบดิจิตอล รุ่น 2534-10 
ยี่ห้อ YOKOGAWA  ขนาด 2 กิโลวัตต์ การควบคุมอุณหภูมิที่ 60 °C  ใช้ต าแหน่งความเร็วกลาง ที่แรงดันไฟฟ้า
ควบคุม 224 โวลท์ 4 แอมแปร์ ก าลังไฟฟ้า 769 วัตต์ และการควบคุมอุณหภูมิที่ 70 °C  ใช้ระดับความเร็วสูง ที่
แรงดันไฟฟ้าควบคุม 189 โวลท์ 4.6 แอมแปร์ ก าลังไฟฟ้า 878 วัตต์ 

2. ผลการควบคุมอุณหภูมิ 
 การควบคุมอุณภูมิถูกออกแบบให้ควบคุมอยู่ในช่วง 60±2 °C และ 70±2 °C จากการทดสอบแล้วพบว่า 
ที่อุณหภูมิ 60 °C สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ก าหนด โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ 60.7 °C ค่าต่ าสุด 59.2 °C  และ 
ค่าเฉลี่ย 60.2 °C ที่อุณหภูมิห้องทดสอบ 31 °C ส าหรับอุณหภูมิ 70 °C สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ก าหนด 
โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ 71.0 °C ค่าต่ าสุด 69.8 °C  และ ค่าเฉลี่ย 70.6 °C  ที่อุณหภูมิห้องทดสอบ 32 °C ดังแสดงในรูปที่ 
8  และอุณหภูมิก าหนดทั้งสองมีค่าคงท่ีเป็นระยะเวลามากกว่า 50 นาที 
 
ตารางที ่ 1  แสดงอณุหภมูิจุดและต าแหน่งต่างๆ รอบช้ินทดสอบ ที่อุณหภูมิควบคุม 60และ70 °C 

ต าแหน่ง 
เทอร์

โมคัปเปลิ 

อุณหภูมิก าหนด 
60 °C 70 °C 

Max. Min. Avg. Max. Min. Avg. 
1 60.4 59.4 59.9 70.7 69.3 70.2 
2 59.7 58.8 59.3 70.7 69.9 70.7 
3 61.2 60.3 60.8 71.3 70.0 70.8 
4 61.3 58.2 60.8 71.3 70.1 70.8 

 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 

รูปที ่8 แสดงความสมัพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในขุดควบคมุและเวลา ณ อุณหภูมิก าหนด 60 และ 70 °C 
 
 ผลรายงานการทดสอบสมบัติการดึงของโพลิเมอร์ตัวอย่าง 
 รูปที ่9 แสดง ค่ายังมอดูลสั จุดคราก และความค้นสูงสดุของช้ินงานตัวอย่างที่ท าการทดสอบในขณะที่
อุณหภูมหิ้อง  20 °C  ใช้ชุดควบคุมอุณหภมูิชิ้นงานทดสอบไว้ท่ี 60 และ 70°C จะเห็นได้ว่าทั้งสามค่ามีค่าลดลงแบบ
เชิงเส้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของโพลิเมอรท์ี่ท าการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าอปุกรณ์ควบ

70°C  

60°C  



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

189 

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Te
n

si
le

  
St

re
n

gt
h

 (
M

P
a)

Temp.  ( °C )

คมอุณหภูมิที่ออกแบบและสรา้งขึ้นสามารถควบคมอณุหภูมไิดด้ี เหมาะสมส าหรับการใช้เพื่อควบคุมอุณหภมูิชิ้นงาน
โพลิเมอร์เพื่อใช้ในการทดสอบสมบัติแรงดึง 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           
     
 
 
 

 
 

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิทดสอบกับสมบัติแรงดึงโพลิเมอร์ 20 ,60และ70 °C 
 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการออกแบบและประกอบชุดควบคุมอุณหภูมิ การทดสอบนั้นให้ผลว่า สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด กล่าวคือสามารถประกอบกับเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ได้ สามารถควบคุมอุณหภูมิตามที่
ต้องการ และไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์ที่มีอยู่ แล้วคืออุปกรณ์วัดระยะยึดยัง
ท างานได้ปกติ  นอกเหนือจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. อุณหภูมิภายในห้องทดสอบมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิภายในชุดควบคุม พบว่าอุณหภูมิห้องที่สูง
กว่าจะต้องปรับแรงดันไฟฟ้ายังเครื่องลมร้อนน้อยกว่า ที่อุณหภูมิก าหนดเท่ากัน เพื่อให้ได้อุณหภูมิก าหนดเท่ากัน 
หากเพิ่มฉนวนข้ึน จะท าให้ผลของอุณหภูมิภายนอกที่มีต่อระบบและการสูญเสียความร้อนจากระบบลดน้อยลง 
 2. การควบคุมพัดลมหรือแหล่งก าเนิดความร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถท าได้ ท าให้การปรับ
อุณหภูมิควบคุมท าได้ล าบาก หากแยกการจ่ายไฟให้พัดลมและแหล่งก าเนิดความร้อนออกจากกัน จะท าให้สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้สะดวกมากขึ้น 
 3. การควบคุมโดยละเอียดสามารถท าได้โดยการเพิ่มชุดให้ก าเนิดความร้อนอีกชุดหนึ่งส าหรับจ่าย
ความร้อนเพิ่มเติม เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพ่ิมมากข้ึน 
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การพัฒนาระบบติดตามเอกสาร  (Document Tracking System: DTS)  ด้วย Google™ 
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บทคัดย่อ 
 Google™ Apps เป็นบริการ cloud computing ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในงานด้านการบริหาร
จัดการเอกสาร อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ Google™ Apps เพื่อเป็นระบบติดตามเอกสารยังคงไม่มีการพัฒนา 
ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System, DTS) โดยใช้ 
Google™ Apps และประยุกต์ใช้ระบบที่พัฒนาได้ในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การด าเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นช่วงรับฟังความต้องการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและพัฒนาระบบ DTS ซึ่งใช้ Google 
Sheets เป็นแอปพลิเคช่ันหลัก ช่วงที่ 2 เป็นช่วงอบรมการใช้งานระบบ รวมถึงรับข้อมูลย้อนกลับจากเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ระบบ DTS ที่พัฒนาได้ประกอบไปด้วย 2 
ส่วน คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานโดยใช้เลข DTS และ ส่วนฐานข้อมูล Google sheets ซึ่งเป็นฐานข้อมูลร่วมกันของ
เอกสารทั้งหมด จากผลประเมินการอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน พบว่า มีความรู้และสามารถใช้ระบบได้
อย่างถูกต้องอยู่ในระดับดีมากและมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.50 นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย จ านวน 41 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอโดยรวมเท่ากับ 4.12 ดังนั้น ระบบ DTS ที่
พัฒนาขึ้นมาได้นี้ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดตามเอกสาร โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามเอกสารได้ด้วยตัวเอง ซึ่ง
ช่วยลดเวลาในการตามเอกสารโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ได้    
 
ค าส าคัญ : ระบบติดตาม เอกสาร กูเกิลแอปส์ กูเกลิชีท คลาวด์ 
 
Abstract 
 Google™ Apps is one of the cloud computing services commonly used for document 
management. However, its application as document tracking system is still not available. 
Therefore, this study aimed to develop the Document Tracking System (DTS) by using Google™ 
Apps and implement the developed system in Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn 
University. This study consisted of 3 phases. The first phase was designed to collect users’ 
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requirements from the related parties and also develop the DTS by using Google Sheets as the 
major application. The second phase was conducted for DTS training workshop program and 
receiving feedbacks from the DTS users. The last phase was carried out for end-user satisfaction 
survey. The developed DTS composed of 2 parts including the user interface part with DTS code 
and the shared database part (Google Sheets), in which the documents from all related parties 
were pooled. Thirty DTS users were enrolled in the training workshop program and of which 
evaluation was also made. The evaluation results demonstrated that the knowledge and method 
of use of DTS were rated at very high level, and the mean score of overall satisfaction was 4.50. 
Moreover, the satisfaction survey from 41 end-users revealed the 4.12 of mean score of overall 
satisfaction. In conclusion, the DTS developed in this study would be able to facilitate in the 
document tracking processes. The users can track their submitted documents by themselves. 
This could thereby save time from manually direct contact with a staff who was responsible for 
such documents. 
 
Keywords: Tracking System, Document, Google™ Apps, Google Sheets, Cloud 
 
บทน า 
 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีหน่วยงานภายใต้การบริหารหลาย
หน่วยงาน ซึ่งในแต่ละหน่วยจะมีการบริหารจัดการเอกสารที่แตกต่างกันออกไป ด้วยทั้งปริมาณเอกสารที่มีจ านวน
มาก และ มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้งานเกิดความสับสนและไม่สะดวกในการด าเนินการ
และติดตามเอกสารต่างๆ  ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบอิเลคโทรนิคส์ เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นในด้านการจัดการเอกสารที่มีจ านวนมากและช่วยลดขั้นตอนในการด าเนินการ อย่างไรก็ตามโปรแกรมอิเลคโทรนิค
ส าเร็จรูปท่ีจ าหน่ายอยู่มีราคาสงูและอาจไม่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้องค์กรแต่
ละแห่งพยายามพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการท างานของตัวเองมากขึ้น 
 Google™ Apps เป็น Online Free Service ประเภท Cloud Computing ที่มีไว้ส าหรับให้ผู้ใช้จัดเก็บ
ข้อมูล ทั้งยังมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันระบบเอกสารต่างๆ เช่น สเปรดชีต งานน าเสนอ แบบฟอร์ม ปฏิทิน เป็น
ต้น ให้ใช้เพื่อสามารถท างานพร้อมกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ จากการศึกษาก่อนหน้า พบว่า Google™ Apps 
สามารถประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดีในหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็น
การประยุกต์ใช้งานในด้านการบริหารจัดการเอกสาร การแชร์ไฟล์เพื่อท างานร่วมกัน ตลอดจนการใช้เพื่อท านัด
หมาย โดยทั่วไป องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆจะมีเอกสารเข้าในระบบแต่ละวันค่อนข้างมาก เอกสารแต่ละฉบับ
จะต้องผ่านหน่วยงานต่างๆ เป็นล าดับขั้น  ซึ่งท าให้เจ้าของเอกสารที่ส่งเข้าระบบนั้น เกิดความยุ่งยากในการติดตาม
เอกสารจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผ่านการติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบัน มีโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการติดตามเอกสารออกมาจ าหน่าย โดยโปรแกรมเหล่านี้มีข้อดีคือ สะดวกใน
การใช้งาน แต่มีข้อจ ากัดคือ มีราคาสูงและอาจไม่เหมาะกับบริบทการท างานของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น บริการ
ประเภท Cloud computing จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึน โดยเฉพาะ Google™ Apps เนื่องจากเป็นบริการที่ไม่
มีค่าใช้จ่าย ใช้งานง่ายและสะดวก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ระบบติดตามเอกสารที่ใช้ Google™ Apps เป็นพื้นฐาน
ยังไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้น หากสามารถพัฒนา Google™ Apps เพื่อเป็นระบบติดตามเอกสารได้ ก็จะช่วยให้
มีระบบติดตามเอกสารที่มีความเหมาะสมกับบริบทการท างานของหน่วยงานนั้นๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการท าระบบ ตลอดจนเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการน าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
กระบวนการท างานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากรและเกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System: DTS) ด้วย Google™ Apps 
และประยุกต์ใช้งานในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อประเมินความรู้และการใช้งานของระบบที่พัฒนาได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่ผ่านการอบรม
ระบบ 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบท่ีพัฒนาได้จากผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  
 Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะการท างานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่
มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ 
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้งานได้ผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้
ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้นและจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง โดยทั่วไป  Cloud 
Computing จะเป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และรับข้อมูลแสดงผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ ซึ่งเดิมการประมวลผลจะท าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft office แต่ Cloud Computing จะเรียกใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตามแต่ผู้ให้บริการจะเตรียมไว้ให้ เช่น Google™ Docs, Google™ Drive, Office 365 โดย
สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (อัคริมา บุญอยู่ และนภดล แก้วบรรพต , 2558; 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การให้บริการของอุปกรณส์ื่อสารในระบบ Cloud computing 
ที่มา: (http://research.rae.mju.ac.th/images/cloud-computing.jpg) 

 
 โดยทั่วไป รูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ (ชุตินันท์ 
พึ่งเกตุ และพีริยา จารุเศรษฐการ, 2557) 
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 1. Software as a Service: SaaS เป็นการใช้บริการดา้นซอฟแวร์และแอปพลิเคชันผ่านทาง
อินเตอร์เนต็ โดยผู้ให้บริการจะน าแอปพลิเคชันมาให้ผู้ใช้บริการใช้ผา่น Web Portals ซึ่งลักษณะการบริการแบบน้ี
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายจาก Google™ Apps โดยสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้แบบ Real-time และท างานได้ทุก
ที่ท่ีมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 2. Platform as a Service : PaaS เป็นการให้บริการด้านแพลตฟอร์ม ส าหรับการพัฒนาชอฟต์แวร์
และแอบพลเิคชั่นโดยผู้ให้บริการจะจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาชอฟแวร์ไว ้
 3. Infrastructure as a Service : laaS เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์ 
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และระบบจัดเก็บข้อมลู ท่ีท างานอยู่บนระบบเสมือน (Virtualization) เพื่อรองรับการใช้
งานซอฟแวร์และแอปพลเิคชั่น 
 ซึ่งจากรายงานของ The Forrester Wave™ ปี 2017 พบว่า Google Drive ถูกจัดเป็นผู้น าแห่งการ
ให้บริการ Cloud Computing ในด้าน Enterprise File Sync And Share หรือการบริการฝากและแชร์ไฟล์ใน
องค์กร ซึ่งปัจจุบันบริษัทช้ันน ามากมาย ก าลังหันมาใช้ Google Drive เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งยังสามารถกระจายข้อมูลภายในองค์กรได้ โดยประโยชน์จากการท างานบนระบบคลาวด์ 
คือทุกคนสามารถเป็นเจ้าของ เข้าถึงและท างานร่วมกันบนไฟล์นั้นๆ ได้ โดยยังสามารถโยกย้าย ถ่ายโอนข้อมูล ได้
อย่างสะดวกโดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ของแต่ละคนอีกด้วย (Alex Vogenthaler, 2017) 
 ระบบ Cloud Computing มีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ช่วยลดต้นทุนค่าดูแลบ ารุงรักษา เนื่องจาก
ค่าบริการได้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งานจริงต่างๆ มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดระบบตามความต้องการ ได้เครื่อง
เชิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบส ารองข้อมูลที่ดีมีเครือข่ายความเร็วสูง และมีผู้เช่ียวชาญดูแลระบบและ
พร้อมให้บริการช่วยเหลือ 24 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม ระบบ Cloud Computing อาจะมีข้อจ ากัดในด้านความ
ต่อเนื่องและความเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการแม่ข่ายที่อยู่ภายในองค์กร ด้านความปลอดภัย
ของข้อมูล และแพลตฟอร์มยังไม่มีมาตรฐาน ท าให้ผู้ใช้มีข้อจ ากัดส าหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ 
 2. Google™ Apps 
 Google™ Apps คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพื่อให้บริการทางด้านบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ซึ่งได้มีการรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ถือว่ามีความจ าเป็นต่อองค์กร เช่น Google ไดรฟ์ ให้พื้นที่เก็บ
ข้อมูลออนไลน์ได้ทุกประเภท 15 GB ฟรี สามารถเข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์และ
ยังแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ให้ท างานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องแนบไฟล์ไปกับอีเมลล์ โดย Google™ Apps ประกอบไป
ด้วย แอปพลิเคชันในด้านต่างๆ ซึ่งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสารที่ส าคัญประกอบด้วย Google 
เอกสาร ใช้สร้างเอกสารที่มีรูปแบบสมบูรณ์ โดยเข้าถึงเอกสาร เขียนแก้ไข และสามารถท างานร่วมกันในเอกสาร
ฉบับเดียวกันได้ Google ชีต ใช้สร้างสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ข้อมูลดูโดดเด่นด้วยแผนภูมิและกราฟสี 
Google สไลด์ ใช้สร้างงานน าเสนอต่างๆ และ Google ฟอร์ม ใช้สร้างแบบฟอร์มที่เก็บรวบรวมและจัดระเบียบ
ข้อมูลทั้งขนาดใหญ่และเล็กได้ (Google, 2018) 
 3. ระบบติดตามเอกสารและการประยุกต์ใช้ Google™ Apps เพ่ือการติดตามเอกสาร 
 การติดตามเอกสารมีด้วยกันหลายวิธี ตั้งแต่วิธีดั้งเดิมผ่านการติดต่อสอบถามด้วยตัวเอง ผ่านการ
โทรศัพท์ติดตามกับหน่วยงานโดยตรง จนถึงในปัจจุบันที่มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ระบบติดตามเอกสารผ่านการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 ชัชรัตน์ สีน้ าเงิน (2555) ได้พัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานการรับ-ส่งหนังสือราชการของกองการ
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งใช้หลักการพื้นฐานของ Web Engineering โดยใช้กรอบการท างานแบบ 
WebE Framework  เพื่อรองรับการพัฒนาระบบที่มีการปรับเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้งานตลอด เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว  ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ท าให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อความ
ต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาว ลดเวลาและขั้ นตอนในการ
ปฎิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 กฤตาภัค ชูสืบสาย และคณะ (2560) ได้ประยุกต์ใช้บาร์โค้ตในระบบติดตามเอกสารพร้อมพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้งาน ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าว
สามารถแสดงสถิติของปริมาณงานรวมถึงประสิทธิภาพการท างานทันตามเวลาที่ก าหนดได้ 
 นอกจากการพัฒนาระบบติดตามเอกสารโดยใช้โปรแกรมหรือซอฟตแวร์ตามที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบัน 
Google™ Apps ซึ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์ฟรีประเภทหนึ่ง ได้ถูกน ามาใช้ในองค์กรเพื่อช่วยให้เกิดกระบวนการที่
สามารถติดต่อ สร้าง แก้ไข และท างานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานได้ โดย Google™ Apps เป็นชุดเครื่องมือ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานผ่านระบบคลาวด์ โดยมีข้อดีคือ สามารถจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Server ของ Google โดยไม่
เปลืองพื้นท่ีจัดเก็บในเครื่อง สามารถน าเข้าและส่งออกข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ไฟล์มีการจัดเก็บและส ารองอัตโนมัติ 
สามารถกู้คืนได้ง่าย สามารถตั้งความปลอดภัยได้หลายระดับ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์  และสามารถ
ท างานได้ทุกระบบปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตได้ (สุกิจ สุวิริยะชัยกุล, 2558) 
 ชมพูนุช สราวุเดชา เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร และกมลชนก มาแสงตา (2560) ได้น าเทคโนโลยี Cloud 
Computing เข้ามาใช้ปฏิบัติงานภายในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยใช้ Google Drive 
ในการเก็บข้อมูลของตนเอง Google Sheet และ Dropbox ในการจัดเก็บและแชร์ข้อมูลต่างๆ มีการใช้ Google 
Form ในการท าแบบฟอร์มลงทะเบียนและแบบประเมิน และใช้ Google Calendar  ส าหรับบันทึกกิจกรรมและ
สื่อสารในองค์กร ซึ่งหลังจากฝึกอบรมการใช้งาน บุคลากรมกีารน าความรู้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาใน
หน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดเก็บและแชร์ข้อมูลสถิติ ข้อมูลการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ ผลงานการอ้างอิง และสถิติการ
ให้บริการ โดยใช้ Google Drive Application ในการจัดการเอกสาร ส่งผลให้การท างานสะดวกและรวดเร็ว โดยผล
การประเมินก่อนและหลังการใช้งาน พบว่าบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computer เพิ่มขึ้นเป็นระดับมาก 
และพบว่าบุคลากรน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองและท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วข้ึนในระดับปาน
กลาง 
 วรัญญา พิลาหอม (2561) ได้ศึกษาผู้ใช้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 
301 คน พบว่า ร้อยละ 96.48 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สมาร์ทโฟนที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการ
ส ารวจในด้านความต้องการใช้สารสนเทศ ผ่าน Google Drive พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการให้ส่งทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็คทรอนิกส์เป็นรายบุคคลผ่านทาง Email โดยบริการที่ต้องการใช้มากท่ีสุดตามล าดับ คือ การแนะน า
หนังสือใหม่ บทความ/วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ มกีารประยุกต์ใช้ Google Drive ในบริการต่างๆ เช่น การ
น าข้อมูลหนังสือใหม่อัพโหลดขึ้น folder ใน Google Drive ซึ่งถ้าผู้ใช้บริการต้องการหนังสือเล่มใด สามารถติดต่อ
ผ่านคิวอาร์โค้ด LINE เพื่อส่งค าขอไปยังบรรณารักษ์ได้ เป็นต้น ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในบริการสารสนเทศ ผ่าน Google Drive อยู่ในระดับมาก (4.23) 
 นอกจากการประยุกต์ใช้ Google™ Apps ในหน่วยงานราชการหรือมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการศึกษา
การประยุกต์ใช้ Google™ Apps ในหน่วยงานเอกชน โดยมีการน าปฏิทินของกูเกิลไปใช้เพื่อบันทึกตารางการท างาน 
รายการสิ่งที่ต้องท าและตารางนัดหมาย และมีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานปฎิทินของกูเกิลในด้านต่างๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.258 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.636  รองลงมาคือ ด้านความสามารถใน
การตอบสนองการใช้งาน ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างสนับสนุนหากจะน าปฏิทินของกูเกิลมาใช้ในบริษัท  โดยปฏิทินของกู
เกิลสามารถตอบสนองการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างได้ดี สามารถสร้างตารางการท างานและตารางนัดหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเพิ่มขึ้น (สุชาวดี อภิวงค์ษา, 2556) 
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กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

วิธีการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ประกอบไปด้วย  
  1.1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบติดตามเอกสาร (DTS user) ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ จุดรับเอกสาร หน่วยแผนและงบประมาณ หน่วยการเงินและ
บัญชี  หน่วยพัสดุ หน่วยสารบรรณและพิธีการ หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ หน่วยกิจการนิสิต หน่วยบริการ
วิชาการ หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา และหน่วยวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 33 คน 
  1.2 ผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย(End-user) ได้แก่ เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ในคณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ านวนทั้งหมด 128 คน 
 2. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  2.1 ประชุมรับฟังความต้องการด้านข้อมูลของระบบติดตามเอกสารจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานต่างๆ พร้อมพัฒนาระบบติดตามเอกสารตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทดลองใช้งาน 
  2.2 จัดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานพร้อม
ประเมินผลการอบรมและรับฟังปัญหาจากการใช้งานระบบและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 
  2.3 ประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้นจากผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่และ
คณาจารย์ 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการ 
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนาระบบติดตามเอกสาร คือ Google™ Apps โดยใช้ 
Google Sheet เป็นแอปพลิเคชั่นหลักในการพัฒนาระบบในส่วนของฐานข้อมูลร่วมและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
  การออกแบบระบบติดตามเอกสาร 
  ระบบติดตามเอกสารที่พัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่  1 เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ซึ่งเป็น  Google sheet ที่มีการดึงข้อมูลจาก Shared 
Google Sheets (ส่วนท่ี 2) โดยมีช่องให้ผู้ใช้งานใส่เลขเอกสาร DTS เพื่อตรวจสอบติดตาม 
   ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของฐานข้อมูลร่วมโดยใช้ Google Sheets โดยแบ่งเป็น sheet ย่อยของแต่
ละหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยคอลัมภ์ต่าง ๆ เช่น วันที่รับเอกสาร วันที่ส่งหน่วยงานต่อไป วันที่อนุมัติ  เป็นต้น 
โดยแต่ละ sheet ของหน่วยงานจะมีการเช่ือมโยงกันด้วยสูตรค านวณต่าง ๆ เมื่อแต่ละหน่วยงานท าการบันทึกข้อมูล
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ของตัวเอง ข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบอัตโนมัติและสง่ข้อมูลโดยเฉพาะวันท่ีอนุมัติ ไปยังหน้าแรกซึ่งเป็นหน้ารวมของ
ระบบ  
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการประเมินการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และการประเมินความพึง
พอใจของระบบ ติดตามจากผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งระดับเกณฑ์การประเมินหรือระดับความ
พึงพอใจเป็น 5-point Likert scale (Likert R., 1932) และแปลผลการประเมินดังนี้ 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด 
1.81-2.60= น้อย 2.61 – 3.40 = ปานกลางหรือพอใช้ 3.41 – 4.20 = มาก และ 4.21 – 5.00 = มากที่สุด  (Best 
JW., 1977) โดยตัวช้ีวัดผลการด าเนินการ เพื่อบ่งช้ีถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดังนี้ 
 
 

ข้อ ตัวช้ีวดัผลการด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย เครื่องมือ 

1 ระบบตดิตามเอกสารด้วย Google™ Apps 
ระบบ 1 ระบบ 

Google 
Sheets 

2 ผู้เข้าอบรมการใช้ระบบ DTS มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
4.00 (80%) 

แบบสอบถาม 

3 ผู้เข้าอบรมการใช้ระบบ DTS มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการอบรม 

ค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
4.00 (80%) 

แบบสอบถาม 

4 ผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย (End-user) มคีวามพึงพอในการ
ใช้ระบบโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
4.00 (80%) 

แบบสอบถาม 

 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษานี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้สถิติเพื่อแสดงจ านวนร้อยละของข้อมูล และค่าเฉลี่ยพร้อมค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด าเนินการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
2013 (Microsoft Corporation, USA) 
 
ผลการศึกษา 
 1. การพัฒนาระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System: DTS) ด้วย Google™ 
Apps 
 ระบบติดตามเอกสารที่พัฒนาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถกรอกเลข DTS ที่ได้รับจากจุดรับเอกสารลงในระบบ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงเส้นทางของเอกสารที่ผ่านเข้าไปใน
ระบบแยกตามหน่วยงานต่างๆ ได้ (รูปที่ 3) ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของฐานข้อมูลร่วมโดยใช้ Google Sheets ซึ่งเอกสาร
จากหน่วยงานต่างๆจะมีการบันทึกลงใน Google Sheets แบบออนไลน์ซึ่งสามารถแชร์ข้อมูลหรือท างานร่วมกันได้ 
โดยในไฟล์ของฐานข้อมูล Google Sheets จะแบ่งเป็น sheet ย่อยของแต่ละหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยคอลัมภ์
ต่างๆ เช่น วันที่รับเอกสาร วันที่ส่งหน่วยงานต่อไป วันที่อนุมัติ  เป็นต้น โดยแต่ละ sheet ของหน่วยงานจะมีการ
เชื่อมโยงกันด้วยสูตรค านวณต่างๆ เมื่อแต่ละหน่วยงานท าการบันทึกข้อมูลของตัวเอง ข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบ
อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้กรอกเลข DTS ลงในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ระบบจะน าเลข DTS ดังกล่าวไปสืบค้นในส่วนของ
ฐานข้อมูลร่วม Google Sheets เมื่อระบบพบเลขดังกล่าวในฐานข้อมูล ก็จะน าค่าตัวแปรต่างๆ เช่น วันท่ีรับเอกสาร 
วันที่อนุมัติ วันที่เบิกจ่าย เป็นต้น จาก sheet ของแต่ละหน่วยงานมาแสดงในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ท าให้ผู้ใช้งาน
สามารถทราบได้ว่า ขณะนี้เอกสารอยู่ท่ีหน่วยงานใด มีการรับเอกสาร เบิกจ่ายหรืออนุมัติแล้วเมื่อใด 
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รูปที่ 3 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบท่ีผู้ใช้ต้องกรอกเลข DTS ของเอกสาร 
 
 2. การประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานพร้อม
ประเมินผลการอบรม 
 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นจ านวน 33 คนเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ระบบ 
DTS (รูปที่ 4) โดยผลประเมินการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน แสดงในตารางที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมิน
การอบรมจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9 ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด โดยผลการประเมินทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.00 ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การประชุมอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้ระบบ DTS ที่พัฒนาขึ้นแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน จ านวน 33 คน 
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ตารางที่ 1 ผลประเมินการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ DTS ที่พัฒนาขึ้น จ านวน 30 คน 

หัวข้อในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความเห็น/            
ความพึงพอใจ 

ความรู้จากการอบรม 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในระบบท่ี

พัฒนาขึ้น 
4.37 0.55 มากที่สุด 

2. ท่านสามารถใช้ระบบท่ีพัฒนาได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.27 0.68 มากที่สุด 

3. ระบบที่พัฒนานี้เป็นประโยชน์ต่อท่าน 4.40 0.66 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจโดยรวม 4.50 0.62 มากที่สุด 

 3. การประเมินความพึงพอใจของระบบ DTS ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย พบว่า มีผู้ใช้งานข้ันสุดท้าย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่และ
คณาจารย์ จ านวน 41 คนจากท้ังหมด 128 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
DTS ที่พัฒนาขึ้นผ่านแบบประเมนิออนไลน์ (Google Form) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจแสดงในตารางที่ 2 
โดยผลการประเมินทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
ตารางที่  2  ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ DTS ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย จ านวน 41 คน 

หัวข้อในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความเห็น/              
ความพึงพอใจ 

1. ระบบใช้งานง่ายและสะดวก 4.12 0.71 มาก 

2. ระบบช่วยให้ท่านสามารถสืบคน้และตดิตามเอกสารของ
ท่านด้วยตัวเอง 

4.20 0.77 มาก 

3. ข้อมูลที่แสดงในระบบมีความละเอียด ช่วยให้ท่านทราบ
ถึงเส้นทางเอกสารของท่าน รวมถงึวันท่ีอนุมัติเอกสารได้ 

4.05 0.88 มาก 

4. ระบบช่วยลดภาระของท่านในการตามเอกสารของท่าน
เองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.05 0.91 มาก 

5. ประโยชน์ที่ท่านไดร้ับจากการใช้ระบบ 4.12 0.80 มาก 
6. ความพึงพอในการใช้ระบบโดยรวม 4.12 0.71 มาก 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษานี้ เป็นการพัฒนาระบบติดตามเอกสาร (Document Tracking System, DTS) ด้วย 
Google™ Apps ซึ่งเป็นบริการ cloud computing ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในงานด้านการบริหารจัดการ
เอกสารและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ซึ่งระบบ DTS ที่พัฒนาได้นี้มีข้อดีเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆที่มีการพัฒนา
อยู่แล้ว คือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ใช้งานง่ายเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับโปรแกรม Microsoft Excel 
ที่ใช้กันตามปกติ และระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับบริบทของการท างานจริงของแต่ละหน่วยงานได้ 
อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่บางประการ เช่น ผู้ใช้บริการต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตถึงสามารถใช้งาน
ได้ รูปแบบระบบไม่สวยงามเทียบเท่าระบบส าเร็จรูปหรือระบบท่ีพัฒนาจากโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น  
 จากการทดลองใช้งานระบบในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานมีความรู้เกี่ยวกับระบบท่ีพัฒนาขึ้นและสามารถใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจโดยรวมของการอบรมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งการประเมินนี้บ่ง
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ช้ีให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจถึงระบบที่พัฒนาได้ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ตลอดจนความพร้อมในการใช้งานระบบ 
โดยผลส ารวจการใช้งานจริงพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานสามารถลงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยความผิดพลาดของการลง
ข้อมูลลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผลจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ DTS ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ใช้งานขั้น
สุดท้าย พบว่า ผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายได้รับประโยชน์และสามารถลดภาระในการติดตามเอกสารจากหน่วยงานได้ใน
ระดับมาก และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เกิดจาก
การท างานร่วมกันของตัวระบบที่พัฒนาได้ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ระบบ
ติดตามเอกสารที่พัฒนาได้จาก Google™ Apps นี้ซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับบริบทการท างาน
ของหน่วยงาน จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายหรือ
เจ้าของเอกสารที่สามารถติดตามเอกสารได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยลดเวลาในการตามเอกสารโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ได้ 
โดยทางหน่วยงานผู้พัฒนามีแผนประชาสัมพันธ์ระบบและวิธีใช้งาน DTS ให้บุคลากรในคณะทราบโดยทั่วกัน รวมถึง
จะมีการพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น เพิ่มระบบการสแกน  บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค๊ด 
เป็นต้น 
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บทคัดยอ่  
 ปัญหาการจัดการด้านเอกสารหรืองานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีหลาย
ขั้นตอนและมีแบบฟอร์มหลายฉบับ ท าให้ทั้งนิสิตและเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดถี่ถ้วนในการจัดท า
แบบฟอร์มและตรวจสอบความถูกต้องของงานเอกสารก่อนเสนอผู้เกี่ยวข้องลงนามอนุมัติ ความยุ่งยากใน
กระบวนการจัดท าเอกสารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้กระบวนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ล่าช้า สูญเสียเวลาและ
ทรัพยากร และอาจส่งผลให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ทันตามก าหนดเวลา การศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลส าหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าช่วยจัดการกระบวนการสอบ ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติโดยใช้วิธีวิจัยแบบวิเคราะห์เชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนิสิตที่ครบระยะเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 37 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยการกระจายร้อยละ  
 ผลการศึกษาพบว่ามีนิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วคิดเป็นร้อยละ 32 นิสิตที่ยังไม่สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์คิดเป็นร้อยละ 68 ระบบจัดการงานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีความทันสมัย สามารถช่วยลดเวลาและ
ความผิดพลาดของงานเอกสารในทุกข้ันตอน ช่วยลดปริมาณกระดาษเสีย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับส่วนงานอ่ืนของภาควิชาฯ ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  โปรแกรมประยุกต์ใช้งานผ่านเว็บไซต์ 
 
Abstract  
 The problem of document management or documentation related to thesis drafting is 
multi-stage and has many styles.  Either students or officers need time to prepare the form and 
verify the accuracy of the document before submitting for the approval. The difficulties in the 
documentation process are one of the reasons why the thesis drafting process is delayed, wasting 
time and wasting resources. This may result in the graduate students does not complete the 
thesis in time. The purpose of this thesis is to develop information management system for thesis 
drafting by applying computer programs to help manage the exam process. The programs are 
available on the website of the Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering. This 
research focuses on practical research methodology using quantitative analysis method. The 
representative sample of this research was 37 students who completed the thesis drafting in the 
end of academic year 2560. The data were collected by means of random sampling method and 
analyzed by using mean distribution statistics. 
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 The results showed that there were 32  percent of the students took the dissertation 
project and 68 percent of the students did not take the dissertation project.  The modern thesis 
project management system is able to reduce the time and error of the document at all stages 
as well as it can reduce paper waste. This thesis can be applied to other departments 
accordingly.  
 
Keywords : Management information system, Thesis proposal examination, Web-based 
application. 
 
บทน า  
 ปัญหาการจัดการเอกสารส าหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมามัก
พบว่าเอกสารที่นิสิตจัดท าโดยการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ของภาควิชามากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มมีรูปแบบ
ผิดเพี้ยนไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด มักเกิดปัญหาการสะกดค าผิด ช่ือ-นามสกุลไม่ถูกต้อง ไม่ปรับปรุงต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณะกรรมการสอบให้เป็นปัจจุบัน ไม่ท าตามกระบวนการที่ก าหนด แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องมีหลาย
ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบฟอร์มเสนอช่ือกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 2) แบบฟอร์มขอเชิญกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 3) แบบขอเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 4) แบบเสนอขอความเห็นชอบหัวข้อโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 5) แบบฟอร์มผลการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 6) แบบขอ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบ โดยนิสิตจะต้องกรอก
แบบฟอร์มทั้งหมดเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามก่อนน าส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องลงนามตามขั้นตอน เมื่อเอกสารลงนามเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องรับคืนแบบฟอร์มขอเชิญกรรมการสอบเพื่อ
น าส่งให้คณะกรรมการและด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกัน เมื่อการสอบเสร็จสิ้นนิสิตต้องน าส่งผลการ
สอบที่คณะกรรมการลงนามรับรองเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อน าส่งให้คณะต่อไป จะเห็นได้ว่ากระบวนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มี
หลายขั้นตอนและมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องหลายฉบับมาก ต้องใช้เวลาและความละเอียดถี่ถ้วนในการจัดท าและ
ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งเรื่องการสะกดค า ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสอบ ปัญหาการกรอกแบบฟอร์มไม่ถูกต้องท าให้เกิดความล่าช้าสูญเสียเวลาและทรัพยากร ปัจจุบัน
ทางภาควิชาใช้วิธีก าหนดให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปล่ามากรอกข้อมูลและยื่นเสนอต่อภาควิชา การดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารมากรอกข้อมูลแบบเดิมเป็นวิธีการที่ล้าสมัย เสียเวลา เกิดความผิดพลาดได้ง่าย และอาจส่งผลให้นิสิต
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ทันตามก าหนด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดการ
ข้อมูลส าหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาและความผิดพลาดในการจัดท าและ
ตรวจสอบเอกสาร ระบบสารสนเทศมีความทันสมัย รวดเร็ว ช่วยให้การจัดการงานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ภาควิชาเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497  ส าหรับในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 160 คน ท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนิสิตที่ครบระยะเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 โดยนิสิ ตต้องได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะก าหนด เพื่อเป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนิสิต
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัย การสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องมีการสอบความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกที่จ าเป็นในการท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีความรู้ที่จ าเป็นเพียงพอในการท างานวิจัย การน าระบบสารสนเทศมาช่วยใน
งานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จึงเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการตรวจสอบและแก้ปัญหาข้างต้นได้ นอกจากน้ียังเป็น
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แนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อน าไปใช้กับงานส่วนอื่น ๆ เช่น ระบบบริหารจัดการกับนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบ
บัญชี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงระบบอ่ืน ๆ ของภาควิชาต่อไปได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการข้อมูลส าหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 2. เพื่อลดเวลาและความผิดพลาดในการจัดการงานเอกสารสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 - หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทาง  www.grad.chula.ac.th/th/01_information/d02_thesis.php  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการให้นิสิต
ได้ทราบจากนั้นใช้กระบวนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มมากรอกเอกสารเพื่อยื่นขอสอบโครงร่างฯ แบบระบบเดิม 
 - กฤษดา  เชียรวัฒนสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  การสรา้ง power point น าเสนอ
ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทาง https://www.slideshare.net/DrKrisada/3-54078618  ท าให้เข้าใจ
ขั้นตอนการด าเนินการมากขึ้น  แต่ยังคงเป็นการส่งผ่านเอกสารแบบระบบเดิม 
 - ระบบ  CU E-Thesis  เป็นระบบที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นิสิตสามารถใช้งานได้ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Window, Apple Mac OSX และ Linux เป็นโปรแกรมส าหรับจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์และ 
Submit วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัยแตกต่างกับระบบของภาควิชาที่ออกแบบมาเพื่อใช้พัฒนาและ
จัดการงานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในทุกข้ันตอน 
 - โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ระบบไอทีสิส เป็นโปรแกรมอ านวยความสะดวกส าหรับให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในหลายมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต้องซื้อจากบริษัท
ผู้แทนจ าหน่ายและต้องช าระค่าสมาชิกรายปี 
 จะเห็นได้ว่าในแต่ละหน่วยงานยังคงต้องใช้วิธีดาวน์โหลดเอกสารมากรอกเพื่อยื่นขอสอบโครงร่างซึ่งพบ
ปัญหาข้อผิดพลาดมากมาย การซื้อโปรแกรมไอทีสิสที่หลายมหาวิทยาลัยใช้กัน (คู่มือโปรแกรม IThesis. 2555). มี
ลักษณะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ตัวนิสิตและเจ้าหน้าที่แต่ราคาสูงและเสียค่าสมาชิก ภาควิชาเล็งเห็นว่าหากมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นนิสิตเข้ามาศึกษาจนถึงส าเร็จการศึกษาจะ
สามารถลดข้อผิดพลาด ลดเวลา ลดขั้นตอนการด าเนินการ ภาควิชาจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
เข้าช่วยในการท างานน าร่องในส่วนของงานบัณฑิตศึกษา ระบบดังกล่าวถูกน ามาเพื่อทดลองใช้งานในการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการทดลองระบบให้นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
Log in เข้าระบบเพื่อใช้งานก่อนเมื่อระบบนี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ภาควิชามีนโยบายจะพัฒนาระบบ
ดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ในส่วนงานอ่ืน ๆ เช่น นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบจัดการการเงินและพัสดุของภาควิชาต่อไป 
 
วิธีการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เน้นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติโดยใช้วิธีวิจัยแบบวิเคราะห์เชิงปริมาณ (กฤษดา เชียรวัฒนสุข.
2555). ด้วยการก าหนดให้นิสิตเข้าใช้ระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนงานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ภาควิชาพัฒนา
จัดท าขึ้นทาง www.ee.eng.chula.ac.th/grad > Student Resources > E-graduate > Student Profile  โดย
ใช้จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคปลาย   ปีการศึกษา  2560
จ านวน  37  ตัวอย่าง  เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าสู่ระบบการเสนอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชาวไทยและชาวต่างชาติ  จากนั้นเก็บข้อมูลจ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  แยกเป็นนิสิตไทยและต่างชาติ แยกเป็นระดับปริญญามหาบัณฑิต  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรมหาค่าจ านวนนิสิตที่สอบและยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ แยกเป็นระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เป็นนิสิตชาวไทย และนิสิตชาวต่างชาติ จากนั้นหาค่าตัวแปรจ านวนนิสิตที่สอบ
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ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ทันตามก าหนดเวลา สรุปผลและจัดท ารายงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2558  และภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ที่
ครบระยะเวลาศึกษา 2 ปี และ 3 ปีในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) สูตรการหาค่าเฉลี่ยทางสถิติการทดสอบ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 วิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเสนอสอบโครงร่างวิทยานพินธ์ 
 1. เปิด Web Browser และเรียก URL ของระบบ จะพบกับหน้า Login 
 

 
 
 2. สามารถเข้าสูร่ะบบไดด้้วย Username และ Password ที่ไดร้ับ 
 3. เข้าเมนู Graduate Study > Thesis ระบบจะแสดงหน้าจอการเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานภาพค าขอสอบได้เมื่อนิสิตเริ่มเข้าใช้ระบบ โดยใช้เลขประจ าตัวนิสิตในการ
ตรวจสอบ 
 4. กรณีนิสิตด าเนินการเพียงขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มแต่ยังไม่น าส่งค าขอ เจ้าหน้าที่จะยังไม่
ด าเนินการใด ๆ  เพียงแต่รับทราบข้อมูลเบื้องต้น 
 5. กรณีนิสิตด าเนินการส่งค าขอผ่านระบบ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 และแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบ หากพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ สามารถแจ้งเหตุผล
เพิ่มเติมให้นิสิตแก้ไขและส่งกลับมาพิจารณาใหม่ได้ 
 6. นิสิตสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มน าส่งให้ภาควิชาฯ เพื่อด าเนินการตอ่ 
 7. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบและเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 8. เจ้าหน้าท่ีสามารถสร้างแบบฟอรม์ขอเบิกเงินส าหรับกรรมการสอบได้โดยระบบจะแสดงจ านวน
นิสิตที่รอด าเนินการอยู่ โดยกดที่ View 
 

 
 จากนั้นให้กดเลือกรายชื่อนิสิตทีต่อ้งการ 
 9. เจ้าหน้าท่ีสามารถแจ้งผลการพิจารณาและนัดหมายให้นิสิตมารับเอกสารข้อ 6 คืน และรบัเอกสาร 
ข้อ 8 เพื่อไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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 10. เจ้าหน้าท่ีรอรบัผลการสอบผ่านระบบ  เมื่อนิสิตอยู่ในระหว่างการจดัสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ร่วมกับคณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งตามค าขอ ระบบจะขึ้นหน้าจอให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 
 11. นิสิตสามารถกรอกและสั่งพิมพ์ผลสอบในระบบออกมาน าส่งให้เจ้าหน้าท่ีหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
 12. เจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกดูผลสอบของนิสิตได้ โดยพิมพ์ Student ID > View ในช่อง View Thesis 
Proposal Examination Result  หากนิสิตส่งผลสอบแล้ว ระบบจะแสดงผลให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
 13. เจ้าหน้าท่ีน าผลสอบไปด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตาม
ขั้นตอน หากคณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไข ให้เจ้าหน้าที่กด Reject และแจ้งเหตผุลให้นิสิตทราบ นิสติจะสามารถ
แก้ไขและสั่งพิมพ์เอกสารใหมไ่ด้ หากคณะกรรมการฯ มีมตเิห็นชอบให้เจ้าหน้าท่ีกด Approve ระบบจะแสดงผล
การอนุมัต ิ
 14. เจ้าหน้าท่ีสามารถสั่งพิมพ์บันทึกข้อความขอส่งผลสอบให้คณะได้โดยเลือก View หัวข้อ Number 
of Thesis Proposal Result in queue 
 15. เลือกรายชื่อที่ต้องการแล้วสั่งพิมพจ์ะไดห้นังสือน าส่งผลสอบให้คณะ 
 

 

 

 
 16. เจ้าหน้าท่ีสามารถเสนอผูม้ีอ านาจลงนามรับรองผลสอบได้ 
 17. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบสถานะภาพส่งผลสอบให้คณะได้โดย หากส่งผลสอบให้คณะเรียบร้อย
แล้วระบบจะแสดงผลดังภาพ 
 

 
 
 18. เจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกดูบันทึกส่งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีสร้างไว้แล้วได้  โดยกดค้นหาด้วย
รหัสนสิิต 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เก็บข้อมูลจ านวนตัวอย่างนิสิตระดับบัณฑติศึกษาท่ีครบระยะเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 37 ตัวอย่าง แยกเป็นระดบัปริญญาโท-ปริญญาเอก ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าจ านวนนิสติในแต่ละประเภท ดังนี ้
 1. ข้อมูลจ านวนตัวอย่างนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา 37 ตัวอย่างแบ่งเป็น นิสิตระดับปริญญาโท  35  คน 
นิสิตระดับปริญญาเอก  2  คน   
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 2. แยกจ านวนนิสิตระดับปรญิญาโทชาวไทย 32 คน ชาวต่างชาติ 3 คน และนิสติระดับปรญิญาเอก  
ชาวไทย 1 คน ชาวต่างชาติ 1 คน 

 
 

 3. วิเคราะหจ์ านวนนิสติที่ยังไมส่อบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน 25 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาโท 
ชาวไทย 22 คน ชาวต่างชาติ 2 คน และนิสติระดับปรญิญาเอกชาวไทย 1 คน ไม่มีชาวต่างชาติ  คิดเป็นร้อยละ 68 

จ านวนนิสิตที่ครบเวลาสอบโครงร่างฯ คิดเป็น  
100% 
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 4. วิเคราะหจ์ านวนนิสติที่สอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์แล้ว จ านวน 12 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาโท  
ชาวไทย 10 คน ชาวต่างชาติ 2 คน และนิสติระดับปรญิญาเอกชาวไทย 1 คน ไม่มีชาวต่างชาติ  คิดเป็นร้อยละ 32  
 

 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เข้ามาใช้ในงานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พบว่าข้อมูลที่นิสิตกรอกผ่านระบบมีความถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ระบบ
สารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในงานเอกสารให้ง่ายขึ้น ท าให้การด าเนินการมีความรวดเร็ว ลดเวลาและความ
ผิดพลาดในการจัดท าและตรวจสอบเอกสารเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อกรอกข้อมูลแบบเดิม 
การน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มาใช้พบว่าสามารถแก้ไขปัญหา ลดเวลาและ
ขั้นตอนการตรวจสอบความผิดพลาดของเอกสารและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดระบบงานสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
  

คิดเป็นร้อยละ  32 

คิดเป็นร้อยละ  68  



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

209 

ส่วนของนิสิต 
 1. ลดความผิดพลาดของเอกสารในทกุด้านคือเรื่องแบบฟอร์ม การสะกดค า ช่ือนามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาร่วมจ านวนกรรมการและคณุสมบัติของกรรมการสอบ 
 2. ลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการกรอกเอกสาร 
 3. ระบบสารสนเทศช่วยให้สะดวกต่อการใช้งานและมีความทันสมยั 
 4. สามารถติดตาม ตรวจสอบ สถานะภาพการสอบได้โดยไมต่้องมาตดิต่อผ่านธุรการภาควิชาฯ 
 5. ลดจ านวนกระดาษเสีย 
 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 1. ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบงานเอกสารในทุกด้าน แบบฟอรม์การสะกดค า ช่ือนามสกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 2. ระบบสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร มีเวลาในการท างานช้ินอ่ืนเพิ่มมากขึ้น 
 3. ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมงานสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 
 4. มีฐานข้อมูลผู้สอบโครงร่างวิทยานพินธ์ ประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่ในการจัดท าข้อมลู 
 ผลจากการศึกษาพบว่าสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในลักษณะ R2R : Routine 
to Research  ภาควิชามีระบบสารสนเทศด้านการจัดการข้อมูลส าหรับงานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการด้านเอกสารและน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง ลดจ านวน
กระดาษเสีย อีกท้ังช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารของนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ผลจาก
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ท าให้ภาควิชาสามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการข้อมูลส าหรับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการจัดการ
งานเอกสารสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 หากผลงานวิจัยครั้งนี้ไม่มีข้อผิดพลาดจากการใช้งาน จะน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มาใช้ในการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและอื่น  ๆ จึงควรพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวนี้ไปใช้
ประโยชน์กับส่วนงานอื่นของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรีระบบงาน
การเงินและบัญชี  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุครุภัณฑ์และของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561, ข้อบังคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยว่าด้วยการศกึษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551, จากhttp://www.grad.chula.ac.th/th/06_downloads/04_docs/ 
chula_rule_%202551_gradueted.pdf/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561, หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์. จาก www.grad.chula.ac.th/th/01_information/d02_thesis.php/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กฤษดา  เชียรวัฒนสุข. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2561, จาก https://www.slideshare.net/DrKrisada/3-
54078618/มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561, โปรแกรม CU E-Thesis. จาก 
https://ethesis.grad.chula.ac.th/km/wp-content/uploads/Endnote-X7.pdf 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร.สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561, โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ 
(iThesis), จาก http://www.graduate.su.ac.th/index.php/ithesis. 

https://www.slideshare.net/DrKrisada/3-54078618/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
https://www.slideshare.net/DrKrisada/3-54078618/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
https://ethesis.grad.chula.ac.th/km/wp-content/uploads/Endnote-X7.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/index.php/ithesis
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของเสียอันตรายที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559  จากการติดตามพบว่าของเสีย
อันตรายส่วนใหญ่จะเป็นของเหลว โดยปริมาณของเสียอันตรายที่เป็นของเหลวและของแข็ ง มีประมาณ 80
เปอร์เซ็นต์ และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   และพบว่าของเสียอันตรายที่มีการใช้งานและต้องก าจัดทิ้งมากที่สุดคือ 
กลุ่มของเสียที่มีปรอท(IV) รองลงมาคือกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม(IX) ของเสียที่มีโลหะหนัก(VI) ของเสียที่มีน้ าเป็น
ตัวท าละลายอื่นๆ(XIV) และของเสียที่มีสารโครเมต (V)  นอกจากนี้พบว่าของเสียพิเศษ(I)  ของเสียที่มีสารโครเมต 
(V)   และของเสียที่เป็นกรด(VII) มีการส่งไปก าจัดน้อยลงทุกปี 
 
ค าส าคัญ : ของเสียอันตราย  ปี2557-2559  ปรอท 
 
Abstract 
 Objectives of the represent paper is to monitor the amount of hazardous waste at the 
Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University during 
the fiscal year 2014-2016 (B.E.2557-2559).  It was found that the majority of the waste was the 
liquid waste.  The hazardous liquid waste and solid waste were 80% and 20%, respectively.    
It was also found that the most hazardous waste was the mercury waste (IV).  The others are 
petroleum products (IX), heavy metal waste (VI), miscellaneous aqueous waste (XIV) and 
chromate waste (V), respectively.  Moreover, it is also found that the used of special waste (I), 
chromate waste (V) and acid waste decreased year by year. 
 
Keywords:  hazardous waste, AD.2014-2016(B.E.2557-2559), mercury 
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บทน า 
 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนางานด้านการจัดการสารเคมีและของ
เสียอันตราย เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างถูกหลักวิชาการและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานภารกิจด้านการศึกษา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีศักยภาพ บรรลุตามเป้าหมายภารกิจและสนองนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตามแนวทางการพัฒนางานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวด - ล้อม ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในการเรียนการสอน และการวิจัย  จึงท าให้มีของเสียในรูปต่างๆ 
หลากหลายชนิด   การติดตามดูแลของเสียเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น ไม่สามารถละเลยได้ เนื่องจากของเสียสามารถ
แบ่งออกได้เป็นหลายหลุม  การติดตามปริมาณของเสียที่ส่งไปก าจัดเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทราบถึงแนวโน้มการใช้
สารเคมีและของเสียที่เกิดขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและบริหารความปลอดภัยให้ดียิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อติดตามเฝ้าระวังปริมาณของเสียอันตรายที่ เกิดขึ้นที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
บริหารจัดการของเสีย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ังทางดิน น้ าและอากาศ ให้แก่นิสิต   ในการด าเนินการเรียนการสอนและวิจัยนี้ จ าเป็นต้องใช้สารเคมีที่
ท าให้เกิดของเสียขึ้นในภาควิชาฯ  สารเคมีและของเสียเหล่านี้มีทั้งที่ก าจัดได้เองและไม่สามารถก าจัดได้เอง ต้อง
ส่งไปก าจัดภายนอก ที่ต้องอาศัยหลักการก าจัดที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย  
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ ได้ท าการส ารวจชนิดและประเภทของเสียอันตรายตั้งแต่ปี  พ.ศ.2550 [1] จาก
การศึกษาของเสียปนเปื้อนพบว่าของเสียที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ประเภท 13 (b) มีปริมาณมากที่สุด โดยมีถึง 300 
ลิตร   และของเสียอันตรายชนิดพิเศษ ประเภท 1 มีน้อยที่สุดคือมีเพียง 6 ลิตร ต่อมาในปี พ.ศ.2557  ได้พบว่า
ปริมาณของเสียอันตรายที่มากคือ น้ าเสียซีโอดีที่เจือปนสารประกอบปรอท ประเภท 4 ท่ีมีมากถึง 50 ลิตร [2]  ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของชนิดของเสีย  อันตรายตามเวลาที่เปลี่ยนไป  ดังนั้นการติดตามเฝ้าระวังชนิดและ
ปริมาณของเสียจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการวางแผนงานบริหารของเสีย  เพื่อสุขอนามัยที่ด ี
 ของเสียที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ 1. ของเสียทั่วไปที่ไม่ใช่ของเสีย
อันตราย  อันได้แก่ เศษกระดาษ  พลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น  และ 2. ของเสียอันตราย  ซึ่ง ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [3, 4] ได้จ าแนกเป็น 14 
ประเภท ดังนี้ 
 I: Special waste ของเสียพิเศษ 
 II: Cyanide waste ของเสยีที่มีไซยาไนด ์
 III: Oxidizing waste ของเสียที่มสีารออกซิไดซ ์
 IV: Mercury waste ของเสียที่มปีรอท 
 V: Chromate waste ของเสยีที่มสีารโครเมต 
 VI: Heavy metal waste ของเสยีที่มีโลหะหนัก 
 VII: Acid waste ของเสียที่เป็นกรด 
 VIII: Alkaline waste ของเสียอลัคาไลน ์
 IX: Petroleum products ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลยีม 
 X: Oxygenated waste ของเสียที่ประกอบด้วยสารเคมีที่มีออกซิเจนอยู่ในโครงสร้าง 
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 XI: NPS containing waste ของเสียที่ประกอบด้วยสารที่มสี่วนประกอบของไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
ซัลเฟอร ์
 XII: Halogenated waste ของเสยีที่มีสารประกอบฮาโลเจน  
 XIII(a): Combustible solid waste ของแข็งที่เผาไหมไ้ด ้
 XIII(b): Incombustible solid waste ของแข็งที่เผาไหมไ้มไ่ด ้
 XIV: Miscellaneous aqueous waste ของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลายอื่นๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมข้อมลูของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มในปีงบประมาณ 2557-2559 
 2. ประมวลผลข้อมูล โดยพิจารณาตามประเภทและสถานะของของเสีย 
 3. ประมวลผลข้อมูล โดยพิจารณาการเปลีย่นแปลงในปีต่างๆ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางการบริหารจัดการ 
 
ผลการด าเนินการ 
 รูปที่ 1 แสดงประเภทของเสียอันตรายแผกตามสถานะชองแข็งและของเหลวในระหว่างปี พ.ศ. 2557-
2557   จากรูปพบว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นน้ันแปรไปตามปี  โดยพบว่าปี พ.ศ.2558  มีของเสียเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
ไม่ว่าจะเป็นของเสียทีเ่ป็นของแข็งหรือของเหลว  ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการมีกิจกรรมวิจยัที่เพิ่มมากข้ึนในปีนั้น   
โดยรวมพบว่าของเสียที่เป็นของเหลวนั้นมีเป็นจ านวนรวมมากกว่าของแข็ง(รูปที่ 2)  โดยของเสียที่เปน็ของเหลวนั้นมี
มากถึงราว 80เปอร์เซ็นต์  และเปน็ของเสียที่เป็นของแข็งราว 20เปอร์เซ็นต์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ประเภทของเสยีอันตรายแยกตามสถานะของแข็งและของเหลว 
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รูปที่ 2 สัดส่วนของเสยีอันตรายแยกตามสถานะของแข็งและของเหลว 
 

 รูปที่ 3 แสดงปริมาณของเสียอันตรายแบ่งประเภทตามกลุ่มรวม 3 ปีงบประมาณ จากรูปพบว่าของเสีย
อันตรายที่มีการใช้งานและต้องก าจัดทิ้งมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ กลุ่มของเสียที่มีปรอท( IV) ซึ่งเมื่อรวมทั้งที่
เป็นของแข็งและของเหลวแล้วมีถึงราว 19 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม( IX) 17 เปอร์เซ็นต์  
ของเสียที่มีโลหะหนัก(VI) 14 เปอร์เซ็นต์ ของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลายอื่นๆ(XIV) 13 เปอร์เซ็นต์  และของเสียที่มี
สารโครเมต(V) 10 เปอร์เซ็นต์ 
 นอกจากนี้พบว่าของเสียที่ไม่มีการส่งไปก าจัดได้แก่ ของเสียที่มีไซยาไนด์ ( II) ของเสียอัลคาไลน์ (VIII) 
ของเสียที่ประกอบด้วยสารเคมีที่มีออกซิเจนอยู่ในโครงสร้าง (X) ของเสียที่ประกอบด้วยสารที่มีส่วนประกอบของ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ (XI) 
 รูปที่ 4 แสดงปริมาณของเสียอันตรายแบ่งประเภทตามกลุ่มและปงีบประมาณ  จากรูปพบว่ามีประเด็นท่ี
น่าสนใจคือ ของเสียพิเศษ(I)   ของเสียที่มีสารโครเมต(V)   และของเสียที่เป็นกรด(VII) มีการส่งไปก าจัดน้อยลงทุกปี  
ส่วนของเสียในกลุ่มอื่นๆ นั้นไม่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน  และไม่พบแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของของ
เสียใดอย่างชัดเจน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3  ปริมาณของเสยีอันตรายแบ่งประเภทตามกลุ่มรวม 3 ปีงบประมาณ 
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รูปที่ 4 ปริมาณของเสียอันตรายแบ่งประเภทตามกลุ่มและปีงบประมาณ 
 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ของเสียที่เป็นอันตรายที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างปีงบประมาณ  2557  ถึง  2559  สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 1. มีของเสียที่เป็นอันตรายประเภทของเหลวมากกว่าของแข็ง  ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าในการท า
ปฏิกิริยาส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวมากกว่า  และของเสียส่วนที่เป็นของแข็งนั้นส่วนใหญ่เป็นกากที่เหลือ
จากปฏิกิริยา  หรือตะกอนเป็นหลัก  ซึ่งมีไม่มากนัก 
 2. กลุ่มของเสียหลักได้แก่กลุ่มที่เกี่ยวกับโลหะ  คือของเสียที่มีปรอท(IV)  ที่มีถึงราว  19  เปอร์เซ็นต์  
ของเสียที่มีโลหะหนัก(VI)  14  เปอร์เซ็นต์  และของเสียที่มีสารโครเมต(V) 10 เปอร์เซ็นต์ 
 3. กลุ่มของเสียที่เป็นตัวท าละลายที่มีการใช้มากคือ ของเสียที่ เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (IX)  17 
เปอร์เซ็นต์ และ ของเสียที่มีน้ าเป็นตัวท าละลายอื่น ๆ  (XIV)  13 เปอร์เซ็นต์   
 4. ไม่พบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของของเสียประเภทใดอย่างชัดเจน  หากแต่พบว่ามีการลดลงของของ
เสียพิเศษ(I)   ของเสียที่มีสารโครเมต(V)   และของเสียที่เป็นกรด(VII) ในช่วง 3 ปีงบประมาณ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากพบว่ามีของเสียที่มีปรอท (IV) มากถึงราว  19  เปอร์เซ็นต์  ของเสียที่มีโลหะหนัก(VI) 14 
เปอร์เซ็นต์ และของเสียที่มีสารโครเมต (V) 10 เปอร์เซ็นต์ จึงควรมีมาตรการให้ค าแนะน าในการจัดการของเสีย
เหล่านี้ให้แก่นิสิต  เพื่อที่จะสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
 2. เนื่องจากมีของเสียทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว จึงควรมีการบริหารจัดการแบ่งบริเวณที่ เก็บ
รักษาก่อนท่ีจะส่งไปก าจัด  เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนซึ่งกันและกัน 
 3. ควรติดตามเฝ้าระวังของเสียที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถวางแผนป้องกัน และ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงท ี
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุข
ภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 555 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
ชนิดมาตรประมาณค่า 7 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่ปรากฏให้เห็นชัด
มากที่สุด คือ ด้านจรรยาบรรณการใช้สื่อสารสนเทศ โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว่าโมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าที่ออกมากดังนี้  CMIN/DF=.70, P-value=.54, 
CFI=1.00, GFI=.99, AGFI=.99, TLI=1.00, RMSEA=.02, SRMR=.00 จึงท าให้เห็นได้ว่าคณะอาจารย์สามารถน า
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้และวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาพยาบาลได้ 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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Abstract  
 This research has the objective to study and analyze confirmatory factor of information 
technology and communication of Barommaratchachonnanee nurse students, network of nursing 
and public health college in the Southern region under Prabaromratchanok institution, Ministry of 
Public Health by analyzing confirmatory factor of 555 students. It was acquired by simple 
sampling. The tools used for collecting data was 7-level estimated questionnaire with the 
accuracy of 0.98. It was analyzed by using descriptive statistics and analyzed the confirmatory 
factor. 
 From the research, it was found that the performance on information technology and 
communication of students that appeared the most clearly was information technology use 
ethics. From the confirmatory factor analysis (CFA), it was found that the model was consistent 
with the witness data by considering from the value as follows. CMIN/DF=.70, P-value=.54, 
CFI=1.00, GFI=.99, AGFI=.99, TLI=1.00, RMSEA=.02, SRMR=.00 so it could be seen that the lecturers 
could use this research result and plan the development of the teaching on information 
technology and communication of nurse students. 
 
Keywords: Competency of Information Communication and Technology, Confirmatory Factor 
Analysis 
 
บทน า 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าและศักยภาพของเทคโนโลยี ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา หน้าท่ีการงาน หรือแม้แต่ชีวิตประจ าวันก็ตาม 
จ าท าให้ประเทศไทยมีการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมากข้ึน ดัง
แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ก าหนดเป้าหมายประสงค์ของ
การศึกษาไทย (Goal of Education) ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์ คือ “การศึกษาไทยช่วยเพาะบ่มคนไทยให้เป็น
คนไทยที่มีศักยภาพ กล่อมเกลาให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช่วยน าประเทศไปสู่ระดับการพัฒนา
อย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมกับเป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข” ซึ่งจะบรรลุได้ด้วยการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หรือ ICT 
เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้เป็นอย่างมาก และนับวันจะยิ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย 
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ICT ได้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งในสังคม ชุมชน ครอบครัว รวมไปถึง
สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การท าธุรกรรมการเงินผ่านระบบอัตโนมัติ การค้นหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การดูโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนผ่านวีดีโอ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากการน าเอา 
ICT มาใช้ทั้งสิ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้อธิบายกรอบแนวคิดของโรงเรียน ICT ไว้ว่า “ เป็นโรงเรียนที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านองค์ความรู้ กระบวนการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นเครื่องมือเสริมแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งส่วน
หนึ่งจะเป็นการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีทั้งในเวลาและนอกเวลาการเรียนการสอน ท าให้ระบบ
การเรียนรู้มีความสมบูรณ์มากขึ้นช่วยผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางด้านฐานะและความพร้อมมากขึ้น รวมทั้งมี



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

218 

ศักยภาพต่างกันได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา และสามารถปรับตัวเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้ ” 
 จากเหตุผลข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสารณ
สุขภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
อีก ท้ังผู้บริหารยังสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้นักศึกษา
และวิทยาลัยมีสมรรถนะมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากแนวความคิดในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ UNESCO (2008) ซึ่งได้แสดงสมรรถนะด้านสารสนเทศ ว่าประกอบด้วย ด้านการนิยาม จ ากัดความของ
สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ การประเมิน การจัดการสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การสื่อสารและ
จรรยาบรรณ และทักษะสารสนเทศอ่ืน ๆ 
 
แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) (ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ ,2556) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (model specification) 2) การระบุความเป็นไปได้เพียงค่าเดียวของ
โมเดล (Model identification) 3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter estimation) 4) การประเมินความ
สอดคล้องของโมเดล (Assessing measurement model validity) 
 1. การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของของโมเดล (Model Specification) เป็นการก าหนดความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการก าหนดโมเดลการวัดตามทฤษฎีที่ผู้วิจัยคาดการณ์ไว้ว่า ตัวแปรแฝง
แต่ละตัวประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวต้องถูก
อธิบายด้วยตัวแปรแฝงเพียงตัวเดียว (unidimensional measures) 
 2. การระบุความเป็นไปได้เพียงค่าเดียวของโมเดล (Model identification) การประมาณค่าพารามิเตอร์
จะท าได้ก็ต่อเมื่อโมเดลที่สร้างสามารถระบุความเป็นไปได้ของพารามิเตอร์เพียงค่าเดียว การระบุความเป็นไปได้ค่า
เดียวของโมเดลอาศัยกฎของ t ก็คือโมเดลที่ระบุได้พอดีต้องมีจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าน้อยกว่าจานวน
สมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม(variance-covariance matrix) ของตัวแปรสังเกตได้ หรือ
สามารถค านวณได้จากสูตร t ≤(p)(p+1)/2 โดยค่า t คือ จ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า p เป็นจ านวนตัวแปรที่
สังเกตได้ของโมเดล หากพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่ามีจ านวนมากกว่าจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้ โมเดลที่สร้างจะไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้  
 3. การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter estimation) 
เป็นการน าข้อมูลจากตัวแปรสังเกตมาประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ ค่าเศษเหลือ ในการประมาณค่าพารามิเตอร์จะมีลักษณะเป็นการทวนซ้ า(iteration) โดยการประมาณ
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ค่ า population covariance matrix (Σ) ให้ มี ค วามคลาด เคลื่ อนน้ อยที่ สุ ด เมื่ อน ามาเที ยบกับ  sample 
covariance matrix (S) ซึ่งได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่าง วิธีการประมาณค่าพารามิ เตอร์นั้น มีการ
ประมาณค่าหลายแบบที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เช่น Maximum likelihood (ML), 
Generalized least square (GLS), Weight least square (WLS) ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมกับข้อมูลที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น Maximum likelihood และ GLS มีลักษณะคล้ายกันคือ เหมาะกับข้อมูลที่มีการแจกแจง multi 
normal distribution และมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ส่วนวิธีการ Weight least square (WLS) ต้องการกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ แต่เหมาะกับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงเป็น multi normal distribution  
 4. การประเมินความสอดคล้องของโมเดล (Assessing measurement model validity) ในการ
ประเมินความสอดคล้องกันของโมเดล ผู้วิจัยต้องเริ่มต้นตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์ที่ได้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วเพราะโมเดลที่มีความสอดคล้องดีอาจมีค่าพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสมเมื่อตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ที่
ได้แล้วผู้วิจัยจึงมาตรวจสอบค่าความสอดคล้องของโมเดล ในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของโมเดลจะท าใน 2 
ส่วนคือ การประเมินความสอดคล้องของทั้งโมเดล (over all goodness of fit) และความสอดคล้องในรายตัวแปร 
(path estimation) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและ
สาธารณสุขภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ านวนทั้งหมด 3,919 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 555 คน ได้แก่ 
  1.1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา จ านวน  107  ชุด   
  1.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  123  ชุด 
  1.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง จ านวน  114  ชุด 
  1.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดยะลา จ านวน    86  ชุด 
  1.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน  125  ชุด 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งในการ
ค านวณขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) ได้เสนอไว้ว่าขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ควรจะอยู่ในอัตราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปร และ
ตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่ยอมรับได้ดูจากค่าสถิติ Hoelter ที่ต้องมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรที่สังเกตได้ 42 ตัวแปร 
 2. ขอบเขตตัวแปร 
 ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ได้แก่ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
พยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวง
สาธารณสุข 
 ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ได้แก่ 1) ด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ 3) ด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 4)ด้านการผลิตและสร้างสรรค์สื่อสาร
สนเทศ 5) ด้านการสื่อสาร  6)  ด้านการจัดการ  7) ด้านการประเมินค่าสารสนเทศ 8) ด้านจรรยาบรรณการใช้สื่อ
สารสนเทศ 
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 3. ขอบเขตเวลา 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและ
สาธารณสุขภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. งานวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 2. ขั้นตอนในการวิจัย 
  2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.2 พัฒนาแบบสอบถามให้ตรงกับตัวแปรตามนิยามศัพท์ ท่ีได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยว 
ข้อง ซึ่งแบบสอบถามสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลได้ผ่านการพิจารณา
ด้านจริยธรรมในมนุษย์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีค่า 7 ระดับ 
(Ratting Scale) โดยก าหนดให้ระดับความคิดเห็นจากน้อยที่สุดที่ 1 ถึงระดับความคิดเห็นมากที่สุดที่ 7 โดยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความหมาย น้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความหมาย น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความหมาย ค่อยข้างน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความหมาย ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.50 ความหมาย ค่อนข้างมาก 
 ค่าเฉลี่ย 5.51 – 6.50 ความหมาย มาก 
 ค่าเฉลี่ย 6.51 – 7.00 ความหมาย มากที่สุด 
  2.3  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
   2.3.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) น าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แล้วน าคะแนนที่ได้ค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of ltem Objective Congruence: IOC) โดยผลการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าทุกข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และได้มีการปรับปรุงข้อ
ค าถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ามา 
   และแบบสอบถามได้ผ่านกระบวนการตรวจการรับรองจริยธรรมการวิจัย พิจารณาอนุมัติโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี ได้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน
การวิจัยในมนุษย์ ของ Belmont Report และตามแนวปฏิบัติส าหรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางด้าน
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้เข้าร่วมวิจัยที่ก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก 
   2.3.2 ความเที่ยง (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้แยกไว้ 30 ตัวอย่าง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัคผลลัพธ์ที่ได้พบว่า 
เครื่องมือมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค เท่ากับ 0.97 สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพของเครื่องมือ แสดงว่าแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าความเที่ยงไม่ควรต่ ากว่า 0.70(
ชไมพร กาญจนกิจสกุล,2555) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน 
 การวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ต่อไปได้จ านวน 555 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 92.50 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด  600 ชุด 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 สถิติเชิงบรรยาย (Description Statistics) เพื่อน ามาอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ท าให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมา ซึ่ งเป็นการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นว่ามีความ
เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหรือไม่ ได้แก่ จ านวน (Frequency) ร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 
  4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบตามตัวแปรที่ก าหนดไว้ตามโมเดลสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการปรับโมเดลเพื่อ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจนผลการทดสอบไม่มีความแตกต่างสถิติ 
  4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมี 5 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 1) การก าหนดข้อมูลเฉพาะตัว
แบบโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ประกอบด้วยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต
ได้ 2) ระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดลเพื่อศึกษาลักษณะการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ยังไม่ทราบค่าในโมเดล
การวิจัยว่าเป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์หรือไม่  3) การประมาณค่าพารามิ เตอร์ท าการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด 4) การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 5) การปรับโมเดล ซึ่งจะใช้เมื่อโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
การปรับจะพิจารณาค่าดชันีการปรับเปลี่ยน (Modification Index : MI) ในผลการวิเคราะห์โดยเลือกปรับโมเดลที่มี
ค่าดัชนีการปรับเปลี่ยนมากที่สุด (สุภมาส อังศุโชติ , สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554) 
พิจารณาจากค่าสถิติได้แก่ Chi-square p-value (มากกว่า .05) CMIN/DF (น้อยกว่า 2) GFI (มากกว่า 0.90)AGFI 
(มากกว่า 0.90) และ RMSEA (น้อยกว่า 0.08)   ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีสถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 
2556; กัลยา วานิชย์บัญชา,  2556) 
 
ผลการศึกษา 
 ผลรวมทั้งหมด นักศึกษาพยาบาล ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.5 
ระดับปีการศึกษาที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 46.7 และรายได้ผู้ปกครอง(ต่อเดือน) ต่ ากว่า 30 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
69.5 สรุปภาพรวมสมรรถนะด้านเทค โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาล ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษา (n=555) 
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 จากตารางที่ 1  ปรากฏว่า สมรถรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาล
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (M=5.06, SD.=0.87) และค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงที่สุด คือด้านจรรยาบรรณ
การใช้สื่อสารสนเทศ (M=5.53, SD.=0.91) รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านการสื่อสาร และด้านการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เรียงตามล าดับ (M= 5.43, 5.38 และ 5.19 , SD.= 0.82, 0.77 และ 0.75 เรียง
ตามล าดับ) ส่วนค่าความเบ้ (Sk) พบว่า การแจกแจงมีความเบ้ใกล้เคียงกับโค้งปกติ และค่าความโด่ง (Ku) พบว่า 
การแจกแจงมีการกระจายต่ ากว่าโค้งปกติ ผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2 
 

β SE t

know_technology1 0.61  -  - 0.37

know_technology2 0.64 0.06 17.78*** 0.41

know_technology3 0.92 0.10 16.16*** 0.85

know_technology4 0.91 0.09 16.20*** 0.84

know_technology5 0.84 0.08 16.57*** 0.71

know_technology6 0.69 0.08 15.06*** 0.48

access_information1 0.64  -  - 0.41

access_information2 0.80 0.08 13.25*** 0.64

access_information3 0.75 0.09 12.98*** 0.56

access_information4 0.72 0.08 12.07*** 0.52

access_information5 0.83 0.07 16.94*** 0.68

use_technology1 0.58  -  - 0.33

use_technology2 0.95 0.13 11.70*** 0.90

use_technology3 0.30 0.09 7.15*** 0.09

use_technology4 0.68 0.10 12.58*** 0.46

use_technology5 0.40 0.09 7.36*** 0.16

use_technology6 0.60 0.09 11.47*** 0.36

create_media1 0.72  -  - 0.51

create_media2 0.87 0.07 16.35*** 0.75

create_media3 0.77 0.08 17.86*** 0.60

create_media4 0.65 0.07 12.57*** 0.42

create_media5 0.68 0.05 20.88*** 0.47

ด้านการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านการผลิตและสร้างส่ือ
สารสนเทศ

R2

น ้ำหนักองค์ประกอบ
สมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ
นักศึกษำ

องค์ประกอบ

ด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ
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β SE t
communication1 0.56  -  - 0.31

communication2 0.44 0.06 12.50*** 0.19

communication3 0.92 0.11 13.53*** 0.85

communication4 0.88 0.10 13.80*** 0.77

communication5 0.28 0.09 6.45*** 0.08

management1 0.54  -  - 0.30

management2 0.50 0.07 12.22*** 0.25

management3 0.62 0.09 14.13*** 0.39

management4 0.96 0.15 13.16*** 0.92

management5 0.83 0.13 13.39*** 0.68

appraisal1 0.82  -  - 0.68

appraisal2 0.81 0.06 17.67*** 0.66

appraisal3 0.58 0.06 13.21*** 0.34

appraisal4 0.74 0.06 15.63*** 0.54

appraisal5 0.63 0.05 14.18*** 0.40

ethics_media1 0.70  -  - 0.49

ethics_media2 0.71 0.07 15.48*** 0.50

ethics_media3 0.33 0.07 7.45*** 0.11

ethics_media4 0.81 0.66 17.46*** 0.66

ethics_media5 0.92 0.69 18.82*** 0.85

ด้านการประเมินค่าสารสนเทศ

ด้านจรรยาบรรณการใช้ส่ือสารสนเทศ

R2น ้ำหนักองค์ประกอบ
สมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ
นักศึกษำ

องค์ประกอบ

ด้านการส่ือสาร

ด้านการจัดการ

หมายเหตุ : ***มีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .001(P<.001) 
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ค่า (β) ของทุกตัวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมาตรฐานปรากฏว่า 
ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด คือ ฉันสามารถเลือกใช้สื่อหลากหลายชนิดมาผสมผสานกันในการท าการบ้านเพียงช้ิน
เดียวได้ (know_technology3) โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.92 มีความผันแปรร่วมกันของด้าน
ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 85 ค่า (β) ของทุกตัวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมาตรฐาน
ปรากฏว่า ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คือ ฉันสามารถใช้โปรแกรมที่ช่วยสืบค้นข้อมูล(Search Engine)เช่น 
Google, Yahoo! เพื่อท าการบ้านได้ (access_information 5) โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.83 มี
ความผันแปรร่วมกันของด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ร้อยละ 68 ค่า (β) ของทุกตัวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ
มาตรฐานปรากฏว่า ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คือ ฉันสามารถน าเสนอรายงานในรูปแบบไฟล์น าเสนอได้ เช่น 
MS Power Point (use_technology2) โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.95 มีความผันแปรร่วมกัน
ของด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 90 ค่า (β) ของทุกตัวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ
มาตรฐานปรากฏว่า ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คือ ฉันสามารถท าการบ้านโดยใช้โปรแกรมใหม่ๆ ได้ เช่น 3D 
Animation (create_media2) โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.87 มีความผันแปรร่วมกันของด้าน
การผลิตและสรา้งสรรค์สือ่สารสนเทศ ร้อยละ 75  ค่า (β) ของทุกตัวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมาตรฐานปรากฏ
ว่า ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด ฉันเห็นความส าคัญของโปรแกรม Chat ในการติดต่อสื่อสาร เช่น LINE , 
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Messenger เป็นต้น (communication3) โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.92 มีความผันแปรร่วมกัน
ของด้านการสื่อสาร ร้อยละ 85 ค่า (β) ของทุกตัวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมาตรฐานปรากฏว่า ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักมากที่สุด ฉันสามารถยกตัวอย่างโปรแกรมการจัดการไฟล์ได้ เช่น การถอนการติดตั้ง (Uninstall) การสแกน
ดิสก์ (Disk Scanner) (management4) โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.96 มีความผันแปรร่วมกัน
ของด้านการจัดการ ร้อยละ 92 ค่า (β) ของทุกตัวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมาตรฐานปรากฏว่า ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักมากที่สุด ฉันสามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศในอินเตอร์เน็ตจากแหล่งที่น่าเช่ือถือได้ เช่น เว็บไซต์ เว็บ
บอร์ด เป็นต้น (appraisal1) โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.82 มีความผันแปรร่วมกันของด้านการ
ประเมินค่าสารสนเทศ ร้อยละ 68 ค่า (β) ของทุกตัวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมาตรฐานปรากฏว่า ตัวแปรที่มี
ค่ าน้ าหนักมากที่ สุด ฉันเห็นคุณค่าในการส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ /สิทธิบัตรของผลงานด้านการศึกษา 
(ethics_media5) โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.92 มีความผันแปรร่วมกันของด้านจรรยาบรรณ
การใช้สื่อสารสนเทศ ร้อยละ 85 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัด ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่  3  ผลการประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร

สถิติทดสอบ ผลกำรประเมิน

ด้านความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

CMIN/DF=1.12, P-value=.34, CFI=1.00, GFI=.99, AGFI=.98, 
TLI=.99, RMSEA=.01, SRMR=.01

สอดคล้อง
กลมกลืน

ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ CMIN/DF=.98, P-value=.37, CFI=1.00, GFI=.99, AGFI=.98, 
TLI=1.00, RMSEA=.00, SRMR=.00

สอดคล้อง
กลมกลืน

ด้านการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

CMIN/DF=.22, P-value=.79, CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=.99, 
TLI=1.00, RMSEA=.00, SRMR=.00

สอดคล้อง
กลมกลืน

ด้านการผลิตและ
สร้างสรรค์ส่ือสารสนเทศ

CMIN/DF=1.34, P-value=.26, CFI=.99, GFI=.99, AGFI=.98, 
TLI=.99, RMSEA=.02, SRMR=.02

สอดคล้อง
กลมกลืน

ด้านการส่ือสาร CMIN/DF=2.09, P-value=.12, CFI=.99, GFI=.99, AGFI=.97, 
TLI=.99, RMSEA=.04, SRMR=.00

สอดคล้อง
กลมกลืน

ด้านการจัดการ CMIN/DF=2.71, P-value=.06, CFI=.99, GFI=.99, AGFI=.97, 
TLI=.98, RMSEA=.05, SRMR=.01

สอดคล้อง
กลมกลืน

ด้านการประเมินค่าสารสนเทศCMIN/DF=1.20, P-value=.30, CFI=.99, GFI=.99, AGFI=.98, 
TLI=.99, RMSEA=.01, SRMR=.01

สอดคล้อง
กลมกลืน

ด้านจรรยาบรรณการใช้ส่ือ
สารสนเทศ

CMIN/DF=.70, P-value=.54, CFI=1.00, GFI=.99, AGFI=.99, 
TLI=1.00, RMSEA=.02, SRMR=.00

สอดคล้อง
กลมกลืน

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
พยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ผลการประเมินความสอดคล้องปรากฏว่า โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้เป็นอย่างดีและมีความเที่ยงตรง จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ ดังนี้ 
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 1. สมรรถนะด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยท าให้เห็นได้ว่านักศึกษามี
ความสามารถเลือกใช้สื่อหลากหลายชนิดผสมผสานกันได้ในการท าการบ้านเพียงช้ินเดียวได้เป็นอย่างดี 
 2. สมรรถนะด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ผลการวิจัยท าให้เห็นได้ว่านักศึกษามีความสามรถในการใช้
เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ช่วยสืบค้นหาข้อมลู เช่น Google, Yahoo! เพื่อท าการบ้านได้ และใช้ค าค้นหา (Keyword) 
ในการค้นหาได้อย่างตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยืน ภู่วรวรรณ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า 
ปัจจุบันรูปแบบการศึกษาก็เปลี่ยนไป ผู้สอนจะมีบทบาทน้อยลงเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จึงน ามาสู่การศึกษา
ในอนาคตซึ่งจะมีลักษณะของการศึกษาแบบใหม่ “นั่นคือครูคนส าคัญแทนที่จะเป็นตัวบุคคลก็อาจถูกปรับเปลี่ยน
เป็นครู Google ครู Wikipedia และครู YouTube ก็อาจจะเป็นไปได้” 
 3. สมรรถนะด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ผลการวิจัยท าให้เห็นได้ว่านักศึกษาสามารถ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการท าการบ้านได้ เช่น MS Word, MS Excel, MS Power Point ได้เป็นอย่างดี  
 4. สมรรถนะด้านการผลิตและสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศ ผลการวิจัยท าให้เห็นได้ว่านักศึกษาสามารถใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบตกแต่งภาพ ตัดต่อวีดีโอ และรวมไปถึงยังพัฒนาฝึกหัดตนเองให้ใช้โปรแกรมใหม่ๆ 
ได้ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Partnership for 21st Century Skills (2003: 11) กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนควรมีทักษะ
และใช้ไอซีทีในการแก้ไขปัญหาและคิดวิเคราะห์ , สร้างสรรค์สนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบสื่อต่าง ๆ กรอบกลยุทธ์การส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ก าหนดให้ผู้เรียน สามารถแยกแยะระหว่างโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความจริงได้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ประเมินค่า วินิจฉัยความน่าเช่ือถือของข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการใช้เพื่อสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษา (UNESCO 2008: 11-15) 
 5. สมรรถนะด้านการสื่อสาร ผลการวิจัยท าให้เห็นได้ว่านักศึกษาสามรถใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การศึกษาและเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ อาจารย์ ได้ เช่น Line, Messenger และยังสามารถยกตัวอย่างโปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีช่วยปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ได้ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนารถ ทองค าเจริญ (2539) ได้กล่าว
ไว้ว่า ที่พบว่าอาจารย์และนักศึกษาใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายอินเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล และการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูลมากท่ีสุด 
 6. สมรรถนะด้านการจัดการ ผลการวิจัยท าให้เห็นได้ว่านักศึกษามีความสามารถในการจัดระบบการ
จัดเก็บเอกสารในเครื่องคอมได ้และใช้โปรแกรมจดัการไฟล์เอกสารได้เป็นอย่างดี จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรา
ภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ดังนั้น การเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจการวิเคราะห์และการ
จัดเก็บข้อมูล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับทุกคน 
 7. สมรรถนะด้านการประเมินค่าสารสนเทศ ผลการวิจัยท าให้เห็นได้ว่านักศึกษามีความสามารถ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศอินเตอร์เน็ตจะแหละที่น่าเช่ือถือได้อย่างดีและตรงตามวัตถุประสงค์ 
 8. สมรรถนะด้านจรรยาบรรณการใช้สื่อสารสนเทศ ผลการวิจัยท าให้เห็นได้ว่านักศึกษาได้มองเห็นถึง
ความส าคัญของเรื่องมารยาทในการแสดงความคิดเห็นในสื่อสาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ แล้วยังเห็นคุณค่าใน
การส่งเสริมการจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตรเป็นเรื่องที่ถูกต้อง พร้อมยังไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น จึงเป็นเรื่องที่นักศึกษาทุก
คนมองไปแนวทางเดียวกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hilberg, J. Scott (2008: 5-8) ท่ีกล่าวไว้ว่า ควรใช้ไอซีที
ในการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ หรือทักษะด้านอื่น ๆ อยู่เสมอ มีวินัยในตนเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา, มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่นามาใช้ รวมทั้งลิขสิทธ์ิต่าง ๆ, ตระหนักและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและหลกักฎหมาย, เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรรมการเรียน, ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่น 
ทักษะด้านการคิด สอดคล้องกับกรอบ กลยุทธ์การส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ท่ีได้กาหนดกรอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะและด้านเจตคติ (UNESCO 2008: 11-15) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ในงาน 
  1.1 อาจารย์หรือครูผู้สอนได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ส่งเสริมทักษะทางด้านสมรรถนะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 
  1.2 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาแล้วไปใช้พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรจะมีการศึกษาเกีย่วกับ การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของอาจารยล์ะบุคลากรเพื่อพัฒนาให้มีความรูม้ากขึน้ไป 
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การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากข่า 
โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง 

 
กาญจณา  ขันทกะพันธ์1  และ  เยาวภา  สุขพรมา2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการสกัดฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และการต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดที่ได้เทียบกับ DPPH ในพืชข่า (Galanga: AlpiniagalangaSw.) โดยใช้การสกัดด้วยตัวท าละลายรว่มกับการ
เขย่า ออกแบบการทดลองและศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมด้วยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง ( response surface 
methodology, RSM) แบบ Box Behnken design สภาวะที่เหมาะสามารถสกัดฟีนอลิกได้สูงสุด 2.34 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนัก คือ การสกัดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 5.3 ช่ัวโมง และใช้เอทานอลเข้มข้น 71 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร และสภาวะที่สามารถสกัดฟลาโวนอยด์จากข่าได้สูงสุดคือ 2.62 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้การสกัดที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง เอทานอล 79 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ภายใต้สภาวะดังกล่าวพบว่าฟลาโวนอยด์ที่
สกัดได้ข่าสูงสุด เท่ากับ 2.62 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สารสกัดข่าที่ได้มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสู งสุด เท่ากับ 98.3 
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับสารมาตรฐาน DPPH ภายใต้สภาวะการสกัดที่อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส เวลา 4 ช่ัวโมง และ
ใช้เอทานอล 79 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดฟีนอลิก ฟลาโว
นอยด์ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology) พบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิการก าหนด (r2) จากสมการสหสัมพันธ์ที่ใช้ท านายผลได้การสกัดฟีนอลิก ฟลาโวนอย์ และความสามารถ
การต้านอนุมูลอิสระ คือ 0.79 0.92 และ 0.90 ตามล าดับ ทั้งนี้จากการพิจารณาจากรูปพื้นผิวตอบสนอง พบว่า 
ความเข้มข้นของเอทานอลเป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญและมีผลมากท่ีสุดต่อผลได้การสกัดของฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ 
ในขณะที่ความเข้มข้นของเอทานอล และเวลาในการสกัดจะมีผลมากที่สุดต่อความสามารถในการยับยั้งฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากข่า 
 
ค าส าคัญ : ข่า ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ พ้ืนผิวตอบสนอง 
 
Abstract 
 This research aimed to study optimal conditions for solvent extraction of total 
phenolics, flavonoids and antioxidant activities from Galanga: AlpiniagalangaSw. Response surface 
methodology, Box Behnken design was applied for the experimental design to investigate the 
optimal conditions. Ranges of operating conditions were chosen as follow: 40-80 %v/v aqueous 
ethanol concentrations, 30-60°C extraction temperature and 3-6 hours extraction time.  
Results from Galanga extractions had found that the optimal conditions: a) for extraction of 
phenolics was 71 % v/v aqueous ethanol concentrations, 60°C extraction temperature and 5 .3 
hours extraction time, b) for extraction of flavoniods was 7 9  % v/v aqueous ethanol 
concentrations, 6 0 ° C extraction temperature and 6  hours extraction time and C) for the 
antioxidant activity were 79 %v/v aqueous ethanol concentrations, 40°C extraction temperature 
and 4  hours extraction time. The maximum contents of the total phenolics, flavoniods and the 
antioxidant activity obtained the optimal conditions were 2.34 % (r2 = 0.79), 2.62% (r2 = 0.92), 
and 98.3 % (r2 = 0.90), respectively. According to the response surface, the ethanol concentration 
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was a significant factor for both the total phenolics and flavoniods extractions, and the ethanol 
concentration and time were the significant factors for the antioxidant activity extraction. 
 
Keywords : Galanga, phenolics, flavonoids, response surface methodology 
 
ค าน า 
 ปัจจุบันท่ัวโลกให้ความสนใจกับพืชสมุนไพรเป็นอย่างมากทั้งด้านอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเวชส าอาง 
สารสกัดจากพืชสมุนไพร มีฤทธ์ิเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องส าอาง (จินดา
พรและคณะ. 2552 : 84) สารยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลชีพ (แบคทีเรีย รา ไวรัส) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืช (Liu 
and Ho.  1999 : 318) บรรเทาอาการอักเสบซึ่งเกิดจากเชื้อรา  และในน ามาใช้ประโยชน์ในด้านทดแทนสารกันหืน
สังเคราะห์หรือสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) นอกจากน้ีสารที่ได้จากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
อนามัยของผู้บริโภค จึงท าให้สารสกัดจากพืชสมุนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  
 ข่าเป็นพืชอยู่วงศ์ขิง (Zingiberaceae) ปลูกทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปลูกทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย ลักษณะเฉพาะของพืชวงศ์นี้ที่เห็นได้ชัดคือมีล าต้นใต้ดินที่เรียกว่าเหง้าองค์ประกอบหลัก
ได้แก่ น้ ามันชัน ไขมัน แป้ง วิตามิน เกลือแร่ และสารประกอบทางยา อาทิเช่น สารต้านอนุมูลอิสระ ฟลาโวนอยด์ 
และสารต้านมะเร็ง สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นสารประกอบในกลุ่มฟีนอลิก(phenolic) ซึ่งมีสมบัติในการ
ต้านอนุมูลอิสระที่ดี เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของ ฟลาโวนอยด์สามารถให้อิเล็กตรอน หรือไฮโดรเจนแก่อนุมูล
อิสระท าให้เกิดเป็นอนุมูลอิสระที่มีความคงตัวมากขึ้น จึงช่วยยับยั้งหรือชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation)ได้   
งานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ในข่า โดยเลือกวิธีการ
สกัดด้วยตัวท าละลายร่วมกับการเขย่า และออกแบบการทดลองด้วยโปรแกรมพื้นท่ีผิวตอบสนอง วิธี Box Behnken 
design แบบ 3 ตัวแปร ปัจจัยที่ศึกษา คือ ความเข้มข้นของตัวท าละลาย อุณหภูมิและเวลาในการสกัด รวมถึง
ทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยเทคนิค DPPH radical scavenging assay  ส าหรับ
การออกแบบการทดลองวิธีพื้ นผิวตอบสนอง (response surface methodology; RSM) เป็นวิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เป็นประโยชน์ในการสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์ปัญหาซึ่งแสดงผลตอบสนองต่อผลจากตัว
แปรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดหรือความเหมาะสมต่อผลนั้น ท าให้ง่ายในการจัดการและการอธิบายผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอื่น (BOX and Behnken.1960: 455.)  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 Habsah et al. (2000 : 404) สกัดสารจากพืชวงศ์ขิงจ านวน 13 ชนิด ในสกุล Alpinia, Cortus และ 
Zingiber  พบว่าสารสกัดที่ได้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้ดีกว่าเช้ือราและสามารถยั บยั้งการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีเมื่อเทียบกับ α-tocopherol   
 จินดาพรและคณะ. (2552 : 83) ศึกษาประสิทธิภาพสารต้านออกซิเดชันในขมิ้นชัน ไพล ขิง ข่า และ
บัวบก สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล (ethanol) และปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether) พบว่า การสกัดขิง
ด้วยเอทานอล ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลและสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด แต่สารสกัดขมิ้นชันมีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการท างานเอนไซม์ ไทโรซิเนส (tarosinase) ดีที่สุดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในเครื่องส าอาง และค่า % 
inhibition ของ DPPH scavenging มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด อย่างไรก็
ตาม การสกัดด้วยตัวท าละลายต่างชนิดกัน มีผลต่อความสามารถต้านอนุมูลอิสระต่างกัน  
   Ghasemzadeh et al. (2011 : 1149) ศึกษาผลของตัวท าละลายต่อการสกัดสารฟีนอลิกและฟลาโว
นอยด์ในพืชวงค์ขิง โดยศึกษาตัวท าละลาย 3 ชนิด พิจารณาจากความเป็นขั้วได้แก่ เมทานอล อะซีโตน (acetone) 
และคลอโรฟอร์ม chloroform)  
 การออกแบบการทดลองใช้วิธีพ้ืนผิวตอบสนอง (response surface methodology; RSM) เป็นวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เป็นประโยชน์ในการสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์ปัญหาซึ่งแสดงผลตอบสนองต่อผล
จากตัวแปรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดหรือความเหมาะสมต่อผลนั้น ท าให้ง่ายในการจัดการและการอธิบาย
ผลเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น (BOX and Behnken.1960: 455.) งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและ ฟลาโวนอยด์ในข่า โดยเลือกวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลายร่วมกับการ
เขย่า และออกแบบการทดลองด้วยโปรแกรมพื้นที่ผิวตอบสนอง วิธี Box Behnken design แบบ 3 ตัวแปร ปัจจัยที่
ศึกษา คือ ความเข้มข้นของตัวท าละลาย อุณหภูมิและเวลาในการสกัด รวมถึงทดสอบความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยเทคนิค DPPH radical scavenging assay  
 
วิธีการวิจัย 
 การเตรียมตัวอย่างพืชข่า  ข่าซื้อจากตลาดพื้นเมือง ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยน าขิง 10 
กิโลกรัม มาล้างด้วยน้ าสะอาด หั่นให้ช้ินเล็ก ๆ ผึ่งให้แห้งและอบแห้งในตู้อบซึ่งใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง เพื่อให้ตัวอย่างแห้งสนิท ลดขนาดด้วย
เครื่องบด คัดขนาด 3-4 มิลลิเมตร เก็บรักษาในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิห้องและในสภาวะที่ไม่มีแสง  
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด  ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์
และออกแบบการทดลองด้วยวิธี Box Behnken design แบบ 3 ตัวแปร และช่วงของตัวแปรที่ท าการศึกษาคือ 
ความเข้มข้นของ   เอทานอล (40-80 ร้อยละโดยปริมาตร) เวลาในการสกัด (3-6 ช่ัวโมง) และอุณหภูมิ (30-60 
องศาเซลเซียส)  
 การสกัดและท าสารสกัดให้เข้มข้น  น าผงขิงที่บดละเอียด 10 กรัม แช่ในเอทานอล กวนด้วยเครื่อง 
magnetic stirrer (อัตราส่วน 1:15 น้ าหนัก/ปริมาตร) น าส่วนผสมทั้งหมดกวนให้เข้ากันนาน 3-6 ช่ัวโมง ในตัวท า
ละลายเอทานอล 40-80 (ร้อยละโดยปริมาตร) ท่ีอุณหภูมิ 30-60 องศาเซลเซียส เมื่อครบก าหนดจึงกรองแยกกาก
ออกด้วยกระดาษกรอง น าส่วนของสารละลายมาระเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่อง rotary evaporator เพื่อน าไป
วิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระต่อไป 
 การหาป ริม าณ สารป ระกอบ ฟี น อลิ กทั้ งหม ด  (total phenolic content)   ตาม วิ ธี ขอ ง 
Ghasemzadeh et al. (2011 : 1150) โดยน าสารสกัดแต่ละชนิดมาละลายในเอทานอลแล้วเจือจางในน้ ากลั่น 
จากนั้นเติมสารละลายที่เจือจางปริมาตร 100 ไมโครลิตร  ในน้ ากลั่นปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วผสมกับสารละลาย 
Folin–Ciocalteu’s phenol reagent ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 3 นาที เติ ม 35 % 
Na2CO3 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 20 นาที จากนั้น น ามาวัดการดูดกลืนแสงที่ค่าความ
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ยาวคลื่น 750 นาโนเมตร เทียบกับ blank ซึ่งใช้เอทานอลแทนสารสกัด หาปริมาณ   ฟีนอลิกในสารสกัด โดย
เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับกราฟมาตรฐานของสารละลาย gallic acid 
 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์  หาปริมาณฟลาโวนอยด์โดยประยุกต์ตามวิธีของ 
Ghasemzadeh et al. (2011 : 1150) โดยน าสารสกัดแต่ละชนิดมาละลายในเอทานอล ดูดสารละลายมา 0.5 
มิลลิลิตร ใส่ในขวดปรับปริมาตรแล้วเติมน้ ากลั่นลงไป 2 มิลลิลิตร จากนั้น จึงเติม  5 % NaNO2 ปริมาตร 0.15 
มิลลิลิตร เขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที แล้วเติม 10 % AlCl3.6H2O ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้ง
ไว้ 6 นาที น าไปเติม 1 M NaOH ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นจนครบ 5 มิลลิลิตร น า
สารละลายที่ได้มาวัดการดูดกลืนแสงที่ค่าความยาวคลื่น 510 นาโนเมตรเทียบกับ blank ซึ่งใช้เมทานอลแทนสาร
สกัด ค านวณหาปริมาณฟลาโวนอยด์ในสารสกัดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย catechin 
 การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ น าสารสกัดตัวอย่างที่ได้มา 0.1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย DPPH 
ความเข้มข้น 60 ไมโครโมลาร์ ในเอทานอลความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ปริมาณ 3.9 มิลลิลิตร ผสมให้
เข้ากันแล้วบ่มที่อุณหภูมิห้องที่มืดนาน 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 515 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม 
 จากค่าการดูดกลืนแสงสามารถ น ามาหาค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ (% inhibition) ของ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันจากสูตร 

     % inhibition = } X100     

 
 เมื่อ Abs control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ blank (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)(t = 
0 min) และ Abs sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายของสารสกัดตัวอย่าง (t= 30 min) 
การวิเคราะห์ผลโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology) การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง จาก
ตัวแปรที่ศึกษาคือ ความเข้มข้นของเอทานอล เวลา และอุณหภูมิในการสกัด สมการที่ได้จากการประมาณพื้นที่ผิว
ตอบสนองด้วยความสัมพันธ์อันดับสองนั้น สามารถใช้หาค่าระดับของปัจจัยที่ให้ค่าผลตอบสนองที่เหมาะที่สุดโดย
พิจารณาจากรูปพื้นท่ีผิวตอบสนองและโครงร่างที่สร้างขึ้นจากสมการที่ได้ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดปริมาณผลิตภัณฑ์ได้คืน (% yield) จากปัจจัยที่ศึกษา คือ
เวลาในการสกัดนาน 3-6 ช่ัวโมง ในตัวท าละลายเอทานอล 40-80 (%v/v) ที่อุณหภูมิ 30-60 C แบ่งเป็นการ
ทดลองได้ 15 การทดลอง ผลแสดงดังตารางที่ 1 พบว่า การทดลองที่ 9 สภาวะในการทดลอง คือ ใช้เวลาในการ
สกัดนาน 4.5 ช่ัวโมง ความเข้มข้นของเอทานอล 40% โดยปริมาตร และอุณหภูมิ 40 C เป็นสภาวะที่ให้ค่าร้อยละ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ได้คืนสูงสุด คือ  25.33 % โดยน้ าหนักแห้งจากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อการสกัด
โดยออกแบบการทดลองด้วยวิธี Box Behnken Design แบบ 3 ตัวแปร ช่วงของตัวแปรที่ท าการศึกษาคือ ความ
เข้มข้นของเอทานอล (40-80 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) เวลาในการสกัด (3-6 ช่ัวโมง) อุณหภูมิ (30-60 องศา
เซลเซียส) 
 
ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในพืชข่า 

  การ
ทดลอง 

สภาวะที่ใช้ในการสกัดข่า 
% ฟีนอลิก % ฟลาโวนอยด์ % inhibion 

ความ
เข้มขน้ 
เอ
ทานอล 

เวลา อุณหภูมิ 

(% V/V) ชั่วโมง (°C) ทดลอง ท านาย ทดลอง ท านาย ทดลอง ท านาย 
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1 60 4.5 50 2.35 2.18 1.92 1.93 65.99 74.73 

2 60 3 60 2.13 2.16 2.41 2.42 74.86 74.29 
3 80 4.5 60 2.20 2.28 2.42 2.57 85.07 88.10 
4 60 4.5 50 2.15 2.18 2.06 1.93 80.04 74.73 
5 80 6 50 2.21 2.15 2.23 2.10 79.79 71.54 
6 60 3 40 2.20 2.22 2.06 2.08 89.05 82.29 
7 60 4.5 50 2.04 2.18 1.81 1.93 78.16 74.73 
8 80 3 50 2.18 2.07 2.07 1.91 82.01 78.01 
9 40 4.5 40 1.97 1.89 1.67 1.51 50.54 47.51 
10 80 4.5 40 2.15 2.24 1.94 2.08 88.21 97.43 
11 60 6 60 2.29 2.26 2.33 2.31 65.40 72.16 
12 40 3 50 1.76 1.82 1.17 1.31 22.44 33.76 
13 60 6 40 2.14 2.11 2.16 2.16 70.91 71.48 
14 40 6 50 1.60 1.71 0.92 1.08 26.36 27.29 
15 40 4.5 60 2.03 1.94 1.65 1.51 58.74 49.52 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณฟีนอลิกทีส่กัดได้จากข่า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับอุณหภูมิต่อปริมาณฟีนอลิก 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับอุณหภูมิต่อปริมาณฟีนอลิกที่
สกัดได้จากข่า (รูปที่ 1) พบว่าผลของความเข้มข้นเอทานอลเมื่อความเข้มข้นของเอทานอลเพิ่มขึ้นปริมาณฟีนอลิกที่
สกัดมีค่าสูงขึ้น เนื่องมาเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของตัวท าละลายเพิ่มขึ้นสามารถชะตัวถูกละลายได้มากขึ้น ส าหรับผล
ของอุณหภูมิส่งผลต่อปริมาณฟีนอลิกที่สกัดได้สูงที่สุด พิจารณาจากกราฟพ้ืนผิวตอบสนองจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น จะท าให้ปริมาณฟีนอลิกที่สกัดได้สูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความหนืดของตัวท าละลายจะมีค่าลดลง ท าให้
สารละลายเกิดการปั่นป่วนมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้สัมประสิทธิ์การแพร่มีค่าเพิ่มขึ้น ท าให้ตัวถูกละลาย
แพร่กระจายสู่ตัวท าละลายได้มากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอทานอลและอุณหภมูิในการสกดัมีต่อปริมาณฟีนอลิก ที่สกัดจากข่า 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับเวลาต่อปริมาณฟีนอลิกในข่า 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับเวลาต่อปริมาณฟีนอลิกที่สกัด  
ได้จากข่า  (รูปท่ี  2)  พบว่าเมื่อให้เวลาในการสกัดมากข้ึนท าให้ตัวท าละลายสามารถชะตัวถูกละลายได้มากขึ้นและ
มีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเวลานานขึ้น ส าหรับผลของความเข้มข้นเอทานอลเมื่อความเข้มข้นของ เอทานอลเพิ่มขึ้น
ปริมาณฟีนอลิกที่สกัดมีค่าสูงขึ้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของตัวท าละลายเพิ่มขึ้นสามารถชะตัวถูกละลายได้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอทานอลและเวลาในการสกัดมีต่อปรมิาณฟีนอลิกที่สกัดได้จากข่า 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของอุณหภูมิกับเวลาต่อปริมาณฟีนอลิกในข่า 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับเวลาต่อปริมาณฟีนอลิกที่สกัด
ได้จากข่า (รูปท่ี 3) พบว่าเมื่อให้เวลาในการสกัดมากขึ้นท าให้ตัวท าละลายสามารถชะตัวถูกละลายได้มากขึ้นและมี
ค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเวลานานขึ้น ส าหรับผลของอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาณฟีนอลิกที่สกัดมีค่าเพิ่มขึ้น 
เนื่องมาเมื่ออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นสามารถชะตัวถูกละลายได้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอทานอลและเวลาในการสกัดมีต่อปรมิาณฟีนอลิกที่สกัดได้จากข่า 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้จากข่า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับอุณหภูมิต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ในข่า 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับเวลาต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ที่
สกัดได้จากข่า (รูปที่ 4) พบว่าความเข้มข้นของเอทานอลส่งผลต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้ จากกราฟพื้นผิว
ตอบสนองจะเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มข้นของเอทานอลสูงขึ้นท าให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้สูงขึ้น   ส าหรับผล
ของอุณหภูมิต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้สูงสุดพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงความหนืดของตัวท าละลายจะมีค่าลดลงท า
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ให้สารละลายเกิดการปั่นป่วนมากข้ึนส่งผลให้สัมประสิทธ์ิการแพร่มีค่าเพิ่มขึ้นท าให้ตัวถูกละลายแพร่กระจายสู่ตัวท า
ละลายได้มากข้ึนท าให้ตัวท าละลายสามารถชะตัวถูกละลายได้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอทานอลและอุณหภมูิในการสกดัมีต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ 

ที่สกัดได้จากข่า 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับเวลาต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ในข่า 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับเวลาต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ที่
สกัดได้จากข่า (รูปที่ 5) พบว่าความเข้มข้นของเอทานอลส่งผลต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้จากกราฟพื้นผิว
ตอบสนองจะเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มข้นของเอทานอลสูงขึ้นท าให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้สูงขึ้นและค่อนข้าง
คงที่ที่ความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร เนื่องมาจากสารประกอบฟีนอลิกมีขั้วและเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
ตัวท าละลายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 60-80 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ส าหรับผลของเวลาต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ของสารสกัด
จะเห็นได้ว่าเวลามีผลเล็กน้อยต่อการสกัดฟลาโวนอยด์ในข่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอทานอลและเวลาในการสกัดมีต่อปรมิาณฟลาโวนอยด์ 
ที่สกัดได้จากข่า 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ  (%inhibition)  จากข่า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับอุณหภูมิต่อความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ(%inhibition)ของสารสกัดจากข่า 
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 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับอุณหภูมิต่อความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข่า (รูปที่ 6) พบว่าความเข้มข้นของเอทานอลจะท าให้ความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสกัดโดยใช้เอทานอลที่มีความเข้มข้นสูงจะท าให้สามารถสกัดสารฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์เพิ่ม
มากขึ้น ส าหรับผลของอุณหภูมิต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระพบว่าเมื่อที่อุณหภูมิต่ าส ารสกัดมี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง  ซึ่งผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับการทดลองของ Rodrigues และ คณะ, 
2008 ซึ่งได้ท าการศึกษาการสกัดสารประกอบ ฟีนอลิกจากเปลือกมะพร้าวและพบว่าสภาวะที่ให้สารประกอบฟีนอลิกสูง
ที่สุดคือการสกัดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แต่เมื่อพิจารณาทั้งสองปัจจัยได้แก่ ความเข้มข้นของเอทานอลและ
อุณหภูมิจะเห็นได้ว่า ปัจจัยความเข้มข้นของเอทานอลเป็นปัจจัยท่ีมีผลมากต่อการสกัด ปัจจัยของอุณหภูมิส่งผลน้อย
กว่าผลของความเข้มข้นต่อการสกัดความสามารถของสารสกัดในการต้านอนุมูลอิสระมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอทานอลและอุณหภมูิในการสกดัมีต่อความสามารถในการต้าน 
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากข่า 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มขน้ของเอทานอลกับเวลาต่อความสามารถในการต้านอนุมลู
อิสระ(%inhibition)ของสารสกดัจากข่า 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลของความเข้มข้นของเอทานอลกับเวลาต่อความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข่า (รูปที่ 7) พบว่าความเข้มข้นของเอทานอลจะท าให้ความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสกัดโดยใช้เอทานอลที่มีความเข้มข้นสูงจะท าให้สามารถสกัดสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์
และสารที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่สกัดได้เพิ่มมากขึ้น ส าหรับผลของเวลาต่อความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระพบว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นส่งผลให้สารสกัดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นและลดลงเมื่อ
เวลานานข้ึน 
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รูปท่ี  7  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอทานอลและเวลาในการสกัดมีต่อความสามารถในการต้านอนุมลู

อิสระทีส่กัดได้จากข่า 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการสกัดฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และการต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดที่ได้เทียบกับ DPPH ในพืชข่า (Galanga: Alpiniagalanga Sw.) โดยใช้การสกัดด้วยตัวท าละลายร่วมกับ
การเขย่า ออกแบบการทดลองและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมด้วยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง ( response surface 
methodology, RSM) แบบ Box Behnken design พบว่าสภาวะที่เหมาะสามารถสกัดฟีนอลิกได้สูงสุด 2.34 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก คือ การสกัดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 5.3 ช่ัวโมง และใช้เอทานอลเข้มข้น 71 
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และสภาวะที่สามารถสกัดฟลาโวนอยด์จากขิงไดสู้งสดุคือ 2.62 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้การสกัดที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง และใช้เอทานอล 79 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ส าหรับสารสกัดจากข่ามี
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 98.3 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับสารมาตรฐาน DPPH ภายใต้สภาวะการสกัดที่
อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส เวลา 4 ช่ัวโมง และใช้เอทานอล 79 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์
หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง 
(Response surface methodology) พบว่าค่าสัมประสิทธิการก าหนด (r2) จากสมการสหสัมพันธ์ที่ใช้ท านาย
ผลได้การสกัดฟีนอลิก ฟลาโวนอย์ และความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ คือ 0.79 0.92 และ 0.90 ตามล าดับ 
ทั้งนี้จากการพิจารณาจากรูปพื้นผิวตอบสนอง พบว่า ความเข้มข้นของเอทานอลเป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญและมีผล
มากที่สุดต่อผลได้การสกัดของฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ในขณะที่ความเข้มข้นของเอทานอล และเวลาในการสกัด
จะมีผลมากที่สุดต่อความสามารถในการยับยั้งฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข่า  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1)ศึกษารูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลตอ่ประสทิธิผลในการ
ท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์และ
ระดับการส่งผลระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จากการ จากแบบสอบถาม จ านวน 75 คน น ามาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  0.956  โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ค่าความถี่ 
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและ ภายนอกองค์กร และประสิทธิผลในหารท างาน ระดับการส่งผลของปัจจัยด้าน
การสื่อสารภายใน  และภายนอกองค์กร และ ระดับการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์ กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างาน ของบุคลากร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ ประสิทธิผลการท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก มีเพียง 2 ด้าน ที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร
จากล่างขึ้นบน (x2) มีความสัมพันธ์กันกับด้านผู้รับสาร (y2) อยู่ในระดับสูง (r = .523) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการสื่อสาร, ประสิทธิผลในการท างาน 
 
บทน า 
 ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีความส าคัญอย่างยิ่ง การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ท าให้เข้าถึงข้อมูลต่าง  ๆ ที่
ต้องการหรือท าให้ส่งข่าวสารให้กับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องให้ความส าคัญกับการจัดข้อมูล
ข่าวสารมากข้ึน เนื่องจากเป็นสิ่งจ าเป็นต้องได้และรับข่าวสารจ านวนมากพอ และเป็นปัจจุบันการที่จะท าให้ได้มาซึ่ง
ข่าวสารจ าเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องช่ือถือได้เป็นประโยชน์การ
สื่อสารภายในองค์กร (Organization Communication) จึงจ าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับองค์กร 
 การที่องค์กรสามารถที่จะท างานบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ซึ่งการที่จะบริหารองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น ผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
และยังต้องมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในการท างาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานในอนาคต และการสื่อสารถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมาย
ของการปฏิบัติหน้าที่การบริหาร การวางแผนการจัดการองค์กร การสั่งการและการควบคุมในองค์กร หรือหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือหน่วยงานที่ใหญ่ หรือเล็กก็ตาม จ าเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา ในการ
ปฏิบัติงานการติดต่อสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสื่อสารที่จะเป็นสื่อน าความต้องการความคิด ความรู้สึกไปสู่ความเข้าใจใน
เป้าหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม หรือระหว่างองค์กรต่อองค์กรเข้าด้วยกัน ถ้าหากองค์กรใดมีการ
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จัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี และสามารถน าเครื่องมือมาสนับสนุนในการบริหารองค์กรได้เต็มที่แล้วก็จะ
น ามาซึ่งความส าเร็จในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จะมีขึ้นได้นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กร ซึ่งนโยบายที่จะท าให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิ์ภาพน้ัน ประกอบด้วยนโยบายการเผยแพร่
ข่าวสารในองค์กร นโยบายการสร้างบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร และนโยบายด้านการสร้างความพอใจใน
การสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์และระดับการส่งผลระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับประสิทธิผลในการ
ท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการท างาน (Effectiveness) 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและความหมายของประสิทธิผล ไว้หลายประการ ตามทัศนะของแต่
ละบุคคล  
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นของงาน  จากการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กบความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร (Communication Approach) 
 การสื่อสารนั้นจัดเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความ
จ าเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์แม้ว่าจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตายของมนุษย์แต่การที่จะ
ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เหล่านั้นย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญ  มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การสื่อสารเป็นพื้นฐาน
ของการติดต่อของมนุษย์และเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการสังคม  ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และ
ประกอบด้วยคนจ านวนมากข้ึนเท่าใด การสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากข้ึนเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมจะน ามาซึ่งความสลับซับซ้อนจนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและความหมายของ
การติดต่อสื่อสาร ไว้หลายประการ ตามทัศนะของแต่ละบุคคล อาจสรุปได้ว่า การสื่อสาร (Communication) 
หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปสูผู่้รบัสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
ในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในสิ่งท่ีถ่ายทอดรว่มกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนา
ของทั้งสองฝ่ายซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารขององค์กร แม้จะมีการนิยาม “การ
สื่อสาร” แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า การสื่อสารของมนุษย์เป็นกระบวนการที่มีพลวัตหรือการ
เคลื่อนไหว (Dynamic) คือ มีความสัมพันธ์ที่มีผลกระทบ(Effect) ต่อกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
การสื่อสาร การสื่อสารของมนุษย์จึงมีความต่อเนื่อง (Continuous) มีการเปลี่ยนแปลง (Changing) และต้องอาศัย
การปรับตัวตลอดเวลา (Adaptive) เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย   ราชภัฏสุรินทร์ 
ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ การติดต่อสื่อสาร 



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

239 

ภายในองค์กร กลุ่มทีส่อง คือ การติดต่อสื่อสารภายนอก และกลุม่ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบตัิการ โดยสามารถอธิบายตามกรอบงานวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย เรือ่ง รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  (Population) และกลุ่มตัวอย่าง  (Sample Group)  ได้แก่  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน-สายสนับสนุน) งบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน-
สายสนับสนุน) งบรายได้ ที่ปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย   ราชภัฏสุรินทร์ จากจ านวนทั้งสิ้น 
93  คน (งานบริหารงานบุคคล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อมูล ณ 10 กุมภาพันธ์  
2561) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 75 คน ค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Toro Yamane)  (บุญชม ศรี
สะอาด.  2554 :  77-79) 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะ รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ตัวแปรต้นมี 2 
ด้านดังนี้ 1)  การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่  การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง  การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้น
บน  และ การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน 2)  การติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร ได้แก่ ด้านผู้ส่งสาร  ด้านผู้รับสาร  
ด้านสาร  ด้านช่องทาง และตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร โดย ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบสอบถาม  ก าหนดขอบเขตของค าถาม และร่างให้ครอบคลุมกรอบ
แนวคิด จากนั้นน าเสนอที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อพิจารณาน าปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย  แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน 3  ท่านตรวจสอบ เพื่อน ากลับมา
ด าเนินการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity จากนั้นน าแบบสอบถามไป ทดลองเก็บข้อมูล (Try-out) กับประชากรที่

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
1. เพศ   
2. อาย ุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. วุฒิการศึกษา  
5. ต าแหน่งงาน 
6.  เงินเดือน  
7. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน  
8. หน่วยงานที่สังกัด 
 

 1. การตดิต่อสื่อสารภายในองค์กร 
    1.1 การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง 
    1.2 การติดต่อสื่อสารจากลา่งขึ้นบน 
    1.3 การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน 
2. การตดิต่อสื่อสารภายนอกองค์กร 
   2.1 ด้านผู้ส่งสาร 
   2.2 ด้านผู้รับสาร 
   2.3 ด้านสาร 
   2.4 ด้านชอ่งทาง E-mail, Facebook เปน็ต้น 

 
ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha ) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสน์.  2547 : 149) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) 0.956 และด าเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ท าการเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2561 และ น าแบบสอบถามไป
วิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความเช่ือมั่น (Reliability), ค่าความถี่ (Mean), ค่า
ร้อยละ (Percentage),  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation),ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient Analysis) และค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า  ด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน (  
=4.484) ด้านการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (  = 4.259) และด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (  =4.208) 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
  1.1 ด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง 
ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มากที่สุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้
ออกค าสั่งในการท างานของบุคลากรอยู่เสมอ (  = 4.35)  รองลงมาได้แก่  ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ก าหนดนโยบายและ
แผนงานต่างๆของหน่วยงาน  (  = 4.43)  ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง ของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  น้อยที่สุด ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาของท่านคอยให้
ค าแนะน าค าปรึกษาแก่ท่านในเรื่องงานอยู่เสมอ (  = 4.04) และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อยู่ในระดับ
มาก  (  = 4.27)  
  1.2 ด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน 
ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   มากที่สุด ได้แก่ ท่านสามารถโต้แย้งหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้ถ้าท่านเห็นว่าค าสั่งหรือนโยบายนั้นไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  (  = 4.39)  
รองลงมาได้แก่  ท่านสามารถเข้าพบผู้บังคับบัญชาเพื่อขอค าปรึกษาและแนะน างานอื่นๆได้  (  = 4.37)  ตามล าดับ 
ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  น้อยที่สุด ได้แก่  ท่านสามารถเข้าพบผู้บังคับบัญชาได้ทันทีโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า (  = 4.15) และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก  (  = 4.27)   
  1.3 ด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน ของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มากที่สุด ได้แก่ ท่านมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ร่วมงานในหน่วยงานของท่านเป็นประจ า (  = 4.57)  รองลงมาได้แก่  เพื่อนร่วมงานของท่านรับฟังความคิดเห็นและ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับท่านเป็นอย่างดี   (  = 4.39)   น้อยท่ีสุด ได้แก่  ท่านมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานหรือบุคคลอื่นที่อยู่ต่างสายงานกับท่านเสมอ  (  = 4.24) และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อยู่
ในระดับมาก  (  = 4.38)  
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 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านรูปแบบการสื่อสารภายนอกองค์กรของบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ด้านผู้ส่งสาร (  = 4.402)  ด้านผู้รับสาร 
(  = 4.340) ด้านสาร (  = 4.282) และด้านช่องทาง (  = 4.291) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุป
ได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านผู้ส่งสาร พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งด้านผู้ส่งสาร ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มากที่สุด ได้แก่ ท่านรับฟังและยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีความเห็นท่ีแตกต่างจากท่าน  (  = 
4.53)  รองลงมาได้แก่  ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่จะท าการสื่อสารในทางที่ดี   (  = 4.47) น้อยที่สุด ได้แก่  ท่าน
สามารถท าให้คู่สนทนายอมรับและมีความเช่ือถือในตัวท่าน (  = 4.40) และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องด้านผู้ส่งสาร ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก  (  = 
4.41)  
  2.2 ด้านผู้รับสาร พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านผู้รับสาร ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มากที่สุด ได้แก่ ท่านติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆในองค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความจริงและเชื่อถือได้  (  = 4.45)  รองลงมาได้แก่  ท่านให้ความสนใจข่าวสารที่นอกเหนือจากข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง  (  = 4.44) น้อยที่สุด ได้แก่  ท่านมีการพัฒนาทักษะภาษาในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน สามารถคิดและรับรู้ความหมาของการสื่อสารได้   (  = 4.36) และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องด้านผู้รับสาร ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก  (  
= 4.41)  
  2.3 ด้านสาร พบว่า ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องด้านสาร ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มากที่สุด ได้แก่ เนื้อหาของข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมักจะเป็นข่าว
เกี่ยวกับท่าน/ฝ่ายงานของท่านเสมอ  (  = 4.35)  รองลงมาได้แก่  ข่าวสารในเรื่องต่างๆ ตลอดจนค าสั่งที่ออกมาจาก
องค์กร ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงและเช่ือถือได้ และ การส่งข่าวสารที่ออกมาจากองค์กร มีการกลั่นกรองข้อมูล
เป็นอย่างดี มีความถูกต้องและเหมาะสม  (  = 4.33) น้อยที่สุด ได้แก่  เนื้อหาข่าวสารที่แจ้งต่อผู้ปฏิบัติงานและตัว
ท่านเอง เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  (  = 4.21) และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านสาร ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.29)  
  2.4 ด้านช่องทาง E-mail, Facebook เป็นต้น พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านช่องทาง ของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มากที่สุด ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีช่องทาง
ที่หลากหลายและเพียงพอ  เช่น  โทรศัพท์  E-mail Facebook , Line, Messenger และป้ ายติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ (  = 4.35)  รองลงมาได้แก่  ข่าวสารในเรื่องต่างๆ ตลอดจนค าสั่งที่ออกมาจากองค์กร 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงและเชื่อถือได้ และ การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการของท่าน เช่น พบปะสังสรรค์
กับเพื่อนร่วมงานนอกเวลาท างานเสมอ (  = 4.35) น้อยที่สุด ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารจากผู้บังคับบัญชาของท่านจะ
มอบหมายงานให้ท่านปฏิบัติ โดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ  (  = 4.12) และเมื่อพิจารณาในภาพรวม 
พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านช่องทาง ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ใน
ระดับมาก  (  = 4.29)   
 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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 ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.30) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร  พบว่า ปัจจัยด้านประสิทธิผลในการท างาน ของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มากที่สุด ได้แก่ ท่านตระหนักถึงวิธีการท างาน
อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท างาน  (  = 4.40)  รองลงมาได้แก่  การท างานของท่านสามารถด าเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ และ ท่านมักขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานแผนกต่างๆ เสมอ เพื่อช่วยกันแก้ไข
ปัญหาในการท างาน  (  = 4.39) น้อยที่สุด ได้แก่  ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความช านาญงานให้แก่เพื่อน
ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิผล  (  = 3.64) และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านประสิทธิผลในการท างาน 
ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก  (  = 4.25) 
 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กับ
ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรกับประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรใน
ภาพรวม และรายด้าน  ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (x1)  ด้านการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (x2) 
ด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน (x3)  ด้านผู้ส่งสาร (y1)  ด้านผู้รับสาร (y2) ด้านสาร (y3)   ด้านช่องทาง (y4) กับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Z) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กรกับประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
สุรินทร์ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก  (r = .523)  อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และพบว่า 1) เพศมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการติดต่อสื่อสารแนวนอน (x3),  ด้านผู้ส่งสาร (y1), ด้านผู้รับสาร (y2), และด้านสาร (y3)  2) อายุมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (x1), การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (x2), การติดต่อสื่อสาร
แนวนอน (x3), และด้านสาร (y3) 3) สถานภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการติดต่อสื่อสารแนวนอน (x3)  4) วุฒิ
การศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการติดต่อสื่อสารแนวนอน (x3) และด้านช่องทาง (y4) 5) ต าแหน่งงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการติดต่อสื่อสารแนวนอน (x3),ด้านผู้รับสาร (y2), ) และด้านช่องทาง (y4) 5) เงินเดือนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (x1), การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (x2), การติดต่อสื่อสาร
แนวนอน(x3), ด้านผู้ส่งสาร (y1), ด้านสาร (y3), และด้านช่องทาง (y4)  6) ระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (x1) อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 5. ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร กับ
ประสิทธิผลการท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สรุปได้ดังนี ้
  5.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารภายในปละภายนอกองค์กร ของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ ประสิทธิผลการท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง (r = .523) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  และพบว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคลของบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า R = 
.854 และสามารถอธิบายประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร ทั้งหมดด้าน ได้ร้อยละ 72.9(R2=.729) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .339 
เมื่อทดสอบสมมุติฐานแล้ว พบว่า รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ท้ัง 7 ด้าน มีเพียง 2 ด้าน ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (x2) มีความสัมพันธ์กันกับด้านผู้รับสาร (y2) ส่วน
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ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (x1) การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (x1) การติดต่อสื่อสารแนวนอน (x3) 
ด้านช่องทาง (y4) ด้านสาร (y3) และด้านผู้ส่งสาร (y1) ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
 การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัย 
พบว่า ตัวแปรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์กัน  ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันอยู่ในระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง จนไปถึงระดับต่ า แสดงให้เห็นว่าการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้น มีความส าคัญต่อการท างานเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสื่อสารเป็นพื้นฐานเริ่มต้น
ในการท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในรายละเอียดต่าง ๆ ของการท างาน เป็นสิ่งที่น าไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งระหว่างบุคคลในองค์กรเดียวกัน  และระหว่างองค์กรอื่น ๆ ซึ่งถ้าในองค์กรมีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีแล้วนั้นจะส่งผลให้องค์กรดังกล่าวมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่ดีได้โดยง่าย  
 ดังนั้นการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและการติดติดต่อสื่อสารภายในองค์กรจึงมีความสัมพันธ์กันเกือบ
ทุกระดับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2542 ) กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารว่า “เป็นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยใช้สื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผล
ในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยนทัศนคติ หรือให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง”และแนวคิด
ของวิรัช สงวนวงศ์วาน  (2547) ที่กล่าวว่า “การสื่อสารคือการถ่ายโอน  (transfer and understanding of 
meaning) ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถส่งผลต่อความหมายและผู้รับเกิดความ
เข้าใจถูกต้อง การสื่อสารอาจมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication)และเป็น
เครือข่ายองค์กรหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการติดต่อสื่อสารขององค์กร  (organization communication)”และ
แนวคิดของ ธิติภพ ชยธวัช (2548 ) กล่าวว่า “การสื่อสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและส่งมีความหมายต่าง ๆ จาก
ฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นท่ียอมรับร่วมกัน หรือเป็นการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการ
ส่งมอบสิ่งที่มีความส าคัญต่าง ๆ” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิเชษฐ์ บุญมี (2544 ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
สื่อสารภายในองค์กร: ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสื่อสารภายในองค์กรของธนาคารสามารถท าให้เกิดสัมพันธภาพ เกิดความเข้าใจ เกิด
การประสานงาน และเกิดประสิทธิผลสูงในการท างาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ เรวัตร สมบัติ
ทิพย์(2543) ได้ศึกษา “การติดต่อสื่อสารในองค์กร :กรณีศึกษาบริษัท  ซีเกทเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบทางสังคมได้แก่ เพศ อายุการศึกษา ต าแหน่งมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการสื่อสารในองค์กร
ด้านต่าง ๆ (ภาพรวมขององค์กรโดยทั่วไป ) ข้อมูลป้อนกลับส่วนตัว การประสานหล่อหลอมขององค์กร การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา บรรยากาศของการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารตามแนวนอน และคุณภาพของสื่อ ส่วน
ระยะเวลาการท า งานนั้นไม่มี ความสัมพันธ์ กับความคิดเห็นต่อการสื่อสารในองค์กร 
 นอกจากนี้ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรของบุคลากร มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผลการวิจัย พบว่า การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กรด้านการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน และด้านผู้รับสาร มีผลต่อประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสองมีผลต่อประสิทธิผลการท างานร้อยละ 43.01 ส่วนการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์กร ด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง และการติดต่อสื่อสารแนวนอนรวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายนอก
องค์กรด้านช่องทาง ด้านสาร และด้านผู้ส่งสาร ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร  ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร แสดงให้เห็นว่าบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่คัดเลือกมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น มีรูปแบบการสื่อสารที่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในระหว่างพนักงานด้วยกันในแผนกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
โดยอาจจะมีทักษะในการเป็นผู้ส่งสารที่ดีด้วย จึงท าให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
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ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมีความสอดคล้องกับแนวคิดของรุ่ง  แก้วแดง (2540) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลมี
ความสัมพันธ์กับผลงานที่องค์กรพึงประสงค์ หรือหมายถึงความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  ผลส าเร็จหรือผลที่ เกิดขึ้นของงาน  จะต้องตอบสนองหรือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและยังกล่าวว่าความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปในขณะที่ประสิทธิภาพมุ่งเน้นที่
ความสามารถในการด าเนินงาน หรือการประสมประสานใช้ทรัพยากรอันมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสีย
ผลประโยชน์น้อยที่สุด และแนวคิดของศิริวรรณ  เสรรีรัตน์ และคณะ (2545 ) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ประสิทธิผลว่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิผลจึงมุ่งท าให้เกิดการ 
“ท าสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the right things)” และประสิทธิภาพเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความ
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย(Goal) 
คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุด  อาจเรียกว่า “ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง(Doing things 
right)”ดังนั้นผลสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญารัตน์   อินทร์เมือง (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับความส าเร็จในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษา 1) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันท้ัง 3 ตัว มีค่าเป็นบวกทั้งหมด มีนัยส าคัญทางสถิติจ านวน 3 
ค่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าตั้งแต่ 0.177 – 0.508 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ า
ถึงปานกลาง ตัวแปร พยากรณ์คู่ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุดคือ ความคาดหวังปัจจัยในการสร้างบรรยากาศ
การสื่อสารภายในองค์กร (การจัดให้มีสื่อในการติดต่อท่ีมีคุณภาพ) กับความพึงพอใจการสื่อสารภายในองค์กร (การ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร) ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านความคาดหวังปัจจัยในการ
สร้างบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร (การจัดให้มีสื่อในการติดต่อที่มีคุณภาพ) กับความพึงพอใจในการสั่งการ
ขององค์กรจากสื่อต่าง ๆ (บันทึกข้อความ/หนังสือราชการ/ค าสั่ง) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 นั่นคือ 
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กัน 2) ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ 
องค์กรควรก าหนดเป็นนโยบาย ประกอบด้วยนโยบายด้านการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร นโยบายด้านการสร้าง
บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร และนโยบายด้านการสร้างความพอใจการสื่อสารภายในองค์กร  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงยศ แก้วมงคล (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยระดับผู้บริหารได้แก่ 
พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ และด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพล
ทางบวกต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารวิชาการรายโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ได้แก่ วิธีของบอกซ์ -เจนกินส์ และวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มี
แนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent 
Error: MAPE) ที่ต่ าที่สุด โดยศึกษากับข้อมูลปริมาณการช าระเงินผา่นบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2558 เพื่อพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนในปี พ.ศ. 2559 และผู้วิจัยได้
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบด้วยปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนในปี 2553 ถึงปี 2558 
ส าหรับสร้างตัวแบบพยากรณ์ ชุดที่ 2 ประกอบด้วยปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนในปี 2559 
ส าหรับการเปรียบเทียบความถูกต้องของค่าพยากรณ์ และจากการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการ
ช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน พบว่าวิธีการของบอกซ์ -เจนกินส์ ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) ที่ต่ าที่สุดโดยพิจารณาจากการพยากรณ์ในปี 2559 ดังนั้น
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตสามารถใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 
ด้วยวิธีการบอกซ-์เจนกินส์ ใหก้ารพยากรณ์ได้อย่างแม่นย า 
 
ค าส าคัญ 
 เทคนิคการพยากรณเ์ชิงสถิติ, ตัวแบบพยากรณ์, คา่เฉลีย่เปอรเ์ซ็นตค์วาม คลาดเคลื่อนสัมบรูณ,์ วิธีการ
ของบอกซ-์เจนกินส์, วิธีการท าให้เรียบแบบเอกซโ์พเนนเชียลทีม่ีแนวโน้มแตไ่ม่มีฤดูกาล 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to develop the model of forecasting the amount of 
credit card payment by studying statistical forecasting technique including Box-Jenkins method 
and holt’s linear trend exponential smoothing which base on the lowest average of mean 
absolute percent error: MAPE. The selected sample was monthly credit card payment data during 
2010 to 2015 to predict monthly credit card payment in 2016. The data were separated into 2 
groups; first group was monthly credit card payment data during 2010 to 2015 for making 
forecasting model and the other was monthly credit card payment data for comparing the 
accurate measurements of forecasting. The study revealed that Box-Jenkins method gave the 
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lowest mean absolute percent error of forecasting in 2016 thus it was concluded that Box-Jenkins 
method was the most accurate method of forecasting. 
 
Keywords:  Statistical Forecasting Techniques, Forecasting Model, Box-Jenkins method, holt’s 
linear trend Exponential Smoothing 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันการใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีแนวโน้มว่าจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากบัตรเครดิตมีบทบาทส าคัญและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังนี้ ยังถือได้ว่าบัตรเครดิตเข้ามามีบทบาท
ในการด ารงชีวิตของประชาชน และส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก และปริมาณใน
การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 การใช้บัตรเครดิตเพื่อการช าระสินค้าและบริการของคนไทยในแต่ละปีมีมากขึ้น ยกตัวอย่าง ในปี 2558 
มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นจ านวน 405,447,000 รายการ และในปี 2559 มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น
เป็น 443,245,000 รายการ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) เนื่องจากการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตมีข้อดีหลาย
ประการ อาทิ ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าก่อนแล้วจึงช าระเงินให้แก่ธนาคารภายหลัง หรือสามารถผ่อนจ่ายได้ตาม
อัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงไว้ ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือ การรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดในการใช้จ่ายค่าสินค้าหรือการ
บริการต่าง ๆ ซึ่งท้ังหมดท าให้บัตรเครดิตเปน็ท่ีนิยมใช้สาหรบัผู้ใช้บัตรเครดิตมากข้ึน ธนาคารต่าง ๆ มักหากลยุทธ์วิธี
ทางการตลาดเพื่อให้ผู้ใช้บัตรเครดติมคีวามสนใจ พอใจ และหันมาใช้บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้ม
การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2559) ปริมาณการใช้บัตรเครดิต
ของคนไทยจึงเป็นตัวเลขท่ีน่าสนใจของสถาบันการเงิน หากพบว่ามีการใช้จ่ายในช่วงเวลาใดที่ลดน้อยลง อาจส่งผล
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ดังนั้นหากสถาบันการเงินสามารถทราบถึงแนวโน้มในการใช้บัตรเครดิตว่า มี
ช่วงเดือนใดที่มีปริมาณการใช้บัตรเครดิตลดลง อาจช่วยให้ทางสถาบันฯ คิดโปรโมช่ัน หรือจัดแผนกลยุทธ์ให้
เหมาะสมและเพิ่มยอดการใช้จ่ายให้มากข้ึน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ในการพยากรณ์
ครั้งนี้ต้องการทราบถึงแนวโน้มการใช้บัตรเครดิตในอนาคต เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถน าผลวิเคราะห์มาสรุป
จัดท าแผนการตลาด จัดหาโปรโมชั่นในช่วงที่มียอดไม่สูงนัก ท าให้ผู้บริโภคหันมาใช้บัตรเครดิตกันมากข้ึน และส่งผล
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในอนาคต 
 จากเหตุผลข้างต้นจึงส่งผลให้เกิดงานวิจัยครั้งนี้ข้ึน โดยผู้วิจัยต้องการพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่าน
บัตรเครดิตในปี 2559 เพื่อการศึกษาหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตร
เครดิตรายเดือนมากที่สุด ด้วยเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 2 วิธี ได้แก่ วิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มี
แนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล และ วิธีของบอกซ์-เจนกินส์ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
(Mean Absolute Percent Error: MAPE) 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับพยากรณ์ปรมิาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดติรายเดือนมาก
ที่สุด ด้วยเทคนคิการพยากรณเ์ชิงสถิติ 2 วิธี ได้แก่ วิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโนม้แต่ไม่มี
ฤดูกาล และ วิธีของบอกซ์-เจนกินส ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 
ขอบเขตด้านข้อมูล  
 ข้อมูลที่ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์คือข้อมูลการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่น ามาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.bot.or.th จัดท าโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแบ่งข้อมูลการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

248 

ข้อมูลปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต และน ามาวิเคราะห์เพื่อการวิจัยเพียงเฉพาะข้อมูลปริมาณการช าระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 ผู้วิจัยเลือกวิธีการเพื่อพยากรณ์หาแนวโน้มการใช้บัตรเครดิตเพื่อการใช้จ่าย โดยวิธีการวิเคราะห์อนุกรม
เวลา (Time Series Data) 2 วิธี ได้แก่ วิธีของบอกซ-์เจนกินส์ (Arima) และวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล
ที่มีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล (Exponential Smoothing) 
 ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 1. Hoshmand (2009) กล่าวถึงข้อมูลอนุกรมเวลา เป็นชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บล าดับ ให้มี
ความต่อเนื่องกันภายใต้การเพิ่มขึ้นของเวลา โดยจะต้องเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและมีความต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งตามความต้องการ เช่น ข้อมูลบันทึกรายวัน  ของปริมาณน้ าในเขื่อน ข้อมูลปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะก าหนดเวลาในการจัดเก็บเริ่มต้น และก าหนดเวลาในการจัดเก็บสิ้นสุดเท่าๆ กันทุกปี การ
จัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลามีวัตถุประสงค์สาคัญ  เพื่อการสร้างแบบจ าลองในการท านายปริมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา  
 2. Hoshmand (2009) อธิบายความหมายของการวิเคราะห์อนุกรมเวลา หมายถึง การท านาย
ปริมาณข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีต ซึ่งเป็นเทคนิควิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับช่วงเวลาที่มีความเท่ากัน ช่วงเวลาอาจหมายถึง วัน เดือน ไตร
มาส หรือปี และการวิเคราะห์อนุกรมเวลานี้ก็เพื่อต้องการพยากรณ์ปริมาณข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความ
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีขึ้นต่อกันของชุดข้อมูล เช่น ส่วนของแนวโน้ม (Trend Component) 
ส่วนของฤดูกาล (Seasonal Component) ส่วนของวัฏจักร (Cyclical Component) และส่วนของเหตุการณ์
ผิดปกติ (Irregular Component) จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการวิเคราะห์อนุกรมเวลา คือ วิเคราะห์หาตัวแปรที่
เหมาะสมกับการสร้างแบบจ าลองในการท านาย (Time Series Model) ซึ่งค่าพยากรณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลในอดีต 
 3. เจริญ หมื่นชล (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ไดเนอร์สคลับในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตไดเนอร์สคลับ
ที่มาท าธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารซิตี้แบงก์จ านวน 418 คน โดยใช้ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตไดเนอร์สคลับในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิมากกว่าผู้ชาย มีอายุในช่วง 31-40 ปี มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
 4. สุทธิเกียรติ ไตรรัตนาพรกุล (2552) ได้ศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และคุณค่า
ตราสินค้า ที่มีผลต่อพฤติกรรม การใช้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยของผู้ถือบัตรในเขตกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงเท่า ๆ กัน มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 15,000-29,999 บาท 
 5. กฤตภาส ศรลัมภ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าและ
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของสมาชิกบัตร AMEX ในเขตกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ี
มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน และความถี่ในการใช้บัตรเครดิต แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ท าวิจัยในการพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน 
โดยมีแหล่งที่มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการเก็บข้อมูลการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน ตั้งแต่เดือน
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มกราคม ปี 2553 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2559 ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่  1 ตั้งแต่เดือน มกราคม 
ปี 2553 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2558 ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการทางสถิติ 2 วิธี คือ วิธี
ของบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล และข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี 2559 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2559 ส าหรับตรวจสอบผลของการพยากรณ์ของ 2 ตัวแบบข้างต้นที่ได้
พยากรณ์ขึ้นมาจากข้อมูลชุดที่ 1 
 2. ศึกษาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเป็นพิจารณาว่าอนุกรมเวลานั้นมีลักษณะของข้อมูลเป็นแบบ
ใด มีแนวโน้ม หรือ ส่วนประกอบของฤดูกาลหรือไม่ เพื่อใช้ในการก าหนดตัวแบบให้กับเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
ทั้ง 2 วิธี โดยพิจารณาจากกราฟ Sequence Chart (X, Y) 
 เมื่อ X แทนปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน 
  Y แทนอนุกรมเวลาของปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ คือ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใน
การวิเคราะห์ตัวแบบ 2 ตัวแบบ ได้แก่ วิธีของบอกซ์-เจนกินส์ และ วิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มี
แนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล 
   3.1.1 วิธี ของบอกซ์ -เจนกิ นส์  ห รื อ  ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 
Average) เป็นเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติวิธีหนึ่งที่นักวิเคราะห์ทางสถิตินิยมเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและมีความ
แม่นย า โดยน ามาใช้ในการพยากรณ์กับชุดข้อมูลที่มีตัวแปรเพียงตัวแปรเดียว และเป็นข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาที่มี
การบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เทคนิคนี้ประกอบไปด้วย 3 เทคนิค ได้แก่ AR (Autoregressive), I (Integrated), 
MA (Moving average) ร่วมกันก าจัดปัจจัยรบกวนเพื่อลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ลง มีวิธีการพยากรณ์ คือ 
ต้องก าหนดค่าพารามิเตอร์ให้กับแบบจ าลอง และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวน (พงศ์เทพ วิวรรธนะ
เดช, 2550) 
   ค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองจะอยู่ในรูปแบบ ARIMA( p, d, q ) โดย  
     p = จ านวนล าดับของ Autoregressive 
     d = จ านวนล าดับของ Differencing 
     q = จ านวนล าดับของ Moving average 
      แบบจ าลอง ARIMA มีด้วยกัน 3 ชนิด ดังน้ี 
 1. Differenced model หรือ Random Walk : ARIMA (0,1,0)              
                                    (1) 
  
 โดยที ่  คือ ค่าของข้อมูลล าดับที่   
    คือ ค่าของข้อมูลล าดับก่อนหน้า 1 ล าดับ   
      คือ ค่าคงท่ี 
 2. First-order autoregressive model : ARIMA (1,0,0) 
   

    (2) 
 
 โดยที ่   คือ ค่าของข้อมูลล าดับที่   
     คือ ค่าของข้อมูลล าดับก่อนหน้า 1 ล าดับ   
      คือ ค่าคงท่ี 
      คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ 
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 3. Differenced first-order autoregressive model : ARIMA (1,1,0) 
 

 (3) 

 
 โดยที ่   คือ ค่าของข้อมูลล าดับที่   

     คือ ค่าของข้อมูลล าดับก่อนหน้า 1 ล าดับ   

     คือ ค่าของข้อมูลล าดับก่อนหน้า 1 ล าดับ   

       คือ ค่าคงท่ี 
       คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ 
   3.1.2 วิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโนม้แต่ไม่มีฤดูกาล หรือ Holt’s 
linear trend Exponential Smoothing   เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกับชุดข้อมูลอนุกรมเวลาที่มสี่วนประกอบของ
แนวโน้มแตไ่ม่มีอิทธิพลของฤดูกาล มีตัวแบบสมการและตัวแบบการพยากรณ์ ดังนี้ (สมเกยีรติ เกตุเอีย่ม, 2548) 
    

     (4) 

       (5) 
 โดยที ่     คือ ค่าของอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
    และ   คือ ค่าของพารามิเตอร์ของตัวแบบแสดงระยะตดัแกน และความฝนัแปรตาม
ฤดูกาล ตามล าดับ 
       คือ ค่าของอนุกรมเวลาของความ คลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงปกตแิละเป็น
อิสระกัน ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย ์และความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา  
        คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 
    และ  คือ ค่าประมาณ ณ เวลา t ของพารามิเตอร์  และ  ตามล าดับ 
 โดยที ่  
    
  และ  คือ ค่าคงท่ีการท าให้เรียบ โดยที่ 0< <1 และ 0< <1 
    คือ  ค่าของเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n โดยที่ n แทนจ านวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชดุที่ 1 
    คือ  ค่าของจ านวนฤดูกาล 
  3.2 การเปรยีบเทียบวิธีการพยากรณ์ในงานวิจัยครั้งนี้ไดเ้ลือกตัวแบบพยากรณท์ี่เหมาะสมกับการ
ใช้พยากรณ์ปรมิาณการช าระเงินผา่นบัตรเครดติรายเดือนมา 2 วิธี โดยจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ 
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE)  
 

                                                        (6) 

 เมื่อ  คือ ค่าอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
    คือ ค่าพยากรณ์ของอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
  หากตัวแบบพยากรณ์ใดมคี่า MAPE  ต่ าที่สุด แสดงให้เห็นว่าตัวแบบนั้นมีความเหมาะสมกับการ
พยากรณด์้วยข้อมูลปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตชุดนี้มากท่ีสดุ 
  3.3 การประเมินความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ผู้วิจัยน าข้อมลูที่ไดจ้ากการพยากรณ์จาก
ข้อมูลชุดที่ 1 ด้วยเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถติิทั้ง 2 วิธี ประเมินความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ด้วยข้อมูลชุด
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ที่ 2 โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เรียกว่า Back cast คือ การน าข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์มาเปรียบเทยีบกับข้อมูล
จริงเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อน 
 4. การพยากรณ์ปรมิาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน ตั้งแต่เดอืนมกราคม ปี 2553 ถึง เดือน
ธันวาคม ปี 2558 จะเลือกใช้วิธีเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถติิที่ให้ค่า MAPE ต่ าที่สุด โดยใช้ข้อมูลปริมาณการช าระ
เงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนตั้งแตเ่ดือนมกราคม ปี 2553 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2558 
 
ผลการศึกษา 
 ผลของการศึกษาเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถติิทั้ง 2 วิธีโดยใช้ข้อมูลปริมาณการช าระเงินผ่านบตัรเครดติ
รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2553 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2559 ได้ข้อสรุปดังนี ้
 1. ผลการศึกษาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา   จากข้อมูลปรมิาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตราย
เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2553 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2559 โดยการพิจารณาจากกราฟ Sequence Chart (X , 
Y ) ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 Sequence Chart : แสดงปริมาณการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตรายเดือนท่ีเกิดตั้งแต่ปี 2553 ถึง เดือน
ธันวาคม ปี 2559 

 พบว่า การเคลื่อนไหวของปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตจะมแีนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึง ปี 2559 แต่ไม่เกิดลักษณะปริมาณการใช้งานท่ีเป็นแบบฤดูกาล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การพยากรณ์โดยวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล   หลังจากท่ีได้
พิจารณาข้อมูลสถิติอนุกรมเวลาชุดที่ 1 คือ ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมปี 
2553 ถึงเดือนธันวาคมปี 2558 จะพบว่าอนุกรมเวลาชุดนี้มีค่าแนวโน้ม แต่ไม่มีส่วนประกอบของฤดูกาล ดังนั้นจึง
ก าหนดตัวแบบพยากรณ์ที่เป็นไปได้คือ Holt’s linear trend (ตัวแบบที่มีข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มแต่ไม่มี
อิทธิพลของฤดูกาล) ซึ่งมีค่าสถิติ Ljung-Box ไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.000 
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 2. การพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ จากข้อมูลสถิติอนุกรมเวลาชุดที่ 1 คือ ปริมาณการช าระ
เงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2553 ถึงเดือนธันวาคมปี 2558 เมื่อน าลักษณะของกราฟ ดังรูป
ที่ 1 มาพิจารณาจะพบว่า อนุกรมเวลาชุดนี้มีส่วนประกอบของฤดูกาล แต่ไม่มีค่าแนวโน้ม ดังนั้นจึงก าหนดตัวแบบ
พยากรณ์ที่เป็นไปได้ พร้อมกับค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ARIMA (1,1,1)(1,0,0) ซึ่งมีค่าสถิติ Ljung-Box ไม่มีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.132 จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบ ARIMA(1,1,1)(1,0,0) มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับการพยากรณ์ 
 3. การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์และการประเมินความคลาดเคลื่อน   การทดลองหาตัวแบบ
พยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ ได้ตัวแบบ ARIMA(1,1,1)(1,0,0) มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ MAPE เท่ากับ 3.014 
และวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล ได้ตัวแบบ Holt’s linear trend มีค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ MAPE เท่ากับ 3.891 จะเห็นได้ว่า วิธีของบอกซ์-เจนกินส์ มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ MAPE ที่ต่ าที่สุด ดังนั้น
ผู้ท าวิจัยจึงใช้ข้อมูลชุดที่ 2 ได้แก่ ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมปี 2559 มาท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตของปี 
2559 เพื่อทดสอบความแม่นย าของผลสรุปและหาตัวแบบพยากรณ์ที่มีข้อมูลจากการพยากรณ์ที่มีความความ
คลาดเคลื่อนกับข้อมูลจริงน้อยที่สุด และพบว่าวิธีของบอกซ์-เจนกินส์มีความแตกต่างกับข้อมูลจริงน้อยที่สุด ดัง
ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1  ตารางเปรยีบเทียบความคลาดเคลื่อนระหวา่งข้อมูลจริงและข้อมลูที่ได้จากการพยากรณ์ 

เดือน 
/ปี 

ข้อมูลปริมาณการช าระ
เงินผ่านบัตรเครดิตจริง 

(‘1000 รายการ) 

การพยากรณ ์

Exponential Smoothing 
(‘1000 รายการ) 

Box-Jenkins method 
(‘1000 รายการ) 

1/59 35,440 35,896 35,138 
2/59 34,639 36,089 33,399 
3/59 36,510 36,238 36,293 
4/59 36,223 36,462 35,343 
5/59 37,209 36,664 35,532 
6/59 35,555 36,900 36,579 
7/59 37,390 37,054 36,529 
8/59 37,635 37,281 37,104 
9/59 35,546 37,509 36,209 
10/59 38,331 37,636 37,440 
11/59 37,181 37,878 37,998 
12/59 41,586 38,061 40,253 

ค่าเฉลี่ยส่วนต่างความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

(MAE) 
1077.962 812.956 

 
 ตารางแสดงค่าปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปี 
2558 และแสดงค่าผลต่างของปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตระหว่างข้อมูลจริงและข้อมูลจากการพยากรณ์  
จะเห็นได้ว่า วิธีของวิธีของบอกซ์-เจนกินส์มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตร
เครดิตรายเดือนจากข้อมูลจริงเท่ากับ 812,956 รายการ และวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโน้ม
แบบไม่มีฤดูกาลมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์การช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนจากข้อมูลจริง



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

253 

เท่ากับ 1,077,962 รายการ แสดงให้เห็นว่าวิธีของบอกซ์-เจนกินส์มีข้อมูลจากการพยากรณ์ ที่มีความแตกต่างกับ
ข้อมูลจริงน้อยที่สุด 
สรุปผลการวิจัย    
 การพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลปริมาณการช าระ
เงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 ถึงป ี2558 เพื่อพยากรณ์ปริมาณการช าระ
เงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนในปี พ.ศ. 2559 และได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบด้วยปริมาณการ
ช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนในปี 2553 ถึงปี 2558 ส าหรับสร้างตัวแบบพยากรณ์ ชุดที่ 2 ประกอบด้วย
ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนในปี 2558 ส าหรับการเปรียบเทียบความถูกต้องของค่าพยากรณ์ และ
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาหาตัวแบบที่เหมาะสมจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ MAPE ที่ต่ าที่สุด โดยมีวิธีการพยากรณ์  2  
วิธี ได้แก่  วิธีของบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาล หลังจาก
การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือน พบว่าวิธีการของบอกซ์-เจน
กินส์ ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ MAPE เท่ากับ 812,956 รายการ ซึ่งต่ ากว่าวิธีการท าให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มี
แนวโน้มแต่ไม่มีฤดูกาลที่มคี่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ MAPE เท่ากับ 1,077,962 รายการ และพบว่าวิธีของบอกซ์-เจนกินส์มี
ความแตกต่างกับข้อมูลจริงน้อยที่สุด จึงมีความเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ปริมาณการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต
รายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีตัวแบบท่ีเหมาะสมกับการพยากรณ์ คือ ARIMA(1,1,1)(1,0,0) 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 สถาบันการเงินสามารถน าวิธีการสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิควิธีของบอกซ์ -เจนกินส์มาใช้พยากรณ์
ปริมาณการใช้บัตรเครดิตในอนาคตได้ เนื่องจากเป็นเทคนิควิธีที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ด้วยเทคนิคการ
พยากรณ์ตามวิธีการดังกล่าว หากสถาบันการเงินมีการก าหนดแผนการตลาดเพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บัตร
เครดิตมากขึ้น ก็อาจส่งผลดีต่อสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศได้ แนวทางการส่งเสริมยอดการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิต อาจท าได้โดยโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ จัดโปรโมช่ัน ร่วมกับการให้ส่วนลดเงินสด การแลกแต้ม
คะแนนสะสม สิทธิพิเศษดูภาพยนตร์ เข้าพักโรงแรม หรือรับประทานอาหาร 
 ผู้สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการจัดท าข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ปริมาณการ
ช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรายเดือนของแหล่งข้อมูลอื่นได้โดยการพยากรณ์จะต้องค านึงถึงลักษณะอนุกรมเวลาของ
ข้อมูลเป็นส าคัญ 
 ในการวิจัยครั้งถัดไปควรเพิ่มจ านวนระเบียนของข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ละเอียด
และแม่นย ามากขึ้น เพิ่มเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติให้หลากหลายขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจใช้ตัวแบบการ
พยากรณ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา 
2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 2) ด้าน
คุณภาพด้านการจัดการห้องปฏบิัติการ 3) คุณภาพด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอนปฏิบัติการ เพื่อหาข้อมูล
ที่ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา 2103305 กระบวนการ
ผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกลของนิสิตช้ันปีที่ 3 และได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุน เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน สภาพห้องเรียนและขนาดกลุ่มเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel  
 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน วิชา 2103305 กระบวนการผลิต
ทางวิศวกรรมเครื่องกล มีดังนี้ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  X  
=3.93, SD=0.72 ด้านคุณภาพด้านการจัดการห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  X  =3.59, SD=0.86 และ
คุณภาพด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอนปฏิบัติการอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย X  =4.23, SD=0.67 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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Abstract 
 The purpose of this study was to study the opinions of the 3rd year students of the 
Department of Mechanical Engineering.  Faculty of Engineering Chulalongkorn University for 
teaching and learning management 2103305 Manufacturing Process for Mechanical Engineering 
consists of 3 aspects: 
 1) The quality of instructional management of professor. 
 2) Quality of laboratory management. 
 3) Quality of staff services. To find information that is used as a guide to analyze and 
improve  
 Students, Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn 
University and information about supporting factors.  
Such as: Equipment for teaching, Classroom and Group Size, The instrument used to collect data 
was a questionnaire developed by the researcher.  Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. Using Microsoft Excel. 
 The study indicated that The opinions of the student in 2103305 Manufacturing Process 
for Mechanical Engineering is as follows.  The quality of instructional management of the 
instructors was at a high level. The quality of laboratory management was at a high level. The 
quality of service provided by the teaching assistants was at a high level. 
 
Keywords: Opinions; Manufacturing Process for Mechanical Engineering 
 
บทน า  
 ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตใน
หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ท าการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลมีห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการท างานแก่นิสิต บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการทั้งภายใน
และภายนอก โดยเฉพาะนิสิตหลกัสูตรในระดับปรญิญาตรีได้มกีารจัดการเรียนการสอน วิชา 2103305 กระบวนการ
ผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะจัดเตรียมพื้นท่ีพร้อมเครื่องมือกลและวัสดุอุปกรณเ์ครือ่งมือเพื่อความปลอดภัยใน
การฝึกภาคปฏิบัติ การตรวจเช็คเตรียมความพรอ้มด้านพื้นที่ ระบบแสงสว่าง ระบบการระบายอากาศห้องปฏิบัตกิาร 
การจัดเตรียมเนื้อหาการสอนของอาจารย ์รวมถึงเจ้าหน้าท่ีช่วยสอนภาคปฏิบัติ ในการถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้เรียนเพื่อรองรับนิสิตช้ันปีที่ 3 สาขาเครื่องกล ที่จะต้องลงมือฝึกในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ จ านวน
ประมาณ 80 คนต่อช้ันปีในภาคการศึกษาที่ 1 โดยในเนื้อหาวิชาจะแบ่งออกเป็น 4 สถานี ได้แก่ เครื่องกัด (Milling 
Machine) เครื่องเชื่อม (Welding Machine) เครื่องกลึง  (Turning Machine) และโลหะแผ่น (sheet metals) ซึ่ง
จะมีการฝึกหัดที่มีความแตกต่างกันออกไป 
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ความส าคัญของปัญหา 
 จากพันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่จะต้องจัดให้นิสิตได้รับการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการวิจัยส ารวจเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น ของนิสิตช้ันปีที่  3 ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา 2103305 
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการเรียนการสอนแก่นิสิตในรุ่นต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน วิชา 2103305 
 2. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีต่อการจดัการห้องปฏิบตัิการ 
 3. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอนปฏิบัติการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลจากการท าวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ครั้งนี้เป็นการรวบรวมความคิดเห็นกลุ่ม
ประชากร (Population) ได้แก่ นิสิตช้ันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 77 คน 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ความคิดเห็นคือข้อเสนอช้ีแนะตามหลักกระบวนความคิดของตนเองอย่างมีเหตุผล โดยการตัดสินใจว่า
สิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิด สิ่งนั้นใช่หรือไม่ใช่ สามารถให้ค าตอบตามความรู้สึกนึกคิดแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือการ
เขียนบอกเล่า จากการศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของ ชิศากัญญ์  เล่าชู[2] และWebster[10] พบว่า
ความหมายของความคิดเห็น คือ การตัดสินใจอะไรสักอย่างส่วนใหญ่จะใช้แนวคิดของตนเองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะไม่ใช้
ความนึกคิดจากบุคคลอื่นมาพิจารณาในการตัดสินใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของ อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์[9] พบว่าค าจ ากัดความของความคิดเห็น คือ การเลือกตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่าง
ลงไปโดยสิ่งนั้นมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ และสุดท้ายผู้วิจัยยังได้ศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของ 
 จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์[1] พบว่า ความคิดเห็นคือความรู้สึกที่มาจากทัศนคติ เช่นความปรารถนากับความ
ต้องการในสิ่งที่เป็นไปได้จากสถานการณ์ และมีความเช่ือมั่นในตนเองที่อาศัยหลักการมากกว่าความเช่ือมั่นทาง
ความรู้สึก 
 จากการค้นคว้าศึกษานี้ อาจสรุปได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกที่ได้เห็น ได้ฟังจากสิ่งรอบข้าง
โดยได้แสดงออกจากความเชื่อโดยมีวิจารณญาณ ข้อวินิจฉัยที่อาจจะบอกไม่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้จากการ
ยอมรับหรือปฏิเสธจากบุคคลอื่น 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร 
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 ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 77 คนประกอบด้วยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการท าวิจัย ก าหนดจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 2103305 
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 77 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้
จากการเปิดตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (อ้างใน มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี  สวัสดิสรรพ์[13]) การ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ประชากรมีขนาดเท่ากับ 77 คน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 71 คน ส่วนอีกจ านวน 6 คน ที่ไม่ตอบแบบสอบถามเนื่องจากออกไปดูงานต่างจังหวัด 
 
เคร่ืองมือวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบปลายปิด 
(Closed form) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended form) ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แบบสอบถามมี 1 ชุด ส าหรับนิสิตเป็นผู้ตอบค าถาม
แบบสอบถามในการท าวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน แต่ละตอนจะประกอบด้วยค าถามที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การท าวิจัย ดังนี ้
 ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ก าหนดให้ตอบ (Check List) และเติมค าลงใน
ช่องว่างที่ก าหนดให้ ประกอบด้วย เพศ และกลุ่มในช้ันเรียนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการทางห้องปฏิบัติการวิชา 
2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล มีข้อค าถาม 32 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวของ Likert แต่ละข้อค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริการในห้องปฏิบัติการวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 ด้าน ดังน้ี 
  2.1 ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 3 ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชา 
2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 10 ข้อ 
  2.2 คิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ต่อคุณภาพด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ จ านวน 11 ข้อ 
  2.3 ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ต่อคุณภาพด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอนปฏิบัตกิาร 
จ านวน 11 ข้อ 
 ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนออ่ืนๆ เกี่ยวกับ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
วิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล คุณภาพด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ คุณภาพด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอนปฏิบัติการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 1. เรียนน าเสนอเพื่อขออนุญาตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา 
2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ในการเก็บข้อมูลในห้องปฏิบัติการส าหรับจัดการเรียนการสอน
วิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามในการเรียนปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกลครั้งสุดท้าย
ของภาคเรียน และเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 
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สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้สถิติที่ใช้ คือ 
 1. ค่าร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี่ย (X ) 
 3.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิต ช้ันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ผู้วิจัย
น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป  
 นิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนวิชา 2103305 
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นนิสิตช้ันปีท่ี 3 จ าแนกเป็นนิสิตเพศชายจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.73 เปอร์เซ็นต์ เป็นเพศหญิงจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.68 เปอร์เซ็นต์ 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 3 ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอน วิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีท่ี 3 ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
วิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็น
ในแต่ละรายการที่ประเมินปรากฏผลดัง ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 3 ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชา 
2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ล าดับที ่ รายการประเมินความคิดเห็น X  S.D. การแปลผล 

1 อาจารยผ์ู้สอนมีจ านวนเพียงพอ 4.25 0.57 มาก 
2 เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ 
3.81 
 

0.74 มาก 

3 อาจารยผ์ู้สอนบรรยายเนื้อหาในรายวิชาแต่ละหน่วยฝึกให้กับนสิิต
ได้เข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัตไิด้ในระดับใด 

3.84 0.65 ปานกลาง 

4 อาจารยผ์ู้สอนให้นิสติรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากการเรียน
ปฏิบัติการ 

3.94 0.72 ปานกลาง 

5 การมอบหมายงานมีความเหมาะสมกับเวลาฝึกภาคปฏิบัต ิ 3.30 0.87 ปานกลาง 
6 อาจารย์ตอบข้อค าถามของนิสิตจากการเรยีนในรายวิชาได้อย่าง

ชัดเจน 
3.71 0.73 มาก 

7 อาจารยผ์ู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสม 3.89 0.76 มาก 
8 อาจารยผ์ู้สอนตรวจเช็คตดิตามประเมินผลการเรยีนทั้งใน

ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิอยู่ตลอดเวลา 
4.06 0.80 มาก 

9 อาจารยผ์ู้สอนมีบุคลิกภาพโดยรวมวางตัวอย่างเหมาะสม 4.31 0.58 มาก 
10 จากเนื้อหาวิชาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ผู้เรียนมีทักษะจากการ

เรียนรู้วิชาน้ีไปใช้ประโยชน์ได ้
4.16 0.77 มาก 

 Total 3.93 0.72 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล มีความคิดเห็นมากที่สุดในล าดับที่ 9 คือ อาจารย์ผู้สอนมี
บุคลิกภาพโดยรวมวางตัวอย่างเหมาะสม (X =4.31, S.D. =0.58)  
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชา 2103305 
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกลสรุปได้ดังนี้ 
  • ควรส่งงานของแต่ละฐานอย่างชัดเจน ว่าในรายงานแต่ละฐานควรมีหัวข้ออะไรบ้างมี
รายละเอียดของงานให้อ่านให้เข้าใจตรงกันทุกคน 
  • เวลาเรียนของภาคปฏิบัติน้อยเกินไป ไม่เหมาะสมกับงานท่ีมอบหมายให้ 
 3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 3 ต่อคุณภาพด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 3 ที่มีต่อคุณภาพด้านการจัดการห้องปฏิบัติการส าหรับการ
เรียนการสอนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการที่ประเมินปรากฏผลดัง ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ต่อคุณภาพด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ 

ล าดับที ่ รายการประเมินความคิดเห็น X  S.D. การแปลผล 
1 พื้นที่มีความเหมาะสมในการปฏบิตัิงาน 3.66 0.82 มาก 
2 การจัดวางต าแหน่งโต๊ะปฏิบัติงานแต่ละหน่วยฝึก มีความ

เหมาะสม 
3.74 0.77 มาก 

3 ช้ันวางสัมภาระ โต๊ะ เก้าอี้เพียงพอกับจ านวนนิสิต 3.00 1.06 ปานกลาง 
4 การอบรมแนะน าข้อปฏิบัติในการท างานในห้องปฏิบัติการมี

ความเหมาะสมระดับใด 
3.94 0.62 มาก 

5 ระบบแสงสว่างในห้องปฏิบัติการแต่ละหน่วยฝึกมคีวาม
เหมาะสมระดับใด 

4.06 0.74 มาก 

6 ระบบระบายถ่ายเทอากาศมีความเหมาะสมระดับใด 3.45 0.91 ปานกลาง 
7 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแต่ละหน่วยฝึกมีจ านวนเพียงพอ

เหมาะสมระดับใด 
2.92 1.00 ปานกลาง 

8 ป้ายเตือนความปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในระดบัใด 

3.73 0.88 มาก 

9 สภาพความสะอาดห้องปฏิบัติการ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ พื้น ห้องน้ า
โดยรวม 

3.60 0.94 มาก 

10 ตู้ยาสามัญและเบอร์โทรฉุกเฉินมีความเหมาะสมในระดบัใด 3.95 0.83 มาก 
11 เวลาที่ใช้ในการฝึกมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการฝึกในระดับ

ใด 
3.44 0.89 ปานกลาง 

 Total 3.59 0.86 มาก 
 จากตารางที่  2  พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทาง
วิศวกรรมเครื่องกล มีความคิดเห็นมากที่สุดในล าดับที่ 5 คือ ระบบแสงสว่างในห้องปฏิบัติการแต่ละหน่วยฝึกมีความ
เหมาะสมระดับใด (X =4.06, S.D. = 0.74) 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตในด้านการจัดการห้องปฏิบัตกิารสรุปไดด้ังนี้ 
 • เครื่องมือช ารุด 
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 • เครื่องมืออุปกรณ์ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ สภาพไม่สมประกอบ ท าให้ท างานได้ล าบากและไม่
ครอบคลมุตามต้องการ 
 • เครื่องมือไม่พอใช้เวลาท าโครงงาน 
 • อยากให้อุปกรณ์เพยีงพอและทันสมัยกว่านี ้
 • อุปกรณ์ช ารดุและไมเ่พียงพอ เวลาเปิดห้องปฏิบตัิการไม่สอดคล้องกับตารางเรียน 
 • อุปกรณ์น้อยแย่งกันใช้ 
 • อยากให้มีเพลงเปดิห้องปฏิบัติการเพื่อความสุนทรีในการท างาน 
 • เครื่องมือไมเ่พียงพอ 
 • อุปกรณ์เก่าไปหน่อย ความคลาดเคลื่อนสูงเกินไป 
 • เปิดห้องปฏิบัติการช่วงเช้าช้าท าการบ้านไม ่
 4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนสิิตชั้นปีที่ 3 ต่อคุณภาพด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ช่วย
สอนปฏบิัติการ 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสติชั้นปีที่ 3 ต่อคุณภาพด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอน
ปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนวิชา 2103305 กระบวนการผลติทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นการวิเคราะหห์า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคดิเห็นในแตล่ะรายการที่ประเมินปรากฏผลดัง ตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ต่อคุณภาพด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอน
ปฏิบัติการ 

ล าดับที ่ รายการประเมินความคิดเห็น X  S.D. การแปลผล 
1 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกมีจ านวนเพียงพอกับการฝึกปฏิบตัิ

ของนิสิต 
3.91 0.79 มาก 

2 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกมีความเอาใจใส่ต่อนิสติที่มา
ปฏิบัติงาน 

4.19 0.67 มาก 

3 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 4.31 0.59 มาก 
4 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกมีความสุภาพเรียบร้อยวางตัวอย่าง

เหมาะสม 
4.32 0.65 มาก 

5 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกเป็นผู้ทีไ่ม่เลือกปฏิบัตติ่อนิสติที่มา
ปฏิบัติงาน 

4.43 0.66 มาก 

6 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตัิงาน 3.88 0.79 มาก 
7 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกเป็นผู้มคีวามเสยีสละในการ

ปฏิบัติงาน 
4.40 0.71 มาก 

8 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 4.33 0.60 มาก 
9 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกมีความรู้และทักษะการปฏิบตัิงานได้

เหมาะสม 
4.42 0.59 มาก 

10 ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกมีเทคนคิถ่ายทอดแนะน าการ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม 

4.17 0.70 มาก 

11 ผู้ช่วยสอนสามารถตอบข้อซักถามในระหว่างการปฏบิัติงานได้
ในระดับใด 

4.20 0.62 มาก 

 Total 4.23 0.67 มาก 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทาง
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วิศวกรรมเครื่องกล มีความคิดเห็นมากที่สุดในล าดับที่ 5 คือ ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกเป็นผู้ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
นิสิตที่มาปฏิบัติงาน (X =4.43, S.D. =0.66) 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ช่วยสอนปฏิบัติการสรุปได้ดังนี้ 
 • ผู้ช่วยสอนฐาน Milling ตอบค าถามไมเ่ข้าใจ สว่านไม่เพียงพอ เครื่องเชื่อมไม่เพียงพอ 
 • ผู้ช่วยสอนฐาน Milling แนะน ามากเกินไป และแนะน าผิดหลายครั้งซึ่งท าให้เสียเวลาท างาน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัย
สรุป และอภิปรายผลดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหส์รุปได้ดังนี ้
 1. นิสิตกลุม่ตัวอย่างเป็นนิสิตเพศชายจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 88.73 เป็นเพศหญิงจ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.68  
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสติที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผ์ู้สอนวิชา 
2103305 กระบวนการผลติทางวิศวกรรมเครื่องกล พบว่า ความคดิเห็นของนิสิตในด้านคณุภาพการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผูส้อน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสติที่มีต่อคณุภาพด้านการจดัการหอ้งปฏิบัติการ พบว่า ความ
คิดเห็นของนิสิตในด้านคุณภาพการจัดการห้องปฏิบัติการ ส าหรับการเรียนการสอนวิชา2103305 กระบวนการผลิต
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสติที่มีต่อคณุภาพด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอน
ปฏิบัติการวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต ช้ันปีที่  3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล คุณภาพการจัดการห้องปฏิบัติการ และ
คุณภาพด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีช่วยสอนปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ดังนี ้
 
 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทาง
 วิศวกรรมเครื่องกล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่นิสิตมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ 
จ านวนของอาจารย์ผู้สอนมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ท าให้นิสิตได้รับความรู้อย่างพอเพียงในการศึกษา เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ท าให้นิสิตสามารถวัดความส าเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนโดยวัดได้ตาม
วัตถุประสงค์ของวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล ในเรื่องการใช้สื่อส าหรับการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม นิสิตเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เป็นอย่างดี เมื่อนิสิตมีข้อซักถามอาจารย์
ผู้สอนก็สามารถตอบข้อซักถามไดอ้ย่างเหมาะสม ท าให้นิสิตมีความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้อาจารย์
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ผู้สอนยังติดตามประสิทธิของนิสิตทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ท าให้นิสิตมีความมั่นใจในความรู้ที่ได้รับ
ในวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นิสิตสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บั
น าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์ ใจเที่ยง[8] (2540) กล่าวไว้ว่า ครูที่ดีคือครูที่สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี มีลักษณะการสอนที่ดี เช่น มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า สอนอย่างค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสังคมได้ 
 ด้านคุณภาพการจัดการห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชา 2103305 กระบวนการผลิต
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่นิสิตมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ พื้นที่ของ
ห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล มีพื้ นที่ที่
สะอาด กว้างขวางเพียงพอต่อความต้องการในการท ากิจกรรมของวิชา โดยในพ้ืนท่ีได้จัดวางต าแหน่งโต๊ะปฏิบัติงาน
แต่ละหน่วยฝึกได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีระบบแสงสว่างในห้องปฏิบัติการ ป้ายเตือนความปลอดภัย และอุปกรณ์
ส าหรับป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการกิจกรรมที่ได้มอบหมาย รวมทั้งตู้ยาสามัญและเบอร์
โทรฉุกเฉิน ตามจุดต่างๆ ในห้องปฏิบัติการให้ เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่ งก่อนที่นิสิตจะฝึกกิจกรรมต่างๆ ใน
ห้องปฏิบัติการจะมีการอบรมแนะน าข้อปฏิบัติในการท างานในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดของ เสริมศรี ไชยศร[7]  (2553: 27-31)  ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญๆ ของสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์จะ
ช่วยพัฒนาความเจริญงอกงามต่อผู้เรียนกับการเรียนรู้ว่ามนุษย์ย่อมได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบต่างๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการกระท าอันเป็นผลมาจากบรรยากาศของสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
 ด้านคุณภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ช่วยสอนปฏิบัติการวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทาง
 วิศวกรรมเครื่องกล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่นิสิตมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ 
ผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึก แต่งกายสุภาพเรียบร้อย วางตัวเหมาะสม มีความตรงต่อเวลา มีความเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานได้เหมาะสม มีเทคนิคถ่ายทอดแนะน าการปฏิบัติงานได้เหมาะสม มี
ความเอาใจใส่ต่อนิสิตที่มาปฏิบัติงานไม่เลือกปฏิบัติต่อนิสิตที่มาปฏิบัติงาน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสามารถ
ตอบข้อซักถามในระหว่างการปฏิบัติงานได้ในระดับใด และมีจ านวนผู้ช่วยสอนประจ าหน่วยฝึกเพียงพอกับการฝึก
ปฏิบัติของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 2103305 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. อาจารย์ผู้สอนควรจะมีการประชุมวางแผน ปรับการจ่ายงานหรือการมอบหมายงานให้กับนิสิตให้มี
ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการฝึก เพื่อให้นิสิตมีเวลาในการคิดวิเคราะห์ การท างาน อย่างเป็นระบบ และมีการ
ปรับเปลี่ยนการมอบหมายงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 
 2. ห้องปฎิบัติการควรต้องมีการวางแผนจัดการพื้นท่ี และอุปกรณ์ ให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม มี
ความปลอดภัย ในการปฎิบัติงานของนิสิต ด้านสุขอนามัยจนไปถึงพื้นที่การท างานที่ปลอดภัยมากขึ้น และมีเวลาที่
เหมาะสมกับการปฎิบัติงานของนิสิต 
 3. เจ้าหน้าท่ีช่วยสอนปฎิบัติการควรตรงต่อเวลาให้มากกว่าเดิม 
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การเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าโดยวิธีลดการสูญเสียการใช้ลวดเชื่อม
ส าหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานทดลอง 

ENHANCING THE EFFICIENCY OF ELECTRICAL WELDERS BY REDUCING THE USE OF 
WIRES FOR TEACHING IN THE LABORATORY 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย   
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับเครื่องเช่ือมไฟฟ้าโดยวิธีการลดการสูญเสียการใช้
ลวดเชื่อม ส าหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานทดลอง ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดต้นทุนในการปฏิบัติงานและ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเช่ือมโดยการลดของเสียของลวดเชื่อมไฟฟ้าโดยก าหนดเป้าหมายไว้อย่างน้อย 
2  เปอร์เซ็นต์  ณ ที่นี้ ได้ประยุกต์ กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยได้น าระบบการควบคุมคุณภาพมาช่วยในการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่า มีลวดเช่ือมที่เกิดความเสียหายต่อการใช้งานที่มีลักษณะความเสียหายอยู่ 5 ลักษณะคือ ใช้ลวด
เชื่อมไม่หมดเส้น ลวดเชื่อมช ารุด  ลวดเชื่อมสูญหาย ลวดเช่ือมมีความช้ืน ฟลั๊กลวดเชื่อมแข็ง โดยที่ลักษณะที่มีการ
เสียหายมากที่สุดคือการใช้ลวดเช่ือมไม่หมดเส้น มาท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบทั้งก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุง สามารถลดการสูญเสียการใช้ลวดเช่ือมไม่หมดเส้นลงได้ 3.47 เปอร์เซ็นต์  และ
สามารถลดการสูญเสียการใช้ลวดเชื่อมได้ทั้งหมด 2.18 เปอร์เซ็นต์  
 
ค าส าคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ, ลดการสูญเสยี, ลวดเชื่อม 
 
Abstract  
 Research on the optimization of operation with electric welding machines by reducing 
the lost of welding. For teaching in the laboratory of the Department of Mechanical Engineering 
Faculty of Engineering Chulalongkorn University 1st semester of academic year 2560 purpose to 
reduce operating costs and to increase the efficiency of welding operations by reducing waste 
electrical wires by targeting at least 3 percent here, the problem solving process has been 
applied to the quality control system. Research indicates that there are 5 types of wires that are 
damaged. The wire is not all. It is welded wire. Welded wire is lost. Welded wire is floury wire 
.The most damaged feature is the use of welded wire. The problem solved when compared both 
before and after the improvement. Those can reduce the loss of welded wire by 3.47 percent 
and they can reduce the total wiring loss of 2.18 percent. 
 
Keywords: increase the efficiency, reduce the loss, welded wire 
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บทน า   
 เครื่องเช่ือมไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญในด้านต่าง ๆ มากมายทั้งทางอู่ซ่อมสร้าง อุตสาหกรรม
และงานทางด้านการศึกษามีการน ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอนเพื่อสอนนิสิตให้มีความรู้ความสามารถเชิงทักษะ
งานเช่ือม ซึ่งงานเช่ือมไฟฟ้าเป็นรายวิชาหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ใช้สอนนิสิตแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงโครงงานนิสิตและงานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร ได้น า
เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามาช่วยในการปฏิบัติงานหลายด้านด้วยกัน 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในปี
หนึ่งๆ ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในรายวิชาการเชื่อมค่อนข้างสูงเพื่อให้นิสิตมีคุณภาพในเชิง
ทักษะงานเช่ือมไฟฟ้าและวัสดุที่น ามาใช้ส าหรับการเช่ือมไฟฟ้าต้องมีคุณภาพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น การที่จะไปเอา
งบประมาณทางด้านอื่นมาใช้จะมีผลกระทบต่องานได้ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ในแต่ละครั้งที่มีสอนการเช่ือม
ไฟฟ้าจึงได้แต่เพียงสอนตามปกติเท่านั้น ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงเล็งเห็นความ ส าคัญของการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าโดยวิธีลดการสูญเสียการใช้ลวดเช่ือมส าหรับการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติงานทดลอง ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ท้ังนี้ผลการวิจัยที่ได้รับจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ลดการสูญเสียการใช้ลวดเช่ือมส าหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงานทดลองและการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานการใช้เครื่องเช่ือมไฟฟ้าโดยวิธีลดการสูญเสียการใช้ลวดเชื่อมส าหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงาน
ทดลองของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้น าผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการลดของเสียของวัสดุที่ใช้ในการสอนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อลดต้นทุนในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยการลดของเสียของลวดเช่ือม
ไฟฟ้าที่เสียโดยก าหนดเป้าหมายไว้อย่างน้อย 2 เปอร์เซ็นต์  
 
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ผังก้างปลาคือ แผนภูมิที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและระดมสมองเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่มผีลต่อคุณภาพ
ของผลผลิตหรือการให้บริการดังแสดงในรูปที่ 1 แสดงให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุ
ใด ๆ  เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปญัหาอย่ามีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 แผนภูมิพาเรโต คือเครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบปัญหาด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยน าปญัหาเหล่านั้นมาแบ่งแยก
เรียงล าดับความส าคญัด้านต่างๆจากมากไปหาน้อยน าเอาปัญหาที่มากสุดก่อนไปท าการแก้ไข 

 

ปัญหาหลัก 
ปัญหารอง 3 

 

ปัญหารอง 4 

 รูปที่ 1 ผังก้างปลา 

ปัญหารอง 1 ปัญหารอง 2 
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 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติคือ การแจกแจงความถี ่และค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นค่าที่ได้จากการน า
จ านวนประชากรกรรวมกันแล้วหารเฉลีย่ด้วยจ านวนประชากรการทั้งหมดโดยใช้สตูรค านวณ 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  

       
 
 เมื่อ       เป็นค่าเฉลี่ย 
            เป็นผลรวมประชากร 
             เป็นจ านวนประชากร 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นายจิเรก แก้วสุข, นายสมศักดิ์ พิธิยานุวัฒน์ 2539 ได้ท าการศึกษาควบคุมวัสดุคงคลัง ในโรงงานผลิต
เพลารถยนต์ ณ บริษัท สไปเซอร์ เอเชีย (ไทยแลนด์ ) จ ากัด ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมวัสดุวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
สม่ าเสมอและประหยัด โดยใช้วิธีการบริหารการศึกษาการควบคุมวัสดุคงคลัง  ปัจจุบันรถยนต์เป็นพาหนะชนิดหนึ่ง
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการเคลื่อนที่ของรถยนต์นั้นกลับมาจากเครื่องยนต์ และการส่งถ่ายก าลับจากเครื่องยนต์ 
ไปยังล้อรถยนต์ส่วนท่ีส าคัญคือเพลาส่งก าลัง หรือเพลากลาง ดังนั้นจึงมีความต้องการในการใช้รถยนต์มากข้ึน ความ
ต้องการของเพลาส่งก าลังมากขึ้นด้วย ปัจจัยที่ท าให้สินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ คือ การขาดแคลนวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตสินค้า  จากการใช้วิธีการบริหารวัสดุคงคลังดังกล่าวพบว่า การค านวณต้นทุนค่า ใช้จ่ายจ าท าให้ลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งจากวิธีการเดิมใช้ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีประมาณ 1,592,417.50 1บาท ต่อระยะเวลา 3 เดือน ช่วง
หลังการปรับปรุง ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมลงได้เท่ากับ 67.40% 
 
วิธีการวิจัย  
 จากการจัดเก็บข้อมูลการใช้ลวดเช่ือมไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ลวดเช่ือมขนาด  3.2 มิลลิเมตร ที่
ห้องปฏิบัติการ Work shop ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงแก้ไขและหลังการ
ปรับปรุงแก้ไข  4 เดือน ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาเข้ามาท าการศึกษารายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ท าการเปิด

+ +…….  

รูปที่ 2 แผนภูมิพาเรโต 

A                    B                   C                  D 
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40% 
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0% สาเหตุการเกดิของเสีย 
เปอร์เซ็นของ 

เสียสะสม 
จ านวนของเสีย 
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สอนการเช่ือมและฝึกซ้อมทักษะในการเช่ือมโลหะรวมถึงบุคลากรทั้งของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและนอก
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้ามาปฏิบัติในงานเชื่อมเพื่อช่วยงานวิจัยของหน่วยงาน พบว่า ลักษณะความเสียหายใน
การใช้ลวดเช่ือมในการปฏิบัติงานสามารถแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆคือ การใช้ลวดเช่ือมเช่ือมไม่หมดเส้น  ลวดเช่ือมสูญ
หาย  ลวดเช่ือมช ารุดสึกหรอ  ลวดเชื่อมมีความช้ืนและฟลั๊กของลวดเชื่อมแข็งลักษณะความเสียหายการใช้ลวดเชื่อม
สามารถแสดงในรูปที่ 2 โดยที่จ านวนความสูญเสียในการใช้ลวดเช่ือมแต่ละชนิดสามารถแสดงในตารางที่ 1 และผัง
พาเรโตในรูปที่ 3  จากผังพรเรโตในรูปที่ 3 จะเห็นว่าการใช้ลวดเช่ือมไม่หมดเส้นมีจ านวนที่มากที่สุดจากความ
สูญเสียในการใช้ลวดเช่ือมปฏิบัติงานของนิสิตและอาจารย์บุคลากรที่ช่วยงานวิจัย จากการจัดเก็ บข้อมูลที่เกิดจาก
การสูญเสียทั้งหมด 
 
                                                                                         
 
 

 
 
 

รูปที ่ 2  แสดงลักษณะความเสียหายในการใช้ลวดเชื่อมในการปฏบิัติงาน 
 

ตารางที่  1  แสดงปริมาณของเสียของการใช้งานลวดเชื่อมไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม 2560 ถึงกันยายน 2560 
ลักษณะ 
ของเสีย 

จ านวน 
ของเสีย 

จ านวน 
ของเสียสะสม 

เปอร์เซ็นต์ 
ของเสีย 

เปอร์เซ็นต์ 
ของเสียสะสม 

ใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้น 168 168 61.09 61.09 

ลวดเชื่อมช ารดุ 75 243 27.27 88.36 

ลวดเชื่อมสูญหาย 21 264 7.63 95,99 
ลวดเชื่อมมีความช้ืน 8 272 2.90 98.89 
ฟลั๊กหุ้มลวดเช่ือมแข็ง 3 275 1.00 100 

รวม 275  100  
  
 จากตารางที ่1ลักษณะของเสียที่ใหญ่ๆอยู่ห้าหัวข้อคือใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้น, ลวดเชื่อมช ารดุ, ลวด
เชื่อมสูญหายลวดเช่ือมมีความชื้น และฟลั๊กหุม้ลวดเช่ือมแข็ง มีจ านวนของเสียรวมทั้งหมด 275 ช้ิน โดยมีเปอรเ์ซ็น
ของเสียของการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้นท่ีมากท่ีสุดคือ 61.09 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือลวดเชื่อมช ารดุ 27.27
เปอร์เซ็นต์ และฟลั๊กหุ้มลวดเชื่อมแข็งน้อยที่สุดคือ 2.90 เปอร์เซ็นต ์
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 จากรูปที่  3  ผังพาเรตโตจ านวนการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้นจะมเีปน็จ านวนมากท่ีสุดรองลงมาคือลวด
เชื่อมช ารุดและจ านวนฟลั๊กลวดเชือ่มท่ีแข็งจะมีจ านวนน้อยที่สดุ 
 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงน าปัญหาการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้นมาท าการวิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้น ในการแก้ไขปญัหาสาเหตทุี่เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การสญูเสยีของลวดเชื่อมในการปฏบิัติงานในการใช้ลวด
เชื่อมไม่หมดเส้นเป็นอันดับที่ 1 โดยการน าหลักการความคุมคณุภาพ มาท าการแก้ไขปญัหาคือการใช้หลักการของ 4 
M  โดยที่หลักการ 4 M มีหัวข้อหลักใหญ่ๆคือ คน เครื่องจักร วัสดุและวิธีการมาท าการแกไ้ข โดยใช้การระดมสมอง
จากนิสิต บุคลากร เจ้าหน้าที่ฝา่ยช่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแลควบคุม Work 
shop และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปญัหาและน าปญัหาเหล่านั้นมาท าการแก้ไข โดยเสนอในรูปแบบผัง
ก้างปลา ดังแสดงในรูปที่ 4 ในการแก้ไขปัญหาผู้วิจยัเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาง่ายๆไม่ซับซ้อน  ใช้งบประมาณจัดท าที่
ต่ า  ดังนั้นจึงเลือกท าการแกไ้ขสาเหตุที่เกิดจากการสญูเสียในการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้น จาก คน และวิธีการ ซึ่ง
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ลวดเช่ือม

ไม่หมดเส้น 

ลวดเชือ่ม
ช ารุด 

ลวดเชือ่ม
สุญหาย 

ลวดเชือ่มมี
ความชื้น 

ฟลั๊กลวด 
เชื่อมแข็ง 

100% 

 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

20% 

 

0.0% 

61.90 

88.36 95.99 98.8
9 

จ านวนลวดเชื่อม 

 

เปอร์เช็นต์ 

300 
 
250 
 
200 
 
150 
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50 
 
0 
 

รูปที่ 3 ผังพาเรตโตแสดงจ านวนความสูญเสียของลวดเช่ือมแตล่ะชนิด 
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รูปที่ 4 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้น 
 
 จากรูปที่  4  แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเสน้น ามาแก้ไขปญัหาโดยเลือกปัญหา
ที่เกิดจากคนและวิธีการมาท าแก้ไข 
 
ตารางที่  2  แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ลวดเช่ือมไม่หมดเส้นโดยมีปัญหาจากคน 

ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหต ุ แนวทางแก้ไข ผู้ปฏิบัต ิ
ความช านาญการเชื่อม - การฝึกฝนทักษะน้อย 

- ไม่มีเวลา 

-แนะน าการเชื่อม 
-ให้ฝึกเชื่อมช้ าๆก่อน 

-ให้มาฝึกฝนนอกตารางเรียน 

-หาเวลาว่างมาฝึกซ้อม 

นิสิต 

ความรับผิดชอบ - ความไม่ตั้งใจ 
- ความไม่ตรงต่อเวลา 

- ฝึกให้มีความตั้งใจในการ 
   ปฏิบัติงานเชื่อม 
- ก าหนดเวลาที่ชัดเจน 

นิสิต 

ความปลอดภัย -ไม่ได้ใส่หน้ากาก  
 เชื่อม 
-ไม่ได้ใส่ถุงมือเช่ือม 

- เวลาเชื่อมใส่หน้ากากเชื่อมทุกครั้ง 
- หน้ากากเชื่อมต้องได้มาตร 
  ฐานงานเชื่อม 
- เวลาเชื่อมใส่ถุงมือเชื่อม 
  ทุกครั้ง 
- ถุงมือเชื่อมต้องได้มาตร 
  ฐานงานเชื่อม 

นิสิต 

ความรู้ในการเชื่อม -ไม่มีความรู้ในการ 
  เชื่อม 

- แนะน าวิธีการเช่ือม 
-ให้ศึกษาท่ีห้องสมุด 
-สอบถามผูรู้ ้

นิสิต 
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 จากตารางที่  2  เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้นโดยมีปัญหาจากคน โดย
แบ่งเป็นหัวข้อคือ ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุ แนวทางแก้ไข และผู้ปฎิบตัิเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 
ตารางที่  3  แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ลวดเช่ือมไม่หมดเส้นโดยมีปัญหาจากวิธีการ 

ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหต ุ แนวทางแก้ไข ผู้ปฏิบัต ิ
การปรับกระแสไฟเช่ือม ไม่มีการปรับกระแสไฟ

เชื่อม 
 
 

- ปรับกระแสไฟให้ถูกต้องขณะเชื่อม
โดยสังเกตจาก 
    - ความหนาช้ินงานเชื่อม 
    - ขนาดลวดเช่ือม 
    - ท่าในการเช่ือม 

นิสิต,บุคลากร 

ไม่มีขั้นตอนการปรับ
กระแสไฟเช่ือม 
 

- แนะน าข้ันตอนการปรับ 
  กระแสไฟเชื่อมแต่ละขั้นตอน 
- จัดท าขั้นตอนการปรับ 
  กระแสไฟการเช่ือม 

 
 
 

การปรับกระแสไฟเช่ือม ไม่มีการปรับกระแสไฟ
เชื่อม 
 
 

- ปรับกระแสไฟให้ถูกต้องขณะ 
   เชื่อมโดยสังเกตจาก 
    - ความหนาช้ินงานเชื่อม 
    - ขนาดลวดเช่ือม 
    - ท่าในการเช่ือม 
    - มุมเชื่อม 

นิสิต,บุคลากร 

 ไม่มีขั้นตอนการปรับ
กระแสไฟเช่ือม 
 

- แนะน าข้ันตอนการปรับ 
  กระแสไฟเชื่อมแต่ละขั้นตอน 
- จัดท าขั้นตอนการปรับ 
  กระแสไฟการเช่ือม 

 
 
 
 

ขั้นตอนการเชื่อม ไม่มีขั้นตอนการเช่ือม
แนวราบ 
ไม่มีขั้นตอนการเช่ือม
แนวฉาก 
ไม่มีขั้นตอนการเช่ือม
แนวตั้ง 
ไม่มีขั้นตอนการเช่ือม
แนวเหนือศีรษะ 

- แนะน าข้ันตอนการเชื่อม 
  แนวราบ 
- แนะน าข้ันตอนการเชื่อม 
  แนวตั้งฉาก 
- แนะน าข้ันตอนการเชื่อม 
  แนวตั้ง 
- แนะน าข้ันตอนการเชื่อมแนวเหนือ
ศีรษะ 

นิสิต,บุคลากร 

 ไม่มีขั้นตอนการเช่ือม
แนวตั้ง 
ไม่มีขั้นตอนการเช่ือม
แนวเหนือศีรษะ 

- แนะน าข้ันตอนการเชื่อม 
  แนวตั้ง 
- แนะน าข้ันตอนการเช่ือมแนวเหนือ
ศีรษะ 

นิสิต,บุคลากร 

 จากตารางที่  3  เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้นโดยมีปัญหาจากวิธีการ โดย
แบ่งเป็นหัวข้อคือ ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุ แนวทางแก้ไข และผู้ปฎิบตัิ เข้ามาเกี่ยวข้อง 
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ตารางที ่ 4  เวลาการเข้าฝึกทักษะในการเช่ือม 
วันท่ี หัวข้อ ผู้เข้าฝึกทักษะ ผู้ให้ความรู้ใน

การฝึก 
เวลาในการฝึก

ทักษะ 
เวลาในการฝึกทักษะ 

จันทร์ การเช่ือม นิสิต คร ู 08.00-12.00 13.00-17.00 
อังคาร การเช่ือม นิสิต คร ู 08.00-12.00 13.00-17.-00 

พุธ การเช่ือม นิสิต คร ู 08.00-12.00 13.00-17.-00 
พฤหสับด ี การเช่ือม นิสิต คร ู 08.00-12.00 13.00-17.-00 

ศุกร ์ การเช่ือม นิสิต คร ู 08.00-12.00 13.00-17.-00 
 

 จากตารางที่  4  เป็นเวลาการเข้าฝึกทักษะในการเชื่อมที่ทางหน่วยงานก าหนดไวเ้พื่อส าหรับนิสติเข้ามา
ท าการฝึกฝนทักษะในการเชื่อม  
 
ตารางที่  5  การควบคุมคุณภาพการใช้ลวดเชื่อม 

รายการ มาตรฐานที่ก าหนด วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือท่ีใช้
ตรวจสอบ 

วิธีการเก็บข้อมูล 

ความยาว ให้เหลือเศษของลวด
เชื่อมหุ้มปลั๊กอย่างน้อย 

3 นิ้ว 

วัดความยาว ไม้บรรทัด ทุกช้ิน 

การสึกหรอ เชื่อมได้บางส่าน พินิจ สายตา ทุกช้ิน 
สูญหาย หาไม่พบ นับจ านวน นับจ านวน ทุกช้ิน 
ความช่ืน บางส่วน พินิจ สายตา ทุกช้ิน 
ความแข็ง บางส่วน พินิจ สายตา ทุกช้ิน 

 จากตารางที่ 5 เป็นมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการใช้ลวดเช่ือมโดยมี ความยาว  การสึกหรอ การสูญ
หาย ความช้ืน และความแข็งของลวดเชื่อม 
 
ตารางที ่ 6  การปรับกระแสไฟเชื่อมไฟฟ้า (Arc welding) 

ช้ินงานหนา (ม.ม.) เส้นผา่นศูนย์กลางลวดเชื่อม (ม.ม.) ตั้งไฟ (แอมแปร์) 
3-4 2.6 60-90 
5-9 3.25 110-130 
10 4 130-160 

 จากตารางที่  6  เป็นมาตรฐานการปรับกระแสไฟเช่ือมไฟฟ้า (Arc welding) ของภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกลที่ท าการเรียนการสอนในรายวิชาฯ 
 
ผลการศึกษา 
 จากการได้ท าการปรับปรุงแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เชื่อมไฟฟ้าโดยวิธีการลด
การสญูเสยีการใช้ลวดเชื่อมในการปฏิบัติงานส าหรับการเรยีนการสอนผู้วิจัยได้ท าการวิจยัโดยใช้แผนผงัก้างปลาและ
สถิติมาใช้เป็นเทคนคิการวิจัยการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานสามารถแสดงรายละเอยีดได้ในตารางที่ 7 และผัง
พาเรโตในรูปที่ 4 
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ตารางที่ 7 แสดงปริมาณของเสียของลวดเชื่อมไฟฟ้าหลังการปรับปรงุแก้ไขเดือน ตุลาคม 2560 ถึง พฤศจิกายน 
2560 

ลักษณะของเสีย จ านวนของเสีย 
จ านวนของเสีย

สะสม 
เปอร์เซ็นต์ของเสีย 

เปอร์เซ็นต์ของเสีย
สะสม 

ใช้ลวดเชื่อมไม่หมดเส้น 155 155 57.62 57.62 
ลวดเชื่อมช ารดุ 63 187 23.42 81.04 
ลวดเชื่อมสูญหาย 31 198 11.52 92.56 
ลวดเชื่อมมีความชื้น 14 200 5.20 97.76 
ปลั๊กหุ้มลวดเชื่อมแข็ง 6 201 2.23 100 

รวม 269  100  
 จากตารางที่ 7 แสดงปริมาณของเสียของลวดเช่ือมไฟฟ้าหลังการปรบัปรุงแก้ไข จ านวนการใช้ลวดเช่ือม
ไม่หมดเส้นมีมากทีสุ่ดคือ 155 เสน้ มีเปอร์เซ็นต์ของเสียเท่ากับ 57.62 รองลงมาคือลวดเชื่อมช ารดุ 187 เส้นและมี
เปอร์เซ็นต์ของเสียเท่ากับ 23.42 และปลั๊กหุ้มลวดเชื่อมแข็งน้อยสดุคือ 6 เส้น และมเีปอร์เซ็นต์ของเสียเท่ากับ 2.23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากรูปที่  5  แสดงผังพาเรโตแสดงการเปรียบเทียบจ านวนของลวดเช่ือมท่ีเกิดความเสียหายก่อนและ
หลังการปรบัปรุงแก้ไข ซึ่งเมื่อท าการปรับปรุงสามารถจ านวนลวดเชือ่มโดยรวมทั้งหมดได้ 2.18 เปอร์เซ็นต์และ
สามารถลดการสญูเสียการใช้ลวดเช่ือมไม่หมดเส้นลงได้ 3.47 เปอร์เซ็นต ์
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เช่ือมไฟฟ้าโดยวิธีการลดการสูญเสียการใช้ลวดเช่ือมในการ
ปฏิบัติงานส าหรับการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพบว่า มีลวดเช่ือมที่เกิดความเสียหายต่อการใช้

รูปที่  5  ผังพาเรโตแสดงการเปรยีบเทียบจ านวนของลวดเชื่อมที่เกดิความเสียหายก่อนและหลังการปรับปรุงแก้ไข 
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งานที่มีลักษณะความเสียหายใหญ่ๆอยู่ 5 ลักษณะ โดยได้น าลักษณะที่มีการเสียหายมากที่สุดคือการใช้ลวดเช่ือมไม่
หมดเส้น มาท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการเปรียบเทียบทั้งก่อนการปรับปรุงและหลังการแก้ไข การปรับปรุง
พบว่าสามารถลดการสูญเสียการใช้ลวดเช่ือมไม่หมดเส้นลงได้ 3.47 เปอร์เซ็นต์  และสามารถลดการสูญเสียการใช้
ลวดเชื่อมได้ทั้งหมด 2.18 เปอร์เซ็นต์ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ครูท าหน้าที่ในการสอนต้องให้ความสนใจและอยู่ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด 
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การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชันไข่แดงผสมเทลลูไลท์  เพื่อใช้ทดสอบการสร้างเอนไซม์
เลคซิทิเนส  ของเชื้อ Staphylococcus  aureus ส าหรับปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร 
DEVELOPMENT OF THE EGG YOLK TELLURITE EMULSION PREPARING TECHNIQUE 

FOR THE DETECTION OF LECITHINASE PRODUCTION OF STAPHYLOCOCCUS  
AUREUS IN THE FOOD MICROBIOLOGICAL LABORATORY. 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชันไข่แดงผสมเทลลูไลท์ เพื่อใช้ทดสอบ
การสร้างเอนไซม์เลคซิทิเนสของเชื้อ Staphylococcus  aureus ส าหรับปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร การ
ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการแยกไข่แดง 3 วิธีได้แก่ 1) การเจาะรูเปลือกไข่ให้มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร และดึงไข่ขาวออกจนหมด  2) การแยกไข่แดงโดยแยกเปลือกไข่ออกเป็น 2 ส่วน
แล้วกลิ้งไปมา  และ 3) การแยกไข่แดงโดยใช้ช้อนสแตนเลสปลอดเชื้อ  จากนั้นน าสารอิมัลช่ันไข่แดงที่เตรียมได้จาก
ทั้ง 3 วิธีมาเติมสารเทลลูไลท์ในสภาวะปลอดเชื้อ และท าการประเมินสภาวะปลอดเชื้อของอิมัลชันไข่แดงผสม 
เทลลูไลท์ท่ีเตรียมได้  พบว่ามีเพียงอิมัลชันจากไข่แดงที่แยกตามวิธีที่ 1 ที่ไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์  จึงน ามา
ทดสอบคุณภาพ โดยน าสารอิมัลชันไข่แดงผสมเทลลูไลท์มาใช้เตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ  Baird-Parker agar  เพื่อ
ทดสอบการสร้างเอนไซม์เลคซิทิเนสของเช้ือ Staphylococcus  aureus เปรียบ เทียบกับอิมัลชันไข่แดงผสมเทลลูไลท์
ส าเร็จรูปทางการค้าที่เป็นชุดควบคุมตามวิธีตรวจสอบตามมาตรฐานของ ISO 11133-2: 2014  จากผลการทดสอบ
ด้วยวิธี Qualitative streaking method  พบว่ามีค่าคะแนนการเจริญของเช้ือ Staphylococcus  aureus  บน
อาหารเลี้ยงเช้ือ   Baird-Parker agar    ได้เท่ากับ 2 คะแนน และผลทดสอบด้านปริมาณโดยใช้วิธี Quantitative 
Plating method พบว่ามีค่า Productivity ratio (PR) และค่า Selective ratio (SF) =0.48 และ 0 ตามล าดับ  
แสดงว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-parker agar ที่มีส่วนผสมของสารอิมัลชันไข่แดงผสมเทลลูไลท์ท่ีเตรียมได้มีคุณภาพ
เทียบเท่ากับอาหารเลี้ยงเช้ือที่ผสมด้วยสารอิมัลชันไข่แดงแบบส าเร็จรูปทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตามมาตรฐาน 
ISO 11133-2: 2014  เมื่อน าสารอิมัลชันจากไข่แดงที่เตรียมด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้นมาใช้ทดแทนอิมัลชันไข่แดงส าเร็จรูป
ทางการค้าท าให้ลดงบประมาณได้ถึงปีการศึกษาละ 9,375 บาท  ท าให้มีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ชนิดอื่นที่จ าเป็นได้เพียงพอ และส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของนิสิตด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นจาก 3.63 เป็น 4.39  อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้ให้แก่
นิสิตและนักวิทยาศาสตร์น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ค าส าคัญ: เอนไซมเ์ลคซิทเินส, สารอิมัลชันไข่แดงผสมเทลลไูลท์, สแตปฟิโลคอคคสั ออเรยีส 
 
Abstract 
 The present study aimed to develop a preparation technique for the egg yolk tellurite 
emulsion, which was used to detect a lecithinase production of Staphylococcus  aureus in the 
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food microbiological laboratory. Three different egg yolk separation methods were developed 
and compared. The 3 developed methods were 1) making a 1.5 cm diameter on the eggshell and 
pipetting the white liquid out 2) splitting the eggshell into 2 parts and rolling it and 3) using a 
sterile stainless spoon to remove the egg yolk. The separated egg yolk was mixed with tellurite 
under an aseptic environment. The aseptic evaluation was conducted on the obtained egg yolk 
tellurite emulsion from the 3 separation methods. It was found that only the egg yolk tellurite 
emulsion prepared from 1st method had no microbiological contamination. The obtained egg 
yolk tellurite emulsion from the 1st method was used in the preparation of the Baird-Parker agar 
for the detection of lecithinase production of Staphylococcus  aureus and was compared with 
the commercial egg yolk tellurite emulsion according to the standardized method ISO 11133 -2: 
2 014. The growth of Staphylococcus  aureus on the Baird-Parker agar preparing from the 
developed egg yolk tellurite emulsion had the growth point of 2 based on the qualitative 
streaking method. The product ration (PR) and the selective ratio (SF) of the prepared Baird-Parker 
agar for Staphylococcus  aureus was 0.48 แ ล ะ  0 based on the results obtained from the 
quantitative plating method. Altogether, the quality of the Baird-Parker agar preparing from the 
developed egg yolk tellurite emulsion was comparable to that of the Baird-Parker agar preparing 
from the commercial egg yolk tellurite emulsion according to the standardized method ISO 
11133-2: 2014. The use of the developed egg yolk tellurite emulsion instead of the commercial 
one reduced the academic yearly expenses by 9,375 Thai baht, resulting in an increase in the 
budget for other laboratory equipments and the student satisfactory on the laboratory 
equipment sufficiency from 3.63 to 4.39. Furthermore, this newly know-how could be transferred 
to students and other technicians for further use.  
 
Keywords: lecithinase enzyme,  egg yolk tellurite emulsion, Staphylococcus  aureus 
 
บทน า  
 ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาจุลชีววิทยา
อาหารภาคปฏิบัติการ จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารภาคปฏิบัติการ และเทคนิคการวิจัย ในการท าปฏิบัติ การ
เรื่องการวิเคราะห์เช้ือ Staphylococcus aureus นั้นจ าเป็นต้องใช้ Egg yolk tellurite emulsion ผสมในอาหาร
เลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพบว่าการจัดซื้อ Egg yolk tellurite emulsion นั้นใช้
งบประมาณคิดเป็น 21.4% ของงบประมาณทั้งหมดของรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร และจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์
อาหาร นอกจากนี้ผลการส ารวจความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ ด้านความเพียงพอของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในปีการศึกษา 2555-2557 พบว่ามีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง และมักมีข้อเสนอแนะว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอจึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะช่วยลดงบประมาณดังกล่าว
และน างบประมาณที่ประหยัดได้มาจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และอาหารเลี้ยงเช้ือช้ันสูงที่ทันสมัยให้นิสิตได้ใช้ใน
การท าปฏิบัติการ   
 Egg yolk tellurite Emulsion เป็นส่วนประกอบที่ใช้เติมในอาหารเลี้ยงเช้ือที่ต้องการศึกษาการสร้าง
เอนไซม์  lecithinase ของเช้ือ Staphylococcus aureus  ซึ่ งเป็นแบคที เรียก่อโรคในอาหาร ซึ่ ง Egg yolk 
tellurite emulsion เตรียมมาจากไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่เป็ดผสมกับน้ าเกลือในอัตราส่วน 1:1  โดยทุกขั้นตอน
จะต้องท าในสภาวะปลอดเชื้อซึ่งเทคนิคการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวในสภาวะที่ปลอดเช้ือท าได้หลายวิธี ท้ังนี้ต้อง
ใช้เทคนิคและความช านาญของผู้ปฏิบัติงาน ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือในปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารและ
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ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องใช้ส่วนประกอบจาก Egg yolk tellurite  emulsion จ านวน 
600 มิลลิลิตรต่อปีการศึกษาเมื่อสั่งซื้อแบบส าเร็จรูปจากต่างประเทศท าให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจ านวน
เงินถึงปีการศึกษาละ 9,630 บาท 
 งานวิจัยนี้จะได้พัฒนาเทคนิคการเตรียม Egg yolk tellurite emulsion ใช้เองโดยเน้นการเตรียม
ปริมาณมากโดยไม่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ รวมถึงศึกษาคุณภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณตามมาตรฐาน  ISO 11133-2 :2014 และเมื่อลดงบประมาณได้แล้วจะท าการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
รายวิชาใหม่โดยจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต จากนั้นศึกษาระดับคะแนนความ
พึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาด้านความเพียงพอของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และน าเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมา
ได้ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาเทคนิคในการเตรียม Egg yolk tellurite emulsion  โดยไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่
ต้องการ 
 2. เพื่อทดสอบการปราศจากเช้ือของ Egg yolk tellurite emulsion  ที่เตรียมเองและคัดเลือกวิธีที่
ปนเปื้อนน้อยที่สุดมาศึกษาคุณภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือ 
 3. เพื่อศึกษาคุณภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือที่ผสม Egg yolk tellurite emulsion ที่เตรียมเองทั้งด้าน
คุณภาพ และปริมาณตามมาตรฐาน  ISO 11133-2 :2014   
 4. เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณ Egg yolk tellurite emulsion แบบส าเร็จรูป และแบบที่เตรียมเอง
และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายรายวิชาใหม่   
 5. เพื่อศึกษาระดับคะแนนความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ด้านความเพียงพอของ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายรายวิชา 
 6. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 Staphylococcus aureus  เป็นแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ย้อมติดสีแกรมบวก มีรูปร่างเป็นทรงกลม
อยู่รวมกันเป็นพวงคล้ายพวงองุ่น ไม่สร้างสปอร์ ไม่เคลื่อนไหว ส่วนใหญ่ไม่มีแคปซูล ให้ผลบวกในการทดสอบ 
catalase มักพบเช้ือแบคทีเรียชนิดนี้ในผิวหนังและทางเดินหายใจของคนและสัตว์ ซึ่งเช้ือจะปนเปื้อนสู่อาหารได้
จากวิธีการเตรียมอาหารที่ไมเ่หมาะสม จากผิวหนังของสัตว์ และพื้นที่เตรียมอาหารที่สกปรก เชื้อ Staphylococcus 
aureus  สามารถสร้าง staphylococcal  enterotoxins (SEs) ซึ่งท าให้ผู้ป่วยมีอาการอาเจียนและท้องเสียแต่ไม่มี
ไข้ จะมีอาการภายใน 4-12 ช่ัวโมงหลังรับประทานอาหาร (McLandsborough, 2005) 
 การตรวจวิเคราะห์เช้ือ Staphylococcus aureus  ตามวิธีการขององค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้ใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar ในการตรวจนับเช้ือชนิดนี้ (Bennett  and 
Lancette, 2001)  ซึ่ง Baird-Parker agar เป็นอาหารเลี้ยงเช้ือที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการคัดแยกเช้ือ 
Staphylococcus aureus ในระดับสูง และมีองค์ประกอบที่สามารถท าให้เซลล์บาดเจ็บฟื้นตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ได้แก่สารอิมัลช่ันไข่แดง และไพรูเวท (Adams et al., 2016) นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสารที่ใช้คัดเลือกเช้ือ
ได้แก่ lithium chloride และ potassium tellurite อาหารเลี้ยงเช้ือชนิดนี้จะเติมสารอิมัลช่ันไข่แดงลงไปเพื่อ
ทดสอบการสร้างเอนไซม์เลคซิทิเนสของเช้ือ Staphylococcus aureus ซึ่งจะย่อยเลซิตินของไข่แดงเกิดเป็นโซนใส
รอบๆโคโลนี นอกจากนี้ เช้ือ Staphylococcus aureus  ยังสามารถสร้างเอนไซม์โคแอกกูเลส ซึ่งจะรีดิ วซ์ 
potassium tellurite ที่เติมลงไปและท าให้โคโลนีของเชื้อเป็นสีด าเป็นมันวาว (McLandsborough, 2005) 
 วิธีการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดงตามวิธีการขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาท าได้
โดยล้างท าความสะอาดไข่สด 2 ครั้ง จากนั้นแช่ไข่ใน 70% ethanol เป็นเวลา 60 นาที แยกไข่แดงด้วยวิธีปลอดเช้ือ
ใส่ในภาชนะปลอดเชื้อ ท าการเติม 0.85% ของสารละลายเกลือในอัตราส่วน 1:1 ผสมให้เข้ากันจะได้เป็น 50% egg 
yolk emulsion (U.S. Food and Drug Administration, 2001) ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการแยกไข่แดงแบบปลอดเช้ือ
ตามวิธีขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด ทั้งนี้ขึ้นกับเทคนิคของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีจะใช้เพื่อให้สามารถแยกไข่แดงได้อย่างปลอดเชื้อ 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเทคนิคการแยกไข่แดง และการเตรียม Egg yolk tellurite 
emulsion ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเพื่อลดงบประมาณการสั่งซื้อจากต่างประเทศ น างบประมาณมาบริหาร
จัดการในส่วนท่ีจ าเป็น และองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจะถูกน าไปถ่ายทอดเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
วิธีการวิจัย  
 1. การพัฒนาเทคนิคการแยกไข่แดง  
ท าการทดลองแยกไข่แดงด้วยวิธีการต่าง ๆ 3 วิธี ดังต่อไปนี้  
  วิธีที่ 1 แช่ไข่ไก่ทั้งฟองใน 70% Ethyl alcohol เป็นเวลา 60 นาที จากน้ันใช้ Forcep ปลอดเช้ือ 
เจาะด้านแหลมของไข่แดงให้เป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร และ ดึงไข่ขาวออกจนกว่าจะหมด  
จากนั้นแกะเปลือกไข่ให้มีขนาด 3.5 เซนติเมตร จากนั้นน าไข่แดงท่ีแยกได้มาผสมกับ 0.85% Sodium Chloride ใน
อัตราส่วน 1:1 จะได้ egg yolk emulsion ที่เตรียมจากวิธีที่ 1   
  วิธีที่ 2 แช่ไข่ไก่ทั้งฟองใน 70% Ethyl alcohol เป็นเวลา 60 นาที จากน้ันกะเทาะเปลือกไข่แยก 
ออกเป็น 2 ส่วน แล้วกลิ้งไปมาจนกระทั่งไข่ขาวหลุดออกจากไข่แดง จากนั้นน าไข่แดงที่แยกได้มาผสมกับ 0.85% 
Sodium Chloride ในอัตราส่วน 1:1 จะได้ egg yolk emulsion ที่เตรียมจากวิธีที่ 2   
  วิธีที่ 3 แช่ไข่ไก่ทั้งฟองใน 70% Ethyl alcohol เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นกะเทาะเปลือกไข่แยก
ออกเป็น 2 ส่วน แล้วน าทั้งไข่ขาวและไข่แดงลงในบีกเกอร์ปลอดเช้ือ จากนั้นใช้ egg separator จุ่ม 95% Ethyl 
alcohol แล้วลนไฟเพื่อเป็นการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ และใช้ egg separator ช้อนเอาแต่ไข่แดงใส่ในภาชนะปลอดเช้ือ 
จากนั้นน าไข่แดงที่แยกได้มาผสมกับ 0.85% Sodium Chloride ในอัตราส่วน 1:1 จะได้ egg yolk emulsion ที่
เตรียมจากวิธีท่ี 3   



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

279 

 น า Egg  yolk emulsion ที่เตรียมจากการแยกไข่แดงทั้ง 3 วิธีมาผสมสารละลาย 3.5% Potassium 
tellurite ในสภาวะปลอดเชื้อจะได้เป็น Egg yolk tellurite emulsion เตรียมจากเทคนิคการแยกไข่แดงทั้ง 3 วิธี 
 2. การทดสอบการปราศจากเชื้อ (Sterility)  
 น า Egg yolk tellurite emulsion จากข้อที่ 1 น ามาทดสอบการปราศจากเช้ือ โดยการน า Egg  yolk 
tellurite emulsion จากท้ัง 3 วิธีมาผสมกับอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker Agar และเทใส่จานอาหารปลอดเชื้อวิธี
ละ 20 จาน บ่มจานอาหารที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นค านวณอัตราการปนเปื้อน และ
คัดเลือกวิธีการแยกไข่แดงที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดน ามาท าการทดลองขั้นต่อไป   
 3. การทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133-2 :2014  
 น า egg yolk tellurite emulsion ที่คัดเลือกจากข้อท่ี 2 มาทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงช้ือตามวิธี ISO 
11133-2 :2014  (International Standardisation Organization, 2014) ทั้ ง ด้ า น ป ริ ม า ณ โ ด ย ใ ช้ วิ ธี 
Quantitative Plating method และด้านคุณภาพโดยใช้วิธี Quanlitative streaking method 
  3.1 การทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อด้านปริมาณโดยใช้วิธี Quantitative Plating   
Method 
  เป็นการทดสอบ Productivity และ Selectivity ของอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดแข็งแบบ Selective 
medium โดยใช้เชื้อ Staphylococcus aureus TISTR 2329 เป็นจุลินทรีย์กลุ่มเป้าหมาย (Target culture)  และ
ใช้เชื้อ Escherichia coli TISTR 074  เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  (Non-target culture)   ท าการเจือจาง
เชื้อท้ัง 2 ชนิดให้มีความเจือจางในระดับตั้งแต่  10-1  - 10-7  จากนั้นเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร Baird-Parker agar  
เป็นอาหารเลี้ยงเช้ือทดสอบ  (Test Medium)  และ  Tryptic soy agar  เป็นอาหารเลี้ยงเช้ืออ้างอิง (Reference 
Medium) ท าการบ่มเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24-48  ช่ัวโมง   นับจ านวนโคโลนีของเช้ือ 
Staphylococcus aureus TISTR 2329  และ Escherichia coli TISTR 074  บน  อาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker 
agar และ Tryptic soy agar จากนั้นน ามาค านวณหาค่า Productivity ratio (PR)  และ Selective ratio (SF)  
ท าการค านวณและการแปลผลตามวิธีของ ISO 11133-2 :2014  
  3.2 การทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อด้านคุณภาพโดยใช้วิธี Quanlitative streaking 
method  
  ท าการเลี้ยงเช้ือ Staphylococcus aureus TISTR 2329 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุ่มเป้าหมาย และใช้
เช้ือ  Escherichia coli TISTR 074 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในอาหารเลี้ยงเช้ือ Tryptic soy broth 
เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาขีดลากบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker Agar ที่ผสม Egg yolk tellurite 
emulsion ที่ท าเองโดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-Parker agar ที่ผสม Egg yolk tellurite emulsion ส าเร็จรูปเป็น
ชุดควบคุม จากนั้นท าการแปลผลตามวิธีของ ISO 11133-2 :2014  
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 4. การเปรียบเทียบงบประมาณการจัดซ้ือ Egg yolk tellurite emulsion  
 ท าการเปรยีบเทียบงบประมาณระหว่างการสั่งซื้อ Egg yolk tellurite emulsion แบบส าเรจ็รูปและ
แบบท่ีเตรียมเองต่อปีการศึกษา   
 5. การศึกษาระดับคะแนนความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชวีวิทยา ด้านความเพียงพอของ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 ท าการเปรยีบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ด้านความเพียงพอของ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการน า Egg yolk tellurite emulsion มาใช้ และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายรายวิชา
ใหม ่
 6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว น าเทคนิคการเตรียม Egg yolk tellurite emulsion ที่เกดิการปนเปื้อน
น้อยที่สุดมาถ่ายทอดให้กับนิสติและบุคลากรเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลของการพัฒนาเทคนิคการแยกไข่แดง 
 ท าการแยกไข่แดงท้ัง 3 วิธีตามวิธีการวิจัยข้อท่ี 1 และน า Egg  yolk emulsion ที่เตรียมจากการแยกไข่
แดงท้ัง 3 วิธีมาผสมสารละลาย 3% Potassium tellurite ในสภาวะปลอดเชื้อจะไดเ้ป็น Egg yolk tellurite 
emulsion ที่เตรียมจากเทคนิคการแยกไข่แดงทั้ง 3 วิธีเตรียมไว้ใช้ทดสอบในขั้นตอนต่อไ 
 2. ผลการทดสอบการปราศจากเชื้อ (Sterility) 
 เมื่อน า Egg yolk tellurite emulsion ที่เตรียมจากเทคนิคการแยกไข่แดงทั้ง 3 วิธีทดสอบการ
ปราศจากเชื้อ (Sterility) โดยมี Egg yolk tellurite emulsion ส าเร็จรูปเป็นชุดควบคุม (ดังตารางที ่1)  
 
ตารางที่ 1 : แสดงอัตราการปนเปือ้นเชื้อที่ไม่ต้องการใน Egg yolk tellurite emulsion ที่เตรียมจากการแยกไข่
แดงท้ัง 3 วิธี 
วิธีการแยกไข่แดง จ านวนจานอาหารที่ปนเป้ือนเชือ้ที่ไม่ต้องการ อัตราการปนเปื้อน 

วิธีที่ 1 0 0% 
วิธีที่ 2 20 100% 
วิธีที่ 3 20 100% 

ชุดควบคุม 0 0% 
 จากผลการทดลองพบว่าวิธีการที่ 1 เป็นวิธีการที่ไม่พบการปนเปื้อนเช้ือที่ไม่ต้องการ โดยมีอัตราการ
ปนเปื้อน 0% ซึ่งให้ผลการทดลองเช่นเดียวกับการใช้ Egg yolk tellurite emulsion ส าเร็จรูปในชุดควบคุม ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากวิธีการที่ 1 ไข่แดงมีการสัมผัสกับภายนอกน้อยที่สุดจึง
ลดอัตราเสี่ยงในการปนเปื้อนเช้ือที่ไม่ต้องการได้ จากนั้นจึงน าวิธีที่ 1 มาการทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือตาม
วิธีการตรวจสอบใน ISO 11133-2 :2014  
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 3. ผลการทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133-2 :2014 
 เมื่อน า Egg yolk tellurite emulsion ที่คัดเลือกจากข้อท่ี 2 มาทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือตามวิธี 
ISO 11133-2 :2014 (International Standardisation Organization, 2014) ทั้ ง ด้ า น ป ริ ม าณ โด ย ใ ช้  วิ ธ ี
Quantitative Plating method และด้านคุณภาพโดยใช้วิธี Quanlitative streaking method ผลการทดลองเป็น
ดังนี ้ 
  3.1 ผลการทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อด้านปริมาณโดยใช้วิธี Quantitative Plating 
method  
  เป็นการทดสอบค่า Productivity ratio (PR) และค่า Selective ratio (SF)  ของอาหารเลีย้งเช้ือ  
โดยค่า Productivity ratio (PR) โดยใช้เชื้อ Staphylococcus aureus TISTR 2329 เป็นจุลินทรีย์กลุ่มเป้าหมาย 
(Target culture)  และใช้เชื้อ Escherichia coli TISTR 074 เป็นจุลินทรยี์ที่ไม่ใช่กลุม่เป้าหมาย (Non-target 
culture) ผลการทดลองดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 : แสดงค่า Productivity ratio (PR) ของเชื้อ Staphylococcus  aureus TISTR 2329  และ 
Escherichia coli TISTR 074 บนอาหาร Baird-Parker agar ที่ผสม Egg yolk tellurite emulsion แบบท่ีเตรยีม
เองและแบบส าเรจ็รูป 
เชื้อจุลนิทรีย ์ Egg yolk tellurite 

emulsion 
Ns (CFU/ml.) No  

(CFU/ml.) 
Productivity ratio 
(PR) (Ns/ No)  

Staphylococcus  
aureus TISTR 2329 

แบบท่ีเตรียมเอง 1.3 x 107 2.5 x 107 0.48 
แบบส าเร็จรูป 1.4 x 107 2.5 x 107 0.56 

Escherichia coli  
TISTR 074 

แบบท่ีเตรียมเอง 10 2.7 x 107 0.00000037 
แบบส าเร็จรูป 13 2.7 x 107 0.00000048 

หมายเหตุ : Ns คือจ านวนเช้ือท้ังหมดบน test medium (Baird-Parker agar), No คือจ านวนเช้ือท้ังหมดบน 
reference medium (Tryptic soy agar) 
 จากผลการทดลองดังตารางที่ 2 พบว่าค่า Productivity ratio (PR) ของ Staphylococcus  aureus 
TISTR 2329 บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar ซึ่งใช้ Egg yolk tellurite emulsion ที่เตรยีมเองและแบบ
ส าเรจ็รูปมคี่า 0.48 และ 0.56 (ตามล าดับ) ซึ่งไมม่ีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) สอดคล้องกับ
การทดสอบคณุภาพอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar ของบริษัท Merck ประเทศเยอรมันนีท่ีมีค่า Productivity 
ratio (PR) = 0.5 ไม่มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  (Merck, 2018)  
 ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านปรมิาณของ ISO 11133-2 :2014 ก าหนดไว้ว่าค่า Productivity ratio  
(PR) ของ Target culture (Staphylococcus  aureus TISTR 2329) ต้อง ≥ 0.1 จึงจะจัดว่าอาหารเลีย้งเช้ือน้ันมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าค่า Productivity ratio (PR) ของอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker 
agar ซึ่งใช้ Egg yolk tellurite emulsion ที่เตรยีมเองผ่านตามเกณฑ์ด้านปริมาณของ ISO 11133-2 :2014 
ตารางที่ 3 : แสดงค่า Selective ratio (SF) ของเชื้อ Staphylococcus  aureus TISTR 2329 และ Escherichia 
coli TISTR 074 บนอาหาร Baird-Parker agar ที่ผสม Egg yolk tellurite emulsion แบบท่ีเตรยีมเองและแบบ
ส าเรจ็รูป 

เชื้อจุลนิทรีย์ Egg yolk tellurite 
emulsion 

DO DS Selective ratio (SF) 
(DO - DS) 

Staphylococcus  
aureus TISTR 2329 

แบบท่ีเตรียมเอง 10-6 10-6 0 
แบบส าเร็จรูป 10-6 10-6 0 

Escherichia coli TISTR 
074 

แบบท่ีเตรียมเอง 10-6 10-1 5 
แบบส าเร็จรูป 10-6 10-1 5 
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หมายเหตุ :  DO คือ dilution factor สูงสุดทีเ่ชื้อเจริญไดไ้ม่น้อยกว่า 10 CFU/ml.  บน reference medium 
(Tryptic soy agar), DS คือ dilution factor สูงสดุที่เชื้อเจรญิได้ไมน่้อยกว่า 10 CFU/ml. บน test medium 
(Baird-Parker agar) 
 จากผลการทดลองดังตารางที่ 3 พบว่าค่า Selective ratio (SF) ของ เช้ือ Staphylococcus aureus 
TISTR 2329 บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar ซึ่งใช้ Egg yolk tellurite emulsion ที่เตรียมเองและแบบ
ส าเร็จรูปมีค่าเท่ากับ 0 และ 0 (ตามล าดับ) ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และ 
Selective ratio (SF) ของ เช้ือ Escherichia coli TISTR 074 บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar ซึ่งใช้ Egg 
yolk tellurite emulsion ที่เตรียมเองและแบบส าเร็จรูปมีค่าเท่ากับ 5 และ 5 (ตามล าดับ) ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ISO 11133-2 :2014 ก าหนดไว้ว่าค่า Selective ratio (SF) Target culture 
ต้องมีค่า < 2  จึงจะจัดว่าอาหารเลี้ยงเช้ือนั้นมีคุณภาพตามมาตรฐาน จากผลการทดลองจึงสามารถสรุปได้ว่าค่า 
Selective ratio (SF) ของอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar ซึ่งใช้ Egg yolk tellurite emulsion ที่เตรียมเอง
ผ่านตามเกณฑ์ด้านปริมาณของ ISO 11133-2 :2014 
  3.2 ผลการทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อด้านคุณภาพโดยใช้วิธี Quanlitative streaking 
method 
  เมื่อน าเช้ือ Staphylococcus aureus TISTR 2329 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุ่มเป้าหมาย (Target 
culture)  และเช้ือ Escherichia coli TISTR 074 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (Non-target culture)  
มาขีดลากบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar ที่ผสม Egg yolk tellurite emulsion ที่เตรียมเอง พบว่าเช้ือ 
Staphylococcus aureus TISTR 2329 มีการเจริญเต็มเส้น ลักษณะโคโลนีมีสีด าเป็นมันวาว และมีวงใสล้อมรอบ
โคโลนี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเช้ือบนอาหาร Baird-Parker agar ซึ่งได้ 2 คะแนนผ่านตามมาตรฐาน ISO 
11133-2 :2014 ด้านคุณภาพ   และให้ผลสอดคล้องกับค่าคะแนนการเจริญของเช้ือ Staphylococcus aureus 
TISTR 2329 บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Baird-Parker agar ที่ผสม Egg yolk tellurite emulsion ส าเร็จรูปซึ่งได้ 2 
คะแนนเท่ากัน 
  ส่วนเช้ือ Escherichia coli ไม่พบการเจริญของเช้ือซึ่งได้ 0 คะแนนสอดคล้องกับผลการทดสอบ
คุณภาพของบริษัท Merck ประเทศเยอรมันนีซึ่งเชื้อ Escherichia coli ไม่สามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-
Parker agar ที่ผสม Egg yolk tellurite emulsion ได้ (Merck, 2018) 
 4. ผลการเปรียบเทียบงบประมาณการจัดซ้ือ Egg yolk tellurite emulsion  
  หลังจากการพัฒนาเทคนิคการเตรียม  Egg yolk tellurite emulsion และน ามาใช้จริงใน
ห้องปฏิบัติการแล้ว จึงได้ท าการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ Egg yolk tellurite emulsion แบบ 
ส าเร็จรูปและแบบท่ีเตรียมเอง ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 : แสดงผลการเปรียบเทียบงบประมาณการจัดซื้อ Egg yolk tellurite emulsion แบบส าเรจ็รูปและ
แบบท่ีเตรียมเอง 

รายละเอียด งบประมาณ 
Egg yolk tellurite emulsion 

แบบส าเร็จรูป 

งบประมาณ 
Egg yolk tellurite emulsion 

แบบท่ีเตรียมเอง 
ต้นทุนต่อ 100 มิลลิลติร 1,605 บาท 42.5 บาท 

ต้นทุนต่อปริมาณการใช้ต่อ 
1 ปีการศึกษา 

9,630 บาท 255 บาท 

 ในหนึ่งปีการศึกษาจ าเป็นต้องใช้ Egg yolk tellurite emulsion จ านวน 600 มิลลิลิตร จากตารางที่ 4 
จะเห็นได้ว่าในการเตรียม Egg yolk tellurite emulsion ใช้เองนั้นสามารถลดงบประมาณไปได้ 9,375 บาทต่อปี
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การศึกษา หรือลดจาก 21.4% เหลือเพียง 0.57% ของงบประมาณทั้งหมดของรายวิชา ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 นอกจากลดงบประมาณในการสั่งซื้อแล้วยังสามารถลดขั้นตอนในการท างาน สามารถตัดขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  และงบประมาณในการไปรับของที่บริษัทขนส่งซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัย 40 กิโลเมตรอีกทั้งการขนส่ง
นั้นจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้ต่ ากว่า 4 องศาเซลเซียสในบางช่วงของการขนส่งอาจมีอุณหภูมิมากกว่า 4 องศา
เซลเซียสท าให้คุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อลดลง การเตรียมส่วนประกอบ Egg yolk tellurite emulsion ใช้เองท า
ให้คงคุณภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือได้ ส่งผลให้การท าปฏิบัติการของนิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5. ผลการศึกษาระดับคะแนนความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ด้านความเพียงพอ
ของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
  จากการส ารวจความพึงพอใจเฉลี่ยการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ด้านความพอเพียงของอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการพัฒนาเทคนิคและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายรายวิชา ได้ผลคะแนนดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 : แสดงผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาด้านความพอเพียงของอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาเทคนิค ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจ S.D. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ก่อนการพัฒนา
เทคนิค 

2555 3.42 0.33  
3.63 2556 3.46 0.12 

2557 4.01 0.22 
หลังการพัฒนา

เทคนิค 
2558 4.22 0.18  

4.39 2559 4.43 0.20 
2560 4.52 0.13 

 จากผลความพึงพอใจเฉลี่ยการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ด้านความพอเพียงของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2555-2557 ก่อนการพัฒนาเทคนิคการเตรียม Egg yolk tellurite emulsion ใช้เองนั้นมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.63 และมักมีข้อเสนอแนะว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อท าการพัฒนาเทคนิคฯ และ
น ามาใช้ในการเตรียมปฏิบัติการท าให้สามารถลดงบประมาณได้ 9,375 บาทต่อปีการศึกษา เมื่อท าการบริหาร
จัดการงบประมาณดังกล่าวไปซื้อเครื่องแก้วที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจหลังการพัฒนาเทคนิคในปีการศึกษา 2558-2560 เพิ่มขึ้นเป็น 4.39 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
 6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้นแลว้ไดท้ าการจัดการองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ซึ่งเป็นการ
น าความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้นั้นได้มาจากการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge 
Identification) และการรวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledg) โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge  Sharing) ให้กับนิสิตในรายวิชาจุลชีววิทยา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จุลชีววิทยาอาหาร และนิสิตเทคนิคการวิจัย ซึ่งนิสิตได้น าเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในการเตรียม Egg 
yolk tellurite emulsion เพื่อใช้ในโครงงานทางจุลชีววิทยา และหัวข้อเทคนิคการวิจัยที่ได้รับมอบหมายซึ่งท าเป็น
ประจ าทุกๆเทอมและเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ ในงานประจ า  นอกจากนี้ยังถ่ายทอดให้กับ
นักวิทยาศาสตร์ต่างคณะฯ นิสิตต่างวิทยาเขตได้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อีกด้วย มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ (Knowledge  Storage) ในรูปแบบรายงานการวิจัย และวีดีโอซึ่งนิสิตและบุคลากรที่สนใจองค์ความรู้
ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จากการเก็บสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันมีสถิติการถ่ายทอดองค์
ความรู้จ านวน 107 ครั้ง และมีผู้ได้รับองค์ความรู้มากกว่า 600 คน 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 เมื่อท าการพัฒนาเทคนิคการแยกไข่แดง และทดสอบการปราศจากเช้ือ (Sterility) แล้วพบว่าวิธีที่ 1 
เป็นวิธีการที่ไม่พบการปนเปื้อนเช้ือที่ไม่ต้องการโดยมีอัตราการปนเปื้อน 0% และเมื่อน า Egg yolk tellurite 
emulsion มาทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงช้ือตามวิธี ISO 11133-2 :2014 พบว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ปริมาณโดยใช้วิธี Quantitative Plating method และด้านคุณภาพโดยใช้วิธี Quanlitative streaking method  
จากนั้นน า Egg yolk tellurite emulsion มาเตรียมใช้เองในปฏิบัติการต่าง ๆ  สามารถลดงบประมาณไปได้ 9,375 
บาทต่อปีการศึกษา หรือลดจาก 21.4% เหลือเพียง 0.57% ของงบประมาณทั้งหมดของรายวิชา นอกจากนี้ยัง
สามารถลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การขนส่ง และท าให้คุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือดีขึ้นส่งผลให้การท าปฏิบัติการของ
นิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 เมื่อท าการบริหารจัดการงบประมาณที่ลดลงได้ดังกล่าวไปซื้อเครื่องแก้วที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.63 เป็น 4.39  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และเมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วได้ท าการจัดการองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ซึ่ง
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตในรายวิชา นิสิตต่างวิทยาเขต บุคลากรต่างคณะได้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อีก
ด้วย งานวิจัยนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปเพื่อน าสู่การขายในเชิงพาณิชย์ได้ โดยต้องท าการศึกษาเรื่องอายุการ
เก็บรักษาท่ี 4 องศาเซลเซียสและการยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้สารเคมีเพิ่มเติม 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ 3) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ในครั้ง คือ ผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยและด้านระบบสารสนเทศ จ านวน 6 คน และผู้ใช้งานประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ 
จ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 12 หน่วยงาน หน่วยงานละ 3 
คน รวมทั้งสิ้น 36 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย และแบบสอบถามออนไลน์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบฐานข้อมูลนักวิจัยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.04) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.57) 2) ผลการประเมินโดยผู้ใช้งานพบว่าระบบฐานข้อมูลนักวิจัยมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( x =4.40) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.54)  
 
ค าส าคัญ:  ฐานข้อมูล, นักวิจัย 
 
Abstract  
 The study involved of this research were 1 ) to study problem in develop researcher 
database for Surindra Rajabhat University 2) to develop researcher database for Surindra Rajabhat 
University and 3) to study satisfaction of the target group. The participants were  36 Officials and 
Related of researcher database for Surindra Rajabhat University. The instruments of study were 
the developed researcher database system and satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed using mean and standard deviation. 
 The finding found 1 )  The expert showed satisfaction with the developed researcher 
database system at a high level. ( x  = 4.04 , S.D.=0 .57) 2 ) The target group showed satisfaction 
with the developed researcher database system at a high level. ( x  = 4.40 , S.D. = 0.54) 
 
Keywords : Database, Researcher 
 
บทน า  
 การจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยในรูปแบบฐานข้อมูล มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะ   
ในความจ าต้องการรายงานข้อมูลนักวิจัยอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงรายงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จากข้อมูลผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่าตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย   และงานสร้างสรรค์  
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มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ท าให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูลของงานวิจัย และมีความเสี่ยงต่อการ
ช ารุด และสูญหายของข้อมูล จากปัญหาดังกล่าวระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องได้รับการพัฒนาการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัล ซึ่งมีความแตกต่างจากเมื่อก่อน ที่มีการมองข้อมูลเป็ น
เพียงฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้สามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้   ได้ซึ่งการวิเคราะห์นั้นต้องวิเคราะห์อย่าง
สมาร์ท ด้วยรูปแบบของการจัดการข้อมูลที่สมาร์ท น าไปสู่องค์กร   ที่สามารถใช้ข้อมูลแบบสมาร์ท และเป็น
มหาวิทยาลัยที่สมาร์ท (Smart University) (ยืน ภู่วรวรรณ. 2558 : 178-179) ซึ่งสอดคล้องตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563  ของประเทศไทย ICT 2020 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ มี ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อที่ 
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
 รูปแบบและวิธีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้วิธีในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชันในรูปแบบ Framework ที่มีความสามารถในการจัดเก็บและแสดงผลของข้อมูลแบบ 
Web Responsive มีความยืนหยุ่นในการพัฒนาระบบ โดยใช้แนวคิด Model-View-Controller (MVC)  ซึ่ง
ประกอบด้วย Model (M) เป็นส่วนจัดการของข้อในฐานข้อมูล View (V) เป็นส่วนของการแสดงผลของเว็บแอพ
พลิเคชัน Controller (C) เป็นส่วนควบคุมการแสดงผลระหว่าง Model และ View ที่มีความสามารถรองรับการ
ขยายของข้อมูลในจ านวนมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้โปรแกรมภาษา PHP ระบบจัดการข้อมูลด้วย 
MySQL ในการท างานเบื้องหลังหน้าต่างแสดงผลของ Browser 
 จากการที่ผู้วิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เสร็จสิ้นแล้วนั้น ระบบ
ฐานข้อมูลนักวิจัยสามารถบูรณาการการใช้งานครอบคลุมถึงนักวิจัยสายวิชาการ นักวิจัยสายสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่วิจัยประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
นักวิจัย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า มีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีการค้นคว้าและทบทวน
วรรณกรรม ในเรื่องของ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีนักวิจัยหลายท่านที่ได้ท าการวิจัยในเรื่องการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย หทัยชนก แจ่มถิ่น และอนิรุทธ์ สติมั่น (หทัยชนก แจ่มถิ่น และ อนิรุทธ์ สติมั่น, 
2558) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า  ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL  มีความเหมาะสมในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นควรมีความสามารถในการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ค้นหาข้อมูลในรูปแบบตามเงื่อนไข
ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานควรน าเสนอได้ทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบของกราฟ น้ าลิน เทียมแก้ว (น้ าลิน 
เทียมแก้ว, 2558) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ด าการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ซึ่งมีการ
พัฒนาหลัก 7 ขั้นตอน ในขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาระบบ ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ข้ันตอนที่ 
3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบระบบ ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาระบบ ขั้นตอนที่ 6 ติดตั้ง
พร้อมใช้งาน และขั้นตอนที่ 7 ดูแลรักษาระบบ โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลในภาษา PHP ใน
การติดต่อกับฐานข้อมูล และประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ Linux CentOS 7 มีคุณสมบัติครอบคลุมการท างานได้
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อย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้งานได้จริง ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (ชัยรัตน์ รอดเคราะห์, 2555) จาก
งานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้น ามาใช้ในการศึกษาอ้างอิง เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวการแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยประยุกต์เข้ากับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในรูปแบบ MVC ซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาในครั้งนี้  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการตั้งสมมุติฐานโดยก าหนดตัวแปรอิสระออกเป็น 3 ตัว
แปรดังนี้ ตัวแปรอิสระข้อที่ 1 ความต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลนักวิจัย ตัวแปรอิสระข้อที่ 2 ความต้องการข้อมูล
รายงานของนักวิจัย และตัวแปรอิสระข้อท่ี 3 ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล ซึ่งมีระบบ
ฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์เป็นตวัแปรตาม โดยใช้ทฤษฎีและกรอบแนวคิด (SDLC) ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่  
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและดา้นระบบสารสนเทศ จ านวน 6 คน 
  - เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน 
  - ผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หน่วยงานละ 3 คน 
จ านวน 12 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 36 คน และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วิธีในการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ให้ได้ครบตามจ านวนของประชากรที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อความ
เหมาะสมในการวิจัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ ที่
ติดต่อประสานงานเรื่องงานวิจัยระหว่างหน่วยงานตันสังกัดกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองทางด้านการออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศ 
(Information System) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ในการจัดท าแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลระบบที่ได้พัฒนาขึ้น โดย
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน และจัดท าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท่ีมีต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ จัดท าแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามออนไลน์แก่เจ้าหน้าที่ 
และผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หน่วยงานละ 3 คน จ านวน 12 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 
36 คน และในการเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีในการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ให้ได้ครบ
ตามจ านวนของประชากรที่ก าหนดไว้ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จนได้แบบสอบถามครบจานวน 36 ชุด 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครือ่งมือ ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้   
 1.  การก าหนดปัญหาและเป้าหมาย (Problem Recognition) 
 ผู้วิจัยได้เห็นสภาพปัญหาการติดต่อประสานงานเรื่องการร้องขอรายงานข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลทุนวิจัย 
แหล่งที่มาทุนวิจัยประจ าในแต่ละปี ซึ่งรูปแบบเดิมในการให้บริการต้องบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอ
รายงานท าให้เกิดความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวทางการแก้ปัญหาข้างต้นโดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้บริการข้อมูลแบบเว็บเซอร์วิส (Web Service) ทุก ๆ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงรายงานข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลทุนวิจัย และข้อมูลแหล่งทุนได้อย่างทันถ่วงที 
สะดวก และลดความยุ่งยากในการติดต่อประสานงานลงได้ 
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
 หลังจากมีการรวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบงานเดิม จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ พบว่า มีความต้องการระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างทันถ่วงที สะดวก 
ปลอดภัยลดขั้นตอนการให้บรกิารแบบเดิมได้ มีความสามารถท าการการบนัทึก ลบ แก้ไขข้อมูลการนักวิจัย/ทุนวิจัย/
แหล่งทุนวิจัยได้อย่างไม่ซับซ้อน แนวทางการแก้ปัญหาคือการพัฒนาระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นได้ของ
ระบบงานใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในด้าน
เทคนิค มีเหตุผลหลายประการที่สามารถพัฒนาระบบงานใหม่ได้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการ ดังต่อไปนี้ 
  - การพัฒนาระบบงานใหม่ ใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรโตคอล (Protocol) 
หลักได้แก่  TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เป็นโปรโตคอล หลักที่ ใช้ ใน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 
  - การใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open 
Source ท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์ (Linux) ซอฟต์แวร์ภาษาสคริปต์  (Script Language) PHP 
(Professional Home Page) โดยใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ MVC ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  - เครื่องแม่ข่าย (Web Server) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux CentOS 7 และติดตั้งซอฟต์แวร์
ท าหน้าที่บริการเว็บไซต์ Apache Web Server  
  - ความพร้อมในด้านระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์
เสมือนจริง (Virtual Server) บน Private Cloud ของทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดให้มีโครงสร้างด้านเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย และเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไว้เรียบร้อยแล้ว 
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  2.2 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) ความเป็นไปได้  ของระบบงาน
ใหม่ ที่สามารถให้บริการฐานข้อมูลของนักวิจัย ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีการท างานมีการติดต่อ
กับผู้ใช้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3.  การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
 การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ท างานของเจ้าหน้าที่วิจัย การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการรายงาน
สถิติ เพื่อง่ายต่อการออกแบบระบบการให้บริการฐานข้อมูลนักวิจัยได้อย่างครอบคลุมยิ่งข้ึน  
 4. การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Design) 
 การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับระบบได้ใช้เทคนิคของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่ง
มีขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ ดังนี้ 
  4.1 สร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity – Relationship Diagram) เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลและรายละเอียดของที่มีอยู่ในระบบงาน 
  4.2 การแปลงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) ให้เป็น
ตาราง (Table) โดยใช้กฎเกณฑ์ของการท านอร์มัลไลเซช่ัน (Normalization) เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและ
ก าหนดความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล พร้อมก าหนดคีย์หลัก (Primary Key) ก าหนดคีย์นอก (Foreign Key) 
ผลการพิจารณาและตรวจสอบ สามารถสร้างตารางและก าหนดความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล  
  4.3 การสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Entity-Relationship Diagram) และการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Normalization สามารถน า
ข้อมูลทั้งหมดมาแสดงรายละเอียดไว้ในพจนานุกรมฐานข้อมูลของระบบ ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 Database ระบบฐานข้อมลูนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 
 

 5. การพัฒนาโปรแกรม (Development) 
 จากการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท าให้สามารถออกแบบหน้า
โปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยแบ่งหน้าเมนูที่จ าเป็นออกอย่างชัดเจน ได้แก่ 
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ลงทะเบียนสมัครสมาชิก การเข้าใช้งานระบบ การเพิ่มข้อมูลนักวิจัย การตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขข้อมูลนักวิจัย 
รายงานค่าสถิติต่าง ๆ  
 6. การทดสอบและบ ารุงรักษา (Testing and Maintenance)  
 การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ ผู้วิจัยได้มีการน าระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ไปใช้งานกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัย ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นทางผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไข และบ ารุงรักษาระบบโดยทันที 
 7. การประเมินผล (Evaluation) 
 จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถบูรณาการ 
การใช้งานครอบคลุมถึงนักวิจัยสายวิชาการนักวิจัยสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตลอดจนถึง
เจ้าหน้าที่วิจัยประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารในการเข้าถึงฐานข้อมูลนักวิจัย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า มี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  7.1 ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ 
   ผู้วิจัยได้ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบตามล าดับ ดังน้ี 
   - การทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบเป็นระยะ ๆ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ที่ท าการทดสอบ
ระบบ และแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบ 
   - การประเมินผลระบบโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 6 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ
ระบบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้าน การน าเข้าข้อมูล (Input) ด้าน กระบวนการท างาน (Process) และ
ด้าน การแสดงผลข้อมูล (Output) โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed – Ended) เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ  
  ส าหรับการวัดระดับการมีประสิทธิภาพจะมรีะดับการวัดดังนี ้
   1  คะแนน  หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
   2   คะแนน หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพน้อย 
   3   คะแนน หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพปานกลาง 
   4   คะแนน หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพมาก 
   5   คะแนน หมายถึง  ระดับการมีประสิทธภิาพมากที่สดุ 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาพิจารณาความถี่ ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best W. John. 1997, p 190)  มีรายละเอียดดังนี้  
    ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพมาก  
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพปานกลาง  
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพน้อย  
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
  ในการพิจารณาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถน ามาใช้ได้  ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมและรายด้าน ต้องอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากขึ้นไป 
  7.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
   ผู้วิจัย ได้ใช้เครื่องมือวิจัยในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ได้แก่ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   7.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
หน่วยงานท่ีสังกัด ลักษณะแบบสอบถามปลายปดิ (Closed - Ended) โดยมีระดับการวดัดังนี ้
   เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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   อายุ ระดับการวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
   ระดับการศึกษา ระดับการวดัตัวแปรแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
   หน่วยงานท่ีสังกัด ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale 
   7.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลนักวจิัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุรินทร์ ใน 3 ด้านดังนี้ ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ด้านความสามารถของระบบ
ฐานข้อมูลนักวิจัย ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
 โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลจดัท าตารางสถิติเพื่อน าเสนอและสรุป
ผลการวิจัย ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามก าหนดดังนี ้
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percent) 
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีประสิทธิภาพของระบบ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ สว่นท่ีเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาระบบต่อไป   ใช้
วิธีสรุปสังเคราะห์ข้อความจากข้อค าถามปลายเปิด (Content Analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการออกแบบฐานข้อมลู 
 การออกแบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลที่ได้คือ ตารางหรือรีเลชัน 
(Relation) ในฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ มีตารางข้อมูลทั้งหมด 11 ตาราง ดังต่อไปนี ้
 1. ตารางข้อมูลนักวิจยั = researcher 
 2. ตารางข้อมูลสมาชิก = users 
 3. ตารางค าน าหน้านาม = prefix_type 
 4. ตารางเพศ = gender_type 
 5. ตารางมหาวิทยาลัย = university_type 
 6. ตารางหน่วยงาน = department_type 
 7. ตารางกลุม่งานวิจัย = research_group 
 8. ตารางประเภทงานวิจัย = research_type 
 9. ตารางสถานะนักวิจัย = researcher_status 
 10. ตารางแก้ไขรหัสผ่าน = password_resets 
 11. ตารางอัพโหลดฐานข้อมลู = migrations 
 2. ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนกัวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ระบบฐานข้อมลูนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ลงทะเบียน
สมัครสมาชิก ส่วนท่ี 2 เข้าสูร่ะบบ ส่วนท่ี 3 เพิ่มข้อมูลนักวิจัย และสว่นท่ี 4 รายงานผล ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
 3. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 ผู้วิจัยน าระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่พัฒนาขึ้น ไปประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบประเมินผลเป็นแบบค าถามปลายปิด การ
ประเมินผลและการแสดงความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 
ท่าน ได้พิจารณาประเมินและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สรุปได้ดังนี้ 

ด้าน ผลการประเมินประสิทธภิาพของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
1 ส่วนของการน าเข้าข้อมลู (Input) 4.11 0.44 มาก 
2 ส่วนของกระบวนการการท างาน (Process) 4.15 0.65 มาก 
3 ส่วนของการแสดงผลข้อมลู (Output) 3.87 0.63 มาก 

รวม 4.04 0.57 มาก 
 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้านประสิทธิภาพของระบบในภาพรวม พบว่า ระดับประสิทธิภาพการ
ของระบบอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ( = 4.04 , S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นท่ี
ผู้เชี่ยวชาญให้ผลการประเมินประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย คือ ดา้นส่วนของกระบวนการการ
ท างาน (Process)  ( = 4.15 , S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ด้านส่วนของการน าเข้าข้อมูล (Input) ( = 4.11 , S.D. 
= 0.65) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านส่วนของการแสดงผลข้อมูล (Output) ( = 3.87 , S.D. = 0.63) 
ตามล าดับ 
 ดังนั้น จึงสรุปผลได้ว่าการประเมินระบบฐานข้อมลูนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จากผู้เชี่ยวชาญ 
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก สามารถน ามาใช้ได้ 
 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านออกแบบและ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจยั ด้านความสามารถของระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
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ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ในภาพรวม

และรายด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นักวิจัย 

4.45 0.54 มาก 

ด้านความสามารถของระบบฐานขอ้มูลนักวิจัย 4.41 0.53 มาก 
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 4.35 0.55 มาก 
รวม 4.40 0.54 มาก 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40 , S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มากที่สุด คือ ด้านออกแบบและ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ( = 4.45 , S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านความสามารถของระบบฐานข้อมูล
นักวิจัย ( = 4.41 , S.D. = 0.53) และด้านประโยชน์และการน าไปใช้  ( = 4.35 , S.D. = 0.55) 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้       
 มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจ
ของระบบ พบว่า การออกแบบด้านความสามารถของระบบในการใช้งาน สามารถใช้งานได้สะดวก การออกแบบ
ด้านความสามารถของระบบในด้านการจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยเป็นระเบียบ การออกแบบด้านความสามารถของระบบ
ในด้านการสืบค้นข้อมูล เป็นระเบียบ สืบค้นง่าย และการออกแบบด้านความสามรถในด้านความเหมาะสม และ
รูปแบบของระบบมีความน่าเชื่อถือนั้นได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 2. ด้านความสามารถของระบบฐานข้อมูลนักวิจัย เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ พบว่า ความสามารถในด้านการค้นหาช่ือสมาชิก และข้อมูลนักวิจัยสามารถค้นหาไดง่้าย ความสามารถในด้าน
การลงทะเบียนสมัครสมาชิก ความสามารถในด้านการเพิ่มข้อมูลนักวิจัย ความสามารถในด้านการแสดงผลข้อมูล
งานวิจัย และความสามารถในด้านการรายงานข้อมูลการใช้งานนั้นได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ พบว่า การ
น าไปใช้ในงานระบบไม่มีความซับซ้อน ระบบมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการตอบสนอง การรายงานการใช้งาน
มีความถูกต้องและเหมาะสม ข้อมูลนักวิจัยมีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสม ช่วยลดเวลาในการท างานและการ
ประสานงาน สามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ต้องการ และผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานได้รับผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านของระบบนั้น สามารถพิจารณาผลของความพึงพอใจของ
การใช้ระบบในภาพรวมของระบบได้ คือ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นั้นถือว่าได้ผลและ
ประสบความส าเร็จในระดบัท่ีดี สามารถแก้ปัญหาระบบงานปัจจุบันได้ จากการพัฒนาระบบข้ึนมาใหม่นี้ผู้วิจัย มีการ
วิเคราะห์ถึงความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร แล้วน าข้อมูลความต้องการต่าง ๆ มาประยุกต์และท าการ
พัฒนาระบบ พบว่าการพัฒนาฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความส าคัญต่อการจัดระบบการ
บริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพทั้งสิ้น โดยอาศัยหลักการพัฒนาระบบโดยยึดหลักทฤษฎีของ System 
Development Life Cycle (SDLC) และหลักการจากงานวิจัยของ วิลเลี่ยม ดี  บาร์เน็ต และเอ็ม เค ราจา 
(William D. Barnett; & M.K. Raja. 1995) ซึ่งใช้หลักการ Quality Function Deployment (QFD) เป็นเทคนิค
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หนึ่งโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนเพื่อการพัฒนาระบบและแก้ไข
หรือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นท าให้การพัฒนาออกมาได้    ตรงตามความต้องการมากที่สุด อีกทั้ง
ประหยัดเวลา ในกระบวนการพัฒนาระบบในด้านคุณภาพหรือผลลัพธ์ที่ได้นั้น มีการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญ
และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและได้ผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งจากผลการประเมินและทดลองใช้ระบบนั้น 
สามารถแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้ โดยผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญและผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
โดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ระบบที่ท าการพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถที่
จะน าไปใช้งานจริงได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ ดังนี้  
 ในการพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งต่อไปควรพัฒนาให้เป็นใน
รูปแบบระบบฐานข้อมูลเดียว University Data Category ที่มีการให้บริการข้อมูลด้านงานวิจัยผ่าน API Service 
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต่อไป 
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ระบบทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ  ตามมาตรฐาน ISO 14855-1 
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บทคัดย่อ 
 ระบบทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกถูกออกแบบและสร้างขึ้นตามมาตรฐาน ISO14855-1 เพื่อใช้
ในการทดสอบพลาสติกชีวภาพท่ีสามารถจ าลองการย่อยสลายในสภาวะกลบฝังในดิน เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัย
ในประเทศได้มีการออกแบบและสร้างโดยเครื่องทดสอบนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วนได้แก่ กล่องควบคุม
อุณหภูมิ   ระบบควบคุมความช้ืน ระบบจ่ายออกซิ เจนที่ปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์  และระบบวัด
คาร์บอนไดออกไซด์ ระบบทดสอบนี้ท าหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนเพื่อการทดสอบการย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพโดยสามารถทดสอบตัวอย่างที่บรรจุในขวดขนาด 2 ลิตร ได้ครั้งละ 24 ขวด พลาสติกชีวภาพที่ใช้ในการ
ทดสอบเป็นชนิด พีแอลเอ และชนิด พีบีเอส ปรับลดความเปราะบางด้วยยางอะคริลิก AR และยางคอร์เชลล์ CR  
 ผลการออกแบบและสร้างสามารถสร้างกล่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขนาด 0.9X1.2X0.4 ม3 และ 
ระบบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องที่สร้างพบว่า ระบบทดสอบสามารถควบคุมสภาวะ
การทดสอบที่อุณหภูมิ 58±0.5   C  และสร้างความชื้นท่ี 52 ±2%RH ได้ตามมาตรฐานอย่างแม่นย า ในขณะเดียวกัน
การทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ PLA และ PBS สามารถย่อยสลายพลาสติกชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์
ภายใน 60 วัน ซึ่งระดับการย่อยสลายของพลาสตกิชีวภาพ  PLA และ PBS คือ 82.4% และ 70.2% ตามล าดับ โดย
ที่ฟิล์ม PBS ย่อยสลายได้มากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : พลาสติกชีวภาพ;  การย่อยสลาย;  อุณหภูมิ;  ความชื้น 
 
Abstract 
 Test Apparatus for the degradation of the bioplastic waste  was designed and built 
according to the ISO 1 4 8 5 5 -1  standard in order to test the bioplastic samples simulating the 
degradation under the soil covering condition. The system was developed to the support the 
research in the country. It consists of 4  main parts; the temperature control box, the humidity 
control system. The Oxygen distribution to bioplastic sample and the CO2  measuring system. 
These systems are operated together to control the temperature and moisture. Up to 2 4 
samples contained in 2 liters bottles could be tested at one time.  
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 The Temperature and moisture control box with the size of 0.9X1.2X0.4 m3 was built 
together with the CO2  measuring system. They could control the testing condition at the 
temperature of 58 ±0.5   C and could produce the moisture at 52 ±2%RH precisely according to 
the standard. The testing on the decomposition of the bioplastic waste of PLA and PBS type 
found that it could degradation the waste completely within 6 0  days. The quality of the 
degradation of PLA and PBS were 82 .4%  and 70 .2%  respectively, and PBS film was the most 
degradation.  
 
Keyword: Bioplastic; Degradation; Temperature; Humidity 
 
บทน า 
 พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) [1]  เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากพืชซึ่งเป็นวัสดุหมุนเวียน (Renewable 
resource)  สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable) วัสดุที่สามารถผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพได้มีหลาย
ชนิด แต่พืชที่เหมาะสมแก่การผลิตพลาสติกชีวภาพต้องมีคุณสมบัติที่ให้แป้งสูง เช่น ข้าวโพด หรือมันส าปะหลัง เป็น
ต้น ซึ่งพืชทั้งสองชนิดนี้มีการผลิตในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  
กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพเริ่มจากการน าพืชที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบเช่น ข้าวโพด หรือมันส าปะหลังมาผ่าน
กระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาลด้วยแบคทีเรีย กระบวนการย่อยแป้งจะได้กรดแลคติก (Lactic acid) จากนัน้น า
กรดนี้มาผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโพลีเมอร์สายยาวท่ีเรียกว่า Polylactic acid (PLA) ซึ่งมี
คุณสมบัติพิเศษคือ มีความใส ไม่ย่อยสลายในสภาพแวดล้อมทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายได้เองเมื่อน าไปฝังกลบใน
ดิน 
 ในอดีตมนุษย์ใช้ภาชนะใส่อาหารประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น ต่อมา
พัฒนาการในการใช้บรรจุอาหารของมนุษย์ได้มีการน าเครื่องปั้นดินเผามาเป็นภาชนะใส่อาหารจวบจนถึงปัจจุบัน 
ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้สามารถช าระล้างและน ากลับมาใช้ได้อีกแต่มีข้อเสียด้านน้ าหนัก ส าหรับทางเลือกอื่น
ในการในการบรรจุอาหารทั้งอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มได้มีการน าเม็ดพลาสติกที่ได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมมา
ขึ้นภาพเป็นภาชนะบรรจุอาหารมาหลายสิบปีแล้ว แต่พลาสติกเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยวิธีทางธรรมชาติ 
ท าให้เกิดเป็นขยะพลาสติกปริมาณมากส่งผลท าให้เกิดมลภาวะในสภาวะแวดล้อมต่อโลก เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดปริมาณขยะพลาสติกเหล่านี้จึงได้มีการคิดค้นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองโดยแบคทีเรียในดินเมื่อท าการ
กลบฝัง ท าให้มีพลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆหลายชนิด ในปัจจุบันกระบวนการก่อนที่จะได้การรับรองความเป็น
ชีวภาพของพลาสติกนั้นต้องผ่านกระบวนการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกโดยเครื่องทดสอบที่มีคุณภาพซึ่ง
กระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 14855-1 
 การออกแบบและสร้างระบบทดสอบนี้ก็มีสาเหตุมาจากการต้องการทดสอบพลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ
ของหน่วยปฏิบัติการโพลิเมอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผ่านงานวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องการ
ออกแบบเม็ดพลาสติกชีวภาพสองชนิดได้แก่ PLA และ PBS มาใช้งานทดแทนพลาสติกชนิดเดิมที่ไม่สามารถย่อย
สลายได้ โดยความคาดหวังว่าเมื่อทดสอบพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้ ก็จะน าพลาสติกนี้ไปใช้งาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และ หลังจากเลิกใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เมื่อเสื่อมคุณภาพก็สามารถน าไปท าลายเพื่อย่อย
สลายโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การทดสอบการย่อยสลายนี้หน่วยงานมาตรฐานในประเทศไทยมี
หน่วยงานของรัฐที่บริการทดสอบ ท่ีเป็นมาตรฐานอยู่สองหน่วยงานได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(วว.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งราคาค่าทดสอบค่อนข้างสูงเนื่องจากการทดสอบใช้
เวลานานถึงสามเดือนต่อตัวอย่าง โดยค่าบริการทดสอบตัวอย่างละประมาณ 40,000 บาท/ตัวอย่าง การส่งตัวอย่าง
ทดสอบไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากมีราคาสูง งบประมาณของผู้วิจัยเพื่อการทดสอบไม่เพียงพอเนื่องจากต้องท า
การทดสอบจ านวนตัวอย่างถึง 8 ตัวอย่าง จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบและสร้างระบบทดสอบขึ้นใช้งานเอง 
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อย่างไรก็ตามถึงแม้ถึงแม้จะเป็นการออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นใช้งานเองการออกแบบและสร้างเพื่อการทดสอบก็
ต้องก าหนดตามมาตรฐานการทดสอบพลาสติกชีวภาพ ISO14855-1  
 มูลเหตุดังกล่าวจึงเกิดความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเคมีผู้ต้องการทดสอบ และภาควิชา
วิศวกรรมนิวเคลียร์ผู้ออกแบบและสร้างระบบทดสอบ ประสบความส าเรจ็ทั้งการสร้างระบบทดสอบและการทดสอบ
พลาสติกชีวภาพท้ังสองชนิดด้วยราคาประหยัดด้วยค่าวัสดุประมาณ 20,000 บาท เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14855-
1 สามารถท าให้งานวิจัยด าเนินต่อไปได้ไม่ติดขัด นับเป็นการวางรากฐานการวิจัยการทดสอบพลาสติกชีวภาพใน
ระดับแล็บปฏิบัติการให้ด าเนินต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ 
 2. เพื่อใช้เครื่องทดสอบท าการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพชนิดพีแอลเอและพีบีเอส 
 
การออกแบบเคร่ืองทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ 
 มาตรฐาน มอก. 2510 [2] และมาตรฐาน ISO14855-1 [3] เป็นมาตรฐานการทดสอบการย่อยสลาย
พลาสติกชีวภาพ โดยมีข้อก าหนดในการทดสอบพลาสติกชีวภาพในหลายประเด็นได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิทดสอบ
ตัวอย่างที่ 58±2   C ความช้ืน 50-55 %RH กระบวนการใช้ออกซิเจนในการน ามาช่วยในการย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพ และระบบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ทางเคมีด้วยวิธีการไตเตรท การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการย่อย
สลายพลาสติกชีวภาพได้มีการประดิษฐ์เครื่องทดสอบพลาสติกชีวภาพ [4] และงานวิจัยการย่อยสลายพลาสติกโพลิ
เมอร์เพื่อการทดสอบ [5][6] โดยพบว่าเครื่องทดสอบที่มีขายเป็นลักษณะงานเฉพาะทางท้องมีราคาแพงหลายแสน
บาทและไม่ตอบสนองกับงานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการอยู่เนื่องจากทดสอบได้เพียงครั้งละหนึ่งตัวอย่าง ประกอบกับการ
ทดสอบตามมาตรฐานนี้ต้องใช้ระยะเวลานานไม่ต่ ากว่า 3 เดือนตามมาตรฐานการทดสอบ ISO14855-1 จาก
มาตรฐานและวิธีการทดสอบเหล่านี้สามารถน าเอาหลักการและวิธีการทดสอบน ามาประยุกต์ในการออกแบบและ
สร้างระบบทดสอบพลาสติกชีวภาพท่ีสามารถทดสอบได้ปริมาณมากถึง 24 ตัวอย่างดังต่อไปน้ี 
 ในการออกแบบระบบการท างานของระบบทดสอบประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่  
 1. กล่องควบคุมอุณหภูมิขนาด 0.9X1.2X0.4 ม3 พร้อมขดลวดความร้อนขนาด 2,500 w. และ
มอเตอร์เป่าลมร้อนพร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ท าหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในกล่องที่ 58   C ตามมาตรฐาน ภายใน
กล่องตัวอย่างและตู้เก็บตัวอย่างขนาดเดียวกันท่ีบรรจุขวดตัวอย่าง 24 ขวดๆ ละ 2 ลิตร   
 2. เครื่องก าเนิดความชื้นท าหน้าที่ก าเนิดความชื้น 55 %RH ให้กับขวดบรรจุตัวอย่างเลี้ยงเพื่อทดสอบ
การย่อยสลาย  
 3. ระบบจ่ายอากาศที่ปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (งานวิจัยนี้ ใช้แก๊สออกซิเจน O2) 
ประกอบด้วยถังอออกซิเจนบริสุทธิ์ 99.95% และอุปกรณ์ปรับความดันแก๊ส (Regulator) โดยจ่ายให้ขวดบรรจุ
ตัวอย่างทั้ง 24 ขวด ปริมาตร 50 มิลลิลิตรต่อขวด  
 4. ระบบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไตเตรททางเคมี 
 จากองค์ประกอบดังกล่าวสามารถแสดงหลักการท างานของระบบการทดสอบพลาสติกชีวภาพ ดังภาพที่ 
1 และเครื่องทดสอบที่ออกแบบและสร้างส าเร็จแล้ว ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการท างานและส่วนประกอบของ เครื่องทดสอบพลาสติกชีวภาพ 
 

หลักการท างานระบบทดสอบ 
 ถังออกซิเจน (1) จะท าหน้าที่จ่ายแก๊สให้กับระบบทดสอบพลาสติกโดยผ่านโฟล์วมิเตอร์ (2) แยก
ออกเป็นสองทาง โดยผ่านอุปกรณ์สามทาง (9) แยกแก๊สออกเป็นสองทาง โดยทางแรกแก๊สจะไหลไปท่ีหัวทรายเพื่อ
สร้างความช้ืนซึ่งบรรจุในขวดก าเนิดความชื้น (3) แก๊สที่ไหลผ่านหัวทรายที่จุ่มในน้ าดีไอออไนท์ (Deionized Water) 
จะเกิดฟองซึ่งก าเนิดความช้ืนผ่านท่อน าแก๊สเข้าไปสู่กระบอกผสมแก๊ส(4) ในขณะเดียวกันทางเดินแก๊สออกชิเจนที่
สองไหลเข้ากระบอกผสมแก๊ส (4) ผสมกับความช้ืนเพื่อให้ได้ 52% RH ผ่านการควบคุมจากเครื่องควบคุมความช้ืน 
(Humidity Controller) (5) ซึ่งวัดความช้ืนโดยหัววัดความช้ืน (Humidity Sensor) แก๊สออกซิเจนและความช้ืนที่
ผสมกันจะไหลผ่านท่อเข้าสู่กระบอกกระจายแก๊ส (6) แยกเป็น 24 ท่อเข้าสู่ขวดทดสอบพลาสติกตัวอย่าง 24 ขวด 
ขวดตัวอย่างดังกล่าวจะถูกควบคุมอุณหภูมิที่ 58   C ภายในกล่องควบคุมอุณหภูมิ (8) โดยเครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
(Temperature Controller) (7) จากนั้นที่แก๊สออกซิเจนและความช้ืนที่ผสมกัน 52 %RH จะถูกน าไปเลี้ยงไปใน
ขวดบรรจุตัวอย่างเพื่อย่อยพลาสติก การย่อยสลายของพลาสติกจะเกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นตัวช้ีว่ามีการย่อยสลายพลาสติกเป็นปริมาณเท่าใด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        
 

ภาพที่ 2 เครื่องทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อการทดสอบ พลาสติกชีวภาพ 
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 จากแผนภาพแสดงการออกแบบและสร้างระบบทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพประกอบด้วย
ส่วนส าคัญหลายส่วนได้แก่ 
 1. ส่วนควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Part) ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่กล่อง
ควบคุมอุณหภูมิ  ชุดจ่ายความร้อน (Heater set) และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) 
  1.1 กล่องควบคุมอุณหภูมิ ออกแบบเป็นโครงเหล็กบุด้วยฉนวนโพลีเอเทอรีน (PE) อุณหภูมิได้
สูงสุดประมาณ 90   C การจัดวางขวดตัวอย่างทดสอบแบ่งเป็นสองช้ันๆ ละ 12 ขวด แต่ละขวดบรรจุตัวอย่างมีขนาด 
2 ลิตร กล่องท าหน้าที่รักษาอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิ 58   C ตามมาตรฐานอุณหภูมิ ตั้งทดสอบการย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพในกล่องคุมอุณหภูมิดังภาพท่ี 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กล่องเหล็กทดสอบขนาดบรรจตุัวอย่าง 24 ขวด 
 
  1.2 ชุดจ่ายความร้อน (Heater set) ท าหน้าที่จ่ายความร้อนให้กับกล่องควบคุมอุณหภูมิ 
ประกอบด้วยลวดความร้อน  (Heater)  ขนาด 2,500 w. 220 VAC  มอเตอร์พัดลมขนาด 30 w. ความเร็วรอบ 
1,200 รอบ/นาที โดยพัดลมท าหน้าท่ีเป่าลมให้ขดลวดเพื่อกระจายความร้อนให้ท่ัวกล่องควบคุมอุณหภูมิดังภาพที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงชุดจ่ายความร้อนให้ระบ 
 
  1.3 เครื่องควบคุมอณุหภูมิ (Temperature Controller) เป็นเครื่องที่ออกแบบให้ควบคุมอุณหภูมิ
ได้ละเอียด 0.1   Cออกแบบให้ควบคุมขดลวดความร้อนและตั้งค่าอุณหภูมิที่ 58   C ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 
14855-1 ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงเครื่องควบคุมอณุหภูมิของระบบ 
 
 2. เครื่องก าเนิดและควบคุมความชื้น (Humidity Generator and Controller )  
 เครื่องควบคุมความช้ืน ประกอบด้วยเครื่องควบคุมความชื้นมีความละเอียดในการวัด 0.1 % สามารถวัด
ความช้ืนได้ในช่วง 0-100% โดยตั้ งค่าความช้ืนในการทดสอบที่  52%  RH ได้อย่างแม่นย าด้วยเซนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 6 เครื่องก าเนิดความช้ืนประกอบด้วยขวดบรรจุน้ า Deionize ท่อน าก๊าซและหัวทรายท า
ฟองอากาศ โดยปล่อยแรงดันก๊าซผ่านท่อ และหัวทรายท าให้เกิดฟองอากาศลงไปในน้ าพาความช้ืนเข้าไปจ่ายใน
ตัวอย่างทดสอบดังภาพท่ี 7 
 
 
   
 
 
      
    
 

ภาพที่ 6 แสดงเครื่องควบคุมความชื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงเครื่องก าเนิดความช้ืน 
 
 3. ระบบจ่ายออกซิเจน ( Oxygen supply system)  ระบบจ่ายออกซิเจน ประกอบด้วยถังบรรจุ
ออกซิเจนบริสุทธิ์ 99.95% ปราศจากคาร์บอนไซด์ออกไซด์และระบบปรับแก๊สหัวถัง (Regulator) จ่ายแก๊สให้กับ
เครื่องควบคุมความช้ืนดังภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 แสดงระบบจ่ายออกซิเจน 
 
 4. ระบบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
 การวัดปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการย่อยพลาสติกชีวภาพ เกิดจาก CO2 ท าปฏิกริิยา
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH)  ดังแสดงดังภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. ตัวดักจับ CO2                           2. CO2 ท่ีปล่อยออกมาท าปฏิกิริยากับ NaOH 

ภาพที่ 9 การวัด CO2 โดยท าปฏกิิริยากับ NaOH 
 
 5. ผลการทดสอบเครื่องทดสอบพลาสติกชีวภาพ 
  5.1 ผลการทดสอบอุณหภูมิ ณ.ต าแหน่งต่างๆ ในกล่องควบคุมอุณหภูมิ 4 ต าแหน่งแสดงดังกราฟ 
ภาพที่ 10 พบว่าอุณหภูมิมีค่าการควบคุมอุณหภูมิสม่ าเสมอที่ 58 ±0.5   C ตลอด 24 ช่ัวโมงการทดสอบ ผลการ
ทดสอบอุณหภูมิภายในกล่องควบคุมอุณหภูมิ 4 ต าแหน่ง ทุกๆ 30 นาที ตลอด 24 ช่ัวโมง สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ภายในกล่องสามารถทดสอบที่ 58  C ได้อย่างถูกต้องโดยมีค่าคลาดเคลื่อนเพียง ±0.5  C  (ISO14855-1 ยอมให้
คลาดเคลื่อน ±2  C) 
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           ภาพที่ 10 ภาพแสดงอุณหภมูิในต าแหน่งต่าง ๆ 4 ต าแหน่ง 
หมายเหตุ  กล่องควบคุมอณุหภูมแิบ่งการทดสอบเป็น 4 ต าแหน่ง (Corner) 
   Corner  1  ต าแหน่งวัดบนซ้ายของกล่องควบคุม     Corner  2  ต าแหน่งวัดบนขวาของกล่องควบคุม 
   Corner  3  ต าแหน่งวัดล่างซ้ายของกล่องควบคุม     Corner  4  ต าแหน่งวัดล่างขวาของกล่องควบคุม 
 
 5.2 การทดสอบความช้ืนผลการทดสอบความชื้นภายในระบบ ณ. ต าแหน่งหัววัด (Humidity Sensor) 
แสดงการควบคุมความช้ืนดังกราฟภาพที่ 11 ทุก ๆ 30 นาที ตลอด 24 ช่ัวโมงพบว่าความช้ืนภายในระบบสามารถ
ควบคุมความชื้นท่ีทดสอบ 52 % RH ได้อย่างถูกต้องโดยมีค่าคลาดเคลื่อน (Error) เพียง  ±2 % RH  (ISO14855-1 
ก าหนดการทดสอบความช้ืนระหว่าง 50-55 %RH) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แสดงความช้ืนในกล่องควบคุมเพื่อทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ 
 
 6. ผลการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ 
  การทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการวัด CO2 ประกอบด้วยพลาสติกชีวภาพ 
2 ชนิด ได้แก่ Polylactic acid (PLA), Polybutylene succinate (PBS)  สารเติมแต่งให้พลาสติกมีความแข็งแรง
ได้แก่ ยางอะคริลิค (Acrylic Rubber) ยางคอร์เชลล์ (Core-shell rubber) และตัวอย่างมาตรฐานเซลลูโลส 
(Cellulose) ดังแสดงในกราฟ [7] ในภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 กราฟแสดงระดับการยอ่ยสลายทางชีวภาพของ PBS  PLA  PLA/AR  PLA/CR  ยาง AR และยาง CR  

ในสภาวะการหมักทางชีวภาพ 90 วัน 
 กระบวนการทดสอบพลาสติกชีวภาพ องค์ประกอบในการทดสอบจะต้องทดสอบอุณหภูมิที่ 58 °C  
ความช้ืน 50-55 % RH และระบบจ่ายออกซิเจนเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่สมบูรณ์แล้ว การเลือกดินปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์เพื่อ
ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพเป็นองค์ประกอบก็เป็นส่วนส าคัญ โดยต้องบรรจุดินที่มีจุลินทรีย์และพลาสติกชีวภาพเข้า
ด้วยกันเพื่อทดสอบในอัตราส่วน `6:1 โดยน้ าหนัก ในภาชนะมาตรฐาน ดังภาพที่ 13  หลังผ่านการทดสอบภายใต้
สภาวะบ่มที่อุณหภูมิ ความช้ืนและระบบออกซิเจนเลี้ยงเช้ือตามมาตรฐาน ISO 14855-1 เป็นเวลา 3 เดือนจะได้ชีว
มวลที่ผ่านการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพท่ีสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ดังภาพท่ี 14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 พลาสติกชีวภาพชนิดตา่ง ๆ ในภาชนะทดสอบผสมกับปุย๋หมักเพื่อให้จุลินทรีย์ท าการย่อยสลาย 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างพลาสติกชีวภาพผ่านการทดสอบด้วยระบบการยอ่ยสลายพลาสติกชีวภาพ 
กลายเป็นชีวมวล น้ าและกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ 

 
 การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพที่ควบคุมอุณหภูมิ 58 
±2 °C และความช้ืนสัมพัทธ์ 50 ±5 % พบว่าฟิล์ม PLA และ PBS  คลายตัว ความชื้นภายใต้สภาวะควบคุมสามารถ
แทรกซึมไปท าปฏิกิริยาไฮโดรไรซิสตัดสายโซ่โพลิเมอร์ให้มีขนาดสั้นและเล็กลงง่ายต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์
มาก จึงท าให้เกิดการย่อยสลายที่เร็วในสภาวะแวดล้อมจริง จากการดสอบยางสองชนิด ได้แก่ AR และ CR พบว่า
ระดับการย่อยสลายต่ ามาก คือ 26.2%  และ 11.7% `ตามล าดับ จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายยางได้ทั้งหมด 
สรุปผลการวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับ 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. เครื่องทดสอบพลาสติกชีวภาพที่ออกแบบมีประสิทธิภาพดีสามารถน าไปทดสอบการย่อยสลายของ
พลาสติกชีวภาพได้ โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 58±0.5   C ควบคุมความช้ืน 52±2%RH  และมีระบบจ่ายก๊าซ
ออกซิเจนปรับอัตราการไหลของก๊าซจ่ายให้ตัวอย่างได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานในการทดสอบ ISO14855-1 
 2. PLA และ PBS สามารถย่อยได้ในสภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ 
 3. ฟิล์ม PBS มีระดับการย่อยสลายมากที่สุด 87.2% รองลงมาได้แก่ PLA 82.4% ฟิล์ม PLA/AR 
70.2% ส่วนฟิล์ม PLA/CR มีระดับการย่อยต่ าสุด 63.6% 
 4. การเติมยาง AR และ CR ท าให้ระดับการย่อยสลายของ PLA ต่ า 
 5. ระดับการย่อยสลายทางชีวภาพของยาง AR คือ 26.2% และ CR คือ 11.7% ซึ่งต่ ามาก 
จากการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพทั้ง PLA และ PBS พลาสติกชีวภาพจะเห็นว่าพลาสติกชีวภาพ PLA 
และ PBS สามารถย่อยสลายได้จึงสามารถมีความเป็นไปได้ในการน าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน นิสิตท างานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วง ผ่านงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่อง “การศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอสิกและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต” 
 2. ด้านงบประมาณการใช้จ่าย เราสามารถสร้างระบบทดสอบพลาสติกชีวภาพได้ในราคาประหยัด
เพียง 20,000 บาท  ด้วยวัสดุในประเทศเกือบท้ังหมด เป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อระบบนี้นับล้านบาท 
 3. ด้านงานวิจัย การเรียนการสอนเราได้เครื่องทดสอบต้นแบบน าไปสู่การสร้างแล็บปฏิบัติการทดสอบ
พลาสติกชีวภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ISO14855-1 ไว้ใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบในราคาแพง 
 4. ด้านสังคม เมื่องานวิจัยพลาสติกชีวภาพก้าวหน้าและถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายจะถูกน ามาทดแทน
พลาสติกชนิด  เก่าย่อมท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  ไม่เกิดขยะพิษ  คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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 5. ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถน าไปเป็นต้นแบบในการออกแบบและสร้างสนับสนุนงานวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐและเอกชน หรือท าการทดสอบในหน่วยควบคุมคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อ 
 1. ระบบการย่อยสลายที่ออกแบบและสรา้งขึ้นภายใตส้ภาวะการควบคุมการหมักทางชีวภาพ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ทดสอบกับพลาสติกชีวภาพชนิดอื่นได้ 
 2. การใช้ออกซิเจนบริสุทธ์ิ 99.5% เป็นการสิ้นเปลืองในการวิเคราะห์เนื่องจากราคาแพง การทดสอบ
อาจเปลี่ยนจากต้นก าเนิดออกซิเจนโดยเป็นอากาศและเพิ่มระบบดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 3. ระบบการวัด CO2 ด้วยวิธีทางเคมีเป็นระบบวัดที่สิ้นเปลืองบุคลากร ผลการวัดช้าในการน าตัวอย่าง
ไปตรวจวัด  ระบบวัดด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ CO2 แสดงผลการวัดได้ไวในทันที เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่
ในระหว่างการพัฒนาควรทดแทนระบบวัดทางเคมีต่อไปในอนาคต 
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การจัดการพลังงานส าหรับอาคารเรียนเดิม กรณีศึกษาอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 
KITTINAT CHOODEJ1 and SOMPONG PUTIVISUTISAK 2 

Faculty of Engineering Chulalongkorn University 
 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยฉบับนี้ ท าการศึกษาดัชนีการใช้พลังงานของอาคารเรียน กรณีศึกษาอาคารวิศวกรรมศาสตร์  3  
ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนมานานกว่า 50 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการจัด
การพลังงานส าหรับปรับปรุงอาคารเรียนเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น ซึ่งเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานทางกายภาพของอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  แล้วก าหนด
กลุ่มตัวอย่างอุปกรณ์ระบบในพ้ืนท่ีใช้งานจริงเพื่อท าการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่า ค่า
ดัชนีการใช้พลังงานรวมของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 มีค่าเท่ากับ 105 kWh/m2-y โดยมีค่าสูงกว่าค่าดัชนีการใช้
พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานศึกษาอ้างอิง (กรณีอาคารเดิม) ตามรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน [1] ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 94 kWh/m2-y และมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของอาคารเรียน 35 อาคาร
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2] ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 69.46 kWh/m2-y โดยที่ข้อมูลค่าดัชนีการใช้พลังงานปี 2557 
ของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 มีค่าอยู่ที่ 95.58 kWh/m2-y จากข้อมูลที่ได้ส ารวจ พบว่าห้องประชุม 117 ที่ใช้ใน
การเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 (ขนาดความจุ 700 คน) มีการใช้พลังงานสูงสุดภายในอาคารคิดเป็นร้อยละ 8.55 ของ
การใช้พลังงานทั้งหมด ท้ังนี้หากต้องการลดค่าดัชนีการใช้พลังงานของอาคารนี้ จ าเป็นต้องด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานต่างๆ อาทิเช่น ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ปิดรอยรั่ว
หรือจัดท าฉากปิดกั้นเพื่อลดพื้นที่ใช้งานและจัดตารางกิจกรรมที่มีการใช้ห้องประชุมโดยค านึงถึงอัตราค่าไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาของการใช้ ซึ่งคาดว่าหากด าเนินมาตรการทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมา จะสามารถประหยัดพลังงานได้ราว 
29,885 kWh/y เมื่อเทียบกับอัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปี 
 
ค าส าคัญ: ดัชนีการใช้พลังงาน , อนุรักษ์พลังงาน , อาคารสถานศกึษา 

 
Abstract 
 This research aims to study energy consumption index of a school building in the 
faculty of engineering, Chulalongkorn University named Engineering 3 building which has been 
used for more than 50 years. The research has a potential to be a guideline  for energy 
management standard for other school buildings to increased energy consumption efficiency. The 
research started by gathering basic physical information of lighting fixtures, air conditioners and 
other energy consuming devices. After all information were gathered, some of the devices were 
chosen as samples for electricity consumption measuring. Finally, the electricity consumptions 
were analyzed. It was found that total energy consumption of the whole building is 105 kWh/m2-
y which is higher than the standard value of old school buildings according to an annual report of 
Department of Alternative Energy Department and Efficiency (DEDE)[1] which is 94 kWh/m2-y, and 
higher than the indexes of other 35 buildings in Chulalongkorn University (The average is 
69.46kWh/m2-y). Besides, room number 117 (The capacity of the room is 700 people) of the 
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studied building was found to be the most energy consuming room which is about 95.58 
kWh/m2-y or 8.55 percent of the total energy consumption. Solutions to reduce the energy 
consumption index of this building are to reduce loads of air conditioners by increasing their set 
temperature, use LED instead of fluorescents for lighting fixtures, divide rooms into smaller 
rooms, organize time table so that energy is consumed when its price is cheaper, and many other 
solutions. After all the solutions are done, it is expected to reduce energy consumption index for 
29,885 kWh/y each year. 
 
Keywords: Specific Energy Consumption , Energy conservation , Lecture building 

 
บทน า   
 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นส่วนหน่ึง
ของอาคารควบคุมฝั่งตะวันออกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุมปี พ.ศ. 
2538 พิกัดหม้อแปลง 1,250 kVA   มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 15,673 ตร.ม. [3] ประกอบด้วยห้องเรียนเป็นหลัก 
และพื้นที่ใช้งานสนับสนุนการเรียนของนิสิต ห้องกิจกรรม ห้องสมุด ห้องประชุม พร้อมกับเป็นอาคารอ านวยการของ
คณะที่ประกอบด้วยส านักคณบดี ส านักงานฝ่ายบริหาร ส านักงานฝ่ายวิชาการ มีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักของ
อาคาร  
 จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 [3] ประจ าปี 2559 มีค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบสถิติข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2559 
(รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนประจ าปี2558และปี2559อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 

 
 ส าหรับแนวทางในการก าหนดมาตรการจัดการพลังงานเพื่อปรับปรงุอาคารเรียนให้มีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานที่ดีขึ้น เริ่มพิจารณาจากข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบต่าง  ๆ ของอาคารประเภท
สถาบันการศึกษา พบว่าระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างภายในอาคารมีสัดส่วนในการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกัน
ร้อยละ 95.08 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานภายในอาคาร พบว่าเป็นพื้นท่ีปรับอากาศร้อยละ 73 ของพื้นที่
ทั้งหมดภายในอาคาร โดยมีห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง คือห้องประชุม 117 จุได้ 700 คนใช้สนับสนุนการเรียน
การสอนและกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนใช้ในการประชุม สัมมนางานวิชาการของคณะ  มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
ประเภท เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit : AHU) ขนาด 240,000 Btu จ านวน 4 เครื่อง คิดเป็นอัตราส่วนร้อย
ละ 8.55 ซึ่งสูงที่สุดของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในอาคาร ส่วนระบบแสงสว่างใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 
36 W ภายในห้องเรียนทั้งหมด 38 ห้อง จึงต้องใช้วิธีวัดค่าและบันทึกข้อมูล ณ พ้ืนท่ีใช้งานจริงด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ
วัดพื้นฐาน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ก าหนดมาตรการและดัชนีการใช้พลังงานในการปรับปรุงระบบปรับอากาศ 
ระบบแสงสว่าง โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เพื่อลดพลังงาน  เป็นแนวทางมุ่งสู่การปรับปรุงอาคารเรียนเดิม
ที่ใช้งานโดยน าเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้อนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร 
 
ทบทวนวรรณกรรม   
 วัศพล ธีรวนพันธุ์ ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเรยีน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม สภาพอาคาร ระบบประกอบอาคารและ
การใช้พื้นที่ใช้สอยภายใน รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารเรียน จากการส ารวจและประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร พบว่า ค่าการ
ถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร (OTTVและRTTV) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ในขณะที่ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง (LPD) และประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ (EER) อยู่ในเกณฑ์ ผลการวิจัยสรุปแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่ง
ประกอบด้วย การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันและเปิด-ปิดห้องเรียนตามการใช้งาน การติดตั้ง
อุปกรณ์บังแดดแนวตั้งและแนวนอนยื่น 60 ซม. การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED การเปลี่ยนกระจกเป็น
กระจกสีเขียว การเปลี่ยนกระจกบานเกล็ดเป็นบานติดตายและการติดยางกันรั่วซึมบริเวณขอบประตูไม้บานเปิด 
การปูฉนวนใยแก้ว 2 นิ้วเหนือฝ้าเพดาน การกรุผนังทึบทุกด้านด้วยฉนวนใยแก้ว 2 นิ้ว โดยสามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 25% 
 สรญา กังวาล  จากการศึกษาอาคารเรียนภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย การเทียบสมรรถนะด้าน
การใช้พลังงานในอาคารของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้
พลังงานในอาคารเรียนและเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการใช้พลังงานในอาคาร (Energy Benchmarking) โดยเก็บ
ข้อมูลการใช้พลังงาน พื้นที่อาคาร จ านวนผู้ใช้อาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผลจากการเทียบสมรรถนะด้านการใช้พลังงานของอาคารประเภทอาคารเรียนทั้ง 35 อาคาร พบว่า 
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้ไฟฟ้ารวม 1,383,000 หน่วยและมีค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ต่อพื้นที่ 95.58 kWh/m2/year โดยที่ภาพรวมมีการกระจายตัวของดัชนีการใช้พลังงานต่อพื้นที่อาคารเรียนภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการกระจายตัวแบบไม่ปกติ มีค่ามัธยฐานที่ใช้เป็นค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อพื้นที่อาคาร
เรียนเท่ากับ 70.23  kWh/m2/year  และมีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีการใช้พลังงานเท่ากับ 69.46 kWh/m2/year มีการ
ใช้พลังงานของอาคารประเภทอาคารเรียน 
 คู่มือชุดความรู้  การอนุรักษ์พลังงานส าหรับสถานศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ได้ศึกษาข้อมูลการจัดการพลังงานส าหรับอาคารสถานศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานภาพการใช้
พลังงานของสถานศึกษากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยภาครัฐ โดยแสดงวิธีคิดค่าดัชนีการใช้พลังงานของ
สถานศึกษาและบอกถึงประโยชน์ของค่าดัชนีการใช้พลังงาน รวมถึงขั้นตอนของระบบการจัดการพลังงาน การใช้สิ่ง
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู่ การเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ของระบบประกอบอาคาร 
 วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย. การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัย 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล) 
 วิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาข้อมลูและการใช้เครื่องมือในงานวิจัย ดังนี้ 
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 - ค้นคว้าข้อมูลด้านกายภาพของอาคาร ประวัติความเป็นมาของอาคาร ปีที่ก่อสร้างและเปิดใช้งาน 
พร้อมส ารวจระบบประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศ ประเภท ขนาด (Btu) จ านวน อายุการใช้งาน, ระบบแสงสว่าง 
ชนิด จ านวน และก าลังไฟฟ้า (W) ของหลอดไฟ, ต าแหน่งที่ติดตั้งของเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟภายในอาคาร
และรูปแบบการใช้พื้นที่ในอาคาร การแบ่งใช้พื้นที่ภายในอาคาร ลักษณะการใช้พื้นที่ภายในอาคารเป็นพื้นที่ใช้
เครื่องปรับอากาศและพื้นที่ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ ประเภทห้องภายในอาคารแบ่งตามลักษณะการใช้งาน , ขนาด
พื้นที่ , ช่วงเวลาการใช้งาน เวลาท างานและช่ัวโมงเรียน [4] 
 - หาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารย้อนหลัง 2 ปี และเปรียบเทียบสถิติข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้า เพื่อดูแนวโน้มการใช้งาน 
 - เขียนแบบต าแหน่งอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร โดยใช้โปรแกรม Auto CAD และจัดท าตารางใช้
บันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร เพื่อบันทึกประวัติอุปกรณ์ เก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้สะดวกต่อการ
ปรับปรุงดูแลรักษาและหาข้อมูลประวัติอุปกรณ์ย้อนหลัง 
 - ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมานาน และเลือกจากขนาด
เครื่องปรับอากาศที่มีค่า Btu สูงที่สุดของอาคาร จากนั้นท าการวัดค่าการใช้พลังงาน ด้วยเครื่องมือวัดแบบต่อเนื่อง 
Data Logger 
 - จากการวัดค่าและบันทึกผลข้อมูลอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร น าข้อสังเกตที่ ได้จากการ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานจริงมาหาปัจจัยองค์ประกอบต่างๆของอุปกรณ์ระบบที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานที่
ท าให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
 น าผลการวัดค่าการใช้พลังงานที่ได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานของอาคารเรียนโดยใช้ (Specific 
Energy Consumption : SEC) แบ่งเป็น ดัชนีการใช้พลังงานรวมของอาคาร โดยน าค่าดัชนีการใช้พลังงานที่
วิเคราะห์ได้มาเปรียบเทียบกับค่าดัชนีพลังงานท่ีใช้อ้างอิง (Benchmark) ของอาคารเรียน 
 
สมการดัชนีการใช้พลังงาน 
 
 
 ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีได้หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบ 1 ปี ต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนท่ี มี
หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อตารางเมตรตอ่ปี (kWh/m2-y) ซึ่งใช้เป็นข้อบ่งช้ีได้ว่าสถานศึกษามีการใช้พลังงานอยู่ใน
เกณฑ์สูงหรือต่ าอย่างไร หากอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าอ้างอิงบ่งช้ีได้ว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากหรือใช้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพน าค่าดัชนีการใช้พลังงานท่ีได้จากการวิเคราะห์และผลจากศึกษาปจัจัยองค์ประกอบท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการใช้งานที่ท าให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นของอาคารมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการจัด
การพลังงานส าหรับอาคารเรียนให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีดีขึ้น 
 
ผลการศึกษา 
 ค่าดัชนีการใช้พลังงานอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ของปี 2559 มีค่าเท่ากับ (1,654,000 kWh/y) / 
15,673 m2 = 105 kWh/m2-y ซึ่งมีค่าสูงเกินกว่าค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสถานศึกษาอ้างอิง (กรณี
อาคารเดิม) ตามรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีค่ามาตรฐานดัชนีการใช้พลังงาน
อยู่ที่  94 kWh/m2-y และค่าเฉลี่ยดัชนีการใช้พลังงานอาคารเรียนทั้ง 35 อาคาร กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 69.46 kWh/m2-y จึงจ าเป็นต้องหามาตรการจัดการพลังงาน โดยวิเคราะห์จากสัดส่วน
การใช้พลังงานของอาคารดังรูปที่ 2 

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ (kWh/y) 

พื้นที่ใช้สอยของอาคาร (m2) 
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า  = 
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   รูปที่ 2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 
 
 จากสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารใน    รูปที่ 2 ระบบปรับอากาศมีสัดส่วนการใช้พลังงานร้อย
ละ 95.08 ซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานสูงที่สุดภายในอาคาร จึงท าการรวบรวมข้อมูลระบบปรับอากาศของอาคารดัง
รูปที่ 3 

 
  รูปที่ 3 สัดส่วนการใช้พลังงานระบบปรับอากาศอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 
 
 จากสัดส่วนการใช้พลังงานระบบปรับอากาศในรูปที่ 3 พบว่ามีการใช้พลังงานระบบปรับอากาศใน
ห้องเรียน  ร้อยละ 47 สูงที่สุดภายในอาคาร จากข้อมูลขนาดของเครื่องปรับอากาศ (Btu) พบว่า เครื่องปรับอากาศ
ห้องประชุม 117 มีขนาด 240,000 Btu จ านวน 4 เครื่อง รวมเป็น 960,000 Btu คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8.55 ซึ่ง
ห้องประชุม 117 ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนใช้ในการประชุม สัมมนางานวิชาการ
ของคณะ โดยมีชั่วโมงเรียนปี 2559 อยู่ที่ 900 ช่ัวโมงต่อปี และมีช่ัวโมงกิจกรรมของนิสิตและสัมมนาวิชาการ อยู่ที่ 
405 ช่ัวโมงต่อปี รวมเป็นช่ัวโมงการใช้งานของห้องประชุมปี 2559 ทั้งหมด 1,305ช่ัวโมงต่อปี จึงท าการหาค่าอัตรา
การท างานเครื่องปรับอากาศของห้องประชุม 117 โดยใช้ Data Loggerวัดค่าก าลังไฟฟ้าเพื่อท าการค านวณการใช้
พลังงานจริง  ดังรูปที่ 4 

 
   รูปที่ 4 ค่าก าลังไฟฟ้า (kW)ท่ีวัดโดยใช้ Data Logger  
 
 จากรูปที่  4 แสดงว่าเครื่องปรับอากาศมีก าลังไฟฟ้าอยู่ที่  20 kW โดยวัดการใช้งานจริง 3 ช่ัวโมง 
ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนั้นการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศมีค่าเท่ากับ 20 kW x 3 hr. = 60 
kWh/เครื่อง จากการใช้ Data Logger วัดค่าก าลังไฟฟ้าและดูอัตราการท างานพบว่า เครื่องปรับอากาศมีการท างาน
ตลอดเวลาโดยไม่มีการตัด 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2559 กับช่ัวโมงการใช้งานห้องประชุม 117 

 จากรูปที่ 5 จ านวนช่ัวโมงการใช้งานห้องประชุม 117 มีค่าแปรผันตามค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 แสดงว่า ช่วงเวลาที่มีการใช้งานห้องประชุม 117 จะส่งผลโดยตรงท าให้ค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของอาคารเพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นต้องหามาตรการจัดการด้านพลังงานส าหรับห้องประชุมนี้ 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่าง ก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุง ของห้องประชุม 117 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

kWh/y kWh/y

ระบบปรับอากาศ 104,400 83,520

ระบบแสงสว่าง 16,052 7,047

ระบบ

 
 
 ในการตรวจสอบระบบปรับอากาศก่อนปรับปรุง พบว่า เครื่องปรับอากาศมีการท างานตลอดเวลา และ
จากจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีจ านวนผู้เรียนสูงสุด คือ 425 คน ซึ่งห้องประชุม 117 จุได้ 700 คน 
ท าให้มีพื้นที่ว่าง   จึงหาวิธีการปรับปรุงโดยปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและปิดรอยรั่วหรือจัดท าฉากปิดกั้น
เพื่ อลดพื้ นที่ ใช้ งานให้ เหมาะสม ท าให้ เครื่องปรับอากาศมี ช่วง Unload ในการท างานและลดจ านวน
เครื่องปรับอากาศลงเมื่อใช้งานห้องประชุม ส่วนระบบแสงสว่างใช้โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 X 36 W 
จ านวน 150 โคม ปรับปรุงโดยเปลี่ยนเป็นหลอด LED ขนาด 18 W ซึ่งเมื่อด าเนินมาตรการปรับปรุงแล้วคาดว่าจะ
ช่วยลดพลังงานรวมของระบบภายในห้องประชุม 117 โดยระบบปรับอากาศลดพลังงานลงได้ร้อยละ 20 และระบบ
แสงสว่างลดพลังงานลงได้ร้อยละ 55 (ตารางที่ 1) จากนั้นจึงจัดตารางกิจกรรมที่มีการใช้ห้องประชุมโดยค านึงถึง
อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ 

 
รูปที่ 6 อัตราค่าไฟฟ้า TOU 

 จากรูปท่ี 6 ซึ่งแสดงโครงสร้างอัตราค่าไฟท่ีอาคารใช้ เราจึงควรจัดตารางกิจกรรมการใช้ห้องประชุมโดย
ค านึงถึงช่วงเวลาเริ่มต้นการใช้งานเน้นการใช้งานเริ่มต้นที่เวลา 08.00 น. เช่น จัดตารางสอนห้องเรียนแบบใหม่ให้
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เริ่มเวลา 08.00 - 11.00 น. (จากเดิม 09.00 - 12.00 น.) และจัดตารางการใช้ห้องประชุมส าหรับกิจกรรมสัมมนา 
กิจกรรมของนิสิต เช่น รับน้องใหม่ ปฐมนิเทศ ให้เริ่มใช้ที่เวลา 08.00 น. ก็จะเป็นการลดอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนค่า
พลังงานลงได้  [5]   
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย ดัชนีการใช้พลังงานอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 มีค่า 105 kWh/m2-y ซึ่งสูงเกินค่า
มาตรฐาน แสดงว่า ต้องหามาตรการจัดการพลังงานในอาค าร โดยหาค่าสัดส่วนการใช้พลังงาน พบว่า 
เครื่องปรับอากาศห้องประชุม 117 มีค่า  Btu สูงที่สุดของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในอาคาร จึงใช้วิธีวัดค่าหา
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงโดย Data Logger ท าให้พบว่าเครื่องปรับอากาศมีการท างานตลอดเวลาและจาก
ข้อมูลการใช้งานห้องประชุม 117 เปรียบเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2559 พบว่าลักษณะกราฟแปรผันตามกัน 
แสดงว่า การใช้งานห้องประชุม 117 ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการใช้พลังงานของอาคาร น าไปสู่มาตรการการจัด
การพลังงาน คือ 1. มาตรการปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและลดภาระปิดรอยรั่วหรือจัดท าฉากปิดกั้นเพื่อลด
พื้นที่ใช้งานและลดอัตราการท างานของเครื่องปรับอากาศ 2. มาตรการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED 
3.มาตรการจัดตารางกิจกรรมที่มีการใช้ห้องประชุมโดยค านึงถึงอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ เมื่อปรับปรุง
ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างตามมาตรจัดการด้านพลังงานและปรับตารางการใช้งานห้องประชุม 117 คาดว่า
จะสามารถประหยัดพลังงานจากเดิมไปได้ประมาณ 29,885 kWh/y 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไป
ของบัณฑิตที่ได้งานท าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ ด าเนินการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ที่พัฒนาจากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา 2558 จ านวนท้ังสิ้น 3,138 คน จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 2,208 คน คิดเป็นร้อยละ 70.36 
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ผลการศึกษา พบว่า บัณฑิตที่ได้งานท ามีจ านวน 1,829 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.84 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเมื่อศึกษาศักยภาพการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 อัตลักษณ์ พบว่าบัณฑิตจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีศักยภาพการได้งานท ามากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 และหากพิจารณาศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พบว่าบัณฑิต
จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีศักยภาพการได้งานท ามากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยการผลิตบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสาขาที่ตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศมีศักยภาพการได้งานท าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ทุกสาขา 
 
ค าส าคัญ: การได้งานท าของบัณฑติ แรงงาน อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 
Abstract  
 This survey research study was carried out to determine 1 ) Employment situation of 
Suan Dusit  University graduate 2 )  Potential productivity of graduate Student by Identities 
concept of Suan Dusit University and Targeted Industries for Future New Engine of Economic 
Growth of Thailand. The instruments used in the study was a online employment situation 
questionnaire from office of the higher education commission, Thailand by development  of 
Investigator. The population of this study is 3,138  graduated Student from Suan dusit University  
in academic year 2015 . Data was collected from 2 ,20 8  graduates by 70 .36  %    The results 
conducted that. situation of graduate that working or self-employed had 1 ,8 2 9  graduates by 
82.84 % from overall population and when categorizing  by  4 Identities concept of Suan Dusit 
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University  found  that  the most employed graduated is Nursing Identity by 100% Employed and 
The analysis of Potential productivity of graduate Student with targeted Industries of Thailand 
found that major of nursing and occupational and safety program is highest potential by 100% 
Employed and Potential Productivity of graduate Student in each Major of 4 Identities concept of 
Suan Dusit University concordance with targeted Industries of thailand indicates by result of 
employment situation of graduate in high level by over 75% Employed. 
 
Keywords: Employment situation of graduate, Labor ,Identities concept of Suan Dusit University  
and Targeted Industries. 
 
บทน า  
 ประเทศไทยติดกับดักการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income trap) ตั้งแต่ปี 2519 -
2559 รวมเป็นเวลาถึง 40 ปี ซึ่งเกิดจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อประเทศต้องติดอยู่ในฐานะรายได้ปาน
กลาง (Gill and Kharas, 2007; World Bank, 2014; แพรวไพลิน วงษ์สินธุวิเศษ และณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล , 
2560) มีอัตราการขยายตัวของการลงทุนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี และมีอัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ยเพียง
ร้อยละ 3.4 ต่อปี (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) ซึ่งอัตราการขยายตัวดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ า ไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะถัดไปได้และมีแนวโน้มที่จะต้องอยู่ในฐานะปาน
กลางต่อไปอีก  
 นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ที่ส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจ
การเกษตรเป็นเศรษฐกิจให้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น และพัฒนาขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง
มากขึ้น (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน , 2560) โดยสะท้อนมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาฐานะ
ประเทศไปสู่กลุ่มรายได้สูง ผ่านการพัฒนาศักยภาพคนให้เป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ หรือจะเป็นการผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มุ่งเน้นการลงทุนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ส านักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย, 2560) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงต่อเศรษฐกิจ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income trap) ซึ่งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แบ่ง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 1) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart 
Electronics)  3)อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism) 4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 5) 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 6) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) 7) อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Biochemicals) 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ 10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) การ
ผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมสู่โลกของการท างาน เป็นหนึ่งในภาระกิจส าคัญใน
การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและเศษฐกิจของประเทศ โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์ของความเช่ียวชาญดั้งเดิม เป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสาขาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
ออกมาเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุข
ภาวะ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561)  โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 
23 หลักสูตร จ านวนท้ังสิ้น 3,138 คน  
 การศึกษาศักยภาพบัณฑิตครั้งนี้เป็นการติดตามบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบัณฑิตที่ได้งานท า 2) ศึกษาศักยภาพการมีงานท าของ
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บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อแนวทางพัฒนา
กระบวนการการจัดการศึกษา ตอบโจทย์การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและต่างประเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป   
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 World Economic Forum ได้ให้ค านิยาม ตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ออกเป็น 3 ลักษณะ 
(Schwab, 2013) 
 1) ตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่นและเอื้อให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่งได้สะดวก
รวดเร็วและมีต้นทุนไม่มาก อาจท าให้ค่าจ้างผันผวนบ้างแต่ไม่ได้มีผลกระทบมากนักในภาพรวม  
 2) ตลาดแรงงานสามารถจัดสรรให้แรงงานได้ท างานในท่ีซึ่งจะท าประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจได้  
 3) ตลาดแรงงานให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่แรงงาน ช่วยจูงใจให้แรงงานท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดแรงงานจึงนับเป็นสิ่งส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศและสามารถช่วย
ให้ประเทศเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  
 
สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย  
 ปัจจุบันประเทศไทยมีขนาดตลาดแรงงานใหญ่เป็นล าดับ 4 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยเริ่มมีก าลังแรงงานลดลง โดยปี 2559 มีก าลังแรงงาน 38.77 ล้านคน ปัจจุบันเหลือ 
37.89 ล้านคน หายไปจากตลาดประมาณ 1 ล้านคน แต่ประเทศในอาเซียนที่กล่าวถึงข้างต้น กลับมีจ านวนก าลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 ในปี พ.ศ. 2556 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์และฐิติมา ชูเชิด ได้ศึกษาบทบาทของตลาดแรงงานกับความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยพบว่า ตลาดแรงงานค่อนข้างตึงตัว มีเสียงสะท้อนจากการส ารวจผู้ประกอบการการถึงปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน และการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการว่างงานจนอยู่ในระดับต่ า สรุปสาเหตุปัญหาได้ดังนี้  
 1) การลงทุนในภาคการผลิตสมัยใหม่ที่ไม่เพียงพอ  
 2) ความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยและการวางแผนก าลังคนในการผลิตแรงงานที่มีทักษะตรง
ตามความต้องการของนายจ้าง  
 3) นายจ้างเน้นผลิตภาพจากลูกจ้างของตนเพิ่มขึ้นผ่านช่ัวโมงท างานท่ียาวนานข้ึน  
 4) การเปลี่ยนรสนิยมของลูกจ้างไปท างานนอกระบบท่ีมีผลิตภาพไม่สูง 
 
การปรับเปลี่ยนโครงการทางเศรษฐกิจ 
 วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มีการกล่าวถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก แต่การปรับ
โครงสร้างกลับเป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง Tran (2013) พบว่า
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นในประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ในขณะที่ดัชนีของสินค้าท่ีใช้แรงงานทักษะสูงเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดวิกฤต แต่หลังจาก
นั้นดัชนีกลับไม่เพิ่มขึ้นอีก เศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องได้รับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2558) โดยพัฒนาจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาการผลิต (Manufacturing and 
Asset Based Industry) ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้การผลิตขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ (Knowledge Based Industry) (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) ด้วย
เหตุประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
ก าหนดให้มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)  
จ านวน 10 คลัสเตอร์ เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve)  ได้ใน 2 รูปแบบ โดยอุตสาหกรรม
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เป้าหมายจะเป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ  จ าแนกออกมาได้
ดังนี้  
 1) การยกระดับอุตสาหกรรมปัจจุบันเพื่อต่อยอดการเติบโต 5 อุตสาหกรรม (First S - Curve) 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) ได้แก่ 
  1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จากการคาดการณ์ของ The International Federation of 
Robotics ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีตลาดหุ่นยนต์ประมาณ 7,500 ชุด เติบโตกว่า 2 เท่าจากปี 2557 ท่ีมีจ านวน 
3,657 ชุด โดยเติบโตถึงร้อยละ 105 ในปัจจุบันมีบริษัทมากกว่า 60 บริษัท ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
  1.2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เสาหลักส าคัญในภาคการส่งออกของประเทศไทย ในปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่าถึงร้อยละ 24 ของรายได้การส่งออกของ
ประเทศในปีพ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตส าคัญระดับโลกในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์และวงจร
รวม (Integrated Circuits) อีกด้วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
โดยถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเครื่องรับรู้ (Sensors) และวงจรรวม (Integrated Circuits) ที่มีขนาดเล็กลงและมี
ความซับซ้อนมากข้ึน ประเทศไทยควรส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยที่ผลิตอุปกรณ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น  
  1.3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical 
and Wellness Tourism) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งก าลังส าคัญในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ โดยประเทศ
ไทยถือได้ว่าเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนโยบายที่เน้นเรื่องการเพิ่ม
คุณภาพของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและไทย-เที่ยว-ไทย  
  1.4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
การเกษตรเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดภายในประเทศไทยมีมูลค่าถึงร้อยละ 8.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ นอกจากนี้ สัดส่วนแรงงานไทยที่ท างานในภาคการเกษตรยังสูงถึงร้อยละ 40 ส่งผล
ให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างไรก็
ดี ในปัจจุบันภาคเกษตรกรรมในไทยยังมีผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าจึงมีศักยภาพที่จะสามารถยกระดับ
จากการน าเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆมาใช้  
  1.5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญระดับสงูต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้จ านวนแรงงานมากท่ีสุด มีมูลค่า
การลงทุนสูงที่สุด มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุด และมีการลงทุนด้านวิจั ยและพัฒนาสูงที่สุดในบรรดาสาขาต่างๆ ของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ในปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดอาหารทั่วโลก ซึ่งมีโอกาสส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
 2) การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด 5 อุตสาหกรรม (New 
S - Curve) ได้แก่   
  2.1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่
มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามสายการผลิตมากข้ึน (กฤษดา เวชวิทยาขลัง ,2559) 
  2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) จากโครงการศึกษาและ
ออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร กระทรวงคมนาคม พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็น MRO) งานซ่อมช้ินส่วน 
(Component MRO) เช่นชุดฐานล้อ (Landing Gear), ล้อและชุดเบรก (Wheels& Brakes), ระบบเครื่องปั่นไฟ
ส ารอง (APU) ระบบจ่ายน้ ามันและระบบควบคุม (Engine Fuel & Control) อุปกรณ์สื่อและบันเทิง (IFE) และงาน
ซ่อมเครื่องยนต์ (Engine MRO) (สุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์, 2559) 
  2.3) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) จากคาดการณ์
ขององค์กร European Bioplastics ซึ่ งประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพและผู้ประกอบการใน
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ประมาณการอัตราการผลิตพลาสติกชีวภาพว่า จะมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 
400 ท าให้อัตราการผลิตจากเดิม 1.6 ล้านตัน ในปี 2556 เป็น 6.7 ล้านตันในปี 2561 โดยคาดว่าประเทศไทยจีน 
และอินเดียจะเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ ซึ่งสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพได้ถึงร้อยละ 75 ของการผลิตทั้งสิ้น 
เนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย และมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในการผลิตที่มีความ
เข้มแข็ง จึงท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Bio Hub ของเอเชียในอนาคตได้ (ธ ารงค์อัมพรรัตน์ และอรทัย พิทยธนากุล, 2559) 
  2.4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัล ให้เป็น
รูปธรรมจากภาคเอกชนไปพร้อมๆ กันด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยหรือสถาบันการศึกษาที่เป็น
ส่วนส าคัญในการบ่มเพาะ (วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ, 2559) 
  2.5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นอุตสาหกรรมกลุ่ม New Engine of 
Growth ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญมากที่สุด จากแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความต้องการ
ครอบคลุมเรื่องสุขภาพทั้งในแง่ของการบ าบัดรักษาและการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งจะเกี่ยวพันกับชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
คลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร ได้ประชุมหารือเพื่อจัดท าร่างแนวทางการส่งเสริม Medical Hub ร่างมาตรการ
สนับสนุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็มีหลายรูปแบบ เช่น การเพิ่มสิทธิและประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน การ
ปรับแก้กฎระเบียบที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างอุปสงค์ภายในประเทศ การพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม (พลพัฒน์ นภาวรานนท์, 2559) 
 ในส่วนของนโยบายของกระทรวงแรงงานได้ก าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ใน
ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่ม
พัฒนายุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน, 2560) 
 
สถาบันอุดมศึกษากับตลาดแรงงาน 
 ในปี พ.ศ. 2559 แรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีจ านวน 112,553 คน มีอัตรา
การว่างงานสูงถึง 30,048 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) หากมองในแงของระดับการศึกษา
แล้วพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559 คนไทยมีแนวโน้มของระดับความต้องการในการศึกษาต่อมากขึ้นและ
จ านวนผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น กว่าปี พ.ศ. 2557 ดังตารางที่ 1 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
นโยบายของภาครัฐในการขยายโอกาสการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งใน
สว่นกลางและในส่วนภูมิภาค ท าให้จ านวนบัณฑิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมา แต่หากมองในแงของ
ตลาดแรงงานพบว่าปริมาณแรงงานที่เขาสู่ตลาดและความต้องการแรงงานยังขาดความสมดุลกันอยู่มาก ประเทศ
ไทยก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (เนตรนภา , 2555) และ
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับปรญิญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเพียงร้อยละ 30 ยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขานี้ท่ีอยู่ในตลาดแรงงานส่วนใหญ่ยังท างานไม่ตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา โดยมีผู้ท างานตรง
สาขาเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น การขาดแคลนบุคลากรระดับสูงในสายวิทยาศาสตร์อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวขึ้นเป็นเศรษฐกิจรายได้สูงแรงงานไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผลจากระบบ
การศึกษาไทยขาดคุณภาพ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2558) 
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ตารางที่  1  การส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่าง พ.ศ. 2557-2559 

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ท างานแล้ว 
ท างานแล้วและ
ก าลังศึกษาต่อ 

ยังไม่ได้ท างาน
และมิได้ศึกษาต่อ 

ก าลังศึกษาต่อ รวมท้ังหมด 

2559 75,228 (66.84%) 1,904 
 (1.69%) 

30,048 (26.70%) 5,373 (4.77%) 112,553 

2558 89,054 (66.89%) 4,012  
(3.01%) 

32,565 (24.46%) 7,513 (5.64%) 133,144 

2557 46,672 (72.73%) 2,667  
(4.16%) 

12,187 (18.99%) 2,642 (4.12%) 64,168 

 
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 การผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งพร้อมสู่ โลกของการท างาน 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความเข้มแข็งของความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ตลอดจนการ
บริหารการจัดการที่เป็นรูปแบบของสวนดุสิตจากภาวะผู้น าขององค์กร ได้หล่อหลอมและสร้างเป็นวัฒนธรรมของ
สวนดุสิต ที่มีความโดดเด่น และสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ของการแข่งขันและสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบัณฑิตในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโดดเด่น 
เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสาขาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่น 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้  (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) 
 1) บัณฑิตด้านการศึกษาปฐมวัย ศักยภาพอันโดดเด่นของคณะครุศาสตร์ที่ได้จัดการเรียนการสอนมาก
ว่า 50 ปี จนถือเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่ยังคงอยู่คู่สวนดุสิต กลายเป็นจุดเด่นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้น า
ด้านการศึกษา ปฐมวัย และยังมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลแห่งแรก เป็นต้นแบบ
ของการอนุบาลศึกษาในประเทศไทย  
 2) บัณฑิตด้านอาหาร จุดแข็งด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งอาหารเป็นล าดับต้นๆ เพื่อผลิต
บุคลากร ด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็น นักพัฒนาต ารับและรายการอาหาร 
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ
บริการอาหาร อาจารย์ / นักวิชาการ/ นักเขียน / นักวิจารณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการอาหาร ร่วมถึง
ผู้แทนจ าหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
 3) บัณฑิตด้านอุตสาหกรรมการบริการ บัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารในสายงา น
อุตสาหกรรมบริการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีลักษณะเด่นทางด้าน
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ มีทักษะการสื่อสาร มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสวนดุสิตเพลส หรือ
สาขาธุรกิจการบิน ได้มีความร่วมมือสถาบันการบินพลเรือน ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจการ
บิน 
 4) บัณฑิตด้านการพยาบาลและสขุภาวะ มุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและประเทศชาติ มุ่งเน้น
ความโดดเด่นในการดูแลเด็กระดับปฐมวัย และผู้สูงอายุ 
 
 
 

http://www.employ.mua.go.th/index.php/Mjl8fG1haW4vZGV0YWlsc3ViMmxldmVsMy9Namw4ZkRJMU5UWTZPam95TlRZdy8yNTU4
http://www.employ.mua.go.th/index.php/Mjl8fG1haW4vZGV0YWlsc3ViMmxldmVsMy9Namw4ZkRJMU5UWTZPam95TlRZdy8yNTU3
http://www.employ.mua.go.th/index.php/Mjl8fG1haW4vZGV0YWlsc3ViMmxldmVsMy9Namw4ZkRJMU5UWTZPam95TlRZdy8yNTU2
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วิธีการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษา  คือ บัณฑิตระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต  ภาคปกติ  ท่ีส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558  จ านวน  3,138  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
และตอบแบบสอบถามออนไลน์  จ านวนท้ังสิ้น  2,208 คน  คิดเป็นร้อยละ  70.36  ของจ านวนประชากร    
 2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นที ่ 1  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย   
  ขั้นที่  2  น าแบบสอบถามตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้จัดเก็บข้อมูลมา
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแบบสอบถาม  โดยเพิ่มเติมรายละเอียด  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต และ
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคตของประเทศ  
  ขั้นที่  3  น าแบบสอบถามที่พัฒนาส่งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา  ความครอบคลุมของข้อค าถาม  และความชัดเจนของถ้อยค าภาษา จ านวน 3  ท่าน   
  ขั้นที่  4  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือ โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.95 
       ขั้นที่  5  สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาบทสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการศึกษา 
       ขั้นที่  6  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นส่งผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบว่าบทสัมภาษณ์ วัดได้ตรงและ
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา 
       ขั้นที่  7  น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูลจริง 1-2 คน เพื่อน ามาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ และจัดท าแบบสัมภาษณ์ต่อไป 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ท่ีพัฒนาค าถามจากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจสอบข้อค าถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
  1) ให้บัณฑิตกรอกแบบสอบถามออนไลน์ในช่วงขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้  และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
  3) สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/คณบดี/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสาขาวิชาที่มีบัณฑิตได้งานท า 
ร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยค านวณค่าสถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติพรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาข้อมูลภาวะการได้งานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 จากการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 2,208 คน จากผู้ส าเร็จการศึกษา 3,138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.36 ทั้งนี้ ผลการศึกษาแบ่งเป็นหัวข้อข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาวะการได้งานท า
ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ สาขาวิชาตามอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อนาคตของประเทศ ดังตาราง 
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ตารางที ่ 2  ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบสอบถามการได้งานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 644 29.17 
  หญิง 1,564 70.83 
รวม 2,208 100.00 
คณะ/โรงเรียน 

  คณะวิทยาการจัดการ 482 21.83 

 โรงเรียนการเรือน 450 20.38 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 377 17.07 

  คณะครุศาสตร ์ 330 14.95 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 248 11.23 

  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร 134 6.07 

  คณะพยาบาลศาสตร ์ 86 3.89 

รวม 2,208 100.00 

สถานะการท างาน 

  มีท างานแล้ว 1,829 82.84 

  ไม่มีงานท า 379 17.16 

รวม 2,208 100.00 

 จากตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบสอบถามภาวะการได้งานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ปีการศึกษา 2558 พบว่า บัณฑิตผู้แบบสอบถาม เพศชาย 644 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 เพศหญิง 1,564 คน  คิด
เป็นร้อยละ 70.83  จ าแนกเป็นบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 482 คน คิดเป็นร้อยละ 21.83  โรงเรียน การเรือน 
450 คน คิดเป็นร้อยละ 20.38 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 377 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07  คณะครุศาสตร์ 
330 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23  โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 6.07  และคณะพยาบาลศาสตร์ 86 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.89 
 เมื่อพิจารณาบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้งานท า จ านวน 1,829 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.84 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และไม่มีงานท า จ านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
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ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ปีการศึกษา 2558 

หน่วยงาน 

การได้งานท าของบัณฑิต 

จ านวนที่
ตอบแบบ 

มีงานท า* ไม่มีงานท า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร ์ 86 86 100.00 0 0.00 
2 คณะครุศาสตร ์ 330 292 88.48 38 11.52 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 377 326 86.47 51 13.53 
4 โรงเรียนการเรือน 450 363 80.67 87 19.33 
5 คณะวิทยาการจัดการ 482 385 79.88 97 20.12 
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 349 274 78.51 75 21.49 
7 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร 134 103 76.87 31 23.13 
  รวมท้ังมหาวิทยาลัย 2,208 1,829 82.84 379 17.14 

 
หมายเหตุ * มีงานท า , มีงานท าและศึกษาต่อ 

      จากตารางที่ 3 ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 พบว่า การได้
งานท าของบัณฑิตมากที่สุด คือ บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มีการได้งานท า จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
รองลงมา ได้แก่ บัณฑิตคณะครุศาสตร์มีการได้งานท า จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 88.48  บัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกีารได้งานท า จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 86.47 บัณฑิตโรงเรียนการเรือนมีการได้
งานท า จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 80.67 บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีการได้งานท า จ านวน 385 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.88 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการได้งานท า จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.55 และ การได้งานท าของบัณฑิตน้อยที่สุด คือ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการได้งานท า จ านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 76.87 
 
ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ / โรงเรียน 
การได้งานท าของบัณฑิต 

จ านวนที่
ตอบแบบ 

มีงานท า* ไม่มีงานท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 86 86 100.00 0 0.00 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 86 86 100.00 0 0.00 
คณะครุศาสตร์ 330 292 88.48 38 11.52 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) 330 292 88.48 38 11.52 
โรงเรียนการเรือน 450 363 80.67 87 19.33 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบ

อาหารและการบริการ 
238 199 83.61 39 16.39 

  สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหาร 30 24 80.00 6 20.00 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 24 19 79.17 5 20.83 
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 150 116 77.33 34 22.67 
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการ 8 5 62.50 3 37.50 
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คณะ / โรงเรียน 
การได้งานท าของบัณฑิต 

จ านวนที่
ตอบแบบ 

มีงานท า* ไม่มีงานท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บริการ 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 134 103 76.87 31 23.13 
  สาขาวิชาการจดัการงานบริการ 1 1 100.00 0 0.00 

 
สาขาวิชาการออกแบบงานแสดงและ
นิทรรศการ 

12 10 100.00 2 0.00 

  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 22 20 90.91 2 9.09 
  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 23 17 73.91 1 4.35 
  สาขาวิชาธุรกิจการบิน 76 55 72.37 21 27.63 

รวม 1,000 844 84.40 156 15.60 

 
หมายเหตุ * มีงานท า , มีงานท าและศึกษาต่อ 

     จากตารางที่ 4 ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พบว่า การได้งานท าของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มีการได้งานท าร้อยละ 84.40 มากกว่า การได้งานท าของบัณฑิต
รวมทั้งมหาวิทยาลัย มีการได้งานท าร้อยละ 82.84 โดยการได้งานท าของบัณฑิตตามอัตลักษณ์มากที่สุด ได้แก่ 
บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มีการได้งานท า จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ บัณฑิตคณะครุ
ศาสตร์มีการได้งานท า จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 88.48 บัณฑิตโรงเรียนการเรือนมีการได้งานท า จ านวน 363 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.67 และ บัณฑิตโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการได้งานท าน้อยที่สุด จ านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.87 
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ตารางที่  5  จ านวนและร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 ของสาขาวิชา
ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคตของประเทศ 

สาขาวิชา 
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

การได้งานท าของบัณฑิต 

จ านวนที่
ตอบแบบ 

มีงานท า* ไม่มีงานท า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

3. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายไดด้ี
และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Affluent, 
Medical and 
Wellness Tourism) 

22 20 90.91 2 9.09 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประกอบอาหาร
และการบริการ 

5. อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร (Food 
for the Future) 

238 199 83.61 39 16.39 

3. สาขาวิชา
โภชนาการและการ
ประกอบอาหาร 

5. อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร (Food 
for the Future) 

30 24 80.00 6 20.00 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรปูอาหาร 

5. อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร (Food 
for the Future) 

24 19 79.17 5 20.83 

5. สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั 

8. อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ )Biofuels 
and Biochemicals) 

52 52 100.00 - 0.00 

6. สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ์

9. อุตสาหกรรม
ดิจิตอล (Digital) 

149 118 79.19 31 20.81 

7. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

10. อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
(Medical Hub)  

57 52 91.23 5 8.77 

8. สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร ์

10. อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
(Medical Hub) 

86 86 100.00 - 0.00 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 658 570 86.63 88 13.37 

 
 จากตารางที่ 5 ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 ของสาขาวิชา
ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคตของประเทศ พบว่า บัณฑิตของสาขาวิชาตาม
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคตของประเทศมีการได้งานท า จ านวน 570 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.63 มากกว่าการได้งานท าของบัณฑิตรวมทั้งมหาวิทยาลัย บัณฑิตของสาขาวิชาตามอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคตของประเทศที่มีการได้งานท ามากที่สุด คือ บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แล ะ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการได้งานท า จ านวน 86 คน และ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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รองลงมา คือ บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางมีการได้งานท า จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23 
บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีการได้งานท า จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการมีการได้งานท า จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 83.61 บัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการ
และการประกอบอาหารมีการได้งานท า จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการได้
งานท า จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 79.19 และบัณฑิตของสาขาวิชาตามอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอนาคตของประเทศท่ีมีการได้งานท าน้อยที่สุด คือ บัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารมีการ
ได้งานท า จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 79.17 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้งานท า จ านวน 1,829 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.84 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เมื่อศึกษาศักยภาพการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 อัตลักษณ์ พบว่าบัณฑิตตามอัตลักษณ์ได้งานท าคิดเป็น ร้อยละ 84.40 โดยบัณฑิตจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ได้งานท ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 และหากพิจารณาศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พบว่าบัณฑิตสาขาตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้งานท า คิดเป็น 
ร้อยละ 86.63 โดยบัณฑิตจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีศักยภาพ
การได้งานท ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ท้ังนี้การผลิตบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสาขาที่ตรง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศมีศักยภาพการได้งานท าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ทุกสาขา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 นั้น บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมีงานท า ร้อยละ 82.84 ซึ่งมากกว่าผลส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทั่วประเทศของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 66.89% ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศได้เป็นอย่างดี  
 2. ศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยสาขาวิชาที่โดดเด่น ได้แก่ บัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการได้งานท า จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอมถามท้ังหมด  
 3. ศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
สาขาวิชาที่โดดเด่น ได้แก่ บัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
(กระทรวงแรงงาน, 2560) สอดคล้องกับพลพัฒน์ นภาวรานนท์ (2559) ที่ศึกษาแนวโน้มการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ 
และความต้องการที่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพท้ังในแง่ของการบ าบัดรักษาและการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งจะเกี่ยวพันกับ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย รวมไปถึงการมาใช้บริการด้านการพยาบาลที่มากขึ้นของชาวต่างชาติ 
สาขาวิชาที่มีความโดดเด่นอีกสาขาวิชาหนึ่ง ได้แก่ บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย มีการได้งานท า จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ได้ก าหนดให้สาขาวิชาดังกล่าวเป็นสาขาในอัตลักษณ์ แต่ให้สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) กลุ่มเรื่องลดภาระทางสิ่งแวดล้อม  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี
ศักยภาพในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่บ่งบอกความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ 
บุคลิกภาพที่ดี มีความอดทน สามารถพัฒนาต่อยอดการท างาน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี และสามารถ
เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอ ส่วนทักษะทางวิชาการของบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สามารถปฏิบัติตามขอบเขตที่
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ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีการฝึกทักษะมากว่า 900 ช่ัวโมง มี
ห้องปฏิบัติการด้านการพยาบาล และมีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านควบคุมดูแลระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานอีกด้วย และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่าการผลิต
บัณฑิตได้เน้นทักษะ และความช านาญ โดยมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และมีการปรับปรุงหลักสูตร สามารถเป็น 1 
ใน 35 หน่วยงาน ของประเทศท่ีสามารถเปิดหลักสตูรการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ (Safety 
Officer) ทั้งใน สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์ -บัณฑิต 
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการศึกษาที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานไทยซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดขึ้น ทั้งยังมีแนวทาง
พัฒนากระบวนการการจัดการศึกษา ตอบโจทย์การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรน าสาขาวิชาทั้ง 2 สาขามา
เป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นให้มี
ศักยภาพและตรงความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ อีกทั้งควรมีหลักสูตรระยะสั้น ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะ
ทางเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของแรงงานไทย ทั้งกลุ่มบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว้และบุคคลภายนอกท่ีต้องการเพิม่
ทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะทางอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีดังนี้ ศึกษาวิธีการเขียนแบบ
ประเมินของบุคคลากรสายวิชาการ ศึกษาโปแกรมที่เขียนแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับแบบประเมินของ
บุคลากรสายวิชาการและทดลองการใช้งานโปรแกรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
โปรแกรมทลองใช้เพื่อท่ีจะน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขโปรแกรม ข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือหลังจากปรับปรุง
โปรแกรมตามที่ผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรมเสนอแนะ ก็ให้ทอลองใช้งานกับบุคลากรเพื่อความถูกต้องด้านเนื้อ เมื่ อ
ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนเว็ปแล้วก็น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะน าผลการทดลองมาสรุปในข้ันต่อไป 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ,การประเมินผล 
 
Abstract 
 Web-based application development for staff performance evaluation form in King 
Mongkut's University of Technology North Bangkok. This time there is a purpose. to develop web-
based applications for employee performance, appraisals and to study the satisfaction of using 
web-based applications for staff performance evaluation. 
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 The population and sample used in the study included: Academic Staff Industrial 
Technology College King Mongkut's University of Technology North Bangkok. To be acquired by a 
specific random method. The instruments used in this research were web-based applications for 
evaluation form of university personnel. And the satisfaction rating. It is a 5-level scale. 
 This research The researcher conducted the data collection process. Here's How to: 
study the method of writing evaluation form of academic staff. Study the form of the program to 
select appropriate to the evaluation of the academic staff and try to use the program. To 
evaluate performance Also, let the program experts try to get feedback on how to improve the 
software development process, after the program is updated, as suggested by the program 
experts. To be used to work with personnel for meat accuracy. When updating the application on 
the web, it was experimented with the samples to bring the results to the next step. 
 
Keywords: Web application, evaluation. 
 
1.  บทน า 
 ความเป็นมาของการประเมินผลการปฏิบัติงานปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การมีระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ เพราะเมื่อระบบได้
ถูกจัดวางอย่างดีแล้วผลที่ตามมาจะดีตามไปด้วย แต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าแม้จะมีระบบที่ดี แต่หากคนไม่สามารถ
ท างานตามระบบนั้นได้อย่างเต็มที่ ก็จะไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหรือผลงาน ออกมาได้
อย่างสูงสุด จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการวัดประสิทธิภาพของผลงาน ของแต่ละบุคคลให้เห็นเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร หรือพนักงาน
มีส่วนรวมในการก าหนดเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและองค์การซึ่งเป็นตัวช้ีวัดว่าบุคลากรในองค์การนั้นมีความ
เชี่ยวชาญหรือช านาญงานในด้านใด ใครสามารถผลิตผลงานให้มีคุณภาพในระดับดีเด่นบุคลากรแต่ละคนควรได้รับ
การพัฒนาในด้านใดอย่างไร หรือผลงานของบุคคลคนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การหรือหน่วยงานอย่างไร ซึ่งผลที่
ได้จากการด าเนินการตามแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับบุคคลทีมงานและองค์การซึ่งจะ
ช่วยน าพาให้ภารกิจขององค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (อนุชา ศิริบวรเดช, 2555) 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและเป้าหมายขององค์การ หน่วยงานอีกทั้งเป็นการพัฒนาตนเองในระยะยาวเพื่อให้สามารถเติบโตไปใน
เส้นทางสายอาชีพ นอกจากน้ัน การประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ได้ด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง ตรงกับข้อมูลและสภาพความเป็น
จริง ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ มีความโปร่งใสและยุติธรรม และผลของการประเมิน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรได้อย่างแท้จริง (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548) 
 อย่างไรก็ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal) เป็นกระบวนการ
ที่ช่วยให้พนักงานด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการท างานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของกิจกรรมนั้น โดยมุ่งสนับสนุนต่อ
เป้าหมายขององค์การ โดยใช้ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) ที่สะท้อนถึงงานของพนักงานแต่ละคนว่าจะ
ท าอะไรให้ได้ผลอย่างไรในระดับใดเป็นอย่างต่าง การวัดผลงานจึงเป็นการวัดที่ตัวงานเป็นหลัก อันเป็นแนวทางการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันยังมีการประเมินวิธีการท างานที่สนับสนุนให้พนักงานท างานได้ผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย หรือท างานได้ผลดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกันถึงความส าเร็จของงานท่ีจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
มีการน าเอาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก่ พฤติกรรมหรือทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานให้ประสบ
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ผลส าเร็จ มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินรวมถึงน ามาเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
อนาคต ท าให้รักษาระดับผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ตลอดไป และเพิ่มโอกาสให้พนักงานสร้างผลงานท่ีดีขึ้น (จิรประภา 
อัครบวร, 2549) 
 การศึกษาผลการวิจัยพบว่าวิธีการประเมินที่เน้นคุณลักษณะของบุคคลหรือบุคลิกลักษณะนอกจากจะไม่
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการยกระดับการผลิตและแรงจูงใจของพนักงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการไม่พัฒนาบุคลากรอีก
ด้วย  ต่อมาจึงได้มีการศึกษาถึงวิธีการประเมินและปัญหาทางวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน  โดยใช้วิธีการบริหารแบบก าหนด
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (Management by objective) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลส าเร็จของงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ที่ เน้นพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ ( result based 
approach) 
 
 โดยสรุป แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วิวัฒนาการมี 3 แบบคือ (อลงกรณ์ มี
สุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2546) 
 1.  แบบไม่เป็นระบบ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน  
 2.  การประเมินแบบมีระบบและเป็นแบบดั้งเดิม (traditional) ซึ่งประเมินทั้งคุณลักษณะ ประจ าตัว 
ผลงาน หรือท้ังสองอย่าง 
 3.  วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (mutual goal setting) ในการ
พิจารณาความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น  อาจสรุปได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
กระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน  ภายใต้การสังเกต  จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้างาน  
โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2546) 
 จากผลการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เฉพาะในหน่วยงานนั้น ๆ 
มีข้อดีกว่าการการใช้งานโปรแกรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  สรุปว่าโปรแกรมต่างๆที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีข้อดีคือสามารถใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่
ยังพบข้อเสียคือ ในบางโปรแกรมไม่มีฟังก์ช่ันการใช้งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  เนื่องจาก
โปรแกรมทั่วๆไปนั้นอาจไม่สามารถออกแบบให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานที่น าไปใช้  ท าให้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินอาจไม่ตรงตามความต้องการซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
หน่วยงาน จะมีความแตกต่างกัน ออกไปตามประเภทของธุรกิจของหน่วยงานนั้นๆ  ดังนั้นการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในหน่วยงานของตน จะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ ใน
การบริหารบุคคลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการพัฒนาระบบงานขึ้นเองเพื่อใช้ภายในองค์กรนั้นยัง สามารถออกแบบให้มี
ความเหมาะสมกับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อเทียบกับโปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆภายในหน่วยงานได้ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดน้อยลง (ณัฐวร เจ้าสกุล, 2551 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการ กรอก
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรูปแบบฟอร์มของเอกสาร แบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบท่ี 1 เริ่ม
วันที่     1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบท่ี 2 เริ่มวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี  จากการ
ส ารวจจากบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม อย่างไม่เป็นทางการของผู้วิจัยพบว่า
บุคลากรสายวิชาการ ยังขาดความเข้าใจในวิธีการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มโดยเฉพาะใน
องค์ประกอบที่  1 ในส่วนของการคิดภาระงานสอน  ที่บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการกรอก  
รวมถึงการคิดภาระงานสอนที่มีทั้งวิชาที่สอนทฤษฎี และวิชาที่สอนปฏิบัติ ที่มีการค านวณภาระงานที่แตกต่างกัน 
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และค่อนข้างยุ่งยากในการค านวณหาภาระงานสอนจาก  section ที่มีจ านวนนักศึกษามากกว่าที่ภาระงานก าหนด  
อีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าควรน า section ไหนมาคิดเป็นภาระงานสอน ส่งผลให้เกิดการค านวณที่ผิดพลาด และบุคลากร
ต้องเสียเวลาในการแก้ไข  ซึ่งจะส่งผลเสียให้ท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งแบบประเมินเพื่อให้ทันตามก าหนด
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้งบุคลากรยังอาจจะเสียโอกาสในการประเมินจากการที่กรอกข้อมูลที่ผิดพลาด 
 จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน าระบบโปรแกรมประยุกต์
บนเว็บและเข้ามามีส่วนช่วย ในออกแบบโปรแกรมเฉพาะงานส าหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะ
ช่วยให้การด าเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าและมีความเช่ือถือได้มากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อให้
บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ง่าย  เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกแบบประเมิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่ง
แบบประเมินให้ทันตามก าหนดระยะเวลา  และยังสามารถคิดภาระงานสอนเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งานโปรแกรมในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคาดหวังว่าการใช้
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จะมีประโยชน์แก่บุคลากรสายวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และยังสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ต่อผลตอบแทนที่ควรจะได้รับจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรร่วมถึง ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจหลังการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2. เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
 3. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
 4. เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 
 5. พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วยไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ค าว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ในภาษาอังกฤษใช้แตกต่างกันตามแต่นักวิชาการต้องการจะใช้ 
เช่น Performance Appraisal, Staff Appraisal, Performance   Evoluationและ Performance Assessment ซึ่งมี
ความหมายคล้ายคลึงกัน แต่ค าที่ใช้กันมากคือ “Performance Appraisal” และ “Performance Evaluation” ซึ่ง
ตรงกับความหมายในภาษาไทย คือ “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” 
  ส าหรับความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้มีนักวิชาการทางด้านการบริหารงานบุคคลให้
ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 
  พนิตา งามประเสริฐ (2553, หน้า 12) ให้ความหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง 
กระบวนการประเมินค่าพฤติกรรมของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นระบบ และมีมาตรฐาน
แบบเดียวกันมีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  
  ผุสดี รุมาคม (2551) กล่าวว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่ดาเนินไปอย่าง 
ต่อเนื่องในการประเมินและบริหารพฤติกรรมและผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน  
  วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2551) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา หรือ การ
ประเมินจากหลายแหล่งนั้น เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเก็บ ข้อมูลทั้งจากการประเมิน
ตนเอง (self-assessments) และผู้ร่วมประเมิน (others-assessments)  



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

332 

  อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร (2554) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360องศา
เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสาน(hybrid system) อีก ประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ทราบถึง
สมรรถนะ (ได้แก่ ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรม) ในการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับการประเมิน จาก
หลายแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นย าและเช่ือถือได้มากกว่าการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (superior) เพียง
ลาพัง 
  จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่เป็นระบบที่จัดขึ้นอย่าง
เป็นทางการเพื่อประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน โดยใช้หลักเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
หน่วยงานก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือช้ีวัดที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ โดยอาศัยความยอมรับซึ่งกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการ
ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการให้
รางวัล หรือลงทัณฑ์ตลอดจนในการพัฒนาบุคคลต่อไปในอนาคต 
 
 2.2 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
  การท างานของ Web Application นั้น โปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine 
ซึ่งตัวRendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ คือน าเอาชุดคาสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล 
น ามาแสดงผลบนพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตัวอยู่บน Rendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ คือ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้น และการประมวลบางส่วน แต่ส่วน
การท างานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์ ในลักษณะ Web Application แบบเบื้องต้น ฝั่งเซอร์เวอร์จะประกอบ
ไปด้วยเว็บเซอร์เวอร์ ซึ่งท าหน้าที่เช่ือมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บเซอร์เวอร์จะ
ท าหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทั่วไปแล้ว เว็บเซอร์เวอร์จะมีส่วน
ประมวลผลซึ่งอาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET 
Framework ซึ่งมีส่วนแปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ที่ใช้แปลภาษา intermediate จากโค้ด
ที่เขียนด้วย VB.NET หรือC#.NET หรืออาจจะเป็น J2EE ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจา
วา เป็นต้น 
 
 2.3 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
  Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงท าหน้าที่เป็น Server ให้บริการ World 
Wide Web (WWW) หรือที่ รู้จักกันว่า Homepage Web server คือ บริการ HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol) เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถอ่านข้อมูล ทั้งภาพ และเสียง จากเครื่องบริการ ผ่าน Browser เช่นบริการ 
http://www.9inter.com หรือ http://localhost เป็นต้นWeb Server เครื่องบริการ ที่รองรับค าร้องขอจาก 
Web Browser ข้อมูลที่จะส่งไปอาจเป็นเว็บเพ็จ text ภาพ หรือ เสียง เป็นต้น ส าหรับโปรแกรมที่ได้รับความนิยม 
ให้น ามาเปิดบริการ Web คือ Apache Web Server หรือ Microsoft Web Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่
เป็นเครื่องบริการเว็บเพจแก่ผู้ร้องขอ ด้วยโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ที่ร้องขอข้อมูลผ่าน
โปรโตคอลเฮชทีทีพี (HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) เครื่องบริการจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปของ
ข้อความ ภาพ เสียงหรือสื่อผสม เครื่องบริการเว็บเพจมักเปิดบริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อ
และน าข้อมูลไปใช้ เช่น โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์  (Internet Explorer) หรือฟายฟร็อก (FireFox Web 
Browser) การเช่ือมต่อเริ่มด้วยการระบุที่อยู่เว็บเพจที่ร้องขอ (Web Address หรือ URL = Uniform Resource 
Locator) เช่น http://www.google.com หรือ http://www.9inter.com เป็นต้น โปรแกรมที่นิยมใช้เป็นเครื่อง
บริการเว็บ  คือ  อาปาเช่  (Apache Web Server) หรือไม โครซอฟท์ ไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet 
Information Server) ส่วนบริการที่นิยมติดตั้งเพิ่ม เพื่อเสริมความสามารถของเครื่องบริการ เช่น ตัวแปลภาษา
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ส ค ริ ป ต์  ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  ร ะ บ บ จั ด ก า ร ผู้ ใ ช้  แ ล ะ ร ะ บ บ จั ด ก า ร เนื้ อ ห า  เป็ น ต้ น  (ที่ ม า : 
http://www.thaigoodview.com) 
 
 2.4 เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 
  เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมเรียกดูเว็บไซต์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและ
โต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) พีเอชพี 
(php) ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์  หรือระบบคลังข้อมูลอื่นๆ  โดยโปรแกรมค้นดูเว็บ
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (www)  
  ประโยชน์ของ Web Browser สามารถดูเอกสารภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ อย่างสวยงามมีการแสดง
ข้อมูลในรูปของ ข้อความ ภาพ และระบบมัลติมีเดียต่างๆ ทาให้การดูเอกสารบนเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผล
ให้อินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบัน ปัจจุบัน web browser ส่วนใหญ่จะรองรับ html5 
และ อ่าน css เพื่อความสวยงามของหน้า web page  
 
 2.5 พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วยไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ  
 Visual Studio 2012 
  Visual Studio เป็นชุดเครื่องมือส าหรับการพัฒนาโปรแกรม  (แนวคิดคล้ายๆกับ Microsoft 
Office ที่เป็นชุดเครื่องมือส าหรับงานส านักงาน) ซึ่งได้รวบรวมเอาเครื่องมือส าหรับพัฒนาแอพพลิเคช่ันหลายๆ ตัว
เข้าไว้ด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็ประกอบด้วย Visual C# ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Visual C# ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 : ออกแบบหน้าตาและการทางานของแอพพลิเคชั่น  
   ขั้นตอนแรกของการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน คือ การออกแบบหน้าตาและการท างานของ
แอพพลิเคช่ันเพื่อก าหนดขั้นตอนการทางานของโปรแกรมและส่วนติดต่อระหว่างตัวโปรแกรมและผู้ใช้งาน โดย
แบ่งเป็นส่วนของการแจ้งผู้ใช้ให้ป้อนข้อมูลหรือแสดงผลลัพธ์จากการท างานกลับไปให้ผู้ใช้อย่างไรบ้าง ในขั้นตอนนี้
อาจทาในกระดาษก่อนจึงเริ่มลงมือทาในโปรแกรมหรือหากมีความช านาญแล้วก็สามารถเริ่มท างานกับโปรแกรมได้
ทันที  
 ขั้นตอนที่ 2 : เร่ิมสร้างแอพพลิเคชันตามที่ออกแบบไว้  
   เมื่อได้ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมและหน้าตาของแอพพลิเคชันแล้ว เราจะสร้างแอพ
พลิเคชันตามหน้าตาที่ได้ออกแบบไว้ โดยการเริ่มสร้าง project และท าการออกแบบฟอร์มในโปรแกรม Visual c#  
 ขั้นตอนที่ 3 : ปรับแต่งคุณสมบัติของคอนโทรลต่างๆ  
   หลังจากได้ฟอร์มของโปรแกรมที่มีคอนโทรลต่างๆ จนครบแล้ว ต่อไปเราจะปรับแต่งคุณสมบัติ
ต่างๆ รวมทั้งรูปร่างคอนโทรลให้เหมาะสมกับการใช้งานและสวยงามน่าใช้ เพื่อพร้อมส าหรับการเขียนโปรแกรมใน
ขั้นตอนต่อไป  
 ขั้นตอนที่ 4 : เขียนโค้ดก าหนดการทางานของโปรแกรม  
   เมื่อเราสร้างโปรแกรมและก าหนดลักษณะของคอนโทรลต่างๆ ให้เหมาะสมตามที่ออกแบบไว้
แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการเขียนโค้ด (หรือการเขียนโปรแกรม) เพื่อก าหนดการท างานของแอพพลิเคชันตามที่
ออกแบบไว้  
 ขั้นตอนที่ 5 : ทดสอบการทางานของแอพพลิเคชัน  
   เมื่อเขียนโค้ดก าหนดให้แอพพลิเคชันท างานตามที่ออกแบบไว้แล้ว ควรทดสอบการท างานของ
แอพพลิเคชันทุกครั้ง เพื่อทดสอบว่าการท างานของแอพพลิเคชันเป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้มีความ
ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้  
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 ขั้นตอนที่ 6 : บันทึกแอพพลิเคชัน 
   หลังจากที่แอพลิเคชันท่ีสร้างขึ้นสามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้หรือหากยังพัฒนา
ไม่เสร็จก็สามารถท าการบันทึกไว้เพื่อให้สามารถกลับมาแก้ไขหรือปรับปรุงแอพลิเคชันได้ต่อไปในอนาคต  
 
สรุปส่วนประกอบและการท างานของ web application 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Visual Studio ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ 
เนื่องจากถูกออกแบบมาส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ โดยมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาคือ  
ASP.NET และใช้ภาษา C# ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ โดยตรงและถูกพัฒนา
โปรแกรมขึ้นโดย บริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งมีผู้ใช้งานจ านวนมากและมีการพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องอยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงระบบฐานข้อมูล SQL Server ที่เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลท าให้ระบบฐานข้อมูลเกิดความยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภาพ และระบบฐานข้อมูล SQL Server ถูกพัฒนาโดย บริษัทไมโครซอฟต์ และโดยการสร้าง
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล SQL Server และโปรแกรม Visual 
Studio ที่มีการใช้งานบนระบบปฏิบัติการเดี่ยวกันคือ windows อีกด้วย 
 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้พบว่าการใช้โปรแกรมออนไลน์มาช่วยในขั้นตอนการกรอก
ฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การค านวณผลคะแนนประเมิน สามารถอ านวยความสะดวก 
ความง่ายในการโปรแกรมต่อการกรอกแบบประเมินรวมถึงมีความแม่นย าในข้อมูลและผลการศึกษาพบความพึ่ง
พอใจอยู่ในระดับดี ทั้งนี้องค์ประกอบที่ส าคัญ ในการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์แบบต่างๆ คือ รูปแบบ ขนาด สี 
ตัวอักษร การจัดหมวดหมู่ สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม การค้นหาข้อมูลง่ายและสะดวกรวดเร็ว การ
เชื่อมโยงโปรแกรมต่างๆ ความถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน การประมวลผลเที่ยงตรง เนื้อหาและใช้ได้ง่ายเหมาะสมกับ
รูปแบบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiential Research) เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ” 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย  โดยมีวิธีท าตามล าดับต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน  226 ท่าน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 30 คน  
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 
  3.2.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  3.2.2 แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
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  3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย     
  3.2.4 คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร(สาย
วิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
แต่ละประเภท ดังนี้ 
  3.3.1 การจัดท าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีสร้างขึ้นจากการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
นั้น ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษา ค้นคว้า เอกสารความรู้เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โปรแกรมการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย โปรแกรมไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  2) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ขอบเขตของเนื้อหา  เค้าโครงรูปแบบขอแบบฟอร์มบนเว็บ
แอพพลิเคช่ันด้วย   การสร้างระบบขั้นตอนให้เหมาะสมตรงกับแบบประเมินและเนื้อหา  การสร้างวิธีประมวลผล
ข้อมูล 
  3) ก าหนดเค้าโครงเว็บแอพพลิเคช่ันด้วยภาษาซีชาร์ป โดยการใช้รูปแบบของแบบฟอร์มในการ
กรอกข้อมูลบนเว็บแอพพลิเคช่ันให้มีลักษณะใกล้เคียงกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(สายวิชาการ)ที่อยู่ให้
รูปแบบของเอกสาร และก าหนดสูตรการค านวณภาระงานที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูลเป็นจ านวนภาระ
งาน รวมถึงวิธีการการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ อย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและให้ทัน
ก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบประเมิน 
  4) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเค้าโครงของแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลบนเว็บ
แอพพลิเคชั่นและสูตรการค านวณภาระงานท่ีใช้ในโปรแกรม เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไข  จนได้เค้าโครงแบบฟอร์ม
บนเว็บแอพพลิเคชั่น 
  5) ด าเนินการสร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามขั้นตอนการใช้งาน
ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  ตามล าดับเนื้อหาต่อเนื่องกันจนจบสมบูรณ์พร้อมท้ังปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่าง
ด าเนินการสร้าง 
  6) น าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม 
ตรวจพิจารณาทั้งเนื้อหา ขั้นตอน และประสิทธิภาพของการประมวลผลซึ่งมีผู้เช่ียวชาญ โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้อง (IOC) 
  7 น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาระดับคุณภาพของเครื่องมือซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( IOC : Index of item 
objective congruenc) 
  8) ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบและแก้ไขจนได้โปรแกรมออนไลน์ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกร(สายวิชาการ)ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สมบูรณ์  พร้อมน าไปทดลอง 
  3.3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลประสิทธิภาพส าหรับกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสาย
วิชาการผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
  1) สร้างแบบทดสอบวัดผลประสิทธิภาพ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก จ านวน 
18 ข้อ  



                                      การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที ่10-11 พฤษภาคม 2561 

336 

  2) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือโดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรม เพื่อวัดหาประสิทธิภาพของโปรแกรม 
  4) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดสอบวัดหาประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เช่ียวชาญที่ด้าน
เนื้อหาและด้านโปรแกรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยใช้วัดผลประสิทธิภาพ จากการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ) 
  5) การให้คะแนน 
   - กลุ่มตัวอย่างที่เลือกค าตอบ = 1 คะแนน 
   - กลุ่มตัวอย่างที่เลือกค าตอบ = 0 คะแนน 
   - กลุ่มตัวอย่างที่เลือกค าตอบ = -1 คะแนน 
  3.3.3 การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการใช้งาน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1) - สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน  ดั้งนี้ 
   - ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   - ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ) 
   - ส่วนที่ 3 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ) 
   - ส่วนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะ 
  2) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา 
  3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  4) การให้คะแนน  
   -มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1  
  3.3.4 การจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1) สร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยแบ่งเป็น  ส่วนดั้งนี้ 
   - ส่วนท่ี 1 การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
   - ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการสมัครใช้งานและการเข้าใช้งานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
   - ส่วนท่ี 3 ขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
   - ส่วนท่ี 4 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
  2) น าคู่มือที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและผู้เช่ียวชาญเพื่อน ามาแก้ไขตามที่
ได้รับค าแนะน า 
  3) จัดท ารูปเล่มคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
 3.4 วิธีการทดลอง 
  3.4.1 เริ่มท าการทดลองกับกลุ่มพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจกับกลุ่มพัฒนา
เครื่องมือ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ   
  3.4.2 เริ่มท าการทดลองการใช้งานโปรแกรมกับกลุ่มพัฒนาเครื่องมือ เพื่อประเมินความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะในการแก้ไขโปรแกรม 
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  3.4.3 น าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มพัฒนาเครื่องมือ มาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
  3.4.4 ก่อนเริ่มท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัย เกี่ยวกับข้ันตอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ 
  3.4.5 ท าการทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ กับกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังจากการใช้งาน แล้วเก็บ
รวบรวมเพื่อตรวจและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว ้
  3.4.6น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 3.1.1 แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วยแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ
ด้านโปรแกรมและแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินเป็นการหาค่าความ
เที่ยงตรงแบบ IOC (Index of item objective congruence) 
 
ตารางที่  1  ผลประเมินคณุภาพจากผู้เช่ียวชาญดา้นโปรแกรม 
 

หัวข้อประเมิน ผลคะแนน 

1. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมรีะบบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิด 0.66 
2. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สร้างมีความครอบคลุมกับการใช้งานจริง 1 
3. ความเร็วในการท างานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1 
4. การใช้ค าสั่งต่างๆส่วนของฟังช่ันต่างๆมีความสะดวก 1 
5. ความเหมาะสมในการใช้ขนาดหน้าจอท่ีเหมาะสมพอด ี 0.33 
6. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมคีวามถูกต้องในการจัดเก็บข้อมลูน าเขา้ 0.33 
7. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมคีวามถูกต้องในการลบข้อมลู 1 
8. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมคีวามสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 1 
9. ความน่าเช่ือถือของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1 
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ตารางที่  2  ผลประเมินคณุภาพจากผู้เช่ียวชาญดา้นเนื้อหา 

 
 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม พบว่ามีหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคือ 
หน้าโฮมเพจให้มีความสวยงาม ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ, เพิ่มเติมสีสันในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บมี
ความเหมาะสมขี้น, เพิ่มเติมให้มีความเร็วในการแสดงผลข้อมูลต่างๆ และส่วนของด้านเนื้อหา โปรแกรมประยุกต์บน
เว็บมีระบบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิด ,  ความเหมาะสมในการใช้ขนาดหน้าจอที่เหมาะสมพอดี , โปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บมีความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า 
นอกจากน้ีผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม และด้านเนื้อหา  ได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรจะมีการปรับปรุงเรื่อง style ความสวยงาม 
 2. การตั้งค่าหน้าจอแสดงผลของเว็บไซต์ควรปรับปรุงให้เหมาะสม 
 3. ควรเพิ่มความสวยงามใน terfaceIn และควรเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติม 
 4. มีการแจ้งเตือน (POPUP) เมื่อมีการกรอกข้อมูลผิดพลาด  และผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาได้ให้
ค าแนะน าในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. โหลดข้อมูลยังไม่เร็วเท่าท่ีควร 
 2. การเข้าระบบควรง่ายและสะดวกเนื่องจาก อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจเทคโนโลยีเท่าท่ีควร 
 3. ใส่สีสันหน้าเข้าให้ดูดึงดูดความสนใจให้อาจารย์ อยากเข้าไปกรอกข้อมูลแทนการเขียนภายหลังจาก
ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  ผู้วิจัยได้ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บตามข้อเสนอแนะจนได้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สมบูรณ์
พร้อม เพ่ือท่ีจะสามรถน าไปทดลองต่อไปได้ 
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 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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หัวข้อประเมิน ผลคะแนน 

1. ข้อความในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บถูกต้องตามหลักภาษาไทย 1 
2. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 1 
3. การจัดรูปแบบในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 1 
4. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มคีวามทันสมัย น่าสนใจ 0 
5. สีสันในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บมีความเหมาะสม 0 
6. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 1 
7. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านไดง่้าย 1 
8. มีความเร็วในการแสดงผลข้อมลูต่างๆ 
9. ความถูกต้องของตัวอักษรและการค านวณผลข้อมูล 

0 
1 
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ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารย์ (Peer review)  ตรวจสอบทางวิชาการประจ าฉบับ 
1.  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค า  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 3. รองศาสตราจารย ์ดร.สารภี วรรณตรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์  พลอยแหวน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
           วิทยาเขตชลบุรี 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธวัช  สุทธิกุลสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุไร  จันทมัตตุการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรวัตร์  ภูระธีรานรัชต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภางค ์ นันตา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สันทนา  กูลรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนม์ณัฐชา  กังวานศุภพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิเศษ  ชิณวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คนึง  สายแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 16. ดร.กฤษณ์  รักชาติเจริญ     มหาวิทยาลัยมหิดล 
 17. ดร.พิกุล  ประดับศรี      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 18. ดร.อุดม  หอมค า      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 19 ดร.อุบลวรรณ  สุวรรณภูสิทธิ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
2.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 1. รองศาสตราจารย ์ดร.กองพล  อารีรัตน ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2. รองศาสตราจารย ์พญ.สรญา  แก้วพิทูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 3. รองศาสตราจารยบ์ัญชา  ช่ืนจิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ.ดร.ณัฏวุฒิ  แก้วพิทูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิธาน  ไพโรจน ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อ านวย  วัฒนกรสิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ยุพดี  สินมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 10. ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
           เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 11. ดร.ณัฐสุรางค์  ปุคคละนันทน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 12. ดร.นิศานาถ  แก้ววินัด     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 13. ดร.อรนุช  นาคชาติ      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 14 ดร.กนกกานต์  ลายสนธิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 15. ดร.สุธีรา  อินทเจริญศานต์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 16. ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมาก     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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 17. พญ.วิลาวัลย์  อึงพินิจพงศ์    โรงพยาบาลสุรินทร์ 
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ผลการวิจัยและรายละเอียดที่ปรากฏในบทความ  เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์  มิใช่ความเห็น
หรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ  หรือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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