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       ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 
 

สารจากอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
4.0  ให้บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ของสถาบัน  บุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ  จะสามารถ
ประสานการบริหารงานของผู้บริหาร วิเคราะห์ และน าเสนองาน ตลอดจนสนับสนุนวิชาการและงานต่างๆ  เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการท างานตลอดจนพัฒนา
งานของตนอย่างต่อเนื่อง 

 การวิจัยเพื่อพัฒนางานเป็นกระบวนการหนึ่งในการแสวงหาความรู้และวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุงพัฒนางานโดยใช้วิธีวิทยาวิจัยที่เหมาะสม  เพื่อน าผลมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้โดยตรง 
ผลการวิจัยยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถาบัน  ที่
ส าคัญกระบวนการพัฒนางานโดยการวิจัยยังใช้เป็นกลไกหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอีกด้วย 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีการพัฒนางานและพัฒนาตน   เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  ผ่านเวที
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนสืบเนื่องทุกปีมาถึง  9  ครั้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าว  จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  10  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ขอขอบคุณและช่ืนชมคณะท างานที่จัดประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติ  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้  ที่ท่านได้เสียสละ  ทุ่มเท  แรงงาน  แรงใจ  
จนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และขอขอบคุณและช่ืนชม  ผู้น าเสนอผลงานการวิจัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรที่เราสังกัดอยู่รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสายงานของตนเองด้วย 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์ 
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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สารจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีพันธกิจหลักในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยแก่อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้
เกิดเป็นรากฐานการพัฒนา  
 เป้าหมายส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา  คือ  การพัฒนาบุคลากรวิจัยทุกสายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ เป็นก าลังส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนางานประจ าสู่การ
วิจัยจึงเป็นกระบวนการหนึ่ง  ซึ่ งช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   ให้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจ า น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้นการสร้างนักวิจัยสาย
สนับสนุนท่ีมีคุณภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 
อีกทั้งผลลัพธ์ของงานวิจัยสามารถน าไปขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นเครื่องมือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถพัฒนางานวิจัย  และสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับส านักงานประสานงานที่ประชุม
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  และมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัยกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ านวน  12  แห่ง  จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า  สานสู่ความส าเร็จ  ของสถาบันการศึกษา
อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานประจ า  น าไปสู่การพัฒนาตนและพัฒนางาน  อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  20  ปี  ที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  บุคลากรวิจัย  เครือข่ายวิจัย  
และองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุางค์  นันตา 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ก ำหนดกำร กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ  
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 และมอบเกียรติบัตรแก่เจา้ภาพร่วม 

12 แห่ง 
09.20 - 10.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 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.สมบตัิ ท้ายเรือค า  
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 จังหวัด

สุรินทร ์
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวจิัยภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ 

ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ คร้ังท่ี 10 
“วิจัยเพ่ือพัฒนำงำนประจ ำ สำนสู่ควำมส ำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

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

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 
» กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ห้องช้ำงเผือก 
» กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   ห้องช้ำงเผือก 
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2561  เวลำ 13.00-17.00 น. 
ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  สุทธิกุลสมบตั ิ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณุณรัตน์  พิงคานนท์ 

สำยวิทยำศำสตร์ 
หมำยเลข เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

1 การศึกษาเปรยีบเทียบ bipolar electrode ที่ท าจากลวดสแตนเลส
และลวดเงินกับผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากลวด ทองค าขาวต่อการกระตุ้นการ
หดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบ  

นางสาววรางคณา  ราชช ารอง 

2 การเปรยีบเทียบอาหารเลี้ยงเช้ือส าเร็จรปูต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย ท่ีใช้ในปฏิบัติการจลุชีววิทยา  

นายอนุชิต  บิลหละ 

3 การศึกษาเปรยีบเทียบลักษณะทางชีวภาพในร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้
จากการฉีดน้ ายารักษาศพ  ที่ใช้สว่นผสมของสารหนูและไม่ใช้สารหนู 

นางองนงค์  ภูริวัฒนกุล 

4 การศึกษาระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร  ภายในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

นายภานุวัฒน์  ธรรมเจรญิ 

5 การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

นางภัทรภรณ์  ผลด ี

6 การพัฒนากระบวนการการจดัเกบ็สารเคมีของภาควิชาชีวเคมีและจุล
ชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

นางสาวมารสิา  นวลกลุ 

7 การปรับปรุงกระบวนงานการเชิญสอบวิทยานิพนธ์ โดยใช้แนวคิดไค
เซ็น  กรณีศึกษา ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

นางเพียงพิศ  รอดปาน 

8 การพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยห์ัวใจสิริกติติ ์ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นางสาวอารยา  กงลา 

9 การศึกษาคุณภาพทางอากาศทางจุลชีววิทยาภายในห้องปฏิบตัิการ
กลาง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

นางอริยา  ขันบุญ 

10 ความพึงพอใจของผู้ป่วยท่ีใช้บริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  

นางสาวพัชรีภร  หมั่นตรวจ 

11 ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่ใช้บริการวิสญัญีที่ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  

นางสาวสุภจัฉรี  สุขะ 

12 การควบคุมอณุหภมูิแกน ระหว่างการผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่: 
เปรียบเทยีบระหว่างการ ใช้ Forced-Air Warming with Modified 
Lower-Body Cover กับการใช้ ForcedAir warming with 
Lower-Body cover ของบริษัท  

นางวิลาวัลย์  สมด ี

13 การพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย
ของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบ พลังงานสะอาด สรบ. มจธ. 
ในเชิงพาณิชย์  

นางสาวสวลี  ดีประเสริฐ 

14 การทดสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร  คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

นายศุภชัย  ผลศุภรักษ ์

15 การตรวจทางพฤกษ์เคมแีละฤทธิท์างชีวภาพของพืช 22 ชนิด จาก นายชุติโชติ  ปัทมดลิก 
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สำยวิทยำศำสตร์ 
หมำยเลข เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

จังหวัดนครราชสีมา  
16 การพัฒนาระบบงานบริการคูม่ือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์  นายศุภกานต์  หรรษาไพบูลย ์
17 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

นางสาวอรอนงค์  สุทธาชีวะ 

18 การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการ
จัดอบรม กรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและ
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  

นายพินิจนันท์  รุทธนานุรักษ์ 

19 แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑติตาม
มาตรฐานผลการเรียนร ูกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ  

นางสาวจันทร์ทิพย์  ถนัดเพิ่ม 

20 ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสรุินทร์  

นายสิทธิศักดิ์  หมายเจริญ 

21 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั
สุรินทร์  

นางธรรมพร  เลื่อนทอง 

22 การจัดท าหนังสือราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์  นางสาวสุภาวดี  เพชรนาม 
23 ความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตรต์่อการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาเภสัชศาสตร์ สังคม และบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559  

นางสาวนิภาพร อินสี  

24 การวิเคราะห์ระดับสัญญาณการแพรกระจายคลื่นของสถานีวิทยุแหง่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ไดรับผลกระทบจากการรบกวนของวิทยุ
ชุมชน  

นายธีรพงษ์  ประทุมศิร ิ

25 โครงการการศึกษาการใช้แก๊สในโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายพิสิษฐ์  คุณจักร 

26 ความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจยัส าคัญทีส่่งผล  ต่อคณุภาพการ
ใหบ้ริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  

นายณวัฒน์  เนียมแสง 

27 การดัดแปลงวิธีการส าหรับการวิเคราะห์คา่ออกซิเจนละลายที่ใช้น้ า
ตัวอย่างปริมาตรน้อยจากวิธี Winkler medthod 

นางรัตนา  หิรัญพันธ ์

28 ปัญหาและอุปสรรคในการช าระคา่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ sky นางศิริพร  เสนาะค า 
สำยมนุษยศำสตร์ละสังคมศำสตร์ 

หมำยเลข เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
29 การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะ

กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยให้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณัยกร  
บุญกอบ 

30 ศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นายวุฒิชัย  กสิพันธ์ุ 
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สำยวิทยำศำสตร์ 
หมำยเลข เร่ือง ผู้น ำเสนอ 

ราชมงคลสุวรรณภมูิ  
31 การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการพิพิธภัณฑผ์้าใน

สถาบันอุดมศึกษา  
นางทัศนีย์  บัวระภา 

32 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต าบลในจังหวัด
นครราชสมีา  

นายสุพิศ  กระทุ่มกลาง 

33 การศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด 

34 การศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย ภายใต้การจดัสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุินทร์  

นางสาววรลักษณ์  จรัสด ารงนิตย์ 

35 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์  

นายณัฐวุฒิ  กระจายศร ี

36 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์  

นางสาวเบญญาภาภัค  
ดอกประทุม   
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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 นางฉัตรกมล 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. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง 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
งานวจิัย 
 ๒. ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 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   นิยมพันธ ์

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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การศึกษาเปรียบเทียบ bipolar electrode ที่ท าจากลวดสแตนเลสและลวดเงินกับผลิตภัณฑ์ที่
ท าจากลวดทองค าขาวต่อการกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบ 

Comparative study of bipolar electrodes made from stainless steel and silver 
wires and platinum in stimulation of frog gastrocnemius  

 
วรางคณา ราชช ารอง1, เพทาย  หิรัญพันธุ์2, สุภาพ  นวลพลับ3, ใจ  สุวรรณข า4,  
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่อ าเภอหาดหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
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 Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90110 
 

บทคัดย่อ 
 Bipolar electrode เป็นลวดตัวน าไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับกระตุ้นเส้นประสาท sciatic ท าให้เกิดการหดตัว
ของกล้ามเนื้อ gastrocnemius ของกบในห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากับเครื่องบันทึกผลทาง
สรีรวิทยาซึ่งท ามาจากลวดทองค าขาว เมื่อมีการใช้งานมานานจะเกิดการช ารุดเสียหาย คณะผู้วิจัยจึงได้ซ่อมแซม
อุปกรณ์ดังกล่าวด้วยลวดสแตนเลสและลวดเงินซึ่งมีราคาถูกกว่าลวดทองค าขาวมาก การทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ การน าไฟฟ้าในการกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวระหว่าง bipolar 
electrode ที่จัดท าขึ้นจากลวดสแตนเลสและลวดเงินกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เป็นลวดทองค าขาว พบว่า 
การท างานของbipolar electrode ทั้ง 3 แบบมีผลต่อการกระตุ้นเส้นประสาท sciatic ท าให้เกิดการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ gastrocnemiusของกบในห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
P<0.05 
 
ค าส าคัญ : การกระตุ้นเส้นประสาท, การหดตัวของกล้ามเนื้อ 
 
Abtract 
 Bipolar electrode is electrical conductive wire used in stimulation of sciatic nerve that 
leads to gastrocnemius muscle contraction of frogs in physiology laboratory. The original electrode 
as an accessory part of the physiology recording instrument is made from platinum wire.  It is 
normally damaged after long term use. Therefore, researchers have searched for alternative bipolar 
electrodes made from stainless or silver wires which are clearly cheaper than platinum wires to 
replace the original product. This study was aimed to compare between the effectiveness of these 
3 types of bipolar electrodes in stimulation of sciatic nerve that cause gastrocnemius muscle 
contraction in frogs.  The result showed that the effectiveness of bipolar electrodes made from 
both  stainless and silver wires were not significantly different from that made from platinum at 
P<0.05 
 
Keywords: bipolar electrode, nerve stimulation, muscle contraction 
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บทน า 
 Bipolar electrode เป็นตัวน าไฟฟ้าที่ใช้ในการกระตุ้นเส้นประสาทของกบ ส าหรับปฏิบัติการเรื่อง
คุณสมบัติของกล้ามเนื้อลายของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นอุปกรณ์ 
เสริมที่มากับเครื่องมือบันทึกผลทางสรีรวิทยา (kymograph) ยี่ห้อ Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังภาพที่ 1 (ก) 
ซึ่งมีลักษณะเป็นลวดทองค าขาว เมื่อผ่านการใช้งานไปนาน ๆ จะเกิดการช ารุดเสียหายท าให้หมดสภาพในการใช้งาน  
ดังภาพท่ี 1 (ข) 
 

    
       (ก)       ข) 
ภาพที่ 1  (ก) เครื่องบันทึกผลทางสรีรวิทยา (kymograph) ที่เป็นเครื่องมือหลัก  (ข) bipolar electrode  ที่ช ารุด
หมดสภาพในการใช้งาน เช่น ลวดน าไฟฟ้าขาด สายไฟฟ้าแข็งและหมดสภาพ สายไฟฟ้าขาด 
 
 คณะผู้วิจัยจึงได้ซ่อมแซม  bipolar electrode ที่ช ารุดจากวัสดุที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ เช่น ลวดสแตน
เลสที่มากับเข็มฉีดยา  และลวดเงินจากจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพที่ 2) และได้ทดสอบประสิทธิภาพของการน า
ไฟฟ้าในการกระตุ้นเส้นประสาทของ bipolar electrode ที่ท าขึ้นเปรียบเทียบกับ bipolar electrode ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศท่ีท าจากลวดทองค าขาว  
 

     
 
ภาพที ่ 2  bipolar electrode ทีจ่ัดท าขึ้นจากลวดสแตนเลสของเขม็ฉีดยาและจากลวดเงิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อจัดท าอุปกรณ์ใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ช ารุดในห้องปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลาย  
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ 

Bipolar electrode 

ท าจากลวดสแตนเลส 

 

Bipolar electrode 

ท ำจำกลวดเงิน 
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 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการยอมรับ
สิ่งประดิษฐ์ในเชิงวิชาการและเป็นพ้ืนฐานส าหรับการท างานวิจัยต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การหดตัวของกล้ามเนื้อ 
 กล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวเมื่อได้รับสัญญาณประสาทจากเส้นประสาท โดยที่สัญญาณประสาทจะส่งมา
ตามปลายประสาท (axon) ของระบบประสาทสั่งการ (motor neuron) จ านวน 1 เส้นที่จะแตกแขนงไปเลี้ยงใย
กล้ามเนื้อ (muscle fiber) จ านวนหนึ่งเรียกว่า 1 motor unit (ภาพท่ี 3)     

 
ภาพที่  3  แสดงสัญญาณประสาทที่ส่งผ่านปลายประสาทของระบบประสาทสั่งการไปเลี้ยงใยกล้ามเนื้อจ านวนหน่ึง
เรียกว่า motor unit ซึ่ง 1 motor unit จะประกอบด้วยเซลล์ประสาท 1 ตัวกับใยกล้ามเนื้อจ านวนหนึ่งที่เซลล์
ประสาทนั้นไปเลี้ยง จากภาพ motor unit 1 จะไปเลี้ยงใยกล้ามเนื้อจ านวน 2 มัด ส่วน motor unit 2 จะไปเลี้ยง
ใยกล้ามเนื้อจ านวน 4 มัด เป็นต้น 
(จาก Sompul Tapechum (2559). “Electromyography (EMG) and skeletal muscle contraction” Retrieved 
January 24, 2018 from slideplayer.in.th/slide/2070893) 
 ความแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อจะขึ้นกับจ านวนของ motor unit ที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย
ไฟฟ้าโดยที่กล้ามเนื้อจะเริ่มหดตัวเมื่อ motor unit จ านวนหนึ่งเริ่มมีการตอบสนองต่อตัวกระตุ้น เรียกขนาดความ
แรงของตัวกระตุ้นนี้ว่า threshold stimulus และกล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวได้สูงสุดเมื่อทุก motor unit มีการตอบสนอง
ต่อตัวกระตุ้นทั้งหมด เรียกขนาดความแรงของตัวกระตุ้นนี้ว่า maximal stimulus  
 โลหะมีคุณสมบัติในการน ากระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพน าไฟฟ้า (electrical conductivity) ซึ่งเป็น
ความสามารถในการน ากระแสไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ σ (sigma) มีหน่วยเป็น siemens per metre (S/m) และสภาพ
ต้านทานไฟฟ้า (electrical resistivity) เป็นการต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในวัสดุ ซึ่งเป็นปริมาณที่ตรงข้าม
กัน ใช้สัญลักษณ์ ρ (rho). มีหน่วยเป็น ohm-metre (Ω⋅m) โลหะที่ใช้ท า bipolar electrode ทั้ง 3 ชนิดมีค่า
สภาพน าไฟฟ้าและสภาพต้านทานไฟฟ้า ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  แสดงค่าสภาพน าไฟฟ้า : σ  (S/m) และค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า : ρ (Ω⋅m) ที่อุณหภูมิ 20 OC ของ
โลหะ 3 ชนิดที่ใช้เป็นวัสดุส าหรับท า bipolar electrode 

โลหะ ค่าสภาพน าไฟฟ้า ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 
ทองค าขาว (Platinum) 9.43×106 1.06×10−7 
เงิน (Silver) 1.45×106 6.90×10−7 

สแตนเลส (Stainless steel) 
18% chromium/ 8% nickel 
austenitic stainless steel 

6.30×107 1.59×10-8 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Metre
https://en.wikipedia.org/wiki/Rho_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ohm
https://en.wikipedia.org/wiki/Metre
https://en.wikipedia.org/wiki/Tungsten
https://en.wikipedia.org/wiki/Tungsten
https://en.wikipedia.org/wiki/Stainless_steel
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(ดัดแปลงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity#Resistivity_and 
_conductivity_  of_various_materials เมื่อ 26/04/2561) 
 
 สมมติฐานการวิจัย 
 การกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่าน bipolar electrode ที่ท าจากลวดทองค าขาว ลวดสแตนเลส 
และลวดเงิน จะมีผลท าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบท่ีตอบสนองต่อการกระตุ้นไม่มีความแตกต่างกัน 
 
วิธีการวิจัย 
 วัสดุอุปกรณ์และสัตว์ทดลอง 
 1. เครื่อง PowerLab และโปรแกรม LabChart ส าหรับบันทึกผลบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบ 
 2. bipolar electrode 3 แบบ  คือ 
  แบบท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากลวดทองค าขาว  
  แบบท่ี 2 อุปกรณ์ที่ท าจากลวดเงิน 
  แบบท่ี 3 อุปกรณ์ที่ท าจากลวดสแตนเลส 
 3. สัตว์ทดลองคือ กบ (ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ  
การใช้สัตว์ทดลองของสถาบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Ref.21/2017) 
 
วิธีการทดลอง  

 1. สลบกบด้วยวิธี pithing โดยใช้เข็มปลายแหลมแทงท าลายประสาทไขสันหลังของกบจะท าให้กบ
สูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
 2. ตัดผิวหนังส่วนขา เลาะหาเส้นประสาท sciatic และเลาะแยกส่วนของกล้ามเนื้อน่อง (gastrocnemius 
muscle) 
 3. ผูกกล้ามเนื้อน่องเข้ากับ force transducer ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแรงดึงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ดังภาพที่ 4 
 

    
 
ภาพที่  4  การจัดวางอุปกรณ์ส าหรับการทดลองและล าดับการท างานของการบันทึกการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบ
จากการกระตุ้นเส้นประสาท sciatic ด้วยกระแสไฟฟ้าโดยผ่าน bipolar electrode 
 4. กระตุ้นเส้นประสาทกบโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่อง PowerLab ที่ท าให้เกิดการหดตัวของ
กล้ามเนื้อน่องใน 2 ลักษณะคือค่า threshold stimulus และ maximal stimulus ดังภาพท่ี 5 

 

กระตุ้นผ่าน  
bipolar 

electrode ที่
คล้อง

เส้นประสาท  

กล้ามเน้ือน่องหดตัว
ดึงคานของ 

 force transducer 
 

 

 

 

 
 

ใช้กระแสไฟฟ้า จาก
เครื่อง PowerLab 
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ภาพที่  5  ลักษณะเส้นบันทึกการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบจากการกระตุ้นเส้นประสาท sciatic โดยช่องบันทึกที่ 1 
แสดงการหดตัวของกล้ามเนื้อ ช่องบันทึกที่ 2 แสดงจ านวนครั้งของการใช้กระแสไฟฟ้า  ขนาดต่างๆ กระตุ้นเส้นประสาท
จนกระทั่งเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อขึ้นในครั้งที่ 4-8 ซึ่งจะเรียกความแรงกระแสไฟฟ้าที่เริ่มเกิดการหดตัวว่า 
threshold stimulus และเรียกความแรงท่ีท าให้เกิดการหดตัวสูงสุดครั้งแรกว่า maximal stimulus  
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
บันทึกค่า threshold stimulus และ maximal stimulus ที่ได้จากการใช้ bipolar electrode ทั้ง 3 แบบมาหา
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (SEM) และทดสอบค่าสถิติแบบ  paired T-test ที่ระดับค่า 
P<0.05 
 
ผลการศึกษา 
 พบว่า threshold stimulus และ maximal stimulus ที่ท าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อน่องกบ
จ านวน 7 ตัว ที่ได้จากการใช้ bipolar electrode ทั้ง 3 แบบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยที่ค่า threshold และ 
maximal stimulus ของ bipolar electrode ที่ท าจากลวดทองค าขาวมีค่าความแรงของกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าลวด
เงินและลวดสแตนเลส ตามล าดับดังภาพที่ 6 และค่าเฉลี่ยของ threshold stimulus และ maximal stimulus 
จากการใช้ bipolar electrode ทั้ง 3 แบบดังภาพท่ี 7 

การกระตุ้น 

การหดตัว 

        

Threshold 
stimulus 

Maximal 
stimulus 
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ภาพที่  6  กราฟเปรียบเทียบตัวกระตุ้นไฟฟ้าแสดงค่า threshold stimulus (TS) และค่า maximal stimulus 
(MS) ในการกระตุ้นเส้นประสาท sciatic ท าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อของกบจ านวน 7 ตัว โดยใช้ bipolar 
electrode  ที่ท าจากลวดสแตนเลส ลวดเงิน และลวดทองค าขาว (n=7)  

 
 
ภาพที่  7  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความผิดพลาดมาตรฐานของตัวกระตุ้นไฟฟ้าที่เป็นค่า threshold stimulus 
และ maximal stimulus ในการกระตุ้นเส้นประสาท sciatic มีท าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้  bipolar 
electrode ที่ท าจากจากลวดสแตนเลส ลวดเงิน และลวดทองค าขาว (n=7) 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการทดลองพบว่า bipolar electrode ที่ท าจากลวดทองค าขาวมีค่า threshold stimulus และ 
maximal stimulus ต่ ากว่าลวดเงินและลวดสแตนเลส ตามล าดับ แสดงว่า bipolar electrode ที่ท าจากลวด
ทองค าขาวมีสภาพน าไฟฟ้าดีกว่าลวดเงินและลวดสแตนเลสจริง โดยที่ประสิทธิภาพในการน าสัญญาณไฟฟ้าของ 
bipolar electrode ทั้ง 3 แบบไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 อย่างไรก็ตาม bipolar 
electrode ที่ท าขึ้นจากลวดสแตนเลสที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง จะมีต้นทุนต่อช้ินงานที่ต่ ากว่าลวดเงินและลวดทองค าขาว
ซึ่งต้องสั่งท าเป็นพิเศษเพื่อให้มีลักษณะที่เป็นขดลวด และมีข้อดีในการน ามาใช้งานคือลวดสแตนเลสมีความแข็ง คงรูป  
และไม่หักง่ายเหมือนลวดเงินและลวดทองค าขาว  
 
เอกสารอ้างอิง 
ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2561).  คู่มือปฏิบัติการวิชาสรีรวทิยาส าหรับ
 นักศึกษาทันตแพทย์ (338-215) พิมพ์ครั้งท่ี 3, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
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 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2561)  สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2561, จากวิกิพีเดีย 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity#Resistivity_and
 _conductivity_of_various_materials            
Sompul Tapechum. (2559). “Electromyography (EMG) and skeletal muscle contraction” 
 Retrieved January 24, 2018 from slideplayer.in.th/slide/2070893   
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การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อส าเร็จรูปต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
ที่ใช้ในปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

Comparison of culture media from different brands on bacterial growth 
in microbiology laboratory 

 
อนุชิต บิลหละ1  และ อนงค์  ภูริวัฒนกุล2 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110 
 

Anuchit Billa1 and Anong Puriwattan2 

Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90110. 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือส าเร็จรูป 
4 ผลิตภัณฑ์ต่อการเจริญของจุลินทรีย์ซึ่งใช้แบคทีเรียที่นิยมใช้ในปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา โดยพิจารณาการเจริญ
จากจ านวน (โคโลนี) และ ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเฉลี่ยจาก 10 โคโลนี) ดังนั้นจึงใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ
ส าเร็จรูป Tryptic Soy Agar (TSA) และ  Nutrient Agar (NA) จากผลิตภัณฑ์ A, B, C, และ D กับแบคทีเรีย 8 
ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่   Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus aureus 522, Streptococcus 
pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Entercoccus feacalis, Shigella flexneri , Salmonella Typhi 
และ Escherichia coli โดยได้ท าการศึกษาด้วยวิธี spread plate และบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง บันทึกผลการทดลองที่ได้ของทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์  และน าผลที่ ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ จากการวิจัยพบว่า
อาหารเลี้ยงเช้ือ TSA และ อาหารเลี้ยงเช้ือ NA จากผลิตภัณฑ์ A, B, C, และ D มีผลต่อจ านวนโคโลนี และขนาด
โคโลนีของเชื้อบนอาหารที่เลี้ยง โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA 
ของ A และ D ให้ผลดีในการนับจ านวนโคโลนีได้มากกว่า ส่วน C ให้ผลดีในด้านขนาดโคโลนีที่ใหญ่กว่า ด้วยราคาที่
ใกล้เคียงกัน ส่วนอาหารเลี้ยงเช้ือ NA ของผลิตภัณฑ์ C ในภาพรวมให้ผลดีกับการนับจ านวน และขนาดโคโลนี 
มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ดังนั้นในการพิจารณาเลือกซื้อ กรณีที่มีความใกล้เคียงกันมากในเรื่องของคุณภาพและราคา 
อาจต้องอาศัยลักษณะทางกายภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือ เช่น มีลักษณะเป็นเกล็ด  ฝุ่นผง มาประกอบการพิจารณา
ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ค าส าคัญ: อาหารเลี้ยงเช้ือ, แบคทีเรีย, โคโลนี, การเจรญิ 
 
Abstract 
 The objective of this research was to compare the quality of culture media from 4 
different brands on the growth of bacteria that are commonly used in Microbiology laboratory. 
Bacterial growth was considered on the basis numbers of colony and average size (diameter of 10 
colonies). Therefore, Tryptic Soy Agar (TSA) and Nutrient Agar (NA) products from A, B, C, and D. were 
used for measuring growth of 8 bacteria; Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus 
aureus 522, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Entercoccus feacalis, Shigella 
flexneri ,  Salmonella Typhi and Escherichia coli.  Spread plate technique was used for studying 
and incubating all samples at temperature 3 5 ๐C for 24 hours; and then all results of 4 products 
were recorded for statistical analysis. It was found that both culture media (TSA and NA) products 
from A, B, C, and D. significantly affected on numbers of colony and bacterial size. The differences 
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are statistically significant (p < 0.05) for TSA medium, A and D produced higher numbers of bacterial 
colony; while C gave a bigger size of colony with a little difference on cost. However, for overall 
results in NA medium, C produced a better result for both colony counting and bacterial size than 
other brands. Hence, to make a decision for buying any brands of culture media, quality and price 
are important factor and for which factor is more important depends on objective of the study 
including considering the physical characteristic of media in order to obtain the best benefit of 
media us 
 
Keywords : Culture Media, Bacteria, Colony, Growth 
 
บทน า 
 การศึกษาคุณสมบัติ การเทียบเคียงหรือพิสูจน์เอกลักษณ์ การทดสอบต่างๆ   เกี่ยวกับจุลินทรีย์ 
(Microorganisms) ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จ าเป็นต้องควบคุมปัจจัยหลายอย่าง เช่น เครื่องมือ วัสดุ วิธีการ 
รวมถึงอาหารเลี้ยงเช้ือ (Culture media) ที่ต่างก็ต้องมีความเหมาะสม และคุณภาพดี 
 ปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยามีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ซึ่งมีทั้ง แบคทีเรีย เช้ือราและยีสต์  หลากหลาย
สายพันธุ์ซึ่งใช้ทั้งในงานการเรียนการสอนปฏิบัติการนักศึกษา โครงงานพิเศษของนักศึกษาและงานวิจัย โดยที่การ
เจริญเติบโตที่ดีและอยู่ในระยะที่เหมาะสมของจุลินทรีย์เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดในการน าไปใช้งาน จะต้องน าจุลินทรีย์มา
เลี้ยงและขยายพันธ์ุเพิ่มจ านวนในอาหารเลี้ยงเช้ือให้มีปริมาณมากพอที่จะน าไปใช้ศึกษาคุณลักษณะหรือการทดสอบ
คุณสมบัติต่างๆ อาหารเลี้ยงเช้ือแต่ละสูตรมีส่วนผสมของสารอาหารหลายอย่างซึ่งเป็นการยุ่ งยากและเสียเวลาใน
การที่ห้องปฏิบัติการจะเตรียมเอง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเตรียมอาหาร
เลี้ยงเช้ือ จึงมีผลิตภัณฑ์เป็นอาหารส าเร็จรูปออกจ าหน่าย ซึ่งมีหลายบริษัท ท าให้เกิดการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะ
ด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อด้วย อาหารเลี้ยงเช้ือแต่ละชนิดมีสารอาหารที่จ าเป็น
ต่อการเจริญของจุลินทรีย์แตกต่างกันไป จากปัญหาที่ผ่านมาเมื่อน าอาหารเลี้ยงเช้ือบางชนิดโดยเฉพาะอาหารแข็ง 
(มีวุ้นเป็นส่วนผสม) เช่น Tryptic Soy Agar (TSA) และ Nutrient Agar (NA) ซึ่งเป็นอาหารพื้นฐานที่ใช้อยู่เสมอ 
จากบริษัทผู้ผลิตที่ต่างกัน มาเลี้ยงแบคทีเรียในสภาวะเดียวกันพบว่าเช้ือมีการเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากัน ท าให้เกิด
ปัญหาในการทดลอง การเรียนการสอนปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อให้แก้ปัญหาดังกล่าว และให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงเช้ือส าเร็จรูปจากผู้ผลิตว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มี
ความแตกต่างอย่างไร เพื่อจะได้จัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อได้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป ซึ่งจะได้ทั้งความถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานและคุ้มราคาค่าใช้จ่าย 
 ปัจจุบันมีตัวแทนจ าหน่ายน าอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีเป็นชนิดและขนาดเดยีวกันคนละผลภิัณฑ์ (ยี่ห้อ) มาเสนอ
ขายด้วยราคาต่างกัน ในการสั่งซื้อจึงเน้นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการใช้และราคาที่ไม่แพงเกินไปเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีข้อ
เปรียบเทียบด้านคุณภาพของอาหาร ท าให้ยุ่งยากในการตัดสินใจในการสั่งซื้อ ส าหรับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ เคยมีตัวแทนจ าหน่ายได้เสนอขายอาหารเลี้ยงเช้ือประมาณ 7 ผลิตภัณฑ์ และเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ 
เช่น ราคาที่แพงเกินไป ความไม่มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงได้มีการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อใช้งานเพียง 4 
ผลิตภัณฑ์ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจว่าควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกสุดหรือไม่ ดังนั้นถ้า
หากมีการศึกษาเปรียบเทียบก็จะน ามาซึ่งข้อมูลส าหรับการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพของอาหารเลี้ยงเช้ือส า เร็จรูป 4 
ผลิตภัณฑ์ต่อการเจริญของจุลินทรีย์ซึ่งใช้แบคทีเรียที่นิยมใช้ในปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  
 2. เพื่อน าข้อมูลไปพิจารณาประกอบในการเลอืกและจดัซื้ออาหารเลีย้งเช้ือให้ได้ตรงตามความต้องการ 
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 3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 อาหารเลี้ยงเช้ือ (Culture media)  หมายถึง อาหารทั้งชนิดเหลวและแบบแข็ง (มีวุ้นเป็นส่วนผสม) 
เนื่องจากจุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไป อาหารเลี้ยงเชื้อจึงมีส่วนผสมของสารอาหารที่
แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์แต่ละชนิด ไม่มีอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดหนึ่งชนิดใดที่เหมาะต่อ
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ทุกชนิด อย่างไรก็ตามอาหารเลี้ยงเช้ือทุกชนิดควรมีสมบัติส าคัญดังนี้ คือ 
 1. มีธาตุอาหารทีเ่หมาะสมกบัการเจริญของจุลินทรยี์ในระดบัความเขม้ข้นเหมาะสม 
 2. มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์แตล่ะชนิด 
 3. ไม่มสีารพิษ 
 4. ไม่มสีิ่งมีชีวิตใดๆ ปนเปื้อนอยู่ในอาหารนั้น 
 แบคทีเรีย (Bacteria)  เป็นจุลินทรีย์พวกโพรคาริโอตเซลล์เดียว โดยทั่วไปขยายพันธุ์โดยวิธีเพิ่มจ านวน
เซลล์จากหนึ่งเป็นสอง (Binary fission) สามารถแบ่งแบคทีเรียเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามการติดสีกรัม คือ แบคทีเรียกรัม
บวก (Gram – positive bacteria) และ แบคทีเรียกรัมลบ (Gram – negative bacteria)  แบคทีเรียที่ใช้และมัก
เกิดปัญหาในการเพาะเลี้ยงของงานการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่ แบคทีเรียกรัมบวก Staphylococcus 
aureus ATCC25923, Staphylococcus aureus 522, Staphylococcus epidermidis , Enterococcus 
faecalis , Streptococcus pyogenes และแบคทีเรียกรัมลบ  Escherichia coli ATCC25922, Salmonella 
Typhi , Shigella flexneri  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อประเภทอาหารแข็ง 
TSA และ NA จากผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อการเจริญของแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบในห้องปฏิบัติการภาควิชาจุล
ชีววิทยา 
 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 - Autoclave 
 - Balance  
 - Colony counter  
 - Hot air oven  
 - Incubator  
 - Vernier caliper  
 อาหารเลี้ยงเช้ือและเครื่องแก้ว  
 - Tryptic Soy Agar (TSA) 4 ผลิตภัณฑ์  
 - Nutrient Agar (NA) 4 ผลิตภณัฑ ์ 
 - Tryptic Soy Broth (TSB)  
 - จานเลี้ยงเช้ือ (Petri dish) 
 - Pipette ขนาด 1 และ 10 มล.  
 - Spreader 
 
วิธีการวิจัย  
 1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ 
 เตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือชนิด TSA และ NA ของ 4 ผลิตภัณฑ์ใส่จาน Petri dish โดยท าเป็น 2 ชุด คือ 
อาหารเลี้ยงเช้ือ TSA และ NA ส าหรับทดสอบกับแบคทีเรีย 8 ชนิด ที่ 3 ระดับเจือจางๆ ละ 3 ซ้ า 
 2. การเตรียมแบคทีเรียและวิธีทดสอบ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0559/ph-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
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  2.1 เตรียมแบคทีเรีย 8 ชนิด คือ Staphylococcus aureus ATCC25923, Staphylococcus 
aureus 522, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes,  
Escherichia coli ATCC25922,  Salmonella Typhi,  Shigella flexneri  ซึ่งเป็นเช้ือที่ใช้บ่อยในห้องปฏิบัติการ
โดยการ sub culture บนอาหารแข็ง TSA  ให้เช้ืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  2.2 น าแบคทีเรียแต่ละชนิดบนอาหารแข็ง TSA มาเลี้ยงในอาหารเหลว TSB  24 ช่ัวโมงจะได้เช้ือ
โดยประมาณ 109 cfu./ml น าเช้ือมาท าการเจือจาง 10 เท่าถึง 10-7 น าเช้ือระดับเจือจางที่ 10-5 ,10-6 ,10-7 มาเลี้ยง
ในอาหารแข็งโดยวิธี Spread plate ท า 3 ซ้ า น าไปบ่มที่ 35 องศาเซลเซียส เวลา 24 ช่ัวโมง นับจ านวนโคโลนีที่
ขึ้นอยู่บนอาหารเลี้ยงเช้ือที่เวลา  24 ช่ัวโมง โดยนับในช่วง 30-300 โคโลนี และวัดขนาดโคโลนีด้วย Vernier 
caliper มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm.) โดยเลือกโคโลนีเดี่ยว (Single colony) จ านวน 10 โคโลนี น ามาหาค่าเฉลี่ย 
เนื่องจากโคโลนีเดี่ยวไม่มผีลกระทบตอ่การเจริญจากปริมาณความหนาแน่นของโคโลนี และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้ One Way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยใช้ Duncan’s multiple range 
tests  
 
ผลการศึกษา 
 1. การนับจ านวนโคโลนี (cfu/ml) ของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA  4  ผลิตภัณฑ์ ท่ี
เวลา 24 ช่ัวโมง  
 
ตารางที ่ 1  จ านวนโคโลนีของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA  4  ผลิตภณัฑ์ ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง 

 นับจ านวน โคโลนี  เฉลี่ย  (cfu/ml)  ที่เวลา   24 ช่ัวโมง 
  อาหารเลี้ยงเช้ือ TSA ผลิตภณัฑ ์  
  แบคทีเรีย A B C D 
1 S. aureus  ATCC 25923 1.2x108  a 9.5x107  b 1.1x108   a 1.1x108  a 
2 S. aureus  522 9.7x107  b 9.5x107  b 1.1x108  a 1.1x108  a 
3 S. pyogenes 5.0x106  ab 4.0x106   bc 5.5x106  a 3.0x106  c 
4 S. epidermidis 9.0x106  a 7.5x106  b 7.5x106  b 9.0x106  a 
5 E. faecalis 1.6x107  a 9.0x106   c 7.0x106  d 1.0x107  b 
6 S. flexneri 4.2x106  bc 3.0x106  c 4.5x106  ab 5.0x106  a 
7 S. Typhi 6.5x106  a 4.5x106  c 5.6x106  b 5.0x106  bc 
8 E. coli 1.3x107  b 1.2x108  a 1.2x108  a 1.2x108 a 

หมายเหตุ  อักษรที่ต่างกันบนตัวเลขในแถวเดียวกันคือความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ p < 0.05  
 จากตารางที่ 1 ผลการนับจ านวนโคโลนี (cfu./ml) แบคทีเรียทั้ง 8 ชนิดที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA 
4 ผลิตภัณฑ์ ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของจ านวนโคโลนีท่ีนับได้
โดยพบว่าอาหารเลี้ยงเช้ือของผลิตภัณฑ์ C, A, D ให้จ านวนโคโลนีแบคทีเรียมีค่าสูงสุดกับ 5 เช้ือ และ A ให้จ านวน
โคโลนี รองลงมากับ 3 เช้ือ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ A  สามารถให้จ านวนเช้ือที่ตรวจนับจัดว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน
ภาพรวมยกเว้นกับ E. coli  ส่วน ผลิตภัณฑ์ B  ให้จ านวนโคโลนีแบคทีเรียน้อยที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05)  กับ 7  เชื้อด้วยกันโดยมีเพียงการนับจ านวนของ  E. coli เท่านั้นทีให้ค่าไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ของ C และ D  
 2. การวัดขนาดโคโลนี (mm) ของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA  4  ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24 
ช่ัวโมง  
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ตารางที่ 2   ขนาดโคโลนีของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA  4  ผลิตภัณฑ์ ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง  
  วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 10 โคโลนี (mm.) เวลา 24 ช่ัวโมง 
  อาหารเลี้ยงเช้ือ TSA ผลิตภณัฑ ์
  แบคทีเรีย A B C D 
1 S. aureus  ATCC 25923 2.09 b 2.2 b 2.67 a 2 b 

2 S. aureus  522 1.32 b 1.52 a 1.43 ab 1.3 b 

3 S. pyogenes 0.22 c 0.62  ab 0.71 a 0.57 b 

4 S. epidermidis 1.27 a 1.35 a 1.35 a 1.3 a 

5 E. faecalis 1.3 c 1.34 c 1.81 a 1.6 b 

6 S. flexneri 1.52 b 1.87 a 1.61 b 1.81 a 

7 S. Typhi 2.96 b 3.33 a 3.46 a 2.4 c 

8 E. coli 3.31 c 3.88 a 3.8 a 3.51 b 
 
หมายเหตุ  อักษรที่ต่างกันบนตัวเลขในแถวเดียวกันคือความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ p < 0.05  
 จากตารางที่ 2 ผลการวัดขนาดโคโลนี (mm) ของแบคทีเรียแต่ละชนิดที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA 4 
ยี่ห้อ ที่เวลา 24 ช่ัวโมง พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยผลิตภัณฑ์ที่ให้ขนาดโคโลนี
ใหญ่สุดกับชนิดของเชื้อมากสุดเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ C, B, D และ A  
 3. การนับจ านวนโคโลนี (cfu/ml) ของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเช้ือ NA  4  ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 
24 ช่ัวโมง  
 
ตารางที ่ 3  จ านวนโคโลนีของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเช้ือ NA 4 ผลิตภัณฑ์ ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง  

นับจ านวน โคโลนี เฉลี่ย  (cfu/ml)  เวลา  24 ช่ัวโมง 
 อาหารเลี้ยงเช้ือ NA  ผลิตภณัฑ ์     
 แบคทีเรีย A B C D 
1 S. aureus  ATCC 25923 0.2x107 c 0.8x107 b 1.1x107 a 0.3x107 c 
2 S. aureus  522 4.2x107 b 4.6x107 b 6.3x107 a 4.6x107 b 
3 S. pyogenes 0 0 0 0 
4 S. epidermidis 0.6x107 b 1.1x107 a 1.3x107 a 0.3x107 c 
5 E. faecalis 3.8x107 c 4.4x107 b 4.8x107 a 2.9x107 d 
6 S. flexneri 1.1x107 b 1.6x107 b 1.7x107 a 1.4x107 ab 
7 S. Typhi 2.5x107 d 4.0x107 c 5.5x107 b 6.2x107 a 
8 E. coli 6.5x107 b 6.5x107 b 7.1x107 a 4.3x107 c 

 
หมายเหตุ  อักษรที่ต่างกันบนตัวเลขในแถวเดียวกันคือความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ p < 0.05 
 จากตารางที่ 3 การนับจ านวนโคโลนี (cfu/ml) แบคทีเรียที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ NA 4 ยี่ห้อ จาก
เช้ือ 8 ชนิด ท่ีเวลา24 ช่ัวโมง พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  < 0.05) ของจ านวนโคโลนีท่ีนับได้
โดยพบว่าอาหารเลี้ยงเช้ือของผลิตภัณฑ์ C ใหจ้ านวนโคโลนีแบคทีเรียมีค่าสูงสุดกับ 6 เชื้อ ขณะที ่ผลิตภัณฑ์  D  ให้
จ านวนโคโลนีแบคทีเรียมีค่าสูงสุดกับ 2 เช้ือ ส่วนผลิตภัณฑ์ B ให้จ านวนโคโลนีแบคทีเรียมีค่าสูงสุดกับ 1 เช้ือ ส่วน
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ผลิตภัณฑ์ A ให้จ านวนโคโลนีแบคทีเรียน้อยที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  โดยการให้จ านวนโคโลนี
แบคทีเรียมีค่าต่ าสุดของทุกเชื้อ  
 4. การวัดขนาดโคโลนี (mm) ของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA  4  ผลิตภัณฑ์ ที่เวลา 24 
ช่ัวโมง  
 
ตารางที่  4   ขนาดโคโลนีของแบคทีเรีย 8 ชนิดบนอาหารเลี้ยงเช้ือ NA  4  ผลิตภัณฑ์ ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง  

วัดขนาดเฉลี่ย 10 โคโลนี (mm.) เวลา 24 ช่ัวโมง 
  อาหารเลี้ยงเช้ือ NA ผลิตภณัฑ ์
  แบคทีเรีย A B C D 
1 S. aureus  ATCC 25923 1.8 c 1.84 c 2.19 a 2 b 
2 S. aureus  522 0.99 ab 0.96 b 1.02 a 1.01 ab 
3 S. pyogenes 0 0 0 0 
4 S. epidermidis 0.99 b 1.0 b 1.17 a 0.94 b 
5 E. faecalis 0.34 b 1.0 a 1.54 a 0.96 a 
6 S. flexneri 0.66 c 0.98 b 2.12 a 0.99 b 
7 S. Typhi 1.89 c 2.1 b 2.51 a 1.95 bc 
8 E. coli 2.58 b 3.02 a 3.08 a 2.62 b 

หมายเหตุ  อักษรที่ต่างกันบนตัวเลขในแถวเดียวกันคือความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ p < 0.05  
 จากตารางที่ 4 การวัดขนาดโคโลนี (mm) แบคทีเรียแต่ละชนิดทีเ่จริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ NA 4 ยี่ห้อ ท่ี
เวลา 24 ช่ัวโมง พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (p  < 0.05)  โดย ผลิตภณัฑ์ C  ให้ขนาดโคโลนี
แบคทีเรียใหญสุ่ดกับ  7  เชื้อ ตามด้วย  B  และ D  ให้ขนาดโคโลนีแบคทีเรียใหญสุ่ดกับ 2 เชื้อ  ส่วน A  ให้ขนาด
โคโลนีแบคทีเรียใหญ่สดุกับ 1 เชื้อเท่านัน้ 
  การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ น้ าหนัก และราคาของอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy 
Agar (TSA) และ Nutrient agar (NA) ต่อปริมาตรการเตรียม ดังตารางท่ี 5   
 
ตารางที่  5  การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ น้ าหนัก และราคาของอาหารเลี้ยงเช้ือ Tryptic Soy Agar (TSA) 
และ Nutrient agar (NA) ต่อปรมิาตรการเตรียม  
อาหารเลี้ยงเช้ือ Tryptic Soy Agar (TSA) Nutrient agar (NA) 
ผลิตภณัฑ ์ A B C D A B C D 
ลักษณะทางกายภาพ ฝุ่น ผง ฝุ่น ผง เกล็ด ฝุ่น ผง ฝุ่น ผง ฝุ่น ผง เกล็ด ฝุ่น ผง 
ราคาราคา (บาท) /500 
กรัม 

1,177 1,498 1,337 1,401 2,140 1,198 3,252 2,509 

น้ าหนักอาหารต่อน้ า 1 
ลิตร  

40 กรัม 40 กรัม 40 กรัม 40 กรัม 23 กรัม 28 กรัม 20 กรัม 28 กรัม 

ราคา (บาท) ต่อ 1 กรัม  2.35 3.00 2.67 2.80 4.28 2.40 6.50 5.02 

ราคา (บาท) ต่อ 1 จาน 1.88 2.39 2.14 2.24 1.97 1.34 2.60 2.81 
หมายเหตุ:  การเตรียมอาหาร TSA และ NA ทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องใช้ใส่จานๆละ 20 มิลลิลิตร สามารถเตรียมเป็น
จานได้ 50 จาน ต่อปริมาตร 1 ลิตร   
 จากตารางที่ 5 การเตรียมอาหาร TSA ใช้น้ าหนักอาหาร 40 กรัมต่อปริมาตรน้ า 1 ลิตร (1,000 
มิลลิลิตร) เท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบราคาอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA ต่อน้ าหนัก และราคาต่อจาน ของผลิตภัณฑ์ 
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A ราคา 1.88 บาทถูกที่สุดแต่ไม่แตกต่างมากนักกับผลิตภัณฑ์ C, D และ B ที่มีราคา 2.14, 2.24, 2.39 บาท
ตามล าดับ และ ลักษณะทางกายภาพ ซึ่ง C มีสภาพเป็นเกล็ด ส่วน A, B และ D เป็นฝุ่นผง 
 การเตรียมอาหาร NA น้ าหนักอาหารต่อ ปริมาตรน้ า 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ผลิตภัณฑ์ A ใช้อาหาร
หนัก 23 กรัม ผลิตภัณฑ์ B และ D ใช้  28 กรัม ส่วนผลิตภัณฑ์ C ใช้อาหารหนัก 20 กรัม เปรียบเทียบราคาอาหาร
เลี้ยงเช้ือ NA ต่อจาน ของผลิตภัณฑ์ B  ราคา 1.34 บาท ถูกที่สุดโดยราคามีความแตกต่างมากกับผลิตภัณฑ์ A, C, 
D ที่มีราคา 1.97 , 2.60 ,2.81 บาทตามล าดับ  และ ลักษณะทางกายภาพ ซึ่ง C มีสภาพเป็นเกล็ด ส่วน A ,B และ 
D เป็นฝุ่นผง เช่นเดียวกันทั้งอาหาร TSA และ NA 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า อาหารเลี้ยงเช้ือ TSA มีผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มี
อยู่ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปรากฏว่าการศึกษาด้านปริมาณโดยการนับจ านวนโคโลนีพบว่าผลิตภัณฑ์ D และ 
A ให้ผลดีที่สุด ตามด้วยผลิตภัณฑ์ C และ B ตามล าดับ ส่วนการศึกษาโดยการวัดขนาด colony ผลิตภัณฑ์ C ให้
ผลดีที่สุด รองลงมาคือ B, A และ D ตามล าดับ ส าหรับอาหารเลี้ยงเช้ือ NA มีผลต่อการเจริญเติบโตด้านปริมาณโดย
การนับจ านวนโคโลนี พบว่าผลิตภัณฑ์ C ให้ผลดีที่สุดรองลงมาคือ D, B และ A ตามล าดับ และ ด้านการวัดขนาด
โคโลนี พบว่าผลิตภัณฑ์ C ให้ผลดีที่สุดรองลงมาคือ B, D และ A ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาราคาอาหารเลี้ยงเช้ือแต่ละผลิตภัณฑ์มาประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือก จากตารางที่ 5 
พบว่าราคาอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA ต่อจาน ของผลิตภัณฑ์ A ราคา 1.88 บาทถูกที่สุดแต่ไม่แตกต่างมากนักกับผลิตภัณฑ์ 
C, D, B คือราคา 2.14, 2.24, 2.39 บาทตามล าดับ ส่วนราคาอาหารเลี้ยงเช้ือ NA ต่อจาน ของ ผลิตภัณฑ์ B ราคา 
1.34 บาทถูกที่สุดราคามีความแตกต่างกันกับผลิตภัณฑ์ A, C, D คือราคา 1.97, 2.60, 2.81 บาทตามล าดับ   
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ข้อมูลการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงเช้ือ TSA และ NA 
เพื่อให้ได้อาหารเลี้ยงเช้ือในการใช้งานที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา เช่น การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อการเรียน
การสอนส าหรับการท าปฏิบัติการพื้นฐานของนักศึกษา นั้นโดยทั่วไปเน้นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคทางจุล
ชีววิทยา ดูการเจริญเติบโตของเชื้อเพื่อศึกษาดูลักษณะของโคโลนี บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เป็น
หลัก แต่มีแบคทีเรียบางตัวเท่านั้นที่ใช้เวลา 48 ช่ัวโมงในการเจริญเติบโตจึงจะศึกษาโคโลนีได้อย่างชัดเจน  ถ้า
ต้องการเลือกซื้อควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ให้ค่าที่ดีที่สุดในการศึกษาการวัดขนาดโคโลนี บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากการวิจัยอาหารเลี้ยงเช้ือ  TSA ผลิตภัณฑ์ A และ D ให้ผลดีในการนับจ านวน
โคโลนี  ส่วน ผลิตภัณฑ์ C จะให้ผลดีในการศึกษาดูขนาดโคโลนี ด้วยราคาใกล้เคียงกัน ผลการวิจัยพบว่าอาหารเลี้ยง
เช้ือ NA  ผลิตภัณฑ์ของ C ให้ค่าสูงสุดทุกด้านการศึกษา มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น แสดงว่าอาหารเลี้ยงเช้ือ  NA ของ
ผลิตภัณฑ์ C มีคุณภาพสูงกว่าผลิตภณัฑอ์ื่น  ส่วนราคาต่อจาน C ราคา 2.60 บาท ซึ่งแพงกว่า ผลิตภัณฑ์ B ที่มีราคา 
1.34 บาท ต่อจาน แต่มีระดับคุณภาพ รองจาก ผลิตภัณฑ์ C หากมีความใกล้เคียงกันมากในเรื่องคุณภาพและราคา 
อาจต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆมาพิจารณาร่วมด้วย คือลักษณะทางกายภาพ สภาพของอาหารก่อนเตรียมซึ่งแต่ละ
ผลิตภัณฑ์อาจจะมีความแตกต่างกัน เช่นผลิตภัณฑ์ C มีลักษณะเป็นเกล็ด ผลิตภัณฑ์ A, B และ D เป็นฝุ่นผง ซึ่ง
อาหารที่มีสภาพเป็นเกล็ด เวลาช่ังน้ าหนักจะไม่ฟุ้งกระจายและในกรณีที่เก็บไว้นานหากโดนความช้ืนจะไม่เหนียว
หรือจับเป็นก้อนในกระป๋อง ซึ่งดีกว่าผลิตภัณฑ์ A, B และ D ที่ลักษณะทางกายภาพเป็นฝุ่นผง เนื่องจากเวลาช่ัง
น้ าหนักจะฟุ้งกระจายเข้าสู่ระบบหายใจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของคนท าและในกรณีที่เก็บไว้นานหากโดน
ความช้ืนจะเหนียวหรือจับเป็นก้อนแล้วไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป  
 ดังนั้นการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือแต่ละชนิดควรพิจารณาปัจจัยส าคัญคือ คุณภาพของอาหาร
เลี้ยงเช้ือและราคาร่วมกัน ส าหรับในส่วนของราคาอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก หรืออาจจะเอาปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างมาประกอบการพิจารณา 
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บทคัดย่อ 
 ร่างของอาจารย์ใหญ่ถูกใช้ในการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ เป็นเวลากว่า 30 ปี โดยใช้น้ ายารักษาสภาพร่างซึ่งมีสารหนูเป็นส่วนประกอบที่มีผลช่วยลดการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียและเช้ือรา  ในปัจจุบันพบว่าสารหนูเป็นสารก่อมะเร็งที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางชีวภาพโดยการตรวจ
นับจ านวนแบคทีเรียและเชื้อราที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับการฉีดน้ ายารักษาสภาพด้วยน้ ายาที่มีส่วนผสมของ
สารหนูจ านวน 2 ร่างกับร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับการฉีดน้ ายารักษาสภาพดว้ยน้ ายาที่ไม่มสี่วนผสมของสารหนูจ านวน 
2 ร่างด้วยวิธีป้ายเชื้อ (swab test) ทุกสัปดาห์ จ านวน 16 ครั้ง ครั้งละ 6 จุดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของจ านวนแบคทีเรียที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนูและไม่มีสารหนูไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P<0.05 (ร่างที่มีสารหนู = 0.73, 0.83 ร่างที่ไม่มีสารหนู = 0.78, 0.78 โคโลนีต่อ 100 ตาราง
เซนติเมตรตามล าดับ) เช่นเดียวกับการศึกษาจ านวนเช้ือรา (ร่างท่ีมีสารหนู = 3.39, 3.28 ร่างที่ไม่มีสารหนู = 3.44, 
3.33 โคโลนีต่อ 100 ตารางเซนติเมตรตามล าดับ) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าน้ ายารักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่
ชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของสารหนูสามารถน ามาใช้ทดแทนน้ ายารักษาสภาพท่ีมีส่วนผสมของสารหนูได้ 
 
ค าส าคัญ : อาจารย์ใหญ่, สารหนู, แบคทีเรียและเช้ือรา 
 
Abstract 
 Anatomy teaching at Department of Anatomy, Faculty of Science, Prince of Songkla 
University has been relied on the use of the embalming fluid-fixed cadavers for many decades. 
The conventional formula of embalming fluid consists of arsenic to serve as the disinfectant agent 
preventing bacterial and fungal contaminations on the cadavers. However, one of the most serious 
concerns about using arsenic is its carcinogenic activity, which could lead to health problems to 
relevant persons. Therefore, this study aimed to compare embalming fluid with and without arsenic 
could effectively preserve cadavers for educational purpose. The four cadavers were embalmed 
by two different embalming solution formulas as follows; conventional embalming solution 
containing arsenic (control group, n=2) and embalming solution without arsenic (experimental 
group; n=2). Swab test was used to count bacteria and fungi for investigating the infectious risk on 
cadaver by two formulas. The samples were collected and swabbed on the culture plates 6 spots 
per cadaver every week for 16 weeks. The results showed that the average of bacterial count in 
control group (0.73 and 0.83 colonies/100 cm2) was not statistically significant difference when 
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compare with that of experimental group (0.78 and 0.78 colonies/100 cm2). The similar trend was 
also observed with fugal swab test as that there was no statistically significant difference of average 
fungal count between cadavers in the control (3.39 and 3.28 colonies/100 cm2) and cadavers in 
the experimental set (3.44 and 3.33 colonies/ cm2). Hence, the results strongly indicate that the 
embalming solution formula without arsenic was effectively to use for cadaveric preservation and 
could replace the old formula with arsenic. 
 
Keywords: cadaver, arsenic, embalming solution, bacteria, fungi    
 
บทน า 
 การเรียนกายวิภาคศาสตร์จะต้องอาศัยการช าแหละร่างของผู้ที่มีจิตกุศลอุทิศร่างกายเป็นวิทยาทาน ซึ่ง
เรียกว่า อาจารย์ใหญ่  การรักษาสภาพร่างกายของอาจารย์ใหญ่ ไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยน้ ายารักษาสภาพซึ่งมี
ฟอร์มาลิน สารหนูและสารอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ โดยร่างกายจะยังคงสภาพเนื้อเยื่อต่างๆ ไว้และหยุดการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียและเช้ือรา ทั้งนอกและในร่างกายอาจารย์ใหญ่ สารหนูเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพตัวหนึ่ง
ที่เป็นส่วนผสมของน้ ายารักษาสภาพศพ  ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงส่วนผสมของน้ ายารักษาสภาพใหม่โดยเอาสารหนูออก
จากส่วนผสมดังกล่าวแล้วศึกษาเปรียบเทียบการเจริญการเติบโตของแบคทีเรียและเช้ือราบนร่างอาจารย์ใหญ่ที่ไดร้บั
การฉีดน้ ายารักษาสภาพด้วยน้ ายาที่ใช้สารหนูและไม่ใช้สารหนูเป็นส่วนผสม โดยการเก็บตัวอย่างจากร่างอาจารย์
ใหญ่ด้วยวิธี Swab test (ป้ายเช้ือ) ครั้งละ 6 จุดทุกสัปดาห์เป็นเวลา 16 สัปดาห์  อาศัยการตรวจนับจ านวน
แบคทีเรียและรา มีหน่วยเป็นโคโลนี/100 ตารางเซนติเมตร  (CFU/100 cm2) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสามารถปรับปรุงวิธีการรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่โดยการไม่ใช้สารหนู ซึ่งสารหนูมีผลต่อ
สุขภาพ 
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเช้ือราทั้งนอกและในจากร่าง
อาจารย์ใหญ่  
 3. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับสารหนูท่ีมาจากร่างอาจารย์ใหญ่ในการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุส าคัญให้เกิดการเน่าเสีย การเน่าเสียส่วนใหญ่เกิดจากจากจุลินทรีย์ได้ 2 ลักษณะ 
หนึ่งเกิดจากการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ภายในหรือปนเปื้อนอยู่ เมื่อเซลล์จุลินทรีย์มีการเจริญ มีการใช้สารอาหาร 
และมีสารประกอบต่างๆ เกิดขึ้น ลักษณะที่สอง เกิดจากเอนไซม์ที่สร้างและหลั่งออกมานอกเซลล์จุลินทรีย์หลังจาก
เซลล์ตายแล้ว การเน่าเสียจากการเจริญของจุลินทรีย์ หรือเอนไซม์ของจุลินทรีย์จะท าให้เกิดลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
ไปเช่น กลิ่น รส เนื้อสัมผัส การเกิดแก๊ส การไหลเยิ้มของของเหลว เป็นต้น โดยทั่วไปการเน่าเสียจากการเจริญของ
จุลินทรีย์จะเกิดได้รวดเร็วกว่าการเน่าเสียจากเอนไซม์ที่หลั่งออกมาหลังจากเซลล์จุลินทรีย์ตายแล้ว ดังนั้นหากมี
ปัจจัย  ที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ก็มีผลท าให้อาหารและซากต่างๆเกิดการเน่าเสียได้เร็วขึ้น จุลินทรีย์ที่
เป็นสาเหตุส าคัญให้อาหารเน่าเสียมี 3 ประเภท ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์และรา ดังนั้นร่างอาจารย์ใหญ่ที่ใช้ในการเรียน
การสอนต้องมีสภาพที่ไม่เน่าเสีย  คือไม่มีราและแบคทีเรียเจริญทั้งภายในและภายนอกร่างกาย  (ผศ.ดร. สุดสาย ตรี
วานิช และ ดร. วราภา มหากาญจนกุล, 2555)  
 สารหนู (Arsenic)  เป็นช่ือธาตุล าดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็งมี 3 สีคือ สารหนูสีเทา  สี
ด า และสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรงและเป็นสารก่อมะเร็ง   มักพบสารหนู 2 รูปแบบคือสารอินทรียและ     
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สารอนินทรีย์ โดยสารอินทรีย์เป็นพิษน้อยกว่าสารอนินทรีย์ สารหนูสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางเดินหายใจ 
ทางเดินอาหารและผ่านทางผิวหนัง      
 สารหนูและสารประกอบของสารหนูมีพิษมาก เมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดยการกินและการหายใจจะ
ท าลายระบบทางเดินอาหารและส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย และในที่สุดก็ท าให้ถึงแก่ความตาย จึงนิยมใช้เป็นยาเบื่อหนู
และเป็นที่มาของช่ือ "สารหนู" ในภาษาไทย นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในการฆาตกรรมอีกด้วย  (ศ. นพ. ดร.วิจิตร บุณ
ยะโหตระ, 2558) การรักษาสภาพร่างกายของอาจารย์ใหญ่ส าหรับการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ท าจนแล้ว
เสร็จเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเพื่อรักษาสภาพศพมีความชุ่มช่ืนและคงสภาพเนื้อเยื่อต่างๆไม่ให้สลายและหยุด
การเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย นั้นต้องอาศัยร่างท่ียังคงสภาพโดยผ่านการฉีดและการดองจากน้ ายารักษา
สภาพที่มีส่วนผสมของสารหนูด้วยซึ่งสารหนูจะมีผลต่อสุขภาพของผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานรักษาศพ 
นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนและตัวนักศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงสูตรน้ ายารักษาสภาพที่ไม่มีส่วนผสม
ของสารหนูขึ้นมาใช้งานและได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งานในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งการทดสอบทางด้านกายภาพ เช่น ศึกษา สี  กลิ่น ความยืดหยุ่น ของ
ร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นต้น และทดสอบทางด้านชีวภาพดูการเจริญเติบโตของแบคที่เรียและเช้ือราเปรียบเทียบ
ระหว่างร่างอาจารย์ที่ใช้น้ ายารักษาสภาพที่ใช้สารหนูและไม่ใช้สารหนูเพื่อที่จะได้น ามาปรับใช้ในงานประจ าจนเกิด
เป็นผลงานวิจัยครั้งนี ้(เสนอเฉพาะทางชีวภาพเท่าน้ัน) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การเจริญเติบโตของแบคท่ีเรียและเช้ือราเมื่อเปรียบเทียบระหว่างร่างอาจารย์ใหญ่ที่ใช้น้ ายารักษาสภาพ
ที่ใช้สารหนูกับไม่ใช้สารหนูไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
วิธีการวิจัย 
 การเตรียมอาจารย์ใหญ่ 2 ชนิด 
 1. ฉีดน้ ายารักษาสภาพศพท่ีใช้อยู่ในห้องปฏิบัติในร่างอาจารย์ใหญ ่ซึ่งมี สารหนูเป็นส่วนผสม ดองด้วย
น้ ายาดองศพไม่น้อยกว่า  6 เดือน ซึ่งท าไว้ก่อนแล้ว  น้ ายารักษาสภาพศพมีส่วนผสมของ  Potassium 
nitrate,Arsenic (สารหนู),  Glycerine, Phenol, Alcohol,  และน้ า  (โกศล ภูริวัฒนกุล, 2558) 
 2. ฉีดน้ ายารักษาสภาพศพที่ปรับปรุงใหม่ ในร่างอาจารย์ใหญ่   ที่ไม่มีสารหนูเป็นส่วนผสม แล้วดอง
ด้วยน้ ายาดองศพไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งท าไว้ก่อนแล้ว (น้ ายารักษาสภาพศพมีส่วนผสมทุกอย่างเหมอืนเดิม เพียงแต่
ตัดสารหนูออกไปท้ังหมด  
 วัสดุอปุกรณ์การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
 1. ร่างอาจารย์ใหญ่ที่ใช้น้ ายารักษาสภาพที่มีสารหนูจ านวน 2 ร่างและที่ไม่มีสารหนูจ านวน 2 ร่าง  
 2. cotton swab ปราศจากเชื้อ  
 3. หม้อนึ่งฆ่าเช้ือ (Autoclave) 
 4. ไปเปต, จานเลีย้งเช้ือ ปราศจากเชือ้ 
 5. เครื่องผสม (Vortex mixer)   
 6. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) 
 7. เครื่อง colony counter 
 8. 0.1% peptone water ในหลอดทดลองปริมาตร 10 มล. 
 9. อาหารเลี้ยงเช้ือ PCA (Plate count agar) ส าหรับแบคทีเรยี 
 10. อาหารเลี้ยงเช้ือ PDA (Potato Dextrose agar)  ส าหรับเชื้อรา 
 วิธีการทดลอง  
 การตรวจนับจ านวนแบคทีเรียและเช้ือราจากรา่งอาจารย์ใหญ่  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99
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 โดยการเก็บตัวอย่างโดยวิธี Swab test จากร่างที่ใช้น้ ายาที่มีสารหนูและไม่มีสารหนู ชนิดละ 2 ร่างทั้ง
ภายนอกและภายในร่างอาจารย์ใหญ่ทุกๆ 1 สับดาห์รวม 16 สัปดาห์จ านวน 6 จุด ต่อ 1 ครั้งจากภายนอก 3 จุด  
และภายใน  3 จุด โดยเก็บจากส่วนบนตั้งแต่ส่วนศีรษะถึงส่วนอกและแขน ส่วนกลางตั้งแต่ส่วนอกถึงสะโพก 
ส่วนล่างตั้งแต่ส่วนสะโพกถึง เท้า ดังนี้ 
 1. น า cotton swab ที่ปราศจากเช้ือ จุ่มลงในหลอดที่มี 0.1% peptone water ปริมาตร 10 มล. 
บิดของเหลวกับด้านในของหลอด แล้วเช็ดพื้นผิวที่ตรวจ 1 ต าแหน่ง ต าแหน่งละ 100 cm2 โดยถูต าแหน่งนั้น 2 ซ้ า 
ถูให้ทั่วพื้นผิว  
 2. น า Swab ที่ถูแล้วใส่ในหลอดที่มี 0.1% peptone water หลอดเดิม แล้วตัดก้าน cotton swab 
จากนั้นน าไปเขย่าด้วยเครื่องผสม (touch mixer) เพื่อให้จุลินทรีย์หลุดจาก cotton swab 
 3. ใช้ปิเปตที่ปราศจากเชื้อดูด 0.1% peptone water หลอดที่ม ีcotton swab ปริมาตร 1 ml ใส่ใน
จานเลี้ยงเช้ือที่ปราศจากเช้ือ แล้ว pour plate ด้วยอาหาร PCA (plate count agar) ส าหรับแบคทีเรียและใช้
อาหาร PDA (Potato Dextrose agar)  ส าหรับเชื้อรา (ท า 2 ซ้ า) 
 4. น าไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิ 35 ๐C 24-48 ชม. ส าหรับแบคทีเรียและ 30 ๐C 5-7  วัน ส าหรับเชื้อ
รา  
 5. นับจ านวนโคโลนีของแบคทีเรียและเช้ือราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ด้วยเครื่อง colony counter 
 6. ค านวณจ านวนแบคทีเรียและเชื้อราบนพ้ืนผิวในพื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตรจากตัวอย่าง 1 มล.  
 7. น าค่าเฉลี่ย X10 = จ านวนเชื้อทั้งหมดใน 100 ตารางเซนติเมตร  (หน่วยเป็น CFU/100 cm2)  
 8. บันทึกค่าจ านวนแบคทีเรียและเช้ือรามาหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน 
(SEM) และทดสอบค่าสถิติแบบ  paired T-test ที่ระดับค่า P<0.05 
 
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 บันทึกค่าจ านวนแบคทีเรียและเช้ือรามาหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (SEM) 
และทดสอบค่าสถิติแบบ  paired T-test ที่ระดับค่า P<0.05 
 
ผลการทดลอง 
 1. จ านวนแบคทีเรียจากร่างอาจารย์ใหญ ่
 
ตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ยและค่า SE ของจ านวนแบคทีเรียที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนู และที่ไม่มีสารหนู 
ร่างที่ 1 และร่างที่ 2 (n=2)  ในทุกๆ สัปดาห์เป็นเวลา 16 สัปดาห์  

ค่าเฉลี่ยและคา่ SE ของแบคทีเรีย สัปดาห์ที ่
1 to 15 

สัปดาห์ที ่
1 to 16 

มีสารหน ู
  
  
  

ร่างที่ 1 ค่าเฉลี่ย 0.61 0.73 
  ค่า SE 0.25 0.28 
ร่างที ่2 ค่าเฉลี่ย 0.72 0.83 
  ค่า SE 0.30 0.32 

ไม่มสีารหน ู
  
  
  

ร่างที่ 1 ค่าเฉลี่ย 0.67 0.78 
  ค่า SE 0.28 0.30 
ร่างที่ 2 ค่าเฉลี่ย 0.67 0.78 
  ค่า SE 0.26 0.29 

 จ านวนแบคทีเรียจากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนู 2 ร่างและไม่มีสารหนู 2 ร่าง ในสัปดาห์ที่ 1- 15 ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยของจ านวนแบคทีเรียจากร่างที่มีสารหนู = 
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0.73, 0.83 ร่างที่ไม่มีสารหนู = 0.78, 0.78 โคโลนีต่อ 100 ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ แต่พบว่าในสัปดาห์ที่ 16 
จะมีค่าเฉลี่ยของจ านวนแบคทีเรียที่สูงข้ึนถึง 2.5 โคโลนี/100 ตารางเซนติเมตรจากท้ัง 4 ร่าง โดยไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน อาจมีสาเหตุเนื่องจากการเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 16  ซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาเรียนร่าง
ของอาจารย์ใหญ่ใกล้เสร็จแล้วจึงไม่มีการทาน้ ายารักษาสภาพศพเพื่อเตรียมจะจัดเก็ บเพื่อน าไปท าพิธีขอ
พระราชทานเพลิงศพต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้จ านวนแบคทีเรยีเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในช่วง
สัปดาห์ที่ 1-15 ท่ียังมีการทาน้ ายารักษาสภาพศพ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและคา่ SE ของจ านวนแบคทีเรียจากร่างอาจารย์ใหญ่ทีม่ีสารหนูและไม่มีสารหนูของ ร่างท่ี 
1, ร่างที่ 2 และค่าเฉลี่ยจากท้ัง 2 ร่าง ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-15 และในสัปดาห์ที่ 16  
 2. จ านวนเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ ่ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและคา่ SE ของจ านวนเชื้อราที่ได้จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนู และที่ไมม่ีสารหนู ร่างที่ 1 และ
ร่างที่ 2 (n=2) ในทุกๆ สัปดาห์เปน็เวลา 16 สัปดาห์  

ค่าเฉลี่ยและคา่ SE ของเชื้อรา 
สัปดาห์ที ่
1 to 15 

สัปดาห์ที ่
1 to 16 

มีสารหน ู
  
  
  

ร่างที่ 1 ค่าเฉลี่ย 2.11 3.39 
  ค่า SE 0.72 0.99 
ร่างที่ 2 ค่าเฉลี่ย 1.94 3.28 
  ค่า SE 0.68 0.88 

ไม่มสีารหน ู
  
  
  

ร่างที่ 1 ค่าเฉลี่ย 2.22 3.44 
  ค่า SE 0.83 1.08 
ร่างที่ 2 ค่าเฉลี่ย 2.06 3.33 
  ค่า SE 0.77 0.87 

 จ านวนเช้ือราจากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนู 2 ร่างและไม่มีสารหนู 2 ร่างเป็นไปในลักษณะเดียวกับ
จ านวนแบคทีเรียคือในสัปดาห์ที่ 1- 15 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยของจ านวนเช้ือรา
จากร่างท่ีมีสารหนู = 3.39, 3.28 ร่างที่ไม่มีสารหนู = 3.44, 3.33 โคโลนีต่อ 100 ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ และ
ในสัปดาห์ที่ 16 จะมีค่าที่สูงขึ้นถึง 21.7, 22.5 โคโลนี/100 ตารางเซนติเมตรจากทั้ง 4 ร่าง โดยไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและน่าจะเกิดจากสาเหตุเช่นเดียวกัน  ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

คา่เฉลีย่ของจ านวนแบคทเีรยีจากรา่งอาจารยใ์หญ่
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ภาพที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่า SE ของจ านวนเช้ือราจากร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีสารหนูและไม่มีสารหนูของ ร่างที่ 1 , 
ร่างที่ 2 และค่าเฉลี่ยจากทั้ง 2 ร่าง ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-15 และในสัปดาห์ที่ 16    
 
อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 น้ ายารักษาสภาพศพแบบท่ีมีสารหนูและไม่มีสารหนูเป็นส่วนผสมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเช้ือราในร่างอาจารย์ใหญ่ ดังนั้นการใช้น้ ายารักษาสภาพร่าง
อาจารย์ใหญ่ที่ใช้ในการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้น้ ายาที่มีสารหนูเป็นส่วนผสม
ซึ่งสารหนูจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และยังช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายในการซื้อสารหนู ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดน้ ายารักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีการใช้จ านวนตัวอย่างร่างอาจารย์ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องของจ านวนร่าง
ตัวอย่างที่ต้องใช้การเก็บตัวอย่างครบทั้ง 6 จุดทุกสัปดาห์และเง่ือนไขของเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 
และจากการวิจัยนี้ได้ข้อมูลยืนยันที่ท าให้มีการเปลี่ยนน้ ายารักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ใหม่ ซึ่งสามารถใช้ได้ใน
ปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางของระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักรภายในอาคาร
ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โดยมีการทดลองกระบวนการและการใช้รูปแบบระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ 
เครื่องจักร ด้วยระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ระบบ TPM การ
บ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการ
เบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ  
  ผลการด าเนินการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 99 
เพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมาเป็น
อาจารย์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการ
เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร โดยภาพรวมแล้วมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D.= 1.15) มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบ TPM การบ ารุงรักษาทวีผล ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องจักร โดยภาพรวมแล้วมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D.= 0.75) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ โดยรวมมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X = 4.85, S.D.= 0.27) เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังมีอยู่หรอืพร้อมที่จะใช้งาน การ
เบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ ระบบคอมพิวเตอร์ ICT จึงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพกับระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ
เครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร, ระบบไคเซ็น, ระบบ TPM, ระบบคอมพิวเตอร์ ICT 
 
Abstract 
  This research aimed to study the better efficient way of equipment and machine 
circulation system in Production Technology. The experiment emphasized on process and system 
of equipment and machine circulation using KAIZEN system with reduce/cancel/ change in dispatch 
system, TPM system on maintenance with participation and ICT computer system when borrowing 
and returning equipments and machine. 
  The results showed that most respondents were 198 males (99%) and 2 females (1%) ; 
were 190 students ( 95%)  followed by 6 lecturers ( 3%)  and 3 officials ( 2 %) .  The opinions of 
respondents about suitability of KAIZEN system with reduce/cancel/change in dispatch system 
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were generally in high level (X = 3.83, S.D.= 1.15), of TPM system on maintenance with participation 
were generally in high level ( X = 3.94, S.D.= 0.75), and ICT computer system when borrowing and 
returning equipments and machine were generally in high level (X = 4.85, S.D.= 0.27). This system 
could examine the equipments and machine readily to use, borrowing and returning equipments 
and machine in Production Technology, Faculty of Industrial Technology. 
 
Keywords: Equipment circulation system machine tools, KAIZEN, TPM, Computer ICT 
 
บทน า 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสาขาที่เปิดท าการสอนในระดับ 
ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิดขึ้นภายใต้ความเติบโตของ “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์” ซึ่งได้เปิดท าการสอนเป็นวิชาเลือกแขนงใดแขนงหนึ่ง จนกระทั่งปีการศึกษา 2543 ได้เปิดท าการสอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) เป็นรุ่นที่ 1 และต่อมาได้เปิดท าการสอน หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ในปี พ.ศ.2549 และรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา จนถึงปัจจุบันได้เปิด
หลักสูตรเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษาท่ี 
1/2554 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป.หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน ในปัจจุบัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมีนักศึกษาทุกช้ันปีมากกว่า 250 คน  
  ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจะเน้นในด้านงานอุตสาหกรรมทั้งทฤษฎี และ
ปฏิบัติ และในรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือกล 1 รายวิชาปฏิบัติเครื่องมือกล 2 และรายวิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีการ
ผลิต ในการเรียนการสอนนักศึกษาจ าเป็นต้องฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ และใช้งานเครื่องจักร งานกลึง งานกัด   
งานไส งานเชื่อมโลหะ และงานเชื่อมแก๊ส จริง เพื่อเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติงานจริงในการออกฝึกสหกิจศกึษา 
และการท างานในอนาคตต่อไป 
 ปัจจุบันด้วยพื้นที่ภายในอาคารโรงฝึกงานของสาขาวิชาฯ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด อีกทั้งเครื่องมือมีการ      
สูญหาย ช ารุดบ่อยครั้ง และเครื่องจักรต่างๆ มีการช ารุดตามสภาพการใช้งาน เนื่องจาก เครื่องมือเครื่องจักร 
บางอย่างใช้งานมานานกว่า 10 ปี เครื่องมือ และเครื่องจักรจึงมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นใน
ปัจจุบัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขาวิชาฯ ไม่สามารถดูแล และแนะน าการใช้เครื่องมือ และการใช้งาน
เครื่องจักรที่ถูกต้อง ปลอดภัยได้ทุกคน เนื่องจากบางรายวิชามีการเรียนการสอนพร้อมๆ กัน นักศึกษามีจ านวนมาก 
เจ้าหน้าท่ีจึงดูแลได้ไม่ทั่วถึงกัน 
  จากประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยและคณะ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวทางและระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ 
เครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึง และจัดเก็บเครื่องมือไม่ให้เกิดการสูญหายอีก อีกทั้งยังช่วยแนะน าดูแลการใช้เครื่องจักรที่ถูกต้อง และ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อลดเวลาการซอมบ ารุงรักษาเครือ่งมือและเครื่องจักรใหนอยลงจะไดมีเวลาท างาน
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสามารถท างานอย่างอื่นได้ และยังช่วยลดงบประมาณในการสั่งช้ือวัสดุ
ครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา อีกท้ังยังช่วยส่งผลดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาแนวทางของระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบตัิอย่างท่ัวถึง  
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 2. ได้แนวทางและระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักรภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการสาขา และประธานสาขา น าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อย่างถูกวิธี และมีนโยบายรูปแบบปฏิบัติในระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 3. ช่วยลดงบประมาณในการสั่งช้ือวัสดุครุภณัฑ์,วัสดุสิ้นเปลืองในการใช้ปฏิบัติงานในสาขาวิชา ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลกิ/เปลีย่น  
 KAIZEN ไคเซ็น หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (KAIZEN) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การ
ปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดที่ท าใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรงุวิธีการส่วนรว่ม
ของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเกิดจากการบริหาร ท่ีประสบปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทศวรรษท่ี 1980 
และทศวรรษท่ี 1990 บริษัทท่ีประสบความส าเร็จมักน าเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบ
ผลส าเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นกล
ยุทธ์ในการปรับปรุงท่ีมุ่งท่ีตัวลูกค้า (กัลยาณี  สูงสมบัติ.  2550) 
 ระบบ TPM การบ ารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม  
 T  : TOTAL  โดยทุกคนมีส่วนร่วม 
 P  : PRODUCTIVE  เพื่อเพ่ิมความสามารถในการผลติ 
 M : MAINTENANCE  การบ ารุงรกัษาเครื่องจักร 
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย –ญี่ปุ่น) ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้าน TPM มานานมากกว่า 20 ปี โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจาก JIPM มาถ่ายทอดความรู้ด้าน TPM จนท่ีแพร่หลาย ปัจจุบันสมาคมมีหน้าท่ีให้ความรู้และผลักดันใน
เรื่องของ Total Productive Maintenance การบ ารุงรักษาก าลังกลายเป็นกิจกรรมอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
ที่สุดอย่าง หนึ่งทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาของการบ ารุงรักษา 
นับวันจะยุ่งยากสลับซับซ้อนใช้เวลามากข้ึน ใช้งบประมาณ เครื่องมือและก าลังคนมากข้ึนหมายถึงการลงทุนที่สูงขึ้น 
ดังนั้นความสนใจจึงอยู่ที่ว่า ท าอย่างไรจึงจะถอนทุน และก าไรอย่างสมเหตุสมผล จากการลงทุน ในเครื่องจักร
อุปกรณ์อันสูงขึ้น 
 โครงสร้าง TPM  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า  ดัดแปลงจาก (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  2557) 
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 ระบบคอมพิวเตอร์ ICT 
 ICT มาจาก 
  - Information สารสนเทศ, สารนิเทศ, ในบางครั้งหมายถึงข้อมูล 
  - Communication การสื่อสาร 
  - Technology เทคโนโลย ี
  ICT หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับ สรุป ค านวณ 
จัดเก็บ ค้นคืน จัดท าส าเนา และแพร่กระจาย หรือสื่อสาร ข้อมูล ท าให้ข้อมูลกลายเป็นสารสนเทศที่ดี มีความ 
ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และเกิดคุณค่าต่อผู้ใช้ 
  สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หมายถึง เทคโนโลยีทั้งหลาย (โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก) ที่ท าหน้าที่ใน การจัดการข้อมูล ได้แก่ การน าข้อมูลเข้า การประมวลผลข้อมูล ให้
ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ และเผยแพร่ต่อไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ ให้สามารถได้ใช้ผลผลิตนั้น อย่างถูกต้อง ตรงและ
ทันกับความต้องการ เราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารหาข้อมูล ความรู้ในการศึกษา กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้ 
เพื่อหาความรู้และโลกทัศน์ใหม่ ๆ ได้ 
 ธนพฤทธ  รัตนจาตุรนต์ (บทคัดย่อ : 2547)  การศึกษาเรื่อง“องค์ประกอบที่มีผลต่อ มาตรการที่เกี่ยว
ข้อองกับประสิทธิภาพการป้องกันสินคาเสียหายของแผนกป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร จ ากัด
(มหาชน) สาขาประชาช่ืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ
ป้องกันสินคาเสียหายของแผนกป้องงกันการสูญเสีย บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอร จ ากัด(มหาชน) สาขาประชาช่ืน 
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านบุคคล, องค์ประกอบด้านองค์การกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการป้องกันสินคาเสียหายของแผนกปองกันการสูญเสีย บริษัทโฮมโปรดักสเซ็นเตอร จ ากัด(มหาชน) 
สาขาประชาช่ืน ตามล าดับ ประชากรที่ศึกษาไดแก พนั กงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันสินค้าเสียหายของ 
บริ ษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอรจ ากัด(มหาชน) สาขาประชาช่ืน จ านวน300 คนผลการศึกษา พบวา พนักงานมี
ความเห็นด วยตอมาตรการที่เกี่ยวของกั บประสิทธิภาพการปองกัน สินคาเสียหายของแผนกปองกันการสูญเสีย 
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จ ากัด(มหาชน) สาขาประชาช่ืน โดยรวมอยู ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พนักงานมีความเห็นต่อขอก าหนดการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยอยูในระดับสูงที่สุดรองลงมาเปนการ
ก าหนดน้ าหนักสินค้าเพื่อจัดเรียงในช้ันวางสินคา และมีความเห็นวามาตรฐานการปฏิบัติงานโกดังสิ นคาอยใูนระดับ
ต่ าที่สุด ส าหรับองคประกอบที่มีผลตอมาตรการที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการปองกันสินคาเสียหายของแผนก     
ปองกันการสูญเสีย พบวา เพศ โครงสรางองคการ สิ่งแวดลอมในองคการรางวัล ภาวะ ผู้น า และความสัมพันธ   
ระหวางบุคลากรมีความสัมพันธกั บมาตรการที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการปองกันสินคาเสียหายของแผนก       ป
องกันการสูญเสีย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 
  ชัยวัฒน  คงสวัสดิ์ (บทคัดย่อ : 2551)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานของแผนกสโตร บริษัท  บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเหน็
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของแผนกสโตร บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนี่ ยริ่ง จ ากัด  จ าแนกตามปจจัยสวน
บุคคล  กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน42 คน เครื่องมือท่ี ใชในการวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บ      ข
อมูลวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ ค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน คาt-test และF-test เมื่อพบความแตกต
างจึงทดสอบแบบรายคูดวยวิธี LSD ( Least Significant Difference ) ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของแผนกสโตร  บริษัทบางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนี่ยริ่ง จ ากัด พบว า
ประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเปนรายดานพบวาดานกระบวนการในการท างาน และการ
ประสานงานระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพอยู ในระดับปานกลาง สวนดานการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณมี 
ประสิทธิภาพอยู ในระดับพอใช 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของแผนก
สโตรบริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนี่ ยริ่ง จ ากัด พบวาพนักงานท่ีมี เพศและอายุงานแตกตางกัน  มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของแผนกสโตร ไมแตกตางกัน  สวนพนักงานที่มีระดับการศึกษา และรายได
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของแผนกสโตร แตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
 1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
   1.1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 200 คน 
  1.2 อาจารยผ์ู้สอน และเจ้าหนา้ที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
 2. ขอบเขตด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง โดยท าการทดลองใช้งานจริงแนวทาง
ละ 1 เดือนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด มีดังนี้ 
  2.1 การแก้ไขโดยใช้ระบบ ไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ช่วงระยะวันท่ี 1-30 พ.ย. 56 
  2.2 การแก้ไขโดยใช้ระบบ TPM การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ช่วงระยะวันท่ี 1-31 ธ.ค. 
56 
  2.3 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ ช่วงระยะวันที่ 1-31 ม.ค. 
57 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาแนวทางและระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายใน
อาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น คณะผู้วิจัย ได้มีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
  1.1 ศึกษาทฤษฏี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร โดยศึกษา
ระบบดังต่อไปนี ้

ปัจจุบัน 
1.  ท าอย่างไรที่จะสามารถเบกิจ่ายเครื่องมือไปแล้วส่งกลับ
คืนไม่เกิดความช ารุด และการสูญหาย 
2.  ท าอย่างไรจึงจะดูแลแนะน าการใช้งานเครื่องจักรอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ได้ทั่วถึงกัน 

วิเคราะห์ปญัหา  
1.  เครื่องมือสูญหายบ่อยครั้ง 
2.  เครื่องจักรเกิดการช ารุด 
3.  ดูแลแนะน าการใช้งานเครื่องจักรอยา่งถูกต้องและ
ปลอดภัย ไม่ทั่วถึงกัน 
4.  การเบิกจ่ายเครื่องมือไม่เป็นระบบและไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช ้
 
 ทดลองใช้รปูแบบในการแก้ปญัหาการเบิกจ่ายเครื่องมือ 

และใช้งานเครื่องจักร 
1.  ใช้ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน 1 เดือน 
2.  ใช้ระบบ TPM การบ ารุงรักษาทวีผลทีทุ่กคนมีสว่นรว่ม    
    1 เดือน 
3.  การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและ
ส่งคืนเครื่องมือ 1 เดือน 

ผลที่ได้ 
   ได้แนวทางและระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร 
ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ชว่ยลดปัญหาที่เกิดขึ้น 
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        1.1.1 ศึกษาระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร 
        1.1.2 ศึกษาระบบ TPM การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือ 
เครื่องจักร 
        1.1.3 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ 
     ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
   1.2 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักศึกษา และ
บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ภาคปกติ และภาค กศ.บป.ที่มีการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ ประจ าภาค
เรียนที่ 1/2556 และ 2/2556  มีจ านวน  200 คน ดังนี ้
    1.2.1 บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  จ านวน  10  คน 
    1.2.2 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นป่ีที่  1    จ านวน  56  คน 
    1.2.3 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นป่ีที่  2    จ านวน  65  คน 
     1.2.4 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นป่ีที่  3    จ านวน  41  คน 
     1.2.5 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นป่ีที่  4    จ านวน  28  คน 
  2.  เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและด าเนินการวิจัย คือแบบประเมินระบบและแบบสอบถามความพึง
พอใจการใช้งานระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ท้ัง 3 ระบบ โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
   2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อ
ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
    2.1.1 ลักษณะเครื่องมือ  แบ่งเป็น  3 ตอน  ดังนี ้
      ตอนท่ี 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  สถานภาพ ระดับชั้นปี  
และอาย ุ
       ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อระบบการ
เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต แบ่งเป็น   3 ด้าน       ได้แก่ 1)  
ด้านความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการท างานของระบบ  2)  ด้านความพึงพอใจในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ 
และ3)  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5 ระดับ  ดังนี้  เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  
เห็นด้วยน้อยที่สุด 
       ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง  นักศึกษาและ
บุคลากร ท่ีมีต่อระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
  2.2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
        2.2.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการจากการค้นคว้าเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยพิจารณาให้สอดคล้องเกี่ยวกับ
ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร 
        2.2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเขียนเป็นข้อกระทง ( Item)  ของแบบประเมิน
ระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจตามองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
    ส่วนที่ 1  เป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งพิจารณาจากตัวแปรต้นที่สนใจ  
และมีผลต่อตัวแปรตาม 
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     ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อระบบการ
เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการท างานของระบบ  2)  ด้านความพึงพอใจในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ และ
3)  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 
     ส่วนที่ 3  เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุง  นักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
        2.2.3 สร้างเครื่องมือฉบับร่างและน าเครื่องมือไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความ
ถูกต้อง พิจารณาข้อความที่เหมาะสมและแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้ครอบคลุมเนื้อหายิ่งขึ้น แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ ช่วย
ตรวจทานแก้ไขด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
     2.2.4 แก้ไขแบบสอบถามตามที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ เพื่อให้สมบูรณ์และ   
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  และน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปเสนอที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 
     2.2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ได้ไปทดลองใช้  จนได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ
ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยใช้ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร โดยใช้หลักการ 3 ระบบ และ
แบ่งช่วงในการทดลองใช้ระบบออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 1 เดือน ดังนี้ 
      ระยะที่ 1 ทดลองโดยใช้ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่าย 
    เครื่องมือเครื่องจักร ช่วงระยะวันท่ี 1-30 พ.ย. 56 
      ระยะที่ 2  ทดลองโดยใช้ระบบ TPM การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการ 
    เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ช่วงระยะวันท่ี 1-31 ธ.ค. 56 
      ระยะที่ 3  ทดลองการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ ช่วงระยะวันท่ี 
    1-31 ม.ค. 57  
 การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างให้นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 200 คน 
ที่ลงปฏิบัติงานในคาบเรียนรายวิชาปฏิบัติ ทั้งวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ ตอบแบบประเมินระบบ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร แบ่งเป็นแต่ละ 3 ระบบ  
    3.1.1  ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร 
 
 
 
 
 
 
 
  3.1.2  ระบบ TPM การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการ เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร 
 
 
 
  3.1.3  ระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ  
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  3.2 คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
  4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนมา และท าการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินระบบและแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ
การเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร แบ่งเป็นแต่ละ 3 ระบบ ดังน้ี 
     4.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ (Percentage)  จ าแนกเป็น สถานภาพ ระดับชั้นปี  และอายุ 
    4.1.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อ ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคารปฏิบัติงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ด้วย ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean : X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.)  (บุญเรือง  ขจรศิลป์.  2539 : 41) 
    4.2 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในอาคาร
ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โดยวิเคราะห์เนื้อความแต่ละประเด็นแล้วสรุปในเชิงบรรยาย 
   4.3 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating  
Scale)  ในตอนท่ี  2  ใช้วิธีการอิงเกณฑ์ (มณี  โพธิเสน.  2543 : 24) ดังนี ้
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติมี  
          ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร  
          ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
          มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติมี  
          ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร  
          ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
          มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติมี  
           ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร  
          ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
          มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติมี  
          ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร  
          ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
          มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติมี  
          ความคิดเห็นว่าระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร  
          ภายในอาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
          มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลีย่น 
ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ดังนี้ 
   นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบ
ไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร โดยรวมมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก    
(X = 3.83, S.D.= 1.15) แต่ระบบไคเซ็น KAIZEN การลด/เลิก/เปลี่ยน ก็ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่เสียไป หรือหามาทดแทนใหม่ เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากและการเพิ่มจ านวน
นักศึกษาของแต่ละปีอีกด้วย 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระบบ TPM การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคน
มีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ดังนี้ 
 นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบ 
TPM การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร โดยรวมมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.94, S.D.= 0.75) ซึ่งถือเป็นความส าเร็จในภาพรวม โดยพิจารณาการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร 
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการท างานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่าย
และส่งคืนเครื่องมือ ในการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ดังนี้ 
 นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมีความคดิเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่มีต่อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ICT ในการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ โดยรวมมีเกณฑ์ค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.85, 
S.D.= 0.27) เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบว่าอุปกรณย์ังมีอยู่หรือพร้อมที่จะใช้งาน ถ้าอุปกณ์ช ารุดหรอืใช้งานไม่ได้
ระบบจะแจ้งเตือนไว้ให้ทราบและท าการซ่อมบ ารุง การเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องมือ ระบบคอมพิวเตอร์ ICT จึงเป็น
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพกับระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากทีสุ่ด 
 
ข้อเสนอแนะ   
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือเครือ่งจักร ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ในการออกแบบ และพัฒนาระบบนั้น ควรออกแบบและพัฒนาให้ มี ความยืดหยุ่นในการท างานและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้  ใช้งานให้ ครบถ้วน จึงควรต้องมีการศึกษาข้อมูลการท างานให้ ครบทุก
กระบวนการเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาและการท างานจริง  
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัย  เรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
  2.2 ควรศึกษาวิจัย  เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ แบบบันทึกรายประเด็นก่อน -หลัง และใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ในการออกแบบตารางประกอบด้วย ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ตารางทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ และ ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ วิธีการเก็บข้อมูลมี 6 ขั้นตอน คือ 1) 
การสร้างทะเบียนคุม 2) การบันทึกข้อมูล 3) การโอนงบประมาณ 4) การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล 5)การจัดท ารายงาน
ผลการใช้จ่าย และ 6) การจัดเก็บเอกสารงบประมาณรายจ่าย  
 ผลการด าเนินงานวิจัยพบว่า  สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เข้าในวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า  ทุก ๆ  เดือน  และรายงานผลการใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย ทุกๆ  ไตรมาสได้  โดยใช้เวลา  
ไม่เกิน  1  นาที  จากเดิมใช้เวลาถึง  3  ช่ัวโมง  และหน่วยงานสามารถทราบเงินคงเหลือจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 
โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที จากเดิมใช้เวลา 1 ช่ัวโมง อีกทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถ  ดาวโหลดข้อมูลเดินทางไป
ปฏิบัติการบน  Microsoft Office 365 ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้ลดความซ้ าซ้อนในการขอข้อมูล 
และไม่เสียงบประมาณในการท าส าเนาเพื่อบรรจุลงในแฟ้มข้อมูล  หลังจากการด าเนินงานผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการ
สนทนากลุ่มอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงระบบและจะพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การควบคุม, งบประมาณ, รายจ่ายประจ าป ี
 
Abstract  
 The objectives of this study was to develop the annual expenditure budget control 
system of School of Science, University of Phayao. The tool used to develop the system in this 
study is record form both pre and post-using Microsoft Excel program. Design table for collecting 
data includes Table of annual expenditures budget control  and Table of the types of expenditure 
and Table of report annual budget. Collecting data consists 6 steps : 1) Design budget control data 
2) data record 3) budget transferring 4) data correcting 5) report of annual budget and 6) Collection 
of annual budget  
 The result discovered that annual budget report was brought on the monthly agenda 
and present to University every quarter within 1 minute which comparison of the conventional 
method that about 3 hours. Division / Science office can be investigated the budget balance within 
2 minutes comparing 1 hour. Furthermore, all data were shared on office  365 that easy to access 
and useful for education assurance system. Focus group was also used to approve and develop 
this system for management system. 
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บทน า   
 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (2560: 108) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายได้ประจ าปี โดยมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล นโยบาย
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเป็นประจ าทุกปี ประมาณเดือน
สิงหาคม ทางคณะวิทยาศาสตร์จะน างบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองภารกิจหลักของคณะ
และของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหาร โดยแยกออกเป็น 5 กองทุน  คือ กองทุนเพื่อการศึกษา 
กองทุนกิจการนิสิต กองทุนวิจัย กองทุนบริการวิชาการ และกองทุนท านุศิลปะและวัฒนธรรม กองทุนจะมีแหล่งเงิน
งบประมาณ 3 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และเงินสะสม ดังนั้นการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จะต้องถูกต้องและสามารถตอบสอบได้รวดเร็ว เพื่อที่จะน าข้อมูลมาจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานให้กับกองแผนงานทุกๆ ราย
ไตรมาส อีกท้ังน าข้อมูลไปวิเคราะห์สถานทางการเงิน เพื่อไปประกอบกับการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทันที 
 จากการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2559 ที่ผ่าน
มา พบปัญหา ดังนี้ 1) โปรแกรม Microsoft Excel เดิมที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีทะเบียน
คุมงบประมาณรายจ่ายรวมกันในแต่ละหมวด เช่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และประเภทเงินยังรวมกัน  
ทั้งงบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณสะสม ท าให้เสียเวลาในการแยกข้อมูลให้เป็นแต่ละ
รายการและประเภทเงินเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า ทุกๆ เดือน และ
รายงานผลการใช้จ่ายให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกๆ ไตรมาส 2) สาขา/ส านักงานต้องการทราบเงินคงเหลือ  
จากงบประมาณที่ตั้งไว้ เช่น ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ค่าตอบแทนท าการล่วงเวลา ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ และ
ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เพื่อน าไปใช้การวางแผนและการตัดสินใจ 3) สาขา/ส านักงาน
ต้องการส าเนาเอกสารในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมการอบรม หรือพัฒนาความรู้ ที่ใช้งบประมาณ
ประจ าปีที่คณะจัดสรรให้ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการเขียนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานการเงินและพัสดุ ต้องการส าเนาเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และติดตามของสาขา /ส านักงานที่มาตัด
งบประมาณ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบก าหนดระยะเวลาส่งเอกเอกสารการเงิน จากเดิมไม่มีฐานข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของการขอข้อมูล ต้องส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อไปใช้ในงานต่างๆ จึงท าให้เสีย
งบประมาณในการส าเนาเอกสาร และเสียเวลาในการจัดเก็บเอกสารลงในแฟ้ม จากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะท าวิจัยเพื่อพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
 1. ความหมายของงบประมาณ 
 กิ่งกนก พิทยาคุณ (2543 : 210) กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง แผนส าหรับการใช้เงินของผู้บริหารที่
จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับ 1 ปี การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นตัวเงินให้กับงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นงบประมาณจึงมีความหมาย 2 ส่วน คือ การจัดท า
แผนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ  
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 พิชัย คุ้มหรั่ง (2541 : 18) กล่าวว่า งบประมาณคือ แผนที่แสดงออกเป็นรูปตัวเงิน ซึ่งก าหนดระยะเวลา 
โครงการ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่สนับสนุน เพื่อให้การด าเนินการให้บรรลุตามแผน ซึ่งประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนคือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร 
 2. ขั้นตอนของการจัดท างบประมาณ 
 กิ่งกนก พิทยาคุณ (2543 : 210-212) ขั้นตอนของการจัดท างบประมาณ คือการจัดท างบประมาณ
ประเภทต่างๆ ตามล าดับขั้น เพื่อให้งบประมาณแต่ละประเภทสัมพันธ์และประสานงานกันก่อนน าไปใช้ ดังภาพท่ี 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    การจัดท างบประมาณ          การบริหารงบประมาณ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนของการจัดท างบประมาณ 
 
 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าขั้นตอนการจัดท างบประมาณนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์
และสิ้นสุดที่ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ส่วนเส้นประจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการบริหารงบประมาณให้ครบ
ขั้นตอนเท่านั้น 
 3. การบริหารงบประมาณ 
 ธนกร เอกเผ่าพันธุ์ (2543: 74-75) หลังจากงบประมาณได้รับการอนุมัติ กองแผนงาน ก็จะแจกจ่าย
งบประมาณ ไปยังหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อน าไปปฏิบัติในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งการน างบประมาณที่
ได้รับอนุมัติแล้วไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ เรียกว่า การบริหารงบประมาณ ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังน้ี 
  1) การด าเนินการตามแผนงบประมาณ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยงานจะต้อง
รับผิดชอบตามงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามงบประมาณ เกิดผลแตกต่างที่ไม่ดี 
และสาเหตุเกิดจากความบกพร่องหรือการไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้ว หน่วยงานนั้นจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
  2) การควบคุมงบประมาณ บางกิจการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณ ควบคุมให้หน่วยงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาเป็น
ระยะๆ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งมี
หน้าท่ีควบคุมการท างานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอยู่แล้ว 

การสั่งการเพื่อแก้ไข 

การประเมินผล 

การควบคุมงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนงบประมาณ 

การก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนนิงาน 

การประมาณการความต้องการและการ
จัดท างบประมาณ 

การพิจารณางบประมาณ 

การเสนองบประมาณ 

การอนุมัติงบประมาณ 
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  3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายการงบประมาณจะรับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ โดยรับรายงานผลจากหน่วยปฏิบัติการแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีตั้งไว้ 
  4) การสั่งการเพื่อแก้ไข การบริหารงบประมาณในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผ่านการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ แล้ว การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย จะต้อง
มีการติดตามด้วยว่าการแก้ไขนั้นได้ผลมากน้อยเพียงไร และน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนงบประมาณในโอกาส
ต่อไปได้ 
 4. ประโยชน์ของงบประมาณ 
 ธนภร เอกเผ่าพันธุ์ (2543 : 77-78) กล่าวว่า ประโยชน์ของงบประมาณ ได้แก่ 
  1) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนของฝ่ายบริหาร ซึ่งแผนการด าเนินงานประกอบด้วย 
ขั้นตอน การด าเนินงานและแผนงบประมาณ คือ แผนปริมาณงานและปริมาณทรัพยากร ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย  
  2) ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกิจการ ตั้งแต่การวางแผน โดยการน า
แผนงานของแต่ละหน่วยมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย 
และท าให้หัวหน้าหน่วยงานมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพราะแต่ละหน่วยงานมีโอกาสที่จะทราบถึงการ
ด าเนินงานในส่วนงานอื่นของกิจการ และเป็นส่วนประกอบให้การด าเนินงานในส่วนรวมของกิจการบรรลุเป้าหมาย 
การด าเนินงานของหน่วยงานหนึ่งอาจจะกระทบไปยังหน่วยงานอ่ืนและกระทบถึงกิจการได้ในท่ีสุด 
  3) เป็นเครื่องมือติดตามควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
งบประมาณเป็นตัวช้ีวัด หากไม่ใช้แผนงบประมาณมาควบคุมก็จะไม่ทราบว่าผลการด าเนินงานที่ปฏิบัตินั้นมี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือยัง ซึ่งจะไม่ท าให้เกิดการพัฒนาของตนเองให้ดีขึ้น 
  4) ท าให้เกิดการจัดระบบการท างานท่ีดี มีการจัดสรรให้เหมาะสมกับงาน ทุกแผนจะต้องระบุถึง
ปริมาณงาน ปริมาณเงินทุนท่ีใช้บุคลากร วัตถุดิบหรือทรัพยากรอื่นๆ และแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าท่ี   
  5) ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายของงานเพื่อให้
บรรลุตามเป้าของกิจการ โดยพิจารณาวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย 
  6) ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับพัฒนาการท างานของตนเอง และมีการประเมินผลงานที่
รับผิดชอบเป็นระยะๆ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือประเมินผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง  
  7) ขจัดความไม่แน่นอน โดยการก าหนดเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยการจัดท างบประมาณ ซึ่งต้องผ่าน
การวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดทรัพยากรที่จะใช้ รวมถึงผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8) สามารถทราบอัตราความก้าวหน้า หรือล้มเหลว และรู้อนาคต ของตนเองได้จากการวางแผน
โดยงบประมาณของกิจการ  
  9) เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนในปีต่อๆ ไปของกิจการได้  
  10) เป็นแผนงานท่ีมีรูปแบบเดียวกัน เข้าใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร อีกทั้งยังสามารถ
แยกหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่างกันออกมาให้เห็นได้โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณที่
ท าไว ้
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้รวบรวมโดยน าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 มยุรี กมลวรเดช (2547 อ้างใน นางสาวเกศินี ถนอมถิ่น: 19) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค
และความต้องการระบบการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ และน าเสนอรูปแบบในการบริหารงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมช่วย
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าระบบมือ และในการตัดยอดงบประมาณ
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และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ และช่วย
ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการบริหารงบประมาณด้วย 
 อภิญญา ธงไชย (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและการน าโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2550 ได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยก าหนดขั้นตอนและวิธีการควบคุมงบประมาณทั้งระบบ รวมทั้งการก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แทนระบบมือ ตั้งแต่การสร้างทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การ
บันทึกรายการ การจัดท ารายงานเงินงบประมาณตามรูปแบบที่ต้องใช้งานจนประสบความส าเร็จดี ผลการศึกษา
พบว่า สามารถให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและสอดคล้องกับระบบ 3 มิติ อีกทั้งช่วยให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็วกว่าใช้ระบบมือ 
 นายบรรพต โตสิตารัตน์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาระบบติดตามงบประมาณรายจ่ายส าหรับ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ศึกษาได้ออกแบบและพัฒนาระบบ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต 2005 และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 เป็นเครื่องมือ
จัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย 9 มอดูล ได้แก่ จัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน เข้าใช้งานระบบ จัดการข้อมูล
เบื้องต้น บันทึกงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณรายจ่ายตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย อนุมัติงบประมาณ
รายจ่าย ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และรายงานสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการ
ออกแบบระบบภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านความถูกต้องภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านความปลอดภัยภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พบว่า ได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยมยุรี กมลวรเดช (2547 อ้างใน นางสาวเกศินี ถนอมถิ่น: 19)  ที่ได้น าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แทนระบบมือท าให้ลดขั้นตอน รวมเร็ว ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทันที และช่วยในการวางแผนการ
ตัดสินใจ อภิญญา ธงไชย (2551 : บทคัดย่อ) ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel แทนระบบมือ ตั้งแต่การสร้าง
ทะเบียนคุม การบันทึกรายการ การจัดท ารายงานเงินงบประมาณตามรูปแบบที่ต้องใช้งานจนประสบความส าเร็จดี 
นายบรรพต โตสิตารัตน์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี โดย
ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต 2005 และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซิร์ฟเวอร์ 2005 เป็น
เครื่องมือจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย 9 มอดูล ได้แก่ จัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน เข้าใช้งานระบบ จัดการ
ข้อมูลเบื้องต้น บันทึกงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณรายจ่ายตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย อนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และรายงานสารสนเทศ แนวคิด จากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เหล่านี้ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาออกแบบตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตารางทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ และตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  ซึ่งก าหนดรหัสการเบิกจ่าย
ของแต่สาขาวิชา รวมถึงการออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง 3 ตาราง ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการรายงานงบประมาณ
รายจ่าย และการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงิน
และบัญชี และนักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 คน โดยประชากรที่ใช้เป็นบุคลากร
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ที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถออกแบบตารางการควบคุมงบประมาณ ให้
ครอบคลุมกับงานท่ีท า 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ใช้กระบวนการ P D C A ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 : P(Plan) การวางแผน 
  1.1 ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.2  จัดท าหนังสือเชิญประชุมและด าเนินการประชุมหรือสนทนากลุ่ม (Focus group) ระหว่างรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหลังจากการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 
2559 โดยใช้แบบบันทึกประเด็น  
  1.3  ศึกษารูปแบบระบบควบคุมงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา 
  ขั้นตอนท่ี 2 : D(Do) การด าเนินงานตามแผน 
  1.4 ออกแบบตารางควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดังนี ้
   - ตารางทะเบยีนคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   - ตารางทะเบยีนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละรายการ 
   - ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
  1.5 ออกแบบโฟลเดอร์(folder) บน Microsoft Office 365 เพื่ออัพโหลด (upload) ข้อมูล
ควบคุมงบประมาณ 
  1.6  น าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนน าไปทดลองใช้ 
  ขั้นตอนท่ี 3 : C(Check) การตรวจสอบ 
  1.7  ทดลองใช้ระบบการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว จะมีการรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้   
  - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ทุกๆเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
  - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ทุกๆ 3 เดือน (1 ไตรมาส) ให้กับกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหาข้อสังเกตแล้วจะน าไปปรับใช้อีกครั้ง 
  - ดาวโหลดข้อมูลควบคุมงบประมาณ บน Microsoft Office 365 
  1.8 ติดตามการใช้ระบบ โดยการทดลองการบันทึกรายการ การโอนหมวดเงินและการรายงานผล
การใช้จ่าย ซึ่งใช้ระยะเวลาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความส าเร็จ  
   ขั้นตอนท่ี 4 : A(Act) การปรับปรุงแก้ไข 
  1.9 สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยใช้แบบบันทึกประเด็น   
 2.  สรุปผลการศึกษาวิจัย   
 3. จัดท ารูปเล่ม 
 4. รายงานผลการศึกษาวิจัยต่อมหาวิทยาลัยพะเยา  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
 1.  แบบบันทึกประเด็นก่อนและหลังการวิจัย 
 2. ตารางทะเบยีนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
 3.  ตารางทะเบยีนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละหมวด 
 4.  ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
 5. ฐานข้อมูลบน Microsoft Office 365 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  แบบบันทึกประเด็นก่อนท าการวิจัย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และหลังจากนั้นผู้วิจัย
จะน าแบบบันทึกประเด็นมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาปัญหาเดิม และหาแนวทางแก้ไข  
 2.  การประเมินความส าเร็จโดยการทดลองใช้ตารางควบคุมงบประมาณรายจ่ายโดยใช้ระยะเวลาเป็น
ตัวช้ีวัด และการจัดท าฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารควบคุมงบประมาณ 
 3.  แบบบันทึกประเด็นหลังท าการวิจัย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และปรับปรุงระบบ
ควบคุมงบประมาณ 
 
ผลการศึกษา 

 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามกระบวนการ P D C A ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 P(Plan) การวางแผน 
 1. ผู้วิจัยได้ประชุมสนทนากลุ่มร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาหลังจากการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 พบว่า  
  1.1 โปรแกรม Microsoft Excel เดิมที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีเฉพาะ
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายในแต่ละหมวดเท่านั้น   
  1.2 สาขา/ส านักงาน ต้องการสอบถามค่าใช้จ่ายคงเหลือจากที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ เฉพาะค่า
จ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า
พาหนะ 
  1.3 สาขา/ส านักงาน ทุกสิ้นปีการศึกษา ต้องการค้นหาส าเนาเอกสารเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อใช้
งานการประกันคุณภาพการศึกษา งานการเงินและพัสดุ ต้องการส าเนาเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และติดตาม
ของสาขา/ส านักงานท่ีมาตัดงบประมาณ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบก าหนดระยะเวลาส่งเอกเอกสารการเงิน ท าให้เกิด
ความซ้ าซ้อนของการขอข้อมูล ต้องส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อไปใช้ในงานต่างๆ   ที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้เสีย
งบประมาณในการส าเนาเอกสาร และเสียเวลาในการจัดเก็บเอกสารลงในแฟ้ม 
 จึงเสนอแผนภูมิก้างปลา ดังนี้ 
 

  

 

 

 

 

 

 การจัดเก็บเอกสารการ
ตัดงบประมาณ 

เสียเวลาเก็บใส่

เสียงบประมาณในการท า

ไม่มีฐานข้อมลู 

ไม่มตีารางรายงานงบประมาณรายจ่าย ราย
ไม่มตีารางรายงานงบประมาณรายจ่าย

ตารางตดังบประมาณรวมเป็นหมวด

ตารางควบคุม
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี

ระบบควบคมุงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไมม่ี
คุณภาพ 

สาขาต้องการตรวจสอบเงินคงเหลอื 

ลดความซ้ าซ้อน 

ในการขอข้อมูล 
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 2. หาแนวทางการแก้ไขโดยการออกแบบตาราง Microsoft Excel ใหม่โดยน ารูปแบบของมาวิทยาลัย
พะเยา มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นรูปแบบใหม่ตามความต้องการ การใช้งานของคณะ
วิทยาศาสตร์ และสร้างฐานข้อมูลบน Microsoft Office 365 
 ขั้นตอนท่ี 2 D(Do) การด าเนินงานตามแผน 
 คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้พัฒนาการออกแบบตาราง Microsoft Excel จ านวน 6 ข้ันตอน ได้แก่   
 1. การสร้างทะเบียนคุม ประกอบด้วย 3 ตาราง ได้แก่ ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจา่ย แต่ละรายการ และตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางควบคุมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
กระทรวง : ศึกษาธิการ 
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ 
วิทยา  
ศาสตร์ 

งบประมาณต้ังต้นรวมเงิน
เข้าจากภายนอก 

โอนย้ายงบประมาณ 
รวม
ราย 
รับ 

ค่าใช้จ่าย คงเหลือ 

รวม 
รายได้ 

แผ่นดิ
น 

สะสม 
รวม

เงินตั้ง
ต้น 

รายได้ 
แผ่นดิ

น 
สะ 
สม 

รวมเงิน 
โอน 
ย้าย 

รายได้ 
แผ่นดิ

น 
สะสม รายได้ 

แผ่นดิ
น 

สะสม 

แผนงาน                 
กองทุน                 
หมวดเงิน                 
รายการ                 
รวม 
ทั้งหมด 

                

  
 1.2 ตารางทะเบยีนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละรายการ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตารางควบคุมงบประมาณแต่ละรายการ 

หมวดค่าตอบแทน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

รายการ ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์พิเศษ จ านวนเงิน ....... บาท 
ล าดับ

ที่ 
เลขที่ ศธ วันที่เอกสาร รหัส รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ถึง..ก.ย. รวมรายจา่ย 

เงิน
คงเหลือ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

รวม       
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1.3 ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ (รายเดือน รายไตรมาส และรายปี) 
ดังตารางที่ 3 
ตารางที่  3  ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กระทรวง : ศึกษาธิการ 
ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเภท 
รายจ่าย 

จ านวนงบ
งบประ 
มาณที่
ได้รับ
จัดสรร 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 งบประมา
ณที่

เบิกจ่าย
ไตรมาส 

ยอ
ด
คง
เห
ลือ 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
คณะ 
วิทยาศาสตร์ 

               

แผนงาน                
กองทุน                
หมวดเงิน                
รายการ                
รวมทั้งหมด                

 
ผู้จัดท ารายงาน   …...………………………...………………… ผู้ตรวจสอบ      ……………...……………………………… 
    (.......................................................)          (......................................................) 
             ต าแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน   ต าแหน่ง  คณบด/ีรองคณบด ี
                                วัน/เดอืน/ปี                                                วัน/เดือน/ปี  
 
 2. การบันทึกข้อมูล 
  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลควบคุมงบประมาณรายจ่าย มีดังต่อไปนี้ 
  2.1 สาขา/ส านักงาน จัดท าเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายมายังงานนโยบายและแผน 
  2.2 งานนโยบายและแผน ด าเนินการตรวจสอบเอกสารความถูกต้องและบันทึกควบคุม
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
   2.2.1 ปั๊มเอกสารควบคุมงบประมาณ ลงในบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
   2.2.2 กรอกข้อมูลที่ในช่องควบคุมงบประมาณ  
  2.3 งานนโยบายและแผน ด าเนินการบันทึกควบคุมในตารางทะเบียนคุม 
 3. การโอนงบประมาณ  
  มี 2 กรณี ได้แก่  
  3.1 กรณีโอนภายในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะโอนกรณีโอนข้ามหมวดเท่านั้น ถ้าอยู่ใน
หมวดเดียวกันสามารถใช้งบประมาณกันได้ 
  3.2 กรณีโอนเงินออกไปยังหน่วยงานอื่น ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
 4. การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล 
  4.1 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   4.1.1 ช่องงบประมาณตั้งต้น 
   4.1.2 ช่องรวมเงินรายรับ 
   4.1.3 ช่องรวมเงินคงเหลือ  



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

65 

  4.2 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละรายการ 
  4.3 ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
 5. การจัดท ารายงานผลการใช่จ่าย 
  5.1 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
  5.2 ตารางทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย แต่ละหมวด  
  5.3 ตารางรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบ ประมาณ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี  
 6. การจัดเก็บเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน าเอกสารที่อนุมัติค่าใช้จ่าย น ามาสแกนเอกสารแล้วท าการบันทึกอยู่
ในโฟลเดอร์ เอกสารตัดงบประมาณ ประจ าปี 2560 และสร้างโฟลเดอร์ย่อยตามรายการ และจะเรียงล าดับตามที่
บันทึกในไฟล์ Microsoft Excel ที่ควบคุมงบประมาณ  
 ขั้นตอนท่ี 3  C(Check) การตรวจสอบ 
 1. ติดตามผลการด าเนินงาน ทุกเดือน และทุกไตรมาส พบว่า สามารถรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เข้าในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ า ทุกๆ เดือน และรายงานผลการใช้จ่ายให้กับทาง
มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกๆ ไตรมาส ณ ปัจจุบันได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที  
 2. สาขา/ส านักงาน สามารถทราบค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีได้ โดยการก าหนดรหัสของสาขา ใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 นาที ในการรายงานงบประมาณ 
 3. สาขา/ส านักงาน สามารถดาวโหลดในฐานข้อมูลเดินทางไปปฏิบัติการบน Microsoft Office 365 
ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้ลดความซ้ าซ้อนในการขอข้อมูล และไม่เสียงบประมาณในการท าส าเนา
เพื่อบรรจุลงในแฟ้มอีกด้วย  
 ตามขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนภูมิสายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ (เดิม) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ

(ใหม่) 
 
 

  

 1.  อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์ทุกท่านจัดส่ง
เอกสารขออนุมตัิค่าใช้จ่าย 
 

1.  อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี
คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
จัดส่งเอกสารขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย 

 1.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
2.  ปั๊มตราปั๊มลงในบันทึก
ข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
3.  กรอกรายละเอียดบนตราที่
ป๊ัม 
4.  กรอกข้อมูลในตาราง  
Microsoft Excel ตารางคุม 
งบประมาณรายจ่ายแตล่ะหมวด 

1.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
2.  ปั๊มตราปั๊มลงในบันทึก
ข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
3.  กรอกรายละเอียด 
4.  กรอกข้อมูลในตาราง 
Microsoft Excel ตารางคุม 
งบประมาณรายจ่ายแตล่ะ
รายการ  

 

 
 

คณบด/ีรองคณบดีที ่
รักษาการแทนพิจารณาอนุมตั ิ
 
 
 

คณบด/ีรองคณบดีที ่
รักษาการแทนพิจารณา
อนุมัต ิ
 

 1. ถ่ายเอกสารตัดงบประมาณ 
2. จัดเก็บในแฟ้มรายงานผลการ
ใช้ 
จ่าย 

1.สแกนเอกสาร 
2. จัดเก็บไฟล์ใน
คอมพิวเตอร์และ 
อัพโหลดในฐานข้อมลูบน  
Microsoft Office 365 

 
 
 

รับเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
ต่อไป  
 
 

รับเอกสารเพื่อใช้ในการ
เบิกจ่ายต่อไป  
 

 
 

 
 

 

 
  

จุดเริม่ต้น 

อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

คณบดี/รองคณบดี
ท่ีรักษาการแทน 

 

อาจารย์และเจา้หน้าท่ี 
คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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ขั้นตอนการรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนภูมิสายงาน Flow chart 

 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

(เดิม) 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

(ใหม่) 
 
 

  

 1. ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ
เบิก 
ค่าใช้จ่าย 
2. บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิต ิ
3. ปริ้นเอกสารใบตั้งเบิก 

1.ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่าย 
2. บันทึกข้อมูลในระบบ 3 
มิต ิ
3. ปริ้นเอกสารใบตั้งเบิก 

 1. ปรับงบประมาณการเบิกจ่าย
จริงในตาราง Microsoft Excel 
ตารางคุมงบประมาณรายจ่าย
แต่ละหมวด ทกุๆ สิ้นเดือน 
2. น างบประมาณในแต่ละ
หมวดมาแยกเป็นแต่ละรายการ
และแยกเป็นแต่ละประเภทเงิน
ทุกๆ สิ้นเดือน 
3. น างบประมาณแต่ละรายการมา
กรอกในตารางรายงานงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าทกุๆ เดือน 
4. น างบประมาณแต่รายการมา
กรอกในตารางรายงานผลใช้จา่ย
งบประมาณประจ าป ีและราย  
ไตรมาสเพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าทกุๆ 3 
เดือน 

1. ปรับงบประมาณการ
เบิกจ่ายจริงในตาราง 
Microsoft Excel ตารางคุม
งบประมาณ รายจ่ายแต่ละ
รายการ ทุกๆ สิ้นเดือน 
2. พิมพ์ตารางรายงานผลใช้จา่ย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณเพื่อรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ทุกๆ เดือน 
3. พิมพ์ตารางรายงานผลใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ รายไตรมาส เพื่อ
รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าทกุๆ 3 
เดือน 
 

 
 

รายงงานให้กับคณะกรรมการ
ประจ าพจิารณาและวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน 
 
 

รายงงานให้กับคณะกรรมการ
ประจ าพจิารณาและวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน 
 

 
 

บันทึกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กับ 
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 

บันทึกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กับ 
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 

 
 

 
 

 

  
 ขั้นตอนท่ี 4 A(Act) การปรับปรุงแก้ไข 
 ผู้วิจัยได้ประชุม Focus group ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ
เงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน ด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการออกแบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย 
 2. ด้านการใช้งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย 

จุดเริม่ต้น 

คณะกรรมการ
ประจ า 

 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นักวิชาการเงินและบญัชี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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 3. ด้านความถูกต้องของข้อมูล 
 4. ด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล เอกสารงบประมาณรายจ่าย 
 ผลการประชุม Focus group พบว่า การออกแบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย มีความส าคัญมาก
ที่สุด เพราะมีการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละตาราง รองลงมาผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ สุดท้ายด้านการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลเอกสารงบประมาณรายจ่าย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดเอกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมหรือสนทนากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหลังจาก
การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะสอดคล้องกับ วรวรรณ วาณิชย์เจิรญชัย (2557 : 
จากวิกิพีเดีย) ที่ว่า การที่บุคคลเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และการสะท้อน
กลับอย่างต่อเนื่อง โดยการท างานบนปัญหาหาจริง และสะท้อนกลับบนประสบการณ์ของตนเอง เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา และแก้ไขปัญหาที่ผ่านการปฏิบัติ  
 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เดิมที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีเฉพาะ
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายยอ่ยในแต่ละรายการ สาขา/ส านักงาน ต้องการสอบถามเงินคงเหลือจากงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งไว้ สาขา/ส านักงาน ทุกสิ้นปีการศึกษา ต้องการค้นหาส าเนาเอกสารเดินทางไปปฏบิัติงานเพ่ือใช้งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแก้ไขโดยการออกแบบโปรแกรม Microsoft Excel ใหม่โดยน ารูปแบบของ
มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นรูปแบบใหม่ตามความต้องการ การใช้งานของ
คณะวิทยาศาสตร์  โดยสอดคล้องกับ อภิญญา ธงไชย (2551: บทคัดย่อ) ได้น าใช้โปรแกรม Microsoft Excel แทน
ระบบมือ ตั้งแต่การสร้างทะเบียนคุม การบันทึกรายการ การจัดท ารายงานเงินงบประมาณตามรูปแบบที่ต้องใช้งาน
จนประสบความส าเร็จดี นักวิจัยจึงได้พัฒนาระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 6 ขั้นตอน ดังนี้  การสร้างทะเบียนคุม การบันทึกข้อมูล การโอนงบประมาณ การ
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล การจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย การจัดเก็บเอกสารงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ นาย
บรรพต โตสิตารัตน์ (2552: บทคัดย่อ) ประกอบด้วย 9 มอดูล ได้แก่ จัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน เข้าใช้งาน
ระบบ จัดการข้อมูลเบื้องต้น บันทึกงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณรายจ่ายตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย 
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และรายงานสารสนเทศ 
 ติดตามผลการด าเนินงาน ทุกเดือน ทุกไตรมาส พบว่า สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เข้าใน
วาระการประชุมคณะกรรมการประจ า ทุกๆ เดือน และรายงานผลการใช้จ่ายให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกๆ 
ไตรมาส ณ ปัจจุบันได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที สาขา/ส านักงาน สามารถทราบค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีได้ 
ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 นาที ในการค้นหาข้อมูล สาขา/ส านักงาน ดาวโหลดข้อมูลเดินทางไปปฏิบัติการบน 
Microsoft Office 365 ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้ลดความซ้ าซ้อนในการขอข้อมูล และไม่เสีย
งบประมาณในการท าส าเนาเพื่อบรรจุลงในแฟ้มอีกด้วย ผู้วิจัยได้ประชุม Focus group เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยประเด็นต่างๆ พบว่า การออกแบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย มีความส าคัญมาก
ที่สุด เพราะมีการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละตาราง ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ อีกทั้งด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลสามารถดาวโหลดเอกสาร
ได้สะดวก รวดเร็ว 
 นอกจากนี้คณะกรรมการประจ ามีความเห็นว่าระบบควบคุมงบประมาณสามารถรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส าเนาเอกสาร อีกท้ังหน่วยงานอ่ืนในคณะ
วิทยาศาสตร์สามารถดาวโหลดเอกสารที่ตัดงบประมาณในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ Microsoft Office 365 ไปใช้ใน
การติดตาม ตรวจสอบ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบก าหนดระยะเวลาส่งเอกสารการเงินในปีงบประมาณนั้นๆ  
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ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิจัยในโปรแกรม Microsoft Excel ควรพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 ในสังคมยุคดิจิตอล สิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทต่อทุกคนคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะท าให้การจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสารหรือสืบค้นข้อมูล มีความสะดวก รวดเร็ ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น ต่างจากการท างานแบบเดิมที่จะต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลจากแฟ้มเอกสาร ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร มากมาย เช่น เวลาท างาน อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ อีกทั้งยังสูญหายและปรับปรุงข้อมูลได้ยาก ดังนั้นทาง
ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบกระบวนการท างานการจัดเก็บสารเคมีของภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับสังคม
ยุคปัจจุบัน จึงได้น าเอาเทคโนโลยี โปรแกรม Google Drive และ QR Code เข้ามาใช้ในการจัดท าระบบการจัดเก็บ
และการค้นหาข้อมูลของสารเคมีให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัย โดยผู้ใช้งานมีเพียงสมาร์ท โฟน    ก็
สามารถค้นหาข้อมูลได้ และยังน าเอา Application Line มาเพิ่มช่องทางในการสื่อสารอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในระบบยังมีการใส่ข้อมูลเอกสารความ
ปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet) พร้อมทั้งติดไว้ที่ขวดสารเคมีด้วย และการพัฒนา  ในครั้งนี้ยังเพิ่ม
ช่องทางส าหรับให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลของสารเคมีที่หมดหรือเสื่อมสภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการ
วิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของสารเคมีที่หมด/เสื่อมสภาพ และด าเนินการจัดซื้อและหา
สารเคมีทดแทนต่อไป 
 ซึ่งผลจากการด าเนินการ พบว่าผู้ใช้งานเห็นด้วยและมีการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะการค้นหา
ข้อมูลสารเคมีเพื่อน ามาใช้ในงานการเรียนการสอน หรืองานวิจัย จ าเป็นต้องมีความถูกต้อง และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ก็สามารถค้นหาวิธีการเบื้องต้นในการจัดการได้ สะดวกรวดเร็วมากข้ึน และที่ส าคัญสามารถค้นหาข้อมูลได้ทุกท่ีและ
ทุกเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการ  
 
ค าส าคัญ:  กระบวนการการจัดเกบ็สารเคมี, QR Code, ข้อมูลเอกสารความปลอดภยัของสารเคม ี
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Abstract   
 Nowadays, computational technology plays an important role in our lives in terms of a 
platform for information management, sharing and searching. Different from a paper-based 
information system, computer-based information management needs less operational times and 
consumable resources, as well as, provides more reliable of the information system. So, we 
implemented a computation-based chemical data management system to improve reliability and 
usability of chemical information in our department complied with chemical safety regulation.  
Google Drive, QR Code technology, and Line are used in this system for document collection, 
accessing and communication, which makes the system can be conveniently accessed via 
smartphone. Recently, the system provides Safety Data Sheets (SDS) by scanning a QR Code on 
the chemical containers also communicating channel for users to send a message to supporting 
staffs about expired chemicals or short supply.  
 After the operation, we collected some feedback from users, which is better than the 
paper-based system. The feedback shows that users satisfy that the new computer-based system 
provides very convenient and easy way for chemical safety information searching for education, 
research, and emergency. 
 
Keywords: Chemical Management System, QR Code, Safety Data Sheets 
 
บทน า 
 ปัจุจบันภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา มีการเก็บข้อมูลการน าเข้าสารเคมี โดยการบันทึกข้อมูลรับ
สารเคมีของภาควิชาฯ ลงในแบบฟอร์มกระดาษ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ช่ือสารเคมี , CAS No., เกรด/ความ
เข้มข้น, ขนาดบรรจุ, บริษัทผู้ผลิต, ราคา เป็นต้น จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงในระบบ ChemTrack & 
WasteTrack 2016 (ซึ่งเป็นโปรแกรมและฐานข้อมูลการจัดการสารเคมี ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการที่ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย และกลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ภายใต้โครงการแผนการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดย
เพิ่มข้อมูลสารเคมีใหม่ลงในตารางแสดงรายการสารเคมีที่จัดท าไว้ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ในระบบ
คอมพิวเตอร์ และพิมพ์ตารางแสดงรายการสารเคมีน ามาติดบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี จากนั้น พิมพ์รหัสขวดใน
รูปแบบ Barcode จากระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 ติดข้างขวดสารเคมี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา
สารเคมีที่ต้องการได้ และจัดเก็บสารเคมีดังกล่าวตามสถานที่ที่ระบุไว้  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นมีความซ้ าซ้อน
และใช้เวลาค่อนข้างมากในการรับสารเคมีในแต่ละครั้ง และหากผู้ใช้งานต้องการค้นหาสารเคมีที่ต้องการ ผู้ใช้งาน
สามารถค้นหาได้แค่ 2 ช่องทางคือดูจากรายการสารเคมีที่ติดอยู่บริเวณที่จัดเก็บหรือสอบถามเจ้าหน้าที่บริการ
วิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ และหากต้องการดูรายละเอียดเอกสาร SDS ของสารเคมี  นิสิตจะต้อง Login เข้าระบบ 
ChemTrack  ซึ่งจ าเป็นต้องมีรหัสส าหรับเข้าใช้งาน หรือ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งท าให้เสียเวลาและอาจได้
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และหากจะค้นหาจาก Barcode ที่ติดอยู่ข้างขวด ก็จะต้องใช้เครื่องมือส าหรับอ่าน Barcode  ซึ่ง
เป็นการยุ่งยาก เสียเวลา และอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นทางภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมี
การปรับกระบวนการการน าเข้าสารเคมีและระบบการจัดเก็บสารเคมีของภาควิชาฯ ใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและรายละเอียดของสารเคมี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
 
  



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

72 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การน าเอา QR Code มาใช้หากสังเกตจากสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเห็นได้ว่ามีการใช้งานกันแพร่หลาย ท้ังใน
สื่อทางโทรทัศน์ ธุรกิจประชาสัมพันธ์ หรืองานด้านการศึกษา โดย(ชีวิน ชนะวรรโณ และคณะ , 2014) ได้น า QR 
Code มาใช้กับการจัดการสารสนเทศห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ QR Code น าส่งข้อมูลของลูกค้าแทน
ระบบเอกสารกระดาษ รวมถึงใช้ส าหรับติดตามสถานะของตัวอย่างหรือสารตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์ ท าให้ง่ายต่อ
การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล ท างานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสามารถลดความซ้ าซอ้น
ของข้อมูลได้อีกด้วยจึงท าให้ผู้วิจัยและพัฒนาเล็งเห็นว่า สามารถน า QR Code มาประยุกต์ใช้ในงานการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการสารเคมีของภาควิชาฯ ได้    
 
วิธีการวิจัย 
 1. บันทึกข้อมูลสารเคมีต่างๆ ในระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ 
ดังนี ้
  - คลังสารเคมี  - ประเภทแหล่งเงินทุน  - เลขท่ีใบแจ้งหนี้   
  - ช่ือสารเคมี  - CAS No.   - เกรด/ความเข้มข้น 
  - ขนาดบรรจุ  - จ านวน/หน่วยบรรจุ  - บริษัทผู้ผลิต  
  - บริษัทผู้จ าหน่าย - วันหมดอายุ   - ราคา 
  - รหัสขวด  - เอกสาร SDS  - สถานที่เก็บขวด (ช่ืออาคาร/ช่ือห้อง/ตู้/ช้ันวาง) 
 2. ดาวน์โหลดข้อมลูสารเคมจีากระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 ในรูปแบบ Microsoft 
Excel และ ไฟล์เอกสาร SDS ของสารเคมีต่างๆ ไปเก็บไว้ในโปรแกรม Google Drive 
แปลงต าแหน่งที่เก็บไฟล์ตารางข้อมูลสารเคมี ในรูปแบบของ url ให้อยู่ในรูปแบบของ QR Code โดยใช้เว็บไซต์ 
http://www.qr-code-generator.com และพมิพ์ QR Code ดังกล่าวมาติดบริเวณที่จัดเก็บ และเพิ่มความสะดวก
ให้ผู้ใช้งานอีกช่องทางโดยส่ง QR Code ดังกล่าว เข้าระบบแอพพลิเคช่ันไลน์ของภาควิชาฯ เพื่อให้ทุกคนรับทราบ 
 3. แปลงต าแหน่งที่เก็บไฟล์เอกสาร SDS ของสารเคมีต่างๆ ในรูปแบบของ url ให้อยู่ในรูปแบบของ 
QR Code โดยใช้เว็บไซต์ http://www.qr-code-generator.com และพิมพ์ QR Code ดังกล่าวมาติดที่ขวด
สารเคมีนั้นๆ 
 4. น าสารเคมีที่ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วจัดเก็บตามสถานท่ีที่ระบุไว้ 
 5. เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนข้อ 1-5 แล้ว จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาในครั้งนี้ 
ในประเด็นหลักๆ คือ 
  1. ความสะดวกรวดเร็ว ความแม่นย าในการเข้าถึงตารางสารเคมีโดยการใช้ QR Code และความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏในตารางสารเคมี 
  2. การน าเอกสาร SDS ของสารเคมีที่ท าให้อยู่ในรูปแบบ QR Code ติดข้างขวดสารเคมี 
  3. การลดขั้นตอนและความซับซ้อนของการบันทึกข้อมูลสารเคมี    
  4. การประหยัดทรัพยากรของภาควิชาฯ 
  5. สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และแก้ไขในจุดที่ยังบกพร่องจากข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิน  
 
ผลการศึกษา 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาในครั้งนี้ คิดจากผู้ประเมินจ านวน 15 คน พบว่า  ผู้ประเมิน
มีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงข้อมูลตารางสารเคมีแบบเดิมเปรียบเทียบกับแบบที่มีการน า QR Code มาใช้ คิดเป็น 
62.67% และ 80% ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลตารางแสดง
รายการสารเคมีแบบใช้ QR Code มากขึ้น  ความพึงพอใจส าหรับความครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏในตาราง
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สารเคมี คิดเป็น 81.33% ซึ่งอยู่ในระดับดี  ความพึงพอใจในการค้นหาเอกสาร SDS ของสารเคมีจากอินเตอร์เน็ต
ด้วยตนเองเปรียบเทียบกับการค้นหาเอกสาร SDS ของสารเคมีที่ติดข้างขวดในรูปแบบ QR Code คิดเป็น 69.33% 
และ 88% ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานได้รับความสะดวกมากขึ้นในการค้นหาเอกสาร SDS ของสารเคมี และ
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบการแจ้งข้อมูลสารเคมีที่หมด/เสื่อมสภาพรวมทั้งการประหยัดทรัพยากรของ
ภาควิชาฯ คิดเป็น 85.33% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการด าเนินงานแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการสารเคมี ท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็ว และค้นหาข้อมูลสารเคมีได้ง่ายขึ้น และช่วยประหยัด
ทรัพยากรของภาควิชาฯได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูลสารเคมี ลดขั้นตอนการรับ
สารเคมี และลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยผู้ประเมินได้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้แก่  ควร
จะต้องมีรายการสารเคมีและเอกสาร SDS ของสารเคมีในรูปแบบกระดาษที่สามารถเข้าถึงได้ทันที เพราะในกรณี
ฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต  แม้ว่าการใช้ QR Code จากโทรศัพท์มือถือจะท าได้
สะดวกและรวดเร็ว แต่หากว่า ณ ช่วงเวลานั้นไม่สามารถเข้าถึงการใช้โทรศัพท์ได้ การเปิดเอกสาร SDS ในรูปแบบ
กระดาษก็น่าจะยังคงมีความส าคัญ เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการรับมือกับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี และควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลสารเคมีให้เป็นปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าระบบการประชุมอิเลคทรอนิกส์ 
(E-Meeting System ) มาใช้ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ประชากรที่
ศึกษาจ านวน 15 คน เป็นกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 9 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุม 5 คน และผู้ดูแล
ระบบ 1 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นในการด าเนินการพัฒนาระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ภาพรวมเห็นด้วย
กับการพัฒนาระบบการประชุมฯ (ร้อยละ 93.83)  เมื่อพิจารณารายด้าน 3 ล าดับแรกที่เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบ 
ได้แก่ ด้านระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ (ร้อยละ 96.03)  รองลงมาคือ ด้านการใช้
บริการฐานข้อมูล (ร้อยละ 91.48) และด้านการเข้าใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 87.31) ตามล าดับ 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ภาพรวม อยู่ในระดับดี
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ (Security Test)  รองลงมาคือ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) และด้านสามารถ
ท างานได้ตามฟังก์ชัน (Functional Test) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ:  คณะกรรมการบริหาร , การประชุม , พัฒนา, ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
Abstract 
 The objectives of this research study were to: 1) investigate the opinions on using  
E-meeting system of the executive board committee of Queen Sirikit Heart Center of The Northeast, 
Faulty Medicine, Khon Kaen University 2)  evaluate the effectiveness of E-meeting system. There 
were 15 study participants ,including 9 executive board members, 5  meeting coordinators and 1 
system administrator. The questionnaires and internet-connected personal computer were used as 
the research tool. All data were analyzed using (E –Meeting System) and shown as frequency 
,percentage and standard deviation. 
Study results 
 1. Most of participants were agree on the E-meeting system development ( 93.83 %). 
The first three agreeing opinions on E-meeting system development were: executive board meeting 
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management system (96.03 %), data base service (91.48%), and E-meeting system access (87.31 
%), respectively. 
 2. The overall E-meeting system evaluation score was very good (Mean= 4.23) 
The top three highest scores were: security test, usability test, and functional test, respectively.  
 
Keywords:  Executive Committee, Meeting, Develop, E-Meeting System 
 
บทน า 
 การประชุมเป็นกิจกรรมที่บุคคลหลายฝ่ายมาร่วมประชุมในสถานะของตนเองหรือเป็นผู้แทนของกลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรใด  เพื่อมาให้ข้อมูล รับข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่ก าหนดขึ้นและหัวข้อเรื่องมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  สถานที่  วัน เวลา และระเบียบวาระส าหรับการ
ประชุมนั้นไว้อย่างชัดเจน ( ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ,2526 ) การประชุมที่มีรูปแบบต่าง ๆ 
แต่มีช่ือเรียกต่างกันที่เรียกในภาษาไทย ได้แก่ 1) การชุมนุมทางวิชาการ การประชุมเอก สารัตถ์ การประชุมนานา
ทรรศน์ (convention) (symposium) 2) การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (conference) 3) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ เวิร์กชอป (workshop) 4) การประชุมเป็นทางการ (congress) 5)การสัมมนา (seminar) (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี,2561) ซึ่งในการจัดประชุมแต่ละครั้งต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการประชุม ซึ่ง
หากหน่วยงาน/องค์กรใดมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง จะพบว่าเอกสารประกอบการประชุม มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน
เรื่อยๆ จัดการจัดเก็บเอกสารกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่  ท าให้การค้นหาเอกสารใช้เวลานาน 
 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โครงสร้างการ
บริหารงานมีผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นผู้บังคับบัญชา และคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคณะกรรมการ
ต่างๆ ก ากับดูแลการบริหารงาน และนโยบาย คณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นคณะกรรมการที่ดูแลการ
บริหารงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายคณะแพทยศาสตร์  ซึ่งมีการประชุม 2 ครั้งต่อเดือน การ
ด าเนินการประชุมแต่ละครั้งต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เริ่มตั้งแต่ 1) ก่อนการประชุม อาทิเช่น การขอก าหนดวัน
ประชุม การจัดท าระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม 2) ระหว่างประชุม อาทิเช่น การจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม  และ3) หลังการประชุม อาทิเช่น การบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนการแจ้งมติที่ประชุม 
ซึ่งท่ีผ่านมาการปฏิบัติงานยังมีปัญหาเนื่องจากขั้นตอนการท างานไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ความไม่คล่องตัว ไม่สะดวก 
การสืบค้นเอกสารต่างๆ ค่อนข้างล าบาก กอปรกับการจัดการงานเอกสารมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การถ่ายเอกสาร ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ซึ่งผู้วิจัย เห็นว่า หากไม่มีการน าระบบสารสนเทศมาช่วยลดระยะเวลา
ส าหรับการประชุม จะท าให้อนาคตปริมาณเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ  และการค้นหา
ข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารอาจท าได้ล่าช้า คณะผู้วิจัย จึงได้ออกแบบระบบการประชุมแบบ  E-Meeting System 
เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วเป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ประหยัด  ลดค่าใช้จ่ายป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานเนื่องจากเอกสาร
ประกอบการประชุม เช่น ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบต่างๆ มีมากและกระจัดกระจาย และสอดคล้องตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักคุณธรรม (Merit System) หลักความโปร่งใส (Transparent) หลักความคุ้มค่า 
(Value ) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ตลอดจนเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เหมาะสมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น ก่อนที่จะน าระบบการประชุมมาใช้อย่างเป็นทางการ คณะผู้วิจัย จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องที่เข้าใช้ระบบฯ เพื่อน ามาพัฒนาระบบการจัดประชุมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและง่ายต่อผู้เข้าใช้ระบบ ตลอดจนผู้ใช้ระบบเกิดความมั่นใจ
ในข้อมูลต่างๆ ท่ีน ามาเก็บรักษา ค้นหาและจัดส่งข้อมูล  ซึ่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ประเมินประสิทธิภาพของระบบการประชุมแบบ E-Meeting System ซึ่งออกแบบไว้แล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการประชุมจากนักการศึกษาที่หลากหลาย ที่พัฒนาหรือน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดประชุม โดยศึกษารวบรวม ค้นหา จากต ารา เอกสาร ข้อมูล ผลงานวิจัย ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังนี้  พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์1,ชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์2,กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว3,กิตติ์  เธียร
ธโนปจัย 4,เด่นพงษ์  สุดภักดี5,อนันต์  เจ่าสกุล6 (2555 :บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องระบบจัดการประชุม 
(Meeting Management System) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อน าระบบไปใช้ในที่ประชุมหลายประชุมพบว่า ระบบนี้
ช่วยจัดการประชุมได้เป็นอย่างดีและสามารถลดการสิ้นเปลืองกระดายและงบประมาณได้ด้วย ชุติมา หงส์วิเศษ 
(2547 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาการระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์  มาใช้ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี:ศึกษาจากความคิดเห็นของข้าราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า การน าระบบ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับการน า
ระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วน
เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศความเกี่ยวข้องกับการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการยอมรับ
เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการน าระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553). ได้น าระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาและปรับปรุงโดยส านักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้กับงานการ
ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ประสิทธิภาพ
โดยรวมในการท างานร่วมกันด้านการสื่อสาร ที่เข้าใจตรงกัน และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กรโดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน โดยระบบผู้จัดการประชุมสามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 
น าเรื่องที่เสนอเข้าสู่วาระต่างๆ จัดท ารายงานการประชุม ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเรียกดูข้อมูลประกอบการประชุมได้ก่อน/ระหว่าง/หลังการประชุม และสามารถเรียกดูข้อมูลการประชุม
ย้อนหลังได้ 
 วิทวัส พันธุมจินดา (2559). ได้ศึกษาการลดกระดาษดว้ยระบบประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับทุกอุปกรณ์
โมบาย  ของการประชุมทั้งหมด 450 การประชุม ของมหาวิยาลัยบูรพา  ผลการศึกษาพบว่า  หลังจากน าระบบการ
ประชุมแบบอิเลคทรอนิกส์เป็นระยะเวลาหนึ่งปี  มหาวิทยาลัยบูรพาและส่วนงานที่มีการประชุมด้วยระบบ  e-
meeting  สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษประมาณ 2,716,266 แผ่น  จ านวนประมาณ 5,430 รีม  คิดเป็นเงิน
ประมาณที่ประหยัดได้ถึง  597,300 บาท  
 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้ Software ช่ือ Visual Studio 2015 และ 
Microsoft SQL Server 2008 ในการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯได้จัดซื้อโปรแกรม Visual Studio 
2015 และ Microsoft SQL Server 2008 กับ Microsoft เรียบร้อย เพื่อให้เป็นตัวเดียวกันกับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
และระบบถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา C# และใช้ฐานข้อมูลเป็น MS SQL Server เนื่องจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯมีการใช้
ฐานข้อมูล SQL Server เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว โดยข้อพิเศษของระบบสามารถรายงานข้อมูลและประมวลข้อมูลแยก
ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และหลักการบริหารด้วย 4 M การรายงานจ านวนผู้เข้าประชุมในรอบปีงบประมาณ 
ตลอดจนใช้งานได้ทางโทรศัพท์มือถือ 
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วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ กรรมการบริหารศูนย์หัวใจสริิกิติ์ฯ 9 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุม 
5 คน และผู้ดูแลระบบ 1 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เป็นแบบสอบถาม และคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้และเช่ือมต่อเครื่องแม่ข่ายเช่าผู้
ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ซอฟแวร์ที่ใช้เป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา C# และใช้ฐานข้อมูลเป็น MS SQL Server 
การพัฒนาโปรแกรมใช้ Visual Studio 2015 และ Microsoft SQL Server 2008 ในการออกแบบฐานข้อมูล ส่วน
ฐานข้อมูลใช้ SQL Server โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่  ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาระบบการประชุมแบบ E-Meeting System  ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถาม การประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ  E-Meeting System  ซึ่งผู้ตอบสอบถามทดลองเข้าไปใช้ระบบ E -Meeting 
System ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบค าถามชุดนี้ 
 3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ของนักการศึกษาและนักวิจัย ที่ได้ท าการศึกษาและทดลองใช้หรือพัฒนาระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเรื่องการศึกษาวิจัยของผู้วิจัย และแบบสอบถามนี้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญที่ระบุไว้ในกิตติกรรมประกาศ เพื่อตรวจสอบเนื้อหา ภาษา และการใช้ประโยชน์ในการประชุมจริง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อม ู
  ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปยังประชากรโดยก าหนดระยะเวลาการส่งคืน ได้รับกลับคืนร้อยละ 100 
ทั้ง 2 ชุด 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถานภาพทั่วไปของประชากร วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ส่วนความเห็น
และการประเมินประสิทธิภาพระบบ วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 6. การแปลผลข้อมูล 
  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2547) ดังนี ้
  คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับดีมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับพอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
 7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  7.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินพัฒนาระบบ หมายถึง ข้อเสนอแนะ ความรู้สึกตลอดจน
แนวทางที่น ามาเป็นข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบการประชุม ที่ได้จากคณะกรรมการบริหารศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  7.2 ประสิทธิภาพระบบการประชุม หมายถึง  การจัดประชุมที่สะดวก รวดเร็วเป็นระบบ ง่ายต่อ
การเก็บรักษาข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
  7.3 รูปแบบการประชุม หมายถึง รูปแบบหรือระบบ E-Meeting System ที่น ามาใช้ส าหรับการ
ประชุมผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  7.4 คณะกรรมการ หมายถึง  คณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯรองผู้อ านวยการศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ฯ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส านักงาน  หรือบุคคลที่ผู้อ านวยการ เห็นควร 
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  7.5 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ หมายถึง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ผลการศึกษา 
 1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ผู้ปฏิบัติงานประชุม และผู้ดูแลระบบต่อการ
ด าเนินการพัฒนาระบบการประชุมแบบ E-Meeting System 
  1.1 ความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบ (ร้อยละ 93.83) โดย 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ ด้านการใช้บริการฐานข้อมูล(ร้อยละ 95.56) รองลงมาคือ ด้านการเข้าใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(ร้อยละ 94.44) และด้านระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ (ร้อยละ 92.06) ตามล าดับ
(ตารางที่ 1) 
  1.2 ความคิดเห็น เกี่ยวกับระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พบว่า เห็น
ด้วยกับด้านระบบการจัดประชุม (ร้อยละ 92.06) โดย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการด าเนินการจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม (ร้อยละ 100 ) รองลงมาคือ ด้านสร้างรายงานการประชุมระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ 
(88.89) และด้านการปรับเปลี่ยนระบบการประชุมแบบเดิม เป็นระบบ E-Meeting System (ร้อยละ 77.78) 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
  1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเข้าใช้งานระบบ E-Meeting System พบว่า เห็นด้วยกับด้านการ
เข้าใช้งานระบบประชุม E-Meeting System (94.44) โดยมีล าดับ ได้แก่ ด้านการจัดการระดับความปลอดภัยหรือ
ก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล (100) รองลงมา ด้านผู้ดูแลการประชุม/ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง ลบ แก้ไข รายการ
ต่างๆ ได้ สิทธิ์การใช้งาน หัวข้อการประชุม วาระการประชุม ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม 
(66.67) ตามล าดับ(ตารางที่ 3) 
  1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการฐานข้อมูล พบว่า เห็นด้วยกับด้านการใช้บริการฐานข้อมูล 
(ร้อยละ 95.56)  โดย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการน าเสนอผู้บริหาร (มติที่
ประชุมแยกตามยุทธศาสตร์)  (ร้อยละ 100.00) รองลงมา ด้านน าการใช้งานระบบการประชุมมาปรับใช้ใน
คณะกรรมการชุดต่างๆได้ และด้านระบบสามารถใช้งานเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของระบบบนอุปกรณ์โมบาย เช่น ไอ
แพด แอนดรอยด์ (ร้อยละ 88.89) ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาระบบการประชุมแบบ E-Meeting System โดยภาพรวม 

การพัฒนาระบบการประชุม แบบ E-Meeting System เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติฯ์ 92.06 7.94 
การเข้าใช้งานระบบ E-Meeting System 94.44 5.56 
การใช้บริการฐานข้อมลู 95.56 4.44 

รวม 93.83 6.17 
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

ระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
ฯ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ศูนย์หัวใจสิริกิติจ์ะด าเนินการปรับเปลีย่นระบบการ
ประชุมแบบเดิม เป็น ระบบ E-Meeting System 

7 77.78 2 22.22 

2. การจัดส่งเอกสารก่อน/หลังการประชุมต่างๆจะสรา้งและ
จัดส่งด้วยระบบ E-Meeting System   

9 100.00 - - 
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ระบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
ฯ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. ระบบ E-Meeting System สามารถสืบค้นวาระ/เอกสาร
การประชุมทีต่้องการได้  

9 100.00 - - 

4. ระบบE-Meeting System สามารถเรียกดูข้อมลู
ประกอบการประชุมได้ก่อน/ระหวา่ง/หลัง และย้อนหลังการ
ประชุมได้  

9 100.00 - - 

5. ระบบE-Meeting System สามารถจัดหมวดหมู่วาระการ
ประชุมแยกตามรายการ 

9 100.00 - - 

6. สามารถสร้างรายงานการประชุมระบบจดัการผู้ใช้งาน
ระบบ 

8 88.89 1 11.11 

7. การจัดส่งวาระการประชุม/เอกสาร สามารถส่งได้ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด หากพ้นก าหนด ระบบจะไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ ต้องแจ้งเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

7 77.78 2 22.22 

รวม 58 92.06 5 7.94 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ E-Meeting System 

การเข้าใช้งานระบบ E-Meeting System 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธ์ิในการ
เข้าถึงข้อมูล 

9 100.00 - - 

2. ผู้มีสิทธ์ิเข้าดูระบบการประชุมจะต้องเป็นผู้บริหาร/
คณะกรรมการหรือผู้ได้รับสิทธ์ิจากหน่วยงาน 

9 100.00 - - 

3. ผู้ไดร้ับสิทธ์ิเข้าใช้ระบบจัดประชุมต้องมีชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน 

9 100.00 - - 

4. การเข้าใช้งานควรแบ่งประเภทผู้เข้าใช้งานเป็นกลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้บริหาร/กรรมการ กลุ่มผู้ดูแลระบบ กลุ่มผู้ดูแลการ
ประชุม และกลุ่ม ผู้เยีย่มชม 

9 100.00 - - 

5. กรณีให้สิทธ์ิผูเ้ยี่ยมชม/บุคคลทัว่ไป จะสามารถดูข้อมูลได้
บางส่วนเท่านั้น  

9 100.00 - - 

6. ผู้ดูแลการประชุม/ผู้ดูแลระบบสามารถสรา้ง ลบ แก้ไข 
รายการต่างๆ ได้ สิทธิ์การใช้งาน หัวข้อการประชุม วาระการ
ประชุม ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม 

6 66.67 3 33.33 

รวม 51 94.44 3 5.56 
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการฐานข้อมลู 

การใช้บริการฐานข้อมลู 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการน าเสนอผู้บริหาร 
รายการต่างๆ คือ มติที่ประชุมแยกตามยุทธศาสตร์ สรุป
จ านวนผู้ประชุมตามรายไตรมาส  

9 100.00 - - 
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การใช้บริการฐานข้อมลู 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2.สามารถท าการตรวจสอบประวตัิการใช้งานของผู้เข้าใช้งาน
ระบบได ้

9 100.00 - - 

3. สามารถน าการใช้งานระบบประวัติการใช้งานของผู้เข้าใช้
งานระบบได ้

9 100.00 - - 

4. สามารถน าการใช้งานระบบการประชุมมาปรับใช้ใน
คณะกรรมการชุดต่างๆได ้

8 88.89 1 11.11 

5. ระบบสามารถใช้งานเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของระบบบน
อุปกรณ์โมบาย เช่น ไอแพด แอนดรอยด์ ได้  

8 88.89 1 11.11 

รวม 43 95.56 2 4.44 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ  E-Meeting System 
  2.1 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ  E-Meeting System  ภาพรวม มีความคิดเห็นต่อระบบ
การประชุมฯ อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  ( ค่าเฉลี่ย= 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด ( X= 4.97 ) รองลงมาคือ 
การประเมินลักษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด  (X = 4.20)  การประเมินผล
ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของระบบว่าสามารถท างานไดต้ามฟังก์ชันมากน้อยเพียงใด (X = 4.01)  (ตารางที่ 5) 
  2.2 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ  E-Meeting System  ด้าน Functional Requirement 
Test  ภาพรวม มีความคิดเห็นต่อระบบการประชุม อยู่ในระดับดีมาก (X= 3.72 ) พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การประเมินความสามารถของระบบในด้านการจัดการเอกสาร (X=  4.40 ) รองลงมาคือ ความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการประชุม (X= 4.27) และความสามารถของระบบในด้านการค้นหาข้อมูล (X= 4.20) (ตารางที่ 6) 
  2.3 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ  E-Meeting System  ด้าน Functional Test  ภาพรวม 
มีความคิดเห็นต่อระบบการประชุม อยู่ในระดับดีมาก (X=4.01) พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความครอบคลุม
ของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง (X=4.53 ) รองลงมาคือ ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า (X=4.20) 
และความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล (X=4.00) (ตารางที่ 7) 
  2.4 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ  E-Meeting System  ด้าน Usability Test  ภาพรวม มี
ความคิดเห็นต่อระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อยู่ในระดับดีมาก (X=4.20) พบว่า ด้านท่ี
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ (X=4.53 )รองลงมาคือ ความเหมาะสมใน
การวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ (X=4.33) และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรบนจอภาพ (X=
4.27) (ตารางที่ 8) 
  2.5 ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ  E-Meeting System  ด้าน Security Test ภาพรวม มี
ความคิดเห็นต่อระบบการประชุมอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด (X=4.97) พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การก าหนดรหัส
ผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ(X=4.80)  รองลงมาคือ การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้

ระบบในระดับต่างๆ (X=4.33) และการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง (X=4.20) (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 5  ประสิทธิภาพระบบการประชุมแบบ E-Meeting System  โดยภาพรวม 

ประสิทธิภาพระบบฯ �̅� S.D. แปลผล 

ด้าน Functional Requirement Test  3.72 0.08 ดีมาก 
ด้าน Functional Test 4.01 0.08 ดีมาก 
ด้าน Usability Test 4.20 0.11 ดีมาก 
ด้าน Security Test 4.97 0.14 ดีมากท่ีสดุ 

รวม 4.23 0.03 ดีมากที่สดุ 
ตารางที่ 6  ประสิทธิภาพระบบ E-Meeting System  ด้าน  Functional Requirement Test 

Functional Requirement Test �̅� S.D. แปลผล 

ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการประชุม 4.27 0.46 ดีมากท่ีสดุ 
ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการเอกสาร 4.40 0.51 ดีมากท่ีสดุ 
ความสามารถของระบบในดา้นการค้นหาข้อมลู 4.20 0.41 ดีมาก 
ความสามารถของระบบในดา้นการเพิ่ม ลบ แกไ้ขข้อมูล 4.07 0.59 ดีมาก 

ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงผลในรูปแบบกราฟ 2.20 0.41 พอใช้ 
ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการรายงานผลในรปูแบบ
เอกสารของโปรแกรม Microsoft Word 

2.53 0.52 พอใช้ 

ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการประชุม 4.40 0.63 ดีมากท่ีสดุ 
รวม 3.72 0.08 ดีมาก 

ตารางที่ 7  ประสิทธิภาพระบบ E-Meeting System  ด้าน Functional Test 

Functional Test �̅� S.D. แปลผล 

ความถูกต้องในการจัดเกบ็ข้อมูลน าเข้า 4.20 0.56 ดีมาก 
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมลู 4.00 0.65 ดีมาก 
ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 3.80 0.68 ดีมาก 
ความถูกต้องในการลบข้อมลู 3.93 0.70 ดีมาก 
ความถูกต้องของผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการประมวลผล 3.80 0.68 ดีมาก 
ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 4.20 0.68 ดีมาก 
ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 4.53 0.52 ดีมากท่ีสดุ 
การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 3.60 0.51 ดีมาก 

รวม 4.01 0.08 ดีมาก 
ตารางที่ 8  ประสิทธิภาพระบบ E-Meeting System  ด้าน Usability Test 

Usability Test �̅� S.D. แปลผล 

ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 3.93 0.46 ดีมาก 
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรบนจอภาพ 4.27 0.59 ดีมากท่ีสดุ 
ความเหมาะสมของการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.53 0.52 ดีมากท่ีสดุ 
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพ  4.27 0.70 ดีมากท่ีสดุ 



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

82 

เพื่ออธิบายสื่อความหมาย 
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.27 0.70 ดีมากท่ีสดุ 
ความเหมาะสมในการปฏสิัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.00 0.38 ดีมาก 
ความเหมาะสมในการวางต าแหนง่ของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.33 0.49 ดีมากท่ีสดุ 
ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบตัิตามได้โดยง่าย 4.00 0.53 ดมีาก 

รวม 4.20 0.11 ดีมาก 
 

ตารางที่ 9  ประสิทธิภาพระบบ E-Meeting System  ด้าน Security Test 

Security Test �̅� S.D. แปลผล 

การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ข้าใช้ระบบ 4.80 0.41 ดีมากท่ีสดุ 
การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ 4.33 0.49 ดีมากท่ีสดุ 
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 4.20 0.68 ดีมาก 

รวม 4.97 0.14 ดีมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งน้ี ร้อยละ 93.35 เห็นด้วยกับการที่จะพัฒนาระบบการประชุมเดิมให้เป็นระบบแบบ E-
meeting System และเมื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบที่ผู้วิจัยและคณะได้พัฒนาขึ้น พบว่า ประสิทธิภาพของ
ระบบฯ ภาพรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของระบบ 3 อันดับแรกเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลฯ  (Security Test) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบฯ  (Usability Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และด้าน
ความสามารถของการท างานได้ตามฟังก์ชันฯ (Functional Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ตามล าดับ 
 ความคิดเห็นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะพัฒนาระบบการประชุมเป็นแบบ E-meeting System) อาจเป็น
เพราะในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่การท างานหรือการใช้ชีวิตประจ าวันของทั้งคนและหน่วยงาน ต้องเพิ่ม Social media  
มีการน าระบบหรือประสิทธิภาพต่างๆ ของไอทีมาประยุกต์และปรับใช้งาน  อีกท้ังอาจเห็นว่า ระบบท่ีจะพัฒนาขึ้นนี้ 
จะเป็นระบบที่ช่วยในการจัดการประชุมได้เป็นอย่างดี สะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ลดการสิ้นเปลืองของกระดาษ
และงบประมาณที่เคยใช้ในการประชุมแบบเดมิๆ ท าให้ฝ่ายเลขานุการและผูจ้ัดประชุมท างานไดง่้ายขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ พัชราภรณ์  จิรานุวัฒนวงษ์ และคณะ (2555) ที่พบว่า การน าระบบการประชุมแบบ Meeting 
Management System มาใช้ในที่ประชุมหลายประชุม พบว่า มีระบบนี้ช่วยจัดการประชุมได้เป็นอย่างดีและ
สามารถลดการสิ้นเปลืองกระดาษและงบประมาณได้ด้วย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิทวัส พันธุจินดา 
(2560) ที่พบว่า เมื่อน าระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) มาใช้ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษประมาณ 2,716,266 แผ่น คิดเป็นประมาณ 5,430 รีม 
คิดเห็นงบประมาณที่ประหยัดไปมากถึง 597,300 บาท ส่งผลให้เกิดการใช้ระบบนี้ท่ัวท้ังองค์กร 
 ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการประชุมแบบ E-meeting System ที่พบว่า  ภาพรวม
ของระบบอยู่ในระดับที่ดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.23 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อาจเนื่องมาจากหลายๆ 
ปัจจัยที่ท าให้ค่าประเมินสูง เช่น 1) ผู้ออกแบบระบบ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานประชุม และมีความสามารถ
ในการออกแบบหรือพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี  2) ผู้ประเมินระบบ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้ใช้ระบบนี้โดยตรง 
มีความใส่ใจที่จะเข้าไปประเมินประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล เหมาะกับการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นต้น 
 หากพิจารณาเป็นรายด้านของประสิทธิภาพของระบบนั้น พบว่า ประสิทธิภาพของระบบ 3 อันดับแรก
เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้าน Security Test ด้าน Usability Test และด้าน Functional Requirement 
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Test ตามล าดับ อาจเป็นเพราะระบบท่ีจะมีประสิทธิภาพสูงนั้น จะต้องมีการออกแบบโดยเน้น ความปลอดภัยด้าน
ข้อมูลเป็นส าคัญความสะดวกและง่ายต่อการเข้าใช้งาน และการใช้งานตามฟังก์ช่ันต่างๆ ต้องใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเช่ือมต่อกับข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ ความ
เช่ียวชาญของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบเป็นอย่างดี ที่สามารถออกแบบการใช้และการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมได้อย่างลงตัว สามารถท าให้การเข้าใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจการ
ประชุมทุกๆ ด้านได้  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นและประสิทธิภาพของระบบการประชุมแบบ E-meeting System ของศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ พบว่า โดยภาพรวมเห็นด้วยที่จะมีการพัฒนา และพบว่าประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความ
เหมาะสมกับสภาพการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ เป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นควรให้มีการน าระบบนี้มาใช้ในการ
ประชุมฯ โดยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยตามค าแนะน าของผู้ใช้ระบบ เช่น ควรมีการพัฒนาให้ระบบ
สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ และให้มีการพัฒนาให้ระบบสามารถรายงานผลในรูปแบบเอกสารของโปรแกรม 
Microsoft Word ได้  และจากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี ้
 1. จัดประชุมหรือฝึกอบรมการใช้ระบบแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานระบบฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการพัฒนาระบบหรือแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอีกครั้ง ก่อนน าระบบมาใช้งานจริงๆทั้งนี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบดังกล่าว สามารถน ามาใช้ในการประชุมผู้บริหารได้ 
 3. ควรมีการประเมินการใช้ระบบของผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบให้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 4. ในการศึกษาครั้งต่อไป เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการแก้ไข กรณีที่ระบบไม่สามารถน ามาใช้
ส าหรับการจัดประชุมได้ อันอาจเนื่องมาจาก ระบบไฟฟ้า หรือปัจจัยอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีเป้าหมายในการศึกษาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศในห้องปฏิบัติการกลางคณะ 
เภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยการตรวจนับจ านวนเช้ือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอากาศภายใน
ห้องปฏิบัติการกลาง ด้วยวิธี  Settle plate โดยได้ท าการตรวจคุณภาพอากาศห้องปฏิบัติกลางจ านวน 3 ห้องได้แก่
ห้องปฏิบัติการ 301 303 และ 403 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ในอากาศที่พบอยู่ในช่วง 10-30 
CFU/dm2/h เมื่อน าผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน  IMA (The Index of 
Microbial Air Contamination) พบว่าคุณภาพทางอากาศทางจุลชีววิทยาภายในห้องปฏิบัติการกลางอยู่ในระดับ  
“ด”ี 
ค าส าคัญ:  การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศ, ห้องปฏิบัติการกลาง, วิธี  Settle plate 
 
Abstract 
 This research objective was to study the air microbial contamination of indoor air in 
Central Laboratory, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University by quantitative 
determination of the microorganisms. Settle plate method was used to collect samples from 3 
rooms of Central Laboratory, including room N0. 301, 303 and 403. The results showed that the 
quantity of air microbial contamination were ranged of 1 0 - 3 0  CFU/dm2 / h. Comparison of the 
microbial quality by using The Index of Microbial Air Contamination: IMA standard, microbiological 
quality of indoor air in Central Laboratory was in “GOOD” class. 
 
Keywords:  air microbial contamination, Central Laboratory, Settle plate method 
 
บทน า 
 คุณภาพอากาศภายในอาคาร มีความส าคัญ เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพ  คุณภาพชีวิตของ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องทางด้านคุณภาพอากาศ  ได้แก่  อุณหภูมิ  ความช้ืนปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
กลิ่น ฝุ่นละออง  และเชื้อก่อโรคต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศ ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณภาพอากาศการศึกษาคุณภาพ
ทางอากาศทางจุลชีววิทยาภายในห้องปฏิบัติการกลางคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็น
ห้องปฏิบัติการที่มีนิสิตท าปฏิบัติการประมาณ  60-70  คน  เป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้
เพื่อ  ตรวจคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาของห้องปฏิบัติการกลางทั้ง  3  ห้อง  มีปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
พฤษศาสตร์ สรีรวิทยา เคมี และทางเภสัชกรรม มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับใด 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 อากาศประกอบด้วย ก๊าซชนิดต่าง ๆ ไอน้ าและฝุ่นละออง ซึ่งส่วนผสมนี้  ปริมาณของก๊าซจะคงที่ แต่ไอ
น้ าและฝุ่นละอองจะแตกต่างกันไป  ซึ่งในส่วนผสมของฝุ่นละอองจะประกอบด้วยแบคทีเรีย  ยีสต์  รา  ละอองเกสร
และอื่น ๆ อีกด้วย  สิ่งปนเปื้อนจากภายในอาคารอาจมีสาเหตุจากแหล่งก าเนิดหลายประเภทภายในอาคาร เช่น 
เฟอร์นิเจอร์  สารท าความสะอาด  รวมทั้งลักษณะกิจกรรมหรือลักษณะส่วนบุคคลของผู้อาศัยหรือผู้ใช้อาคาร  
นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมภายในอาคารยังมีปฏิสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ระบบการก่อสร้าง  ได้แก่
การออกแบบแรกเริ่มและการปรับปรุงในภายหลังเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบเครื่องจักร รวมทั้งเทคนิคในการ
ก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศทั้งสิ้น ตัวอย่างงานวิจัย
คุณภาพอากาศภายในอาคารในประเทศไทย (กรมอนามัย, 2559) 
 

ประเภทอาคาร คุณภาพอากาศ อ้างอิง 
อาคารส านักงาน ผลการศึกษาในอาคารส านักงาน 8 แห่ง พบว่า มีปัจจัย 

เสี่ยงท่ีท าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคภายในอาคารได้7  
ปัจจัย ดังน้ี 
1) วัสดุและเครื่องใช้ส านักงานท่ีมคีุณสมบัติในการดูดซับ 
ความช้ืน 
2) สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นซอกมุม 
3) อากาศที่มีความช้ืนสูง 
4)การเตรยีมพื้นท่ีในการท าความสะอาดทีไ่ม่เพียงพอ 
5) ปัญหาจากงานระบบปรับอากาศ 
6) แนวทางการประหยัดพลังงาน 
7) การท าความสะอาดและการตดิตั้งอุปกรณ์ที่ผดิวิธ ี
นอกจากน้ียังพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้อาคารเป็นสาเหต ุ
ส าคัญต่อการสะสมของเชื้อโรคภายในอาคารได ้
มาตรฐานอ้างอิง:  ASHRAE 

ดารณี  จารีมติรและ
คณะ, 
2549 

ห้างสรรพสินค้า ผลการตรวจประเมินห้างสรรพสินค้า จ านวน 50 แห่ง ไม่ 
พบปัญหาเช้ือแบคทีเรยีลีจโีอเนลลา ไรฝุ่น และ 
สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
มาตรฐานอ้างอิง:  Guidelines for Good Indoor Air 
Quality in Office Premises (1996) ของประเทศ 
สิงคโปร ์

ณหทัย เลิศการคา้สุข 
และคณะ, 2554 

ศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละ 47 ของตัวอย่างอากาศทีเ่ก็บในอาคารศูนย์เด็กเล็ก
พบระดับเช้ือรา แบคทีเรีย และฝุน่เกินค่าแนะน าโดยที่
ระดับเชื้อราและแบคทีเรยีพบปรมิาณสูงสุดในห้องนอนและ
ห้องนั่งเล่นมาตรฐานอ้างอิง: World Health 
Organization (WHO) 

Pipat L et al., 2012 

 
 ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาภายในอาคาร
โดยตรง แต่ก็มีกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง คือ 
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ลง
วันท่ี  30 พฤษภาคม  2520 
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 - กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อม ในการทางานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.  2549 
 - กฎกระทรวงฉบับท่ี  33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522หมวด  
2 ระบบระบายอากาศ  ระบบไฟฟ้า  และระบบป้องกันเพลิงไหม้  ได้กาหนดอัตราการระบายอากาศในอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษไว้ ได้แก่ โรงพยาบาล ห้องพักในโรงแรม หรืออาคารชุด สานักงาน ฯลฯ 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่  6/2538 เรื่อง  กาหนดจานวนคนต่อจานวนพื้นที่ของอาคารที่พัก
อาศัยที่ถือว่า มีคนอยู่มากเกินไป ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้กาหนดพื้นที่ในอาคารให้มีไม่
น้อยกว่า  3 ตารางเมตร/คน  และได้กาหนดเช่นเดียวกันนี้สาหรับพื้นที่ของคนงานก่อสร้างและของอาคารโรงงาน
ด้วย ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  7/2538 และ  8/2538 ในการวิจัยนี้ได้ใช้ค่ามาตรฐาน  IMA :The 
Index of Microbial Air Contamination (C. Pasquarella 2000)  เป็นค่าที่ใช้ในการบอกคุณภาพของอากาศทาง
จุลชีววิทยาว่าอยู่ในระดับใด 
 
วิธีการวิจัย 
 1. สถานท่ีเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ  คือห้องปฏิบัติการกลาง 3 ห้อง ได้แก่ 301 303 และ403 
 2. การตรวจปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศใช้วิธี settle plate โดยเปิดจานอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดPCA 
(Plate Count Agar) และ  SDA (Sabouraud Dextrose Agar) ห่างจากผนัง 1 เมตร สูงจากพ้ืน 1 เมตร เป็นเวลา 
1 ชม.  (C. Pasquarella, 2000)  จ านวน  5 ต าแหน่งของห้องปฏิบัติการ ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ  โดยท าการวิจัยเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเชื้อจลุินทรีย์ในอากาศพบท่ี 10-30  CFU/dm2/h ต่อจานอาหารเลี้ยงเช้ือ
ซึ่งผลเฉลี่ยจ านวนจุลินทรยี์ต่อสัปดาห์ 14.6-24.5  CFU/dm2/h และค่าเฉลี่ยโดยรวม  18.08-21.60 CFU/dm2/h 
ผลตาม ตารางบันทึกสรุปผลการศกึษาปริมาณเช้ือจุลินทรยี์ในอากาศท่ีพบในห้องปฏิบัติการ 
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ตารางบันทึกสรุปผลการศึกษาปรมิาณเชื้อจลุินทรีย์ในอากาศที่พบในห้องปฏิบัติการ 

 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการศึกษาการปนเปื้อนของจุลนิทรีย์ในอากาศในห้องปฏิบัติการกลางคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 ห้องพบว่า
มีจุลินทรยี์ปนเปื้อนเฉลี่ย 18.08-21.60 CFU/dm2/h เมื่อน าผลการวิเคราะหค์ุณภาพอากาศที่ได้มาเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน IMA (The Index of Microbial Air Contamination) พบว่าคุณภาพทางอากาศทางจุลชีววิทยา
ภายในห้องปฏิบัติการกลางทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับ “ด”ี เนื่องจากห้องปฏิบัติการกลาง ทั้ง 3 ห้องมีการ
ระบายอากาศท่ีดี การท าความสะอาดสม่ าเสมอ และผู้ใช้ห้องปฏิบัตกิารไดป้ฏิบัตติามระเบยีบ เช่น ไมน่ าอาหาร  
เครื่องดื่มหรือสัมภาระเข้าห้องปฏบิัติการ 

ตารางแสดงค่ามาตรฐาน  IMA (The Index of Microbial Air Contamination) 
 

 
 

 การตรวจติดตามการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศ ท าให้ทราบถึงคุณภาพอากาศในห้องทดสอบว่า 
มีคุณภาพอยู่ระดับใด ถ้าอยู่ในระดับไมด่ีจะได้มาวิเคราะห์ให้ข้อมลูแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  
เพื่อประโยชนส์ าหรับผู้ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ 
 
เอกสารอ้างอิง 
อรจิรา แสงเขิ่ง. (2559). การศึกษาคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาภายในอาคารคณะเกษตรศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร. วิทยานิพนธ ์วท.บ. สาขาวิชา
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร 
C. Pasquarella, O. Pitzurra† and A. Savino. (2000). The index of microbial air contamination. 
 Journal of Hospital Infection (46), 241–256. 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2559. คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อการตรวจประเมิน 
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บทคัดย่อ 
 หลักการและวัตถุประสงค์ การวัดความพึงพอใจผู้ป่วยเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดงานพัฒนาคุณภาพตาม
กระบวนการรับรองมาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) ของงานบริการวิสัญญี ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะผู้วิจัยจึงศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการวิสัญญี เพื่อน าผลที่ได้ไป
เป็นข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิสัญญีที่ดีต่อไป 
 วิธีการศึกษา เป็นวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาในผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมาใช้บริการวิสัญญีแบบไม่เร่งด่วนท่ีห้องผ่าตัด อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยส่ง
แบบสอบถามทั้งหมด 71 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแบบสอบถามคืน 71 คน 
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหาจากวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน โดยมีค่าคะแนน 1 ถึง 4 และ
น ามาวิเคราะห์ค่าสถิติเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS 16  
 ผลการศึกษา  ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการจากวิสัญญีโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ 3.75 ± 0.68   
ที่ห้องผ่าตัดพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.65 ± 0.54 ถึง 3.86 ± 0.35   ที่ห้องพักฟื้นพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
3.67 ± 0.66 ถึง 3.68 ± 0.64   การติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัดพบความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.72 ± 0.57 ถึง 3.75 ± 
0.68  ปัญหาส าคัญที่พบได้แก่ ไม่รู้จักทีมวิสัญญีมีร้อยละ 52.1   ความเข้าใจเทคนิคการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง
และการระงับปวดหลังผ่าตัดมีเพียงร้อยละ 40.8  และ ร้อยละ 50.7 ตามล าดับ 
 สรุป จากการศึกษาพบผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดแต่ควรพัฒนาการแนะน าตัวเอง 
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามข้อสงสัยมากข้ึนเกี่ยวกับเทคนิคการระงับความรู้สึกและการระงับความเจ็บปวดเพื่อให้
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้ป่วย, การให้ยาระงับความรู้สึก, การให้บริการวิสัญญี 
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Absrtact 
 Background and objective. Customer satisfaction is a key indicator for accreditation by 
The Joint Commission International ( JCI)  of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital. 
Patient is the most important customer of interest. The objective of current study was to evaluate 
the satisfaction of patient with anesthesia service and identified the subjects that need continuous 
quality improvement. 
 Methods. This was a descriptive study.  The inclusion criteria were patients who were 15 
years old and above undergoing elective surgery at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast 
Hospital.  We distributed 71 questionnaires during May and July, 2016 and received 100% 
responses.  The questionnaire, with score 1 to 4, was validated by 2 senior anesthesiologists.  The 
data were analyzed and presented as number (%) and mean ± SD using SPSS 16. 
 Results. The overall satisfaction score was 3.75 ± 0.68.  The score regarding anesthetic 
service in operating room was 3.65 ± 0.54 to 3.86 ± 0.35.  At PACU, the score was 3.67 ± 0.66 to 
3.68 ± 0.64.  As for postoperative visit, the score was 3.72 ± 0.57 to 3.75 ± 0.68.  The identified 
problems that need further improvement were: 52.1% of patients did not recognized anesthetic 
team; 40.8% of patients did not understand technique of general/regional anesthesia and 85.0% 
did not understand technique of postoperative pain management.   
 Conclusions The majority of the patients had very high level of satisfaction.  Nevertheless, 
anesthesia personnel should improve on self introduction, increasing patient participation in making 
decision, and let patient ask questions about anesthetic and postoperative pain techniques to 
enhance patient satisfaction. 
 
Keywords : Patient satisfaction, general anesthesia, anesthesia services 
 
บทน า 
 บุคลากรในทีมวิสัญญีมีบทบาท หน้าท่ีด้านการประเมินและให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การดูแลผู้ป่วย
ระหว่างผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ซึ่งแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ
บริการวิสัญญีจะเป็นบริบทเฉพาะส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่การเตรียมความ
พร้อมท้ังร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด มีการประเมินความเสีย่ง ประกอบการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายกอ่น
เริ่มให้บริการระงับความรู้สึก ให้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนรว่ม
ในการซักถามและรับทราบความเสี่ยงทางวิสัญญีวิทยาที่อาจจะเกิดขึ้น ในระยะผ่าตัดผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการเฝ้า
ระวัง ระหว่างให้ยาระงับความรู้สึกตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่น
และปลอดภัย และพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกวินาทีของการผ่าตัด  ความพึงพอใจด้านบริการของผู้ป่วย 
(patient satisfaction) เป็นหนึ่งในหลายดัชนีช้ีวัดคุณภาพงานบริการดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาจะ
น าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริการวิสัญญีและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจยั 
 จากการศึกษาของ Kim และคณะ และ Gebremedhn และคณะ ได้ให้ความส าคัญของบริการด้าน
การแพทย์ว่า การที่ผู้ป่วยได้ให้ผลการประเมินคุณภาพท่ีได้รับจากบริการทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังจากที่ผู้ป่วย
แต่ละราย มีความจ าเป็นต่อธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ผู้ให้บริการพยายามสร้างความเข้าใจ และพยายามสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ  นอกจากนี้การศึกษา
ของเทพกร และคณะ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการวิสัญญีในแต่ละระยะของกระบวนการ
บริการวิสัญญี ตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด หลังผ่าตัดทันที ที่ห้องพักฟื้น และการตรวจเยี่ยมหลังผ่าตัด 
พบว่าผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแต่ละระยะอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 98 
 วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย. การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัย 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล) 
 การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หมายเลข HE591121 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท าการศึกษาใน
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจ านวน 71 รายที่มาใช้บริการวิสัญญีระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้ป่วย
จะถูกคัดเลือกเข้ามาศึกษาโดยมีเกณฑ์คัดเลือกเข้า (inclusion criteria) คือผู้ป่วยมาใช้บริการวิสัญญีแบบไม่เร่งด่วน 
(elective case) ที่ห้องผ่าตัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการให้ข้อมูลและให้
ความยินยอม (informed consent) และเก็บข้อมูลภายหลังเสร็จผ่าตัด 24 - 48 ช่ัวโมง มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และ
สามารถตอบค าถามได้ และมีเกณฑ์คัดผู้ป่วยออก (exclusion criteria) คือผู้ป่วยมีปัญหาระบบประสาทและสมอง 
หรือมีปัญหาทางด้านหู คอ จมูกซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินหรือการสื่อสาร ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต และ
อยู่ในสภาวะป่วยหนัก (ASA class 3 และ 4) และผู้ป่วยท่ีไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 การแจกแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กับผู้ป่วยเมื่อไปตรวจเยี่ยมผู้ปว่ย
ก่อนผ่าตัดเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลงานวิจัยโดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยให้ได้ใช้บริการวิสัญญีตามขั้นตอนมาตรฐานของงาน
วิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกขั้นตอน และแจ้งให้ผู้ป่วยทุกรายทราบว่าหลังผ่าตัดจะมี
ทีมวิสัญญีมาแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีมาใช้บริการวิสัญญีในครั้งน้ี 
 ผู้แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาแก่ผู้แจกและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม และอบรมวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การแนะน าตัว การอธิบายวัตถุประสงค์ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างทราบ รวมถึงอธิบายว่าการตอบในครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการรักษาแต่อย่างใด อธิบายวิธีการเขียนค าตอบใน
แบบสอบถาม รวมถึงวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ 
หรืออยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อมที่จะตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะน าผู้ป่วย 
 การรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นโดยการทบทวนวรรณกรรม สามารถใช้ประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการวิสัญญี ภายหลังจากที่ได้หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 แบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูล
ของเจ้าหน้าท่ีทีมวิสัญญี  ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในห้องผ่าตัด  ตอนท่ี 4 ความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้น  ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีใน
การติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด และ ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 
 ส ารวจความครบถ้วน สมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามที่ได้รับคืน และเก็บรวบรวมเพื่อน ามา
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป   
 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการวสิญัญี หมายถึงความรูส้ึกของผู้ป่วยที่เกิดจากประสบการณ์ที่ใช้ 
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บริการวิสญัญคีรอบคลุมทั้งในระยะก่อนผ่าตดั  ระหว่างผา่ตัด  และหลังผ่าตดัที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
 2. เจ้าหน้าท่ีวิสญัญี หมายถึงบุคลากรในทีมวิสัญญี งานวิสัญญีวิทยา ศนูย์หัวใจสิริกติิ์ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยวิสญัญีแพทย์ แพทย์ใช้
ทุน/แพทย์ประจ าบา้น แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และวิสญัญีพยาบาล 
 3. ผู้ใช้บริการวิสญัญี หมายถึงผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์หัวใจสริกิิติ์ ภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ 
และได้ใช้บริการวสิัญญีครอบคลุมทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผา่ตัด 
 เกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจ ดัดแปลงจากเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยของบุญชมและคณะ 
 เกณฑ์การแบ่งระดับและคะแนนความพึงพอใจ มีรายละเอียด ดังน้ี   
 ระดับความพึงพอใจ:  
 - พึงพอใจมากท่ีสุด = 4  หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 3.51-4.00, 
 - พึงพอใจมาก = 3  หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2.51-3.50,  
 - พึงพอใจน้อย = 2  หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.51-2.50,  
 - พึงพอใจน้อยท่ีสุด = 1  หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.50 
 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยคณะผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 
ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญีระยะก่อนผ่าตัด คุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในห้อง
ผ่าตัด ในห้องพักฟื้น การติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด แสดงด้วยค่าสถิติเป็นจ านวน (n) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS version 16.0 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.2 อายุเฉลี่ย 
48.9 ± 14.3 ปี มีระดับการศึกษาเรียงล าดับจากมากไปน้อย  คือ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 65.7 ปวช./ปวส./
อนุปริญญา ร้อยละ 14.3 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา – ท าไร่ ร้อยละ 56.3  
เคยมีประสบการณ์การดมยาสลบ/การบลอ็คหลัง หรือบริการอื่นจากทีมวิสัญญี และไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
ดมยาสลบ/การบล็อคหลังก่อนเข้ารับการผ่าตัดร้อยละ ร้อยละ 46.5 และร้อยละ 65.7ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยท่ีใช้บริการวิสัญญี (n = 71) 
ข้อมูล จ านวน  ร้อยละ 

เพศ      
ชาย 29  40.8 
หญิง   42 59.2 
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 48.9 ± 14.3  
ระดับการศึกษา   

1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 46  64.8 
2. ปวช., ปวส., อนุปริญญา 10  14.1 
3. ปริญญาตร ี 10  14.1 
4. สูงกว่าปริญญาตร ี 2  2.8 
5. อื่นๆ  3 4.2 

อาชีพหลัก   
1. ก าลังศึกษา 1  1.4 
2. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 9  12.7 
3. ท านา - ท าไร่ 40  56.3 
4. ลูกจ้างเอกชน/รับจา้ง 8  11.3 
5. ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 8  11.3 
6. อื่นๆ  5  7.0 

ประสบการณ์การดมยาสลบ/การบล็อคหลัง 
หรือบริการอื่นจากทีมวิสัญญ ี

  

1. เคย 37 52.1 
2. ไม่เคย 34  47.9 

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดมยาสลบ/การ
บล็อกหลังก่อนเข้ารับการผ่าตัด 

  

1. ไม่ม ี 48 67.6 
2. มี  23 32.4 

 จากการศึกษาความพึงพอใจผู้ป่วยต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่วิสัญญีพบว่า ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนก่อนและหลังดมยาสลบ/ การบล็อกหลัง ร้อยละ 94.4 โดยได้รับข้อมูลเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญีเป็น
ส่วนมาก ร้อยละ 60.6 หลังได้รับค าแนะน าแล้วมีความเข้าใจดี ร้อยละ 64.8 และข้อมูลค าแนะน าที่ผู้ป่วยได้รับ
ส่วนมากครบทุกข้อ อาทิ การปฏิบัติตนก่อนและหลังดมยาสลบ/การบล็อกหลัง  ขั้นตอนและวิธีการดมยาสลบ/การ
บล็อกหลัง  รวมถึงภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการดมยาสลบ/การบล็อกหลังคิดเป็นร้อยละ 
57.7-77.5  และให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง  ร้อยละ 63.4 ส าหรับ
เทคนิคการดมยาสลบ/การบล็อกหลัง ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลร้อยละ 50.7  แต่หัวข้อค าแนะน าที่ได้รับน้อยสุดใน
การให้ข้อมูลคือเทคนิคการดมยาสลบ/การบล็อกหลังพบร้อยละ 40.8 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลทาง
วิสัญญีก่อนผ่าตัดมีเพียงร้อยละ 36.6 เท่านั้นท่ีรู้จักทีมวิสัญญี (ตารางที่ 2) 
 
 
 
 
 



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

93 

ตารางที ่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีวิสัญญี (n = 71) 
ข้อมูล จ านวน  ร้อยละ 

ท่านรู้จักทีมวิสัญญีหรือไม่    
1. รู้จัก 26  36.6 
2. ไม่รู้จัก 37  52.1 
3. ไม่แน่ใจ 6  8.5 
4. ไม่ระบ ุ 2  2.8 

ท่านได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อน
และหลังดมยาสลบ/การบล็อคหลัง  

  

1. ได้รับ 67 94.4 
2. ไม่ได้รับ 4  5.6 

ท่านได้รับข้อมูลค าแนะน าจากใคร   
1. หมอผ่าตดั 19 26.8 
2. เจ้าหน้าท่ีทีมวิสญัญ ี 43 60.6 
3. เจ้าหน้าท่ีหอผู้ป่วย 4 5.6 
4. นักศึกษาแพทย์ 1 1.4 
5. ไม่ทราบ/อื่นๆ  4 5.6 

หลังได้รับค าแนะน าแล้ว ท่านมีความเข้าใจ
เพียงใด 

  

1. เข้าใจดี (76 – 100 %) 46 64.8 
2. เข้าใจปานกลาง (50 – 75 %) 22  31.0 
3. เข้าใจน้อย (25 – 49 %) 2 2.8 
4. ไม่เข้าใจเลย (น้อยกว่า 25 %) 1  1.4 
5. ไม่ระบ ุ   

ข้อมูลค าแนะน าที่ได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
1. การปฏิบัตตินก่อนและหลังดมยาสลบ/การ

บล็อคหลัง  
55 77.5 

2. ขั้นตอนและวิธีการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง 41 57.7 
3. ภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ได้จากการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง  
42 63.6 

4. เทคนิคการดมยาสลบ/การบล็อคหลัง 29 40.8 
5. เทคนิคการระงับปวดหลังผ่าตดั 36 50.7                                               
6. อื่น ๆ    

ท่านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการดม
ยาสลบ/การบล็อคหลัง  

  

1. ได ้ 45  63.4 
2. ไม่ได ้ 26  36.6 

 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจผู้ป่วยต่อคุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องผ่าตัดในทุกรายข้อพบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ช่วง 3.65 ± 0.54 ถึง 3.86 ± 0.35 และพบว่า
ผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (ระดับ 3-4) ในทุกรายข้ออยู่ที่ร้อยละ 98.6 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจ
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ต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่วิสัญญีที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสุภาพต่อผู้ป่วย
มาเป็นอันดับ 1 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่  3  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในห้องผ่าตัด (n = 71)  

   หัวข้อประเมินความพึงพอใจ Mean ± 
SD 

ระดับ 3-4 
(n, %) 

ระดับ 1-2 
(n, %) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของเจา้หน้าท่ี
วิสัญญีที่ปฏิบัติต่อท่านด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
มีมนุษย-สัมพันธ์ที่ดีและสุภาพต่อท่าน 

3.86 ± 
0.35 

70 (98.6) 1 (1.4) มากที่สุด 1 

2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติที่ให้เกียรติและ
รักษาสิทธ์ิส่วนบุคคลของท่านโดยเจ้าหน้าที่
วิสัญญี  

3.75 ± 
0.47 

70 (98.6) 1 (1.4) มากที่สุด 2 

3. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
วิสัญญีในขณะที่รูส้ึกตัว 

3.65 ± 
0.54 

70 (98.6) 1 (1.4) มากที่สุด 3 

 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้น  ค่าเฉลี่ยระดับความ    
พึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดคือ 3.67 ± 0.66 ถึง 3.68 ± 0.64 ส่วนรายละเอียดความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้นพบว่าผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (ระดับ 3-4) ในทุกรายข้อ
อยู่ที่ร้อยละ 94.5-95.8 โดยภาพรวมผู้ป่วยพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องพักฟื้นเป็นอันดับ 2 รอง
จากความพึงพอใจต่อการดูแลในห้องพักฟื้น เช่น การให้ยาแก้ปวด การรักษาภาวะคลื่นไส ้อาเจียน ฯ ที่ผู้ป่วย     พึง
พอใจมากท่ีสุดมาเป็นอันดับ 1 (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่  4  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิสญัญีในห้องพักฟื้น (n = 71) 

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ 
Mean ± 

SD 
ระดับ 3-4 
(n, %) 

ระดับ 1-2 
(n, %) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

1. ความพึงพอใจต่อการดูแลในห้องพักฟื้น เช่น 
การให้ยาแก้ปวด การรักษาภาวะคลื่นไส้ 
อาเจียน ฯ 

3.68 ± 
0.64 

67 (94.4) 4 (5.6) มากที่สุด 1 

2. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในห้องพักฟื้นในระดับใด 

3.67 ± 
0.66 

68 (95.8) 3 (4.2) มากที่สุด 2 

 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่วิสัญญีในการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ 3.75 ± 0.57 ถึง 3.75 ± 0.68 และพบว่าผู้ป่วยมีความ
พึงพอใจทั้งต่อการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัดของเจ้าหน้าที่วิสัญญีพบว่าผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด 
(ระดับ 3-4) อยู่ที่ร้อยละ 95.8-97.2  และผู้ป่วยพึงพอใจต่อคุณภาพบริการจากวิสัญญีโดยภาพรวมระดับมากที่สุด
มาเป็นอันดับ 1 (ตารางที่ 5)          
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ตารางที่ 5  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานจากทีมวิสัญญีในการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด 

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ 
Mean ± 

SD 
ระดับ 3-4 
(n, %) 

ระดับ 1-2 
(n, %) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

อัน 
ดับ 

1. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจต่อการติดตามเยี่ยม
หลังผ่าตดัของเจ้าหน้าท่ีวสิัญญีในระดับใด 

 
3.72 ± 
0.57 

 
69 (97.2) 

 
2 (2.8) 

 
มากที่สุด 

 
2 

2. ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพบริการจากวิสัญญโีดย
ภาพรวมอยู่ในระดับใด 

 
3.75 ± 
0.68 

 
68 (95.8) 

 
3 (4.2) 

 
มากที่สุด 

 
1 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี  ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จากการศึกษากลุ่มผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการ
วิสัญญีศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุเฉลี่ย 49 ปี มีระดับการศึกษาส่วนมากต่ ากว่ามัธยมศึกษา ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของวรรณิภา ที่ได้
ท าการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญีในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 60 ปี ซึ่งมากกว่ากลุ่มการศึกษานี้   แต่แตกต่างจากการศึกษาของมณฑา และ Singh และคณะ ได้
ท าการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 46 ปี ซึ่งมีอายุน้อยกว่ากลุ่มศึกษา   
และผู้ป่วยเคย/ไม่เคยมีประสบการณ์การดมยาสลบ/การบล็อคหลัง หรือบริการอื่นจากทีมวิสัญญี ใกล้เคียงกัน และ
ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดมยาสลบ/การบลอ็คหลังก่อนเข้ารับการผา่ตัด ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากมีการ
ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดจากเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญี ให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการดมยาสลบ/
การบล็อคหลังในระดับที่ดี รวมทั้งมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในทีมวิสัญญีผูใ้ห้บริการ แต่ก็พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 30 มี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ กลัวไม่ตื่น กลัวเข็ม กลัวเจ็บเวลาบล็อคหลัง กลัวอาเจียน กลัวไม่หายจากโรคที่มาผ่าตัด 
เป็นต้น 
 จากการศึกษาความพึงพอใจผู้ป่วยต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่วิสัญญีพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อนและหลังดมยาสลบ/การบล็อคหลัง การรับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญี
เป็นส่วนมากและหลังได้รับค าแนะน าแล้วมีความเข้าใจดีร้อยละ 64.8 ข้อมูลค าแนะน าท่ีผู้ป่วยได้รับส่วนมากครบทุก
ข้อในเรื่อง การปฏิบัติตนก่อนและหลังดมยาสลบ/การบล็อคหลัง ขั้นตอน/วิธีการและเทคนิคดมยาสลบ/การบล็อก
หลัง ในรายข้อได้รับข้อมูลเท่ากัน แต่หัวข้อที่ได้รับน้อยที่สุดในการให้ข้อมูลคือ เทคนิคการระงับปวดหลังผ่าตัด พบ
ร้อยละ 40.8  ส่วนความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีวิสัญญี พบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไม่รู้จักทีมวิสัญญี 
 จากการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในห้องผ่าตัด ด้านการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่วิสัญญีที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสุภาพต่อผู้ป่วย อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด มาเป็นอันดับ 1 สรุปในภาพรวมความพึงพอใจต่อการบริการวิสัญญีทุกหัวข้ออยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุดถึงร้อยละ 98.6  ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยความพึงพอใจต่อการให้บริการวิสัญญีแม้ว่าจะไม่รู้จักทีมวิสัญญีเท่าที่ควร 
และสะท้อนคุณภาพการบริการวิสัญญีไปในทางที่ดี 
 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวิสัญญีในห้องพักฟ้ืน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุก
ข้ออยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลในห้องพักฟื้น เช่น การให้ยาแก้ปวด การรักษาภาวะ
คลื่นไส้ อาเจียน และด้านภาพรวมความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องพักฟื้น คิดเป็นร้อยละ 94.4 
และร้อยละ 95.8 ตามล าดับ เป็นที่น่าพอใจของผู้ให้บริการ 
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 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานจากทีมวิสัญญีในการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด 
ค่าเฉลี่ยระดับพึงพอใจทุกข้ออยู่ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการจากวิสัญญีโดยภาพรวม สูงถึงร้อยละ 95.6 
 คณะผู้วิจัยพบว่าผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในแต่ละรายข้อที่ประเมินและทุกระยะของการ
ดูแลมากกว่าร้อยละ 90.0 ตั้งแต่การได้ใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ทีมวิสัญญีในห้องผ่าตัด คุณภาพการบริการวิสัญญีใน
ห้องพักฟื้นและคุณภาพการบริการจากทีมวิสัญญีในการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด  และในแต่ละระยะผู้ป่วยได้ให้
ข้อแนะน า/เสนอแนะ คณะผู้วิจัยจะน าไปสัมมนากลุ่มของภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพื่อพัฒนาจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงงานบริการให้ผู้ป่วยมาใช้บริการพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ  
 หลักการและวัตถุประสงค์ : ความพึงพอใจของแพทย์ถือเป็นตัวช้ีวัดงานพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ
ขอรับรองมาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อบริการวิสัญญี และหาโอกาสพัฒนา
เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ   
 วิธีการศึกษา : เป็นวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาจากแพทย์ผ่าตัดที่มาใช้บริการวิสัญญี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1-4  โดยส่งแบบสอบถาม
ทั้งหมด 25 ชุด ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแบบสอบถามคืน 22 ชุด แบบสอบถามผ่าน
การตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหาจากวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน โดยมีค่าคะแนน 1 ถึง 4 และน ามาวิเคราะห์
ค่าสถิติเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS 16 
 ผลการศึกษา : ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มีต่อการบริการวิสัญญีในระยะก่อนผ่าตัดพบอยู่ท่ีระดับ 
3.45 ± 0.51 ถึง 3.82 ± 0.40 ในระหว่าผ่าตัด คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.55 ± 0.67 ถึง 3.73 ± 0.46 ส าหรับ
ระยะหลังผ่าตัด คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.64 ± 0.49 ถึง 3.73 ± 0.46 ปัจจัยที่ควรปรับปรุงได้แก่ ความเหมะสม
ในการงดให้บริการผู้ป่วยตามตารางก่อนมาห้องผ่าตัด และความราบรื่นและรวดเร็วในการให้บริการวิสัญญี  
 สรุป : ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มาใช้บริการวิสัญญี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่าตัดต่อการบริการวิสัญญีโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุดในทุกระยะการให้บริการ ตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด 
ระหว่างผ่าตัด ในห้องพักฟื้น จนถึงระยะหลังผ่าตัด ปัจจัยที่ควรปรับปรุงได้แก่ ความเหมะสมในการงดให้บริการ
ผู้ป่วยตามตารางก่อนมาห้องผ่าตัด และความราบรื่นและรวดเร็วในการให้บริการวิสัญญี 
 
ค าส าคัญ : การให้บริการวสิัญญี, ระงับความรูส้ึก, ความพึงพอใจ, แพทย์ผ่าตัด  
 
Abstract  
 Background and objective: Customer satisfaction is a key indicator for accreditation by 
The Joint Commission International ( JCI)  of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital.  
Surgeon is an important internal customer with whom good cooperation leads to good quality of 
patient care.  The objective if this study was to assess the satisfaction of surgeon with anesthesia 
service and identified the subjects that need improvement. 
 Methods: This was a descriptive study.  The inclusion criteria were surgical staffs and 
residents year I-IV of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital.  We distributed 25 
questionnaires during May and July, 2016 and received 22 responses.  The questionnaire, with score 
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1 to 4, was validated by 2 senior anesthesiologists.  The data were analyzed and presented as 
number (%) and mean ± SD using SPSS 16 program.  
 Results: The satisfaction score during preoperative period was 3.45 ± 0.51 to 3.82 ± 0.40.  
During intraoperative period, the score was 3.55 ± 0.67 to 3.73 ± 0.46. The score for postoperative 
period was 3.64 ± 0.49 ถึง 3.73 ± 0.46. The subjects that need improvement were criteria for case 
cancellation and smoothness and promptness of anesthesia service. 
 Conclusion:  The overall perioperative satisfaction scores of surgeon to anesthesia 
services at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital were very good. The subjects that 
need improvement were criteria for case cancellation and smoothness and promptness of 
anesthesia service. 
 
Keywords: Anesthesia services, anesthesia, satisfaction, surgeon  
 
บทน า 
 งานวิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการสุขภาพแก่
ประชาชน มีบทบาทและหน้าที่หลักในการให้บริการวิสัญญี  ให้ผู้มาใช้บริการพึงพอใจต่อการให้บริการ ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีการให้บริการผ่าตัดหัวใจเมื่อ พ.ศ. 2547 และมีการพัฒนาเรื่องการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง  รายงานสถิติการให้บริการวิสัญญีเฉลี่ย 1,210 รายต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)  ผู้มาใช้บริการวิสัญญีมี  
2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บริการภายนอก คือ ผู้ป่วยที่มาใช้บริการวิสัญญีทั้งผู้ป่วยในและนอก กลุ่มที่ 2 
ผู้ใช้บริการภายใน คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ร่วมงานในแต่ละหน่วยงาน เช่น แพทย์ผ่าตัด พยาบาลห้อง
ผ่าตัด และพยาบาลหอผู้ป่วย งานบริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการส าหรับแพทย์
ผ่าตัดหน่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกเป็นหลัก และกุมารแพทย์และอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอด
เลือดเป็นส่วนน้อย  ปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่ กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน The Joint Commission 
International (JCI)7,8 เพื่อพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานระดับสากล ข้อมูลเบื้องต้น งานวิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยังไม่เคยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการวิสัญญี ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
ต้องการส ารวจข้อมูลที่แท้จริงในการให้บริการวิสัญญีต่อแพทย์ผ่าตัดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อจัดสร้างแนวทางการให้บริการที่ดีและเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องให้ได้ตาม
มาตรฐานการท างาน เพิ่มระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบริการวิสัญญีของแพทย์ผ่าตัด เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้ความร่วมมือ/ประสานงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาของฤทธิชัย และคณะ1 ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อการบริการวิสัญญี
วิทยาพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดอยู่ในระดับดี ทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ
วิสัญญี และด้านความช านาญในการให้บริการวิสัญญี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.06 ± 0.20  มีบางประเด็นที่
ควรปรับปรุงคือ แพทย์ผ่าตัดคาดหวังให้มีการเพิ่มจ านวนของบุคลากรทางวิสัญญีนอกเวลามากขึ้น และอยากให้มี
ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานที่ดีขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะเรื่องเวลารับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดและ
เวลาเริ่มผ่าตัด  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวัณทนา และคณะ2 ที่ท าการศึกษาความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อ
การบริการวิสัญญี พบว่าแพทย์ผ่าตัดมีความพึงพอใจต่อการบริการวิสัญญีในระดับดี  ร้อยละ 87.2 มีบางประเด็น
ต้องการการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาบุคลากรของผู้ให้บริการวิสัญญีมีไม่เพียงพอ ซึ่ง
เป็นปัญหาเช่นเดียวกับการศึกษาของวิภารัตน์ และคณะ3 พบปัญหาที่ท าให้ระดับความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดไม่
ถึงระดับพอใจมากท่ีสุดคือการเริ่มให้การระงับความรู้สึกเป็นรายแรกของวันมีปัญหาล่าช้าซึ่งมีสาเหตุมาจากบุคลากร
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ของวิสัญญีแพทย์มีไม่พอเพียงต้องเริ่มให้ยาระงับความรู้สึก 2 ห้องพร้อมกัน แพทย์ฝึกหัดยังไม่ช านาญในการท า
หัตถการบางอย่าง เช่น การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนท้ัง spinal block และ epidural block รวมถึงวิสัญญี
แพทยต้องควบคุมการเรียนการสอนหัตถการให้กับนักศึกษาแพทย์ ท าให้เสียเวลามาก  นอกจากน้ีการศึกษาของ Le 
May และคณะ4 ส ารวจความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อการให้บริการวิสัญญีพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.11) มี 3 ประเด็นท่ีเด่นชัดคือ ทีมวิสัญญีดูแลระบบไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยขณะผ่าตัดได้ดี  ดูแลผู้ป่วยท่ี
ใช้เครื่องช่วยหายใจหลังผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ และทีมวิสัญญีมีการบริหารจัดการภาวะวิกฤติเร่งด่วนของผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ส าหรับประเด็นที่ต้องการให้ทีมวิสัญญีปรับปรุงคือ เรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมโดย
อยากให้ยอมรับฟังความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือเมื่อแพทย์ผ่าตัดร้องขอ ซึ่งต่างจากการศึกษาของฤทธิชัย และ
คณะ1 ในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อกันเป็นเรื่องรอง แต่เรื่องหลักท่ีเป็นปัญหาคือ เรื่องความตรงต่อเวลา
ในการเริ่มให้การระงับความรู้สึกทั้งผู้ป่วยกลุ่ม elective และกลุ่ม emergency คล้ายกับการศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้
น ามาอ้างอิง 
 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) ท าการเก็บข้อมูลจากแพทย์ผ่าตัดที่มาผ่าตัด
ที่ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE591121  โดยส่งแบบสอบถามไป ที่ได้ใช้บริการห้องผ่าตัด แบบไม่เจาะจง
โดยมีต าแหน่งเป็นอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1-4 จ านวน 25 คน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภาควิชาหลัก คือ ภาควิชาศัลยศาสตร์   หน่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอด
เลือดและทรวงอกเป็นหลัก และกุมารแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จะมีเกณฑ์คัดออกจากการศึกษา (exclusion 
criteria) คือ แพทย์ผ่าตัดที่ไม่เคยมาใช้บริการวิสัญญีเลยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหรือเป็นแพทย์ผ่าตัดที่มาฝึกอบรมจาก
สถาบันอื่น  
 การแจกแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ท าจดหมายปิดผนึกช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กับหัวหน้า
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เพื่อส่งต่อให้แพทย์ผ่าตัดโดยไม่เจาะจง และส่วนหนึ่งส่งต่อถึงกุมารแพทย์โรคหัวใจและหลอด
เลือด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา สามารถใช้ประเมินระดับความพึงพอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยต่อการให้บริการวิสัญญีแบบสอบถามที่ได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 แบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ผ่าตัด ได้แก่ อายุ เพศ  ต าแหน่ง แผนก 
ตอนที่ 2) ระดับความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 11 ข้อ  ตอนที่ 3) ระดับความพึงพอใจ
ระยะระหว่างผ่าตัดประกอบด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ  ตอนที่ 4) ระดับความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดทันทีที่ห้องพักฟื้น 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ  และ ตอนที่ 5) ระดับความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 2 ข้อ  
 ผู้แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาแก่ผู้แจกและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม และอบรมวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การแนะน าตัว การอธิบายวัตถุประสงค์ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างทราบ รวมถึงอธิบายว่าการตอบในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบในทุกๆด้าน 
 ส ารวจความครบถ้วน สมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามที่ได้รับคืน และเก็บรวบรวมเพื่อน ามา
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป   
 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการวิสัญญี หมายถึงความรู้สึกของผู้ใช้บริการที่เกิดจากประสบการณ์ที่
ใช้บริการวิสัญญีครอบคลุมทั้ งในระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดที่ศูนย์หัวใจสิ ริกิ ต์ิ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
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 2. เจ้าหน้าที่วิสัญญี หมายถึงบุคลากรในทีมวิสัญญี งานวิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจสิริกิ ต์ิ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยวิสัญญีแพทย์ 
แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และวิสัญญีพยาบาล  
 3. แพทย์ผ่าตัด หมายถึงแพทย์ผ่าตัดที่เคยมาใช้บริการวิสัญญีไม่ต่ ากว่าในช่วง 1 ปีและต้องสังกัดศูนย์
หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ/หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์และได้ใช้บริการวิสัญญีครอบคลุมทั้งใน
ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด 
 เกณฑ์การแบ่งระดับความพึงพอใจ ดัดแปลงจากเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยของบุญชม และคณะ 
เกณฑ์การแบ่งระดับและคะแนนความพึงพอใจ มีรายละเอียด ดังน้ี   
 ระดับความพึงพอใจ:  
 - พึงพอใจมากท่ีสุด = 4  หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 3.51-4.00, 
 - พึงพอใจมาก = 3  หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2.51-3.50,  
 - พึงพอใจน้อย = 2  หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.51-2.50,  
 - พึงพอใจน้อยท่ีสุด = 1  หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.50 
 วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยคณะผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่ งข้อมูล
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ผ่าตัด ระดับความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัด  ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดของ
แพทย์ต่อการบริการวิสัญญี แสดงด้วยค่าสถิติเป็นจ านวน (n) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Mean ± SD) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS version 16.0 
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มาใช้บริการวิสัญญี คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับ
แพทย์ผ่าตัดที่ใช้บริการวิสัญญี ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 25 ชุด ได้กลับคืนมา 22 ชุดคิดเป็นร้อยละ 88.0 พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.4) มีอายุในช่วง 32 ± 8 ปี   พบมีต าแหน่งแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน (ร้อยละ 
54.6) รองลงมาคือ อาจารย์แพทย์ (ร้อยละ 40.9) หน่วยงานที่สังกัดมากที่สุดคือ ศัลยกรรมหน่วยหัวใจ หลอดเลือด
และทรวงอก (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที ่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ผู้ใช้งานบริการวิสัญญี (n = 22) 
ข้อมูล จ านวน  ร้อยละ 

เพศ      
ชาย 19  86.4 
หญิง   3  13.6 
อาย ุ(ปี) (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 32.14 ± 8.17  
สถานภาพ   

1. อาจารย์แพทย ์ 9 40.9 
2. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน   12 54.6 
3. นักศึกษาแพทย ์ 1  4.5 

หน่วยงานที่ท่านสังกัด   
1. ศัลยกรรมหน่วยหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก 21 95.5 
2. กุมารเวชกรรมโรคหัวใจ และหลอดเลือด 1  4.5 

 จากการศึกษาความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัด 11 ข้อ ตั้งแต่ให้บริการตรวจเยี่ยมและเตรียมผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัดจนถึงความร่วมมือในการท า Sign in พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.45 ± 0.51 ถึง 3.82 ± 
0.40 และพบว่า ความพึงพอใจมากที่สุดต่อบริการวิสัญญีมาเป็นอันดับ 1 คือ ทีมวิสัญญีปฏิบัติตามมาตรฐานการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการเหมาะสม รองลงมาคือ ทีมวิสัญญีให้บริการตรวจเยี่ยมและ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  และล าดับที่ 3 คือ อัธยาศัยไมตรีและมนุษยสัมพันธ์ แต่มี 1 ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมี
คะแนนต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมในการตัดสินใจงดให้บริการผู้ป่วยตามตารางก่อนมาห้องผ่าตัด ส าหรับหัวข้อประ
เมินอ่ืนๆมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด (ระดับ 3-4) ร้อยละ 100.0 (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่  2  ระดับความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัดของแพทย์ต่อการบริการทางวิสัญญี (n = 22)     

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ Mean ± SD 
ระดับ 3-4 
(n, %) 

ระดับ 1-2 
(n, %) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

1. ทีมวิสัญญีให้บริการตรวจเยี่ยมและเตรยีม
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด   

3.77 ± 0.43 22 (100.0) 0 มากที่สุด 2 

2. ทีมวิสัญญีปฏิบัตติามมาตรฐานการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดดา้นการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเหมาะสม 

3.82 ± 0.40 22 (100.0) 0 มากที่สุด 1 

3. ทีมวิสัญญีติดต่อประสานงานกับท่านก่อน
การผ่าตัด 

3.55± 0.51 22 (100.0) 0 มากที่สุด 9 

4. การเปิดโอกาสและยอมรับฟังความคิดเห็น
เมื่อมีการปรึกษาหารือ 

3.64 ± 0.49 22 (100.0) 0 มากที่สุด 7 
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หัวข้อประเมินความพึงพอใจ Mean ± SD 
ระดับ 3-4 
(n, %) 

ระดับ 1-2 
(n, %) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

5. การน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดแูลผู้ป่วย
ไปปฏิบตัิได ้

3.68 ± 0.48 22 (100.0) 0 มากที่สุด 4 

6. อัธยาศัยไมตรีและมนุษยสัมพันธ์ 3.73 ± 0.46 22 (100.0) 0 มากที่สุด 3 
7. ระบบการประสานงานและติดต่อเพื่อนัด

ผ่าตัดผู้ป่วยในแตล่ะวัน ตามตารางนัด
ผ่าตัดปกติภายในเวลา 16.00 น.  

3.68 ± 0.48 22 (100.0) 0 มากที่สุด 4 

8. ระบบการประสานงานและติดต่อเพื่อนัด
ผ่าตัดผู้ป่วยเพิ่มภายหลังเวลา 16.00 น.
โดยการโทรศัพท์ถึงแพทย์เจ้าของห้องได้ถึง
เวลา 19.00 น. 

3.50 ± 060 21 (95.5)) 1 (4.5) มาก 9 

9. ระบบการประสานงานและติดต่อเพื่อนัด
ผ่าตัดผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 

3.68 ± 0.48 22 (100.0) 0 มากที่สุด 4 

10. ความเหมาะสมในการตดัสินใจงด
ให้บริการผู้ป่วยตามตารางก่อนมาห้อง
ผ่าตัด 

3.45 ± 0.51 22 (100.0) 0 มาก 10 

11. ความร่วมมือในการท า Sign in 3.64 ± 0.49 22 (100.0) 0 มากที่สุด 7 
 จากการศึกษาความพึงพอใจระหว่างผ่าตัด 8 ข้อ ตั้งแต่เริ่มให้บริการระงับความรู้สึกเมื่อแพทย์อยู่ในห้อง
และเครื่องมือพร้อมจนถึงความร่วมมือในการท า Time out พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.55 ± 
0.67 ถึง 3.73 ± 0.46 และพบว่าทุกข้อที่มีระดับความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด (ระดับ 3-4) ทุกหัวข้อคิด
เป็นร้อยละ 91.0-100.0  ความพึงพอใจมากที่สุดต่อบริการวิสัญญีมาเป็นอันดับ 1 มี 3 หัวข้อ คือ ทีมวิสัญญีเริ่ม
ให้บริการระงับความรู้สึกเมื่อแพทย์อยู่ในห้องและเครื่องมือพร้อม ทีมวิสัญญีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
วิสัญญีได้ถูกต้องเหมาะสม และทีมวิสัญญีอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการผ่าตัด ข้อที่มีระดับความ
พึงพอใจมีคะแนนต่ าที่สุด คือ ความราบรื่นและรวดเร็วในการให้บริการวิสัญญี ร้อยละ  91.0 (ตารางที่ 3) 
 
  



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

104 

ตารางที ่ 3  ระดับความพึงพอใจระหว่างผ่าตัดของแพทย์ต่อการบริการวิสัญญี (n = 22)     

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ Mean ± SD 
ระดับ 3-4 
(n, %) 

ระดับ 1-2 
(n, %) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

1. ทีมวิสัญญีเริม่ให้บริการระงับความรู้สึกเมื่อ
แพทย์อยู่ในห้องและเครื่องมือพรอ้ม 

3.73 ± 0.46 22 (100.0) 0 มากที่สุด 1 

2. ความราบรื่นและรวดเร็วในการใหบ้ริการ
วิสัญญ ี

3.55 ± 0.67 20 (91.0)) 2 (9.0) มากที่สุด 8 

3. ทีมวิสัญญีตอบสนองต่อการแจ้งเหตุ
ผิดปกติให้ทราบระหว่างผ่าตัด  

3.59 ± 0.50 22 (100.0) 0 มากที่สุด 6 

4. ทีมวิสัญญีควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้นในระหว่างผ่าตดั 

3.55 ± 0.51 22 (100.0) 0 มากที่สุด 7 

5. ทีมวิสัญญีมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการวิสญัญไีด้ถูกต้องเหมาะสม 

3.73 ± 0.46 22 (100.0) 0 มากที่สุด 1 

6. ทีมวิสัญญีอ านวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือในการผ่าตัด 

3.73 ± 0.46 22 (100.0) 0 มากที่สุด 1 

7. ความเหมาะสมในการตดัสินใจงดให้บริการ
ผู้ป่วยตามตารางนัดผ่าตัด  

3.64 ± 0.49 22 (100.0) 0 มากที่สุด 5 

8. ความร่วมมือในการท า Time out 3.68 ± 0.48 22 (100.0) 0 มากที่สุด 4 
 ความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดทันทีท่ีห้องพักฟื้น 3 ข้อโดยรวมอยู่ท่ี 3.64 ± 0.49 ถึง 3.73 ± 0.46 พบว่า 
ทีมวิสัญญีมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและหัตถการต่างๆ พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
3.73 ± 0.46 และพบว่าความเหมาะสมในการรายงานอาการผิดปกติของผู้ป่วยและความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการรับและจ าหน่ายผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากันคือ 3.64 ± 0.49 ที่ร้อยละ 95.5-100.0 (ตารางที่ 
4) 
 
ตารางที่  4  ระดับความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดที่ห้องพักฟื้นของแพทย์ผ่าตัดต่อการบริการวิสัญญี (n = 22)   

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ Mean ± SD 
ระดับ 3-4 
(n, %) 

ระดับ 1-2 
(n, %) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

1. ทีมวิสัญญีมีความรู้ความสามารถในการ
ดูแลผูป้่วยหลังผ่าตดัและหัตถการต่างๆ 

3.73 ± 0.46 22 (100.0) 0 มากที่สุด 1 

2. ความเหมาะสมในการรายงานอาการ
ผิดปกติของผู้ป่วย 

3.64 ± 0.49 22 (100.0) 0 มากที่สุด 2 

3. ความเหมาะสมในการบรหิารจดัการรับและ
จ าหน่ายผู้ป่วย 

3.64 ± 0.49 21 (95.5)) 1 (4.5) มากที่สุด 3 

 
 จากการศึกษาความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย 2 ข้อ พบว่าทีมวิสัญญีตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายหลัง
จากได้ใช้บริการวิสัญญีภายใน 24 ช่ัวโมง และตรวจเยี่ยมต่อเนื่องถึง 72 ช่ัวโมงในรายที่มีปัญหาทางวิสัญญี มีค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ 3.68 ± 0.57 และการดูแลความปวดระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
3.67 ± 0.48 ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 100.0 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่  5  ระดับความพึงพอใจระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยของแพทย์ต่อการบริการวิสัญญี (n = (22)      
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หัวข้อประเมินความพึงพอใจ Mean ± SD ระดับ 3-4 
(n, %) 

ระดับ 1-2 
(n, %) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

1. ทีมวิสัญญีตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายหลังจากได้
ใช้บริการวิสัญญีภายใน 24 ช่ัวโมง และ
ตรวจเยี่ยมต่อเนื่องถึง 72 ช่ัวโมง ในรายที่มี
ปัญหาทางวิสัญญี 

3.68 ± 0.57 22 (100.0) 0 มากที่สุด 1 

2. การดูแลความปวดระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย 3.67 ± 0.48 22 (100.0) 0 มากที่สุด 2 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 แพทย์ผ่าตัดที่เข้าร่วมงานวิจัยที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.4) มีอายุอยู่ในช่วง 
32.14 ± 8.17 ปี  ผู้ประเมินอยู่ในกลุ่มแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านร้อยละ 54.6  ใกล้เคียงกับกลุ่มอาจารย์แพทย์ 
ซึ่งคล้ายกับการศึกษาของวิภารัตน์ และคณะ5 ได้ท าการศึกษาในกลุ่มแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน มีร้อยละ 
53.0  ในขณะที่อยู่ในกลุ่มอาจารย์แพทย์ร้อยละ 47.0 รวมถึงเพศและช่วงอายุพบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  
อาจแตกต่างกันท่ีช่วงอายุเล็กน้อยคือช่วงอายุ 20-30 ปี ซึ่งน้อยกว่าช่วงอายุของงานวิจัยนี้  
 จากการศึกษาความพึงพอใจระยะก่อนผ่าตัด 11 ข้อ ตั้งแต่ให้บริการตรวจเยี่ยมและเตรียมผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัด ถึงความร่วมมือในการท า Sign in พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.45 ± 0.51 ถึง 3.82 ± 
0.40  ความพึงพอใจระหว่างผ่าตัด 8 ข้อ ตั้งแต่เริ่มให้บริการระงับความรู้สึกเมื่อแพทย์อยู่ในห้องและเครื่องมือพร้อม
จนถึงความร่วมมือในการท า Time out พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.55 ± 0.67 ถึง 3.73 ± 
0.46 และระยะหลังผ่าตัดได้ศึกษาความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อบริการวิสัญญีในห้องพักฟื้นและหอผู้ป่วย พบว่า 
ที่ห้องพักฟื้น แพทย์ผ่าตัดประเมินทีมวิสัญญีว่ามีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและหัตถการต่างๆ   
มีความเหมาะสมในการรายงานอาการผิดปกติของผู้ป่วย และความเหมาะสมในการบริหารจัดการรับและจ าหน่าย
ผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.64 ± 0.49 ถึง 3.73 ± 0.46 และ ที่หอผู้ป่วย ทีมวิสัญญีตรวจ
เยี่ยมผู้ป่วยภายหลังจากได้ใช้บริการวิสัญญีภายใน 24 ถึง 72 ช่ัวโมงและการดูแลความปวดระยะหลังผ่าตัดที่หอ
ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.67 ± 0.48 ถึง 3.68 ± 0.57   ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาของวิภา
รัตน์ และคณะ3 ศึกษาความพึงพอใจของศัลยแพทย์ต่อการให้บริการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 4.01 ± 0.54 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ระดับสูงทุกด้าน  ส่วนปัญหาการให้บริการที่ศัลยแพทย์รายงานได้แก่การเริ่มให้บริการผู้ป่วยรายแรก
ของวันช้ แพทย์ประจ าบ้านที่ขาดทักษะใช้เวลาท า spinal และ epidural block นาน ส่งผลให้เริ่มผ่าตัดได้ช้าจึง
ต้องการให้มีการปรับปรุงความรวดเร็วในการท า spinal และ epidural block เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ
ผู้ป่วยรายแรกและรายต่อไป และมีการเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้น เพื่อให้จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในแต่ละวันมี
เพิ่มขึ้น แต่พบว่าการศึกษาในระยะหลังผ่าตัดไม่ได้แยกว่าเป็นระยะหลังผ่าตัดที่ห้องพักฟื้นหรือหอผู้ป่วย  ดังนั้น
คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นจะน าเอาข้อเสนอแนะและจัดท าข้อคิดเห็นในส่วนที่สามารถ
น าไปปรับปรุงแก้ไขได้น าเสนอผ่านภาควิชาวิสัญญี แล้วจัดท าคู่ มือและประชุมจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติในอนาคต
ต่อไป 
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between  forced-air warming with modified lower-body cover and forced-air 
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บทคัดย่อ  
 ภาวะอุณหภูมิกายต่ าเป็นภาวะที่พบได้จากการใช้ยาระงับความรูส้ึก ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นการ
แข็งตัวของเลือดผิดปกติ เสยีเลือดระหว่างผ่าตัดภาวะกรดในร่างกายมากขึ้น หัวใจเต้นผดิจังหวะ ฟ้ืนตวัจากยาสลบ
ช้าท าให้มีการก าหนดมาตรฐานใหผู้้ป่วยผ่าตัดทุกรายได้รับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ าด้วยการใช้ผ้าห่มลมอุ่น 
แต่หน่วยงานมีจ านวนอุปกรณไ์ม่เพียงพอจึงได้น าเทคนิคการห่อหุ้มผู้ป่วยมาดัดแปลงใช้ 
 
ค าส าคัญ : Intraoperative hypothermia, Forced-air warming, Major abdominal surgery  
 
Abstract  
 Perioperative hypothermia causes numerous postoperative complications, including 
morbid cardiac events, wound infection, and coagulopathy, delayed emergence anesthesia The 
standard setting for all surgical patients was prevent perioperative hypothermia with forced-air 
warming contains with the cover body but traditional But the agency has not enough equipment   
The technique was used to the forced air warming with modified lower-body cover 
 
Keywords: Intraoperative hypothermia, Forced-air warming, Major abdominal surgery 
 
บทน า 
 ภาวะอุณหภูมิกายต่ าเป็นภาวะที่พบได้จากการใช้ยาระงับความรู้สึก ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นการ
แข็งตัวของเลือดผิดปกติ เสียเลือดระหว่างผ่าตัดภาวะกรดในร่างกายมากข้ึน หัวใจเต้นผิดจังหวะ ฟื้นตัวจากยาสลบ
ช้าท าให้มีการก าหนดมาตรฐานให้ผู้ป่วยผ่าตัดทุกรายได้รับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ าด้วยการใช้ผ้าห่มลมอุ่น 
แต่หน่วยงานมีจ านวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงได้น าเทคนิคการห่อหุ้มผู้ป่วยมาดัดแปลงใช้ 
 ความส าคัญของปัญหา ตอบค าถาม ข้อ1 ความชัดเจนของปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัยอุณหภูมิ
ปกติของร่างกาย (normal human body temperature หรือ normothermia หรือ euthermia) ที่วัดได้จาก
อวัยวะแกนของร่างกาย (core temperature) เช่น ในปาก หลอดอาหาร ทวารหนัก ช่องคลอด เยื่อแก้วหู เป็นต้น 
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มีค่าอยู่ระหว่าง 36.5-37.5°C ซึ่งระดับอุณหภูมิที่วัดได้นี้จะขึ้นอยู่กับต าแหน่ง สถานที่ เวลา และระดับกิจกรรมที่
ปฏิบัติขณะวัดอุณหภูมิของร่างกาย แต่โดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่า อุณหภูมิ 37.0°C หรือ 98.6°F เป็นอุณหภูมิ
เฉลี่ยของอุณหภูมิปกติของร่างกาย ภาวะอุณหภูมิกายต่ า (hypothermia; core temperature < 36°C) เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยระหว่างการดมยาสลบและผ่าตัด ( intraoperative hypothermia) กลไกเกิดจากการ
สูญเสียความร้อนทางผิวหนังทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณผ่าตัดผ่านทางอากาศในห้องผ่าตัดที่เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกาย 
(convection) หรือผ่านทางการสัมผัสของผิวหนังและแผลผ่าตัดกับสิ่งท่ีอุณหภูมิต่ ากว่าร่างกาย (conduction) การ
แผ่ความร้อนออกจากผิวหนังโดยตรง (radiation) การสูญเสียความร้อนออกทางแผลผ่าตัดระหว่างผ่าตัดไปกับน้ าที่
ระเหยออกจากแผลผ่าตัด (evaporation) และการกระจายความร้อนภายในแกนร่างกายเสียสมดุลเนื่องจากหลอด
เลือดปลายทางขยายตัวหลังได้รับยาระงับความรู้สึก (heat redistribution)  
 จากการทบทวนวรรณกรรม ของ Connor EL, Wren KR พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของ
อุณหภูมิกาย ตั้งแต่ระหว่างการรอเข้ารับการผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยพบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้อุณหภูมิ
กายลดลงคือ อุณหภูมิห้องผ่าตัดที่ค่อนข้างเย็น อุณหภูมิกายผู้ป่วยที่ต่ าก่อนเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่มีน้ าหนัก
ตัวน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้อุณหภูมิกายลดลงในสองช่ัวโมงแรก ส่วนในช่ัวโมงท่ีสามพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดลง
ของอุณหภูมิกายคือ ผู้ป่วยสูงอายุและน้ าหนักตัวน้อยจะมีอุณหภูมิกายลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ระยะเวลาที่ผ่าตัดนาน 
เทคนิคในการผ่าตัดบางชนิดและการผ่าตัดภายในช่องท้องขนาดใหญ่ (major abdominal surgery) เช่น liver, 
pancreas, gynecological, and colorectal surgery ซึ่งมีแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ มีโอกาสเกิดการสูญเสียเลือด
ระหว่างผ่าตัดปริมาณมากและจ าเป็นต้องให้สารน้ าหรือส่วนประกอบของเลือดที่อุณหภูมิต่ ากว่าร่างกายเป็นจ านวน
มาก จะมีโอกาสท าให้ผู้ป่วยสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย จนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายลดลง 
นอกจากนี้ยังพบว่ายาบางตัวที่ผู้ป่วยได้รับก่อนผ่าตัดอาจมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เช่น ยาในกลุ่ม  
NSAIDs, ยาลดความดันเลือดในกลุ่ ม  beta-blocker จากปัจจั ยที่ กล่ าวมาข้ า งต้นอาจท า ให้ เกิด ภาวะ 
intraoperative hypothermia อย่างรุนแรงและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายผู้ป่วยได้หลายระบบตามมา  เช่น 
เกิดภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติท าให้เสียเลือดระหว่างผ่าตัดมากขึ้น หัวใจเต้นผิดปกติ ภาวะกรดในร่างกายเพิ่ม
มากขึ้น ยาหย่อนกล้ามเนื้อหมดฤทธิ์ช้าลง ฟื้นช้าจากยาดมสลบ หรือหลังผ่าตัดอาจเกิดภาวะหนาวสั่น (shivering) 
และแผลผ่าตัดติดเชื้อ 
 ดังนั้น  จึงควรเฝ้าระวังและรักษาระดับอุณหภูมิแกนของร่างกายระหว่างผ่าตัดให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง
ปกติที่สุด (> 36°C) โดยการวัดอุณหภูมิแกนกาย (nasopharynx) และระหว่างต้นขาทั้งทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างผ่าตัดร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิในห้องผ่าตัดไม่ให้เย็นเกินไป (ปกติ 20-22°C)  การปกคลุมร่างกายผู้ป่วย
ในส่วนที่ไม่ได้ผ่าตัดให้มิดชิด รวมถึงการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของผู้ป่วยโดยการใช้อุปกรณ์ประเภท active 
warming เช่น การใช้เครื่องอุ่นสารน้ า และส่วนประกอบของเลือดอุณหภูมิ 37 องศา ก่อนให้ผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์
เพิ่มความอบอุ่นผ่านทางผิวหนังผู้ป่วยโดยตรง เช่น radiant warming systems, circulating-water mattress, 
circulating-water garments, forced-air warming systems,  resistive warming system เป็นต้น 
ส าหรับ forced-air warming systems ซึ่งประกอบด้วย forced-air warmer และ forced-air cover ของบริษัทท่ี
ออกแบบมาหลายรูปแบบเฉพาะใช้คู่กัน เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่าย สะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วย4 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถป้องกันภาวะ intraoperative hypothermia ได้
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ active warming  ที่มีราคาแพง ทันสมัยและการใช้งานซับซ้อนกว่าทั้งใน
อดีต6-10 จนถึงปัจจุบัน11-13  ส าหรับราคาเครื่อง forced-air warmer ไม่สูงมาก (ราคา 70,000-80,000 บาทต่อ
เครื่อง) เมื่อเทียบกับ active warming ชนิดอื่นๆ แต่ forced-air cover ถึงราคาจะไม่แพงมากแต่เนื่องจากเป็นวัสดุ
สิ้นเปลืองใช้ครั้งเดียวท้ิง ดังนั้นในโรงพยาบาลหลายๆ แห่งอาจพอมีงบจัดซื้อ forced-air warmer มาใช้ได้ แต่อาจมี
ปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ forced-air cover ของบริษัทเพ่ือมาใช้กับผู้ป่วยจ านวนมากได้ ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัดหนึ่งท่ีท า
ให้ไม่สามารถป้องกันการเกิด intraoperative hypothermia ได้ดีพอ 
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เหตุผลการวิจัย  
 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิ
ร่างกายผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดและระหว่างพักฟื้นหลายชนิด เช่น warmer blanket, radiant warmer, circulating-
water mattress, forced-air warming เป็นต้น ที่นิยมใช้และมีจ านวนมากที่สุด (จ านวน 20 เครื่อง) คือ forced-
air warming ในผู้ป่วยระหว่างท า major abdominal surgery แต่เนื่องด้วยเป็นการผ่าตัดบริเวณท้องส่วนบนท าให้
เหลือพื้นที่ที่สามารถให้ความอบอุ่นได้มากที่สุดคือร่างกายส่วนล่าง ซึ่งควรต้องใช้ร่วมกับ lower-body cover ของ
บริษัทที่ออกแบบเฉพาะ แต่ด้วยงบประมาณที่จ ากัด จึงไม่สามารถจัดหา  lower-body cover ของบริษัทมา
ให้บริการผู้ป่วยได้ ดังรูปที่ 1 เนื่องจากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและมีราคาแพง (single use 300 บาทต่อเซท) ท าให้ผู้ป่วย 
major abdominal surgery ได้รับการควบคุมอุณหภูมิแกนด้วย forced-air warmer โดยไม่ได้ใช้ lower-body 
cover ของบริษัท ท าได้แค่เพียงการสอดปลายท่อของ forced-air warmer ไว้ระหว่างผ้าเขียวที่ปูทับบริเวณหน้าอก
และ/หรือขาของผู้ป่วยระหว่างผ่าตดั แล้วเปิดลมอุ่นเป่าเข้าไป ซึ่งลมอุ่นจะกระจายตัวออกไปรอบๆ ผ้าและรั่วออกไป 
ไม่สามารถเก็บกักความร้อนไว้ได้ดีนัก จึงท าให้ไม่สามารถให้ความอุ่นและควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีพอ แม้ว่าจะใช้
อุปกรณ์ 2 เครื่องต่อผู้ป่วย 1 ราย แล้วก็ตาม ก็ยังพบอุบัติการณ์ของภาวะ intraoperative hypothermia อยู่ โดย
พิจารณาจากผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติย้อนหลัง 6 เดือนที่ผ่านมาระหว่าง มกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2557 
ในผู้ป่วย major abdominal surgery ทีค่วบคุมอุณหภูมิแกน ด้วย upper-body และ/หรือ lower-body forced-
air warming without specific cover ทั้งหมดจ านวน 228 ราย พบว่า มีผู้ป่วยที่อุณหภูมิแกนกายลดต่ าลง
เล็กน้อยอยู่ระหว่าง 35-36°C จ านวน 44 ราย (19%) และต่ าปานกลาง (น้อยกว่า 35 °C) จ านวน 28 ราย (12 %) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิแกนในผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องและได้รับการ
ระงับความรู้สึกระหว่างกลุ่มที่ใช้ผ้าห่มลมอุ่นประยุกต์กับกลุ่มที่ใช้ผ้าห่มลมอุ่นจากบริษัทเวชภัณฑ์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ของ Connor EL, Wren KR พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของ
อุณหภูมิกาย ตั้งแต่ระหว่างการรอเข้ารับการผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยพบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้อุณหภูมิ
กายลดลงคือ อุณหภูมิห้องผ่าตัดที่ค่อนข้างเย็น อุณหภูมิกายผู้ป่วยที่ต่ าก่อนเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่มีน้ าหนัก
ตัวน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้อุณหภูมิกายลดลงในสองช่ัวโมงแรก ส่วนในช่ัวโมงท่ีสามพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดลง
ของอุณหภูมิกายคือ ผู้ป่วยสูงอายุและน้ าหนักตัวน้อยจะมีอุณหภูมิกายลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ระยะเวลาที่ผ่าตัดนาน 
เทคนิคในการผ่าตัดบางชนิดและการผ่าตัดภายในช่องท้องขนาดใหญ่ (major abdominal surgery) เช่น liver, 
pancreas, gynecological, and colorectal surgery ซึ่งมีแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ มีโอกาสเกิดการสูญเสียเลือด
ระหว่างผ่าตัดปริมาณมากและจ าเป็นต้องให้สารน้ าหรือส่วนประกอบของเลือดที่อุณหภูมิต่ ากว่าร่างกายเป็นจ านวน
มาก จะมีโอกาสท าให้ผู้ป่วยสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย จนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายลดลง 
นอกจากนี้ยังพบว่ายาบางตัวที่ผู้ป่วยได้รับก่อนผ่าตัดอาจมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เช่น ยาในกลุ่ม  
NSAIDs, ยาลดความดันเลือดในกลุ่ม beta-blocker จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นอาจท าให้เกิดภาวะ intraoperative 
hypothermia อย่างรุนแรงและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายผู้ป่วยได้หลายระบบตามมา  เช่น เกิดภาวะแข็งตัว
ของเลือดผิดปกติท าให้เสียเลือดระหว่างผ่าตัดมากขึ้น หัวใจเต้นผิดปกติ ภาวะกรดในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ยาหย่อน
กล้ามเนื้อหมดฤทธ์ิช้าลง ฟื้นช้าจากยาดมสลบ หรือหลังผ่าตัดอาจเกิดภาวะหนาวสั่น (shivering) และแผลผ่าตัดติด
เชื้อ 
 ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวังและรักษาระดับอุณหภูมิแกนของร่างกายระหว่างผ่าตัดให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง
ปกติที่สุด (> 36°C) โดยการวัดอุณหภูมิแกนกาย (nasopharynx) และระหว่างต้นขาทั้งทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างผ่าตัดร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิในห้องผ่าตัดไม่ให้เย็นเกินไป (ปกติ 20-22°C)  การปกคลุมร่างกายผู้ป่วย
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ในส่วนที่ไม่ได้ผ่าตัดให้มิดชิด รวมถึงการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของผู้ป่วยโดยการใช้อุปกรณ์ประเภท active 
warming เช่น การใช้เครื่องอุ่นสารน้ า และส่วนประกอบของเลือดอุณหภูมิ 37 องศา ก่อนให้ผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์
เพิ่มความอบอุ่นผ่านทางผิวหนังผู้ป่วยโดยตรง เช่น radiant warming systems, circulating-water mattress, 
circulating-water garments, forced-air warming systems,  resistive warming system เป็นต้น 
 ตอบค าถาม ข้อ 2 รายละเอียดการใช้ force air warming กับผ้าห่มบริษัทกับผ้าห่มบริษัท 
 ส าหรับ forced-air warming systems ซึ่งประกอบด้วย forced-air warmer และ forced-air cover 
ของบริษัทที่ออกแบบมาหลายรูปแบบเฉพาะใช้คู่กัน เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่าย 
สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามาร ถป้องกันภาวะ intraoperative 
hypothermia ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ active warming  ที่มีราคาแพง ทันสมัยและการใช้งาน
ซับซ้อนกว่าทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน  ส าหรับราคาเครื่อง forced-air warmer ไม่สูงมาก (ราคา 70,000-80,000 
บาทต่อเครื่อง) เมื่อเทียบกับ active warming ชนิดอื่นๆ แต่ forced-air cover ถึงราคาจะไม่แพงมากแต่เนื่องจาก
เป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ครั้งเดียวท้ิง ดังนั้นในโรงพยาบาลหลายๆ แห่งอาจพอมีงบจัดซื้อ forced-air warmer มาใช้ได้ 
แต่อาจมีปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ forced-air cover ของบริษัทเพ่ือมาใช้กับผู้ป่วยจ านวนมากได้ ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัด
หนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถป้องกันการเกิด intraoperative hypothermia ได้ดีพอ 
 
วิธีการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากข้อจ ากัดและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้คิดดัดแปลงการห่อหุ้มผู้ป่วยเพื่อให้กักเก็บความ
ร้อนได้เลียนแบบการท างานของ lower-body cover ของบริษัท ในผู้ป่วยระหว่างท า major abdominal surgery 
โดยค านึงถึงความประหยัด ความสะดวก และความปลอดภัยต่อทั้งตัวผู้ป่วยและบุคลากร โดยการน าผ้ายางมาคลุม
ผู้ป่วยที่ปูด้วยผ้าช้ันหนึ่งก่อนเพื่อป้องกันพลาสติกสัมผัสกับผิวหนังของผู้ป่วยโดยตรง และเหน็บชายผ้ายางและผ้าไว้
ใต้ตัวผู้ป่วยอย่างมิดชิด แล้วเป่าลมร้อนที่ 43°C เข้าไปจนผ้ายางที่ห่อหุ้มอยู่พองออกเป็นเหมือนห้องเก็บกักความ
ร้อน โดยที่ผิวหนังผู้ป่วยจะไม่สัมผัสกับความร้อนและผา้ยางท่ีปกคลุมอยู่โดยตรง เรียกเทคนิคดัดแปลงนี้ว่า Forced-
air warming with modified lower-body cover มีสมมุติฐานว่าเทคนิคนี้จะช่วยลดการสูญเสียความร้อนออก
จากร่างกายผู้ป่วย และสามารถควบคุมป้องกันการเกิดภาวะ intraoperative hypothermia ได้ไม่ต่างจาก lower-
body cover ของบริษัท ซึ่งเทคนิคดังกล่าวได้มีการทดลองกับบุคลากรภายในห้องผ่าตัดจ านวนหนึ่ง (อาสาสมัคร) 
ขณะที่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ เมื่อตั้งอุณหภูมิของ forced-air warmer ไว้ที่ 43°C  เป็นเวลา 60 นาที (ซึ่งคาดว่านาน
พอที่อุณหภูมิในผ้ายางห่อหุ้มจะร้อนคงที่เทียบเคียงขณะผ่าตัด) โดยระหว่างทดลองอาสาสมัครไม่รู้สึกร้อนจนทน
ไม่ได้ หลังทดสอบไม่พบผิวหนังแดง เป็นตุ่มพุพองหรือไหม้จากลมอุ่นและอุปกรณท์ี่ห่อหุ้มตัวผูป้่วย คณะผู้วิจัยจึงเช่ือ

forced-air warming with lower-body cover ของบริษัท 
ที่มา : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (2558) 
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(ε - δ)
2 

ว่าน่าจะมีความปลอดภัยในการใช้ศึกษาและน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริงได้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ ดัง
รูป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเข้ารับ
การผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มละ 20 ราย วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่
วัด 1 ครั้ง โดยใช้สถิติ t test และในการทดสอบข้อมูลการวัดหลายครั้งในภาพรวมตลอดการผ่าตัด ใช้สถิติ GEE 
 ตอบค าถาม ข้อ 3.1  ใช้การแยกกลุ่มทดลองโดยวิธี computer generated random numbers 
ใช้เทคนิคการ blind โดยตอน warm ผู้ป่วยและตดิอุปกรณ์เป็นทีมวจิัย แต่ทีม monitor เป็นอีกทีม 
 ประชากรที่จะศึกษา Inclusion Criteria 
 1. ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 20-80 ปี ที่มารับบริการได้รับยาระงับความรู้สึกร่วมกับ spinal/epidural 
block ร ะ ห ว่ า ง ก า รผ่ า ตั ด ช่ อ งท้ อ ง ขนา ด ใหญ่  ( major abdominal surgery: Hepatectomy, Opened 
cholecystectomy, Whipple operation, Explore Lap bowel resection) 
 2. ASA status I-III เท่านั้น, ASA status หมายถึงการจ าแนกผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามปัญหา
และโรคที่เป็นอยู่ก่อน ตามสมาคมวิสัญญีแพทย์อเมริกัน (American Society of Anesthesiologists, ASA)  
 3. ผู้ป่วยท่ีมารับบริการระงับความรู้สึกในเวลาราชการ  
 4. ผู้ป่วยท่ีให้ความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย 
 Exclusion criteria 
 1. ผู้ป่วยท่ีมี preoperative fever  ≥ 38 °C   
 2.  ผู้ป่วยท่ีสงสยัว่ามี evidence of current infection, thyroid disease, or dysautonomia 
 3.  ผู้ป่วยที่ได้รับยา NSAIDs, Bata-blocker, clonidine, phenothiazine, meperidine, atropine, 
Paracetamal   
 การค านวณกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา 
 ใช้สูตรค านวณการศึกษาแบบ Randomized controlled trial ชนิด non-inferiority ส าหรับ continuous 
data  
 

n2 =  (Z1-α + Z1-β)2σ2(1 + 1/k) 
 

การ warm  แบบ forced-air warming with modified lower-body cover    
ที่มา : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (2558) 
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โดยที ่ n1   = จ านวนกลุ่มควบคุม (เทคนิคการคลุมผู้ป่วยด้วย lower-body cover ของบริษัท) 
 n2 = จ านวนกลุ่มที่ต้องการศึกษา (เทคนิคดัดแปลงการห่อหุ้มผู้ป่วย) 
 σ = ค่า SD ของ core temperature ทั้งสองกลุ่ม (0.6) 
 k =  n1/n2  
 ε = ค่า mean difference ของ core temperature ที่ลดลงระหว่างในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่
ต้องการศึกษา (0) 
 δ = Margin for non-inferiority (0.5) 
 ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า เทคนิคนี้น่าจะช่วยรักษาระดับอุณหภูมิร่างกายได้ใกล้เคียงกับเทคนิคการคลุม
ผู้ป่วยด้วย lower-body cover ของบริษัท (mean difference = 0°C) โดยการใช้ general linear model (GLM) 
repeated measures, significance level 0.05, power 80%, drop out rate 10% และคาดว่าระหว่างผ่าตัดใน
เวลา 2 ช่ัวโมง น่าจะมี mean ของ core temperature ของเทคนิคนี้ต่ ากว่าเทคนิคการคลุมผู้ป่วยด้วย lower-
body cover ของบริษัท (δ) ไม่เกิน 0.5°C และ SD+0.6°C ในทั้งสองกลุ่มจากการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งสามารถ
ค านวณจ านวนตัวอย่างได้กลุ่มละประมาณ 20 คน  
 ขั้นตอนการศึกษา 
 ผู้ป่วยที่เข้า Inclusion criteria จะได้รับการ Inform consent ในคืนวันก่อนผ่าตัดเพื่อรับทราบวิธีการ
ปฏิบัติตัว และให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยในการเข้าร่วมศึกษาวิจัย โดยไม่ต้องให้ยาpremedication ในกลุ่ม 
Paracetamol และ sedative drug ก่อนมาห้องผ่าตัด 
 1. ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับสารน้ า Isotonicsolution (จากตู้ warm IV ที่ตั้งอุณหภูมิ 42°C) 300-500 
ml  ก่อนการท า spinal or epidural block ส าหรับ Post -operative pain control  และมีการวัดอุณหภูมิ  
Temperature baseline (tempanic membrane)เมื่อเข้ามาในห้องผ่าตัด  
 2. บันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูล(โดยคณะผู้วิจัย) ซึ่งล าดับของผู้ป่วยท้ังสองกลุ่ม
จะถูกแบ่งโดยใช้ computer generated program และ concealed envelope ตามล าดับ และซองจะถูกเปิด
ออกในห้องผ่าตัดก่อนเริ่มดมยาสลบ General anesthesia  
 3. ผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มจะได้รับยาดมสลบตามมาตรฐาน (standard anesthesia) โดยใช้ยา (Morphine/ 
Fentanyl,Propofol,Cisatracurium, Desflurane) ร่วมกับ combine SB/EB ในทั้งสองกลุ่ม 
 4. บันทึก Core Temperature (บริเวณ nasopharynx) และระหว่างขาทั้ง 2 ข้างเหนือบริเวณเป่า
ลมร้อน at start induction (ช่วงเริ่มให้ยาน าสลบโดย แทนสัญลักษณ์ To) ใช้ Thermometer   
 5. sensor วัดบริเวณ nasopharynx (เทียบเคียงความลึกจากรูจมูกถึงหน้าหู) และระหว่างขาทั้ง 2 
ข้างเหนือบริเวณเป่าลมร้อน จากนั้นห่อตัวผู้ป่วยพร้อมปูผ้าวางอุปกรณ์ 
 ส าหรับให้ความอบอุ่นร่างกาย ตามกลุ่มที่ถูกแบ่งไว้ โดยกลุ่มที่ใช้เทคนิคดัดแปลงการห่อหุ้มผู้ป่วย 
(modified lower-body cover) 
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ความหมายของระดับ burn 
 

 
 
ผลการศึกษา 
ตารางเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอุณหภูมิตามเวลาทีต่ิดตาม จ าแนกตามกลุ่ม 

เวลา 
(นาที) 
อุณหภู
มิ (C) 

Gr0 (n=20) ผ้าห่ม
ประยุค(อุณหภูมิ

แกนกลาง) 

Gr1 (n=20) ผ้าห่มบริษัท 
(อุณหภูมิแกนกลาง) 

Gr0 (n=20)  
ผ้าห่มประยุค 

(อุณหภูมิบริเวณเป่าลม
ร้อน) 

Gr1 (n=20)  
ผ้าห่มบริษัท 

(อุณหภูมิบริเวณ
เป่าลมร้อน) 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
0 
15 
30 
45 
60 
75 
90 
105 
120 
135 
150 
165 
180 
195 
210 

36.1 
36.11 
35.97 
35.92 
35.85 
35.84 
35.87 
35.89 
35.94 
35.93 
35.95 
36.01 
36.20 
36.28 
36.36 

0.37 
0.56 
0.51 
0.53 
0.56 
0.58 
0.61 
0.63 
0.65 
0.63 
0.60 
0.61 
0.46 
0.50 
0.50 

35.97 
36.16 
36.15 
36.09 
36.05 
36.07 
36.08 
36.12 
36.18 
36.26 
36.22 
36.14 
36.19 
36.21 
36.33 

0.38 
0.70 
0.67 
0.65 
0.65 
0.68 
0.70 
0.76 
0.81 
0.87 
0.72 
0.57 
0.59 
0.63 
0.61 

33.52 
33.11 
35.46 
36.66 
37.26 
37.55 
37.92 
37.92 
38.10 
38.5 
38.77 
38.84 
39.22 
39.34 
39.30 

2.78 
3.55 
2.97 
2.69 
2.66 
2.52 
1.79 
1.73 
1.54 
1.54 
1.53 
1.55 
1.17 
1.27 
1.47 

34.32 
33.71 
36.2    
37.02 
37.47 
37.72 
37.97 
38.015 
38.15  
38.17 
38.24  
38.53 
38.52 
38.65 
38.54 

2.95 
3.28 
1.18 
0.95 
0.85 
0.84 
0.79 
0.80 
0.81 
0.78 
0.89 
0.74 
0.76 
0.77 
0.95 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในระหว่างการผ่าตัดทั้ง 2 กลุ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันซึ่งพบว่าวิธีการทั้งสองสามารถควบคุมอุณหภูมิกายระหว่างผ่าตัดได้ไม่แตกต่างกันและไม่
มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด 
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 พบว่า ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิแกนระหว่างการผ่าตัดของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การใช้ผ้าห่มลมอุ่นประยุกต์สามารถควบคุมอุณหภูมิแกนระหว่างการผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้องควบคุม
อุณหภูมิกายได้ไม่แตกต่างจากการใช้ผ้าห่มลมอุ่นจากบริษัทเวชภัณฑ์ควรสนับสนุนการดัดแปลงวัสดุในหน่วยงานมา
ประยุกต์ใช้ 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด  
สรบ. มจธ. ให้ขยายผลในเชิงพาณิชย์ ด้วยการท างานในเชิงรุกในการพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ จาก
เดิมประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านวิศวกรรม การตลาด และการขายโครงการ เป็น 4 ด้านคือ ด้านวิจัยและพัฒนา 
บริการวิชาการ การตลาดและขายโครงการ หลังจากพัฒนาโครงสร้างฯ พบว่า มีงานวิจัยและพัฒนาด้านโซล่าเซลล์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 และกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการวิจัย
สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการบริการวิชาการด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้ าจ านวน 4.52 และ 3.20 
เท่าของงบประมาณการวิจัยที่ได้รับ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ด้วยการวางแผนการตลาด
และขายโครงการด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้ าเพิ่มขึ้น 5 และ 34 ระบบ มีแหล่งทุนใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 4 แห่ง 
และแหล่งทุนเดิมก็ยังคงมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
 
ค าส าคัญ : บริการวิชาการ งานวิจัยเชิงพาณิชย์ พลังงานสะอาด 
 
Abstract  
 Main purpose of the study has been conducted to increase Clean Energy System 
Integration Laboratory ( CESI) ’ s capacity to commercializing innovative research projects and 
technology transfer.  The results show that reorganizing the former academic service division that 
consisted of three groups; namely engineering, marketing and project sales, into four groups 
including research and development, academic service, marketing and project sales lead to more 
active and productive working. After reorganization the overall number of solar power energy and 
wind turbine energy research and development projects increase 66.67 % and 50 % respectively. 
The commercialized academic service in the field of solar power energy and wind turbine energy 
projects has generated net value profit about 4.52 and 3.20 time of the original research fund. By 
commercial- based marketing and project sales planning, the CESi can distribute more innovative 
technology to the society, including new 5 solar power energy systems and 34 wind turbine energy 
systems. In addition, there are 4 new funders emerge in research field while all former funders still 
be kept. 
Keywords: Technical Service, Research Commercialization, Clean Energy 
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บทน า  
 คณะผู้วิจัยมีแนวคิดในการการขยายผลงานวิจัยด้านพลังงานสะอาดไปในเชิงพาณิชย์ด้วยการบริการ
วิชาการ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยการท างานเป็นทีม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ให้สามารถขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยการ
พัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ ในปี 2556 สร้างทีมงานบริการวิชาการเพื่อการน างานวิจัยไปขยายผลเป็น
งานบริการวิชาการ โดยที่ไม่ได้พัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลาเกือบ 3 ปี ท าให้ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการ
ระบบพลังงานสะอาด (CESi) ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อไปขยายผลเป็นงานบริการวิชาการในเชิง
พาณิชย์ด้วยการวางแผนการตลาดและการขายโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปี 2559 พัฒนากระบวนการท างาน
ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ เพื่อการน างานวิจัยใหม่ๆ ท่ี
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาขยายผลในเชิงพาณิชย์ และเป็นการพัฒนาการท างานในเชิงรุก 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 วิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ)  คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี
และการวิจัย มจธ. จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะกับปริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสร้างประชาคมไทยท่ีมีความสุข มจธ. จึงส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 วิสัยทัศน์ของ  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)  เป็นหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.)  ซึ่งมีโครงสร้างความร่วมมอืแบบกลุ่มวิจยัและพัฒนา (R & D CLUSTER) เป็น
กลุ่มที่มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการท างานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการของสถาบันพัฒนา
และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ., PDTI) ภายใต้ สรบ. จะมีห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด 
เป็นหนึ่งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในจ านวน 15 หน่วย และหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 10 หน่วย หนึ่งในก็
คือหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม เพื่อปฏิบัติการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ วิสัยทัศน์ของสรบ. 
สอดคล้องกับ มจธ. คือ ด าเนินงานด้านงานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เพื่อขยายผลงานบริการวิชาการสู่สังคม 
ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
 จากวิสัยทัศน์ มจธ. และสรบ. จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ
โดยน ารูปวิสัยทัศน์มาพัฒนาซึ่งในโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการจะต้องประกอบด้วยสองส่วนคือ โครงสร้างด้าน 
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และโครงสร้างด้านการบริการวิชาการ (Service) เป็นต้น และการบริการวิชาการจะต้อง
อาศัยวิธีการในการท าให้การบริการวิชาการที่สามารถด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาผู้ที่ จะน าไปใช้
ประโยชน์ และต้องด าเนินงานให้สามารถท างานวิจัยไปถึงผู้ใช้งานจริงด้วยการวางแผนการตลาด (Marketing) และ
การขายโครงการ (Sale) 
 การบริการวิชาการแก่สังคม  มีความหมายคือกิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการการให้บริการ
วิชาการ  ได้ให้ความหมายไว้ว่า สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ตลอดจน
ความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้
เปล่า โดยมีการน า ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนา
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 
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 Francis and Young, 1979  ได้ให้ความหมายของทีมไว้ว่า กลุ่มบคุคลที่รวมกันแล้วเป็นผู้มีพลัง มีความ
รับผิดชอบท่ีจะท างานให้บรรลุวัตถุประสงคร์่วมกันได้ โดยมีสมาชิกในทีมเป็นผู้ที่ท างานร่วมกันและมกีารผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพสูง 
 Parker, 1990 อธิบายว่า ทีมหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั ต้องพึ่งพากัน เพื่อปฏิบัติงานให้
บรรลตุามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย หรือปฏิบตัิงานให้เสร็จสมบูรณ ์บุคคลกลุม่นี้มีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับ วิธี
เดียวท่ีจะท าให้งานส าเรจ็ไปได้ คอื การท างานร่วมกัน 
 งานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Commercial – Based Research) หมายถึง งานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้แก่
สังคม ชุมชน หรือความต้องการของตลาด เป็นงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดมูลค่า
เชิงธุรกิจได้ โดยวัดได้จากงานวิจัยที่มุ่งเน้นการน าไปใช้งาน เป็นต้น 
 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กล่าวว่าการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในมหาวิทยาลัยใน
เชิงพาณิชย์ยังเป็นปัญหาอยู่มาก เนื่องจากงานวิจัยพ้ืนฐาน (ไม่เกาะติดกระแส) ขาดการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ผลงานวิจัยของ มจธ. ได้ศึกษากลไกลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถด าเนินงานได้ 8 ช่องทาง ซึ่ง 1 ใน 
8ช่องทางจะมีการวิจัยและพัฒนา การให้ค าปรึกษา เป็นต้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี 10 ปัจจยั 
1 ใน 10 ปัจจัย จะมีปัจจัยด้านนโยบายองค์กร และความสัมพันธ์องค์กรที่สนับสนุนให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย
การบริการวิชาการได้ส าเร็จ 
 ดังนั้นห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด และหน่วยงานสนับสนุนคือบริการวิชาการ  
สรบ. จึงมีแนวคิดร่วมกันในการท างานในเชิงรุกด้วยการสร้างทีมงานบริการวิชาการ โดยในโครงสร้างทีมงานบริการ
วิชาการนั้นต้องมีโครงสร้างทางด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อน างานวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไปใช้งานได้จริงด้วยการ
บริการวิชาการในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดด้วยการขยายผลในเชิงพาณิชย์ในลักษณะของการขายโครงการให้กับแหล่งทุน และสามารถ
น าไปใช้งานได้จริง และมีการบริการหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่น าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีมี
ความยั่งยืน 
 
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยนี้จะใช้บุคลากรของ 2 หน่วยงานคือห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด และ
หน่วยบริการวิชาการ  เพื่อมาร่วมท างานให้เป็นทีมดังนี ้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาวิสัยทัศน์ของ มจธ. และ สรบ. เพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการ
พัฒนาโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่ 
 2. ศึกษาทิศทางงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด 
 3. กลุ่มตัวอย่างของโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการประกอบด้วย ผู้บริหาร สรบ. บุคลากร CESi 
บุคลากรหน่วยบริการวิชาการ และแหล่งทุนที่มาใช้บริการงานบริการวิชาการ  
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัย
บูรณาการระบบพลังงานสะอาด และหน่วยงบริการวิชาการ ด้วยการประชุมหารือด้านการวางแผนการพัฒนา 
 5. น าโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเดิม มาพัฒนากระบวนการ รูปแบบการท างานให้เป็นโครงสร้าง
ทีมงานบริการวิชาการพัฒนาใหม่  
 6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลจากการพัฒนาโครงสร้างทีมงาน
บริการวิชาการเดิมในปี 2556-2559 และโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่ในปี 2559-ปัจจุบัน   
 7. เก็บข้อมูลโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ โดยเก็บข้อมูลในส่วนโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการ
ในด้านการท าวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การตลาดและการขายโครงการ 
 8. วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการด้านการตลาดและการขายโครงการด้วยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไปสู่ชุมชนและสังคมในการใช้งานจริงในพ้ืนท่ี   
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 9. เก็บสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างด้านการตลาดและการขายโครงการจากความถี่ของการมา
ใช้บริการของแหล่งทุน 
 10. เก็บสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ในส่วนโซ
ล่าเซลล์และกังหันน้ า 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจัยไดผ้ลการด าเนนิงานดังน้ี 
 1. งานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) 
 ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (Clean Energy Systems Integration) อยู่ภายใต้ 
สรบ. มจธ. มีภาระกิจหลักคือพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อขยายผลงานบริการวิชาการสู่สังคม ให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  โดย CESi [10] เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันได้ด าเนินงาน
วิจัยด้านการบูรณาการระบบพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการศึกษาวิจัยระบบสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ (Solar 
Pumping) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแบบอิสระ (Stand Alone System) ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 
และเน้นการศึกษาวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid Power System) ในช่วงปี พ.ศ. 2540 และเริ่ม
บูรณาการรวมทุกกิจกรรมพลังงานชุมชนในพื้นที่ห่างไกลไว้ด้วยกันสู่ระบบมินิกริด ไมโครกริด ผ่านระบบบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2550 และมีเป้าหมายการวิจัยสู่สมาร์ทไมโครกริดส าหรับพื้นที่ห่างไกล 
(Smart Remote Microgrids) ในปี พ.ศ. 2560 ส าหรับงานวิจัยด้านการผลิตไฟฟ้า (Power generation system)  
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด โดยใช้วัสดุและกระบวนการผลิตใน
ประเทศ ราคาถูก ขณะที่คุณภาพเทียบเท่าการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive innovation) ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ดังน้ี 
 งานวิจัยด้านเทอร์โบเมชีนเนอรี่ (Turbo machinery) 
 มุ่งพัฒนาชุดกังหันลม/น้ าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กราคาถูก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่ม CFD ในการ
ออกแบบและจ าลองการท างาน ร่วมกับการใช้กระบวนการผลิตในประเทศ เพื่อให้ได้ชุดกังหันลม/น้ าผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานต่ าที่สุด ร่วมกับกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานในประเทศเพิ่มข้ึน 
 งานวิจัยด้านระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid power system) 
 1) งานวิจัยด้านการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า (Control Strategy) มุ่งพัฒนาอัลกอริธึม (algorithms) 
ในการควบคมุระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานท่ีผลิต
ได้ต่ าที่สุด 
 2) งานวิจัยด้านระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Package Power Supply) มุ่งพัฒนาต้นแบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับใช้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ฐานปฏิบัติการทางทหาร หรือในพ้ืนที่ที่
ประสบภัยพิภัยต่างๆ โดยออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้อย่างสะดวกและสามารถปรับลดขนาดก าลัง
การผลิตได้ตามความต้องการ ซึ่งจะเป็นการลดการใช้น้ ามันดีเซล น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 จากงานวิจัยของ  CESi สามารถพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้  2 ประเภท คือ ชุดกังหันน้ าผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก ประกอบด้วยกังหันน้ าเฮดสงู ขนาด 1, 3, 5, 0.3  กิโลวัตต์ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ด้านโซล่าเซลล์คือระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid power system) หรือระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้และอื่นๆ (Package 
Power Supply) ประกอบด้วยรุ่นท่ีสามารถน าไปใช้ทางบก และทางทะเล 
 2. โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเดิมและใหม่ 
 การสร้างทีมงานบริการวิชาการที่หน่วยบริการวิชาการและ CESi ได้ด าเนินงานร่วมกันในอดีตและ
ปัจจุบันโดยใช้วิธีการประชุมหารือกระบวนการท างาน ดังนี้ 
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 โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการในปี 2556-2559 (เดิม) ประกอบด้วย 3 ส่วนในโครงสร้างหลัก คือ 
โครงสร้างด้านวิศวกรรม (Engineering) ด้านการตลาด (Marketing) และด้านการขายโครงการ (Sale) และในแต่ละ
โครงสร้างหลักก็จะมีโครงสร้างรอง ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างทีมงานบริการวชิาการเดิม 
 

 ในปี 2559- ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 
4 ส่วนคือ ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านการบริการวิชาการ (Service) ด้านการตลาด (Marketing) และด้านการ
ขายโครงการ (Sale) ดังรูปที่ 2 ในการปรับปรุงโครงสร้างใหม่เนื่องจากโครงสร้างในอดีต โครงสร้างด้านวิศวกรรม 
(Engineering) เป็นโครงสร้างหลักโดยงานวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ เป็นส่วนรอง ท าให้การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นไปได้ช้า ทีมงานบริการวิชาการจึงมี
แนวคิดที่จะปรับโครงสร้างรองด้านการวิจัยและพัฒนา และบริการวิชาการมาเป็นโครงสร้างหลัก ซึ่งในการน า
งานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้นมาไปขยายผลในเชิงพาณิชย์สู่สังคมจะต้องเน้นการบริการวิชาการ ประกอบด้วยการบริการ
ก่อน ระหว่าง หลังการขายโครงการ และการติดตามและเก็บข้อมูลน ามาปรับปรุงระบบ เพื่อสามารถแข่งขันกับ
ภาคเอกชนได้ ส าหรับการสร้างโอกาสและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ CESi ได้มากข้ึน จึงต้องมีการวางแผนการตลาด 
และการขายโครงการ เพื่อเป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสามารถขับเคลื่ อนงานวิจัยและพัฒนาไป
ขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างทีมงานบริการวชิาการใหม ่
 
 
 

Engineering Marketing Sale 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการ 
 

- จุดแข็งของห้องปฎิบัติการ 
- แหล่งทุนเป้าหมาย 
- วางแผนการตลาด 

- ด าเนินงานตามแผนการตลาด 
- งานฝึกอบรมภายใต้โครงการ 
- ผู้เข้าเยี่ยมชม/ นิทรรศการ 
- สังคมออนไลน/์ประชาสัมพันธ์ 
- เข้าหาแหล่งทุนเป้าหมาย 

R&D Service Sale Marketing 

- วิจัยและพัฒนา 
- Technology 
- ผลิตภณัฑ์  
 

- จุดแข็ง 
- แหล่งทุนเป้าหมาย 
- วางแผนการตลาด 
- ทิศทางของตลาด
เทคโนโลย ี

- บริการวิชาการ 
- ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
- บริการก่อน ระหว่างและหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

-  

 

- ปฏิบัติตามแผนการ
ตลาด 
- แสดงนิทรรศการ 

- สังคมออนไลน/์
ประชาสมัพันธ์ 

- งานฝึกอบรมภายใต้
โครงการ 

- เข้าหาแหล่งทุน
เป้าหมาย 
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 3. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
 โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่ได้มีการวิจัยและพัฒนา ด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้ าผลิตไฟฟ้า ใน
การวิจัยและพัฒนาจะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภาครัฐมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถน าไปขยาย
ผลการบริการวิชาการในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ด้วยการวางแผนการตลาด และการขายโครงการ 
ดังนี้  
  3.1 โครงสร้างด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
  ในปี 2556 มีงานวิจัยและพัฒนาพร้อมที่จะให้บริการวิชาการมาจนถึงกลางปี 2559  ซึ่งในกลางปี 
2559 พบว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาและพร้อมจะให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้เนื่องจากโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการไม่ได้เน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบถึงการ
วางแผนการตลาดและการขายโครงการ รวมทั้งแหล่งทุนที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกลางปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน ทีมงานบริการวิชาการจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในเชิงรุก ดังรูปที่ 2 ในด้านการวิจัยและพัฒนาด้วย
การขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้ าผลิตไฟฟ้า พบว่า การพัฒนางานวิจัยด้านโซล่า
เซลล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 และด้านกังหันน้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ 50  ดังรูปที่ 3 เมื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์จึงต้องน าผลที่ได้จากการวิจัยหรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ไปขยายผลในรูปแบบการบริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคมด้วยการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนท่ีน าผลิตภัณฑ์ไปใช้งานจริง  

 
รูปที ่ 3  งานวิจัยและพัฒนาด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้ าผลติไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น 

 
  3.2 โครงสร้างการบริการวิชาการ 
  ภายหลังจากการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้บริ การ
วิชาการได้ โดยเริ่มจากการให้บริการวิชาการก่อนเกิดโครงการ กล่าวคือตั้งแต่มีผู้สนใจในผลิตภัณฑ์นั้น ผ่านการ
วางแผนการตลาดและการขายโครงการ และเมื่อเกิดเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนแล้ว จะต้องมี
การให้บริการระหว่างการด าเนินงานโครงการด้วยการรายงานสถานภาพโครงการให้แหล่งทุนทราบ  เมื่อด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จมีผลิตภัณฑ์ไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ และมีผู้ใช้งานจริง ทีมงานบริการวิชาการ จะด าเนินงานเก็บ
ข้อมูลการใช้งานหลังการติดตั้ง และการให้บริการหลังการติดตั้งและใช้งานตามแผนการให้บริการหลังการติดตั้งของ
โครงสร้างทีมงานบริการวิชาการใหม่ พบว่ามีผู้มารับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน าไปใช้งานจริงด้วยการติดตั้ง
ระบบในพ้ืนท่ีของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ด้านโซล่าเซลล์มีระบบผลิตไฟฟ้าไปติดตั้งในพ้ืนท่ีของภาครัฐเพิ่มขึ้น 4 
ระบบ และพื้นที่เอกชนเพิ่มขึ้น 1 ระบบ และด้านกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าไปติดตั้งในพื้นที่ของภาครัฐเพิ่มขึ้น 2 ระบบ 
และพื้นที่เอกชนเพิ่มขึ้น 32 ระบบ ดังรูปที่ 4 กังหันน้ ามีการขยายผลไปใช้งานในพื้นที่จริงได้มากด้านโซล่าเซลล์
เนื่องจากเป็นระบบท่ีมีขนาดเล็ก การดูแลรักษาง่าย และราคาถูกท าให้สามารถขยายผลไปในเชิงพาณิชย์ได้สูงถึง 34 
ระบบ ส่วน โซล่าเซลล์ เนื่องจากเป็นระบบขนาดใหญ่ ราคาสูง การขยายผลในเชิงพาณิชย์จึงไปได้ช้ากว่ากังหันน้ า 
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รูปที่  4  สถานท่ีติดตั้งระบบภายหลังไดร้ับการถ่ายทอดเทคโลยี 

  
  3.3 โครงสร้างการวางแผนการตลาดและการขายโครงการ 
  การด าเนินงานในส่วนการวางแผนการตลาดจะด าเนินงานภายใต้จุดแข็งของ CESi กล่าวคือ จาก
การท า SWOT พบว่า  CESi มีจุดแข็งคือ มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ไปขยายผลเป็นงานบริการวิชาการใน
เชิงพาณิชย์ได้ และแหล่งทุนเป้าหมายจะเป็นแหล่งทุนภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
การวางแผนการตลาดตามทิศทางของเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจากงานวิจัย ซึ่งวิธีการขายโครงการจะด าเนินงาน
ตามแผนการตลาดผ่านการเข้าหาแหล่งทุน การแสดงนิศทรรศการ การท าสื่อต่างๆ และการฝึกอบรมการใช้งานจริง
กับระบบต้นแบบ ภายหลังพัฒารูปแบบโครงสร้างงานบริการวิชาการใหม่มีแหล่งทุนเดิมมาใช้บริการด้านโซล่าเซลล์
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นจากปี 2559-ปัจจุบัน จ านวน 2 ครั้ง  และมีแหล่งทุนใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ในส่วน
ภาครัฐจ านวน 2 แห่ง และเอกชนจ านวน 1 แห่ง  ด้านกังหันน้ าแหล่งทุนเดิมมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น
จากปี 2559-ปัจจุบัน จ านวน 2 ครั้ง และมีแหล่งทุนใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ในส่วนภาครัฐจ านวน 2 แห่ง ดังนั้นจึง
มีแหล่งทุนใหม่มาใช้บริการรวม 4 แห่ง ดังรูปที่ 5 
  3.4 การประเมินศักยภาพการลงทุนวิจัย 
  งานวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภาครัฐเพื่อมาพัฒนางานวิจัยด้านโซล่าเซลล์
และกังหันน้ าให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสามารถน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปถ่ายทอดสู่สังคมในเชิงพาณิชย์เป็นรายได้
กลับมาที่ CESi ดังนี้ ด้านโซล่าเซลล์ได้รับทุนสนับสนุนในการวิจัยจ านวน 3 โครงการเป็นงบประมาณ 2.09 ล้านบาท 
สามารถถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์ได้จ านวน 5 โครงการ เป็นงบประมาณ 9.44 ล้านบาท [8] คิดเป็นสัดส่วนท่ีสามารถ
ขยายผลได้ 4.52 เท่า  ด้านกังหันน้ าได้รับทุนสนับสนุนในการวิจัยจ านวน 2 โครงการเป็นงบประมาณ 2.60 ล้าน
บาท สามารถถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์ได้จ านวน 5 โครงการ เป็นงบประมาณ 6.40 ล้านบาท [8]  คิดเป็นสัดส่วนที่
สามารถขยายผลได้ 3.20 เท่า  ดังรูปที่ 6 
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รูปที ่ 5  ความต่อเนื่องและความถี่ของการมาใช้บริการของแหล่งทุน 

 

 
รูปที่  6  ศักยภาพการน างบประมาณการวิจยัที่ไดร้ับการสนับสนุนไปขยายผลในเชิงพาณิชย ์

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างทีมงานบริการวิชาการเพื่อรองรับการขยายผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์
ได้มากข้ึนดังนี ้
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 1. การบริการวิชาการต้องด าเนินงานวิจัยและพัฒนาไปพร้อมๆ กันและอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถขยายผลไปในเชิงพิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. การพัฒนาโครงสร้างงานบริการวิชาการในส่วนการวิจัยและพัฒนาด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้ ามี
แหล่งทุนมาสนับสนุนในงานวิจัยและพัฒนาสูงขึ้นร้อยละ 66.67 และ 50 
 3. การให้บริการวิชาการก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินงานโครงการเป็นการสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับแหล่งทุนและผู้ใช้งานในส่วนผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์ได้ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ สังคมในเชิงพาณิชย์โดยการ
ติดตั้งในพ้ืนท่ีภาครัฐเพิ่มขึ้น 4 แห่ง และภาคเอกชน เพิ่มขึ้น 1 แห่ง และกังหันน้ าเพิ่มขึ้นภาครัฐ 2 แห่ง และเอกชน 
32 แห่ง  
 4. การมาใช้บริการของแหล่งทุนด้านโซล่าเซลล์เป็นแหล่งทุนภาครฐัเพิ่มขึ้น 2 แห่ง และ ภาคเอกชน 1 
แห่ง และกังหันน้ าแหล่งทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น 2 แห่ง  
 5. ความถี่ของแหล่งทุนเดิมที่มาใช้บริการด้านโซล่าเซลล์มีแหล่งทุนภาครัฐ 1 ที่มาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มจากกลางปี 2559-ปัจจุบันจ านวน 2 ครั้ง 
 6. การขยายผลจากงานวิจัยไปในเชิงพาณิชย์ ด้านโซล่าเซลล์และกังหันน้ าสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในเชิงพาณิชย์ได้ 4.52 และ 3.20 เท่าเมื่อเทียบกับงบลงทุนวิจัย 
 7. ควรเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 5 ปี เพ่ือวัดผลในระยะยาว และการน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบสารสนเทศ
งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
บริหารงานบุคคลและด้านระบบสารสนเทศ จ านวน 10 คน  และผู้ใช้งานประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์  และ
เจ้าหน้าท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 46 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย  1) ระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 
 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวจิัยพบว่า 
 1. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย (X =4.20) ค่าเบี่ยงเบน (SD=0.85)  
ผลการประเมินโดยผู้ใช้งานพบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( X =3.77) ค่า
เบี่ยงเบน (SD=0.81) 
 2. โดยผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับแก้ไขให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดย
ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานบุคลากร ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และลด
การซ้ าซ้อนในการขอข้อมูล สามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ : ทดสอบประสิทธิภาพ,ระบบสารสนเทศงานบุคลากร 
 
Abstract  
 The aims of this research are 1) to evaluate the efficiency of personnel information 
systems, 2) to study the problems and obstacles of the use of the personnel information system 
of faculty of Science, Phayao University. The samples used in this research were 1 0  persons  
including management and information system experts and the general users that consisted of 
administrators, lecturers and staff. There are 46 people randomly selected by accident. The tools 
in this study included 1) Personnel Information System,  faculty of Science, Phayao University and 
2) Performance evaluation form of personnel information system.  
 The data were analyzed by using mean and standard deviation. The results found this 
following: 
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 1. Evaluation of the efficiency of staff Information of faculty of Sciensc, Phayao University 
by the experts found that the information system was at a good level. The mean score was 4.20, 
SD was 0.85. Information system efficiency is at a good level. The mean was 3.77, and SD was 0.81. 
 2. The research have improved and developed the system based on the experts 
commonts. The system is easy to use, the user can edit their own data up-to-date. Forthurmore, 
the data on system can be used for quality assessment system. 
 
Keywords: Performance Evalution,Human Resources Information System 
 
บทน า 
 งานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบในด้านการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงเกษียณอายุ รวมถึงการเข้าท างาน การลา การลาศึกษาต่อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะ ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการงานบุคคล และรายงาน
ข้อมูลให้ทางหน่วยงานได้ทราบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการสรุปวันลาแต่ละบุคคล  การแสดงคุณวุฒิการศึกษา แล ะ
อัตราก าลัง ข้อมูลการไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ซึ่งข้อมูลข้างต้นมีความจ าเป็นต่อบุคลากรภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และภายนอก  อีกท้ังผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง โดยเดิมที
การจัดเก็บเอกสารของงานบุคลากร เป็นการจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม  ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บที่ไม่มีมาตรฐาน ท าให้
เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลจากงานบุคลากร อีกทั้งจากผลการประเมินการปฎิบัติงานของงานบุคลากร  พบว่า
ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามีบทบาทในการ
รองรับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นที่จะลดภาระการท างานที่ซ้ าซ้อน รวมถึงระยะเวลาที่บุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการและผู้บริหารต๎องใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า มีความเป็นปัจจุบัน
ให้มากที่สุดและปรับปรุงการท างานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ (อัญชลา ทามัน, 
2550: 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and CommunicationsTechnology (ICT) 
สภาพปัญหาและความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย จึงได้สนใจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบุคลากร  ใน
ปีการศึกษา 2559 และได้เริ่มใช้งานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานบุคลากร และช่วยอ านวยความสะดวกการปฎิบัติงาน เป็นการเก็บข้อมูล และเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจและการวางแผนการด าเนินงานของผู้บริหาร เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถน า
ข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานของหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ ที่ส าคัญที่สุดคือการได้รับข้อมูล
สารสนเทศที่จะน าไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตฐานข้อมูลไว้คอยสนับสนุนแก่องค์กร และสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่งคือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในองค์กร  
 จากการที่ผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะให้มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อน าผลการทดสอบประสิทธิภาพมา
ประเมินเพื่อพัฒนาและวัดประสิทธิภาพของระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาติดตาม และทดสอบประสิทธิภาพ และ 
ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการระบบสารสนเทศงาน
บุคลากร และน าผลการทดสอบประสิทธิภาพมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปรับปรุง
พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารบุคคล 
 ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารบุคคล   (Personnel Information System: PIS) หรือ  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System: HRIS) 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล (2555 : 203)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
บุคคล หรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาให้สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวางแผน การจ้างงาน การพัฒนาและการฝึกอบรม ค่าจ้างเงินเดือน การ
ด าเนินการทางวินัย ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ 
 การประเมินระบบสารสนเทศ 
 การประเมินระบบสารสนเทศ มีนักวิจัย นักพัฒนาระบบและนักการศึกษา ได้ศึกษาและน าเสนอทางการ
ประเมินระบบสารสนเทศมาใช้ ดังนี้ 
 1. การประเมินระบบตามแนวทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีวิธีการทดสอบหลานแนวทาง ได้แก่ การทดสอบ
แบบกล่องขาว (White-box Testing) การทดสอบแบบกล่องดา (Black-box Testing) การทดสอบองค์รวม (Integration 
Testing) การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing) และการทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability 
Testing) เป็นต้น (มนต์ชัย  เทียนทอง.  2554 : 283) 
 การทดสอบแบบกล่องด า การทดสอบเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนของการน าเข้าและส่วนของการ
แสดงผล ไม่พิจารณาภายในกล่อง อันได้แก่ โครงสร้างของโปรแกรมและรหัสของโปรแกรม ซึ่งเป็นวิธีการการ
ประเมินที่ตรงข้ามกับการทดสอบแบบกล่องขาว เมื่อน าไปประเมินผล จึงมุ่งเน้นเฉพาะผลลัพธ์ที่ได้จากระบบและ
ส่วนของการน าเข้าเท่านั้น ไม่ได้ให้ความส าคัญกับส่วนประกอบภายในตัวระบบแต่ อย่างใด วิธีการแบบกล่องด า จึง
เป็นการพิจารณาทางด้านหน้าที่การงาน (Functionality) ตลอดจนคุณสมบัติของระบบ (Behavioral) เป็นหลัก 
ประเด็นทั้งสองนี้ จะเกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบระบบ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ใช้ระบบทั่วไป ซึ่งจะ เป็นผู้ประเมินผลระบบ
หลังจากได้ศึกษาและใช้งานระบบแล้ว ไม่จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมเมอร์ให้เป็นผู้ประเมินแต่ อย่างใดในการประเมินผล 
ทั้งแบบกล่องขาวและแบบกล่องด าจะใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า เพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน Functional Requirement Test  ด้าน  Functional Test 
ด้าน  Usability Test และ ด้าน Security Test เป็นค าถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 2. การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสารสนเทศ ผ่านระบบ
เครือข่าย จะได้มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สามารถอธิบายเหตุผลได้ โดย แนวคิดของอีเวอร์
ฮาร์ท จะมีด้วยกัน 9 ด้าน คือ (ปรัชญนันท์ นิลสุข.  2546 : 1-9)  
  2.1 ความทันสมัย เป็นหัวข้อส าคัญของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ เนื่องจากข้อมูล
สารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในระบบจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานก็เมื่อข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ใหม่ ทันต่อสถานการณ์ และ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมการประเมินระบบในด้านของความทันสมัยควรประเมินในสาม
ส่วนด้วยกันคือระบบแสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเป็นสิ่งที่แสดงความชัดเจนของระบบว่าความทันสมัยของ
ข้อมูลระดับใดเพราะระบบที่แสดงถึงวันที่ปรับปรุงข้อมูลทุกวันย่อมแสดงว่าเป็นเว็บที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด
ส าหรับเว็บบางประเภทเช่นระบบหนังสือพิมพ์ย่อม จะต้องปรับปรุงข่าวสารและข้อมูลของเว็บเป็นปัจจุบันทุกวันก็จะ
แสดงวันท่ีของหนังสือพิมพ์ท่ีน าข้อมูลมาออนไลน์ทุกวันอยู่แล้วเป็นตัวอย่างของความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
  2.2 เนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ตรวจสอบและวัดความเป็นระบบที่ดีได้ง่าย รวมทั้ง
สามารถประเมินคุณค่าของระบบได้อย่างชัดเจนข้อมูลและเนื้อหาในระบบต้องความถูกต้อง เมื่อเนื้อหามีความ
ถูกต้องสมบูรณ์สิ่งที่ต้องค านึงต่อไปคือเนื้อหาและข้อมูลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดท าระบบจะมีลักษณะ
เป็นภาษาเขียนเพื่อให้น่าเชื่อถือและสละสลวยการพิมพ์ไม่ผิดพลาดการใช้สระพยัญชนะต่างๆมีความถูกต้องสมบูรณ์
ถือว่าระบบมีคุณภาพดี 
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  2.3 ความน่าเช่ือถือความน่าเช่ือถือต่อระบบเป็นเรื่องส าคัญในจะน าเอาข้อมูลไปอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เพราะข้อมูลและเนื้อหาจะได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเว็บนั้นน่าเชื่อถือ ความน่าเช่ือถือของ
ระบบนั้นคือผู้จัดท าเว็บเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาหรือเป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้านนั้นโดยตรงโดยแสดง
ความรับผิดชอบในเว็บอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นได้จากส่วนที่สงวนลิขสิทธ์ิและผู้รับผิดชอบภายในเว็บซึ่งนิยมแสดงไว้
ด้านล่างของระบบโดยรวมถึงความทันสมัยนั้นคือเวลาที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบซึ่งการ
สร้างความเช่ือถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับระบบเพราะมีระบบจ านวนมากท่ีไม่ทราบที่มาของผู้จัดท าไม่สามารถติดต่อ
ผู้ดูแลระบบได้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ เพราะอาจลอกเลียนจากหนังสือหรือผู้อื่นไม่มีต าแหน่งหน้าที่การงานหรือ
หน่วยงานที่ชัดเจนไม่มีที่อยู่ที่จะติดต่อหรือมีแหล่งที่แน่นอนโดเมนเนมไม่มาตรฐาน ฯลฯ ดังนั้นค าน่าเช่ือถือของ
ระบบจึงเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ 
  2.4 การเช่ือมโยงข้อมูลการเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และอ่านได้อย่างชัดเจน 
การเช่ือมโยงภายในระบบ จะมีช่ือเรียกว่าลิงก์ (Link) การลิงก์ หรือการเช่ือมโยงนั้น ถ้าหน้าแรกสามารถบอกได้ว่า 
ระบบนั้นมีการจัดการอย่างไร มีเง่ือนไขในการเชื่อมโยงอย่างไร และมีอย่างไรที่จ าเป็นต้องเช่ือมโยงไปบ้าง ลักษณะ
อย่างนี้อาจจะมีหน้าพิเศษต่างหากที่เรียกว่า แผนภูมิระบบ หรือ Site Map มีการเชื่อมโยงได้ดี มีการจัดองค์ประกอบ
ได้ดี จะท าให้ระบบนั้นสามารถเช่ือมโยงได้กันทุกเว็บ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบ ลักษณะการเช่ือมโยง
ภายในระบบ ควรจะแสดงรูปแบบที่ชัดเจนหรือที่เรียกว่า Hypertext นั้นก็ คือ ตัวหนังสือที่มีการเชื่อมโยงจะมีการ
ขีดเส้นใต้ไว้อย่างชัดเจน หรือถ้าไม่ มีการขีดเส้นใต้เมื่อเลื่อนเมาส์ผ่านไปยังบริเวณที่เป็นตัวอักษรจะปรากฏเป็นรูป
มือซึ่งรูปแบบระบบที่มีคุณภาพและชัดเจน ส่วนที่เป็น Hypertext และมีการเช่ือมโยงนั้นควรวางรูปแบบที่ชัดเจน
เมื่อเลื่อนเมาส์เข้าไปในส่วนที่เป็น Hypertext ก็ ควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปมือ สี และพื้นหลังของตัวอักษรก็ 
อาจจะเปลี่ยนไป ซึ่งท าให้ง่ายต่อการสังเกต การเช่ือมโยงที่ดี ตัวที่ท าหน้าที่การเช่ือมโยงควรจะอ่านง่ายและสื่อ
ความหมายชัดเจน เป็นในลักษณะเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของระบบ ตัวเชื่อมโยงหรือ ลิงก์ ควรจะง่ายต่อการสังเกต
และมีขนาดเหมาะสม ตัวเชื่อมโยงควรจะมีเหตุมีผลสอดคล้องกันท้ังกลุ่ม 
  2.5 การน าไปใช้งานจริงควรจะมีเนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และมีการแสดงผล
อย่างรวดเร็ว ผู้ออกแบบต้องค านึงเสมอว่าในการน าไปใช้งานจริงผู้สืบคืนข้อมูลหรือผู้เข้าชมเว็บเพจย่อมเข้ามาเพื่อ
คิดว่าเว็บเพจท่ีจัดท านั้นมี วัตถุประสงค์ตามหัวเรื่องของเว็บเพจนอกจากน้ันเนื้อหาและการออกแบบเมือ่น าไปใช้งาน
จริงควรค านึงว่าเว็บเพจต้องเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้เข้าชม ท าให้เกิดความน่าสนใจตลอดเวลาและดึงดูดให้ผู้เข้าชม
ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลชวนติดตามอยู่ตลอดเวลา 
  2.6 ความเป็นมัลติมีเดีย องค์ประกอบท่ีส าคัญของความเป็น Multimedia ภายในระบบ คือ เสียง
ภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บ นอกจากนี้ ควรจะเป็น Multimedia ที่เพิ่มความ
สนใจให้ผู้เข้าชม ภาพเคลื่อนไหวที่น าเสนอควรจะมีเวลาที่เหมาะสมและไม่ รบกวนเนื้อหาภาพกราฟิกที่ใ ช้ไม่ควรมี
ขนาดใหญ่ เกินไปสามารถแสดงผลหรือโหลดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วระบบ ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมได้ทันที 
เนื่องจากการออกแบบเว็บไม่สามารถท าให้ใช้เทคนิคหรือกระบวนการได้มากมายอย่างที่เป็น 36Stand alone 
ภายในระบบ ดังนั้นความเป็น Multimedia ของระบบ จึงหมายถึงการจัดท าภาพประกอบ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพวิดีโอ หรือภาพนิ่งโดยเป็นการเสริมหรือเพิ่มให้ระบบมีคุณค่า และที่ส าคัญ Multimedia ที่น ามาใช้ต้อง
สอดคล้องกับเนื้อหา และเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าชมระบบ 
  2.7 การให้ข้อมูลข้อมูลที่ส าคัญควรจะเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่มีความสลับซับซ้อน แต่การ
น าเสนอข้อมูลควรมีการจัดรูปแบบและหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและใช้งาน
ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ควรมีเนื้อหาที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โดยแสดงได้จากวันเวลาที่ปรับปรุงขณะเดียวกันเมื่อจัดท า
ระบบตามวัตถุประสงค์แล้วระบบควรจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บการจัดรูปแบบของข้อมูลที่เป็นระบบ
และง่ายต่อการค้นหาหรือสืบค้นภายในระบบนั้นเป็นเทคนิคส าคัญอย่างหนึ่งในการน าเสนอข้อมูลของระบบผู้ออก
แบบเว็บควรค านึงถึงความเรียบง่ายและความเป็นระเบียบการแบ่งหัวข้อหรือกลุ่มเอาไว้อย่างชัดเจนในหน้าระบบจะ
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ช่วยให้ผู้เข้าชมสะดวกในการค้นหาเนื้อหาของข้อมูลภายในเว็บเพจควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและตรงตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้งาน 
  2.8 การเข้าถึงข้อมูลสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็ คือ ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว เมื่อผู้ใช้
เข้าสู่ระบบ นั่นหมายถึงเมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ที่อยู่ ของเว็บเช่น URL หรือโดเมนเนม (Domain 
Name) แล้วกดปุ่ม Enter การแสดงผลของหน้าแรกจะต้องปรากฏอย่างรวดเร็วโดยไม่เสียเวลานานจะท าให้ผู้ใช้รู้สกึ
พึงพอใจการเข้าถึงข้อมูลในระบบนอกจากจะแสดงผลรวดเร็วแล้ว ระบบควรหาได้สะดวกจากเว็บประเภทสืบค้น
ข้อมูลหรือ Search Engine หรือเว็บได้ Add URL เอาไว้ใน Search Engine เช่น Google หรือ Yahoo ระบบที่
แสดงผลจากการค้นหาได้รวดเร็วย่อมเป็นที่นิยมของผู้ใช้เพราะค้นเจอเสมอแสดงว่าเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วข้อมูลใน
เว็บเพจ และงานกราฟิกต่าง ๆ ควรออกแบบให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 
  2.9 ความหลากหลายของข้อมูลประเด็นส าคัญในส่วนของข้อมูลก็ คือ ระบบควรมีความ
หลากหลายและมีเรื่องที่เป็นประโยชน์หลาย ๆ เรื่อง มีความน่าเช่ือถือและตรวจสอบข้อมูลได้ ข้อมูลนั้นก็จะได้ความ
นิยมและแนะน ากันให้เข้ามาชมอีกกรณีที่เว็บมีข้อมูลไม่มากมายนัก แต่เว็บมีข้อมูลส าคัญเพียงพอไม่ยาวเกินไปไม่สั้น
มากเกินไปก็เพียงพอใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมตามแนวคิดทั้ง 9 ด้านเป็นสิ่งจ าเป็นในการออกแบบรูปแบบระบบ ซึ่ง
ระบบที่สามารถออกแบบได้ตาแนวคิดทั้ง 9 ด้านถือว่าเป็นระบบที่ดี การจัดล าดับคะแนนก็สามารถเรียงล าดับตาม
แนวคิด โดยแบ่งเป็นส่วนคะแนนต่าง ๆ ได้ตามล าดับ ก็จะท าให้ได้แบบประเมินคุณภาพของระบบในลักษณะของ
การประเมินทางด้านข้อมูลสารสนเทศ จะท าให้ทราบว่าระบบไหนเหมาะสม และเป็นประโยชน์ ผู้ใช้บริการระบบ 
และผู้ออกแบบระบบก็จะได้ประโยชน์ด้วย ระบบที่สร้างขึ้นก็จะมีคุณภาพ และเป็นระบบที่ใช้เป็นต้นแบบต่องาน
อื่นๆต่อไป 
 3. การประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศบนระบบ เพื่อคัดเลือกเว็บที่นาเสนอสารสนเทศท่ีดีที่สุดเพื่อนา
ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนี้ ควรพิจารณา 4 ประเด็นหลักดังน้ี(ศรีอร เจนประภาพงศ์.2557:เว็บไซต์)  
  3.1 ความน่าเช่ือถือ มีช่ือ และที่อยู่ที่จะติดต่อกับผู้รับผิดชอบในการจัดท าระบบ ซึ่งควรปรากฏที่
หน้าแรก หรือหน้าท่ีใกล้เคียง 
  3.2 การเข้าถึงสารสนเทศ สามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และใช้ง่าย ไม่ ซับซ้อน 
ได้สารสนเทศจริง และน าไปใช้ได้ มีความแน่นอนในการเข้าถึง URLไม่ควรเปลี่ยนบ่อย แต่หากเปลี่ยนต้องมีการแจ้ง 
URL ใหม่ให้ทราบ และสามารถเช่ือมโยงไปยัง URL ใหม่ได้ทันที 
  3.3 คุณค่าของเนื้อหาเนื้อหาสาระตรงกับความต้องการของผู้ใช้ถูกต้องสมบูรณ์/ครอบคลุมและ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน เนื้อหามีความทันสมัย ตรวจสอบได้จากวันเวลาครั้งสุดท้ายของการปรับปรุง
ข้อมูลหรือตรวจสอบลิงก์ต่าง ๆ ว่ายังใช้การได้อยู่หรือไม่เนื้อหาสาระอ่านเข้าใจง่าย และมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกบั
ผู้ใช้น าเสนอข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่มีอคติไม่ชักจูงทางความคิด ต้องไม่มีลักษณะของการโฆษณาชวนเช่ือ 
  3.4 วิธีการน าเสนอเนื้อหาหน้าแรกของระบบควรกระชับ ชัดเจน จัดเรียงหัวข้อต่างๆ เป็นระบบ 
ง่ายต่อการใช้โดยในแต่ละหน้าควรมีค าสั่ง Back Home Topฯลฯ การเช่ือมโยงต้องมีความเกี่ยวข้องในด้านเนื้อหา
กับระบบนั้นๆ กราฟิกดีสื่อหรือเกี่ยวข้องกับสาระในส่วนนั้นๆ และกรณีระบบนั้นมีสาระจ านวนมาก ต้องสามารถค้น
ได้จากเอกสารที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการประเมินระบบสารสนเทศ งานบุคลากร ได้ศึกษาและน าเสนอแนวทางการ
ประเมินระบบสารสนเทศมาใช้ ได้แก่   
   1) การประเมินประสิทธิภาพของระบบส าหรับผู้เช่ียวชาญระบบสารสนเทศ และงาน
บุคลากร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศ มีอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ด้านความสามารถท างานตรงตาม
ความต้องการ 2.ด้านหน้าที่ของระบบ  3.ด้านการใช้งานโปรแกรม 4.ด้านความปลอดภัย 
   2) การประเมินคุณภาพของระบบส าหรับผู้ ใช้งาน มีอยู่  3 ประเด็น ได้แก่  1. ด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ  2. ด้านการออกแบบ  3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ในประเด็นเรื่อง การทดสอบระบบ
สารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้น า
องค์ความรู้ดังกล่าวมาก าหนดกรอบแนวคิด และท าการพัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศ 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
วิธีการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารงานบุคคล และด้านระบบสารสนเทศ 
จ านวน 10 ท่าน และผู้ใช้งานประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์  และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 46 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินระบบสารสนเทศ โดยผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการประเมิน 
 การประเมินระบบสารสนเทศส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านงานบุคลากร จ านวน 
5 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ จ านวน 5 ท่าน แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และส่วนท่ี 2 เป็นแบบค าถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ  
 การประเมินระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จ านวน 46 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ผู้บริหาร จ านวน 5 คน อาจารย์ จ านวน 24 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 15 คน งานบุคลากร จ านวน 1คน งานประกัน
คุณภาพการศึกษา จ านวน 1คน แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ และส่วนที่ 2 เป็นแบบค าถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงข้อคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคจากการใช้
ระบบสารสนเทศ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูล 
จากผู้เช่ียวชาญโดยการสุ่มแบบเจาะจง และ จากผู้ใช้งานโดยการสุ่มแบบบังเอิญ เพื่อท าการทดสอบระบบ
สารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ระบบสารสนเทศงานบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์  โดยน าผลมาวิเคราะห์มาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยท าการให้ผู้ใช้งานประเมิน แยกตามกลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญด้าน
สารสนเทศ จ านวน 5 คน และด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรจ านวน 5 คน 2.กลุ่มผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร 
จ านวน 5 คน อาจารย์ จ านวน 24 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 15งานบุคลากร จ านวน 1คน งานประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 1คน  โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การท างานของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าน้าผลการประเมินมาท้าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) โดยมีเกณฑ์การค่าเฉลี่ยของแบบประเมินดังแสดงในตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 ตารางเกณฑ์การอ่านคา่เฉลี่ยของแบบทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อระบุคณุภาพ 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51 - 5.00 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพดีมาก 
ด ี 3.51 - 4.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพด ี
ปานพอใช้ 2.51 - 3.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพพอใช้ 
ปรับปรุง 1.51 - 2.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพปรับปรุง 
ไม่เหมาะสม 1.00 - 1.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ 

ไม่เหมาะสม 
 โดยการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประเมินท้ังสิ้น 4 ด้าน มีผลประเมิน 
 
ตารางที ่ 2  ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(SD) 
ด้านความสามารถท างานตรงตามความต้องการ 4.3 0.81 
ด้านหน้าที่ของระบบ 4.25 0.76 
ด้านการใช้งานโปรแกรม 4.12 0.89 
ด้านความปลอดภัย 4.15 0.97 

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.85 
 จากการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์โดยผู้เช่ียวชาญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 ซึ่งสรุปผลการ
ประเมนท้ัง 4 ด้าน คือ  
 การประเมินด้านความสามารถท างานตรงตามความต้องการ พบว่าระบบสามารถบันทึก-แก้ไขข้อมูล
ประวัติบุคลากรได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.75   
การประเมินด้านหน้าที่ของระบบพบว่า ความถูกต้องของการบันทึกแก้ไขข้อมูล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.5   
การประเมินด้านการใช้งานโปรแกรม พบว่าระบบนี้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสะดวกและใช้งานง่าย  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.5  
 การประเมินด้านความปลอดภัย มีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากระบบล็อกอิน
บัญชีผู้ใช้ ท าให้การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบมีความปลอดภัยและใช้งานตามสิทธ์ิได้ถูกต้อง พบว่าโดยรวม
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.25    
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ตารางที่  3  ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งาน 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐาน

(SD) 
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ  3.87 0.66 
ด้านการออกแบบ 3.64 0.83 
ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 3.50 0.94 

ค่าเฉลี่ย 3.77 0.81 
 จากตารางประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์โดยผู้ใช้งาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 ซึง่สรุปผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ  
 การประเมินด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน โดยความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไข
ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 3.59  
 การประเมินด้านการออกแบบ เนื่องจาก  พบว่าความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้า
โฮมเพจ  มีค่าเฉลี่ย 3.43 
 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการ พบว่าเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
มีค่าเฉลี่ย 3.48  
 
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคลากร 
 ในด้านปัญหาทางเทคนิค การใช้งาน การให้บริการ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่ารูปแบบระบบยังไม่ค่อยสวยงาม ควรจัดท ารูปแบบตัวหนังสือ และรูปแบบ
ให้น่าสนใจ ควรเพิ่มข้อมูลในการส ารวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานจัดการงานบุคลากร  เพื่อความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ควรเพิ่มเติมข้อมูล  ควรมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่นการอบรมต่างๆ  อีก
ทั้งการบันทึกข้อมูลแล้ว ไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว  ดังรูปที่ 1 
หน้าจอหลักระบบสารสนเทศ ส าหรับผู้ใช้งาน ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 หน้าจอหลักระบบสารสนเทศ ส าหรับผู้ใช้งาน 
 

 ในด้านความคิดเห็น ต่อระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ของกลุ่ม
ผู้ใช้งาน พบว่า ควรมีการจัดท ารูปแบบตัวหนังสือและรูปแบบการใช้งานให้น่าสนใจ เช่น ควรจะมีรูปแบบ  App 
Mobile Phone มีการบอกวันเดือนปีเกิด มีการอัพเดทรูปภาพของบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน มีการเพิ่มบล๊อคส่วนตัว
ของบุคลากรเพื่อให้อัพเดทมากยิ่งข้ึน ควร report ข้อมูลออกมาเป็นตาราง หรือกราฟ ดังตางท่ี 2 หน้าจอการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ ส าหรับผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 หน้าจอการใช้งานระบบสารสนเทศ ส าหรับผู้ใช้งาน 
 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ในการทดสอบระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการทดสอบเพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคจากการใช้ระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์โดยผู้เช่ียวชาญกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญดา้นสารสนเทศ จ านวน 5 คน และด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรจ านวน 5 คน 
โดยมีผลการประเมินดังนี้  
 ด้านความสามารถตรงกับความต้องการ ระบบสามารถบันทึก-แก้ไขข้อมูลประวัติบุคลากรได้และ
สามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการลา ข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา ข้อมูลการลาศึกษาต่อเต็มรูปแบบ   
 ด้านหน้าท่ีของระบบ มีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูล การ
เพิ่ม ค้นหา ลบ แก้ไข ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย 
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 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ สามารถใช้ระบบล็อกอินบัญชีผู้ใช้ ท าให้การตรวจสอบสิทธิ์การ
เข้าใช้งานระบบมีความปลอดภัยและใช้งานตามสิทธิ์ได้ถูกต้องและมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับงานวิจัยธัญญ
รักษ์ ด่านธิติ และ ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์ ที่กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศ ช่วยให้สามารถก ากับ ควบคุม ติดตามงาน
ได้สะดวก สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วท าให้ง่ายต่อการสรุปประชุม และติดตามรายงานผล สามารถตรวจสอบงานจากทุก
ฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ธัญญรักษ์  ด่านธิติ.2553 :119, ประยูร เทพพิทักษ์
ศักดิ์.2555 ;98) อีกทั้งสามารถ อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของเพชราภรณ์ อาจศิริ ที่ได้กล่าวว่า การน า
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลท าให้การ
บริหารงานเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและสืบค้นได้ง่าย สามารถน าสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารงาน(เพชราภรณ์  อาจศิริ.2553:110) 
 2. การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์โดยผู้ใช้งาน ประกอบไป
ด้วย ผู้บริหาร จ านวน 5 คน อาจารย์ จ านวน 24 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 15 คน งานบุคลากร จ านวน 1คน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1คน   โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
 ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีการด าเนินการตรงตาม
ความต้องการผู้ใช้งาน และสามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 ด้านการออกแบบ มีการแสดงผลหน้าจอ มีความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ การออกแบบสีพื้น 
รูปแบบสี ขนาดตัวอักษร การจัดต าแหน่งส าหรับการใส่ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน มีเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน เพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน และเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของแนวคิดของอีเวอร์ฮาร์ท(ปรัชญนันท์ นิล
สุข.  2546 : 1-9) ซึ่งได้กล่าวถึงความทันสมัย เป็นหัวข้อส าคัญของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ เนื่องจาก
ข้อมูลสารสนเทศท่ีปรากฏอยู่ในระบบจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานก็เมื่อข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ใหม่ ทันต่อสถานการณ์ 
และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมการประเมินระบบในด้านของความทันสมัยประกอบกับ
การเช่ือมโยงข้อมูลการเช่ือมโยงไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และอ่านได้อย่างชัดเจน การเช่ือมโยงภายใน
ระบบ   
 3. จากข้อเสนอแนะจากปัญหา และอุปสรรคจากผู้ใช้งานระบบพบว่า รูปแบบระบบ รูปแบบ
ตัวหนังสือยังไม่น่าสวยงาม ขาดการแสดงข้อมูลออกมาเป็นตาราง หรือกราฟ ข้อมูลไม่สามารถดาวโหลดได้  ไม่มี
สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไข โดยผู้ใช้งาน
สามารถดาวโหลดข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานบุคลากร ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และลดการซ้ าซ้อน
ในการขอข้อมูล สามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้งาน 
 1. ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา หลังจากการใช้งานแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา เพื่อศึกษาประประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ อย่าง
ชัดเจน 
 2. ควรศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดระบบ
สารสนเทศให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มใช้งาน 
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การตรวจทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช 22 ชนิด จากจังหวัดนครราชสีมา 
Phytochemical Screening and Bioactivities of 22 Plant Species Collected from 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดช่ันของสารสกัดเอทานอล จ านวน 29 ตัวอย่าง ซึ่งสกัดจากพืช จ านวน 22 ชนิด ที่เก็บรวบรวมจากสถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ผลการตรวจสอบ
องค์ประกอบทางเคมีพบสารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์และสเตียรอยด์ในสารสกัดจากใบพลองขี้ควาย ใบกระเจียน ใบซาด 
ใบเจตพังคี ใบกะเบากลัก ใบมะป่วน และกิ่งกระดูกกบ พบสารกลุ่มแอนทราควิโนนในสารสกัดจากใบและกิ่งกระ
เจียน ใบกะเบากลัก กิ่งสะทางเล็ก และกิ่งมะป่วน พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในสารสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน ใบขี้
ตุ่น ใบกระบก และกิ่งและใบส้มลม และพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ในสารสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน และใบส่องฟ้า 
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี agar disk diffusion พบว่า สารสกัดจากใบกะเบากลัก ที่ความเข้มข้น 3 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ Bacillus subtilis และ  Staphylococcus aureus โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 10.3 และ 8.0 มิลลิเมตร ตามล าดับ และผลการทดสอบฤทธ์ิ
ต้านออกซิเดช่ันด้วยวิธี DPPH assay พบว่า สารสกัดจากกิ่งคนทา ใบพลองกินลูก และกิ่งนกนอนมีฤทธิ์ต้านออกซิ
เดช่ัน เท่ากับ 76.70, 75.55 และ 75.39% ตามล าดับ สารสกัดจากใบมะพอก ใบเจตพังคี ใบกระเจียน และใบ
กระบก มีฤทธ์ิก าจัดอนุมูล DPPH อยู่ในช่วง 72.20-70.05%  ในขณะที่กรดแอสคอบิก และสารคิวร์เซทินมีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดช่ันที่ 71.91 และ 68.28% ตามล าดับ ผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในเชิงลึกและ
เพิ่มเติมข้อมูลสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นยาต้านเช้ือแบคทีเรียหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธ์ิ
ในการต้านออกซิเดช่ันต่อไป 
 
ค าหลัก: การตรวจทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านออกซิเดช่ัน 
 
Abstract 
 The aims of this study are to screen the groups of chemical constituent and to investigate 
the antimicrobial and antioxidation activities of 2 9  ethanolic extracts obtained from 2 2  plant 
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species.  All plants were collected from Sakaerat Environmental Research Station, Amphoe Wang 
Nam Khaeo, Nakhon Ratchasima Province in February 2 0 1 8 .   Strongly positive results in the 
phytochemical screening test for terpenoids and steroids were observed for the leaves of 
Memecylon caeruleum, Polyalthia ceraroides, Erythrophleum succirubrum, Cladogynos orientalis, 
Hydnocarpus ilicifolius, Mitrephora vandaeflora and twigs of Hymenopyramis brachiata. The 
presence of anthraquinones was detected in the extracts from  the leaves and twigs of Polyalthia 
ceraroides, the leaves of Hydnocarpus ilicifolius, the twigs of Xylopia pierre and Mitrephora 
vandaeflora, whereas positive results for flavonoids were obtained from the leaves and twigs of 
Polyalthia ceraroides and Aganonerion polymorphum, the leaves of Helicteres angustifolia, Irvingia 
malayana.  Positive results for alkaloids were also observed from the leaves and twigs of Polyalthia 
ceraroides and the leaves of Clausena wallichii.  The extract from the leaves of Hydnocarpus 
ilicifolius at the concentration of 3  mg/ml showed the activities against Bacillus subtilis and 
Staphylococcus aureus with the inhibiton zone of 10.3 and 8.0 mm, respecively. The extract from 
the twigs of Harrisonia perforata, the leaves of Memecylon ovatum and the twigs of Cleistanitus 
polyphyllus exhibited DPPH radical scavenging activity at the values of 76.70, 75.55 and 75.39%, 
respectively.  The extract from the leaves of Parinari anamensis, Cladogynos orientalis, Polyalthia 
ceraroides and Irvingia malayana displayed the scavenging activity in the range of 72.20-70.05%.  
While ascorbic acid and quercetin showed this activity at 71 .91  and 68 .28 % respectively.  The 
results of this study gave the information about potential plants and could be the guide for further 
research and development of antimicrobial drugs and antioxidant health supplements.  
 
Keywords: phytochemicals, antimicrobial activity, antioxidant activity  
 
บทน า 
 พืชเป็นแหล่งยาจากธรรมชาติที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง พืชหลายชนิดได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
หรือประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ กอรปกับในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อทดแทนยา
แผนปัจจุบันที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนายาใหม่ อันจะส่งผลลดค่าใช้จ่ายในการ
น าเข้ายาและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรไทย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 องค์ประกอบทางเคมีในพืชมีฤทธ์ิทางชีวภาพมากมาย เช่น ฤทธ์ิต้านออกซิเดช่ัน ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ เป็น
ต้น สมมุติฐานด้านพยาธิวิทยาเช่ือว่าการที่อนุมูลอิสระท าลายโมเลกุลของสารพันธุกรรม โปรตีน ไขมัน และสาร
โมเลกุลเล็กอ่ืนๆ ในเซลล์ของร่างกาย ก่อให้เกิดโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับที่สาม ของประชากรไทยรอง
จากอุบัติเหตุและโรคหัวใจ [1],  สารต้านอนุมูลอิสระจึงมีบทบาทในการป้องกันพยาธิสภาพต่างๆ ที่เกิดจากอนุมูล
อิสระได้ มีรายงานฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารที่สกัดแยกจากพืชหลายชนิด เช่น สารกลุ่ม polyphenol ในใบชา 
[2],  สารกลุ่ม curcuminoid จากเหง้าขมิ้นชัน [3], สารกลุ่ม xanthone จากเปลือกผลมังคุด [4], สาร ellagitannin 
ในเปลือกผลทับทิม [5] และสาร quercetin จากหัวหอม [6] เป็นต้น ส่วนฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์นั้น เนื่องจากนับวัน
เชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาถูกพบมากขึ้น ยาปฏิชีวนะท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทยาข้ามชาติก็ไม่ค่อยลงทุน
พัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ เนื่องจากก าไรไม่มาก และเมื่อหมดระยะที่สิทธิบัตรคุ้มครอง ก็จะมียาเลียนแบบถูก
ผลิตออกมาแข่งขันในท้องตลาด การค้นหายาต้านเชื้อจุลินทรีย์จากพืชชนิดใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพอันได้แก่ 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืช ซึ่งได้เก็บตัวอย่างพืชจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจ
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พรรณ และทุ่งหญ้า จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเหมาะต่อการส ารวจ รวบรวมพรรณไม้ ศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อค้นหายาชนิดใหม่เพื่อประโยชน์ทางการรักษาต่อไป  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ตัวอย่างพืช 
  เก็บตัวอย่างส่วนต่างๆ ของพืช จ านวน 29 ตัวอย่าง จากพืช จ านวน 22 ชนิด จากบริเวณสถานีวิจยั
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  น ามาตรวจระบุช่ือ
วิทยาศาสตร์ตามหลักอนุกรมวิธาน และจัดท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง (herbarium specimen) เก็บไว้ที่ภาควิชา
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. การเตรียมสารสกัดจากพืช  
น าตัวอย่างพืชมาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ แล้วสกัดด้วยเอทานอล 95% โดยวิธีการแช่หมัก เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นกรองและ
น าสารละลายที่ได้ไประเหยแห้ง ได้เป็นสารสกัดเอทานอล 
 3. การตรวจทางพฤกษเคมี [7] 
  น าสารสกัดเอทานอลจากพืช มาทดสอบ ดังนี้ 
   Liebermann-Burchard test ทดสอบสารกลุ่มสเตียรอยด์และเทอร์ปีนอยด์ ผลบวก คือ 
สารละลายชั้นบนเป็นสีเขียวหรือน้ าเงินส าหรับสารกลุ่มสเตียรอยด์ และเป็นสีม่วง ม่วงแดง หรือน้ าตาลแดง ส าหรับ
สารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์ 
   Borntrager’s test ทดสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน ผลบวก คือ สีชมพูหรือแดงในสารละลาย
ช้ันด่าง 
   Shinoda’s test ทดสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ผลบวก คือ สารละลายสีชมพู 
   Dragendorff’s reagent ทดสอบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ผลบวก คือ เกิดตะกอนสีส้ม 
   Ferric chloride test ทดสอบหมู่ฟีนอลิค ซึ่งอาจพบได้ในสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ หรือแทนนิน 
ผลบวก คือ สารละลายสีเขียวหรือสีน้ าเงิน 
   Lead acetate reagent ทดสอบสารกลุ่มแทนนิน ผลบวก คือ เกิดตะกอนสีขาว  
 
 4. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

  4.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดช่ันด้วยวิธี DPPH radical scavenging [8]  
   เตรียมสารละลายจากสารสกัดเอทานอลจากพืช สาร DPPH (2,2–diphenyl–1–picryl–hydrazyl) 
(Sigma, Germany) สารมาตรฐาน quercetin (Sigma, USA) และ ascorbic acid (Merck, Germany) โดยละลายในเมธานอล ให้
ได้ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

   น าสารละลายตัวอย่างจากพืชหรือสารละลายของสารมาตรฐานปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติม
ลงใน 96-well plate จากนั้นเติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จะได้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 200 
ไมโครลิตรและใช้สารละลาย DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมกับเมทานอล 100 ไมโครลิตร เป็น negative 
control น าสารละลายที่เตรียมขึ้นท้ังหมดไปบ่มในที่ปราศจากแสง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 
แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate reader  (CLARIOStar,  BMG 
Labtec)  ค านวณฤทธ์ิต้านอนุมูล DPPH ของสารละลายตัวอย่างหรือสารละลายของสารมาตรฐานโดย 
     % DPPH radical scavenging activity = 100 x [A-B] /A 

   เมื่อ  A   คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ negative control ที่ 517 นาโนเมตร 

     B   คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างหรือสารมาตรฐานที่ 517 นาโนเมตรท าการ
ทดสอบตัวอย่างๆ ละ 3 ซ้ า รายงานผลเป็น % การต้านอนุมูล DPPH ในรูปของค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์  [9]  
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 ใช้วิธี agar disk diffusion โดยเตรียมเพลทอาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller-Hinton agar เตรียมสารสกัดเอ
ทานอลจากตัวอย่างพืชน ามาละลายใน 10% DMSO ใช้สารสกัด  20 ไมโครลิตรต่อดิสก์  ส่วนเช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้
ทดสอบมี 5 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิดและราอีก 1 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Bacillus 
subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) และ 
Candida albicans (ATCC 10231) โดยใช้ความเข้มข้นที่ 0.5 Mcfarland น าไม้พันส าลีปราศจากเช้ือ ชุบลงใน 
suspension เช้ือทดสอบ 0.5 Mcfarland กดส าลีกับข้างหลอดเพื่อไม่ให้มีปริมาณเช้ือติดส าลีมากไป   วาง disk 
สมุนไพรตัวอย่าง  ลงบนผิวหน้าอาหารเพาะเชื้อ บ่มเช้ือท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง  การทดสอบวิธีนี้
ใช้หลักการแพร่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบนกระดาษกรอง (filter paper disc) ในปริมาณทดสอบที่ก าหนดไว้ 
และวัดผลการยับยั้งจุลินทรีย์ได้จากขนาดของโซนใส (clear zone) 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธ์ิต้านออกซิเดช่ัน ด้วยวิธี DPPH radical scavenging 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์ ส่วนที่
ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี % DPPH 
radical 
scavenging 
activity 
(mean ± 
SD) 

Liebermann-
Burchard 

 Borntrager’s Shinoda's Dragendorff's FeCl3 lead 
acetate 

วงศ์ : ANNONACEAE ใบ - + - - + - 0.99 ± 
0.05 สะทาง

เล็ก 
Xylopia pierre 

กระ
เจียน 

Polyalthia 
ceraroides 

ใบ ++++ + ++ ++ ++++ + 72.03 ± 
0.00 

กิ่ง + + ++ ++ ++++ + 48.28 ± 
0.00 

มะป่วน Mitrephora 
vandaeflora  

ใบ ++++ - - + - - 34.10 ± 
0.01 

กิ่ง ++ + + - - - 28.04 ± 
0.03 

วงศ์ : APOCYNACEAE ทั้งต้น ++ - +++ + +++ - 41.12 ± 
0.01 ส้มลม Aganonerion 

polymorphum 
วงศ ์
CHRYSOBALANACEAE 

ใบ ++ - + - ++++ - 70.05 ± 
0.00 

มะพอก Parinari 
anamensis  

วงศ์ : EUPHORBIACEAE ทั้งต้น ++++ - - - ++++ +++ 70.18 ± 
0.01 

เจตพังคี Cladogynos 
orientalis  

นกนอน Cleistanitus 
polyphyllus  

ใบ ++ - - - ++++ + 65.14 ± 
0.01 

กิ่ง ++ - - - ++++ + 75.39 ± 
0.00 

วงศ์ : FLACOURTIACEAE ใบ ++++ + - + ++ ++++ 
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ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์ ส่วนที่
ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี % DPPH 
radical 
scavenging 
activity 
(mean ± 
SD) 

Liebermann-
Burchard 

 Borntrager’s Shinoda's Dragendorff's FeCl3 lead 
acetate 

กะเบา
กลัก 

Hydnocarpus 
ilicifolius 

7.50 ± 
0.00 

กิ่ง ++ - - - - - 38.27 ± 
0.00 

วงศ์ : IRVINGIACEAE ใบ +++ - +++ - ++++ ++++ 72.20 ± 
0.01 

กระบก Irvingia 
malayana 

วงศ์ : LABIATAE ใบ - - - - +++ + 24.80 ± 
0.02 กระดูก

กบ 
Hymenopyramis 
brachiata  

กิ่ง ++++ - - - +++ +++ 33.02 ± 
0.01 

วงศ์ : LEGUMINOSAE ใบ ++++ - +++ - +++ +++ 40.76 ± 
0.00 ซาด Erythrophleum 

succirubrum  
ถั่วแปบ
ช้าง 

Afgekia sericea  กิ่ง + - + - ++ - 44.05 ± 
0.02 

วงศ์ : MALVACEAE ใบ ++ - - - + - 5.39 ± 
0.01 ปอบิด Helicteres isora  

กิ่ง + - - - + ++ 3.38 ± 
0.00 

วงศ์ : MELASTOMACEAE ใบ + - - - +++ - 75.55 ± 
0.00 

พลอง
กินลูก 

Memecylon 
ovatum  

พลอง
ขี้ควาย 

Memecylon 
caeruleum  

ใบ ++++ - - - ++ ++ 21.73 ± 
0.01 

วงศ์ : MENISPERMACEAE ทั้งต้น + - + - +++ + 17.14 ± 
0.02 ชิงช้า

สะแก
ราช 

Tinospora 
siamensis 

วงศ์ : MORACEAE ใบ +++ - + - + + 5.37 ± 
0.01 มะหาด Artocarpus 

lacucha 
กิ่ง - - - + - - 25.38 ± 

0.00 
วงศ์ : RUBIACEAE ใบ +++ - + - +++ + 
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ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์ ส่วนที่
ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี % DPPH 
radical 
scavenging 
activity 
(mean ± 
SD) 

Liebermann-
Burchard 

 Borntrager’s Shinoda's Dragendorff's FeCl3 lead 
acetate 

หมักม่อ Rothmannia 
wittii  

2.45 ± 
0.01 

วงศ์ : RUTACEAE ใบ + - - ++++ ++++ + 56.51 ± 
0.01 

ส่องฟ้า Clausena 
wallichii 

วงศ์ : SIMAROUBACEAE กิ่ง ++ - - - ++++ + 76.70 ± 
0.00 

คนทา Harrisonia 
perforata 

วงศ์ : STERCULIACEAE ใบ +++ - +++ - +++ +++ 26.75 ± 
0.02 

ขี้ตุ๋น Helicteres 
angustifolia 

วงศ์ : VITACEAE ใบ +++ - + - ++ - 9.39 ± 
0.02 

ส้มออบ
แอบ 

Cissus hastata  

 Ascorbic acid 71.91 ± 
0.02 

Quercetin 68.28 ± 
0.02 

เครื่องหมาย “+” จนถึง “++++” หมายถึง ตรวจพบองค์ประกอบทางเคมี โดยมีความชัดเจนของผลจากน้อยไป
มาก และเครื่องหมาย “-” หมายถึง ไม่พบองค์ประกอบทางเคมีในการทดสอบนั้น 
 พบว่า สิ่งสกัดด้วยเอทานอลจากพืชหลายชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่น่าสนใจ พบสารกลุ่มเทอร์ปี
นอยด์และสเตียรอยด์ในสารสกัดจากใบพลองขี้ควาย ใบกระเจียน ใบซาด ใบเจตพังคี ใบกะเบากลัก ใบมะป่วน และ
กิ่งกระดูกกบ พบสารกลุ่มแอนทราควิโนนในสารสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน ใบกะเบากลัก กิ่งสะทางเล็ก และกิ่งมะ
ป่วน พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในสารสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน ใบขี้ตุ่น ใบกระบก และกิ่งและใบส้มลม และพบ
สารกลุ่มอัลคาลอยด์ในสิ่งสกัดจากใบและกิ่งกระเจียน และใบส่องฟ้า 
 ผลการทดสอบฤทธิ์การก าจัดอนุมูล DPPH พบว่า มีสิ่งสกัดจากพืชตัวอย่างหลายชนิดแสดงฤทธิ์ที่
น่าสนใจ โดยที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  สิ่งสกัดจากกิ่งนกนอน ใบพลองกินลูก กิ่งคนทา ใบกระบก 
ใบกระเจียน ใบเจตพังคี และ ใบมะพอก มีฤทธิ์ก าจัดอนุมูล DPPH 76.70 ± 0.00, 75.55 ± 0.00, 75.39 ± 0.00, 
72.20 ± 0.02, 73.03 ± 0.00, 70.18 ± 0.01 และ 70.05 ± 0.00 % ตามล าดับ ในขณะที่สารมาตรฐาน Quercetin 
และ Ascorbic acid สามารถก าจัดอนุมูล DPPH ได้ 68.28 ± 0.02 และ 71.91 ± 0.02 % ตามล าดับ ซึ่งจากผล
การตรวจทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากพืชเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ให้ผลบวก (++++) กับการทดสอบด้วย
สารละลาย ferric chloride ซึ่งช้ีให้เห็นว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่มีหมู่ฟีนอลิคในปริมาณมากอยู่ในสิ่งสกัดดังกล่าว 
สอดคล้องกับคุณสมบัติของสารต้านออกซิเดช่ันจากพืชสมุนไพรซึ่งมักมีหมู่ฟีนอลิคในโครงสร้างทางเคมี เช่น 
curcuminoids, elagitannin, quercetin เป็นต้น 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบฤทธิ์ตา้นเช้ือจุลินทรีย ์
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สารสกัด  
ความเข้มขน้ 
(มิลลิกรัม/มลิลลิิตร) 

จุลินทรีย์  
เส้นผ่าศูนย์กลางของ
บริเวณยับย้ัง 
(มิลลิเมตร) 

 
ใบกะเบากลัก 

 
3 

B. subtilis 10.3 

S. aureus 8.0 

จากสารสกัดพืชทั้งหมด 29 ชนิดสารสกัด มีสารสกดัเพียงชนิดเดยีว คือ สารสกดัเอทานอลจากใบกระเบากลัก ท่ี
แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ โดยแสดงฤทธิ์ต้านเฉพาะเชื้อ B. subtilis และ S. aureus เท่านั้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 สารสกัดเอทานอลจากส่วนต่างๆของพืช จ านวน 29 ตัวอย่าง จากพืช จ านวน 22 ชนิด ซึ่งเก็บรวบรวม
จากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อน ามาทดสอบองค์ประกอบทางเคมี
เบื้องต้น พบว่า พืชหลายชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่น่าสนใจ ซึ่งได้แก่ สารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์และสเตียรอยด์ แอ
นทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นด้วยวิธี DPPH scavenging assay 
พบว่า สารสกัดจากกิ่งคนทา ใบพลองกินลูก กิ่งนกนอน ใบมะพอก ใบเจตพังคี ใบกระเจียน และใบกระบก มีฤทธิ์
ก าจัดอนุมูล DPPH อยู่ในช่วง 76.70-70.05% ในขณะที่สาร ascorbic acid และ quercetin สามารถก าจัดอนุมูล
อิสระได้ 71.91 และ 68.28% ตามล าดับ ส่วนผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์วิธี agar disk diffusion พบว่า สาร
สกัดจากใบกะเบากลัก ที่ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ B. subtilis 
และ  S. aureus โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 10.3 และ 8.0 มิลลิเมตร ตามล าดับ ผล
จากการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในเชิงลึกและเพิ่มเติมข้อมูลสมุนไพรไทยท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ไปเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์มีบทบาทหลายด้าน ทั้งการท านุบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อม
ใช้งาน และการให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตให้มีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการต่างๆ ต้องครอบคลุมทั้งการจัด
อบรม การจองเครื่องมือและการติดตามการใช้งาน ซึ่งการจัดการแต่ละด้านต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการให้บริการ 
อันเนื่องมากจากเครื่องมือที่มีความหลากหลายและมีผู้ใช้งานเป็นปริมาณมาก ทั้งนี้เพื่อให้งานบริการมีประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้น ทางศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการที่ต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการส าเนาเอกสารคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลดการใช้กระดาษ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึง
พอใจในการใช้บริการ  โดยขั้นตอนการท างาน ประกอบไปด้วยการจัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตรท์ี่มีเนื้อหา
กระชับและได้ใจความครบถ้วนภายในหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ โดยมีการประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวต่อผู้ใช้งาน จัดท าเป็นเอกสารภายในแผ่นอะคริลิค และวางอยู่
ประจ าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องภายในศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ เนื้อหาในคู่มือประกอบไปด้วย 
ขั้นตอนวิธีใช้, ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือฯ และ QR CODE ที่เช่ือมต่อถึงคู่มือการใช้เครื่องมือฯ ฉบับเต็ม ผล
ของการพัฒนาระบบงานการบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์  พบว่า ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงวิธีใช้
เครื่องมือได้โดยง่ายด้วยตนเอง และมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ผู้รับบริการได้รับความความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทดแทนระบบการยืม-คืนเอกสารคู่มือเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ฉบับเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดการใช้กระดาษและขั้นตอนการให้บริการลง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมมากข้ึนจากประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงข้ึน  
 
ค าส าคัญ: คู่มือเครื่องมือวิทยาศาสตร์, ระบบบริการคูม่ือ, QR CODE คู่มือ 
 
Abstract 
 Pharmaceutical Research Instrument Center has been many roles including maintenance 
of scientific instruments and providing services to faculty staffs and students. Services cover 
instrument training, instrument booking and user assessment. Each service takes quite a long time 
because of a variety of scientific instruments and many users. To increase efficient services, the 
Pharmaceutical Research Instrument Center establishes a concept to develop scientific instrument 
operation manuals as a mean to increase service efficiency. The goals of this project were decrease 
service steps, reduce paper usage needed to copy instrument manual books and increase user 
satisfaction. The procedure of this project consists of preparing a compact detail of the content fit 
on an A4 size paper. The manual has been flamed with an acrylic sheet and left nearby each 
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instrument. The content comprises scientific instrument operation steps, warning and full manual 
in a QR code feature. The results of establishing the “Service System Development on Scientific 
Instrument Operation Manuals” the users can self-access the operation manual easily and use the 
instrument correctly. The project provides convenience and fast services to users as well as 
decreases multiple service steps and paper usage. The project can also be used to substitute the 
system of borrowing full-manuals of scientific instruments. As a corollary of establishing the above 
project, the uses are very satisfied in overall with improved service efficiency.  
 

Keywords: Instrument manual, Service manual system, Manual QR code 
 
บทน า 
 ศูนย์เครื่องวิจัยทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดูแลและบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร ในงานวิเคราะห์และวิจัย รวมถึงการบริการยืม -คืน คู่มือการ
ใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางศูนย์เ0.85ครื่องมือมีเครื่องมือวิจัยจ านวนมาก ท าให้การบริการคู่มือ เกิดความ
ล่าช้า และไม่ทั่วถึงต่อผู้ที่จะใช้งาน อีกทั้งคู่มือการใช้งานฉบับเต็มของบางเครื่องมือมีเนื้อหาที่ซับซ้อน เข้าใจได้ยาก 
เล่มขนาดใหญ่ และมีน้ าหนักเยอะ ดังนั้นศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบงาน
บริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงวิธีใช้เครื่องมือได้โดยง่ายด้วยตนเอง, มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง, ได้รับความความ
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ   
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
 2. ลดขั้นตอนการให้บริการยืม-คืน คู่มือ ท่ีต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ด าเนินการ 
 3. ลดการใช้กระดาษในการส าเนาเอกสารคู่มือการใช้เครื่องมือ 
 4. เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ สามารถใช้เครื่องมือ และแก้ไขปัญหาได้ง่าย
ด้วยตนเองจากการอ่านคู่มือท่ีพัฒนาระบบแล้ว  
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ทบทวนวรรณกรรม  
 กรอบแนวคิด 
 ด้วยศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จ านวนมาก ท าให้การบริการคู่มือ
อาจไม่ทั่วถึงกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งคู่มือการใช้งานเครื่องมือยังมีเนื้อหาที่ซับซ้อน เข้าใจได้ยาก เล่มใหญ่ และมี
น้ าหนักเยอะ ท าให้ไม่สะดวกต่อการใช้ จึงมีแนวคิดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริการคู่มือแบบใหม่ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือมากที่สุด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจมาก
ในการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายในศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จากการพัฒนาระบบงานบริการ
คู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์    
 
วิธีการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งเป็น นิสิต, อาจารย์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 
ซึ่งมีสัดส่วนจ านวน เท่ากับ 53.3%, 6.7% และ 40% ตามล าดับ ซึ่งการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งาน
เครื่องมือ วิทยาศาสตร์นี้ ประกอบไปด้วยการจัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหากระชับและได้
ใจความครบถ้วนภายในหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 โดยมีการประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวต่อผู้ใช้งานจัดท าเป็น
เอกสารภายในแผ่นอะคริลิค และวางอยู่ประจ าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องภายในศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัช
ศาสตร์ เนื้อหาในคู่มือประกอบไปด้วย ขั้นตอนวิธีใช้, ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือฯ และ QR CODE ที่เช่ือมต่อถึง
คู่มือการใช้เครื่องมือฯ ฉบับเต็ม ส าหรับการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการพัฒนาระบบบริการนี้ จะจัดท าเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ (https://goo.gl/forms/vmrUXo1uVAh2HEY13) เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เครื่องมือที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจแบบจ านวนร้อยละ 
 
ผลการศึกษา 
 จากการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทางศูนย์เครื่องวิจัยทางเภสัช
ศาสตร์ได้จัดท าคู่มือฉบับสั้น เป็นเอกสารภายในแผ่นอะคริลิค และวางอยู่ประจ าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่อง
ภายในศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในคู่มือประกอบไปด้วย ขั้นตอนวิธีใช้ , ข้อควรระวังในการใช้
เครื่องมือฯ และ QR CODE ที่เช่ือมต่อถึงคู่มือการใช้เครื่องมือฯ ฉบับเต็ม 
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ตัวอย่างเอกสารคู่มือ เครื่องแกส๊โครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS/MS) ประจ าศูนย์เครื่องมือวิจัย
ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแผ่นอะคริลิคคู่มือฉบับสั้น ซึ่งวางอยู่ประจ าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องภายในศูนย์เครื่องมือ 
วิจัยทางเภสัชศาสตร ์
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 ในส่วนของการส ารวจความพึงพอใจในการพัฒนาระบบงานบริการคูม่ือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ผู้ให้การส ารวจ แบ่งเป็นนสิิต 53.3%, อาจารย์ 6.7% และเจ้าหน้าที่ บุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงสดัส่วนจ านวนของผู้ให้การส ารวจความพึงพอใจในการพัฒนาระบบงานบริการคูม่ือการใช้งาน
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

 โดยการส ารวจนี้ จะสอบถามถึงพฤติกรรมในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการใช้หนั งสือคู่มือ
ประกอบการใช้เครื่องมือ รวมถึงส ารวจความพึงพอใจในการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้เครื่องมือแบบใหม่
ด้วย 
 ด้านพฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในคณะเภสัชศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้งานถึง 80% มีการศึกษา
วิธีการใช้งานของเครื่องมือก่อนใช้งาน 87% ของผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือโดยไม่มีปัญหาใดๆระหว่างการทดลอง 
แต่กว่า 60% ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับเครื่องมือได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้น โดยที่ 60% ของ
ผู้ใช้งานสามารถจัดการงานทดลองกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยบ่อยครั้ง และ 27% สามารถใช้
เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเป็นประจ าเพื่อรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมือ ในด้านการใช้หนังสือคู่มือประกอบการ
ใช้เครื่องมือ พบว่าผู้ใช้งาน 53% มีความจ าเป็นต้องอ่านคู่มือการใช้งานขณะท าการทดลองกับเครื่องมือ ขณะที่
ผู้ใช้งานกว่า 60% รู้สึกว่าเนื้อหาในหนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือเข้าใจได้ยาก และ 73% รู้สึกไม่ชอบในการอ่านคู่มือ
การใช้เครื่องมือก่อนท าการทดลอง รวมถึงมากกว่า 46% รู้สึกล าบากในการพกหนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือเล่มใหญ่
มาเปิดอ่านขณะการใช้เครื่องมือ และหากไม่ทราบการใช้งานในเครื่องมือนั้นๆ ผู้ใช้งาน 40% คิดว่ าจะไม่ลองใช้
เครื่องมือก่อนการอ่านคู่มือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อได้ส ารวจความพึงพอใจในการ
ใช้งานพบว่า 80% ของผู้ใช้รู้สึกสะดวกมากขึ้น ได้ความรู้ และประโยชน์จากการใช้คู่มือนี้ โดยที่ 87% รู้สึกว่าเนื้อหา
ของคู่มือสามารถเข้าใจได้ง่าย และ 87% ของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้ในระดับมาก ในส่วนของวีดีโอ 
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53.33% บอกว่าข้อมูลขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องมือในวีดีโอมีความกระชับ และเข้าใจได้ง่ายมาก ซึ่งภาพรวมของการ
พัฒนาระบบงานบริการนี้ สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากท่ีสุด ถึง 67% ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือได้ด้วยตนเองจาก
การอ่านคู่มือฉบับสั้น, การใช้หนังสือคู่มือออนไลน์โดยการส่อง QR code และรับชมวิดีโอสอนการใช้เครื่องมือ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลของการพัฒนาระบบงานบริการคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์  พบว่า คู่มือที่จัดท าขึ้น ท าให้
ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบาย และสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองจริง แต่ในบางครั้งก็ประสบปัญหา
เรื่องขั้นตอนการใช้เครื่องมือในบางขั้นตอน ซึ่งผู้ใช้งานอาจจะไม่เข้าใจ และไม่เห็นภาพ ดังนั้นหากได้มีการจัดท า
วีดีโอการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ผู้ใช้งานจะได้รับความรู้ และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือมากขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชีวิน ชนะวรรโณ, เนาวัล ศิริพัธนะ,  ผุสดีมุหะหมัด และลัดดา ปรีชาวีรกุล: “การประยุกต์ใช้QR Code กับระบบ

การจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์”; ECTI-CARD Proceedings 2014, เชียงใหม่ 
ประเทศไทย, 2014. 
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
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ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
อรอนงค์  สุทธาชีวะ1 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี
 

Onanong Suthacheewa1 

Faculty  of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
 
บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการ
ด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 การด าเนินงานบริหารหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ภายหลังจากการประกาศใช้เกณฑ์ดังกล่าวจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 จากผลการด าเนินงานด้านหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ประสบปัญหาในการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ฯ  ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกันควบคุมภาพการศึกษา ในฐานะผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) และการเพิ่มผลผลิต (Productivity 
Improvement) เพิ่มคุณค่าในการท างานโดยการวิเคราะห์ SIPOC และการน าหลักการ PDCA มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยปรับปรุง
กระบวนการและพัฒนาแบบฟอร์มส าหรับการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์น ากระบวนการใหม่และแบบฟอร์มการตรวจสอบ
ฯ มาใช้ในการด าเนินงานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
และหลักการ PDCA พบว่า 1.  เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 2. เพิ่มคุณค่างานและคุณภาพตามการ
วิเคราะห์ SIPOC  3. ลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

  
ค าส าคัญ  :  การวิเคราะห์ SIPOC , หลักการ PDCA , คุณค่าและคุณภาพ , แบบตรวจสอบคุณสมบตัิกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
Abstract  
 In the present, the universities that are teaching Graduate Degree Education must be 
conducted in accordance with the Ministry of Education's announcement titled 'Master's Degree 
Curriculum's Criteria 2015'. The curriculum improved or conducted after the announcement has  
to be carried out and managed following the criteria. 
 From the result of curriculum conducted of Faculty of Science, KMUTT in 2016. The 
problems were found in qualification checking for thesis committees which was really important 
for education quality assurance. As a worker, It was realized that the importance of process 
improvement and productivity improvement can increase values in work by analyzing SIPOC and 
implementing PDCA to improve working process. This research aimed to  facilitate the evaluation 
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according to the 1st element, the quality assurance indicator 1.1 including AUN actual quality 
assurance (AUN-QA), focus on the process improved and the form for checking quality of thesis 
committees has been developed to match the criteria. Faculty of Science has used the new process 
and form since the first semester of 2017. From the qualitative and PCDA principle analysis, It was 
found that the working process has been more standardized and the values and qualities have 
been added to work the work according to SIPOC. Moreover, the errors in qualification checking for 
thesis committees have been deducted. 
 
Keywords :  SIPOC analysis /  PDCA principle /  value and quality /  thesis committee qualification 
checking forms   
 
บทน า  
 จากที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพด้านการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปีการศึกษา 2559 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา
โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต 1) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  2) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาเคมีศึกษา  4) สาขาวิชาเคมี และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ  6) สาขาวิชาเคมี อีกทั้งทุก
หลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกอบด้วยการรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งช้ี 1.1 รายงานการประเมินตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา และองค์ประกอบที่ 
2 รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN-QA) ทุกปีการศึกษา  
 คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งให้การด าเนินงานภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพและตรวจสอบได้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มีขั้นตอน
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยการใช้เอกสารแบบ วท.1 แบบเสนอช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นระยะเวลามากกว่า 
5 ปี อีกทั้งในขณะนั้นยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 ประกอบกับเมื่อด าเนินงานมาจนกระทั่งในปี
การศึกษา 2559 ผู้ปฏิบัติงานพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในรูปแบบเดิม เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาส าหรับ
การตรวจสอบคุณภาพด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ตรวจสอบได้ เพราะต้องด าเนินการทุกภาคการศึกษา อีกทั้งปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งสิ้น 334 คน ซึ่งในบางครั้งนักศึกษาอาจเกิดความ
ไม่สะดวกที่จะเข้ามาติดต่อในวันราชการ จึงได้ท าการทบทวนข้ันตอนการด าเนินการเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA  
คือ 1.P- วางแผน โดยศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ก าหนดแผนงานและ
เป้าหมาย ออกแบบขั้นตอนการด าเนินงาน 2. D- ด าเนินการตามแผน  โดยออกแบบเอกสารแบบฟอร์มให้สอดคลอ้ง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3. C- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มผ่านคณะท างานด้านวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานพร้อมประเมินความพึงพอใจ 4. A- ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาน ามาใช้ในการประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา ตลอดจนกระตุ้น
ให้สถาบันการศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มและขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา   
 2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์     
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 จากการศึกษา แนวคิด SIPOC Model [1] และกระบวนงาน DPSR [2] ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยเน้นให้ผู้รับบริการได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  ดังนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงน ามาเป็น
แนวทางในการออกแบบกระบวนการท างานตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

ความต้องการของผู้รับบริการ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของกระบวนการ SIPOC Model และ DPSR  
 
 จากรูปที่ 1 กระบวนการ SIPOC  ที่แสดงถึงล าดับของกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการท าความเข้าใจกับ
ความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย S = Suppliers คือ ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร  I = Inputs คือ ปัจจัยน าเข้า
กระบวนการคืออะไร P = Process คือ กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร O = Outputs คือสินค้าหรือบริการคือ
อะไร และ  C = Customers คือ ผู้รับสินค้าหรือบริการคืออะไร 
 ในส่วนกระบวนการ DPSR เป็นกระบวนการทางธุรกิจ หมายถึง การก าหนดกิจกรรมหรือกระบวนการที่
จ าเป็นต่อการเปลี่ยนความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า  ให้เป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการหรือลูกค้า ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประการ คือ ออกแบบ (D-design)  เป็นการศึกษาความ
ต้องการของลูกค้า การผลิต (P-production) เป็นการด าเนินการตามสิ่งที่ออกแบบ การขาย (S-sales) เป็นการ
จัดส่งสินค้าหรือบริการ และการวิจัยตลาด (R- research  เป็นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
 
 

ก าหนดความต้องการ ก าหนดความต้องการ 
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วิธีการวิจัย  
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คณะท างานด้านวิชาการ จ านวน 7 คน โดยการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) กับผู้มีต าแหน่งในการด าเนินงานของกลุ่ม และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการการศึกษา  
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จัดการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาแบบฟอร์มตรวจ
คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 เคร่ืองมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการวิชาการแบบ
กลุ่ม เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มตรวจคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม การจดบันทึกและ
วิเคราะห์เนื้อหารูปแบบของการพรรณนา 
  



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

156 

 การศึกษาปัญหาของกระบวนงานเดิม มีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 
 

                                         
 
          
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นักบริการการศึกษาตรวจ
คุณสมบัต ิ

หัวหน้าภาควิชาส่ง 

แบบขอเสนอแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบ 

เป็นตามเกณฑ ์

คณะท างานด้านวิชาการ
พิจารณา 

ไม่เป็นตามเกณฑ์
ชอบ 

สิ้นสุด 

อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 

เร่ิมต้น 

นักศึกษาขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะ
อนุมัต ิ
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การออกแบบระบบกระบวนงานใหม่ 
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 เริ่มจากคณะท างานด้านวิชาการ (Suppliers) เป็นผู้ส่งมอบปัจจัยน าเข้า คือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(Input) ท าให้กระบวนการที่เหมาะสม (Process) เริ่มต้นขึ้น จากความต้องการของคณะท างานด้านวิชาการ 
(Customers)  ต้องการให้มีการรายงานคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Output) ที่ดูง่าย ชัดเจน และ
สะดวกในการตรวจสอบ ในส่วนของกระบวนการเริ่มจากนักศึกษาเสนอช่ือคณะกรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติ
ก่อนน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา (Design) จากนั้นมีการกลั่นกรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร ประธาน
วิชาการภาค (Production) ก่อนข้ันตอนรายงานคุณสมบัติของกรรมการทุกท่าน (Sale) ต่อคณะท างานด้านวิชาการ   
 การศึกษาครั้งนี้ใชการน าเสนอรายงานคุณสมบัติของกรรมการ จ านวน 37 ชุด โดยใช้แบบตรวจสอบ
คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษากับคณะท างานด้านวิชาการ  จ านวน 7 คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1/2560 ต่อที่ประชุมคณะท างานด้านวิชาการ  
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์  โดยการวิเคราะห์ SIPOC และการน าหลักการ PDCA มาใช้ในการวางแผน และเป้าหมาย 
ออกแบบขั้นตอนการด าเนินงาน แล้วด าเนินการตามแผนโดยออกแบบเอกสารแบบฟอร์ม  มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบฟอร์มผ่านคณะท างานด้านวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องใช้งานพร้อม
สอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงระบบให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคุณค่างานและ
คุณภาพ และลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนงานตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นไปตาม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  2)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเกิดความสะดวก
และความเข้าใจในคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  3)  ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า ควรศึกษาเพิ่มเติมในสวนผู้ใช้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับ
แบบฟอร์มและออกแบบระบบกระบวนการใหม่ ประกอบด้วย 1)  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  2)  นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยควรมีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ทั่วถึงมากขึ้น และการศึกษาการลดเวลาการท างานและ
ความสูญเปล่าก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการและแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการ
จัดอบรม กรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการท างานใหม่โดยการน าหลักการ การก าจัดขั้นตอนงาน
ที่ไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนงานให้เหลือน้อยลง การจัดล าดับงานใหม่และการปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้นมา
เป็นแนวความคิดในการศึกษาเพื่อลดความสูญเปล่าและลดงานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลงโดยรวบรวมข้อมูลจากการ
รับฟังเสียงสะท้อน (Voice of Customer – VOC) ของผู้ขอรับบริการเมื่อปี พ.ศ. 2557 และน ามาพัฒนา ปรับปรุง 
ขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม  
จากผลการวิจัยทดลองเปรียบเทียบกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง พบว่า การรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ขอรับ
บริการเกิดการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม โดยลดความสูญเปล่าด้านการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการลดงบประมาณค่าใช้จ่าย และการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ขอรับบริการยังเป็นการสร้าง
ความผูกพันของลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 – 2560 เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( ) 4.41 อยู่ในระดับดีมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.51  
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ / วงจรคณุภาพ PDCA / งานบริการวิชาการ / โครงการจัดอบรม 
 
Abstract  
 The purpose of this study was to increase the efficiency of managing in academic service 
(training courses) that case was studied in Scientific Instrument Center for standard and Industry, 
Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. It was leading to the 
improving of the new process of managing in academic service (training courses) by using the 
principle of reducing the unnecessary process of managing in academic service (training courses) 
and ranging the order of new process and making the method of working easy used for reducing 
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the waste and jobs that are useless by collecting the data from voice of customer – VOC in 2015. 
This data collective was used to improve the process of managing in academic service (training 
courses).  
 The result of the research showed that Listening the voice of customer improves the 
process of managing academic service (training courses) by waste reducing (Lean Concept) in public 
relations media. It affects in reducing the cost budget and Listening the voice of customer builds 
the relationship between the old customer and Scientific Instrument Center for standard and 
Industry and the new customer base. the result of customer satisfaction from 2015 to 2017 
increases every year. The value of   is 4.41 that is in good level and standard deviation (SD) is 0.51. 
  
Keywords: Efficiency / PDCA Cycle / Academic Service / Training Program 
 
บทน า 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก าลังด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) อยู่
ในระยะ GROW Projects โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงาน EdPEx  หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งเป็นพันธกิจของศูนย์เครื่องมือฯ ประกอบด้วยงานทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
1) งานท่ีปรึกษา 2) งานรับจ้างวิจัย 3) สร้าง/ออกแบบเครื่องมือ 4) งานวิเคราะห์/ทดสอบ และ5) งานจัดอบรม  
 ในกระบวน EdPEx มุ่งเน้นข้อมูล “ลูกค้า” และรับฟังเสียงสะท้อน (Voice of Customer – VOC) จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เป็นส าคัญเพราะเป็นที่มาของข้อมูล และระบบงานบริการวิชาการแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) กลุ่มงานบริการวิชาการที่มีรายได้ (2) กลุ่มงานบริการวิชาการที่ไม่แสวงหาก าไร อีกทั้งปัจจุบัน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีลูกค้าท่ีเป็นงานบริการวิชาการที่มีรายได้ด้านการจัดอบรมตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 
2558 – 2560) จ านวนทั้งสิ้น 23 โครงการ และมีโรงเรียนที่ขอรับบริการการจัดอบรมถึง 14 โรงเรียน  
 จากผลการด าเนินงานของการบริการวิชาการด้านจัดอบรมที่ผ่านมามีผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม โดยลดความ
สูญเปล่า และรับฟังเสียงสะท้อนของลูกค้า เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรมให้มี
คุณค่าและประสิทธิภาพต่อไป 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้ันตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการด าเนินงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ 
 การคิดเชิงวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจ าแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
โดยยึดหลักการตั้งค าถาม 5W1H (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2549)  ในการคิดวิเคราะห์แบบแก้ปัญหาเพื่อใช้ใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
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 Who ใคร  (ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง) 
 What ท าอะไร  (แต่ละคนท าอะไรบ้าง) 
 Where ที่ไหน  (เหตุการณ์หรือสิ่งท่ีท าน้ัน อยู่ท่ีไหน) 
 When เมื่อไหร่  (เหตุการณ์หรือสิ่งท่ีท าน้ัน ท าเมื่อวัน เดือน ปี ใด) 
 Why ท าไม  (เหตุใดจึงได้ท าสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ) 
 How อย่างไร  (เหตุการณ์หรือสิ่งท่ีท าน้ัน ท าเป็นอย่างไรบ้าง) 
 การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H จะสามารถช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังคิด
เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น ในบางครั้งการเริ่มคิดวิเคราะห์ ถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เริ่มต้นถาม
ตัวเอง โดยใช้ค าถาม 5W1H 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน (Lean) 
 การผลิตแบบลีน (Lean) มีรากฐานของระบบการผลิตมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและเน้นการขจัดสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็นออกไป ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานคือ การพยายาม
รักษาการไหลของสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และใช้ระบบการผลิตแบบ just in time ซึ่งหมายถึงว่า ให้ผลิต
เฉพาะสิ่งที่จ าเป็น ในปริมาณที่จ าเป็นและในเวลาที่จ าเป็น (ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่งและคณะ,2552) 
 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ระบบการผลิตที่ดี โดยมุ่งเน้นก าจัดความสูญเปล่าในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และการ
การสูญเสียโอกาสทางการผลิตได้ (Bourkeaw N, 2004) 
 Nickels, William G. (2002) ให้ค าจ ากัดความของการผลิตแบบลนีไว้ว่า เป็นการผลิตสินคา้โดยใช้ทุกสิง่
ในกระบวนการผลิตน้อยท่ีสุด โดยเปรียบเทียบกับระบบการผลิตแบบจ านวนมาก 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 พชร อุไรพงษ (2556) ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปรับปรุงสายการผลิตตามการผลิตแบบลีนโดยอาศัย
การจ าลองสถานการณ์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สายการผลิตของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แห่งหนึ่ง โดยอาศัยหลักการของลีน และหลักวิเคราะห์ความ
สูญเปล่าด้วย VSM ผลการวิจัยพบว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้น 19.53%  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้น าเสนอข้างต้น พบว่า เทคนิคที่น ามาใช้สวนใหญ่เป็นการน าระบบลีน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการท างาน ลดกิจกรรมการท างานท่ีซ้ าซ้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไปในอนาคต 
 
วิธีการวจิัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ โรงเรียนที่ขอเข้ารับบริการโครงการจัดอบรม โดยเฉลี่ย
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 จ านวน 14 โรงเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดอบรม จ านวน 560 คน 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 1. จ านวนงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม พ.ศ. 2558 – 2560 
 2. จ านวนโรงเรียนและนักเรียนท่ีขอรับบริการโครงการจัดอบรม พ.ศ. 2558 – 2560 
 3. การส ารวจความคิดเห็นความต้องการในการจัดอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์ของผู้ขอรับบริการ
โครงการจัดอบรมก่อนการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 
 4. การพัฒนาขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 
 5. การวิเคราะห์ 5W1H 
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 6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการจัดอบรมหลังการปรับปรุงขั้นตอนการรับงาน
บริการวิชาการโครงการจัดอบรม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) ประเภทของข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับบริการ  
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ขอรับบริการ
วิชาการโครงการจัดอบรมก่อนการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรมและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการโครงการจัดอบรมหลังการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม และ
พัฒนา/ปรับปรุงข้ันตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 
ผลการศึกษา 
1.  ประชากร  
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม  
มีโรงเรียนและนักเรียนเข้ารับบริการวิชาการ เมื่อมีการส ารวจ “ความต้องการในการจัดอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์” 
เมื่อปี พ.ศ. 2557 จึงพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 จ านวนโครงการจัดอบรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีโรงเรียนที่
ขอรับบริการจัดอบรมจ านวน 7, 8 และ 14 โรงเรียนตามล าดับ ซึ่งจ านวนโรงเรียน จ านวนโครงการจัดอบรม และ
จ านวนมูลค่างานรวม (รายรับ) ในแต่ละปีจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังแสดงในตารางที่ 1 – 3 
 นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาควิชากับศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ฯ และบางภาควิชาท่ีเคยเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะมีการโครงการจัดอบรมเพิ่มมากข้ึนด้วย   
 
ตารางที่  1  แสดงจ านวนงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม พ.ศ. 2558 – 2560 

ปี พ.ศ. จ านวนโครงการจัดอบรม คิดร้อยละ 
2558 9 20.00 
2559 12 26.67 
2560 24 53.33 

รวมท้ังสิ้น 45 100 
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ตารางที่  2  แสดงจ านวนประชากรที่เข้ารับการบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 

ประเภท 
จ านวนโรงเรียน / คน : ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 
2558 2559 2560 

โรงเรียน 7  (24.13) 8 (27.59) 14 (48.28) 29 (100) 
คุณคร ู 21 (21.43) 32 (32.66) 45 (45.91) 98 (100) 

นักเรียน 475 (19.25) 491 (19.89) 1,502 (60.86) 2,468 (100) 
ตารางที่  3  แสดงจ านวนมูลคา่งานรวม (รายรับ) ท่ีเข้ารับการบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการจัดอบรม มูลค่างานรวม (รายรับ) : บาท 
2558 9 1,356,670.- 
2559 12 1,386,100.- 
2560 24 3,098,500.- 

รวมทั้งสิ้น 45 5,841,270.- 
 
2.  ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของความต้องการในการจัดอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์ของผู้ขอรับบริการโครงการ
จัดอบรมก่อนการปรับปรุงขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มีแผนด าเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดฝึกอบรม ซึ่งจากผลการส ารวจความต้องการในการจดัอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์ของผูร้ับบริการวชิาการ
โครงการจดัอบรมในปี พ.ศ. 2557 พบว่า  
 
 2.1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 

  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ องค์การมหาชน 

  โรงเรียนสมุทรปราการ 

  โรงเรียนวดัทรงธรรม 

  โรงเรียนสตรีศรสีุรโิยทัย 

  โรงเรียนฤทธณิรงค์รอน 

  โรงเรียนวดัราชโอรส 

  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
 
 2.2 มีความสนใจหรือความต้องการจดัโครงการจัดอบรมกับศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 
 
ตารางที่  4  แสดงจ านวนประชากรที่เข้ารับการบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 

รายการ ผู้ตอบแบบส ารวจฯ (คน) คิดเป็นร้อยละ 
สนใจ/ต้องการ 6 85.71 
ไม่สนใจ/ไม่ต้องการ 0 0.00 
ไม่ระบ ุ 1 14.29 

รวมท้ังสิ้น 7 100 

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า มีผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 7 โรงเรียน มีความสนใจในการจัดอบรม จ านวน 6 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของโรงเรียนท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด และมีโรงเรียนไม่ระบุจ านวน 1 โรงเรียน โดยหัวข้อท่ี
โรงเรียนมีความสนใจ 3 อันดับ ได้แก่ 1. โครงการวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2. โครงการวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการส าหรบันักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น, ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านเคมีและด้านฟิสิกส์  3. ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านจุลชีววิทยา 
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รูปที่ 1 กราฟแสดงระดับความสนใจในหัวข้อท่ีสนใจให้ทางศูนย์เครือ่งมือวิทยาศาสตรฯ์ โครงการจัดอบรม 
 
3.  การวิเคราะห์ปัญหาของงานบริการวิชาการการจัดอบรม  
 จากการศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการจัดอบรม เพื่อพิจารณาถึงสาเหตุและปัญหาส าคัญที่
การจัดอบรมยังไม่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียน พบว่า ปัญหาส าคัญ คือ การจัดอบรมเพื่อบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นแผนผังแสดงสาเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ได้ดังรูปที่ 2 และตารางที่ 
5,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิก้างปลาการวเิคราะห์ปัญหาของงานบริการวิชาการจดัอบรม 
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ตารางที่ 5  แสดงสาเหตรุากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไข 

สาเหต ุ กิจกรรม/กระบวนการแกไ้ข 
1. ความต้องการของลูกค้าในด้าน
หัวข้ออบรมที่หลากหลาย 

การวางแผนโดยการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) เพื่อน ามาออกแบบ
หัวข้อจัดอบรมและน าเสนอให้ลูกค้า (โรงเรียน) ได้รับทราบข้อมูลและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเดมิและกลุม่ลูกค้าใหม่  

ช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนประสงค์ให้
จัด ไมเ่ป็นช่วงที่วิทยากร/หรือผู้จดั
สะดวก 

จัดท าแผนปฏิบัติการจัดอบรมในรอบปี ลงปฏิทินโดยระบุกิจกรรมที่
สะดวกจดัอบรมได้ และเวลาที่ไมส่ะดวกจดัอบรม 

3.  การบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ี
อยู่อย่างจ ากัด (คน / งบประมาณ / 
เครื่องจักรอุปกรณ์) 

3. ใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านสถานท่ี เช่น ห้องปฏิบัติการภาควิชา, 
ทรัพยากรด้านบคุลากร เช่น วิทยากรที่หลากหลายแต่ละสาขาวิชา
ผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนกันเป็นวิทยากร  ส่วนการใช้ทรัพยากรด้านอื่น ๆ 
เช่น การสื่อสารภายในองค์กรที่ใช้ website และ e-mail อาจจะมี
ข้อจ ากัด  สามารถน าระบบอ่ืนมาใช้แทนได้ เช่น การใช้ LINE หรือ 
FACEBOOK  ปัจจุบันเราสามารถใช้ LINE / FACEBOOK สื่อสารใน
องค์กรทดแทนได้ และลดค่าใช้จ่ายการตดิต่อทางโทรศัพท ์

4.  การจัดอบรมมีปริมาณมากกว่า
แผนที่ตั้งไว้ ท าให้งบประมาณ
รายจ่ายไมเ่พียงพอ 

4.  ด าเนนิการปรับแผนงบประมาณระหว่างปี ในงานบริการวิชาการ 
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได ้

 
ตารางที่ 6  แสดงการคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H 

Why ความต้องการการให้มีการจดัจัดอบรมแก่นักเรียนของครู/โรงเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากความ
ต้องการ (need) ของลูกคา้เพื่อเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ของนักเรยีน
นอกห้องเรียน 

Who ครู/นักเรียนจากโรงเรียน (ลูกค้า/ผู้รับบริการ) ได้รับทราบแผนปฏิบตัิ
งาน/ก าหนดการ การจัดอบรมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ์ 
(ก าหนดการการจัดอบรมที่ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปขีอง
ศูนย์เครื่องมือฯ)  สามารถวางแผนในการขออนุมัติจากโรงเรียน น า
นักเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้ตรงตามแผน 

How ท าการส ารวจฟังเสียงของลูกค้าเมือ่เริ่มปีงบประมาณเพื่อรับทราบขอ้มูล
จากโรงเรียน โดยการส่งแบบส ารวจไปสอบถามความต้องการอบรมใน
เนื้อหา/หัวข้อท่ีสนใจ อาจก าหนดไว้แล้วหรือนอกเหนือจากท่ีเคยก าหนด  
จากนั้นน ามาก าหนดแผนปฏิบัติงานอบรมประจ าปี ไว้ในปฏิทินเผยแพร่
ให้ชัดเจน ส่งไปยังลูกค้าท้ังประจ าและลูกค้าใหม่และลูกค้าในพื้นที่
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย  

 
4.  การพัฒนาขั้นตอนการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 

 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจยัจะใช้ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ การจดบันทึกและวิเคราะหเ์นื้อหารูปแบบ
ของการพรรณนา 



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

167 
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5.  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการโครงการจัดอบรมหลังการปรับปรุงกระบวนการการรับ
งานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม 
 
ตารางที่  5  แสดงร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการโครงการจดัอบรมหลังการปรับปรุงกระบวนการรับงาน
บริการวิชาการโครงการจัดอบรม 
 

ปี พ.ศ. ร้อยละ SD 
2558 4.18 0.49 
2559 4.39 0.51 
2560 4.42 0.53 

X  4.41 
 

0.51 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ขอรับบริการ ท าให้เกิดการปรับปรุงขั้นตอนการรับ
งานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม โดยการลดการส่งแบบส ารวจ/ประชาสัมพันธ์ ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  ซึ่ง
ส่งผลต่อการลดงบประมาณค่าใช้จ่าย และการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ขอรับบริการยังเป็นการสร้างความผูกพันของ
ลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 
เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (X ) 4.41 อยู่ในระดับดีมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.51 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัย  
 1. น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการรับงานบริการวิชาการโครงการจัดอบรม  
โดยโปรแกรมส าเร็จรูปออนไลน์เพื่อให้ผู้ขอรับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อผู้ขอรับ
บริการเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA และสอดคล้องกับตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญซึ่งส่วนหน่ึงของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ขององค์กร 
 2. สามารถให้บริการลูกค้าไดต้รงตามความต้องการมากขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง  
บทความในวารสาร 

สุภาภรณ์ ดาวสุก.(2558).การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มผลิตภาพกรณีศึกษาระบบการจัดการสินค้า
กลุ่มเบเกอรี่ของร้นสะดวกซื้อ.วารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (สสอท.),ปีท่ี 4 (ฉบับท่ี2),99-112. 
หมะหมูด หะยีหมัด, เพ็ญศรี เจริญวานิช และอานนท์ ค าวรณ์. (2558). เผาพันธุ์ตราสินคา: ความท้าทาย
ใหมท่างการตลาด. วารสารบริหารธุรกิจ, 148, 57–69. 
Zhang, H. , Li X. , & Liu, W.  ( 2006) . An AHP/ DEA methodology for 3PL vendor selection in 
4PL. National Engineering Research Center for CIMS, 2(3), 646–655. 

วิทยานิพนธ ์
สุภรัตน์ พลูสวัสดิ์. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนกเอกสารขาออก กรณีศึกษาสายเรือ
แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่แหลมฉบัง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

Guidelines of Undergraduate Students Activity Developmental in Faculty of 
Science and Technology to Promote Graduate Characteristics Following Learning 

Outcome Standards of National Qualification Framework 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์

 
Chanthip Thanudperm1, Chananchida  Khongsuk2  and Yureerat  Duangwaeo3  

Faculty of Science and Technology Surindra Rajabhat University 
 
บทคัดย่อ  
 แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะ บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ศึกษาสภาพ
และปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3. เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท าแนวทางในการก าหนดและพัฒนากิจกรรมตามความต้องการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน (1) 
การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) กิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อย การวิเคราะห์
ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการพรรณนา และอธิบายผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยมีผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยผู้วิจัยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับค่าความคดิเหน็เกี่ยวกับกิจกรรม แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มีระดบัเห็นด้วยมาก (X  =3.92, S.D. = .79) 2. ด้านความรู้ มีระดบัเห็นด้วยมาก (X  = 3.82, S.D. = .73) 3. ด้าน
ทักษะทางปัญญา มรีะดับเห็นด้วยมาก (X  =3.77, S.D. = .82) 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ มีระดับเห็นด้วยมาก (X  =3.84 , S.D. = .84)  5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ มรีะดับเห็นด้วยมาก (X  =3.81, S.D. = .84)  6.กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรีะดับเห็นด้วยมาก (X  =3.93 , 
S.D. = .85) 
 
ค าส าคัญ : นักศึกษา , กิจกรรมนักศึกษา , คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ , กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
Abstract  
 Developmental guidelines for undergraduate students, Faculty of Science and 
Technology, Surindra Rajabhat University, supporting graduation features according to learning 
outcomes standards, National Qualification Framework aimed to 1)  study the state and problems 
of undergraduate students’  activities, 2)  study the opinions of students on the participation in 
undergraduate students' activities, 3)  provide guidelines for the definition and development of 
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activities according to the needs of undergraduate students. The samples were 350 students from 
Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University in the second semester of 
academic year 2017. Five-level rating scales are used for the research tool. The research is divided 
into 2 phases as follows: (1) responding to questions about undergraduate student activities and, 
( 2 )  focus group discussion activities.  Data were analyzed by statistics.  1 .  Qualitative information 
were used by the depiction method, description the results of structured interviews, and experts 
assist the researcher in analyzing and synthesizing data.  2 .  Quantitative data are based on basic 
statistics which are analyzed by mean and standard deviation through computer software.   
 The results of the study were divided into six aspects as follows : 
 (1) Moral and ethics aspect were very high agreeable level at (X ) =3.92, (S.D.) = .79). (2) 
The knowledge aspect was very high agreeable level at ( X ) = 3.82 , (S.D.) = .73). (3) Intellectual 
skills aspect were very high agreeable level at (X ) =3.77, (S.D.) = .82). (4) Interpersonal skills and 
responsibility aspect were very high agreeable level at ( X )  =3.84 , (S.D. )  = .84) .  (5)Numerical 
analysis skills, communication and using of information technology aspect were very high agreeable 
level at ( X )  = 3 . 8 1 , ( S. D. )  =  . 8 4 ) .  ( 6 )  Activities for promoting desirable graduate student’ s 
characteristics of the Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University aspect were 
very high agreeable level at  (X ) =3.93 , (S.D.) = .85). 
 
Keywords : Student, Student Activities, Desirable Graduate Features, National Qualification 
Framework,  
 
บทน า  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลโลกมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่
ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาตินอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด า เนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
นอกจากน้ัน ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของ
บัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย   5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา. 2557 : 14 - 15) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายให้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในฐานะสถาบันการศึกษามีพัน
กิจที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 7 ข้อ คือ (1) 
มีความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและ
น าไปประกอบอาชีพได้ (2) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ (3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี
สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต (4) มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศในระดับติดต่อสื่อสารได้ (5) มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทยมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) มีความเลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข และ (7) มีสุขภาพอนามัยดี ด ารงตนได้อย่างพอเพียง อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ จะต้องเป็นเป็นไปตามความเหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง คณะจึงต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาจึง
หมายความรวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการโดยคณะและองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการได้แก่ (1) 
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภาวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และน าหลัก PDCA ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะจึงต้องท าแผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน  
 นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2559    ในองค์ประกอบท่ี 1 การ
ผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย (3.48) โดยใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยต้องค านึงถึงการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการเรียนรู้และปฏิบัติการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เกิดการพัฒนาจากนอก
ห้องเรียน โดยการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ของคณะ คณะจึงควรมีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกบัคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งโดย
มหาวิทยาลัย และคณะ รวมทั้งต้องสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใต้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร และดูแลด้านกายภาพจากคณะ กอปรกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เคยมกีารศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมศึกษา ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมระดับปริญญาตรี
เพื่อน าสารสนเทศที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องน าผลไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต               
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 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท าแนวทางในการก าหนดและพัฒนากิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างคนให้พร้อมด้วยความรู้ ความคิด และ
ศีลธรรม สร้างเสริมสิ่งต่าง ๆ  และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่ ทั้งด้าน
การศึกษาและพัฒนาความคิด บุคลิกภาพและยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมการ
เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ดังนั้นกิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้สมบูรณ์ในด้านความรู้ สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่ง วินสตัน และมิลเลอร์ (Winston ; & Miller. 1994 : 3 ) อ้างถึงในพรพิมพ์ สารักษ์ (2556) 
ให้ความคิดเห็นว่า การพัฒนาการศึกษาให้มีความสมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยหลายประการด้วยกัน คือ สถาบัน
การอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญ ตั้งแต่การบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน งานกิจกรรมนักศึกษา งาน
ค าปรึกษาแนะแนว งานกีฬาและนันทนาการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมและสังคมและ
พัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปภายหน้า 
 จากงานสัมมนาวิชาการผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน 
ทบวงมหาวิทยาลัย (2541 : 21) อ้างถึงในพรพิมพ์ สารักษ์ (2556) ผลการสัมมนามีข้อสรุปว่า กิจกรรมนักศึกษาเป็น
สิ่งที่ส าคัญยิ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ 
ในห้องเรียนและในสังคม จึงมีส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมนักศึกษา จากการสัมมนาในครั้งนี้จึงเน้นวัตถุประสงค์
ในการพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน คือ (1) เป็นคนเก่งและคนดี (2) การมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีบุคลิกภาพ 
และทัศนคติที่เหมาะสมต่อสภาวะปัจจุบัน (3) การมีความรู้ในงานและความสามารถในการน าความรู้ ไปใช้ได้จริงๆ 
(4) การมีค่านิยม นิยมไทย และทัศนคติ ประหยัด อดออม และสามารถปรับตวัไดก้ับสภาพการเปลีย่นแปลง (5) การ
สร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาในสถาบัน ภายใต้ความหลากหลายด้านคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบัน 
 กังสดาร แตงน้อย (2555 : 52) กล่าวว่างานกิจการนักศึกษาเป็นกลไกหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ควบคู่ไป
กับกระบวนการเรียนการเรียนการสอน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักศึกษา สร้าง
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาโดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกหลักสูตรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เสริมทักษะต่างๆ เช่น การ
สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึดความรับผิดชอบ ฝึกบทบาทความเป็นผู้น าที่ดี สามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่ว มสังคมได้
อย่างถูกต้อง ทักษาต่างๆเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น 
 มัลลิกา วีระสัย และประดิษฐา นาครักษา (2557 : 1) กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศโดยมีหน้าที่การผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคมการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนในห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียว
ย่อมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญใน
การพฒันาคุณภาพของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ ร่างกาย สังคมและ
จิตใจที่ดีงาม ซึ่งจะมีผลท าให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อช่วยเกลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา ซึ่ง
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ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ได้ช่ือว่าบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมี
อาจารย์ประจ าชมรมนักศึกษาคอยแนะน าและให้ค าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยยัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย  
ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร (Class Activities) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(Extra Curriculum Activities) หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Class Activities) จึงถือเป็นการให้การให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการท างานและการด ารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างดีและมีความสุข ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก ากนดให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ซึ่งเป็นอีกภาระหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งอันจะช่วยพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการจัดการศึกษาในช้ันเรียน 
การจัดการศึกษาในช้ันเรียนเพียงเดียวนั้นไม่สามารถช่วยสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดกรอบการจัดกิจกรรมนักศึกษาออกเป็น 5 ด้านที่ทุกมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติ 
คือ (1) ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (2) ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ (3) ด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (4) ด้านส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (5) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการ
จัดกิจกรรมแต่ละปีการศึกษานั้นขาดดารวางแผนและก าหนดปฏิทินกิจกรรมร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
กิจกรรมนักศึกษาการจัดกิจกรรมมีรูปแบบเดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจ ากัด จึงท าให้การ
จัดกิจกรรมไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 3,155 
คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 107 
คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane ,1973 อ้างถึงในจักรกฤษณ์  ส าราญใจ , 2544)  จ านวน 350 คน 
จ านวน 18 สาขาวิชา ทุกช้ันปี  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
 
แบบสอบถามแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) มีข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ ช้ันปี หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 3 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ค าถามเป็นปลายปิด แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 6 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้านคุณธรรม จริยธรรม (TQF 1) (2)กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้านความรู้  (TQF 2) (3) กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้านทักษะทางปัญญา (TQF 3) 
(4) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(TQF 4) (5) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5) (6) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดังนี้ 
 5   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4   หมายถึง  เห็นด้วย 
 3   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 2   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
 1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการจัดกิจกรรมท่ีนักศึกษาประทับใจ และจุดที่ควรปรับปรุง 
ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อยประชุม FOCUS GROUP นั้น ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเชิญตัวแทนสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนหมู่เรียน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
พัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุกสาขาวิชา จ านวน 60 คน โดย    มีก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยหัวข้อและ
ประเด็นส าคัญในการสนทนากลุ่มยอ่ยนั้น ประกอบด้วย (1) แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา (2) บทบาทหน้าท่ีของ
สโมสรนักศึกษา (3) การด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (4) ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพิจารณา และก าหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) (2) ด้านความรู้  
(Knowledge) (3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Esponsibility)(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Aanalysis, Communication and Information Technology Skills) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วย ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทน
หมู่เรียน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุกสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนาแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน     ผลการเรียนรู้ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ น าข้อมูลมาสรุป และก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรม 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวเิคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะหด์ังนี้ 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการพรรณนาและอธิบายผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มย่อยแบบมี
โครงสร้างและท าการประชุม FOCUS GROUP โดยจะมีผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยผู้วิจัยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดข้อค าถาม 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจยัจะใช้การวิเคราะห์ คา่สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
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ผลการศกึษา 
 แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดงันี้
รายละเอียดดังนี้ 
 1. กิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อยประชุม FOCUS GROUP นั้น ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเชิญตัวแทน
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตัวแทนหมู่เรยีน และอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่รับผดิชอบเกี่ยวกบั
งานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุกสาขาวิชา โดยมีก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยหัวข้อและประเด็นส าคัญใน
การสนทนากลุ่มย่อยนั้น ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ด้านลักษณะของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าคณะควรกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา  และควรจัดกิจกรรมที่ส่งสริมในด้านวิชาการในด้านต่างๆ 
ให้แก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมมากที่สุด คือ กิจกรรมกีฬาท่ีจัดให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาของนักศึกษา และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในภายในคณะ และระหว่าง
คณะ  รองลงมาคือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น งานประกวดดาวเดือน งานลอยกระทง และควรมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษา รวมถึงควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษา
ได้รับข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและหลากหลายช่องทาง 
  1.2 ด้านบทบาทหน้าที่ของสโมสรนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาของคณะต้องไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน เป็นตัวแทนนักศึกษาท่ีมีบทบาทในคณะมาจากสรรหาและคัดเลือก
มาจากตัวแทนสาขาวิชา และควรมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอเพื่อติดติดตามการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม 
  1.3 ด้านการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าควรมีการก าหนดกิจกรรม
ตามความต้องการและความสนใจของนักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ให้ค าแนะน าในการจัด
กิจกรรม ควรมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในจัดกิจกรรมแต่ละประเภท ควรมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา และก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมในแต่ละช้ันปีให้ชัดเจน และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึง
ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าไปได้จริง  
  1.4 ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสร้างแรงจูง
ในการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเน้นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
  1.5 ด้านลักษณะสภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรม ด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและมีปฏิทินการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษามีผลกระทบต่อการเรียนเรียนของนักศึกษา ความร่วมมือของอาจารย์ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมเดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย และควรจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มตัวแทนสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้
ก าหนดกิจกรรมร่วมกัน  
 ข้อเสนอแนะโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุก
สาขาวิชาเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นหลัก ดังนี้  (1) ควรมี
การก าหนดปฏิทินกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อจะท าให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และพัฒนานักศึกษาได้อย่างเต็มที่ 
(2) ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่ง
จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน และท าให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นระบบมากขึ้น (3) อาจารย์ที่
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ปรึกษาควรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลนักศึกษาในเรื่องการให้ค าแนะน า รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ (4) ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับความรู้ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่  
 2. จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน โดยมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 350 คน ดังนี้ โดยจ าแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป (1) ด้านเพศ จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และเพศหญิง จ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.00 (2) ด้านชั้นปี จ าแนกเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 รองลงมา 
ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2  จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.29 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ตามล าดับ (3) ด้านบทบาทหน้าท่ีของนักศึกษา
เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา จ าแนกเป็นเป็นนักศึกษาไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ใด ๆ จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.86 รองลงมา ได้แก่ หัวหน้าหมู่เรียน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 สโมสรนักศึกษา จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.86 กองพัฒนานักศึกษา/องค์การนักศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 และ ชมรม จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 ตามล าดับ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้  
  2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย (
X =3.92, S.D. = .79)  โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต (X = 4.01 , S.D. = .72 ) รองลงมา คือ กิจกรรมส่งเสริมให้สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยง้
ทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม (X = 3.96 , S.D. = .80) 
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมรับรู้และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ( X = 3.94 , S.D. = .74) และ
กิจกรรมส่งเสริมให้มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังค (X = 3.80,  S.D.= .91)  
  2.2 ด้านความรู้  ค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย (X = 3.82 , 
S.D. = .73)  โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้/ความเข้าใจใน
ศาสตร์ที่สอดคล้องกับกิจกรรม (X = 3.93 , S.D. = .75 ) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้และเหตุผล ( X = 3.84 , S.D. = .62) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้มาปรับใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ (X =3.87 , S.D. = .80) ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรม (X = 3.79 , S.D. = .78)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ความรู้อธิบายปรากฏการณท์ี่เกิดขึ้น (X  =3.75 , 
S.D. = .70) และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (X = 3.74 , S.D. = .76)  
  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย     
( X =3.77, S.D. = .82)  โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่ สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
แสดงออกถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ (X = 3.87 , S.D. = .80 ) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงออกถึง
การคิดวิเคราะห์และวิพากษ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (X  = 3.76 , S.D. = .84) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถแสดงออกถึงการคิดเชิงมโนทัศน์ (X = 3.69 , S.D. = .83) 
  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย (X =3.84 , S.D. = .84)  โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการท างานเป็นทีม (X = 3.90 , S.D. = .88) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความอดทนและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (X = 3.89 , S.D. = .79) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงการ
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เคารพสิทธิของผู้อื่น (X = 3.86 , S.D. = .85)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (X = 3.85 , 
S.D. = .91) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักตนเอง รู้จักการปรับตัวและรู้จักการจัดการกับสภาวะอารมณใ์นสถานการณ์ตา่ง ๆ  
(X = 3.84, S.D. = .84) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการบริหารจัดการ (X = 3.82 , S.D. = .77) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี ( X = 3.79 , S.D. = .79) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็นผู้น า (X = 3.78 , S.D. = .91) 
  2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย (X = 3.81, S.D. = .84)  โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมมีความสอดคล้องกับแผนงานการพัฒนานักศึกษาของคณะ (X = 3.93 , S.D.)= 
.87) รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการใช้ภาษาอยา่งถูกต้องตามหลกัวิชาการ (X = 3.84 , S.D. = .84) ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ( X  = 3.84 , S.D. = .82) เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมคุ้มค่าต่อการจัดกิจกรรม (X ) = 3.82 , S.D. = .89) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร (X  = 3.76 , S.D. = .81) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม (X  = 3.66 , S.D. = .84)  
  2.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย (X  = 3.93 , S.D. 
= .85)  โดยแยกเป็นรายข้อ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข คือ ( X  = 4.10 , S.D. = .85) รองลงมา คือ มีสุขภาพอนามัยดี ด ารงตนได้อย่าง
พอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (X = 4.04 , S.D. = .84) มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศในระดับติดต่อสื่อสารได้ ( X  = 3.95 , S.D. = .95) มีความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X = 3.90 , S.D. = 
.84) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ( X = 3.86 , S.D. = .82) มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ ( X = 3.86 , S.D. = .79) และมีความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถน าไปประยุกตใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุดสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและน าไปประกอบอาชีพได้ (X = 3.82,  
S.D. = .88) 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ พบว่า  
 1. สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ (1) ด้านลักษณะของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามี
ข้อเสนอแนะว่าคณะ ควรกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา และควรจัดกิจกรรมที่
ส่งสริมในด้านวิชาการในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมมากที่สุด คือ 
กิจกรรมกีฬาท่ีจัดให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาของนักศึกษา และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาในภายในคณะ และระหว่างคณะ รองลงมาคือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น งานประกวดดาวเดือน งาน
ลอยกระทง และควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษา รวมถึงควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาได้รับข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและหลากหลายช่องทาง (2) ด้านบทบาทหน้าที่ของ
สโมสรนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะต้องไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน 
เป็นตัวแทนนักศึกษาที่มีบทบาทในคณะมาจากสรรหาและคัดเลือกมาจากตัวแทนสาขาวิชา และควรมีการประชุม



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

179 

อย่างสม่ าเสมอเพื่อติดติดตามการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม (3) ด้านการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าควรมีการก าหนดกิจกรรมตามความต้องการและความ
สนใจของนักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม ควรมีการส ารวจ
ความต้องการของนักศึกษาในจัดกิจกรรมแต่ละประเภท ควรมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และ
ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมในแต่ละช้ันปีให้ชัดเจน และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาสามารถน าไปได้จริง (4) ด้านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การสร้างแรงจูงในการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเน้นถึง
ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (5) ด้านลักษณะสภาพปัญหาของการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษา
มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรม ด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในจัด
กิจกรรมต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
และมีปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษามีผลกระทบต่อการเรียนเรียนของนักศึกษา ความร่วมมือของอาจารย์ในการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย และควรจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มตัวแทนสาขาวิชาเพื่อให้
นักศึกษาได้ก าหนดกิจกรรมร่วมกัน  
 นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมศึกษา ทุก
สาขาวิชา มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นหลัก 
ดังนี้ (1) ควรมีการก าหนดปฏิทินกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อจะท าให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และพัฒนานักศึกษา
ได้อย่างเต็มที่ (2) ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน และท าให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นระบบมาก
ขึ้น (3) อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลนักศึกษาในเรื่องการให้ค าแนะน า รวมทั้งกระตุ้นให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด (4) ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับความรู้ และจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรม จ านวน 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความซื่อสัตย์ สุจริต ( X = 4.01 , S.D. 
= .72) (2) ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้/ความเข้าใจในศาสตร์ที่
สอดคล้องกับกิจกรรม ( X  = 3.93 , S.D. = .75) (3) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงออกถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ ( X = 3.77, S.D. = .82) (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการท างานเป็นทีม คือ     
(X = 3.90 , S.D) = .88) (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมมีความสอดคล้องกับแผนงานการพัฒนานักศึกษาของคณะ (X = 3.81 , 
S.D. = .84) (6) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข (X = 4.10 , S.D. = .85)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดแนวทางการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. ด้านลักษณะการจัดกิจกรรมนักศึกษา ควรท าความเข้าใจร่วมกับนักศึกษาถึงการจัดกิจกรรมที่มี
ลักษณะหลากหลายตรงกับความต้องการของนักศึกษา โดยมีการส ารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษาเพื่อ
เกิดแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการจัดฝึกอบรมภาวะการณ์เป็นผู้น านักศึกษาที่ดี รวมถึงการสร้างเครือข่ายในแต่ละสโมสร
ระหว่างคณะ รวมถึงควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาขาวิชา และระหว่างคณะ 
 3. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย ในด้านปัจจัยต่าง ๆ   ที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 4. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาทุกช้ันปี 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ เข้าใจ และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรม ประเมินกิจกรรม และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงในด าเนินงานกิจกรรม  
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาเรื่อง ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ 2) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้ง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน และผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากร
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 3 คน จ านวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 53 คน และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผลที่ได้คือ 
ตารางหรือรีเลช่ัน (Relation) ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีตารางข้อมูลทั้งหมด 6 ตาราง คือ ตารางหน่วยงาน ตาราง
ผู้ใช้ระบบ ตารางประเภทห้องประชุม ตารางห้องประชุม ตารางอุปกรณ์ และตารางจองห้องประชุม 2) การพัฒนา
ระบบการจองห้องประชุม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนลงทะเบียนจองห้องประชุม ส่วนตรวจสอบสถานะห้อง
ประชุม ส่วนยกเลิกการจองห้องประชุม และส่วนรายงานผล ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
การจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.37 , S.D. 
= 0.55) 
 
ค าส าคัญ : ห้องประชุม, การพัฒนา, ระบบ 
 
Abstract  
 The study involved the Reservation Meeting room System A Case Study Of  Division of 
Policy  and Planning of Surindra Rajabhat University. The purposes of this research were 1 )  to 
develop reservation meeting room in Division of Policy  and Planning of Surindra Rajabhat University 
and 2 )  to study satisfaction of the target group. The participants were 53  Officials and Related of 
meeting room in Division of Policy  and Planning of Surindra Rajabhat University. The instruments 
of study were the developed meeting room system and satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed using mean and standard deviation. 
 The finding found that the expert agreed with 1 )  Database Development the result is 
table or Relational database. There are 6 tables of data of department table, user table, type room 
table, rooms table, accessories table and booking rooms table. 2) Development of meeting room 
reservation system was 4  past Register, Check, Canceled and Report. The target group showed 
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satisfaction with the developed reservation meeting room system at a high level. (X   = 4.37 , S.D. 
= 0.55) 
 
Keyword :  meeting room, Reservation, Development, System 
 
บทน า  
 การประชุมเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่างมากแก่องค์กรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือ 
เอกชน โดยเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นต้องระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือท างานส าคัญที่ต้องการความร่วมมือจาก 
หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานเดียวกัน หรือคนละหน่วยงานเพื่อให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น
การจัดสรรการใช้งานห้องประชุมซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนกลางในแต่ละองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากการท างาน
ของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมแล้วแต่ล้วนต้องมีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนงานกิจการองค์กรด้วยกันท้ังนั้น จึงต้องใช้สถานที่ในการประชุม สัมมนา จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ด้วยการโทรไปแจ้ งหรือติดต่อโดยตรงกับ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบให้บันทึกวันเวลา สถานท่ี ลงในสมุดเพื่อจอง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาด อาทิเช่น การจอง
ห้องประชุมพร้อมกัน แล้วเกิดการซ้ าซ้อนของการจอง เจ้าหน้าท่ีอาจงานยุ่งจนลืมบันทึกลงในสมุด หรือเจ้าหน้าที่ไม่
อยู่ต้องรอเจ้าหน้าที่ มีการบันทึกที่ซ้ าซ้อนกัน ยกเลิกแล้วไม่ได้แจ้ง ใช้งานเกินเวลาที่ก าหนด ซึ่งการใช้สมุดในการ
จองแต่ละครั้ง เกิดความไม่สะดวกต่อการตรวจสอบ แก้ไขหรือยกเลิก เพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงกลุ่มเดียวท่ีบันทึก
การจองห้องประชุมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจองห้องประชุมจึงยากต่อการใช้งาน ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา
นั้น แต่เดิม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีแก้ปัญหาการจองห้องประชุมด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการน าระบบการจองห้องประชุมที่มีการเผยแพร่ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้เข้ามาแก้ปัญหาการจอง
ห้องประชุม แต่ระบบดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการพัฒนาได้ รายละเอียดของข้อมูลบางอย่างไม่สามารถตอบโจทย์การใช้
งานได้อย่างเต็มที่ ระบบการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ ไม่สามารถแก้ไขได้  อีกทั้งยังได้น าเอา 
Microsoft Office Excel 2010 เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการจองห้องประชุม ซึ่งประสบกับปัญหาในการหา
ข้อมูลไม่พบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจองห้องและรวมถึงเวลาในการจองประชุมวันไหน สถานท่ีใด เวลาใด และสิ้นสุด
เวลาใด ซึ่งได้มีการเก็บเป็นตัวอักษรในการจองประชุม ซึ่งในบางกรณีการประชุมที่ก็ก่อให้เกิดการเกินเวลาในการ
ประชุม ท าให้แผนกอ่ืนรอประชุมเกิดความล่าช้า และสิ่งความอ านวยไม่สะดวกในการประชุม และในการสืบค้น ต้อง
รอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนิการให้ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเป็นในรูปแบบไฟล์ข้อมูล ทั้งนี้ กองนโยบาย
และแผน เคยได้ทดลองน าเอา Google Form ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการกลุ่ม Google Docs จากบริษัท Google 
โดยโปรแกรมดังกล่าว เป็นแบบ Freeware (ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ในการใช้งาน) ประเภท Office Suite จาก Google 
ที่ท างานในลักษณะ Web Application โดยผู้ใช้จะใช้งานผ่าน Web Browser แต่ในการใช้งานผู้ใช้จะไม่สามารถ
สืบค้นได้ ณ ปัจจุบัน  และผู้ใช้งานจะต้องได้รับสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน Form ดังกล่าวจากผู้ดูแลระบบเสียก่อน จึงจะ
ท าการจองห้องประชุมได้ ท าให้การติดต่อ ประสานงานค่อนข้างล่าช้า  
 ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของระบบการบริการการจองห้องประชุมของกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงต้องการแก้ไขจุดบกพร่องของปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องการให้มีระบบสารสนเทศที่
สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคต ให้สามารถใช้งานได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย ผู้ที่ต้องการ
ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของห้องประชุมได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ห้องประชุมให้มีการจัดสรรห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วย
ในการจัดสรรการใช้งานห้องประชุมนี้ขึ้นมา และการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นั้นจะสามารถให้บริการบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะใช้บริการ
ห้องประชุมให้ได้รับความสะดวกในการจองห้องประชุม ลดความยุ่งยากในการตอบค าถามและการบันทึกข้อมูล และ
เหมาะสมกับการท างานมากที่สุดแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยน าเอา Software เข้ามาช่วยใน
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การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ซึ่งภาษาที่จะน ามาพัฒนา คือ ภาษา PHP มีการเช่ือมต่อฐานข้อมูลที่พัฒนาจาก 
MySql ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ นอกจากน้ันยังสามารถน ามาช่วยในการ
ออกรายงานเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดการจองห้องประชุม ทั้งวัน เวลา และหน่วยงานท่ีต้องการใช้งาน ท าให้ง่ายต่อ
การบริหารจัดการ และตรวจสอบรายละเอียดการจองห้องประชุมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้ที่ มีต่อระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 อ านาจ สวัสดิ์นะที (2557) การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการใช้งานห้องประชุม ในมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นแบบกรอกเอกสารและรอผล
การตอบรับท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผลนาน เมื่อมีการพัฒนาระบบการใช้งานนี้ขึ้นมาก็จะอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ประกอบด้วย อาจารย์หรือบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย ผู้ดูแล
ระบบได้แก่ กองอาคารซึ่งเป็นผู้รวบรวมเอกสารและการตอบรับหรือปฏิเสธในการจองห้องประชุม การวิจัยนี้ใช้
รูปแบบการท างานแบบออนไลน์โดยการพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกต่อการเข้าถึงของคณาจารย์และบุคคลภายนอกจาก
ที่ต่าง ๆ ที่ต้องการจองใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมของแต่ละคณะ หรือ สาขาวิชา 
การจัดสัมมนาในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ห้องประชุมตามขนาดของนักศึกษา จากผลการทดสอบการวิจัยพบว่า
เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถตอบสนองการใช้งาน ส าหรับการจองห้องประชุม มหาวิทยาลัย มีรูปแบบเว็บที่ง่ายต่อการ
ใช้งาน มีกราฟิกประกอบเพื่อเพิ่มความสวยงาม และมีค าแนะน าส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป ท าให้ง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้งาน  
 สุรักษ์ สิมคาน (2558) ในปัจจุบันการจองห้อง ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่ว่าจะเป็น 
ห้องค้นคว้าส่วนตัว ห้องประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องเดินมาขออนุญาตจากผู้ดูแลห้อง และผู้ดูแลจะ
ค้นหาเวลาและห้องที่ว่าง ซึ่งเป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่าย บทความนี้จึงน าเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการจอง
ห้องออนไลน ์เพื่อการจัดการจองห้องสืบค้นส่วนตัว ห้องประชุมกลุ่มย่อย โดยที่ระบบนี้จะอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ที่ต้องการใช้ห้อง ให้สามารถจองห้องและค้นหาดูห้องที่ว่างผ่านระบบ และขณะเดียวกันระบบนี้ก็จะอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ดูแลห้องในการเปิดและปิดห้องให้บริการกับผู้ใช้บริการ ในการออกแบบระบบนี้ค านึงถึงความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งานของผู้รับบริการเป็นหลัก  ระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการท างานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ให้มี
การท างานที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการท างานของระบบเดิมจะมีความยุ่งยากเนื่องจากต้องมีการติดต่อ  ส่ง
หนังสือ สืบค้นห้องว่างและตารางเวลา ซึ่งระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์มีความคลา้ยคลงึกันในหน่วยงานต่าง 
ๆ จึงสามารถน าไปใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องพัฒนาหลาย ๆ ระบบ คือ พัฒนาระบบให้มีการท างานแบบศูนย์กลาง 
(Centralize) ได้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า นักวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นคล้ายคลึง
กัน ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ในการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ นั้น จะได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการท างานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ให้มีการท างานท่ีรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสะดวกต่อการเข้าถึง สามารถ
น าไปใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องพัฒนาหลาย ๆ ระบบ คือ พัฒนาระบบให้มีการท างานแบบศูนย์กลาง (Centralize) 
ได้ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่  
 - เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบ จ านวน 2 คน 
 - ผู้ใช้งานระบบ คือ บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 3 คน จ านวน 17 
หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 53 คน และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีในการเลือกแบบเจาะจง ( 
Purposive  sampling ) ให้ได้ครบตามจ านวนของประชากรที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อความ
เหมาะสมในการวิจัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่
ติดต่อขอใช้ห้องประชุมกองนโยบายและแผน  
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย. 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองทางด้านการออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศ 
(Information System) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ในการจัดท าแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลระบบที่ได้พัฒนาขึ้น โดย
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน และจัดท าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท่ีมีต่อระบบการจองห้องประชุม 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ จัดท าแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้
ระบบ บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ 3 คน จ านวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 53 คน 
และในการเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีในการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  ให้ได้ครบตาม
จ านวนของประชากรที่ก าหนดไว้ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จนได้แบบสอบถามครบจานวน 53 ชุด 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 การสร้างและหาประสทิธิภาพเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา (Problem Statement) การศึกษาความ
เป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) การออกแบบระบบ (Design) การพัฒนาระบบ 
(Development) การทดสอบระบบ (Testing) การติดตั้งใช้งาน (Implementation) และการบ ารุงรักษาระบบ 

 
 

ระบบการจอง
ห้องประชุม 

 
 
 

- การจองห้องประชุม 
 

- การยกเลิกการจองห้องประชุม 
 

- การปรับเปลี่ยนเวลาการประชุม 
 

- การรายงานผลการจองห้องประชุม 
 

ผู้ใช้งานระบบ 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ 
- ผู้ใช้งานระบบจากหน่วย  
งานภายในมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานละ 3 คน 
จ านวน 17 หน่วยงาน (51 
คน) 
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(Maintenance)  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีเนื้อหาสาระส าคัญในการด าเนินการ
ตามล าดับ ดังน้ี 
 1. การก าหนดปญัหาและเป้าหมาย 
 ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการจองห้องประชุมแบบเดิมของกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความยุ่งยากในการจดบันทึกข้อมูลการจองลงสมุดในแต่ละครั้ง เกิด
ความไม่สะดวกต่อการตรวจสอบ แก้ไขหรือยกเลิก ท าให้ล่าช้าและยากต่อการใช้งาน ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่
จะแก้ปัญหาจากเหตุดังกล่าวโดยพัฒนาระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการจองห้องประชุมและอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าท่ีในการจัดการระบบการจอง 
 2. การศึกษาความเป็นไปได ้
 หลังจากมีการรวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบงานเดิม จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ พบว่า ต้องการระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองได้สะดวกยิ่งขึ้น มีการบันทึก ลบ 
แก้ไขข้อมูลการจองได้อย่างไม่ซับซ้อน การแก้ปัญหาคือการพัฒนาระบบงานใหม่  การศึกษาถึงความเป็นได้ของ
ระบบงานใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในด้าน
เทคนิค มีเหตุผลหลายประการที่สามารถพัฒนาระบบงานใหม่ได้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการ ดังนี ้
  - การพัฒนาระบบงานใหม่ ใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรโตคอล (Protocol) 
หลักได้แก่  TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เป็น โปรโตคอล  หลักที่ ใ ช้ ใน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
  - การใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ MySQL ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ ลินุกซ ์(Linux) 
หรือ FreeBSD Unix และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.mysql.com 
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ภาษาสคริปต์ (Script Language) PHP (Professional Home Page) สามารถ Download ได้
จากเว็บไซต์ www.php.net ในการพัฒนาระบบจองห้องประชุม เป็น Free Software เช่นกัน 
  - เครื่องแม่ข่าย (Web Server) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Server Linux และติดตั้งซอฟต์แวร์ท า
หน้าท่ีบริการเว็บไซต์ Apache Web Server ซึ่งเป็น Free Software 
  - ความพร้อมในด้านระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มี
โครงสร้างด้านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้เรียบร้อยแล้ว 
  2.2 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) ความเป็นไปได้ของระบบงาน
ใหม่ที่จะให้สารสนเทศที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ใช้ระบบงานไม่ต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการท างานใหม่ เนื่องจากระบบการท างานมีการติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกองนโยบายและ
แผน 
  2.3 ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility) เมื่อพิจารณาในด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานใหม่ ซึ่งอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตที่ติดตั้งไว้ สะดวกต่อการ
พัฒนาระบบงานใหม่ 
 ด้วยเหตุผลความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ทั้ง 3 ด้าน กล่าวได้ว่าระบบงานใหม่จะสนับสนุน
งานด้านการประชุม ในด้านต่างๆ ดังนี ้
 - ด้านผลผลิต (Productivity) กองนโยบายและแผน สามาถน าเสนอข้อมูล กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการใช้ห้องประชุมเผยแพร่ให้แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า สามารถน าเสนอ
ได้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 - ด้านความแตกต่าง (Differentiation) ระบบการจองห้องประชุมที่สร้างขึ้น เป็นระบบงานใหม่ที่
พัฒนามาจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน ท าให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
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 - ด้านการจัดการ (Management) ระบบงานใหม่สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ก าหนดสถานะการ
ใช้งานของห้องประชุม โดยผู้ดูแลระบบ และผู้จองได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การจัดการและการควบคุมเป็นไป
โดยสะดวก 
 3. การวิเคราะห์ระบบ 
 การวิเคราะห์ระบบจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เริ่มจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการท างานของเจ้าหน้าท่ี การลงทะเบียนจอง การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการ
รายงานสถิติ เพื่อง่ายต่อการออกแบบระบบการจองห้องประชุมที่สะดวกขึ้น  
 4. การออกแบบระบบฐานข้อมลู 
 การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับระบบได้ใช้เทคนิคของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่ง
มีขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ ดังนี ้
  4.1 สร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity – Relationship Diagram) เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลและรายละเอียดของที่มีอยู่ในระบบงาน 
  4.2 การแปลงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) ให้เป็น
ตาราง (Table) โดยใช้กฎเกณฑ์ของการท านอร์มัลไลเซช่ัน (Normalization) เพื่อลดความซ้า ซ้อนของข้อมูลและ
ก าหนดความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล พร้อมก าหนดคีย์หลัก (Primary Key) ก าหนดคีย์นอก (Foreign Key) 
ผลการพิจารณาและตรวจสอบ สามารถสร้างตารางและก าหนดความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล  
  4.3 การสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Entity-Relationship Diagram) และการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Normalization สามารถน า
ข้อมูลทั้งหมดมาแสดงรายละเอียดไว้ในพจนานุกรมฐานข้อมูลของระบบ  
 5. การพัฒนาโปรแกรม 
 จากการวิเคราะห์ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท าให้
สามารถออกแบบหน้าโปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยแบ่งหน้าเมนูที่จ าเป็น
ออกอย่างชัดเจน ได้แก่ ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลห้องประชุม รายงานค่าสถิติต่าง ๆ  
 6. การทดสอบและบ ารุงรักษา 
 การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบโดยการน าระบบจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ไปใช้งานกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระบบการจอง ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นทางคณะผูว้จิยั
จะท าการปรับปรุง แก้ไข และบ ารุงรักษาระบบโดยทันที 
 7. การประเมินผล 
 จากการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าห้องใช้งานประชุม ในการตรวจสอบห้องประชุมที่ว่างและสามารถ
จองห้องประชุมล่วงหน้า ท าให้การจัดเอกสารเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดการบันทึกข้อมูลด้วยการ
เขียนด้วยมือ ลดปัญหาการจองห้องประชุมซ้ าซ้อน ผู้วิจัยด าเนินการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  7.1 ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ 
  ผู้วิจัยได้ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบตามล าดับ ดังน้ี 
   - การทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้น โดยทดสอบเป็นระยะ ๆ โดยผู้วิจัย เป็นผู้ที่ท าการทดสอบ
ระบบ และแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบ 
   - การประเมินผลระบบโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ
ระบบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้าน การน าเข้าข้อมูล (Input) ด้าน กระบวนการท างาน (Process) และด้าน 
การแสดงผลข้อมูล (Output) โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - ended) เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบ่งเป็น 
5 ระดับ โดยให้เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ  
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           ส าหรับการวัดระดับการมีประสิทธิภาพจะมีระดับการวัดดังนี้ 
   1  คะแนน  หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
   2   คะแนน หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพน้อย 
   3   คะแนน หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพปานกลาง 
   4   คะแนน หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพมาก 
   5   คะแนน หมายถึง  ระดับการมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  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 
  ในการพิจารณาว่าระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน 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 ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended) โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
    เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
    อาย ุระดับการวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
    ระดับการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
    หน่วยงานท่ีสังกัด ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale 
   7.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง , ด้านความสามารถ
ของระบบจองห้องประชุม และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก ่

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลจัดท าตารางสถิติเพื่อน าเสนอและสรุป
ผลการวิจัย ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามก าหนดดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percent) 
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีประสิทธิภาพของระบบ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนท่ีเป็นข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง และพัฒนาระบบต่อไป ใช้
วิธีสรุปสังเคราะห์ข้อความจากข้อค าถามปลายเปิด (Content analysis) 
 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการออกแบบฐานข้อมลู 
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 การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ผลที่ได้คือ ตารางหรือรีเลช่ัน (Relation) ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีตารางข้อมูลทั้งหมด 6 ตาราง ดังนี้ 
 DEPARTMENT  คือ  ตารางหน่วยงาน   USER  คือ  ตารางผู้ใช้ระบบ 
 TYPEROOM  คือ  ตารางประเภทห้องประชุม  ROOMS  คือ  ตารางห้องประชุม 
 ACCESSORIES  คือ  ตารางอุปกรณ์  BOOKINGROOMS  คือ ตารางจองห้องประชุม  
 ดังภาพ 

 
 

 2. ผลการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม 
 การพัฒนาระบบการจองห้องประชุม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนลงทะเบียนจองห้องประชุม ส่วน
ตรวจสอบสถานะห้องประชุม ส่วนยกเลิกการจองห้องประชุม และส่วนรายงานผล ดังภาพ 
 

 
 3. ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 ผู้วิจัยน าระบบการจองห้องประชุมที่พัฒนาขึ้น ไปประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญ ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบประเมินผลเป็นแบบค าถามปลายปิด การประเมินผลและการแสดง
ความคิดเห็นต่อระบบการจองห้องประชุม จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้พิจารณาประเมินและให้ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สรุปได้ดังนี้ 

ด้าน ผลการประเมินประสิทธภิาพของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
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1 ส่วนของการน าเข้าข้อมลู (Input) 4.13 0.45 มาก 
2 ส่วนของกระบวนการการท างาน (Process) 4.18 0.69 มาก 
3 ส่วนของการแสดงผลข้อมลู (Output) 3.99 0.65 มาก 

รวม 4.10 0.59 มาก 
 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้านประสิทธิภาพของระบบในภาพรวม พบว่า ระดับประสิทธิภาพการ
ของระบบอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ผู้เช่ียวชาญให้ผลการประเมินประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย คือ ด้านส่วนของกระบวนการการ
ท างาน (Process) (X  = 4.18 , S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านส่วนของการน าเข้าข้อมูล (Input) (X   = 4.13 , 
S.D. = 0.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านส่วนของการแสดงผลข้อมูล (Output) (X   = 3.99 , S.D. = 
0.65) ตามล าดับ 
 ดังนั้นจึงสรุปผลได้ว่าการประเมินระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จากผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก สามารถน ามาใช้ได้ 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านออกแบบและ
พัฒนาระบบการจอง ด้านความสามารถของระบบการจองห้องประชุม ด้านประโยชน์และการน าไปใช้  
 

ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบการจองห้อง
ประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมและรายด้าน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ความหมาย 

ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง 4.42 0.55 มาก 
ด้านความสามารถของระบบจองห้องประชุม 4.32 0.55 มาก 
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 4.38 0.56 มาก 

รวม 4.37 0.55 มาก 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.37 , S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน ฯ 
มากที่สุด คือ ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง ( X  = 4.42 , S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์
และการน าไปใช้ (X  = 4.38 , S.D. = 0.56) และด้านความสามารถของระบบจองห้องประชุม (X  = 4.32 , S.D. = 
0.55) 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ใน
ครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
พบว่า การออกแบบด้านความสามารถของระบบในสามารถตรวจสอบห้องประชุมได้สะดวก การออกแบบด้าน
ความสามารถของระบบในด้านการจัดเก็บข้อมูลการจองเป็นระเบียบ การออกแบบด้านความสามารถของระบบใน
ด้านการสืบค้นข้อมูล เป็นระเบียบ สืบค้นง่าย และการออกแบบด้านความสามรถในด้านความเหมาะสม และรูปแบบ
ของระบบมีความน่าเชื่อถือนั้นได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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 2. ด้านความสามารถของระบบจองห้องประชุม เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
พบว่า ความสามารถในด้านการค้นหาช่ือสมาชิก และข้อมูลการจองห้องประชุมได้ง่าย ความสามารถในด้านการ
ลงทะเบียนการจอง ความสามารถในด้านแสดงสถานะห้องประชุมได้ง่ายต่อการใช้งานจอง และความสามารถในด้าน
การรายงานข้อมูลการใช้งานนั้นได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ พบว่า การ
น าไปใช้ในงานระบบไม่มีความซับซ้อน ระบบมีประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนอง การรายงานการใช้
งานมีความถูกต้องและเหมาะสม ใบบันทึกข้อความมีความถูกต้องและเหมาะสม ระบบการจองห้องประชุมช่วยลด
เวลาในการท างานและการประสานงาน สามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ต้องการ และผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมใน
การใช้งานได้รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านของระบบนั้น สามารถพิจารณาผลของความพึงพอใจของ
การใช้ระบบในภาพรวมของระบบได้ คือ 1ระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ น้ันถือว่าได้ผลและประสบความส าเร็จในระดับที่ดี สามารถแก้ปัญหาระบบงานปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการ
จองห้องประชุม เช่น ปัญหาการจองห้องประชุมพร้อมกัน แล้วเกิดการซ้ าซ้อนของการจอง เจ้าหน้าที่อาจงานยุ่งจน
ลืมบันทึกลงในสมุด หรือเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ต้องรอเจ้าหน้าที่ มีการบันทึกที่ซ้ าซ้อนกัน ยกเลิกแล้วไม่ได้แจ้ง ใช้งานเกิน
เวลาที่ก าหนด ซึ่งการใช้สมุดในการจองแต่ละครั้ง เกิดความไม่สะดวกต่อการตรวจสอบ แก้ไขหรือยกเลิก เพราะมี
เจ้าหน้าที่ดูแลเพียงกลุ่มเดียวที่บันทึกการจองห้องประชุมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจองห้องประชุมจึงยากต่อ
การใช้งาน เป็นต้น จากการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่นี้ผู้วิจัย มีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของบุคลากรภายใน
องค์กร แล้วน าข้อมูลความต้องการต่างๆ มาประยุกต์และท าการพัฒนาระบบ พบว่าการพัฒนาระบบการจองห้อง
ประชุม กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความส าคัญต่อการจัดระบบการบริหารจัดการงานให้
เกิดประสิทธิภาพทั้งสิ้น โดยอาศัยหลักการพัฒนาระบบโดยยึดหลกัทฤษฎีของ System Development Life Cycle 
(SDLC) และหลักการจากงานวิจัยของ  วิลเลี่ยม ดี บาร์เน็ต และ เอ็ม เค ราจา (William D. Barnett; & M.K. Raja. 
1995) ซึ่งใช้หลักการ Quality Function Deployment (QFD) เป็นเทคนิคหนึ่งโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนเพื่อการพัฒนาระบบและแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
ท าให้การพัฒนาออกมาได้ ตรงตามความต้องการมากที่สุด อีกทั้งประหยัดเวลาในกระบวนการพัฒนาระบบในด้าน
คุณภาพหรือผลลัพท์ที่ได้นั้น มีการประเมินระบบจากผู้เช่ียวชาญและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและได้ผลลัพท์อยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งจากผลการประเมินและทดลองใช้ระบบนั้น สามารถที่จะแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้ โดยผลของ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญและผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
โดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ระบบที่ท าการพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถท่ี
จะน าไปใช้งานจริงได้ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ ดังนี้  
 1. ควรจัดท าระบบบริหารจัดการ การจองห้องประชุม ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลไว้ให้บริการในลักษณะ
ของการบริหารความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ มีระบบประเมินระบบออนไลน์เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ และเพิ่มระบบการค านวณอัตราคา่บริการ และการออกรายงานในแบบสารสนเทศเชิงบริหารในอนาคตต่อไป 
 2. ในการพัฒนาต่อยอดระบบการจองห้องประชุม กองนโยบายและแผนในครั้งต่อไปควรพัฒนาระบบ
ที่อ านวยความสะดวกในการแจ้งเตือนที่ตอบสนองความต้องการในการรับข้อมูลการจองไปยังผู้ใช้ อาทิเช่น การแจ้ง
เตือนผ่านอีเมล เป็นต้น และควรพัฒนาต่อยอดโดยท าเป็นระบบศูนย์กลางการจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคลากร จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยภาพรวมทุกด้าน คือ ด้านการด าเนินการวางแผนอยู่ในระดับมาก ด้าน
การด าเนินงานและเก็บข้อมูลอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก และ ด้านการเสนอแนวทาง
ปรับปรุงอยู่ในระดับมาก และ 2.ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ 1) ผู้บริหารจะต้ องมีความเข้าใจและมีจิตวิทยา
เกี่ยวข้องกับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานจึงจะท าให้การตัดสินใจประสบผลส าเร็จ 2) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับคณะและระดับหลักสูตรสาขาวิชาเสมอ และน าผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และตาม
รายละเอียดในองค์ประกอบเข้าที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงร่วมกันทั้งระดับผู้บริหาร 
บุคลากรระดับคณะ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา และบุคลากรที่ประสานงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
Abstract   
 Participatory studies in quality assurance operation of faculty personnel of Industrial 
Technology Surin University have the objectives were: for studies the level of factors affecting 
participation in quality assurance of personnel in the faculty of Industrial Technology and for 
suggestions in quality assurance participation of personnel in the Faculty of Industrial Technology. 
This data were collected from 35 personnel that instruments used for data collection, were 
questionnaires and interviews. Statistics used in data analysis that were frequency, percentage, 
mean and standard deviation.  
 The study found that: The level of factors affecting participation in quality assurance of 
faculty of Industrial Technology personnel at all aspects were the most level of implementation 
planning, operation and storage, quality assessment and proposed improvement. 1) The 
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suggestions of participatory studies in quality assurance operation of faculty personnel of Industrial 
Technology Surin University were as follows:  1) The executive must understand and be involved 
in the psychology of individuals, groups, and agencies to make successful decisions.  2) There 
should always be exchange of faculty and departmental courses that bring the results from the 
board of inspectors, details in attendance to analyze, find the ways to improve the level of 
executive, faculty personnel, course, and quality assurance staff coordinating who will prepare the 
quality improvement plan in the next year. 
 
Keywords : Participatory, Quality assurance 
 
บทน า 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 
2558 ผลการตรวจจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ต้องปรับปรุงด่วน เน้นใน
เรื่องขององค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต เนื่องด้วยยังมีบางหลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ต่างคณะ ดังนั้น
คณะจึงควรด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน การเน้นด้านก ากับติดตามด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
การให้ความส าคัญเรื่องสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาศักยภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงส่งผลต่อการประเมินคุณภาพในองค์ประกอบที่ 1 ถึง
องค์ประกอบท่ี 5 ดังนั้นจึงให้คณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ผ่านเกณฑ์การส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประเมินผลงานทางวิชาการ ท้ังนี้บุคลากรส่วนใหญ่ของคณะยังคงมีเจตคติต่อ
การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาว่าผู้บริหาร บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม เช่น การไม่เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยไม่ตระหนักว่าการประกันคุณภาพนั้นถือเป็นงานประจ า
และภารกิจหลักในงานหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ  และบุคลากรมีเจตคติว่าเป็นงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และเป็น
ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นจากงานประจ า  ซึ่งมักประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นประจ าทุกปี การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นมิใช่เพียงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ต้องดูแลรับผิดชอบเท่าน้ัน แต่เป็นเรื่องของทุกคนในหน่วยงานรวมทั้งปัจจัยภายในหน่วยงานเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมีความเกี่ยวข้องควบคู่กันระหว่าง
ปัจจัยภายนอก อันหมายถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน และการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยภายใน อันหมายถึง เจต
คติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อ
เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม  (Participation) หมายถึง  
การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงถึง
ความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่
การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
ไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนา   
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 ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้จัดการเรียน การสอน
ครอบคลุมหลักสูตร/สาขาต่าง ๆ ดังนี ้ คือ  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วย 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และ6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่ด าเนินการตามนโยบายหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ดังนี้ คือ 1) นโยบายด้านการบริหารจัดการ 2) นโยบายด้านวิชาการ 3) นโยบายด้านกิจการนักศึกษา 4) นโยบาย
ด้านการวิจัย 5) นโยบายด้านการบริหารงบประมาณและพัสดุ และ 6) นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านต่างๆ  
 จากการศึกษาของเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์  (2556 : บทคัดย่อ) เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : กรณีศึกษา สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า  บุคลากรมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในการมีส่วนร่วมในด้านการปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านการปฏิบัติ ด้านการวางแผน  และด้านการตรวจสอบต่ าที่สุด และในส่วนของการมีส่วนร่วม 
บุคลากรมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่   
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้าง
ช่ัวคราว จ านวน 100 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ  บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรสาขาวิชา และระดับคณะ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling)  ได้กลุ่มตัวอย่างจากหลักสูตรสาขาวิชา และส านักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน  21 คน และหลักสูตรสาขาวิชาๆ ละ 1 คน จ านวน 14 หลักสูตรสาขาวิชา จ านวนทั้งสิ้น 35 
คน 
 ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการออกเก็บข้อมูลภาคสนาม  เพื่อส ารวจข้อมูล

1.  ด้านเพศ 
2.  ดา้นอายุ 
3.  ด้านระดับการศึกษา 
4.  ด้านประสบการณ์การท างาน 

   การมีส่วนร่วมของบุคลากร ข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.  ด้านการด าเนินการวางแผน  
2.  ด้านการด าเนินงานและเก็บข้อมูล         
3.  ด้านการประเมินคณุภาพ                     
4.  ด้านการเสนอแนวทางปรับปรงุ 

 
 
 
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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เบื้องต้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล้วน ามา
สร้างเป็นกรอบค าถามให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายทุกประเด็น  โดยมีขั้นตอนและวิธี สร้าง  คือ ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้
ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพื่อน าเนื้อหาที่ได้มาจัดท าร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยพิจารณารายละเอียดของประเด็นที่มุ่ง
ศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการด าเนินการ
วางแผน  2) ด้านการด าเนินงานและเก็บข้อมูล 3) ด้านการประเมินคุณภาพ และ 4) ด้านการเสนอแนวทางปรับปรุง                  
ให้ครอบคลุมประเด็นค าถาม   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ   
 ตอนท่ี 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่  (Rating 
scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3  เป็นค าถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปลายเปิด   
 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในด้านที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้จริง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่าภาพรวมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาในด้านโดยภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการด าเนินการวางแผน  ด้านการด าเนินงานและเก็บข้อมูล  ด้านการประเมิ น
คุณภาพ และด้านการเสนอแนวทางปรับปรงุ (X = 4.38, X  = 4.37, X = 4.12 และ X = 3.52) ตามล าดับจ าแนก
แต่ละด้านได้ ดังนี้ 1) ด้านการด าเนินการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.38) 2) ด้านการด าเนินงานและ
เก็บข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.37) 3) ด้านการประเมินคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.12) 
และ 4) ด้านการเสนอแนวทางปรับปรุง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.52)   
 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยการสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นค าถาม 4 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมด้านการ
ด าเนินการวางแผน ด้านการด าเนินงานและเก็บข้อมูล ด้านการประเมินคุณภาพ และด้านการเสนอแนวทางปรับปรงุ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรสาขาวิชา หรือตัวแทน และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตรสาขาวิชา จ านวน 35 คน  โดยประชุมเมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2559 วันท่ี 23  มิถุนายน 2559 และวันท่ี 28 กรกฎาคม  2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
1 ช้ัน 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และด าเนินการสนทนากลุ่มโดยรอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์และผู้วิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมด้านการด า เนินการ
วางแผน  บุคลากร  ส่วนใหญ่ที่ให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานระดับคณะหรือระดับหลักสูตรสาขาวิชาเสมอ โดย
มีข้อเสนอแนะ คือ  ควรมีการจัดประชุม อบรม  สัมมนาจากระดับปฏบิัติการลงสู่บุคลากรภาคสนามเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย  2) การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานและเก็บข้อมูล  บุคลากรส่วนใหญ่ที่ให้
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ความส าคัญน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานระดับคณะหรือระดับหลักสูตรสาขาวิชาจากการประชุมและสอบถาม มีข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหาร
ควรสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงของหน่วยงาน  เพื่อที่ค้นหาสาเหตุของปัญหา  
หาแนวทางแก้ไข  แสวงหาทางเลือกในการแก้ไข ป้องกัน หลายๆ ทางเลือก เพื่อน าผลที่ได้จากการทดสอบไปสร้าง
นวัตกรรม ท าแผนการปฏิบัติการ มีตัวช้ีวัดความส าเร็จ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3) การมีส่วนร่วมด้านการ
ประเมินคุณภาพ  บุคลากรส่วนใหญ่ที่ให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจน าเสนอข้อมูลเพื่อ
รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับคณะหรือระดับหลักสูตรสาขาวิชามีข้อเสนอแนะ คือ 
ผู้บริหารจะต้องมีการด าเนินงานกระบวนการเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา อย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงาน  ติดตามการสรุปผลในการด าเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรม 4) การมี
ส่วนร่วมด้านการเสนอแนวทางปรับปรุง  พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ที่ให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ระดับคณะหรือระดับหลักสูตรสาขาวิชาเสมอมีข้อเสนอแนะ คือ ควรน าผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน และตามรายละเอียดในองค์ประกอบเข้าที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงร่วมกันทั้ง
ระดับผู้บริหาร บุคลากรระดับคณะ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา และบุคลากรที่ประสานงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา น าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานประกันตามนโยบายที่ผู้บริหารเสนอไว้เพื่อผลักดันการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในส่วนของหน่วยงาน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพน าผลการประเมินในปีท่ีผา่นมา ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีถัดไปให้ดีขึ้น   
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การพัฒนาการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราขภัฏสุรินทร์ 
Development of the Official Letter Creating in the Faculty of Industrial Technology at 

Surindra Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2)  เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  
แผ่นงาน  ผังก้างปลา และแผนผังพาราโต  ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะข้อผิดพลาดในการจัดท า
หนังสือราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ านวน 8  สาขาและฝ่ายงานส านักงาน
คณบดี  จ านวน 2  เรื่อง คือ  หนังสือราชการภายในบันทึกข้อความที่ให้คณบดีลงนามหนังสืออื่นๆ  และ หนังสือ
ราชการภายนอกที่ออกจากคณะฯถึงหน่วยงานอื่นๆ  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 
2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561    
 ผลการวิจัยพบว่า  
 การประเมินข้อผิดพลาดการจัดท าหนังสือราชการใช้ผังก้างปลา  และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิ ด
ความผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการโดยใช้ผังพาเรโต ในการเลือกปัญหาที่จะน ามาปรับปรุง  ซึ่งสรุปปัญหาที่
ส าคัญในข้อผิดพลาดการจัดท าหนังสือราชการมากที่สุดคือ  ครุฑ ขนาดของตราครุฑหรือตราสัญลักษณ์ไม่ได้
มาตรฐานและรองลงมาคือ  ข้อความ  การเขียนไม่ถูกต้องตามเนื้อหา  หลักภาษาและความนิยม  สาเหตุที่ท าให้เกิด
ข้อผิดผิดพลาดแบ่งเป็น  3  สาเหตุ  คือ  สาเหตุจากกระบวนการท างาน  เนื่องจากขาดคู่มือหรือระเบียบวิธีการ
จัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง  สาเหตุจากบุคลากร  เนื่องจากขาดความรู้และความช านาญ  ขาดการฝึกอบรม  ขาด
ประสบการณ์  ในเรื่องของการจัดท าหนังสือราชการ  วิธีการ  ขั้นตอนการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง  ซึ่งเป็น
ขั้นตอนท่ีใช้ทักษะ  ต้องมีความเข้าใจและรอบคอบต่อการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้
พัฒนาคู่มือท่ีอธิบายการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างละเอียด  โดยใช้การประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหนังสือราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าแผ่น
แบบ Template  มาเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, การจัดท าหนังสือราชการ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) identify mistakes of creating the official letter 
in the Faculty of Industrial Technology and 2) develop the manual for creating the correct official 
letter. The scope of this research focused on mistakes in creating 2 types of the official letter, an 
internal official letter for requesting the dean to sign on the attached official letter and an external 
letter. The Faculty of Industrial Technology at Surindra Rajabhat University includes 8 programs 
and the Dean’s Office. The studying period was 5 months, from November 2017 to March 2018 
and the research instruments were: 1) check sheet, 2) Pareto diagram, and 3) cause and effect 
analysis (Fishbone diagram). The data were analyzed by arithmetic mean. 
 In this research applied the check sheet for specifying mistakes or problems, the Pareto 
diagram for selecting the mistakes to improve, and the cause and effect analysis for identifying the 
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root cause of selected mistakes in creating the official letter. The main mistake was the Garuda 
following by statement. The root causes for these mistakes were method, man, and machine 
(equipment). Therefore, developing the manual for the official letter creating to describe the 
various templates of official letters individually could help staffs to create the official letter in the 
same standard. 
 
Keyword : Development, creating an official letter  
 
บทน า 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
เป็นระเบียบที่ใช้บังคับแก ่ทุกกระทรวงทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณดังกล่าว  มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของหนังสือราชการ วิธีปฏิบัติในการรับและส่งหนังสือ การ
เก็บรักษา การยืม  ตลอดจนการท าลายหนังสือราชการ รวมไปถึง มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซองหนังสือราชการ 
ให้เป็นมาตรฐานสากล  งานที่เกี่ยวข้องเอกสารนี้ในส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  โดยทั่วไปเรียกว่า  งานสาร
บรรณว่าเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ  และพื้นฐานของการบริหารงานและปฏิบัติงานส านักงานปัจจัยส าคัญของข้าราชการที่
ซึ่งผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักถึงระเบียบความถูกต้อง  ดังนั้นการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสารจึงมีความจ าเป็นต่อ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาครัฐวิสาหกิจ  จากเอกสารเป็นหลักฐานส าคัญในทางพฤตินัย  และนิตินัย
ของหน่วยงานนั้น  ส าหรับวัดประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการ  ซึ่งงานสารบรรณจึงมิใช่การจัดท าหนังสือ
ราชการ  การเสนอหนังสือราชการ  การรับหนังสือราชการ  การส่งหนังสือราชการ  การเก็บหนังสือราชการไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิง  และการท าลายหนังสือราชการเท่านั้น  แต่ยังเป็นงานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในทุก
หน่วยงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องกัน  และเป็นงานที่มีวงจรต่อเนื่อง  ซึ่งมีการเคลื่อน ไหวอยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุนี้
ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  เป็นไปตามระบบและระเบียบการที่ได้วางไว้  และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่การจัดท าร่างหนังสือเอกสารส าคัญต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว  การรับ  การส่งหนังสือราชการ  การเก็บรักษา  และการยืมหนังสือราชการ  ตลอดถึงการท าลายหนังสือ
ราชการ อันเป็นกระบวนการขั้นสุดท้าย  (ลักษมา  มณีพันธ์.  2543)   
 งานสารบรรณ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมด หากงานสารบรรณปฏิบัติงานด้วย
ความล่าช้าผิดพลาด และไม่มีขั้นตอน อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการบริการและท าให้การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น งานของสารบรรณจ าเป็นต้องมีขั้นตอนในการท างานรวมทั้งมีศักยภาพในการให้บริการ  
เพื่อให้การด าเนินงานของงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองภารกิจขององค์กรและ
บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานสาร
บรรณ และมีนโยบายพัฒนางานด้านสารบรรณทั้งระบบรวมทั้งการพัฒนาคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติงานด้าน
สารบรรณเพื่อให้งานสารบรรณสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติที่
ผ่านมา งานสารบรรณเกิดปัญหาในการด าเนินงานมากมาย อาทิเช่น ขาดขั้นตอนที่ชัดเจนในการด าเนินงาน  
บุคลากรขาดความรู้ในการจัดท าหนังสือราชการ  รวมทั้งขาดทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า  เนื่องจากต้องแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อ  ท าให้เกิดความล่าช้า  และไม่มีประสิทธิภาพ 
      ทั้งนี้สภาพปัจจุบันในเรื่องการจัดท าหนังสือราชการของบุคลากรเรือ่งของการจัดท าหนังสือราชการของ
เจ้าหน้าท่ีและคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เกดิข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง  
ดังนั้นคณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบตัิงานสารบรรณ เล็งเห็นว่าจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนาการจดัท าหนังสอืราชการ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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และพัฒนาคู่มือการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้องให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้หนังสือราชการมีความถูกตอ้ง ท าให้การ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการท างานสงูขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 2. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าและน าแนวคิดทฤษฎีเอกสารและ 7 tools  QC งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องดังนี้  1)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผังก้างปลา  ทฤษฎีกางปลาหรือเรียกเป็นทางการวาง
แผนผังสาเหตุและผล (Cause and effect  ่ diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหา (Problem)  กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น การก าหนดหัวข้อปัญหาควร
ก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ หากเราก าหนด ประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว จะท าให้ใช้เวลามาก
ในการค้นหา สาเหตุ และจะใช้เวลานานในการท าผังก้างปลาการก าหนดปัญหาที่หัวปลา เช่น อัตราของเสีย อัตรา
ช่ัวโมง การท างานของคนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราต้นทุนต่อสินค้าหนึ่งช้ิน เป็นต้น ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ควรก าหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบเทคนิคการระดมความคิด เพื่อจะได้ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การ
ถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อย ๆ  2)  Check Sheet คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่มักจะ
กลายเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง กระจัดกระจาย ยุ่งยาก ให้เป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้น เพื่อใช้การเก็บข้อมูลที่มี
ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น การเก็บข้อมูลรวบรวมเป็นสิ่งส าคัญเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้น ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ  3) 
ผังพาเรโต (Pareto diagram) คือ  แผนภูมิที่ใช้สาหรับตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  ในองค์การ ว่าปัญหาใด
เป็นปัญหาส าคัญที่สุด โดยการเรียงล าดับ จากนั้นน าปัญหาหรือสาเหตุเหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่หรือแบ่งแยกประเภท
แล้วเรียงล าดับความส าคัญจากน้อยไปหามากเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละปัญหามีอัตราส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับปัญหา
ทั้งหมด  โดยการแสดงด้วยกราฟแท่ง กราฟแท่งที่สูงท่ีสุด คือ ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากท่ีสุด 
 ความส าคัญของเอกสาร  เอกสารเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ส าคัญทั้งต่อองค์กร ต่อบุคคล และต่อสังคม 
ในด้านต่างๆเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เป็นหลักฐานแสดงภารกิจ ประวัติ พัฒนาการในการด าเนินงานและการวางแผนพัฒนาหน่วยงาน เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานและบุคคล  เป็นหลักฐานการด าเนินภารกิจและกิจกรรมของ
หน่วยงานและเป็นพยานเอกสารที่แสดงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primaty sources) ส าหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 การจัดท าหนังสือราชการ  ในการปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสาร  จ าเป็นต้องมีการจัดหนังสือราชการ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  จินตนา  บุญบงการ  (2535 : 130 )  กล่าวว่า  การที่จะมีเอกสารขึ้นมาใช้ใน
การติดต่อจะหมายความตั้งแต่การคิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ ท าส าเนา ก่อนจะจัดท าเอกสารแต่ละช้ินขึ้นมา ผู้ผลิต
หรือผู้จัดท าเอกสารขึ้นมาต้องคิดให้ดี ให้รอบคอบ  นัยนา  เกิดวิชัย  (2545  :  5)  กล่าวว่า  การที่จะมีเอกสาร
ขึ้นมาใช้ในการติดต่อหรือใช้ในการปฏิบัติงานได้จะต้องมีการผลิต  หรือจัดท าเอกสารนั้นข้ึนมาก่อน  ซึ่งการที่จะผลิต
หรือจัดท าเอกสารขึ้นมาได้ต้องมีความเข้าใจเรื่องที่จะผลิตสื่อหรือจัดท า  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้อ่าน คิด  จดจ า  ร่าง  
เขียน   แต่ง พิมพ์ ท าส าเนา  ในบางครั้งถ้าเป็นเรื่องที่ได้รับเข้ามาก็จ าเป็นต้องบันทึกหรือย่อเรื่องเพื่อเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งการแล้วจึงน ามาผลิตหรือท าเอกสารขึ้นใหม่  เป็นต้น  เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อลงช่ือในหนังสือนั้นส่งออกไปถึงผู้รับ   บุญชู  แก้วชมพู  (2524  :  26)  ให้ความหมายว่า  การผลิตเอกสาร  
หมายถึง  ตั้งแต่การคิด  การร่าง  การเขียน  การแต่ง  การพิมพ์ และการจัดส าเนา  ซึ่งผู้ผลิตจะต้องตระหนักอยู่
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เสมอว่า  เอกสารเป็นสิ่งส าคัญเพื่อใช้ในการสื่อสารและยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเรื่องราวต่างๆ  เอกสารแต่ละ
ประเภทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ผู้ร่างต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ  พอสมควร  ถ้อยค าส านวนต้องเป็นภาษาที่
เหมาะสม  ตรงตามที่ต้องการ 
 ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ระบุไว้ว่า “งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง 
การเก็บรักษา การยืมจนถึงการท าลาย” จะพิจารณาเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของงานสารบรรณก็คือ “การผลิตเอกสาร” 
ที่จะส่งผลและก่อให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ ของงานสารบรรณตามมา ไม่ว่าจะเป็นการรับ การส่ง การเก็บรักษาและอื่นๆ 
ดังนั้น “การผลิตเอกสาร” จึงมีความส าคัญยิ่งต่อระบบงานสารบรรณโดยส่วนรวม หากเอกสารมีจ านวนน้อย 
กิจกรรมอื่นๆ ของงานสารบรรณก็จะลดลงไปด้วย ซึ่งง่ายต่อการบริหารงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพต่อไป   
อย่างไรก็ตามในสภาพการณ์ปัจจุบันประเทศไทย และมีลักษณะการแบ่งสัดส่วนของกิจกรรมของประเทศระหว่าง
ภาครัฐบาลกับภาคเอกชนเช่นประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันกล่าวคือ กิจกรรมภาครัฐจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็น
พิเศษ ส่งผลให้กิจกรรมของรัฐ ซึ่งก็คือระบบราชการมีความซับซ้อนมาก ประกอบกับที่ ข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งใด จะต้องใช้หนังสือเป็นสื่อติดต่อทุกคน นับตั้งแต่สมัครเข้ามารับราชการก็ต้องเขียนใบสมัครเป็น
หนังสือ สอบแข่งขันเข้ารับราชการก็ต้องเขียนค าตอบเป็นหนังสือ บรรจุเข้ารับราชการก็ต้องเขียนรายงานตัวหรือ
ประวัติของตนเป็นหนังสือ จะลาหยุดราชการก็ต้องเขียนใบลาเป็นหนังสือ จะรายงานเรื่องใดต่อผู้บังคับบัญชา 
ส่วนมากก็ต้องเขียนรายงานเป็นตัวหนังสือ เมื่อเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วจะสั่งการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติอย่างไร 
ก็มักจะต้องสั่งเป็นหนังสือการติดต่อราชการก็ต้องใช้หนังสือเป็นสื่อติดต่อ จึงเป็นท่ีแน่นอนว่าถ้าเป็นข้าราชการไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการหรือนักบริหาร หรือนักวิชาการสาขาใดจะต้องใช้หนังสือเป็นสื่อการติดต่อ หรือสื่อ
ความหมายทั้งสิ้น (สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ.  2533  :  1) 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอกสาร ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ. 2535 : 5 -6)  1)  คน ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการโดยท าหน้าที่ใน
การพิมพ ์การโรเนียว การตรวจทาน การจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มและเจา้หน้าท่ีผู้ร่างหนังสือ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาท่ี
ตรวจและแก้ไขร่างหนังสือก่อนส่งพิมพ์ และ/หรือ จัดท ารูปเล่มตามระบบงานที่ก าหนดไว้  2) วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนราชการต่างๆ เป็นผู้
จัดซื้อเองตามที่คณะฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้  3) ระบบงาน  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สังวาล  ก ามหาวงศ์  (2548 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานสาร
บรรณโรงเรียนรัฐทวิคาม อ าเภอจัตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาการด าเนินงานสารบรรณ
โรงเรียนรัฐทวิคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการเป็นระบบ ตรวจสอบ
ง่ายและทันต่อการเรียกใช้งาน ด้านการผลิตและจัดท าเอกสารท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถด าเนินการผลิตและจัดท าเอกสารได้อย่างเป็นระบบระเบียบ เริ่มตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียนจัดส าเนา 
ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของงานสารบรรณ การใช้ถ้อยค าส านวนที่สละสลวย สามารถน าไปใช้
ติดตามสื่อสารกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ส านักงบประมาณ  (2537  :  บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบการบริหารงานเอกสารของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการบริหารงานเอกสารโดยได้ชี้ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ไว้  ด้านการผลิตเอกสาร มีการผลิตเอกสารมากเกินความจ าเป็น ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้การผลิต
เอกสารโดยตรง แบบฟอร์มต่างๆ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเสนอแนะให้มีการจัดท าแบบฟอร์มใช้เท่าที่จ าเป็น 
ข้อความกระทัดรัด ไม่ควรส าเนาหนังสือเวียนแจกรายบุคคล จัดหาผู้รับผิดชอบเครื่องใช้โดยตรง  นพมาศ เวชแตง 
(2553  :  บทคัดย่อ)  การพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโมถ่าย  อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาในการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสาร ทางด้านการจัดท า
หนังสือราชการ มีความล่าช้า ไม่ทันเวลาที่ก าหนด การรับส่งหนังสือมักไม่เป็นปัจจุบัน การเก็บรักษาหนังสือไม่เป็น
ระบบค้นหาไม่พบ การยืมไม่มีการบันทึกผู้ยืมหนังสือราชการและการท าลายหนังสือ ไม่มีการท าลายหนังสือราชการ
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ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลกระทบต่อระบบงานอ่ืนขององค์กร เมื่อมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสารโดยใช้กล
ยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมปฎิบัติการ และการนิเทศภายในพบว่า การจัดท าหนังสือราชการผู้ปฎิบัติมีการ
จัดท ารูปแบบหนังสือและพิมพ์ได้ถูกต้อง มีการโต้ตอบหนังสือราชการได้ทันเวลา  
 

วิธีวิจัย 
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสอืราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  จ านวน 8  สาขาและฝ่ายงานส านักงานคณบด ี จ านวน  2  เรื่อง  คือ  หนังสือราชการภายในบันทึก
ข้อความที่ให้คณบดีลงนามหนังสืออ่ืนๆ  และ หนังสือราชการภายนอกที่ออกจากคณะฯถึงหน่วยงานอ่ืนๆ   
 2. ระยะเวลาในการทดลอง 
 ในการทดลองครั้งนี้  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน
มีนาคม 2561    
 3. การรวบรวมข้อมูล 
  3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   - Check Sheet (แผ่นงาน) 
   - ผังก้างปลา 
   - แผนผังพาราโต   
  3.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองการพัฒนาการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   1) เก็บข้อผิดพลาดในการจดัท าหนังสือราชการโดยใช้ Check Sheet (แผ่นงาน) ตั้งแต่วันท่ี  
1 เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่  28  เดือนกุมภาพันธ์ 2561    
   2) ศึกษาข้อผิดพลาดในการจดัท าหนงัสือราชการโดยใช้ผังก้างปลาในการวิเคราะห์ปญัหา 
   3) เรียงจากปัญหามากไปปัญหาน้อยใช้ผังพาเรโตเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการ   
   4) จัดประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเอกสารในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อ
หาทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง 
   5) สรุปและพัฒนาคู่มือในการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง 
  3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1) วิเคราะหป์ัญหาโดยใช้ผังก้างปลามาช่วยในการวิเคราะห์ปญัหาในขอ้ผิดพลาดการจดัท า
หนังสือราชการ 
   2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ผังพาเรโตเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การจัดท าหนังสือราชการ และพัฒนาคู่มือในการจัดท าหนังสือราชการ 
 
ผลการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัย 
 จ านวนร้อยละจ าแนกตามข้อข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการของหนังสือราชการภายในของที่
แต่ละสาขาและฝ่ายงานส านักงานคณบดี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า  ข้อผิดพลาดที่
พบมากที่สุดในการจัดท าหนังสือราชการของหนังสือราชการภายในของที่แต่ละสาขา/ฝ่าย  คือ  ครุฑ  ซึ่งมีร้อยละ
ของความผิดพลาดมากที่สุด  เรียงตามล าดับดังนี้ 
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 1. เครื่องกล  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  6  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จ านวน  6  
ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 2. บริการวิชาการแนะแนวและประชาสัมพันธ์  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  16  ฉบับ  มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จ านวน  13  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  81 
 3. การเงิน นโยบายและแผน  จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  17  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดในส่วน 
ครุฑ จ านวน  12  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  71 
 4. วิชาการและวิจัย  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  12  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ 
จ านวน  6  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  50 
 5. อาคารสถานท่ี  จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  4  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จ านวน  
2  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  50 
 6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  13  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน 
ครุฑ จ านวน  6  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  46 
 7. วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  8  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จ านวน  3  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  38 
 8. เทคโนโลยีไฟฟ้า  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  14  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ 
จ านวน  5  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  36 
 9. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  12  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จ านวน  4  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  33 
 10. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  10  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จ านวน  3  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  30 
 11. ธุรการและบุคคล  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  4  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ 
จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  25 
 12. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  28  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จ านวน  4  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  14 
 13. เทคโนโลยีการผลิต  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  8  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ 
จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  13 
 14. ส่วนข้อผิดพลาดมากรองลงมาในการจัดท าหนังสือราชการของหนังสือราชการภายในของที่แต่ละ
สาขา/ฝ่าย  คือ  ข้อความ  ซึ่งมีร้อยละของความผิดพลาด  เรียงตามล าดับดังนี้ 
  1. บริการวิชาการแนะแนวและประชาสัมพันธ์  จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  16  ฉบับ  มีหนังสือ
ที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จ านวน  15  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  94   
  2. ธุรการและบุคคล  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  4  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน 
ข้อความ จ านวน  3  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  75 
  3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  13  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ข้อความ จ านวน  8  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  62 
  4. การเงิน นโยบายและแผน  จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  17  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ข้อความ จ านวน  10  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  59 
  5. วิชาการและวิจัย  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  12  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน 
ข้อความ จ านวน  7  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  58 
  6. อาคารสถานที่  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  4  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ 
จ านวน  2  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  50 
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  7. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  10  ฉบับ  มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จ านวน  3  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  30 
  8. เทคโนโลยีไฟฟ้า  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  14  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน 
ข้อความ จ านวน  4  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  29 
  9. วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม   จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  8  ฉบับ  มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จ านวน  2  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  25 
  10. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  12  ฉบับ  มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จ านวน  3  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  25 
  11. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  28  ฉบับ  มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จ านวน  6  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  21 
  12. เครื่องกล  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  6  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ 
จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  17 
  13. เทคโนโลยีการผลิต  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  8  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน 
ข้อความ จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  13 
 ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดในการจัดท าหนังสือราชการของหนังสือราชการภายนอกของที่แต่ละสาขา /
ฝ่าย  คือ  คือ  ครุฑ  ซึ่งมีร้อยละของความผิดพลาดมากท่ีสุด  เรียงตามล าดับดังนี้ 
 1. วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  1  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 2. บริการวิชาการแนะแนวและประชาสัมพันธ์  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  1  ฉบับ  มีหนังสือที่มี
ข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 3. เครื่องกล  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  7  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ จ านวน  5  
ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  71 
 4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  8  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน 
ครุฑ จ านวน  5  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  63 
 5. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  2  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ครุฑ จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  50 
 6. วิชาการและวิจัย  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  2  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ 
จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  50 
 7. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  8  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ครุฑ จ านวน  3  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  38 
 8. เทคโนโลยีไฟฟ้า  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  6  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ครุฑ 
จ านวน  2  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  33 
 9. การเงิน นโยบายและแผน  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  4  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน 
ครุฑ จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  25 
 10. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  13  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ครุฑ จ านวน  3  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  23 
 สาขา/ฝ่าย ที่ไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการในส่วนของ ครุฑ คือ อาคารสถานที่ ธุรการ
และบุคคล  และเทคโนโลยีการผลิต  
  ส่วนข้อผิดพลาดมากเป็นอันดับสุดท้ายในการจัดท าหนังสือราชการของหนังสือราชการภายนอกของที่
แต่ละสาขา/ฝ่าย  คือ  ข้อความ  ซึ่งมีร้อยละของความผิดพลาด  เรียงตามล าดับดังนี้ 
 1. บริการวิชาการแนะแนวและประชาสัมพันธ ์ จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  1  ฉบับ  
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 2. หนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 3. เครื่องกล  จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  7  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ จ านวน  
5  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  71 
 4. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  2  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ข้อความ จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  50 
 5. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  8  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดใน
ส่วน ข้อความ จ านวน  2  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  25 
 6. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  13  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาด
ในส่วน ข้อความ จ านวน  3  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  23 
 7. เทคโนโลยีไฟฟ้า  จากจ านวนหนังสือท้ังหมด  6  ฉบับ  มีหนังสือท่ีมีข้อผิดพลาดในส่วน ข้อความ  
จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  17 
 8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จากจ านวนหนังสือทั้งหมด  8  ฉบับ  มีหนังสือที่มีข้อผิดพลาดในส่วน 
ข้อความ จ านวน  1  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  13 
 สาขา/ฝ่าย  ที่ไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการในส่วนของ  ข้อความ  คือ อาคารสถานที่  
ธุรการและบุคคล  เทคโนโลยีการผลิต  การเงิน นโยบายและแผน   วิชาการและวิจัย และ  วิศวกรรมโยธาและ
สถาปัตยกรรม 
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  โดยวิเคราะห์ปัญหาข้อผิดพลาดการจัดท าหนังสือราชการใช้ผังก้างปลา  และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการ ใช้ผังพาเรโต ในการเลือกปัญหาที่จะน ามาปรับปรุง  ซึ่ งสรุปปัญหาที่
ส าคัญในข้อผิดพลาดการจัดท าหนังสือราชการมากที่สุดคือ  ครุฑ ขนาดของตราครุฑหรือตราสัญลักษณ์ไม่ได้
มาตรฐานและรองลงมาคือ  ข้อความ  การเขียนไม่ถูกต้องตามเนื้อหา  หลักภาษาและความนิยม  สาเหตุที่ท าให้เกิด
ข้อผิดผิดพลาดแบ่งเป็น  3  สาเหตุ  คือ  สาเหตุจากกระบวนการท างาน  เนื่องจากขาดคู่มือหรือระเบียบวิธีการ
จัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง  สาเหตุจากบุคลากร  เนื่องจากขาดความรู้และความช านาญ  ขาดการฝึกอบรม  ขาด
ประสบการณ์  ในเรื่องของการจัดท าหนังสือราชการ  วิธีการ  ขั้นตอนการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง  ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ใช้ทักษะ  ต้องมีความเข้าใจและรอบคอบต่อการปฏิบัติงาน  ดังที่  สังวาล  ก ามหาวงศ์  ได้ศึกษาการ
พัฒนาการด าเนินงานสารบรรณ  พบว่า การพัฒนาการด าเนินงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและระเบียบของทางราชการเป็นระบบ ตรวจสอบง่ายและทันต่อการเรียกใช้งาน ด้านการผลิตและจัดท า
เอกสารท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการผลิตและจัดท าเอกสารไดอ้ย่าง
เป็นระบบระเบียบ เริ่มตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียนจัดส าเนา ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของงานสาร
บรรณ การใช้ถ้อยค าส านวนที่สละสลวย สามารถน าไปใช้ติดตามสื่อสารกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย  และตรงกับ  นพมาศ เวชแตง ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
การบริหารงานเอกสาร  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาในการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสาร ทางด้านการจัดท า
หนังสือราชการ มีความล่าช้า ไม่ทันเวลาที่ก าหนด เมื่อมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเอกสารโดยใช้กลยุทธ์ในการ
พัฒนา คือ การประชุมปฎิบัติการภายในพบว่า การจัดท าหนังสือราชการผู้ปฎิบัติมีการจัดท ารูปแบบหนังสือและ
พิมพ์ได้ถูกต้อง มีการโต้ตอบหนังสือราชการได้ทันเวลา และสาเหตุจากอุปกรณ์  เนื่องจากไม่ทันสมัยและการไม่
เข้าใจโปรแกรมพิมพ์หนังสือราชการในเครื่องคอมพิวเตอร์  ดังที่ ส านักงบประมาณ   ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ระบบการบริหารงานเอกสารของส านักงานอธิการบดี  มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการบริหารงานเอกสารโดยได้ช้ี
ปัญหาและข้อเสนอแนะไว ้ ด้านการผลิตเอกสาร มีการผลิตเอกสารมากเกินความจ าเป็น ไม่มีเจ้าหน้าท่ีดูแลอุปกรณ์
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เครื่องใช้การผลิตเอกสารโดยตรง แบบฟอร์มต่างๆ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเสนอแนะให้มีการจัดท าแบบฟอร์ม
ใช้เท่าที่จ าเป็น ข้อความกระทัดรัด ไม่ควรส าเนาหนังสือเวียนแจกรายบุคคล จัดหาผู้รับผิดชอบเครื่องใช้โดยตรง  ซึ่ง
งานธุรการ ฝ่ายธุรการและบุคคล  ควรน าแผ่นแบบ Template  ของส านักปลัดนายกรัฐมนตรีมาด าเนินการจัดท า
คู่มือที่อธิบายการจัดท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างละเอียด  โดยใช้การประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหนังสือราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แบบฟอร์มต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย   
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ควรจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่
และคณาจารย์ในเรื่องการจัดท าหนังสือราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝึก ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ตามหลักการเขียน 
 ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าหนังสือราชการระหว่างบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์  ให้มีความละเอียดรอบคอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
และก่อนส่งออกจากหน่วยงาน 
 2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้พบข้อผิดพลาดในการจดัท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในภาพรวม  โดยสามารถน าข้อมลูที่ได้ในครั้งนี้จัดท าคูม่ือพัฒนาการจัดท าหนังสือราชการ  ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาผลการใช้คู่มือดังกล่าวว่าสามารถท าให้การจดัท าหนังสือราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมถูกต้องตาม
ระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรมีากข้ึนหรือไม่ อย่างไรและจะพัฒนาอย่างไร 
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ความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอนภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ
บริหาร       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 

Pharmacy Students’ Opinions on the Teaching and Learning Management  
of the Social and Administrative Pharmacy Department,  

Chulalongkorn University  
in the academic year of 2016 

 
นิภาพร  อินสี  

ภาควิชาเภสัชศาสตรส์ังคมและบรหิาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2559  จ านวนท้ังสิ้น 43 วิชา  เพื่อน าผลการศึกษามาพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในภาควิชา ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มากขึ้น  โดยรวบรวมความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ CU-CAS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ใช้เกณฑ์
ประเมินคะแนน 5 ระดับ ในด้านคุณภาพการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน  และด้านดัชนีความพึงพอใจ ผล
การศึกษาสรุปแต่ละด้านได้ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการสอน วิชาบังคับ-เลือกประจ าสาขา วิชาระดับบัณฑิตศึกษา วิชา
ฝึกงานประจ าสาขา  อยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66, 4.63 และ 4.52 ตามล าดับ ส่วนวิชาแกนของภาควิชา อยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98  2) ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน วิชาฝึกงานประจ าสาขา อยู่ในระดับดีมาก โดย
มีค่าเฉลี่ย 5.00 และ วิชาระดับบัณฑิตศึกษา  วิชาบังคับ-เลือกประจ าสาขา  วิชาแกนของภาควิชา  อยู่ในระดับดี  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64, 4.61 และ 4.31 ตามล าดับ และ  3) ด้านดัชนีความพึงพอใจ วิชาฝึกงานประจ าสาขา วิชา
บังคับ-เลือกประจ าสาขา  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาแกนของภาควิชา อยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76, 4.64, 
4.63 และ 4.15 ตามล าดับ  นอกจากนี้นิสิตยังได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อรายวิชาแกนของภาควิชา มาก
ที่สุด ในประเด็น ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหา ความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน  เนื้อหาการ
เรียนการสอนตรงตามประมวลรายวิชา   การเข้าถึงประมวลรายวิชา 
 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของนิสิต, การเรียนการสอน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
Abstract  
 This research aimed to study the pharmacy students’ opinions on the teaching and 
learning management of the Social and Administrative Pharmacy Department (SAP), Chulalongkorn 
University in 2016 academic year.  A total forty- three courses.  The research collected the data in 
the online learning CU-CAS system of Chulalongkorn University, which the students were required 
to give their opinions toward the teaching quality, the teaching supportive system and the 
Satisfaction Index by using five likert scales from one as the lowest to five as the highest.  The 
research findings about the opinions toward the teaching quality of the courses were in good level 
in Elective courses, Graduate courses, Pharmacy professional courses with the average scores of 
4. 66, 4. 63 and 4. 52 respectively while the core courses was at moderate level with the average 
score of 3.98. The opinions toward the teaching supportive system of the courses were very good 
in the Pharmacy professional practice courses with the average score of 5. 00, and good level in 
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Graduate courses, Elective course, Core courses with the average scores of 4. 64, 4. 61 and 4. 31 
respectively.  The index of Satisfaction scores are in a good level in the Pharmacy professional 
practice course, Graduate courses, Elective courses, and Core courses with the average scores of 
4. 76, 4. 64, 4. 63, and 4. 15 respectively.  In particular, the students gave the most feedbacks and 
suggestions on the core courses, especially on the issues of the appropriate teaching and learning 
time and contents, the availability of classroom and instructional equipment, the consistency of 
teaching content and the course syllabus and the access to course syllabus. Finally, the results of 
the study will bring to the improvement of the management of the SAP department to achieve 
the teaching and learning objectives. 
 
Keyword: Student’opinions, teaching and learning, Chulalongkorn University  
 
บทน า  
 ด้วยภาควิชาเภสัชศาสตร์สังและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีภาระกิจในการ
จัดการเรียนการสอนของนิสิตเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีรายวิชาที่
ภาควิชารับผิดชอบ จ านวนทั้งสิ้น 43 รายวิชา ตลอดปีการศึกษา  ได้ตระหนักว่าการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อจะได้พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนมีความรู้ความสามารถ และเพื่อให้การเรียนการสอนใน
ภาควิชาฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง และให้เป็นไปมาตรฐาน
ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านผลผลิตบัณฑิตบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน การที่ภาควิชาฯ ได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนในเรื่องการประเมินการเรียนการสอน นับเป็นส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ได้น าข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการเรียน
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้ส่งผลต่อคุณภาพการสอนของคณาจารย์ในภาควิชาฯ และคุณภาพของ
บัณฑิตในอนาคตต่อไป ดังนั้นจึงสนใจที่จะรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท้ัง
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และบันฑิตศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2559  โดยเป็น
การสรุปผลของแต่ละรายวิชาจากผลการประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ CU-CAS จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชศาสตร์
สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559  
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 กรอบแนวคิดการวิจยั ใช้กรอบแนวคิดการวิจัย ตามแบบประเมินการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
CU-CAS จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ใน 3 ด้าน คือ คุณภาพการสอน สิ่งสนับสนุนการสอน และดัชนคีวามพึงพอใจ 
 คุณภาพการสอน หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน (Teaching Skill) เอกสาร
ประกอบการสอนของผู้สอน (Teaching Media) ความตรงต่อเวลาในการเรยีนการสอนของผู้สอน (On Time) 
 สิ่งสนับสนุนการสอน หมายถึง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ได้แก่ ประมวลรายวิชา
ความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหา  เนื้อหาการเรียนการสอนตรง
ตามประมวลรายวิชา  
 ดัชนีความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการสอน  
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วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาสังกัดของภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบรหิาร ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวนทั้งสิ้น 1,205 คน 
แบ่งเป็น 1. นิสิตเภสัชศาสตรร์ะดับปรญิญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 1,133 คน โดยมีนิสิตประเมินการเรียนการ
สอนในระบบ CU-CAS จ านวน 647 คน  2. นิสิตเภสัชศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 72 คน 
โดยมีนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบ CU-CAS จ านวน 31 คน 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตต่อรายวิชาในสังกัดของภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ใน 3 
ด้านคือ ด้านคุณภาพการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน  ด้านดัชนีความพึงพอใจ  ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารหลักสูตรจุฬาฯ CU-CAS เป็นระบบสารสนเทศที่จัดท าโดยส านักบริหารงานวิชาการ ช่วยในการสร้าง
ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) ของผู้สอนและการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อน าไปใช้ใน
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รวบรวมจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
ต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 
 1. วิชาแกนของภาควิชา  จ านวน  6 วิชา  มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 843 คน  
 2. วิชาบังคับ-เลือก ประจ าสาขา  จ านวน 12 วิชา  มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรยีน 184 คน 
 3. วิชาฝึกงานประจ าสาขา  จ านวน 15 วิชา   มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 106 คน 
 4. วิชาระดับบณัฑิตศึกษา  จ านวน 10 วิชา  มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 72 คน 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ 
 
ผลการศึกษา 

 พบว่ามีนิสิตเข้าประเมินการสอนในระบบ CU-CAS ในรายวิชาแกนของภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 62.63  
ในรายวิชาบังคับ-เลือก ประจ าสาขา คิดเป็นร้อยละ 43.48  ในรายวิชาฝึกงานประจ าสาขา คิดเป็นร้อยละ 36.79  
และในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.05  และผลการศึกษาสรุปความคิดเห็นของนิสิตในแต่ละด้าน 
โดยมีค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้ 
 1. ด้านคุณภาพการสอน วิชาบังคับ-เลือกประจ าสาขา วิชาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาฝึกงานประจ า
สาขา อยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66, 4.63 และ 4.52 ตามล าดับ ส่วนวิชาแกนของภาควิชา อยู่ในระดับ     ปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 
 2. ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน วิชาฝึกงานประจ าสาขา อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 และ วิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา  วิชาบังคับ-เลือกประจ าสาขา  วิชาแกนของภาควิชา  อยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64, 4.62 
และ 4.31 ตามล าดับ  
 3. ด้านดัชนีความพึงพอใจ วิชาฝึกงานประจ าสาขา วิชาบังคับ -เลือกประจ าสาขา  วิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา วิชาแกนของภาควิชา อยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76, 4.64, 4.63 และ 4.15 ตามล าดับ 
 นอกจากนี้นิสิตยังได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อรายวิชาแกนของภาควิชา มากที่สุด ในประเด็น 
ความเหมาะสมของเวลาและเนื้อหา ความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน  เนื้อหาการเรียนการสอนตรง
ตามประมวลรายวิชา การเข้าถึงประมวลรายวิชา 
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ตารางที่ 1 ผลค่าเฉลี่ย (ดา้นคุณภาพการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน และดา้นดัชนีความพึงพอใจ) 

รายวิชาแกนของภาควิชา 
ภาค
เรียน 

คุณภาพ 
การสอน 

สิ่งสนับสนุน
การสอน 

ดัชนี
ความพึง
พอใจ 

1. 3300111 INTRO TO PHARM ต้น 3.85 4.27 4.06 
2. 3300212 DRUG SYS HEALTH ต้น 3.83 4.27 4.05 
3. 3300515 PHARM DEC SUPT ปลาย 4.06 4.46 4.26 
4. 3300421 RES METH PCARE ปลาย 4.03 4.25 4.14 
5. 3300428 MGT PHARM ปลาย 3.83 4.15 3.99 
6. 3300523 PHAR JURIS ETHICS ปลาย 4.33 4.47 4.4 
     3.98 4.31 4.15 
 
รายวิชาบังคับ- เลือก ประจ าสาขา 

ภาค
เรียน 

คุณภาพ 
การสอน 

สิ่งสนับสนุน
การสอน 

ดัชนี
ความพึง
พอใจ 

1. 3300553 DRUG MAKETING DET I ต้น 3.83 3.33 3.58 
2. 3300528 CONSUMER PROTECTION ต้น 5 5 5 
3. 3313703 RESEARCH METHOD SAP(sec.2) ต้น 4.32 4.17 4.24 
4. 3313706 PHARMACO EP I(sec.2) ต้น 4.68 4.58 4.63 
5. 3313720 PHARMACOECONOMICS (sec.2) ต้น 4.55 4.38 4.46 
6. 3300526 REG LAW ENFORCE ปลาย 5 5 5 
7. 3300527 HEALTH PO PL MGT ปลาย 5 5 5 
8. 3300528 CONSUMER PROTECT ปลาย 5 5 5 
9. 3300532 SITU SOC PHAR ปลาย 5 5 5 
10. 3300540 BSC CLIN RES MGT ปลาย 4.33 4.3 4.31 
11. 3300559 QUAN CON PHARM MGT ปลาย 5 5 5 
12. 3300651 PHARM INFO SYS DEV ปลาย 4.32 4.67 4.49 
     4.66 4.61 4.64 
 
รายวิชาฝึกงานประจ าสาขา 

ภาค
เรียน 

คุณภาพ 
การสอน 

สิ่งสนับสนุน
การสอน 

ดัชนี
ความพึง
พอใจ 

1. 3300605 PHAR INT CRM I ต้น 4.67 5 4.83 
2. 3300626 PROF PRAC PADM I ต้น 5 5 5 
3. 3300681 PHAR INT RA I ต้น 5 5 5 
4. 3300685 PHAR INT MSL I ต้น 5 5 5 
5. 3300686 PHAR INT MSL II ต้น 5 5 5 
6. 3300687 PHAR INT CRM II ต้น 4.58 5 4.79 
7. 3300604 PHAR OCM RES I ปลาย 4.4 5 4.7 
8. 3300605 PHAR INT CRM I ปลาย 4 5 4.5 
9. 3300606 PHAR INT DRG MKT I ปลาย 5 5 5 
10. 3300626 PROF PRAC PADM I ปลาย 5 5 5 
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11. 3300681 PHAR INT RA I ปลาย 4 5 4.5 
12. 3300682 PHAR INT RA II ปลาย 4 5 4.5 
13. 3300687 PHAR INT CRM II ปลาย 3.83 5 4.42 
14.3300690 PHAR INT OR II ปลาย 3.4 5 4.2 
15.3300691 PHAR INT OR III ปลาย 5 5 5 
     4.52 5 4.76 
 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาค
เรียน 

คุณภาพ 
การสอน 

สิ่งสนับสนุน
การสอน 

ดัชนี
ความพึง
พอใจ 

1. 3313703 RES METHOD SAP (sec1.) ต้น 4.38 4.58 4.48 
2. 3313704 APPL STAT SAP I (sec1.) ต้น 4.78 5 4.89 
3. 3313720 PHARMACOECONOMICS (sec1.) ต้น 5 4.17 4.54 
 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาค
เรียน 

คุณภาพ 
การสอน 

สิ่งสนับสนุน
การสอน 

ดัชนี
ความพึง
พอใจ 

4. 3313731 SEM SAP I ต้น 4.66 5 4.83 
5. 3313894 DOC DISSERT SEM ต้น 4.04 4.33 4.18 
6. 3313702 DRUG USE BEH (sec1.) ปลาย 5 5 5 
7. 3313705 APPL STAT SAP II (sec1.) ปลาย 5 5 5 
8. 3313706 PHARMCO EPI (sec.1) ปลาย 5 5 5 
9. 3313732 SEM SAP II (sec1.) ปลาย 4.92 5 4.96 
10. 3313894 DOC DISSERT SEM ปลาย 3.58 3.33 3.46 
     4.63 4.64 4.63 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ      
ผู้รวบรวม มีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาจะช่วยให้ผู้สอนทราบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน จะช่วยให้ผู้สอน
เข้าใจผู้เรียน และในขณะเดียวกัน จะทราบผลการสอนของตนเองตามความคิดเห็นของนิสิต 
 2. ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับคณะผู้บริหารของภาควิชา ตลอดจน
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาที่
อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบในปีต่อๆ ไป อันจะส่งผลดีต่อการผลิตบัณฑติของภาควิชา และ คณะเภสัชศาสตรต์อ่ไป 
ในส่วนของผลการศึกษาที่นิสิตมีความคิดเห็นว่าด้านคุณภาพการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน ด้านดัชนีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับดี นั้น ผู้ศึกษาขอให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้ และอาจปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการรวบรวมความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา  และระดับบัณฑิต ศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) เพื่อน าผลการศึกษามาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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 2. ควรรวมรวมความคิดเห็น หรือท าการวิจัยในด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการประกนั
คุณภาพการศึกษา เพื่อส ารวจความคิดเห็นของคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับสัญญาณการแพร่กระจายคลื่นของสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 
MHz ที่ครอบคลุมพื้นท่ี 25 จังหวัดรอบ กทม. หลังจากปี 2552 เกิดการรบกวนสัญญาณจากวิทยุชุมชนขึ้น ทางฝ่าย
เทคนิคจึงได้ท าการส ารวจรัศมีการกระจายเสียงใหม่ พบว่าวิทยุจุฬาฯถูกคลื่นรบกวนจากคลื่นข้างเคียงและคลื่นทับ
ซ้อนเมื่ออยู่ในรัศมี 5-10 กม.ของวิทยุชุมชน ผลการวัดสัญญาณในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดด้านทิศเหนือที่พอรับสัญญาณได้
บ้าง คือ ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง (ตอนล่าง) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี นครราชสีมา(บ้านกลางดง) ทิศ
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ทิศตะวันตก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ทิศใต้ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เพชรบุรี(ท่ายาง) แต่ทั้งนี้หากเข้าใกล้รัศมีของวิทยุชุมชนท่ีส่งคลื่นข้างเคียงหรือคลื่นทับซ้อนจะรับสัญญาณได้
เป็นช่วงๆ  ส าหรับพ้ืนท่ีโดยรอบ กทม.และปริมณฑลซึง่มีวิทยุชุมชนคลื่นข้างเคียง 101.25 และ 101.75 MHz พบว่า 
สามารถรับสัญญาณวิทยุจุฬาฯได้เฉลี่ย 80% ของพื้นที่  
 การแก้ไข ฝ่ายเทคนิคร่วมกับฝ่ายสารสนเทศได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงโดยใช้เทคโนโลยีแบบหลาย
ช่องทาง คือ รับฟังผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รับชมทางสัญญาณภาพและรับฟังทางเฟสบุ๊คไลฟ์ รับชมย้อนหลังทาง
ยูทู๊ป เพิ่มช่องทางสื่อสารและร่วมกิจกรรมกับทางสถานีผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
ค าส าคัญ: วิทยุจุฬาฯ  การแพร่กระจายคลื่น  สญัญาณรบกวนจากวิทยุชุมชน 
 
Abstract  
 This research has analysis coverage area of radiation pattern for CU radio broadcasting 
FM. 101.5 MHz effective interference from community radio. Before 2009 broadcasting covering 25 
provinces around Bangkok. Nowadays, there was a signal interference from the community radio. 
The technical team has conducted a survey of radiation pattern of radius which was found 5 - 1 0 
km interference distance from community radio station.  The result show some provinces in the 
north of the station can receive CU radio signal namely  Pathumthani, Ayudthaya, lower-part of 
Aung-thong. To the northeast, the provinces that could receive the signal are Saraburi and Nakorn 
Ratchasima. While to the east, Chacherngsao province and Chonburi province were able to receive 
the signal. The provinces located to the west that could receive the signal are Suphanburi, 
Kanchanaburi, and Nakorn Pathom.  And to the south, the signal covered Samut Sakorn, Samut 
Songkram, Ratchaburi, and Phetchaburi province. However, in the area that community radios 
transmitted adjacent channel or overlapping waves, the CU Radio signal strength could be received 
only in some area.  For the Bangkok area and sub-urban in which community radios broadcasting 
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such as frequency 101.25 and 101.75 MHz The CU radio signal strength could be received at average 
80% of the area.  
 To resolve the problems, the technical division, cooperated with the information 
technology division, has expanded the access by using multi-platform technology. Nowadays, the 
audience are able to listen to CU radio via the internet channel, watch a live streaming via facebook 
live, they also can view precedent programs via You Tube. And joint activity daily on application 
line. 
 
Keywords: CU radio, Radiation area, Interference from community radio 
 
บทน า  
 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษาที่ให้บริการสื่อสาธารณะที่ด าเนินงานโดยไม่แสวงผลก าไร  เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารสาระความ
บันเทิง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาวิจัยแก่ทุกๆศาสตร์ สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่
สาธารณะชน ปัจจุบันท าการออกอากาศ 18 ช่ัวโมงต่อวันทางคลื่น FM 101.5 MHz ก าลังส่ง 5 kW. เสาส่งสูง 150 
เมตร รัศมีครอบคลุม 250 กม.ครอบคลุมพื้นท่ี 24 จังหวัดภาคกลาง โดยสามารถรับฟังไดท้ั้งรายการสดและย้อนหลงั
ได้ทางอินเทอร์เน็ต www.curadio.chula.ac.th  มีความร่วมมือกับวิทยุสถาบันการศึกษา 9 สถาบัน ถ่ายทอดส่ง
สัญญาณร่วมกันทาง www.tharadio.com เพื่อให้สัญญาณครอบคลุมบริการผู้ฟังได้ทั่วประเทศ 
 ปี 2550 กสทช. ได้ออกใบอนุญาตช่ัวคราวให้วิทยุชุมชนด าเนินการทดลองส่งกระจายเสียงแทรกที่
ช่องว่างความถี่ .25MHz และ .75 MHz ท าให้เกิดปัญหาการรบกวนระหว่างกัน ประกอบด้วยคลื่นทับซ้อนบน
ความถี่เดียวกัน (Co-Channel) และการรบกวนจากคลื่นข้างเคียง (Adjust cent Channel) (กสทช. 2550) สถานี
วิทยุจุฬาฯซึ่งเป็นวิทยุคลื่นหลักได้รับการร้องเรียนจากผู้ฟังเป็นจ านวนมาก ทางสถานีก็ท าได้เพียงส่งเ รื่องร้องเรียน
ต่อไปให้ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจแต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร  ดังนั้น เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็น
จริงทางผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคด าเนินการวัดและทดสอบระดับสัญญาณการแพร่กระจายคลื่นใน
พื้นที่ที่คลื่นของทางสถานีถูกรบกวนจากวิทยุชุมชนเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมก่อนปี 2550 ก่อนวิทยุชุมชนเกิดขึ้น 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. วัดและทดสอบการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯในพ้ืนท่ี กทม.ปริมณฑลและต่างจังหวัด 
 2. วิเคราะห์รัศมีการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯ 
 3. สังเคราะห์ข้อมูลการแพร่กระจายคลื่นเพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพแบบหลายช่องทางผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่สู่ผู้ฟัง 
 
ทฤษฎี 
 สถานีวิทยุระบบ FM. (Frequency Modulation) เป็นสถานีวิทยุระบบอนาล็อก ใช้ความถี่ย่าน 88-108 
MHz มีแบนด์วิธกว้าง 20 MHz ใช้หลักการผสมสัญญาณเสียง (Audio Frequency : AF) เชิงความถี่ร่วมกับ
คลื่นพาห์ (Intermediate Frequency Carrier : IF) จะได้สัญญาณออกมาเป็น  Radio Frequency : RF) เพื่อ
ส่งออกอากาศ (David P. Maxon, 2008) ดังสมการที่ 1. 
 
 
 

http://www.curadio.chula.ac.th/
http://www.tharadio.com/
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มาตรฐานของ ITU ก าหนดให้แต่ละสถานีมีช่องห่างกันที่ 500 kHz ดังนั้น  ในเมืองใหญ่ควรจะมีสถานีวิทยุคลื่นหลัก
ที่ห่างกันสถานีละ 0.5 kHz ได้เพียง 40 สถานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. แบนด์วิธ กว้าง 20 MHz ของสถานีวิทยุระบบ FM   
 

 
 
 

 
รูปที่ 2. แสดงสเปกตรัมของสถานวีิทยุระบบ FM 1 สถาน ี

 
 

รูปที่ 2. แสดงสเปกตรัมของสถานวีิทยุระบบ FM 1 สถาน ี
 
 
 

 การออกใบอนุญาตช่ัวคราวให้วิทยุชุมชนทดลองประกอบกิจการกว่า 6,000 สถานีก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาอย่างมากมาย สาเหตุเนื่องมาจากวิทยุชุมชนจะออกอากาศโดยส่งคลื่นความถี่แทรกกลางระหว่าง 500 kHz
และ 1 MHz คือ 250 kHzและ 750 kHz หรือในบางพื้นที่ส่งความถี่ทับคลื่นหลักคือ 0.5 และ 1.0 MHz จึงท าให้เกิด
การรบกวนระหว่างกัน 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเก็บข้อมูลโดยการวัดและทดสอบระดับสัญญาณด้วยเครื่องมือวัด  Spectrum 
Analyzer ในพื้นที่ กทม.ปริมณฑลและพื้นที่ต่างจังหวัดในรัศมี 250 กม. ที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Radio Mobile 
(ไพโรจน์  ปิ่นแก้ว, 2534) แสดงสัญญาณคลื่นการกระจายเสียงของสถานีวิทยุจุฬาฯครอบคลุมถึงเพื่อเก็บข้อมูล
ระดับความแรงของสัญญาณมาวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3. แสดงรัศมีการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯก่อนปี พ.ศ.2550 
 

อุปกรณ์การวัดและทดสอบ 
 - Spectrum Analyzer ยี่ห้อ Agilent รุ่น E 4402  3 GHz. 
 - สายอากาศยากิ ไดโพล  8 อิลิเมนต์ พร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุมเสาหมนุ 
 - ชุดแปลงกระแสไฟฟ้า DC to AC Inverter Transformer 12 to 220 V. 250 Watts 
 - สายน าสัญญาณ RG-6 พร้อมหัวเช่ือมต่อสายสัญญาณ 
 - เครื่องรับวิทยุพร้อมสายอากาศ High Gain GM-500 ติดรถยนต์ย่าน FM  
 
ขั้นตอนการวัดและทดสอบสัญญาณ 
 การวัดและทดสอบสัญญาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. พื้นที่ต่างจังหวัดที่สามารถรับสัญญาณจากสถานีวิทยุจุฬาฯได้และทดสอบสัญญาณในพ้ืนที่ที่มีวิทยุ
ชุมชนที่ส่งความถี่ 101.5 MHz, 101.25 MHz, 101.75 MHz เป็นคลื่นข้างเคียงและคลื่นทับซ้อน   
 2. เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวัดสัญญาณของสถานีวิทยุชุมชนที่ส่งคลื่นความถี่ 101.25 MHz  
และ101.75 MHz ส่งคลื่นข้างเคียงที่รบกวนคลื่นหลักของทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ออกเดินทางด้วยรถปิคอัพที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณของสถานีจากกรุงเทพมหานครไปยังปริมณฑลและจังหวัดโดยรอบมีระยะทางรัศมีจาก
สถานีส่งประมาณ 300 กิโลเมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ตะวันตกและภาคใต้รอบ
กรุงเทพมหานครโดยรับฟังสัญญาณคลื่นของทางสถานีวิทยุจุฬาฯในพื้นที่ทุกจังหวัดที่สามารถรับฟังได้ จากนั้นจึง
เลือกหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อประกอบอุปกรณ์ทดสอบสัญญาณด้วยเครื่องวัด Spectrum Analyzer พร้อม
สายอากาศชุดทดสอบบนหลังคารถ  ท าการปรับหาทิศทางของสายอากาศไปยังทิศทางที่ระดับสัญญาณวิทยุจุฬาฯได้
สูงที่สุดจากนั้นวัดและบันทึกค่าระดับสัญญาณบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพร้อมรายละเอียดสัญญาณคลื่นรบกวนจากวิทยุ
ชุมชนบันทึกรายละเอียดของต าแหน่งและภูมิประเทศเพื่อน ากลับมาวิเคราะห์ผลจัดท ารายงานต่อไป 
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รูปที่ 4. แสดงการตดิตั้งอุปกรณ์วดัสัญญาณกับรถปิคอัพเพื่อวัดสัญญาณ 
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ผลการวัดและทดสอบ 
ตารางที ่ 1  ระดับความแรงสัญญาณที่รับฟังวิทยุจุฬาฯได้ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 

ล าดับ สถานที ่
ระดับ

สัญญาณ 
(dBm) 

ผลการรับ
ฟังวิทยุ
จุฬาฯ 

วิเคราะห์สาเหตุมีคลื่นรบกวน 

1 อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา -89.5 70 % มีคลื่น 101.25, 101.35 MHz 
2 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง  จ.

อ่างทอง 
-84.56 30 % มีคลื่น 101.75 MHz 

3 อ.เมือง จ.สิงห์บุร ี -83.42 0 % มีคลื่นชุมชนปากน้ าโพ FM101.5 MHz 
และ อสมท.FM101.75 MHz 

4 อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท -91.72 0 % มีคลื่นชุมชนปากน้ าโพ FM101.5 MHz 
และ อสมท.FM101.75 MHz 

5 อ.เมือง จ.อุทัยธานี -91.85 0 % มีคลื่นชุมชนปากน้ าโพ FM101.5 MHz 
และ อสมท.FM101.75 MHz 

6 ปากน้ าโพ จ.นครสวรรค ์ - 0 % ที่ตั้งคลื่นชุมชนปากน้ าโพ 101.5 
7 อ.เมือง จ.ลพบุร ี -90.13 60 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz 
8 เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ  จ.ลพบุร ี -76.3 90 % มีคลื่น  101.75 MHz 
9 อ.หนองแค จ.สระบรุ ี -87.49 80 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz 
10 บ้านกลางดง จ.นครราชสีมา -96.77 0 % “ท้องถิ่นไทยคนเมืองเขาใหญ่101.5” 
11 อ.เมือง จ.นครนายก -78.33 70 % - 
12 ศาลากลาง  จ.ปราจีนบุร ี -75.25 75 % มีคลื่น  101.75 MHz 
13 อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบรุ ี -90.63 20 % มีคลื่น 101.60 MHz 
14 แยกบายพาส จ.ชลบุร ี -74.41 90 % มีคลื่น 101.25,101.60,101.75 MHz 
15 อ.บ้านเพ จ.ระยอง -52.39 0 % วิทยุชุมชน บ้านเพเรดิโอ   FM101.5 

MHz 
16 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรุ ี -89.0 70 % มีคลื่น 101.25,101.35,101.75 MHz 
17 เขาชนไก่ จ.กาญจนบรุ ี -96.09 50 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz 
18 หนองโพ อ.โพธาราม จ.

ราชบุร ี
-83.52 60 % มีวิทยุชุมชนส่งรบกวน 4 คลื่น ไดแ้ก่  

101.25, 101.35, 101.65, 101.75MHz 
19 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี -68.0 0 % มีวิทยุชุมชน “คลื่นBig FM Family” 

101.5 ชะอ า และ 101.65 ส่งที่ท่ายาง 
20 อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี -67.60 0 % มีวิทยุชุมชน “คลื่นBig FM Family” 

101.5  ชะอ าและ101.65 ที่ท่ายาง 
21 วัดคลองวาฬ จ.

ประจวบครีีขันธ์ 
-36.88 0 % วิทยุชุมชน“พุทธศาสนาแห่งชาติ” 

FM 101.5 MHz ขนาด 1 kW 
22 ตลาดน้ าด าเนินฯ จ.

สมุทรสงคราม 
-83.57 70 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz 

23 อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม -76.49 0 % วิทยุชุมชน ซ้อนทับรับฟังวิทยุจุฬาฯไมไ่ด ้
24 มหาชัย  จ.สมุทรสาคร -67.10 95 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz 
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ตารางที่  2  ระดับความแรงสัญญาณที่รับฟังวิทยุจุฬาฯได้ในพ้ืนท่ี กทม.และปริมณฑล 

ล าดับ สถานที ่
ระดับ

สัญญาณ 
(dBm) 

ผลการรับฟัง
วิทยุจุฬาฯ 

วิเคราะห์สาเหตุมีคลื่นรบกวน 

1 สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz - 45.06 100 % ใช้เป็นค่าอ้างอิง 
2 ถนนสายพุทธมณฑล สาย 5 -53.25 95 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
3 ตลาดบางบัวทอง จ.นนทบุรี -54.06 95 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
4 สนามบินน้ า จ.นนทบรุ ี -54.05 95 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
5 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน -57.91 95 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
6 แฟช่ันไอร์แลนด์  มีนบรุ ี -62.49 90 % มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
7 ล าสาลี รามค าแหง -66.59 90% มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
8 ลาดกระบัง -68.67 85% มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
9 บางพลี  สมุทรปราการ -64.7 90% มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
10 ส าโรง จ.สมุทรปราการ -48.44 95% มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
11 ป้อมพระจลุ จ.สมุทรปราการ -64.77 90% มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
12 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี -75.99 80% มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
13 ห้างตั้งฮั่วเส็ง  ธนบุร ี -54.65 90% มีคลื่น 101.25, 101.75 MHz   
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ระดับสัญญาณทีรั่บฟังวิทยุจุฬาฯได้ในพืน้ทีต่่างจังหวัด
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อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ในการวัดและทดสอบการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯในพ้ืนที่ กทม.ปริมณฑลและ
ต่างจังหวัดแล้วน าผลการวัดระดับความแรงของสัญญาณที่ได้มาท าการวิเคราะห์รัศมีการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุ
จุฬาฯจนทราบปัญหาการรบกวนของสัญญาณจากคลื่นของวิทยุชุมชนจากนั้นน าข้อผลการรบกวนมาสังเคราะห์
ข้อมูลการแพร่กระจายคลื่นเพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพแบบหลายช่องทาง  Multi Platform  ผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่สู่ผู้ฟังให้รับชมและรับฟังพร้อมกับสื่อสารร่วมกิจกรรมกับวิทยุจุฬาฯได้ทั่วโลก ได้แก่  
 1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องส่งใหผู้้ฟังสามารถรับฟังทางคลื่น FM 101.5 MHz ในพื้นที่จุดบอดของ
สัญญาณได้เป็นบริเวณกว้างขึ้น ON AIR 
 2. ลงทุนสร้างห้องสตูดิโอจ านวน 2 ห้อง เพื่อผลิตรายการด้านภาพโดยใช้บุคลากรชุดเดิมจดัรายการ
แบบให้ผู้ชมเห็นหน้าส่งผ่านช่องทาง ON LINE 
 3. จัดท า Application เผยแพรร่ายการสูผู่้ฟังทาง ON MOBILE 
 จากการส ารวจข้อมูลระดับสัญญาณในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑลและต่างจังหวัดพบว่า ปัญหาของผู้ฟังที่ไม่
สามารถรับสัญญาณการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุจุฬาฯได้นั้น สาเหตุหลักมาจากการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนที่มี
จ านวนมาก โดยเฉพาะวิทยุชุมชนที่พัฒนามาจากเสียงตามสายในหมู่บ้าน ที่ท าการ อบต. หรือวัด โดยใช้เครื่องส่งที่
ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการแพร่คลื่นแปลกปลอมจึงท าให้เกิดการฟุ้งกระจายคลื่นรบกวนส่งกระจาย
เสียงสถานีข้างเคียง รวมถึงอาจเกิดคลื่น Harmonic ส่งไปรบกวนกิจการวิทยุการบิน ส าหรับในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดวิทยุ
จุฬาฯถูกรบกวนด้วยคลื่นความถี่ทับซ้อน (Co Channel) คือ 101.5 MHz และ ในส่วนกลาง กทม.-ปริมณฑลจะถูก
รบกวนด้วย คลื่นข้างเคียง 101.25, 101.75 MHz   ในบางพื้นที่อาจมี 101.3หรือ 101.6 MHz ส่งกระจายเสียง
รบกวนเพิ่มอีก สรุปผลการวัดและทดสอบได้ ดังนี้ 

ระดับความแรงสญัญาณที่รับฟังวทิยุจุฬาฯได้ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 
 

ทิศ พ้ืนที่การรับฟังได้ 
เหนือ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง (บางพื้นที่ตอนล่าง) 
ตะวันออเฉียงเหนือ สระบรุี นครราชสีมา (บ้านกลางดง) 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
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ระดบัสญัญาณทีว่ดัไดใ้นพืน้ทีก่ทม.และปรมิณฑล
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ทิศ พ้ืนที่การรับฟังได้ 
ตะวันตก สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  นครปฐม 
ใต ้ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม ราชบรุี  เพชรบุรี (ท่ายาง) 

 
ระดับความแรงสญัญาณที่รับฟังวทิยุจุฬาฯได้ในพ้ืนท่ี กทม.และปรมิณฑล 

ทิศ พ้ืนที่การรับฟังได้ 
เหนือ ปากเกร็ด คลองหลวง ปทุมธานี  เกษตร  85-90% 
ตะวันออก รามค าแหง ลาดกระบัง มีนบุรี บางพลี  ส าโรง ปากน้ า  85-90% 
ตะวันตก บางบัวทอง สนามบินน้ า  85-90% 
ใต ้ พระราม 2  พุทธมณฑล สาย 5  85-90% 
กทม. พญาไท  บางบ าหรุ ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี  85-90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. รู้ระดับความแรงของสัญญาณและรัศมีการแพร่กระจายคลื่นของวิทยุจุฬาฯ 
 2. รู้พื้นท่ีการรบกวนจากวิทยุชุมชนทั้งใน กทม.-ปริมณฑลและต่างจังหวัด 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาในรูปแบบหลายช่องทาง Multi Platform  
 
การด าเนินการแก้ปัญหา แบบหลายช่องทางคือ ON AIR, ON LINE & ON APPLICATION MOBILE 
 1. รับฟังทางอินเทอร์เน็ต http://www.curadio.chula.ac.th 
 2. สื่อสารแสดงความคิดเห็นผ่านทาง http://www.twitter.com/curadio 
 3. สื่อสารแสดงความคิดเห็นผ่านทาง http://www.intragram.com.curadio 
 4. รับชมและรับฟังย้อนหลังผ่านทาง http://www.youtube.com/curadiochannel 
 5. รับชมรายการสดภาพและเสียงทางhttp://www.facebook.com/curadio/videos 
 6. สื่อสารร่วมกิจกรรมผ่านทาง http://www.applicationline.com/curadio 
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โครงการการศึกษาการใช้แกส๊ในโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
A Study of Gas Usage in Faculty of Engineering, Chulalongkorn University's 

Canteen 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

Pisit kunajak1  Kasamchapak kaipakdee2 and Jindarat Kasonjun3 

Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาการใช้แก๊สภายในโรงอาหาร iCANTEEN ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งโรงอาหาร iCANTEEN  เป็นอาคารที่มีโครงสร้างเหล็ก สร้างเพื่อทดแทนโรงอาหารเดิมที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้จากถังแก๊สภายในร้านค้าเมื่อปี พ.ศ. 2553 จึงมีการออกแบบให้โรงอาหารใหม่นี้ใช้ระบบการจ่ายแก๊สแบบ
จ่ายแก๊สจากส่วนกลางเพื่อความปลอดภัย  และคิดค่าใช้จ่ายการใช้แก๊สตามมิเตอร์ที่ ใช้จริง โดยที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จะเรียกเก็บเงินค่าใช้แก๊สจากร้านค้า แล้วจึงน าเงินดังกล่าวไปสั่งซื้อแก๊สเพื่อมาใช้งานภายในโรง
อาหาร แต่เงินที่คณะเรียกเก็บจากร้านค้ามีไม่เพียงพอในการสั่งซื้อแก๊สในแต่ละเดือน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาการ
ใช้แก๊สในโรงอาหาร ข้อมูลการเรียกเก็บค่าแก็ส ข้อมูลการจ่ายค่าสั่งซื้อแก๊ส และพบแนวทางการด าเนินการแก้ไข 
คือ ต้องปรับอัตราเรียกเก็บค่าแก๊สให้สูงกว่าหรือเท่ากับค่าซื้อแก๊ส และควรเปลี่ยนวิธีแปลงปริมาณแก๊สจากมิเตอร์
เป็นน้ าหนักเป็นวิธีใหม่ แต่ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ LPG Vaporizer เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้แก๊สให้ได้มากขึ้นและท าให้
เหลือปริมาณแก๊สเหลือทิ้งน้อยลง เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการติดตั้งแต่ควรเก็บค่าบ ารุงระบบแก๊สแทน ซึ่งหาก
ด าเนินการปรับตามวิธีการที่น าเสนอแล้วคาดว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้แก๊สจากร้านค้า
ภายในโรงอาหารได้เพียงพอกับจ านวนเงินที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อแก๊ส 
 
ค าส าคัญ : ระบบการจ่ายแก๊ส , โรงอาหาร 
 
Abstract  
 The purpose of this resarch is to study about gas usage in iCANTEEN, a canteen of faculty 
of engineering, Chulalongkorn university. Structures of iCANTEEN were made of iron to substitute 
the formal canteen which suffered from a fire incident in 2010. From the incident, central gas 
supply system was chosen to be operated in the new canteen in order in improve safety. With 
helps of gas meters, bills are able to be calculated according to the amount of gas used by an 
individual vendor. The amount of money collected from vendors is used to buy more gas to use 
in the canteen. After monthly observations, it was found that the faculty lost its profit, meaning 
that the amount of money collected from vendors is less than the amount of money used to buy 
the gas. This leads to the objectives of the research, which are to study the usage of gas in the 
canteen, gas bills, gas purchasing payments, and find solutions to balance the money collected 
and paid. The solutions proposed in this research are to increase the gas price that was set for 
vendors so that the price is equal or higher that the gas purchasing price, and to change the method 
of converting volume to mass of the gas meter, don not install LPG Vaporizer in order to rise the 
amount of gas used and to reduce an amount of gas wasted because it is not worth the installation 
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but should keep the fee maintenance gas system . If all three solutions are done, the amount of 
money collected from vendors is expected to be enough for gas purchasing 
 
Keywords: Gas Supply System , Canteen 
 
บทน า 
 โรงอาหาร iCANTEEN  เป็นอาคารที่มีโครงสร้างเหล็ก สร้างเพื่อทดแทนโรงอาหารเดิมที่ เกิดเหตุเพลิง
ไหม้จากถังแก๊สภายในร้านค้าเมื่อปี พ.ศ. 2553 จึงมีการออกแบบให้โรงอาหารใหม่นี้ใช้ระบบการจ่ายแก๊สแบบจ่าย
แก๊สจากส่วนกลางเพื่อความปลอดภัย  และคิดค่าใช้จ่ายการใช้แก๊สตามมิเตอร์ที่ใช้จริง โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
จะเรียกเก็บเงินค่าใช้แก๊สจากร้านค้า แล้วจึงน าเงินดังกล่าวไปสั่งซื้อแก๊สเพื่อมาใช้งานภายในโรงอาหาร  แต่เงินที่
เรียกเก็บจากร้านค้ามีไม่เพียงพอในการสั่งซื้อแก๊สในแต่ละเดือน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาการใช้แก๊สในโรงอาหาร 
เพื่อหาสาเหตุ และหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 นุชจรีย์ สมบัตินา (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและรูปแบบการจัดการโรงอาหารภายในจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการโรงอาหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการ สังเกตการณ์ 
ส ารวจ สัมภาษณ์ และสืบค้นจากข้อมูลเอกสาร จากกรณีศึกษาโรงอาหารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง 
พบว่าหากมหาวิทยาลัยต้องการให้โรงอาหารมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น โดยยังคงนโยบาย
ให้ร้านค้าจ าหน่ายอาหารในราคาประหยัด ทางมหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาในเรื่องของนโยบายในการดูแลโรง
อาหารทั้งส่วนงานบ ารุงรักษา และงานบริการ ควรเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการรับผิดชอบการ
ด าเนินการจัดหา และด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถก าหนดคุณภาพท่ีต้องการให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
ได้ และทางมหาวิทยาลัยควรมีการควบคุม ติดตามการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้โรงอาหารสามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 ณัฐ ถิรธรรมานุกูล (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การปรับปรุงคุณภาพโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 5 ระยะ ได้แก่ (ระยะที่ 1) ระยะการ
สร้างแบบเครื่องมือในงานวิจัย มีการวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและการ
สัมภาษณ์ลูกค้าประกอบไปด้วย นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ของคณะฯ จากนั้นสร้างแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือ (ระยะที่ 2) ระยะการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าผ่านเครื่องมือ SERVQUALโดยแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (ระยะที่ 
3) ระยะการสร้างการแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ มีการประยุกต์ใช้ SERVQUAL เข้ากับการแปลงหน้าที่
ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) เพื่อเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าไปเป็นข้อก าหนดทางเทคนิค (ระยะที่ 4) ระยะการ
ปรับปรุงคุณภาพ มีการวิเคราะห์และสรุปแผนงานปรับปรุงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคณะฯและคณะกรรมการโรง
อาหาร เพื่อขออนุมัติในการปรับปรุง (ระยะที่ 5) ระยะควบคุมคุณภาพ มีการประเมินความเสี่ยงหลังจากการ
ปรับปรุง การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครโดยส านักงานเขตปทุมวัน และการ
วัดความพึงพอใจของลูกค้าหลังการปรับปรุง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจคือ ผลการตรวจประเมินสุขลักษณะ
ด้านกายภาพและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารของโรงอาหารคณะฯ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ท าให้ได้หนังสือรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าใน 5 
มิติของ SERVQUAL ลดลงในทุกๆด้าน ซึ่งคุณภาพบริการโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก -0.816 เป็น -0.327 หรือ
เพิ่มขึ้น 59.93% 
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วัตถุประสงค ์
 การศึกษาการใช้แก๊สในโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางลดปัญหาการเก็บเงินค่าแก๊สได้
น้อยกว่าเงินท่ีซื้อแก๊ส 
 เป้าหมาย 
 1. พบสาเหตุของรายได้จากค่าแก๊สของร้านค้าได้น้อยกว่ารายจ่ายที่สั่งซื้อแก๊ส 
 2. สามารถหาแนวทางการลดปัญหาที่รายได้จากค่าแก๊สของร้านค้าได้น้อยกว่ารายจ่ายที่สั่งซื้อแก๊ส 
 สมมติฐาน 
 1. การก าหนดราคาเรียกเก็บค่าแก๊สไม่สัมพันธ์กับราคาค่าแก๊สที่สั่งซื้อ 
 2. ระบบการจ่ายแก๊สจากส่วนกลางเกิดการสูญเสียในระบบท าให้ไม่สามารถใช้แก๊สได้หมดถัง 
 3. การแปลงปริมาณแก๊สจากมิเตอร์ให้เป็นน้ าหนักเพ่ือน ามาคิดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง 
 
วิธีการวิจัย 
 • วิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและการใช้เครื่องมือในงานวิจัย ดังนี้ 
 • รวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บค่าแก๊สร้านค้าภายในโรงอาหาร  ปี 2559-2560 และข้อมูลการจ่ายค่า
สั่งซื้อแก๊ส ปี 2559-2560 
 • เก็บข้อมูลปริมาณแก๊สคงเหลือในการใช้งาน โดยการชั่งน้ าหนักถังแก๊สเก่าเมื่อเปลี่ยนถังใหม่ 
 • ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้แก๊สจากร้านค้าท่ีใช้แก๊สภายในโรงอาหารจ านวน  
11 ร้าน และข้อมูลสั่งซื้อแก๊สจากบริษัทปี 2559 – 2560 
 จากการตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าแก๊สและการเก็บข้อมูลปริมาณแก๊สเหลือทิ้ง น าข้อสังเกตที่ได้
จากการตรวจสอบข้อมูลหาปัจจัยองค์ประกอบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบท าให้เก็บค่าแก๊สได้น้อย โดยตรวจสอบ
เปรียบเทียบอัตราค่าแก๊สที่เรียกเก็บ และค่าแก๊สที่สั่งซื้อ และติดต่อสอบถามบริษัท ท็อปแก๊ส จ ากัด  ผู้เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดปริมาณแก๊ส ในเรื่องของวิธีการปรับปรุงระบบการจ่ายแก๊สให้มีแก๊สคงเหลือน้อยที่สุด และ
วิธีการแปลงปริมาณการใช้แก๊สจากตัวเลขมิเตอร์เป็นน้ าหนักกิโลกรัม 
 
ผลการศึกษา 

 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียกเก็บค่าแก๊สในอัตราที่ต่ ากว่าราคาที่ซื้อ และเสีย
เงินค่าแก๊สที่ได้สั่งซื้อมากกว่าเงินค่าแก๊สที่ได้เรียกเก็บจากร้านค้าภายในโรงอาหารมาก โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียกเก็บสั่งซื้อแก๊สในอัตราค่าแก๊สเฉลี่ย ปี 2559 คือ 20.69 บาท/กก. และอัตราค่าแก๊สเฉลี่ย ปี 2560 คือ 20.99 
บาท/กก แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียกเก็บค่าแก๊สจากร้านค้าในอัตรา 20 บาท/กก. และมีข้อมูลเปรียบเทียบค่า
แก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้า ปี 2559-2560 (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่ เรียกเก็บจากร้านค้า ปี 2559-2560 และมีข้อมูล
เปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้า ปี 2559-2560 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้า ปี 2559-2560 

ปี 
 

จ านวน 
ถัง 

จ านวนเงิน 
ที่สั่งซื้อแก๊ส 

ราคาแก๊สที่
ซื้อ 

(บาท/กก.) 
ค่าแก๊สที่เรยีกเก็บ 

ค่าบ ารุง 
ระบบแก๊ส 

จ่ายเงินค่าแก๊ส
มากกว่าซื้อแก๊ส 

255
9 410 407,148.80 20.69 170,700.00 118,800.00 236,448.80 

256
0 420 423,189.80 20.99 181,580.00 118,800.00 241,609.80 

หมายเหตุ ค่าแก๊สที่เรียกเก็บใช้อัตรา 20 บาท/กก 
 
 จะเห็นได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเก็บเงินค่าแก๊สจากร้านค้าน้อยกว่าจ านวนเงินที่สั่งซื้อแก๊ส แม้จะมี
การเก็บค่าบ ารุงระบบแก๊สเพื่อช่วยชดเชยก็ยังได้รับค่าแก๊สจากร้านค้าน้อยกว่าค่าแก๊สที่สั่งซื้อ ท าให้ต้องสูญเสียเงิน
ไปปีละประมาณแสนกว่าบาท 
 จากการตรวจสอบถังแก๊สเมื่อไม่สามารถใช้งานได้แล้วพบว่าเหลือแก๊สอยู่ในถังเฉลี่ยต่อถังคือ 1.15 กก.
คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของปริมาณแก๊สทั้งหมด และมีข้อมูลปริมาณแก๊สคงเหลือและมูลค่าแก๊สคงเหลือ ปี 2559-2560 
ตารางที่ 2 
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้า 
ปี 2559-2560

ค่าแก๊สที่สั่งซ้ือ ค่าแก๊สที่เก็บจากร้านค้า
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ตารางที่ 2 ข้อมูลปริมาณแก๊สคงเหลือและมูลค่าแก๊สคงเหลือ ปี 2559-2560 

ปี จ านวนถัง 
ปริมาณแก๊สที่เหลือ

(กก.) 
คิดเป็นจ านวนเงิน 

(บาท) 
255
9 

410 471.50 
9,754.61 

256
0 

420 483.00 
10,138.92 

 จากการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัท ท้อปแก๊ส จ ากัด ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดปริมาณแก๊สพบวา่
วิธีการปรับปรุงระบบการจ่ายแก๊สให้มีแก๊สคงเหลือน้อยที่สุดจ าเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ LPG Vaporizer ใน
ระบบแก๊สรวม เพื่อท าให้น้ าร้อน ไปต้มแก๊ส LPG ท าให้สามารถใช้แก๊สได้ดีขึ้นและคงเหลือแก๊สที่ถังน้อยลงและจะมี
ค่าติดตั้งไม่เกิน 300,000 บาท และจากข้อมูลปริมาณแก๊สคงเหลือหากมีการติดตั้งอุปกรณ์ LPG Vaporizer จะต้อง
ใช้เวลามากกว่า 30 ปี จึงจะคุ้มทุน และการแปลงปริมาณแก๊สที่ได้จากมิเตอร์เป็นน้ าหนักของแก๊สนั้น วิธีคิดของ
บริษัท ท้อปแก๊ส จ ากัด มีดังน้ี 
   ปริมาณแก๊สจริง = เลขจากมิเตอร์ x (แรงดันท่ีมิเตอร์(bar)) +1) 
   น้ าหนักแก๊ส (กก.) = ปริมาณแก๊สจริง x 2.1 
   แรงดันท่ีมิเตอร์ (bar) =1.0  (ได้จากเกจวัดความดันที่มิเตอร์) 
 
 เมื่อน าไปค านวณโดยใช้ข้อมูลเรียกเก็บค่าแก๊สจากร้านค้า ปี 2559-2560 จะได้ปริมาณน้ าหนักแก๊ส
มากกว่าวิธีคิดเดิมที่เคยใช้ ท าให้เรียกเก็บค่าแก๊สได้เพิ่มขึ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่คิดโดยวิธีเดิม และค่า
แก๊สที่คิดโดยวิธีใหม่ และยังใกล้เคียงกับค่าแก๊สที่ได้สั่งซื้อจริง ดังนี้ (ภาพที่ 2) 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแกส๊ที่ท่ีค านวณโดยวิธีเดิม และค่าแกส๊ที่ค านวณโดยวิธีใหม่และค่าแกส๊ที่สั่งซื้อจริง 
รายเดือน ปี 2559-2560 

 จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้วิธีค านวณปริมาณแก๊สของบริษัท ท้อปแก๊ส จ ากัด ท าให้สามารถเรียกเก็บค่าแก๊สได้
เพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับค่าแก๊สที่ได้สั่งซื้อจากบริษัท เมื่อคิดรวมค่าบ ารุงระบบแก๊สแล้วจะท าให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถเรียกเก็บเงินได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแก๊สจากบริษัท ดังนี้ ตารางที่ 3 
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแก๊สที่สั่งซื้อและค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้าที่
ใช้วิธีค านวณแบบเดิมและใช้วิธีค านวณแบบใหม่ ปี 2559-2560

ค่าแก๊สที่สั่งซ้ือ ค่าแก๊ส วิธีเดิม ค่าแก๊ส วิธีใหม่
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ตารางที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนเงินที่สั่งซื้อแก๊สกับค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้าที่ค านวณโดยวิธีของบริษัท 
ท้อปแก๊ส จ ากัด ปี 2559-2560 
 

ปี 
จ านวนเงิน 
ที่สั่งซื้อแก๊ส 

ค่าแก๊สที่เรยีกเก็บ 
(วิธีใหม่) 

ค่าบ ารุง 
ระบบแก๊ส 

จ่ายเงินค่าแก๊สมากกว่าซื้อแก๊ส 

2559 407,148.80 367,529.40 118,800.00 39,619.40 
2560 423,189.80 371,322.00 118,800.00 51,867.80 

หมายเหตุ ใช้อัตราค่าแก๊ส 21 บาท/กก. 
 
สรุปผลการศึกษา 
 สาเหตุของรายได้จากค่าแก๊สของร้านค้าได้น้อยกว่ารายจ่ายที่สั่งซื้อแก๊ส 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเก็บเงินค่าแก๊สจากร้านค้าในอัตรา 20 บาท/กก ซึ่งน้อยกว่าอัตราค่าแก๊สที่
สั่งซื้อจากร้านค้าในอัตราค่าแก๊สเฉลี่ย ปี 2559 คือ 20.69 บาท/กก. และอัตราค่าแก๊สเฉลี่ย ปี 2560 คือ 20.99 
บาท/กก 
 2. ระบบการจ่ายแก๊สจากส่วนกลางเกิดการสูญเสียในระบบท าให้ไม่สามารถใช้แก๊สได้หมดถัง พบว่า
เหลือแก๊สอยู่ในถังเฉลี่ยต่อถังคือ 1.15 กก.คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของปริมาณแก๊สทั้งหมด 
 3. วิธีการแปลงปริมาณแก๊สที่ได้จากมิเตอร์เป็นน้ าหนักแก๊สของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไม่ตรงกับวิธีการค านวณของบริษัท ท้อปแก๊ส จ ากัด ค านวณแล้วได้ปริมาณแก๊สที่ค านวณได้น้อยกว่า 
และท าให้เรียกเก็บเงินจากร้านค้าได้น้อย 
 แนวทางการลดปัญหาที่รายได้จากค่าแก๊สของร้านค้าได้น้อยกว่ารายจ่ายที่สั่งซื้อ 
 1. การปรับอัตราค่าแก๊สที่เรียกเก็บจากร้านค้าให้ไม่น้อยกว่า 21 บาท/กก. 
 2. การติดตั้งอุปกรณ์ LPG Vaporizer ในระบบการจ่ายแก๊สจากส่วนกลางท าให้สามารถใช้แก๊สได้ดขีึน้
และคงเหลือแก๊สที่ถังน้อยลง แต่มีค่าติดตั้งค่อนข้างสูง ท าให้ใช้เวลานานกว่าจะคุ้มค่ากับมูลค่าของปริมาณแก๊ส
คงเหลือ จึงไม่ควรติดตั้ง แต่สามารถใช้วิธีเก็บค่าบ ารุงระบบแก๊สเพื่อชดเชยกับการสูญเสียของแก๊สคงเหลือได้ 
 3. วิธีการแปลงปริมาณแก๊สที่ได้จากมิเตอร์เป็นน้ าหนักแก๊สของบริษัท ท้อปแก๊ส จ ากัด ท าให้ค านวณ
ได้ปริมาณแก๊สมากกว่าเดิม และสามารถเรียกเก็บค่าใช้แก๊สจากร้านค้าได้เพิ่มขึ้น 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. จากการศึกษาพบว่าอัตราเรียกเก็บค่าแก๊สต่ ากว่าอัตราที่ได้ค่าซื้อแก๊ส ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จึงควรปรับอัตราเรียกเก็บค่าแก๊สจากร้านค้าให้ไม่น้อยกว่า 21 บาท/กก.  
 2. ระบบการจ่ายแก๊สจากส่วนกลางของโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสูญเสียแก๊สคงเหลือ
เป็นร้อยละ 2.4 ของแก๊สทั้งหมด แต่การเพิ่มอุปกรณ์ LPG Vaporizer เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้แก๊สให้ได้มากขึ้นและ
ท าให้เหลือปริมาณแก๊สเหลือทิ้งน้อยลง มีการลงทุนสูง ท าให้ใช้เวลานานกว่าจะคุ้มค่ากับมูลค่าของปริมาณแก๊ส
คงเหลือ ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการเก็บค่าบ ารุงระบบแก๊สเพื่อชดเชยกับการสูญเสียของแก๊สคงเหลือได้ 
 3. วิธีการแปลงปริมาณที่ได้จากมิเตอร์เป็นน้ าหนักของแก๊สของเดิมที่เคยใช้จะได้ปริมาณแก๊สน้อยกว่า
วิธีคิดของบริษัท ท้อปแก๊ส จ ากัด ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนวิธีแปลงปริมาณแก๊สจากมิเตอร์เป็นน้ าหนักใหม่ เพื่อให้
ค านวณได้ปริมาณแก๊สมากกว่าเดิม และสามารถเรียกเก็บค่าใช้แก๊สจากร้านค้าได้เพิ่มขึ้น 
 หากด าเนินการปรับตามวิธีการที่น าเสนอแล้วคาดการณ์ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะสามารถเรยีกเก็บเงนิ
ค่าใช้แก๊สจากร้านค้าภายในโรงอาหารได้เพียงพอกับจ านวนเงินที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อแก๊ส 
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Nawat Neamsang1 and  Supunnee Yongkidchareaealarp2 

Engineering Library,  Chulalongkorn University 
 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้และความเข้าใจ
ของผู้ให้บริการ 2) ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และ 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
โท และเอก ที่เข้าใช้บริการห้องสมุดตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 จ านวนทั้งสิ้น 372 คน  ผู้วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มากท่ีสุดคือ ความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุดทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก โดยที่ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X  = 4.02) และเมื่อจ าแนกปัจจัยย่อย พบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในแต่ละด้านคือ ความสามารถในการสื่อสาร ในด้านความรู้และความเข้าใจของผู้
ให้บริการ (X  = 3.99) การให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
(X  = 3.91) และการมีบุคลิกภาพที่ดี ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ( X  = 4.10) อย่างไรก็ตามผลการวิจัย
ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้ เนื่องจาก ผู้รับบริการมีความเห็นว่า การมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้นส าคัญที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ห้องสมุด ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณภาพงานบริการ 
 
Abstract  
 This research aims to Opinions of the students about the important factors affecting the 
quality of service of Faculty Engineering Library, Chulalongkorn University 3 aspects 1) Knowledge 
and understanding of service providers 2) The convenience and speed of service 3) Provider 
relationship. Population groups are the students who were enrolled in the bachelor’s, master’s, 
and doctoral levels in the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, and used the library 
during November 1st – 30th, 2017, the total number of 372 people. Researchers have hypothesized 
that the important factors affecting the quality of service Engineering Library are enthusiasm to 
help in provider relationship. 
 The research results that important factors affecting the quality of library service in all 3 
aspects is very high, which the side of provider relationship average the most ( X  = 4.02). When 
the classification of the factors the most important factors in each aspect is an ability to 
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communicate in terms of knowledge and understanding of service providers (X  = 3.99), With fast 
steps. For convenience and quick service (X  = 3.91) and Good personality in provider relationship 
(X  = 4.10). However, the results of this research are inconsistent with the assumptions made 
because the service of the opinion that the personality, the most important 
 
Keywords: Library,  Library Engineering,  Quality of Service 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย  ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัยและสังคม  ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และตลอดชีวิต (ทบวงมหาวิทยาลัย , 2544) ซึ่งสอดคล้องกับที่ สุมน  ถนอมเกียรติ (2540) กล่าวว่า  ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยนับว่ามีความส าคัญมากต่อการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย  โดยทั่วไปจะประกอบด้วยงานหลัก 
ได้แก่ งานบริหาร งานเทคนิคและงานบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัย 
ฉะนั้น งานท่ีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์โดยตรง คือ งานบริการ 
 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุด
เฉพาะสาขาวิชาที่ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลที่สนใจท่ัวไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย
มีงานเทคนิคเกี่ยวกับการจัดหา รวบรวมและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริการ
ต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านการเรียนการสอน การวิจัย นอกจากการ
จัดหา จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ แล้ว ในส่วนของงานบริการห้องสมุดจัดให้มีบริการของห้องสมุด เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด โดย จินตนา เกสรบัวขาว (2542 : 2)  ได้ให้ความหมายของ “บริการของห้องสมุด ว่า  
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยการจัดเตรียมวัสดุ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ให้พร้อม และหา
เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างเต็มที่  
 จะเห็นได้ว่า บริการของห้องสมุดนั้น จัดท าขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ คือ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและบุคคลทั่วไป ที่เข้าใช้บริการของห้องสมุด โดยงานบริการ
พื้นฐานที่ห้องสมุดมีคือ บริการยืม - คืนหนังสือ บริการยืม - คืนวารสาร บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด บริการตอบ
ค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นต้น และบริการของห้องสมุดที่จัด ให้มีในแต่ละแห่งจะมี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพันธกิจ และด้วยเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไป ท าให้บริการ
ต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ท าให้ห้องสมุดต้อง
ปรับตัว และทบทวนข้อดีและข้อด้อยของห้องสมุด เพื่อใช้ในการพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น 
 จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยเห็นควรที่จะท าการวิจัยเพื่อทราบถึง ความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ ด้านความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ  
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ปัจจุบันการบริการต่างก็มุ่งที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่มา
ติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงเกิดความพึงพอใจและประทับใจ  ท าให้การแข่งขันด้วยการบริการ 
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 ห้องสมุดก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากเดิมงานบริการของ
ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้บริการมากขึ้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่สังกัดในหน่วยงานนั้น ๆ หรืออาจจะเป็น
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้งาน  
การบริการของห้องสมุดเป็นการจัดเตรียม จัดหา และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยการบริการที่ต้องพบและ
เผชิญหน้ากับผู้ใช้บริการมากที่สุด ท้ังนี้ได้มีนักวิชาการและนักวิจัยได้ให้หมายของ “บริการ” ไว้ดังน้ี  
 
ความหมายของ “บริการ” 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า “บริการ” หมายถึง การ
ปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ  เช่น ให้บริการ ใช้บริการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)  
 การบริการเป็น  กระบวนการหรือการปฏิบัติที่กลุม่บุคคลหนึ่งสามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง เป็น
สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด  แต่สามารถสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการโดยก่อให้เกิดความพึงพอใจและความรู้สึกที่ดี  การบริการนับว่าเป็นหัวใจของธุรกิจยุคใหม่  
จะเห็นได้ว่าการบริการได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเรามาก เพราะรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม ผู้บริโภคยุคใหม่สนใจในความอยู่ดีกินดีและมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ต้องการการบริการที่ดี รวดเร็วและง่าย จะเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม การ
ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ธนาคาร  สายการบิน ฯลฯ  ต่างก็มุ่งที่จะแข่งขันกันเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บรโิภค  
ซึ่งนอกจากจะแข่งขันกันในเรื่องมาตรฐานสินค้าแล้ว  การแข่งขันด้านการให้บริการที่เป็นเลิศถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญ 
(สุพรรณี  อินทร์แก้ว, 2550) 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า  บริการ  หมายถึง  กระบวนการที่ก่อให้เกิดความสะดวก สบาย โดยเกิดจาก
การปฏิสัมพันธ์กันของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจในการมาใช้บริการ 
 
ความหมายของ “คุณภาพ” 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2561) ให้ความหมาย “คุณภาพ” หมายถึง ลักษณะที่ดีเด่นของสิ่งใด ๆ คุณภาพของ
สิ่งของอาจจะมองที่ลักษณะ ประโยชน์ใช้สอย ความทนทาน ความสวยงาม หรือประสิทธิภาพในการใช้งาน 
นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ (2552 อ้างถึงใน วุฒิภูมิ  ศรีวิชา, 2553 : 11) ให้ค าจ ากัดความของค าว่า คุณภาพ  ว่า
หมายถึง  ความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มักแสดงในรูปแบบของข้อก าหนด (Specification) หรือความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน (Standard) และในปัจจุบันความหมายของคุณภาพยังรวมไปถึงการที่ผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการผลิตนั้นมีความแปรปรวนน้อย 
 ดังนั้น “คุณภาพ” หมายถึง สิ่งที่ท าให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ โดยของที่ได้รับจะต้องมีลักษณะที่ดีและ
ตรงกับความต้องการซึ่งอาจจะรวมถึงการมีมาตรฐานของสิ่งนั้น ๆ ในการรับรอง 
 
ความหมายคุณภาพการบริการ 
 ค าว่า คุณภาพบริการ มากจากค าภาษาอังกฤษว่า  Service Quality มีผู้ให้ความหมายดังนี้ 
 อุสมาน (2554) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้
ว่าจะได้รับการบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับ
ที่แตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคลและความพึงพอใจน้ีเองเป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับ
จากการบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง 
 Boone และ Kurtz (1998) กล่าวว่า “คุณภาพการบริการ” เป็นความคาดหวังต่อคุณภาพและคุณภาพ
ที่รับรู้จากการน าเสนอการบริการ 
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 Gerson (1993)  ให้ความหมายของ “คุณภาพการบริการ” ว่า คุณภาพการบริการจะถูกก าหนดโดยมี
พื้นฐานอยู่บนการรู้ของลูกค้า ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าบอกว่ามีคุณภาพนั้นจึงถือว่ามีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 จากท่ีมีผู้ให้ความหมายของ “คุณภาพบริการ” ไว้ สรุปได้ว่า คุณภาพบริการ หมายถึง  การได้รับบริการ
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ซึ่งความคาดหวังต่อบริการของผู้ใช้บริการ
แต่ละคนจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริการ เวลาและสถานท่ี 
เป็นต้น 
 
ความส าคัญของคุณภาพการบริการ 
 ขวัญฤทัย (2552) กล่าวว่า การบริการมีความส าคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากในโลก ซึ่งในประเทศ
ไทย ภาคการบริการถือว่ามีความส าคัญไมแ่พ้ภาคการผลิต จากการปรับเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสูก่าร
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Countries - NIC) ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและระบบข่าวสารต่างๆ  ซึ่งได้ส่งผลให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการมีการขยายตัวมากขึ้น และพบว่า
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ 
ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชน การศึกษา และรายได้สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน ก่อให้เกิดความต้องการใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ อ านวยความสะดวกของผู้รับบริการใหม่ๆ ดังนั้น อาชีพการบริการจึงมี
ความหลากหลาย และมีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก 
 Martin (1995 : อ้างถึงใน ณิชาปวีณ์  กกก าแหง, 2556 : 23 - 24)  กล่าวถึง ความส าคัญของคุณภาพ
การบริการ ไว้ 4 ประการ คือ  
 ประการแรก การสร้างคุณภาพการบริการช่วยให้ธุรกิจเติบโต  ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของธุรกิจ
บริการ จึงท าให้ผู้ประกอบการต่างๆ หันมาให้ความส าคัญกับการบริการเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจต่างๆ มีการสร้าง
คุณภาพการบริการควบคู่ไปกับการให้บริการตามปกติ  ส่งผลให้การเจริญเติบโตของธุรกิจบริการนั้นอยู่ในอัตราที่สูง
มาก 
 ประการที่สอง การให้คุณภาพการบริการที่ดีน าความได้เปรียบมาให้ เมื่อการแข่งขันทางธุรกิจมีสูงขึ้น  
ซึ่งคุณภาพการบริการที่ดีจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่ง และถ้าบริษัทหรือหรือองค์กรใด
ให้คณุภาพบริการเหนือกว่าคู่แข่งขัน  ก็ถือเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบแก่บริษัท 
 ประการที่สาม คุณภาพบริการเป็นปัจจัยส าคัญที่มีต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าของลูกค้า ในปัจจุบันนี้ ความ
ต้องการของลูกค้ามีมากขึ้น เนื่องจากโลกอยู่ในยุคของการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ลูกค้ามีความรู้มากขึ้น ดังนั้น  สิ่งที่
ลูกค้าคาดตามปกติจากการซื้อสินค้าอยู่แล้ว สิ่งที่ควรได้รับคือ การได้สินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา แต่
เหนือไปกว่านั้น ยังมีสิ่งที่ลูกค้าคาดหมายไว้สูงกว่าปกติคือ การได้รับบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น 
ซึง่สิ่งนี้เองจะเป็นสิ่งท่ีลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อซ้ าและการให้ความจงรักภักดีต่อสินค้านั้นด้วย 
 ประการที่สี่ คุณภาพการบริการจะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้ารายใหม่  เนื่องจาก
คุณภาพการบริการที่ดีของบริษัทหรือองค์กร เป็นสิ่งที่สามารถผูกใจ หรือรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ยังคงอยู่ และยังเป็นส่ง
ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ (2) น าข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานของศูนย์วิทยบริการ เป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการ 
รวมถึงการวางแผนพัฒนาศูนย์วิทยบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  โดยผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของศูนย์
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วิทยบริการ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก ได้แก่ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม สุภาพ เป็นมิตร ค่าเฉลี่ย 3.88 ให้
ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.82 กระตือรือร้นและ
เต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดับ  และด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกและด้านบริการข้อมูลวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
 รุจิรา เหลืองอุบล และ น้ าลิน เทียมแก้ว (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2554  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ และด้านการประชาสัมพันธ์ โดย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อแล้ว ผลปรากฏว่า ด้านที่ 3 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50) โดยมีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับ คือ การตรวจผู้ใช้บริการบริเวณประตูเข้า-ออก (X  =4.83) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว 
(X = 4.67) และให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการใช้บริการ (X  = 4.50)  
 นัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจ าปี การศึกษา 2551 โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (ช่วงเดือน ม.ค - มี.ค 52 ) จ านวน 340 คน ในด้านต่างๆ คือ 1) ความคิดเห็นต่อทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีให้บริการ 2) ความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ ของส านักหอสมุด 3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวก 4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรส านักหอสมุด 5) ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการของส านักหอสมุด 6) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักหอสมุด 7) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อส านักหอสมุดในภาพรวม 8) จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงของส านักหอสมุด พบว่า ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการของส านักหอสมุด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการของส านักหอสมุด โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (4.01) และพบว่า กระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการด้านมีการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด (4.19) และมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจน้อยท่ีสุดคือ ตู้รับความคิดเห็นและแบบประเมินการบริการ (3.85)  
  จิราภรณ์ พลสุวัตถ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สังกัดภาคนครหลวง 4 พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้าน
รูปลักษณ์ อยู่ในระดับมาก เพราะพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวยงาม  อรทัย เชิดชูธรรม 
(2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ในเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ด้านรูปลักษณ์ คือ 
พนักงานธนาคารที่บริการแต่งกายประณีตและดูดี 
  
สมมติฐานการวิจัย  
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มากท่ีสุดคือ ความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ผู้วิจัยจะเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
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 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ก าลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี 1 - 
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในปี 2560 พบว่า จ านวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มี
ทั้งหมด 5,280 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างของนิสิตที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยการค านวณจากสูตร 
 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 
 โดย N  = ขนาดของกลุ่มประชาการ 
  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ให้ N = 5,280) 
  e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (e = 0.05) 
 แทนค่า   

𝑛 =
5280

1+(5280∗0.052)
    = 371.8 

 
 ปรากฏว่าได้กลุม่ตัวอย่างนิสิต จ านวนทั้งสิ้น 372 คน 
 2. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ (3 ข้อ) ด้านความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการ (4 ข้อ) และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ (8 ข้อ) 
 โดยก าหนดระดับปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ 5 ระดับคือ 
  ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับมากท่ีสดุ หมายถึง  5  คะแนน 
  ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับมาก หมายถึง  4  คะแนน 
  ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับปานกลาง หมายถึง  3  คะแนน 
  ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับน้อย หมายถึง  2  คะแนน 
  ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับน้อยท่ีสุด หมายถึง  1  คะแนน 
 ซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้สูตรค านวณช่วงความกว้างของช้ันดังต่อไปนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มคี่าต่ าสุด 
                                                             จ านวนช้ัน 
  แทนค่า  จากสูตร  =  (5 – 1)/5  =  0.8 
 โดยจะไดเ้กณฑ์การแปลความหมายของคะแนนตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อคณุภาพ
การให้บริการของห้องสมุดคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ดังนี ้
  4.21 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับมากที่สุด (มส) 
  3.41 - 4.20 หมายถึง ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับมาก (ม) 
  2.61 - 3.40 หมายถึง ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับปานกลาง (ป) 
  1.81 - 2.60 หมายถึง ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการระดับน้อย (น) 
  1.00 - 1.80 หมายถึง ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อคณุภาพการให้บริการ ระดับน้อยที่สดุ (นส) 
 ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ  
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 3. การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ทดสอบแบบสอบถามกับนิสิต  ที่ไม่ได้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 30 คน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 372 ชุด ให้แก่นิสิตที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ผลปรากฎว่า  
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 343 ชุด คิดเป็น 92.20%   
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมลูจากแบบสอบถามทีร่วบรวมได้มาวเิคราะห์ ดังนี ้
  1. ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
  2. ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มค าตอบเป็นดา้น
ต่างๆ และภายใต้แต่ละด้านเรียงตามล าดับความถี่ของค าตอบ  
ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น าเสนอในรูปแบบตารางและค าบรรยายประกอบตาราง  สรุปพร้อมอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมท้ัง 3 ด้าน 
 เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ ด้าน
ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่  1  ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลตอ่คุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมทั้ง 3 ด้าน 

 
สถานภาพ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
คุณภาพการให้บริการของห้องสมุด 

นิสิตระดับปริญญาโท 
(N = 15) 

นิสิตระดับปริญญาตรี 
(N = 328) 

รวม 
(N = 343) 

X  SD X  SD X  SD 

ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ 4.05 
( ม ) 

0.73 3.93 
( ม ) 

0.74 3.94 
( ม ) 

0.75 

ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

3.52 
( ม ) 

0.97 3.62 
( ม ) 

0.95 3.62 
( ม ) 

0.95 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ   4.20 
( ม ) 

0.84 4.02 
( ม ) 

0.85 4.02 
( ม ) 

0.85 

 จากตารางที่ 1 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า 
ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมา ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.94 และน้อยท่ีสุด ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 3.62  
 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพภาพของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้ าน ของ
นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมากและมี
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ค่าเฉลี่ยเหมือนกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.20 และ 4.02 รองลงมา
คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 และ 3.93  น้อยที่สุดด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.52 และ 3.62 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ 

 
สถานภาพ 
ด้านความรู้และ 
ความเข้าใจของผู้ให้บริการ 

นิสิตระดับปริญญาโท 
(N = 15) 

นิสิตระดับปริญญาตรี 
(N = 328) 

รวม 
(N = 343) 

X  SD X  SD X  SD 

ความสามารถในการสื่อสาร 4.00 
( ม ) 

0.74 
 

3.99 
( ม ) 

0.73 3.99 
( ม ) 

0.73 

สามารถชี้แจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของ
การให้บริการ 

4.06 
( ม ) 

0.72 3.83 
( ม ) 

0.71 3.84 
( ม ) 

0.71 

เข้าใจความต้องการของท่านท่ีมาใช้บริการ
ต่างๆ ของห้องสมุด 

4.03 
( ม ) 

0.79 3.89 
( ม ) 

0.78 3.90 
( ม ) 

0.78 

 จากตารางที่ 2 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความรู้และความเข้าใจ
ของผู้ให้บริการจากแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยย่อยทั้ง 3 ข้อ มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการระดับมาก โดยความสามารถในการสื่อสาร เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3.99  รองลงมา เข้าใจความต้องการของท่านที่มาใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.90 และน้อย
ที่สุด สามารถช้ีแจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.84   
 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาโท พบว่า สามารถช้ีแจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของ
การให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.06  และน้อยที่สุด 
ความสามารถในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า ความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.99  และน้อยที่สุด สามารถช้ีแจงให้
ท่านหายสงสัยในเรื่องของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.83  ทั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาเหมือนกัน คือ เข้าใจความต้องการของท่านที่มาใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.03 และ 3.89 
ตามล าดับ 
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ตารางที่  3  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

 
สถานภาพ 
ด้านความสะดวกและ 
รวดเร็วในการให้บริการ 

นิสิตระดับปริญญาโท 
(N = 15) 

นิสิตระดับปริญญาตร ี
(N = 328) 

รวม 
(N = 343) 

X  SD X  SD X  SD 

เจ้าหน้าท่ีให้ความสะดวกและง่าย 
ในการติดต่อ 

3.00 
( ป ) 

1.08 3.27 
( ป ) 

1.08 3.26 
( ป ) 

1.08 

มีล าดับ ขั้นตอนและกระบวนการ 
ในการติดต่อท่ีสะดวก 

3.67 
( ม ) 

0.88 3.72 
( ม ) 

0.91 3.72 
( ม ) 

0.91 

เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการและแก้ไข  
ปัญหาให้แก่นิสติทันทีที่มาติดต่อ 
ขอรับบริการ 

3.60 
( ม ) 

0.79 3.63 
( ม ) 

0.91 3.63 
( ม ) 

0.81 

สามารถให้บริการด้วยขั้นตอนท่ีสะดวก  
รวดเร็ว 

3.73 
( ม ) 

0.94 3.91 
( ม ) 

0.94 3.91 
( ม ) 

0.94 

 จากตารางที่ 3 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความสะดวกและรวดเร็ว
ในการให้บริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด 2 ระดับ คือ ระดับ
มาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยสามารถให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุดระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.91 รองลงมา มีล าดับขั้นตอนและกระบวนใน
การติดต่อที่สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.72 และน้อยที่สุด เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิตทันทีท่ีมา
ติดต่อขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.63  ระดับปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและง่ายในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย 
3.26 และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า นิสิตระดับปริญญาโทและนิสิตระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด 2 ระดับ คือ ระดับมาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ ที่
เหมือนกัน โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดของปัจจัยส าคัญที่สง่ผลตอ่คุณภาพการบริการระดบัมากคือ สามารถให้บริการด้วย
ขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.73 และ 3.91 รองลงมา มีล าดับ ขั้นตอนและกระบวนการในการติดต่อที่
สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และ 3.72 ต่อ  และน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.60 และ 3.63 ต่อ เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ
และแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิตทันทีที่มาติดต่อขอรับบริการ  ทั้งนี้ ระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก
และง่ายในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.00 และ 3.27 ตามล าดับ 
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ตารางที่  4  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ 
 
สถานภาพ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ของผู้ให้บริการ  

นิสิตระดับปริญญาโท 
(N = 15) 

นิสิตระดับปริญญาตร ี
(N = 328) 

รวม 
(N = 343) 

X  SD X  SD X  SD 

ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ 4.07 
( ม ) 

0.81 3.97 
( ม ) 

0.81 3.97 
( ม ) 

0.81 

ความเตม็ใจท่ีจะให้บริการ 4.27 
( ม ) 

0.81 4.03 
( ม ) 

0.81 4.03 
( ม ) 

0.81 

ความยิ้มแยม้ แจ่มใส 4.20 
( ม ) 

0.94 3.91 
( ม ) 

0.93 3.91 
( ม ) 

0.93 

การพูดจาไพเราะ สุภาพ 3.73 
( ม ) 

0.85 3.91 
( ม ) 

0.85 3.91 
( ม ) 

0.94 

ดูเป็นมิตรต่อผู้ใช้ 4.20 
( ม ) 

0.92 3.98 
( ม ) 

0.91 3.98 
( ม ) 

0.91 

การมีบุคลิกภาพท่ีด ี 4.13 
( ม ) 

0.79 4.10 
( ม ) 

0.77 4.10 
( ม ) 

0.77 

เป็นนักฟังที่ด ี 4.00 
( ม ) 

0.85 3.98 
( ม ) 

0.84 3.98 
( ม ) 

0.84 

รู้จักควบคุมอารมณ์ของตน 4.00 
( ม ) 

0.88 4.03 
( ม ) 

0.86 4.03 
( ม ) 

0.86 

 จากตารางที่ 4 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้
ให้บริการ พบว่า ปัจจัยย่อยทั้ง 8 ข้อ มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก โดยการ
มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.10 รองลงมา มี 2 ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ย 4.03 เท่ากัน คือ ความเต็มใจที่จะให้บริการ และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตน น้อยที่สุด มี  2  ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ย 3.91 เท่ากัน คือ ความยิ้มแย้ม แจ่มใส และการพูดจาไพเราะ สุภาพ  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพภาพนิสิต
ระดับปริญญาโท พบว่า ความเต็มใจที่จะให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.27 และรองลงมามี  3 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ย 4.20 เท่ากัน คือ ความยิ้มแย้ม แจ่มใส การพูดจาไพเราะ 
สุภาพ และดูเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.07 ต่อด้านความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า การมีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.10  รองลงมา มี 2 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ย 4.03 เท่ากัน คือ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ และรู้จักควบคุม
อารมณ์ของตน  และน้อยที่สุด มี 2 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ย 3.91 เท่ากัน คือ ความยิ้มแย้ม แจ่มใจ และการพูดจาไพเราะ 
สุภาพ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง  “ความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านความรู้และความ
เข้าใจของผู้ให้บริการ ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ  โดย
ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากที่สุดคือ ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ  
ส าหรับการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ตั้งแต่วันท่ี 1 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จ านวน 372 ชุด ผลปรากฎว่า  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จ านวน 343 ชุด คิดเป็น 92.20% 
 ตอนที่ 1  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมท้ัง 3 ด้าน 
  ด้านคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดโดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก โดยด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.02 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาตรี พบว่า มีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลตอ่คุณภาพการให้บริการในระดบัมากเหมอืนกันคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.20 และ 4.02 ตามล าดับ ท้ังนี้ นิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีเข้า
ห้องสมุดเพื่อใช้บริการ ยืม – คืนหนังสือส าหรับประกอบการเรียน ท ารายงาน ท าวิจัย หรือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  
จึงต้องมีการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หลักคอยให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืนหนังสือ 
ที่เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ   
  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้
ให้บริการ 
  ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ (ตารางที่ 2)  พบว่า ปัจจัยย่อยทั้ง 3 ข้อ มีค่าเฉลี่ยของ
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก โดยความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.99 และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพภาพนิสิต
ระดับปริญญาโท พบว่า สามารถช้ีแจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของการให้บริการ เป็นปัจ จัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.06  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า ความสามารถใน
การสื่อสาร เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.99  และน้อยที่สุด 
สามารถช้ีแจงให้ท่านหายสงสัยในเรื่องของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.83 ทั้งนี้  ความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร 
(2555) ที่ว่า ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.82 อาจ
เนื่องมาจาก ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์  จึงสามารถตอบข้อซักถามที่ไม่ลึกเกินไปได้ และมีบรรณารักษ์
คอยดูแล ให้ค าปรึกษารวมถึงตอบข้อซักถามท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถจะตอบได้  
 
  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ 
  ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ (ตารางที่ 3) พบว่า มีปัจจัยย่อย 3 ข้อ เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมาก และ 1 ข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถให้บริการด้วย
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุดระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
3.91  และในระดับปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและง่ายในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.26 ทั้งนี้เมื่อจ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า นิสิตระดับปริญญาโทและนิสิตระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของห้องสมุด 2 ระดับที่เหมือนกัน คือ ระดับมาก และระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดของ
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการระดับมากคือ สามารถให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 
3.73 และ 3.91 ในระดับปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและง่ายในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย 3.00 และ 3.27 
ตามล าดับ 
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  ผลการวิจัยในส่วนนี้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์ (2551)  ที่พบว่า 
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านมีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 
(4.19)  และผลการวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และ น้ าลิน เทียมแก้ว (2555) บางส่วน ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50) โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับ 
คือ การตรวจผู้ใช้บริการบริเวณประตูเข้า-ออก (X =4.83) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ( X = 4.67) และให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือในการใช้บริการ ( X = 4.50)  ส าหรับการที่สามารถให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจจะเนื่องมาจาก การน า
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็ว เช่น บริการจองใช้ห้อง Study Room Seminar 
Room และ The Box ที่ใช้ระบบจองห้องแบบออนไลน์บนมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือบริการยืม - คืนหนังสือ 
ที่ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการยืม – คืน โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ควบคู่กับระบบ RFID เป็นต้น 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกและง่ายในการติดต่อ ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับปาน
กลาง เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าท่ีหรือบรรณารักษ์ให้บริการที่เคาน์เตอร์ เพราะไปค้นหาและหยิบตัวเล่มของหนังสือ น า
บัตรประจ าตัวนิสิตส าหรับจองใช้ห้อง Study Room The Box Seminar Room ไปคืนให้กับผู้ใช้บริการ ท าให้
ผู้ใช้บริการที่มาติดต่อในช่วงดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ แก้ไขโดยจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการแทน
หรือตั้งป้ายแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแล้วแต่กรณี 
  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ   
  ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ห้องสมุด (ตารางที่ 4) พบว่า ปัจจัยย่อยทั้ง 8 ข้อ มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับ
มาก โดยการมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.10  และเมื่อ
จ าแนกตามสถานภาพภาพนิสิตระดับปริญญาโท พบว่า ความเต็มใจที่ จะให้บริการ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.27 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า การมีบุคลิกภาพที่ดี  
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.10 ซึ่ง  ผลการวิจัยในส่วนนี้ ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ก าหนดว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากที่สุดคือ ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ของ
ผู้ให้บริการ  ซึ่งพบว่า การมีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด 
  การที่ผลการวิจัย บุคลิกภาพที่ดี เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการมากที่สุด อาจ
เนื่องมาจาก  การแต่งกายที่เหมาะสม ดูกระฉับกระเฉงเหมาะกับการให้บริการ  อีกทั้งกิริยาท่าทางที่แสดงออกด้วย
ความเป็นมิตรและเป็นกันเอง ที่ผู้ใช้บริการรู้สึกได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราภรณ์ พลสุวัตถิ์ (2549) ที่
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: 
สังกัดภาคนครหลวง 4 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านรูปลักษณ์ อยู่ในระดับมาก 
เพราะพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวยงาม และ อรทัย เชิดชูธรรม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ในเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ด้านรูปลักษณ์ คือ พนักงานธนาคาร
ที่บริการแต่งการประณีตและดูดี ส าหรับความยิ้มแย้ม แจ่มใจ และการพูดจาไพเราะ สุภาพ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการน้อยที่สุด อาจเนื่องมาจาก การพูดเป็นการติดต่อสื่อสารที่ดีและสามารถสื่อความหมายได้ดี
ที่สุด แต่ด้วยน้ าเสียง สีหน้าและท่าทางของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจได้  แต่ไม่
สอดคล้องผลการวิจัยของ พิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร (2555)  ที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม สุภาพ เป็นมิตร ค่าเฉลี่ย 3.88   
  ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 
  มีผู้ให้ข้อเสนอแนะจ านวน 34 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้  
  1. เพิ่มพื้นท่ีส าหรับนั่งอ่านหนังสือ โตะ๊และเก้าอี้ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการ (9 คน) 
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  2. เจ้าหน้าท่ีบริการดูไม่เป็นมิตรและดูบริการด้วยความไม่เต็มใจ ไม่ยิ้มแย้ม (7 คน) 
  3. ระบบการจองห้องควรท าแบบจองที่หน้าเคาน์เตอร์ควบคู่ระบบออนไลน์ และระบบการจองมี
ความซับซ้อน (4 คน) 
  4. ขยายเวลาเปิดท าการของห้องสมุดทั้งในช่วงปกติและช่วงสอบ (4 คน) 
  5. จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งจัดบริเวณให้รับประทานภายในห้องสมุด (4 คน) 
  6. ควรมีป้ายส าหรับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุด เช่น ขั้นตอนการยืม – คืน
หนังสือ การต่ออายุหนังสือท่ียืมด้วยตนเอง (Renew) (3 คน) 
  7. อุณหภูมิภายในห้องสมุดเย็นเกินไป (2 คน) 
  8. ผู้ใช้บริการส่งเสียงดัง (1 คน) 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้ 
  จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีและบรรณารักษ์ ดังนี้ 
  ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการ 
  1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
  2. ควรมีการส่งเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสื่อสารในงาน
บริการ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3. ควรมีการซักถามผู้ใช้บริการและให้ค าแนะน าในเรื่องที่ผู้ใช้บริการต้องการ และควรมีการ
ติดตามสอบถามผู้ใช้บริการหลังการแนะน า 
  ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
  1. ควรมีการตั้งป้าย เมื่อเวลาที่เจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ ไม่อยู่ให้บริการที่เคาน์เตอร์ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการทราบ เช่น ไปหยิบตัวเล่มหนังสือให้ผู้ใช้หรือไปห้องน้ า เป็นต้น 
  ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ   
  1. ควรพูดคุยกับผู้ใช้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ เรียบร้อย และมีน้ าเสียงท่ีนุ่มนวล 
  2. ควรรับฟังผู้ใช้บริการที่มาติดต่อและอย่าขัดจังหวะในการพูด  
  แนวทางการวิจัยในอนาคต 
  1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้งานห้องสมุดของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การใช้ห้องศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Study Room) หรือการใช้พื้นที่บริเวณต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ เป็นต้น 
  2. ควรประเมินคุณภาพบรกิารห้องสมดุ เฉพาะงาน เช่น งานบริการยืม – คืนหนังสือ บริการยืม - 
ยืมและน าส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Book Delivery) หรือระบบการจองห้องศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Study Room) เป็นต้น 
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การดัดแปลงวิธีการตรวจวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายน้ าโดยใช้น้ าตัวอย่างน้อย 
Modification of dissolved oxygen (DO) in water sample with small volumes 
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บทคัดย่อ 
 การวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายในน้ า (dissolved oxygen) เป็นวิธีหนึ่งของการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ า ซึ่งวิธีการเก็บตัวอย่างน้ าที่ถูกต้องมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะไม่ท าให้เกิดความผิดพลาดเบื้องต้น โดยมีวิธีการ
ทดสอบแบบ Winkler method จะต้องใช้น้ าตัวอย่างในปริมาณมาก ผู้วิจัยจึงดัดแปลงอุปกรณ์เก็บน้ าตัวอย่างและ
วิธีการวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายในน้ าโดยใช้น้ าตัวอย่างน้อย เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม พบว่าค่าออกซิเจน
ละลายในน้ าในวิธีการใหม่และวิธีการเดิมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 การใช้
วิธีการที่ดัดแปลงนี้นอกจากจะเป็นการลดทั้งปริมาณน้ าตัวอย่าง ยังลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ และลด
ปริมาณสารเหลือทิ้ง ท าให้เกิดผลดีทั้งในแง่ของการประหยัดค่าสารเคมีและอุปกรณ์ รวมถึงประหยัดค่าก าจัดของ
เสียที่เป็นสารเคมีได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ : ค่าออกซิเจนละลายในน้ า การวิเคราะห์คณุภาพน้ า 
 
Abstract 
 Dissolved oxygen (DO) is one of the parameters used for water quality determination. In 
general, DO analysis follows Winkler method which a large volume of water sample. In this study 
we modified equipment sampling and method for determination of dissolved oxygen (DO) in water 
sample with small volumes and compared the results with the classical method. We found that 
the results from the modified method were not significantly different from the classical method at 
P<0.05. Our modified method is more ecologically and economically efficient. Not only that smaller 
volume of sample is needed, but less chemicals and consequently less wastes are generated.  
 
Keywords : Water dissolved oxygen, Water quality determination 
บทน า  
 ปริมาณออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen : DO) คือปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า การ
หาปริมาณออกซิเจนละลายเป็นตวัช้ีวัดถึงคุณภาพน้ าว่าน้ ามีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการวิเคราะหห์าค่าออกซิเจนละลายใน
ห้องปฏิบัติการทั้งด้านการเรยีนการสอนและการศึกษาวิจยัที่ส่วนใหญ่มักเก็บน้ าตัวอย่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถเก็บน้ าตัวอย่างปริมาณมากน้อยตามต้องการ มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธี Winkler method ได้อย่างเพียงพอ 
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แต่เมื่อมีการท างานวิจัยบรเิวณพื้นที่ป่าชายเลน มีความจ าเป็นต้องศึกษาหาค่าออกซิเจนละลายในน้ าใต้ดิน โดย
จะต้องดึงน้ าจากใต้ดินมาท าการวเิคราะห์ ซึ่งวิธีการแบบเดิมไมส่ามารถเก็บน้ าใต้ดินได้ จึงเป็นสาเหตุทีท่ าให้เกิดการ
ดัดแปลงอุปกรณ ์
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อดัดแปลงอุปกรณ์เก็บน้ าตัวอย่าง 
 2. เพื่อดัดแปลงวิธีการวิเคราะห์ Winkler method โดยใช้ตัวอย่างน้ าน้อย 
 3. เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการวิเคราะห์แบบเดิมกับแบบใหม่ที่ดัดแปลงแล้ว 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การทดสอบหาออกซิเจนละลายในน้ า โดยวิธี Winkler method เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในห้องปฏิบัติการ 
ซึ่งการวิเคราะห์จะได้ค่าที่ค่อนข้างแม่นย า มีความน่าเช่ือถือ แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยของการเก็บและรักษาสภาพน้ า
ตัวอย่างที่ดีเป็นเบื้องต้นก่อนน าน้ าตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
 การเตรียมน้ าตัวอย่างที่ถูกต้องจะต้องระมัดระวังไม่ให้มีฟองอากาศเข้าไปในน้ าตัวอย่าง การทดสอบจะ
เริ่มจากการเติมสารละลาย manganous sulphate ในน้ าตัวอย่างเพื่อให้จับกับออกซิเจนที่ละลายในน้ า (fixation 
of oxygen) จะได้เป็นตะกอนของ manganese (III) hydroxide เกิดขึ้น เมื่อใส่สารละลาย alkaline iodide ตาม
ลงไป  manganese (III) hydroxide จะท าปฏิกิริยารีดอกซ์กับ alkaline iodide ภายใต้สภาวะที่เป็นกรดด้วยการ
เติมกรดซัลฟุริก เกิดเป็น manganese sulphate โดยที่ปริมาณของ iodine ที่เกิดขึ้นจะขึ้นกับปริมาณของ
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า ซึ่งสามารถทดสอบหาปริมาณของ iodine ได้โดยการไตเตรทด้วยสารละลายมาตรฐาน 
0.01 N sodium thiosulphate โดยมีน้ าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ส าหรับน ามาค านวณหาปริมาณออกซิเจนละลายใน
น้ าต่อไป (เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล, 2549) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การเก็บน้ าตัวอย่างด้วยอุปกรณ์ที่ดัดแปลงน ามาวิเคราะห์หาค่า DO ด้วยวิธี Winkler method โดย
วิธีการใหม่ที่ดัดแปลงมีค่าไม่แตกต่างจากวิธีการเดิม 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัย มี 3 ขั้นตอนคือ 
 1. การออกแบบอุปกรณ์เก็บน้ าตัวอย่าง 
 2. วิธีการวิเคราะห์หาค่า DO ด้วยวิธี Winkler method แบบเดิมและแบบใหม่ 
 3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบแบบเดิมและการแบบใหม่ 
 1. การออกแบบอุปกรณ์เก็บน้ าตัวอย่าง 
  
 วัสดุและอุปกรณ์ 
 1. หลอด centrifuge พลาสติกฝาเกลียวขนาด 15 มิลลิลิตร 
 2. สายยางขนาดเล็ก 
 3. หลอดแก้วพาสเจอร์ปิเปต 
 4. ผ้าไนล่อน มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ไมโครเมตร 
 6. สว่านไฟฟ้า 
 7. กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 25 มิลลิลิตร 
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 วิธีท า 
 1. น าฝาเกลียวของหลอด centrifuge พลาสติกขนาด 15 มิลลิลิตร มาท าเครื่องหมายจุดส าหรับ
ต าแหน่งท่ีจะเจาะรูประมาณ 12 รู ทั้งบนหลอดและบนฝาปิดหลอดให้สวยงาม 
 2. ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะให้แต่ละรูมีขนาดเท่าๆ กันตามจ านวนและขนาดที่ต้องการ 
 3. น าสายยางมาตัดให้มีความยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ตัดส่วนปลายสายให้มีความเฉียงสวมเข้า
กับหลอดแก้วพาสเจอร์ปิเปต ส่วนปลายด้านท่ีตัดตรงน าไปสวมเข้ากับกระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 25 มิลลิลิตร 
 4. น าผ้าไนล่อนที่เตรียมไว้มาเย็บให้ได้ขนาดที่ต้องการเหมาะที่จะใส่ลงในหลอด centrifuge ที่เตรียม
ไว ้
 5. น าหลอดแก้วพาสเจอร์ปิเปตที่สวมสายยางไว้แล้วมาใส่ในถุงผ้าไนล่อน ส่วนปลายอีกด้านน ามาสอด
ผ่านรูบนฝาของหลอด centrifuge 
 6. น าถุงผ้าไนล่อนใส่ในหลอด centrifuge จากนั้นหมุนฝาเกลียวปิดหลอดให้แน่น สามารถน าไปใช้
งานได้ตามต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 (ก) วัสดุในการดัดแปลงอุปกรณ์    (ข) อุปกรณ์ส าเร็จ 
3. วิธีการวิเคราะห์หาค่า DO ด้วยวิธี Winkler method แบบเดิมและแบบใหม่ ดังตารางที่ 1 

 
  

(ก) (ข) 
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ตารางที่  1  แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยวิธี Winkler method แบบเดิมและแบบใหม ่
 

ขั้นตอน แบบเดิม แบบใหม่ 
1. ใส่น้ าตัวอย่างในขวดแก้ว ระวังอยา่ให้เกิดฟองอากาศ 
 
2. เติมสารละลาย manganese sulphate 
3. เติมสารละลาย alkaline iodide จะเกิดตะกอนสี  
 น้ าตาลของ manganese (III) hydroxide ตั้งท้ิงไว้   
 2-3 นาที 
4. เติมกรด H2SO4 เข้มข้นจะได้สารละลายสีน้ าตาลใสๆ 
5. ดูดสารละลายสีน้ าตาลใสใส่ในขวดแก้วรูปชมพู่  
6. เติมสารละลาย 0.01 N sodium thiosulphate ในบิวเรต 
 แล้วไตเตรทด้วยสารละลาย 0.01 N sodium  
 thiosulphat จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจางๆ 
7. หยดสารละลายแป้งลงไปในขวดแก้วรูปชมพู่ สารละลาย   
 จะเป็นเป็นสีน้ าเงิน ไตเตรทต่อด้วยสารละลาย 0.01 N    
 sodium thiosulphat จนสารละลายเปลี่ยนเป็นใสไม่มสีี  
 จดปริมาตรของสารละลายในบิวเรตที่ใช้ไปเพื่อน ามา  
 ค านวณหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 

ปริมาตรน้ า 330 
มิลลลิิตร 
1.0 มิลลิลติร 
1.0 มิลลิลติร 
 
 
1.0 มิลลิลติร 
50 มิลลิลติร 
25 มิลลิลติร 
 
 
2-3 หยด 

ปริมาตรน้ า 25
มิลลลิิตร 
0.08 มิลลิลติร 
0.08 มิลลิลติร 
 
 
0.08 มิลลิลติร 
4 มิลลลิิตร 
1 มิลลลิิตร 
 
 
1-2 หยด 

  
 3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเปรยีบเทียบแบบเดมิและการแบบใหม ่
 เปรียบเทยีบค่าใช้จ่าย โดยคิดวิเคราะห์ต้นทุนจากค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว คิดเป็นราคา/หน่วย สรปุ
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และคิดค่าใช้จ่ายในการจ้างก าจัดของเสียที่เป็นสารเคมีเหลือใช้จากการวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 บันทึกค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ทั้ง 3 แบบมาหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) และทดสอบค่าสถิติแบบ  paired T-test ที่ระดับค่า P<0.05 
 

ผลการทดลอง 
 1. การจัดท าอุปกรณ์เก็บน้ าตัวอย่างปริมาตรน้อย 
 สามารถเก็บน้ าตัวอย่างได้ปริมาตรมากท่ีสดุต่อตัวอย่างคือ 25 มิลลลิิตร เต็มกระบอกหลอดฉีดยาขนาด 
25 มิลลิลติร ท่ีจัดท าขึ้นช่วยให้ไมต่้องเก็บน้ าตัวอย่างในปริมาณมากๆ ลดภาระในการจัดเตรยีมภาชนะในการจัดเก็บ 
ลดภาระ ในการใช้ยานพาหนะขนส่งส าหรับการเก็บตัวอย่างนอกสถานท่ี ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 (ก) การเก็บน้ าตัวอย่างดว้ยขวด DO   (ข) การเก็บน้ าตัวอย่างด้วยอุปกรณ์ที่ดัดแปลง 
 
 2. ผลการวิเคราะห์หาค่า DO ด้วยวิธ ีWinkler method แบบเดิมและแบบใหม่ 
 จากผลการทดลองพบว่าค่า DO แบบใหม่ไม่มีความแตกต่างกับแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับค่า P< 0.05 ดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของค่าออกซิเจนละลายในน้ า 
(DO) จากวิธี Winkler method ระเบียบวิธีการแบบเดิมและแบบใหม่จากค่าเฉลี่ย 3 ซ้ าของน้ าตัวอยา่ง n = 5  

ตัวอย่างที ่ DO แบบเดิม DO แบบใหม ่
1 
2 
3 
4 
5 

6.373 ± 0.05 
6.652 ± 0.05 
6.808 ± 0.09 
7.661 ± 0.08 
9.397 ± 0.10 

6.389 ± 0.08 
6.699 ± 0.08 
6.838 ± 0.05 
7.567 ± 0.08 

± 0.08 

 3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเปรยีบเทียบแบบเดมิและการแบบใหม่ 
 เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย โดยคิดวิเคราะห์ต้นทุนจากค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว คิดเป็นราคา/หน่วย สรุป
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และคิดค่าใช้จ่ายในการจ้างก าจัดของเสียที่เป็นสารเคมีเหลือใช้จากการวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง 
ดังตารางที ่3 
 

  

(ก) (ข) 
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ตารางที ่ 3  แสดงค่าใช้จ่ายระหว่างแบบเดิมกับแบบใหม่ 

วัสดุอุปกรณ์ 
แบบเดิมขนาด (มิลลิลิตร) 

ราคา (บาท) 
แบบใหม่ขนาด (มลิลิลิตร) 

ราคา (บาท) 

1.  อุปกรณ์เก็บน้ าตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

 
2.  ขวดแก้วใส่น้ าตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ขวดแก้วรูปชมพู ่
 
 
 
 
 

 
4.  บิวเรต 
 
 
 

 
5.  ค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง 
6.  ปริมาณสารเคมีเหลือใช้  
ต่อตัวอย่าง 
7.  ค่าก าจัดสารเคมเีหลือใช้ 
ตวัอย่าง (25.-/1 กิโลกรัม) 

 
 
 
 

ขวด DO 300 มิลลิลิตร  485.- 
 
 
 

 

 
 

ขวด DO  300 มิลลิลิตร  485.- 
 
 
 

 

 
125 มิลลิลิตร  170.- 

 
 

 

 
 

25 มิลลิลติร 1,120.- 
300.- /ตัวอย่าง 

400 มิลลิลิตร/ตัวอย่าง 
10.- /ตัวอย่าง 

 
 
 
 

อุปกรณ์ที่ท าขึ้น 15 มิลลลิิตร  55.- 
 
 
 
 

 
 

ขวดวัดปริมาตร 25 มิลลิลติร 230.- 
 
 
 

 
 

50 มิลลิลติร  115.- 
 

 
 

 
1 มิลลลิิตร  115.- 
250.- /ตัวอย่าง 

40 มิลลิลติร/ตัวอย่าง 
1.- /ตัวอย่าง 

 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการดัดแปลงอุปกรณ์เก็บน้ าตัวอย่างน้อยและวิธีการวิเคราะห์น้ าโดยวิธี Winkler method ท าให้
เกิดผลดี 2 ด้าน คือ 1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ท าให้ไม่ต้องออกนอกสถานที่ไปเก็บตัวอย่างน้ าบ่อยๆ ไม่ต้องเตรียม
ภาชนะบรรจุที่มีขนาดใหญ่ ท าให้ลดพื้นที่พาหนะในการเดินทางเพื่อเก็บตัวอย่างน้ านอกสถานที่ 2. วิธีการวิเคราะห์ 
ลดขนาดของอุปกรณ์ที่จ าเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ ลดปริมาณการใช้สารเคมีและมีปริมาณสารเคมี
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เหลือใช้ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน าอุปกรณ์ไปใช้ในการเก็บ
ตัวอย่างน้ าใต้ดินและน าวิธีการนี้ ไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ( Surangkana Phandee, Ratana 
Hiranphan, Jenjira Sudprang and Pimchanok Buaput, 2560) 
 
เอกสารอ้างอิง 
 1. เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล (2549)  คู่มือเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม , พิมพ์ครั้งที่ 1, 
หน่วยวิจัยชีวธรณีเคมีและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
57-64 
 2. Surangkana Phandee, Ratana Hiranphan, Jenjira Sudprang and Pimchanok Buaput 
(2 5 6 0 )  Physiological response of Rhizophora mueronata Lam. Seedlings to waterlogging and 
submergenee: A preliminary study. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 16 -18 
สิงหาคม 2560 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์และสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ให้ความอนุเคราะห์ 
ช่วยเหลือแนะน าการท าวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการช าระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SKY 
 

ศิริพร  เสนาะค า1  และ  สิตา  วิชญากิจกุล2 

1วิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลยั มหิดล 
2วิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลยั มหิดล 

 
Siriporn  Sanaokum1 and  Sita Witchayakijkul2 

1International College Mahidol University 
2International College Mahidol University 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัญหาที่พบในการลงทะเบียนผ่านระบบSKYและเพื่อทราบถึง
ความต้องการของนักศึกษาในการช าระค่าลงทะเบียนผ่านระบบSKY  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ช้ันปีที่  1 – 4 ในภาคการศึกษาที่ 1-
3/2015-2016  จ านวน  339  ราย  ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการ
ช าระค่าลงทะเบียนผ่านระบบPayment Gate Way  โดยใช้แบบสอบถาม  Google Doc.  เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้คือ  ความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และท า
การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่พบในการลงทะเบียนกับสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศและช้ันปีที่ศึกษา เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร  การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร  2  ตัวIndependent – Samples T Test Anova  และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วย  Scheffe Analysis  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS for window  งานวิจัยนี้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่  2  วิชาเอก
ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาคือสาขาบริหารธุรกิจ(BBA)  ช่วงเวลาที่เข้าใช้ระบบSKY  นักศึกษาเข้าใช้ระบบเวลา 9.00 
– 12.00 น. ช่องทางการเข้าระบบลงทะเบียนใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการเข้าระบบลงทะเบียน   สถานท่ีเข้าใช้
ระบบลงทะเบียน  นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนที่บ้าน  นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับระบบSKY  นักศึกษาจะติดต่อ
หน่วยงานบริหารการศึกษา  นักศึกษาใช้ระบบPayment Gatewayในการช าระค่าลงทะเบียน  นักศึกษาทราบ
ก าหนดการลงทะเบียนจาก  Website MUIC SKY  โดยนักศึกษาทราบก าหนดการลงทะเบียนลว่งหน้า  ระยะเวลาที่
ก าหนดให้แต่ละช้ันปีลงทะเบียนมีความเหมาะสม  นักศึกษามีแนวทางในการเลือกวิชาลงทะเบียนโดยตรวจสอบ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคปัจจุบันและเลือกลงทะเบียนรายวิชาเอง  นักศึกษาทราบจ านวนรายวิชาหรือหน่วยกิตที่
สามารถลงทะเบียนประจ าภาคเรียน  นักศึกษาไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับ Username และ Password  นักศึกษาใช้
เวลารอการApproveจากAdvisorนาน1-3วัน  ใช้ระบบลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลา 11-20  นาที  ใช้ระบบ
ลงทะเบียนเพื่อให้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยจ านวน  1  ครั้ง  นักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนในวันที่ไม่ใช่
วันลงทะเบียนและวันที่  Add,Drop  และนักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยวิธี  Payment Gateway  ปัญหา
ระบบขัดข้องระหว่างลงทะเบียนเป็นปัญหาในระดับมาก  และปัญหาระยะเวลาที่เปิดให้ท าการ  Add, Dropน้อย
เกินไปอยู่ในระดับมากส าหรับนักศึกษาวิชาเอก  B.B.A   ปัญหาในข้ออ่ืน ๆ  มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการลงทะเบียนผ่าน
ระบบSKYผลการวิจัยที่ได้คือ  เพศชายและเพศหญิงมีปัญหาการใช้บริการระบบลงทะเบียนเรียนSKY แตกต่างกันใน
ปัญหารูปแบบสีสันตัวอักษรไม่ชัดเจน, ไม่แจ้งผลการด าเนินการแต่ละขั้นตอนที่ใช้ระบบและแบบฟอร์มตารางสอน
ส าหรับเลือกลงทะเบียนไม่ชัดเจนส่วนปัญหาในข้ออ่ืน ๆ  ไม่แตกต่างกัน  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช้ัน



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

251 

ปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีปัญหา แตกต่างกันในปัญหาไม่ทราบวิธีการลงทะเบียน  ไม่มีการเตือนเมื่อท ารายการไม่ถูกต้อง
ถึงวันสุดท้ายของการช าระค่าลงทะเบียน และระยะเวลาที่เปิดให้ท าการAdd Dropน้อยเกินไป 
 
ค าส าคัญ: ปัญหา  การช าระค่าลงทะเบียนเรียน  ระบบ SKY 
 
Abstract 
 This research is conducted to aim at studying problems and difficulties of registration via 
SKY system and at identifying students’ requirements for registration payment processes via SKY 
system. This was carried out in a form of survey by Accidental Sampling. The surveyed group 
consists of 339 Mahidol University International College students who are, at the time of the survey 
procedures, in year 1-4 during semester 1-3 of the academic year 2015-2016. The surveyed group 
had used Payment Gateway to pay registration fees before they were given Google Doc as a tool 
to collect and to analyze information, statistics, frequency, percentage, mean point and standard 
deviation. After that the surveyors did the hypothesis test to anticipate the relationships between 
the problems of registration processes and personal status and details of the surveyed group, 
including gender, year etc. This also helps analyze the relationships and differences between two 
variables, Independent-Sample T Test, One-way Anova with Scheffe Analysis and a ready-made 
program: SPSS for window. The surveyors specified the statistical significance at the level of .05 
 The results show that most of the surveyed students are female sophomores, Bachelor 
of Business Administration (BBA). They mostly enter the registration system (SKY) by personal 
computers at home during 9.00-12.00 hours. When encountering problems or difficulties of SKY, 
they will contact the Education Administration. They employ Payment Gateway to pay registration 
fees. In advance, they refer to MUIC website and SKY of the registration due, of which the period 
is reasonable and appropriate. To make decisions on subjects to enroll, they have to check and 
consider subjects and units currently available, rendering proper plans for their studies. They have 
never had issues with usernames and passwords. However, it regularly takes advisors 1-3 days to 
approve the enrolment. Next, it requires 11-20 minutes for the system to generate the processes 
of each registration. Then, the students pay for the tuitions outside registration or Add/Drop days 
via Payment Gateway. They have significantly found system disruption during registration apart from 
problems of inadequate Add/Drop period. Other problems remain moderate or negligible. 
 In terms of gender, it is also found that gender affects problems and difficulties of SKY 
usage in registration. The surveyed group inconsistently identified the appearance of texts such as 
unclear fonts or colors. Some of them reported the lack of process notification and ambiguous 
timetables. The other problems are not distinguished between males or females. 
 Year level plays an important role on different levels of registration knowledge. They 
also report the lack of notification of unsuccessful registration before payment due date and 
inadequate period for Add/Drop. 
 
Keywords : Problems, registration payment, SKY system 
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บทน า  
 ระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่ออ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า
หรือบริการ  อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของทุกคนโดยเฉพาะในสถานศึกษาระบบการ
ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  นิยมใช้ระบบลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตตามที่สถานศึกษานั้น  
ๆ เขียนระบบข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ อาจารย์ นักศึกษาแม้กระทั่งเจ้าหน้าท่ี เพราะระบบลงทะเบียนเรียน
ผ่านอินเตอร์เน็ตจะเข้าใช้บริการเวลาหรือสถานที่ใดก็ได้  ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะมีUser nameและ Password 
ของตนเองเพื่อเข้าใช้ระบบ 
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในอดีตที่ผ่านมาใช้ระบบ 
OASIS  เนื่องด้วยจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มจ านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิธีการลงทะเบียนในระบบผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต คือ นักศึกษาจะต้องท าการเลือกวิชาที่จะเรียนจากนั้นอาจารย์จะต้องเข้ามา Approveเมื่อ 
อาจารย์Approveเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะสามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ  ช่องทางแรกช าระ
เป็นเงินสดที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาการช าระเงินในช่องทางนี้นักศึกษาจะต้องพิมพ์ใบInvoiceและน าใบPay in 
ที่ช าระจากธนาคารมาคืนให้ฝ่ายการเงินเพื่อให้ฝ่ายการเงินท าการเปลี่ยนสถานะนักศึกษาเป็นช าระค่าลงทะเบียน
เรียบร้อยร้อยหลังจากนั้นฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐาน ส่วนช่องทางที่ 2 โดย
นักศึกษาจะเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล  ทางหน่วยบัญชีจะท าการส่ง
เอกสารเลขที่บัญชีนักศึกษาให้ธนาคารเพื่อผูกบัญชีวิทยาลัยกับบัญชีนักศึกษาวิธีการนี้นักศึกษาจะต้องน าเงินที่
จะต้องลงทะเบียนโอนเข้าบัญชีที่เปิดไว้จากนั้นเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อไปClick Payment Gate Way ปัญหาการ
ลงทะเบียนในระบบท่ีเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นช าระแล้วไม่ผ่านคือในระบบไม่Paid หรือระบบขัดข้องระหว่างการ
ช าระค่าลงทะเบียน  ทางวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลโดยทีมพัฒนาระบบลงทะเบียนจึงท าการพัฒนา
ระบบในการลงทะเบียนใหม่โดยเริ่มใช้วันที่  15  เมษายน  2557 หรือภาคการศึกษาท่ี3 /2013-2014  จากระบบที่
พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีช่ือเรียกว่าระบบSKY จากการที่พึ่งน าระบบมาใช้ใน3 ภาคการศึกษายังถือว่าระบบใหม่มากจึงยัง
พบปัญหาต่าง  ๆ ทางทีมผู้วิจัยจึงต้องการทราบปัญหาที่นักศึกษาพบระหว่างการใช้ระบบSKY  ในการลงทะเบียน
และช าระค่าลงทะเบียนเรียน  โดยผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะกรณีการช าระค่าลงทะเบียนในช่องทางที่ 2 นั่นคือ
Payment Gate Wayเท่านั้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาที่พบในการลงทะเบียนผ่านระบบSKY 
 2. เพื่อทราบถึงความต้องการของนักศึกษาในการช าระค่าลงทะเบียนผ่านระบบSKY 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล  
 พงศ์กร จันทราช (2550: ออนไลน์) ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management System) หรือ
ที่เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (DBMS)คือซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารและจัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้
และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูลหรือการตั้งค าถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียด ภายในโครงสร้างของฐานข้อมูลเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ฐานข้อมูลซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็น
หน้าท่ีของโปรแกรมเมอร์  
 ทฤษฎีอินเตอร์เน็ต 
 ไพศาล  โมลิสกุลมงคล,  น.ต. (2538 : 3-5) ได้กล่าวถึงอินเตอร์เน็ตไว้ว่าอินเตอร์เน็ต ( Internet) คือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่เช่ือมต่อกันทั่วโลกโดยมีมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลที่เหมือนกันโดยที่ข้อมูล
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เหล่านั้นอาจจะเป็น ตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือจะเป็นเสียงก็ได้ รวมทั้งยังมีความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลที่อยู่ ในแหล่งต่างๆทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดังนั้นอินเตอร์เน็ตจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 
2 ส่วนใหญ่ ๆ  คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์  
 ประวัติอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนามาจากอาร์พาเน็ต (ARPnet) ตั้งขึ้นเมื่อ 
2512 ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัย  ขั้นสูง (Advanced 
Research Project Agency) หรือเรียกช่ือย่อว่า (ARPA) ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Department of Defense) อาร์พาเน็ตในขั้นต้นเป็นเพียงเครือข่ายทดลองที่ตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้าน
การทหารและโดยเนื้อแท้แล้วอาร์พาเน็ตเป็นผลมาจากความตึงเครียด ทางการเมืองโลกในยุคสงครามเย็นระหว่าง
ค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายเสรีประชาธิปไตยต่อมาใน2513 ปรับปรุงหน่วยงานอาร์พาและเรียกช่ือใหม่ว่าดาร์พา 
(DARPA: Defense Advance Research Project Agency) และในปี2518 ดาร์พาได้โอนความรับผิดชอบให้อาร์
พาเน็ตโดยตรงให้แก่หน่าวยการสื่อของ กองทัพ (Defense Communications Agency) หรือ DCA ในป2ี526 อาร์
พาเน็ตแบ่งออกเป็น 2 เครือข่ายคือเครือข่ายด้านการวิจัยใช้ช่ืออาร์พาเน็ตเหมือเดิมส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ช่ือ
ว่ามิลเน็ต (MILNET: MILtary NETwork) ซึ่งใช้การเช่ือมต่อโดยใช้โพรโตคอลTCP/IP(Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) เป็นครั้งแรกในปี2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (NSF) ได้ออก ทุนสร้าง
ศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์6 แห่งและใช้ช่ือว่า NSFNET  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สันติ  ช านาญนิล (2544)  ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาของการใช้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใช้แบบสอบถามพบว่า  ส่วน
ใหญ่นักศึกษาทราบก าหนดการลงทะเบียนจากเพื่อนนักศึกษา ใช้เวลาช่วงเช้า (08.00 - 12.00 น.) ในการลงทะเบียน
มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการลงทะเบียนจนกว่าจะลงทะเบียนได้ตามต้องการเฉลี่ยจ านวน 2 ครั้งต่อคน และ
นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ที่ร้านบริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนมากกว่าสถานท่ีอื่นๆ  ส าหรับสาเหตุของการมา
ใช้บริการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  เนื่องจากลงทะเบียนล่วงหน้าได้ แต่กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ไม่ครบ
ตามจ านวนที่ต้องการและเมื่อประสบปัญหาในการลงทะเบียนจะปรึกษาเพื่อนนักศึกษาหรือนักศึกษารุ่นพี่  ในด้าน
ปัญหาของการใช้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับมีปัญหาปานกลางเรียง
ตามล าดับดังนี้ ปัญหาด้านเวลาในการลงทะเบียน ปัญหาด้านสถานที่อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ปัญหาด้านบุคคลากร ปัญหาด้านอื่นๆ ในการลงทะเบียน ยกเว้นปัญหาด้านความถูกต้องในการลงทะเบียนมีปัญหา
อยู่ในระดับมีปัญหาน้อย 
 วัลลภ  จันทเรนทร์ (2552) ท าการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจคือแบบสอบถาม กลุ่มประชากร คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา2/2551 ที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พบว่าอายุและ
ลักษณะการมาเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในการลงทะเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัย
รามค าแหงแตกต่างกันโดยนักศึกษาอายุต่ ากว่า 20ปีและอายุ26-30 ปี มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเตอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่มีอายุ 20-25 ปีและนักศึกษาที่มาเรียนเป็นครั้งเป็นคราวมีความคิดเห็นต่อการ
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่มาเรียนเป็นประจ า ระยะเวลาใช้บริการลงทะเบียนเรียน ความถี่ใน
การเข้าใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวนการใช้บริการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกันโดยนักศึกษาที่ใช้เวลา 15-30 นาที 31-45 นาทีและ46-60 
นาทีมีความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่ใช้เวลามากกว่า 1 
ช่ัวโมงและนักศึกษาใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนมากกว่านักศึกษาที่ใช้บริการ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทุกวัน  ปัญหาในการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตด้านสถานที่อุปกรณ์ในการลงทะเบียน
เรียน ปัญหาด้านบุคลกร ปัญหาด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการลงทะเบียนเรียนและปัญหา
ด้านโปรแกรมการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นในการลงทะเบียนเรียนผ่ าน
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อินเตอร์เน็ตแตกต่างกันโดยนักศึกษาที่เข้าเว็บไซต์ได้ช้าและประมวลผลช้า มีผลต่อการลงทะเบียนเรียนผ่าน
อินเตอร์เน็ตมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการสถานที่บริการคอมพิวเตอร์ที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดให้และนักศึกษาที่ไม่ได้รับค าช้ีแจงขั้นตอนการใช้โปรแกรมลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับค าช้ีแจงที่ถูกต้องหรืออ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่จากส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี1-3/2015-2016 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล ช้ันปีท่ี 1-4 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังอิญ (Accidental Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ท า
การช าระค่าลงทะเบียนผ่านระบบPayment Gate Way 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ แบบสอบถามปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบ  SKY  โดยจัดท า 
แบบสอบถามแบบGoogle Doc แบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลปัญหาการลงทะเบียนผ่าน
ระบบSKYแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่1  ค าถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบค าถามได้เพียง
ค าตอบเดียว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check –List) 
  ส่วนที่2  การรับรู้ก าหนดการลงทะเบียนและการเตรียมลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  โดยให้
ผู้ตอบเลือกตอบค าถามได้เพียงค าตอบเดียว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check –List) 
  ส่วนที่3  ปัญหาในการใช้บริการผ่านระบบลงทะเบียนเรียน SKY โดยในแต่ละข้อจะมีข้อมูลให้
นักศึกษาเลือกตอบ 5 ระดับโดยใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
ผลการศึกษา 
 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการศึกษาที่ได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 339 ราย เพื่อศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการ
ช าระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบSKY ได้ผลดังนี้  
 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
 เพศ จ าแนกตามเพศพบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่2 
วิชาเอกที่นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาคือสาขาบริหารธุรกิจ  (BBA)   ช่วงเวลาที่เข้าใช้ระบบSKY นักศึกษาเข้าใช้ระบบ
เวลา 9.00 – 12.00 น. ช่องทางการเข้าระบบลงทะเบียนใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการเข้าระบบลงทะเบียน 
สถานท่ีเข้าใช้ระบบลงทะเบียน นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนท่ีบ้าน นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับระบบ  SKY นักศึกษา
จะติดต่อหน่วยงานบริหารการศึกษา  นักศึกษาใช้ระบบ  Payment Gateway  ในการช าระค่าลงทะเบียน  
 สรุปผลข้อมูลการรับรู้ก าหนดการลงทะเบียนและการเตรียมลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทราบก าหนดการลงทะเบียนจากWebsite MUIC SKY โดย
นักศึกษาทราบก าหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ระยะเวลาที่ก าหนดให้แต่ละช้ันปีลงทะเบียนมีความเหมาะสม 
นักศึกษามีแนวทางในการเลือกวิชาลงทะเบียนโดยตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปัจจุบันและเลือกลงทะเบียน
รายวิชาเอง นักศึกษาทราบจ านวนรายวิชาหรือหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนประจ าภาคเรียน นักศึกษาไม่เคยมี
ปัญหาเกี่ยวกับUsernameและPassword นักศึกษาใช้เวลารอการApproveจากAdvisorนาน1-3วัน ใช้ระบบ
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ลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลา 11-20 นาที ใช้ระบบลงทะเบียนเพื่อให้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยจ านวน  
1 ครั้ง นักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนในวันที่ไม่ ใช่วันลงทะเบียนและวันที่  Add,Drop และนักศึกษาช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนด้วยวิธีPayment Gateway  
ปัญหาในการใช้บริการระบบลงทะเบียนเรียนผ่านระบบSKY 
 ประเด็นปัญหาด้านระบบSKY  
พบว่านักศึกษามีปัญหาการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนLogin ใช้เวลานานจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ,ช้ันปี
ที่ศึกษา,วิชาเอกอยู่ในระดับปานกลาง   ด้านรูปแบบสีสันตัวอักษรไม่ชัดเจนจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
เพศ เพศชายมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
ช้ันปีท่ีศึกษา ช้ันปีท่ี1, 2 และ 3 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ช้ันปีท่ี4 มีปัญหาในระดับปานกลาง จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., BBA.และ Bsc. มีปัญหาในระดับน้อย ส่วนวิชาเอก Eng. มีปัญหาในระดับปานกลาง 
นักศึกษาไม่ทราบวิธีลงทะเบียนจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านช้ันปีท่ีศึกษา ช้ันปีที่1, 2และ 4มีปัญหาในระดับน้อย ส่วนช้ันปีการศึกษาที่3มีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., BBA.และ Bsc. มีปัญหาในระดับน้อย ส่วน
วิชาเอก Eng. มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด และระบบไม่แจ้งผลการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนจ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านเพศ เพศชายมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลด้านช้ันปีท่ีศึกษา ช้ันปีที่1, 2และ3 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ช้ันปีที่4 มีปัญหาในระดับปานกลาง จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., BBA., Bsc., และEng.มีปัญหาในระดับน้อย 
 ประเด็นปัญหาด้านระบบลงทะเบียนและการเพิ่ม/ถอนวิชา  
 แบบฟอร์มตารางสอนส าหรับเลือกลงทะเบียนจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ เพศชายมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านช้ันปีที่ศึกษา 
ช้ันปีที่1มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนช้ันปีที่2, 3 และ 4 มีปัญหาในระดับปานกลาง จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลด้านวิชาเอก B.A., Bsc.มีปัญหาในระดับน้อย ส่วนวิชาเอก BBA., Eng. มีปัญหาในระดับปานกลาง ไม่สามารถ
เลือกวิชาเรียนได้เองจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ เพศชายมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านช้ันปีท่ีศึกษา ช้ันปีที่1, 4มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วน
ช้ันปีที่2, 3 มีปัญหาในระดับปานกลาง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., Bsc. มีปัญหาในระดับ
น้อย ส่วนวิชาเอก BBA., Eng. มีปัญหาในระดับปานกลาง  วิชาที่เปิดสอนไม่ตรงกับวิชาที่ต้องการเรียนจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ,ช้ันปีที่ศึกษาและวิชาเอกอยู่ในระดับมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ระบบไม่มีการ
เตือนเมื่อท ารายการไม่ถูกต้องหรือเมื่อถึงวันสุดท้ายของการช าระค่าลงทะเบียนจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ด้านเพศและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านช้ันปีที่ศึกษา ช้ันปีที่ 1 มี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนช้ันปีที่2, 3และ4 มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ระยะเวลาที่เปิดให้ท าการAdd,Drop  
น้อยเกินไปจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลด้านช้ันปีที่ศึกษา ช้ันปีที่1, 2 มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนช้ันปีที่3,4 มีปัญหาอยู่ในระดับมาก จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., Bsc. และ Eng. มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนวิชาเอกB.B.A. มี
ปัญหาอยู่ในระดับมากและการแสดงข้อมูลจ านวนเงินค่าลงทะเบียนไม่ตรงกับระบบจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ด้านเพศช้ันปีท่ีศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
 ประเด็นปัญหาด้านบุคคลากรเพื่อติดต่อสอบถามระหว่างการลงทะเบียน 
 พบว่านักศึกษาคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ค าแนะน าจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ เพศชายมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อยส่วนเพศหญิงมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านช้ันปีที่
ศึกษา ช้ันปีที่1, 2 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนช้ันปีที่3, 4 มีปัญหาในระดับปานกลาง จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลด้านวิชาเอก B.A., B.B.A มีปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนวิชาเอก Eng. มีปัญหาในระดับน้อย เลขาประจ า
ภาคไม่สามารถตอบค าถามการลงทะเบียนจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
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จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านช้ันปีท่ีศึกษา ช้ันปีท่ี 1, 2 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนช้ันปีท่ี 3, 4 มีปัญหาใน
ระดับปานกลาง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านวิชาเอก B.A., Bsc และ Eng. มีปัญหาในระดับน้อยส่วน
วิชาเอก  B.B.A. มีปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง Advisor Approveช้าจ าแนกตามสถานภาพสว่นบุคคลด้านเพศ, ช้ัน
ปีที่ศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  จ าแนกตามวิชาเอก วิชาเอก B.A., B.B.A. และ Bs.c. มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนวิชาเอก Eng. มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  ระยะเวลารอใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่การเงินจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ, ช้ันปีที่ศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  ระบบขัดข้องระหว่างการ
ลงทะเบียนจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านช้ันปีที่ศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศอยู่ในระดับปานกลาง  ช าระค่าลงทะเบียนไม่ส าเร็จจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ด้านเพศ, ช้ันปีท่ีศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  ช าระค่าลงทะเบียนส าเร็จแต่สถานะไม่เปลี่ยนเป็นPAID
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ , ช้ันปีที่ศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  หาปุ่มPayment 
Gatewayไม่เจอจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ, ช้ันปีท่ีศึกษาและวิชาเอกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SKY ผลการวิจัยที่ได้คือเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาและความต้องการใช้บริการ
ระบบลงทะเบียนเรียน SKY แตกต่างกันในปัญหาเรื่องรูปแบบสีสันตัวอักษรไม่ชัดเจน, ไม่แจ้งผลการด าเนินการแต่
ละขั้นตอนที่ใช้ระบบ, แบบฟอร์มตารางสอนส าหรับเลือกลงทะเบียนไม่ชัดเจนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนในปัญหาข้ออื่น ๆ มีปัญหาไม่แตกต่างกัน 
 2. ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการช าระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบSKY แตกต่าง
กันผลจากการวิจัยที่ได้คือ มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม(Sig.)ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวANOVA
และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี  Scheffe  ในข้อ 3, 8, 9, จึงต้องมีการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ในข้อ3)  ปัญหาไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนพบจ านวน 4 คู่ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
มีปัญหาไม่ทราบวิธีการลงทะเบียน มากกว่า ช้ันปีท่ี 4, ช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3   นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีปัญหาไม่ทราบ
วิธีการลงทะเบียน มากกว่า ช้ันปีที่ 2และ ช้ันปีที่3 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีปัญหาไม่ทราบวิธีการลงทะเบียน มากกว่า 
ช้ันปีท่ี3  8)  ปัญหาไม่มีการเตือนเมื่อท ารายการไม่ถูกต้องหรือถึงวันสุดท้ายของการช าระค่าลงทะเบียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 1 คู่  ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี4 มีปัญหาไม่มีการเตอืนเมื่อท ารายการไม่
ถูกต้องหรือถึงวันสุดท้ายของการช าระค่าลงทะเบียนมากกว่านักศึกษาช้ันปีที่1  9)  ปัญหาระยะเวลาที่เปิดให้ท าการ 
Add,Drop  น้อยเกินไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่  ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่3 มี
ปัญหาระยะเวลาที่เปิดให้ท าการ  Add,Drop  น้อยเกินไป  มากกว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สามารถน าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้เพื่อพัฒนา
ระบบการลงทะเบียนเรียนSKY ต่อไปในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้
 1. ในด้านระบบขัดข้องระหว่างลงทะเบียนที่พบปัญหายังมีอยู่มากเนื่องจากนักศึกษาเข้าใช้ระบบ
พร้อมกันเป็นจ านวนมาก  
 2. ในด้านปัญหาระยะเวลาการเปิดให้Add, Drop น้อยเกินไปโดยอาจจะพิจารณาให้เพิ่มระยะเวลาใน
การAdd, Dropหรือเพิ่มการรับรู้ระยะเวลาการAdd, Dropให้เข้าถึงนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรจัดให้มีคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อความง่ายต่อการใช้งานโดยอาจจะท าเพิ่มในระบบ
ลงทะเบียนSKY เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปดูวิธีการลงทะเบียน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสารโดยจ ากัดการศึกษาเฉพาะในปีงบประมาณ 2561 ผลการวิจัย
พบว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มี 2 รูปแบบ คือ (1) การจัดสรรงบประมาณในรูป
ของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยตรง ซึ่งจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (2) การจัดสรรงบประมาณโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากส่วนกลางให้เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ ด าเนินการเอง ส่วนแนวทางในการกระจายอ านาจให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ก าหนดให้ไม่เกินปี พ.ศ.2561 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมี
รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี พ.ศ.2566 และเพื่อให้การด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ 3 ระยะ คือ ระยะ
เร่งด่วน (พ.ศ.2561) ระยะปานกลาง (พ.ศ.2562-พ.ศ.2564) และระยะยาว (พ.ศ.2565-พ.ศ.2570) โดยในปี พ.ศ.
2561 ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร้อยละ 100.12 ของเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 21.4 ของสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล ซึ่งส านักงบประมาณได้ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนองนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีการเบิกจ่ายจริงเพียงร้อยละ 
64.78 จะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองศรีสะเกษนั้นยังมีการเบิกจ่ายอยู่ในระดับที่ต่ าโดยเฉพาะงบประมาณตามโครงการ
ถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมท าให้เป็นปัญหาต่อการด าเนินนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นซึ่งเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ คือ (1) ปัญหาด้านการวางแผน (2) ปัญหาด้านงบประมาณ (3) ปัญหาด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง 
(4) ปัญหาด้านบุคลากร (5) ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจท่ีราชการส่วนกลางให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
 
ค าส าคัญ: การกระจายอ านาจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
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Abstract 
 This study employs a documentary research which focuses only on the budget of the 
fiscal year 2018. The result of this study shows that there are two ways of allocating budget to 
Sisaket Muang Municipality. These include (1) direct budget allocation in the form of general 
support fund and specific activity support fund and (2) budget allocation via job transfer, project, 
and activity initiated by the central government. The guideline of decentralization to Sisaket Muang 
Municipality indicates that revenue of Sisaket Muang Municipality needs to increase not less than 
20 and 35 percent of the government revenue within the year 2018 and 2023 respectively. In order 
to get an efficient operation of the Sisaket Muang Municipality, there are three stages of operation 
plan: urgent stage (2018), moderate stage (2019-2021) and long-term stage (2022-2027). In 2018, 
Sisaket Muang Municipality has received 21.4 percent of the government revenue or 100.12 percent 
of allocated budget to Sisaket Muang Municipality. Although the Bureau of the Budget was efficient 
in budget allocation, the actual expenditures were only 64.78 percent of the allocated budget to 
Sisaket Muang Municipality which was relatively at the low rate. This brings problems to the 
implementation of the decentralization policy which can be described as follows: (1) planning 
problem (2) budget allocation problem (3) purchasing problem (4) human resource management 
problem and (5) administration transformation problem. 
 

Keywords: Decentralization, Local Administrative Organization, Muang Municipality 
 

บทน า 
 การพัฒนาท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวคือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการปฏิรูปการเมืองและเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) และรัฐธรรมนูญฉบับนี้เองที่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ มีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้เอง มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง รวมไปถึงได้มีการออกพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถปกครอง
ตนเองและร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในท้องถิ่นตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองและการ
พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนโดยตรง เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 การที่รัฐบาลพยายามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการคลังถือเสมือนรัฐบาลได้พยายาม
กระจายอ านาจ (Decentralization) ไปสู่ท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการคลายอ านาจจากส่วนกลางมิให้รวมอยู่จุดเดียว 
(Macmanon 1961, 15) และเมื่อพิจารณาในด้านการเมือง การปกครองแล้วจะเห็นได้ว่าการกระจายอ านาจนั้น
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลกลางจากส่วนกลางที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับ
ภูมิภาคหรือท้องถิ่นมีโอกาสที่จะพิจารณาตัดสนิใจในเรื่องที่ส าคัญๆ ของท้องถิ่นได้ (จรูญ สุภาพ 2512, 35) ทั้งนี้การ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นรูปแบบที่อิสระมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับระดับการกระจายอ านาจการปกครองจาก
สว่นกลางให้ท้องถิ่นด้วย 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านมา ยังไม่
ประสบความส าเร็จมากนักเนื่องจากขาดความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เพราะการปกครองและการบริหารประเทศไทย
ยังมีลักษณะที่พยายามดึงและรวบอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางโดยใช้การปกครองในรูปแบบราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมี



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

263 

จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาเอกภาพและประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการปกครองเพื่อความมั่นคงมากกว่า รวมไปถึง
การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการคลังของประเทศ จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของการกระจาย
อ านาจที่มีต่อการปกครองในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยพบว่า ส่วนกลางยังควบคุมอ านาจท้องถิ่นอยู่อย่างมาก 
ท าให้ท้องถิ่นขาดอิสระในการท างาน ประกอบกับท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินภารกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และรูปแบบการปกครองของไทยที่มีการเน้นอ านาจจากเบื้อง
บนโดยที่อ านาจ การตัดสินใจในการก าหนดนโยบายต่างๆ มาจากผู้บริหารประเทศสูงสุด โดยใช้ระบบราชการเข้า
ควบคุมท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังมีความเฉื่อยชาต่อการเมืองหมายถึง ความไม่สนใจที่เข้าร่วมใน
การปกครองเท่าที่ควรตลอดจนรูปแบบการปกครองยังคงยึดเอารูปแบบสถาบันจากทางตะวันตกมากเกินไป จึงท าให้
นโยบายของผู้บริหารระดับชาติต่อการปกครองท้องถิ่นซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ยังไม่เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์
อย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 (อิสเรศ ฐิติมานะกุล 2522, 14-17) 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในท่ีนี้หมายถึง เทศบาล จึงเป็นการผลักดันให้รัฐบาลกลางได้กระจายอ านาจ
การปกครองตนเองที่ได้ผูกขาดไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ไปคืนให้กับท้องถิ่นเพื่อท่ีจะท าให้ท้องถิ่นได้มีอิสระมากขึ้นใน
การจัดการปกครองตนเองเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสภาพปัญหาของชุมชนนั้นๆ เอง 
(มนวิภา วงศ์รุจิระ 2535, 56-60)  
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการที่ผลักดันให้เกิดการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารงบประมาณ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย
เร่งรัดการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลังไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานส าคัญที่เข้ามา
รับผิดชอบในการบริหารจัดการก็คือ ส านักงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน การบริหารงานงบประมาณและ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาที่สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
เป็นส าคัญ ส านักงบประมาณจึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบงบประมาณมาโดยตลอด และเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงมุ่งเน้นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการด าเนินแผนงาน แผนคนและแผนเงิน ตลอดจนมีอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร และสามารถตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้เอง ทั้งนี้ เพื่อส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างเป็นระบบ โดยนัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ภารกิจของส านักงบประมาณในด้านการจัดสรรงบประมาณใน
ด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุน สมทบเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยทั้งนี้เพื่อส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้
ให้ประชาชนเป็นส าคัญ ในปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
ได้มีการด าเนินการ 2 รูปแบบ คือ 
 1. การจัดสรรงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ซึ่ง
จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 2.  การจัดสรรงบประมาณโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะรับถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปด าเนินการแทนมากขึ้นต่อไปในอนาคตและ
เพื่อให้กระบวนการจัดสรรเงินงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารงบประมาณดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ส านักงบประมาณด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีศักยภาพท่ีจะรองรับภารกิจท่ีจะได้รบัถ่ายโอนภารกิจและบริหารจัดการงบประมาณที่
จะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน คือ 
  2.1 เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลมีความสามารถในการวางแผน พัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ท่ีตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
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ขณะเดียวกันสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนารวมถึงการบริหารการจัดการ การด าเนินกิจกรรม/งานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดความ
ต้องการ วางแผนด าเนินกิจกรรมรวมถึงการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ ได้ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการกระจายอ านาจ มีความหมายที่หลากหลายมิติซึ่งประกอบด้วยด้านการปกครอง การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของการกระจายอ านาจได้ว่า 
 1. การกระจายอ านาจ คือ หลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยซึ่ง
เปรียบเสมือนรากฐานที่จะก่อให้เกิดการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 2. การกระจายอ านาจ เป็นการถ่ายโอนภารกิจ หรือการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) และมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  
 กล่าวโดยสรุปแล้วผลของการกระจายอ านาจดังกล่าว จะน าไปสู่เป้าหมายส่วนร่วมของรัฐ นั่นคือ สังคม
ซึ่งประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมีการประสานความต้องการและการ
ตอบสนองที่ราบรื่นเหมาะสมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการกระจายอ านาจให้เทศบาลเมืองศรสีะเกษ 
 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อ
สนองนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการการศึกษาถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่มีผลต่อการกระจายอ านาจให้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จ ากัดการศึกษาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เท่านั้น การ
วิจัยนี้จะเป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ และการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะ
เกษ 
 
ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและการ
บริหารจัดการของจังหวัดศรีสะเกษ 
 จากการประมวลข้อมูลสภาพทั่วไป แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษและก าหนดปัจจัย
ประกอบในการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) สามารถสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพในแต่ละด้านดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
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 จากข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษเมื่อพิจารณาโครงสร้างการผลิตมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี พ.ศ.2561 ในจ านวน 16 สาขาพบว่าที่ท ารายได้มากที่สุด คือ สาขาการค้าปลีก
คิดเป็นร้อยละ 22.51 สาขาการเกษตรและป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 22.16 และสาขาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.69 
 ด้านจุดแข็ง มีพื้นที่การเกษตรมาก มีแหล่งน้ าต้นทุนเพียงพอและแหล่งกักเก็บน้ าที่จะช่วยท าการเกษตร
ได้มาก มีเกษตรกรที่มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่างๆ ในบางอย่างเป็นสินค้าส่งออก แรงงานมีจ านวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานดอกล าดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไท งานเงาะ ทุเรียนของดีศรีสะเกษ ที่
มีช่ือเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งผลผลิตและการท่องเที่ยวเข้าถึงทุก
หมู่บ้าน มีเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลก “นครวัด” และมีช่องทางการค้าระหว่างประเทศ คือ ด่านถาวรช่องสะง า 
อ าเภอภูสิงห์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากร ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ให้กับจังหวัดศรีสะเกษต่อไป 
 ด้านจุดอ่อน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน รายได้ GPP รวมของจังหวัดศรีสะเกษ 36,142 
บาท/คน/ปี ซึ่งต่ าเป็นอันดับ 75 ของประเทศไทย เนื่องจากมีรายได้ต่ า ค่าใช้จ่ายสูง มีหนี้สินมาก ผลผลิตปศุสัตว์
ขนาดกลาง (โค-กระบือ) ขนาดเล็ก (สุกร) และสัตว์น้ ายังมีน้อย เมื่อเทียบกับพ้ืนที่การเกษตร และจ านวนเกษตรกร
การตลาดยังไม่ชัดเจน แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะและขาดวินัย น้ าเพื่อการเกษตรในฤดูกาลแล้งไม่เพียงพอ 
เนื่องจากแหล่งน้ าไม่สามารถเก็บกักน้ าได้นาน ระบบชลประทานมีน้อยสภาพดินส่วนมากขาดความอุดมสมบูรณ์โดย
เป็นดินทรายจัดและดินเค็ม ในส่วนของด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดสู่ประชาคมอาเซียน ประชาชนยังไม่มี
ความรู้เท่าที่ควร 
 ด้านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก 
กองทุนหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปริมาณน้ าฝนตกเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs 
รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วย 
 ด้านอุปสรรค พบว่า มีพื้นที่บางส่วนประสบปัญหาจากอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก ร าคาผลผลิตทาง
การเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกลไกตลาดกลางของประเทศไทย ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน เนื่องจากเส้น
เขตแดนระหว่างประเทศไม่ชัดเจนและความหวาดระแวงจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกรณีปราสาทเขาพระวิหาร การ
เปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้ถูกแย่งตลาดสินค้าราคาถูกและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะ
เกษแล้วเห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด มีพื้นที่การเกษตรมาก มีน้ าเป็นต้นทุนเกษตรกรมีทักษะมีการ
พัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า รองลงไปเป็น
การส่งเสริมปศุสัตว์ การประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยในเรื่องข้าวหอมมะลิ การด าเนินการต้องจัดเป็นโซน
พื้นที่เป็นรายต าบลหรืออ าเภอให้ชัดเจน ที่จะท าการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยหรือข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ส่วน
การท่องเที่ยวจะต้องพัฒนาให้โดดเด่น โดยบรรจุกิจกรรมต านานที่เป็นเอกลักษณ์และจัดผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลก
โดดเด่นและจัดเป็นวงจรการน าเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน ในท้องถิ่นได้ส าหรับด้านการค้าการลงทุน หากมี
การด าเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องสะง าและเปิดใช้งานแล้วคาดว่าจะส่งผลให้การค้าบริเวณชายแดนมี
มูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
 2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
 ด้านจุดแข็ง เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ด้านการสาธารณสุขมีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเพียงพอ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ แต่ต้องป้องกันไว้ เพราะมีความส าคัญต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
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 ด้านจุดอ่อน อัตราการเรียนต่อมัธยมปลายต่ าและขาดการเช่ือมโยงบูรณาการตั้งแต่ระดับจังหวัดอ าเภอ
และต าบล หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ประชากรวัยแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่ มีเด็กและคนชราอยู่ในพื้นที่ ก่อให้เกิด
สังคมอ่อนแอ ขาดการประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างเป็นระบบ ประชาชนมีภาระหนี้สินครัวเรือน 
 ด้านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ด้านอุปสรรคกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อปัญหา
สังคมของจังหวัด เช่น ปัญหาอบายมุข ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน ปัญหาครอบครัว ทางการศึกษาโดยมีเด็ก
ออกกลางคันประมาณร้อยละ 1 
 เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาสังคมของจังหวัดศรีสะเกษแล้วเห็น
ว่าศักยภาพด้านสังคมของจังหวัด มีโครงสร้างการศึกษาดี แต่เพื่อให้เป็นสังคมน่าอยู่จะต้องเร่งรัดพัฒนาคนให้มี
คุณภาพสอดรับกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ให้มีความประหยัด มีแผนชีวิตโดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนา
คนให้มีความรู้และมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้มีความสุขในพื้นที่ แรงงานไม่อพยพออกนอกพื้นที่ 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น สังคมชุมชนเข้มแข็งให้เป็นศรีสะเกษน่าอยู่ให้ได้ 
 3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านจุดแข็ง มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญหลายสายไหลผ่าน แต่ต้องปรับปรุงให้แหล่งน้ าสามารถกักเก็บ
น้ าเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดได้ส่งเสริมให้มีเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และลดปัญหา
โลกร้อน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 ด้านจุดอ่อน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายอยู่ในอัตราสูง เกิดความแล้งแห้งท าให้เกิดผล
กระทบทางการเกษตรและปัญหาสังคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานแหล่ง
น้ าธรรมชาติบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน รับน้ าเก็บน้ าได้ปริมาณน้อย ทรัพยากรป่าไม้มีจ านวนน้อยเนื่องจากถูกแผ้วถาง
เพื่อท าการเกษตรกรรมและบางส่วนถูกลักลอบตัดไม้ ท าให้มีผลเสียต่อนิเวศน์และส่งผลให้ประสบปัญหาภาวะโลก
ร้อน คุณภาพดินส่วนมากเป็นดินไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานาน และลักษณะดินเป็นดินทรายจัดและ
ดินเค็ม คุณภาพน้ าและปริมาณน้ าเสียมีเพิ่มขึ้น 
 ด้านโอกาส กระแสความตื่นตัวภาวะโลกร้อน ท าให้จังหวัดตระหนักถึงความส าคัญ และหันมาใช้พลังงาน
ทดแทนและเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 
 ด้านอุปสรรค สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดภัยธรรมชาติแก่งจังหวัด เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย 
วาตภัย และภัยต่างๆ 
 เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เห็นว่าจังหวัดศรีสะเกษมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่
ส าคัญหลายสายไหลผ่าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายอยู่ในอัตราสูง เกิดความแห้งแล้งท าให้
เกิดผลกระทบทางการเกษตรและปัญหาสังคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน 
การถูกลักลอบตัดไม้ ท าให้มีผลเสียต่อนิเวศน์และส่งผลให้ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน คุณภาพดินส่วนมากเป็นดิน
ไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานานและลักษณะดินเป็นดินทรายจัดและดินเค็มคุณภาพน้ าและปริมาณน้ า
เสียมีเพิ่มขึ้น กระแสความตื่นตัวภาวะโลกร้อน ท าให้จังหวัดตระหนักถึงความส าคัญและหันมาใช้พลังงานทดแทน
และเกษตรอินทรีย์ 
 4. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย 
  ด้านจุดแข็ง จังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับ
จังหวัดพระวิหาร จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน และจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นเมืองคู่มิตรกัน รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นด้วย 
  ด้านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้การด าเนินการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดของฝ่ายไทย กับจังหวัดของฝ่ายกัมพูชา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
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  ด้านอุปสรรค มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดและเป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพย์ติดสู่ภูมิภาค
อื่นมีปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากเส้นเขตแดนระหว่างประเทศยังไม่ชัดเจนและความหวาดระแวง
จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรณีปราสาทเขาพระวิหาร 
  เมื่อวิเคราะห์ลักษณะอุปสรรค เห็นว่าจังหวัด มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดที่ลักลอบ
น าเข้ามาทางรอยต่อตามแนวชายแดน และปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน
เนื่องจากเส้นเขตแดน ระหว่างประเทศไม่ชัดเจน ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดแต่ยังมีโอกาสใน
การพัฒนาคือ นโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
 5. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 
 ด้านจุดอ่อน บุคลากรภาครัฐยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่าที่ควรเมื่อ
วิเคราะห์ลักษณะจุดอ่อน เห็นว่าจังหวัดยังขาดการด าเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน 
ทั้งในระดับประชาชนและระดับหน่วยงานภาครัฐ 
 
 แผนการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส านักงบประมาณให้ก าหนดแผนการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
ด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ส านักงบประมาณ 
2561, 53-72) คือ 
 1. แผนระยะเร่งด่วน (Short-Term Plan) พ.ศ.2561 
 ให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของ
ประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวงเงิน 
161,000 ล้านบาท ด าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 
 1.1 เพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการแบ่งรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีจาก
ส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่ากับ 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 1.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 1.3 จัดสรรงบประมาณโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการและกิจกรรมจากส่วนกลางในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จาก 22 หน่วยงาน รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 32,339.60 ล้านบาท 
 2. แผนระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) พ.ศ.2562-พ.ศ.2564 
 การด าเนินงานก าหนดแผนระยะปานกลางเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอน “คน” 
นอกเหนือจากถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 (1) ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจที่ซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนกลาง โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดหาหรือจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลต่อภาระด้าน
งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
 ส าหรับการจัดสรรงบประมาณ ส านักงบประมาณได้ด าเนินการโดยใช้ระบบการจัดท า งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน (Result-Based Budgeting) เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง และการ
จัดสรรตรงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้สัดส่วนการเพิ่มในอัตราเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี และคาดว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะสามารถจัดสรรงบประมาณทั้งในรูปการจัดสรรรายได้จากการเก็บภาษี การจัดสรร
เงินอุดหนุนตรง และการถ่ายโอนงบประมาณจากส่วนกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 29 ของรายได้ของประเทศ ซึ่งมีการ
ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามศักยภาพของความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
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  2.1 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาความพร้อม
การจัดสรรงบประมาณจะยึดหลักเกณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 จัดสรรให้มีลักษณะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปคือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว 
  ส่วนที่ 2 จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ จัดสรรตามตัวแปรเพื่อการพัฒนาโดยยึด
หลักการจัดสรรกระจายรายได้ทั่วถึงทุกแห่ง 
  ส่วนที่ 3 การถ่ายโอนเงินงบประมาณจากส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ค านึงถึงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ทันทีซึ่งราชการส่วนกลางจะอยู่ในฐานะพี่เลี้ยงดูแลด้าน
วิชาการ 
  2.2 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาความพร้อมในระดับปานกลางตามการพัฒนามาตรฐานการ
จัดการทางด้านการเงิน 7 ด้าน คือ (1) การวางแผนงบประมาณ (2) การค านวณต้นทุนกิจกรรม (3) การจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (5) รายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน (6) การบริหารสินทรัพย์ และ (7) การตรวจสอบภายใน แนวทางการจัดสรรงบประมาณในกลุ่มนี้จะเน้น
ในด้านการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการเงินและการก าหนดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) มากขึ้นนอกเหนือไปจากการ
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้กลุ่มที่ 1 ซึ่งการพิจารณาจัดสรรในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รายได้+เงินอุดหนุน) ในกลุ่มนี้จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลการจูงใจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดีในอนาคต 
  2.3 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินไว้ครบถ้วน ทั้ง 7 ด้าน ซึ่ง
แนวทางการจัดสรรงบประมาณจะมุง่เน้นในลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นรายแผนงาน งาน/โครงการ มาตรา 30 
(5) ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2542 
โดยที่รัฐอาจจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของงาน/โครงการนั้นทั้งหมดร้อยละ 100 หรืออาจจัดสรรให้ส่วนหนึ่ง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบอีกส่วนหนึ่งก็ได้ 
 ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางส าหรบักลุ่มนี้ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 30 
(1) ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
อย่างครบถ้วน 
 จะเห็นได้ว่า แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะกลางจะมุ่งเน้นใน
ด้านผลสัมฤทธ์ิของผลงานท่ีจะได้รับจากการใช้จ่ายเป็นหลัก 
 3. แผนระยะยาว (Long-Term Plan) พ.ศ.2565-พ.ศ.2570 
 การด าเนินงานในช่วงนี้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 30 (4) ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ก าหนดให้ในระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ.2566 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ (รายได้+เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 35 และคาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้เพียงพอในการผลิตบริการสาธารณะอย่าง
สมบูรณ์และครบถ้วน 
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะนี้มุ่งเน้นผลลพัธ์ของการจัดสรร
เป็นประเด็นส าคัญ โดยมี 2 ลักษณะ คือ 
  3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นการจัดสรรตามค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกิจกรรม (Unit Cost) ที่ก าหนดไว้ 
โดยค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเกิดจากกระบวนการถ่ายทอดแผนออกเป็นแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรมซึ่งมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่จะแสดงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการปฏิบัติแผนงาน งาน/
โครงการ แล้วน ากิจกรรมมาถ่ายทอดเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมกับประมวลผลเป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วยส าหรับใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรในลักษณะนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดขาด
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนตามขอบเขตความรับผิดชอบและถ่ายทอดแผนเป็นค่าใช้จ่าย โอกาสจะได้รับการ
จัดสรรมีน้อยมาก 
  3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะเรื่องตามนโยบายของรัฐบาลหรือรัฐ
มอบหมาย โดยรัฐจัดสรรค่าใช้จ่ายของกิจกรรมนั้นทั้งหมดร้อยละ 100 หรืออาจจัดสรรให้ส่วนหนึ่งและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสมทบอีกส่วนหนึ่ง 
 เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ จึงได้มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
รองรับแผนการด าเนินงานงบประมาณจึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผล
ความส าเร็จ ดังนั้นส านักงบประมาณจึงได้ก าหนดแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับแผนการด าเนินการดังกล่าว 
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการใน 2 รูปแบบคือการจัดสรรในรูป
ของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรงซึ่งจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ กับการจัดสรรโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการในการจัดสรรงบประมาณจะแตกต่างกันไปตามประเภทและชั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 75 แห่ง 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6,965 แห่ง 
  2.1 ช้ันหนึ่ง จ านวน 74 แห่ง เกิน 20 ล้านบาท 
  2.2 ช้ันสอง  จ านวน 79 แห่ง เกิน 12-20 ล้านบาท 
  2.3 ช้ันสาม  จ านวน 206 แห่ง เกิน 6-12 ล้านบาท 
  2.4 ช้ันสี่   จ านวน 842 แห่ง เกิน 3-6 ล้านบาท 
  2.5 ช้ันห้า  จ านวน 5,546 แห่ง เกิน 0.15-3 ล้านบาท 
  2.6 สภาต าบล  จ านวน 218 แห่ง ต่ ากว่า 0.15 ล้านบาท 
 3. เทศบาล  จ านวน 1,129 แห่ง 
  3.1 ช้ันหนึ่ง จ านวน 22 แห่ง 
  3.2 ช้ันสอง  จ านวน 38 แห่ง 
  3.3 ช้ันสาม จ านวน 27 แห่ง 
  3.4 ช้ันสี่   จ านวน 30 แห่ง 
  3.5 ช้ันห้า-ช้ันเจ็ด  จ านวน 1,102 แห่ง 
 4. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
  4.1 กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง 
  4.2 เมืองพัทยา  จ านวน 1 แห่ง 
ที่มา: ส านักงบประมาณ, 2561.การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 
หน้า 19-20. 
 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ 2 ลักษณะ (ส านัก
งบประมาณ 2561, 19-28) คือ 
 1. การจัดสรรในรูปของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเป็นการจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการของประชาชน โดยการจัดสรรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2561 
รัฐบาลได้พยายามจัดสรรให้กระจายอย่างทั่วถึงในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระจายงบประมาณได้ให้เป็น
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ธรรม ซึ่งส านักงบประมาณร่วมกับกรมการปกครองได้ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดย
มุ่งเน้นให้ความส าคัญไปสู่พื้นที่ที่มีความยากจนเป็นล าดับแรกกล่าวคือ ถ้าพื้นที่ที่ใดมีความยากจนมากจะได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนมากกว่าพ้ืนท่ีอื่น ๆ 
 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1.1 จัดสรรให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
โดยผ่านกรมการปกครอง 
  จัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยจัดสรรตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านัก
งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนองนโยบายการกระจายอ านาจ  คือ 
  เทศบาลมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ให้กับเทศบาล จ านวน 1,129 แห่ง  คือ 
  เงินอุดหนุนทั่วไป 
  จัดสรรงบประมาณตามจ านวนประชากร 150 บาทต่อคน 
  จัดสรรงบประมาณตามช้ันของเทศบาล โดยก าหนด 
  ช้ันท่ีหนึ่ง  แห่งละ  700,000 บาท 
  ช้ันท่ีสอง  แห่งละ  800,000  บาท 
  ช้ันท่ีสาม  แห่งละ    1.2 บาท 
  ช้ันท่ีสี่  แห่งละ    1.3 บาท 
  ช้ันท่ีห้า  แห่งละ    1.4 บาท 
  ช้ันท่ีหก  แห่งละ    1.4 บาท 
  ช้ันท่ีเจ็ด  แห่งละ    1.4 บาท 
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  ก. จ านวนร้อยละ 60 จัดสรรงบประมาณให้เท่ากันทุกแห่ง 
  ข. จ านวนร้อยละ 40 จัดสรรงบประมาณตามตัวแปร คือ 
   ก) จ านวนร้อยละ 40 จัดสรรงบประมาณตามรายได้ของเทศบาล 
   ข) จ านวนร้อยละ 20 จัดสรรงบประมาณตามความหนาแน่นของประชากร 
   ค) จ านวนร้อยละ 40 จัดสรรตามจ านวนประชากร 
  2. จัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีและทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส านักงบประมาณได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส านักงบประมาณ 2561, 38-43) คือ 
 1. การบริหารงบประมาณในรูปเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง 
  1.1 กรมการปกครองรับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานะ
เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตวิิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้รับการจัดสรรจากส านกั
งบประมาณ กรมการปกครองจะแจ้งให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนขบวนการงบประมาณ 
  1.2 การอนุมัติเงินประจ างวด ส านักงบประมาณอนุมัติเงินประจ างวดผ่านกรมการปกครองไปยัง
จังหวัดและไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนเมืองพัทยา ส านักงบประมาณจะจัดสรรผ่านไปยังจังหวัดและไปสู่
เมืองพัทยา กรณีกรุงเทพมหานคร จะจัดสรรให้โดยตรง 
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  1.3 การบริหารงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2502 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ.2542 และ
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนดโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามกระบวนการหรือระเบียบที่ก าหนดไว้หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการจากท่ีได้รับงบประมาณไว้
ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณโดยผ่านกรมการปกครอง 
 2. การบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. การบริหารงบประมาณตามโครงการการถ่ายโอนฯ ในกรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงและการใช้เงิน
ประจ างวดเหลือจ่าย ได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการแทนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดนอกเหนือจากเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ตามระเบียบว่าดว้ย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ.2524 และหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติอื่นๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 สรุป ได้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรไว้ 2 
รูปแบบ คือ การจัดสรรในรูปของเงินอุดหนุนเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง (เงินอุดหนุนทั่วไปและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กับอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดสรรโดยการถ่ายโอนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากส่วนกลาง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 รัฐบาลโดยส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนองนโยบาย
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 172,691.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 ของ
สัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล ซึ่งส านักงบประมาณสามารถสนองนโยบายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การ
เบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ด าเนินการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 22 หน่วยงาน ยังมีการเบิกจ่ายในภาพรวมค่อนข้าง
ต่ า ซึ่งจากการติดตามผลดังกล่าว ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษในด้าน
ต่างๆ คือ 
 

ปัญหาด้านการวางแผน 
 แผนพัฒนาเทศบาลที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษใช้จะเป็นกรอบในการจัดท าโอนงาน/
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามเทศบัญญัติได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารสว่น
เทศบาลมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ ซึ่งในการจัดท าแผนควรมีการประสานโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นนั้น 
 การจัดท าแผนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการจัดท าแผนไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได้ และแผนระยะ 3 ปี และในการจัดท าแผนต่างๆ นั้น เทศบาลยังขาดการประสานงานระหว่างแผนต่างๆ 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน 
 นอกจากน้ีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เป็นโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น เช่น การสร้างถนนคอนกรีตปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนลาดยาง เป็นต้น ซึ่ง
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ควรมีการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของชุมชนด้วย 
 

ปัญหาด้านงบประมาณเทศบาล 
 การจัดท างบประมาณมีความส าคัญต่อการบริหารงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษใน
การจัดท างบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้แก่ ปลัดเทศบาล หรือผู้ที่กรรมการบริหารเทศบาล มอบหมายตาม
ขั้นตอน คือ เมื่อร่างงบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเทศบาลก็ต้องเสนอสภาของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม เมื่อสภาฯ เห็นชอบก็จะเสนอให้
นายกเทศมนตรีเทศบาลพิจารณาอนุมัติ เมื่อนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ ประธานกรรมการบริหารก็ลงช่ือท้าย
ข้อบังคับ และประกาศใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษมาจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนในส่วนของเงินรายได้นั้น เทศบาล
จะมีงบประมาณในส่วนน้ีมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 4-5 และส่วนใหญ่การจัดเก็บรายได้ของ เทศบาลอยู่
ในระดับต่ า เนื่องจากสถานที่อยู่ไกลท าให้ขาดบุคลากรที่จะจัดเก็บ ท าให้งบประมาณในส่วนนี้มีจ ากัด ส า หรับเงิน
อุดหนุนพบว่าเทศบาลเมืองศรีสะเกษยังต้องการรับเงินอุดหนุนจากรัฐมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากมีรายจ่ายประจ า
เป็นจ านวนมากท าให้ไม่สามารถน าเงินรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินโครงการตามแผน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่งบประมาณยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบประมาณแบบใหม่ซึ่งมุ่งเน้นผลงานท าให้
ขาดการก าหนดตัวช้ีวัดของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เสนอถึงความส าเร็จของงาน 
 ปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 เทศบาลส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ ท าให้การ
ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขัดต่อระเบียบที่ก าหนดและบางแห่งยังมีการสมยอมในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง
ขัดกับระเบียบพัสดุ 
 นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่สนใจศึกษา
เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี ท าให้ระบบบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง เทศบาล บางแห่งยัง
ไม่มีรายงานสรุปฐานะการเงินงบดุลประจ าปีให้ประชาชนทราบอีกด้วย 
 

ปัญหาด้านบุคลากรเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษให้ประสบความส าเร็จ ปัจจุบัน เทศบาลมีอัตราข้าราชการเพียง 3 อัตรา 
ซึ่งขณะนี้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปริมาณมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยลูกจ้างตามโครงการ มาตรการ
เสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) เพื่อช่วยปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ
บางแห่งมีพื้นท่ีห่างไกลท าให้ลูกจ้างลาป่วยท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากน้ีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เพิ่งจัดตั้งได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาบุคลากรต่างๆ ส่วนใหญ่เพิ่งได้รับการบรรจุดังนั้น บุคลากรส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ เช่นในด้านการ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ในด้านของการขาดความแม่นย าในระเบียบวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะด้านพัสดุ ด้านการเงิน 
การคลัง ฯลฯ รวมทั้งขาดบุคลากรด้านช่างที่มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ด้านวิ ศวกรรม ตลอดจนขาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจทดสอบคุณภาพงานอีกด้วย 
 ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจที่ราชการส่วนกลางให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การถ่ายโอนภารกิจราชการส่วนกลางให้ท้องถิ่นซึ่งขณะนี้ได้มีการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมการบริการสาธารณะให้แก่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้นถ้าเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษมีความสามารถในการ
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บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว น่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ปัจจุบันพบว่า หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของของงบประมาณได้แจ้งโครงการถ่ายโอนงานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองศรีสะเกษล่าช้าและมีแนวปฏิบัติไม่ชัดเจนและไม่มีการให้ค าแนะน าปรึกษาการ
ด าเนินงาน นอกจากน้ียังไม่มีการส ารวจถึงความต้องการและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 เพื่อให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นและสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จ จึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษในการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ 
 1. ด้านการวางแผน  
  1.1 ควรอบรมเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Dissemination) ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้องรับโอนงาน/
กิจกรรมบริการสาธารณะจากหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเก
ษสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ โดยให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 
  1.2 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารท้องถิ่นได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เข้า ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ท้องถิ่น 
 1.3 ควรมีการประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การวางแผนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และก่อให้เกิดความประหยัด 
 2. ด้านงบประมาณ 
  2.1 ควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  
ตามปริมาณงานและความเป็นเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
  2.2 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในวิธีการจัดท างบประมาณ การบริหาร
งบประมาณ และการควบคุมงบประมาณที่ถูกต้องและต้องให้ความส าคัญกับความต้องการของประชาชนด้วย 
  2.3 เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษควรมีระบบการจัดการที่ดี คือ มีความโปร่งใส
ประชาธิปไตย และตรวจสอบได้โดยประชาชน นั่นก็คือ เมื่อด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต้องค านึงถึงในแง่
ประชาธิปไตย คือ การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามาร่วมคิดร่วมท าและเมื่อด าเนินการเสร็จควรมี
การเข้ามาตรวจสอบโดยประชาชนซึ่งหากเทศบาลเมอืงศรีสะเกษจังหวัดศรสีะเกษใดขาดความโปรง่ใสและตรวจสอบ
ได้ ควรมีการก าหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน 
 3. ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  3.1 กรมการปกครองควรจัดท าคู่มือปฏิบัติการงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย
งบประมาณรวมทั้งระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ให้ละเอียดและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
  3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ การเงิน
และการบัญชี ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมอืงศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างท่ีโปร่งใสและให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบได้ 
  3.3 การให้มีหน่วยราชการตรวจสอบและการควบคุมการใช้จ่ายเงินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเข้มงวด และควรสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหาร เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 4. ด้านบุคลากรเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ 

  4.1 ควรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับปฏิบัติต่างๆ 
รวมถึงด้านการช่างให้บุคลากรของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.2 ให้หน่วยงานด้านช่าง เช่น กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
คอยแนะน า และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. ด้านการถ่ายโอนภารกิจที่ราชการส่วนกลางให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

  5.1 โครงการถ่ายโอนของหน่วยงานส่วนกลาง ควรมีการเร่งรัดการแจ้งรายละเอียดของโครงการ
และงบประมาณให้ท้องถิ่นทราบโดยเร็ว พร้อมจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ท้องถิ่นทราบด้วย 

  5.2 หน่วยงานกลางที่มีโครงการถ่ายโอน ควรมีการส ารวจศึกษาถึงความต้องการและความพร้อม
ของท้องถิ่นก่อนท่ีจะจัดสรรงบประมาณโครงการถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่น 

  5.3 หน่วยงานอ่ืน กรมการปกครอง ส านักงบประมาณ จังหวัดและ อ าเภอ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
ต้องให้ความรู้ ข้อมูล นโยบายที่ชัดเจน กับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ พร้ อมทั้งเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการอบรมสัมมนา ให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษาแก่
หน่วยงานท้องถิ่น 

 6. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

  6.1 กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขระเบียบพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องวงเงินอนุมัติการ
สั่งซื้อสั่งจ้างเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ประชาชนกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ
อนุมัติวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่จ ากัดจ านวนเงิน 

  6.2 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามผลการถ่ายโอนอย่างใกล้ชิด 
และก าหนดมาตรการด าเนินการคือ 

   6.2.1 กรณีกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณให้จังหวัดมี
หนังสือเร่งรัดหน่วยราชการเจ้าของงบประมาณและให้ส าเนากับกรมการปกครอง เพื่อประสานงานกับหน่วยราชการ
เจ้าของงบประมาณและส านักงบประมาณ 

   6.2.2 กรณีหน่วยราชการเจ้าของงบประมาณยังไม่ส่งรูปแบบรายการให้ท้องถิ่นและท้องถิ่นยัง
ไม่ได้แจ้งให้อ าเภอ/จังหวัดเร่งรัดหน่วยราชการเจ้าของงบประมาณต่อไป 

   6.2.3 เร่งรัดการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับจ้าง 
การลงนามในสัญญา และการตรวจรับงานให้เร็วขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการอนุมัติการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นด้วย 

   6.2.4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันท่ี 15 และ 30 ของทุกเดือน 

   6.2.5 ให้มีการรวบรวมหนังสือเวียน ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้เป็นคู่มื อ 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกัน รวมทั้งจัดให้มีการช้ีแจง ซักซ้อมเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. ส านักงบประมาณได้รับปรุงแก้ไข  
 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอน งาน/กิจกรรมบริการ
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 และน าผล การวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ใช้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) หรือหลักฐาน 
ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากฐานข้อมูลนักศึกษาของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 จากผลการวิจัยพบว่า ปีการศึกษา 2556 คณะที่มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คือคณะเทคโนโลยี  
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 12.47 อันดับรองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.70 คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.19 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.57 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็น ร้อยละ 5.52 และคณะวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 5.47 ตามล าดับ 
 ปีการศึกษา 2557 คณะที่มีนักศึกษาออกกลางคันมากท่ีสุดคือคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.46 อันดับรองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 9.61 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 9.20 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 8.89 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.80  และคณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 4.82 
ตามล าดับ 
 ปีการศึกษา 2558 คณะที่มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุดคือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คิดเป็นร้อย
ละ 12.37 อันดับรองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.17 คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 11.10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 10.98 
คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.93 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 7.69 
ตามล าดับ 
 โดยภาพรวม ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 
8.48 ท้ังนี้ เป็นนักศึกษาที่ออกกลางคันเนื่องจากการขาดการติดต่อมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็น  ร้อยละ 5.07 อันดับ
รองลงมาออกกลางคันเนื่องจากผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.88 ลาออก คิดเป็นร้อยละ 0.51 เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
0.01 และย้ายที่เรียน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ : การออกกลางคัน ช่องทางการรับเข้าศึกษา  
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Abstract 
 The purposes of the study were to examined the student dropouts from Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi classified by departments between academic year 2013-
2015 and to collected the data to be Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
Education Development Plan 
 Collecting data by Documentary and other evidences have been conducted on 
Secondary Data from student database of The Office of Academic Promotion and Registration of 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
 The result of the study showed that in academic year 2013, the majority of student 
dropouts were from the Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry 12.47%, Faculty of 
Engineering and Architecture 11.70%, Faculty of Liberal Arts 7.19%, Faculty of Business 
Administration and Information Technology 5.57%, Faculty of Industrial Education 5.52% and 
Faculty of Science and Technology 5.47%, respectively. 
In academic year 2014, the majority of student dropouts were from the Faculty of Engineering and 
Architecture 10.46%, Faculty of Science and Technology 9.61%, Faculty of Agricultural Technology 
and Agro-Industry, 9.20%, Faculty of Industrial Education 8.89%, Faculty of Business Administration 
and Information Technology 5.80 and Faculty of Liberal Arts 4.82%, respectively. 
 In academic year 2015, the majority of student dropouts were from the Faculty of 
Industrial Education 12.37%, Faculty of Engineering and Architecture 12.17%, Faculty of Business 
Administration and Information Technology 11.10%, Faculty of Science and Technology 10.98%, 
Faculty of Liberal Arts 7.93% and Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry 7.69%, 
respectively 
 In general, between academic year 2013-2015, student dropouts rate were 8.48% which 
caused by no show drops 5.07%, inadequate facilities of the university 2.88%, resigned 0.51% dead 
0.01% and Changing Institutions 0.01% respectively. 
 
Keywords : Drop out Admission, Drop out, Admission 
 
บทน า 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิดเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
การพัฒนาความรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต การศึกษาระดับนี้จัดแบบกว้างให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ 
และเน้นเฉพาะสาขาวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้น ๆ 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นยังรวมถึงการให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผลผลิตของอุดมศึกษาซึ่ง
เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปนั้นมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ หน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาจึงมุ่ง
ด าเนินการเรียนการสอน ท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยเพื่อแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ การบริการชุมชน และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศทุกด้าน และช่วยแก้ปัญหาของชุมชน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท เป็นการ
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เตรียมบุคคลเข้าสู่อาชีพ โดยนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ น้ีแล้ว จะเข้าสู่การประกอบอาชีพ ดังนั้น ผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีอาชีพหรือมีงานท าจึงเป็นเป้าหมายของทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย 
ผู้ปกครอง นักศึกษา และรัฐบาล ซึ่งการที่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมีอาชีพทันที จะต้องเป็นนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะตามที่เจ้าของสถานที่ประกอบการยอมรับ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปเราเรียกว่าเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงพยายามทุกวิถีทางในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างไร
ก็ตามผู้ที่เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยก็มิใช่ว่าจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ทั้งหมดทุกราย ส่วน
หนึ่งอาจถูกจ าหน่ายช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในขณะที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง มีผลท าให้เกิด
ความสูญเปล่าทางการศึกษา เนื่องจากทุกสถาบันต้องมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องจัดสรรงบประมาณด้านก าลังคน 
วัสดุ อุปกรณ์ เสียเวลาในการบริหารจัดการ เสียโอกาสในการสร้างบัณฑิต อีกทั้งยังแสดงถึงประสิทธิภาพ  ในการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ส าหรับในส่วนของผู้ที่เข้ามาศึกษา ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เสีย
ขวัญและก าลังใจในการกลับไปเริ่มต้นใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการไม่บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน 
 ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พบว่า มีนักศึกษาถูกพ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยในขณะที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555 ถึงปี
การศึกษา 2557 ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถรวบรวมข้อมูลของการพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษา อันเนื่องจากผลการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา (Retired) จากการขาดการติดต่อตลอด
ภาคการศึกษา จากการย้ายสถานศึกษา และจากการเสียชีวิต โดยปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาถูกจ าหน่ายช่ือออก
จากมหาวิทยาลัยจ านวน 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาถูกจ าหน่ายชื่อออกจากมหาวิทยาลัยจ านวน 1,197 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79 
ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาถูกจ าหน่ายช่ือออก
จากมหาวิทยาลัยจ านวน 1,019 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว (ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2559) 
 จากข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีถูกจ าหน่ายชื่อออกจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นนั้น ท าให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ต่างตระหนักถึงผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการแก้ปัญหาเพื่อลดจ านวนนักศึกษาที่ถูกจ าหน่ายช่ือออก
จากมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐาน บางประการ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของ
นักศึกษาดังกล่าว คณะวิจัยจึงสนใจศึกษาสถานภาพนักศึกษาที่ถูกจ าหน่ายชื่อ ออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นตัวบ่งช้ีส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางในการลดจ านวนนักศึกษาที่ถูก
จ าหน่ายชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ชดช้อย รวยสูงเนิน (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อนการสมัครขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ปี 2558  ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ด้านตัวนักศึกษา พบว่าใน
ด้านแรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.1 ไม่ถนัดหรือไม่ชอบ  ในสาขาที่เรียน ด้านพฤติกรรมการ
เรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 63 อ่านหนังสือไม่ทัน ด้านสถานศึกษา/อาจารย์ผู้สอน/วิธีการสอน นักศึกษาร้อย
ละ 50 เห็นว่าอาจารย์สอนเร็วเกินไป ด้านการใช้เวลา นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 61 ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมาก
เกินไปความคิดเห็นต่อระบบการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 59.3 เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี   มีระเบียบเรื่องการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ 
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พ.ศ. 2549 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 70.2 มีความเห็นว่าระเบียบดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจในการลาออก
หรือการพ้นสภาพนักศึกษา ร้อยละ 86 เห็นด้วยท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารกี าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรยีน
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 45.57 เห็นว่าหากจะก าหนดให้นักศึกษาต้องพบอาจารย์
ที่ปรึกษา จ านวนครั้งที่เหมาะสมคือ 3 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 รวมพร สิทธิมงคล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การอยู่รอดจากการออกกลางคันของ
นักศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการศึกษาระยะเวลาการอยู่ รอด (หน่วยเป็นภาคเรียน)  ของนักศึกษาโครงการ
ปริญญาตรีภาคพิเศษของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2550 พบว่า  มีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ออกกลางคันมาก
ที่สุด (ร้อยละ 58.7) รองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาสถิติ  (ร้อยละ 52.6) และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(ร้อยละ 43.7) และพบว่าไม่สามารถหาค่ามัธยฐานระยะเวลาการอยู่รอดของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรไ์ด้ 
เพราะการออกกลางคันของนักศึกษา  ไม่ถึงร้อยละ 50 กล่าวคือ ยังไม่เกิดกรณีนักศึกษาจ านวนครึ่งหนึ่งออก
กลางคันในช่วงเวลาที่ศึกษา  ส่วนนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสาขาสถิติมีมัธยฐานระยะเวลาความอยู่รอด
มากกว่าภาคเรียนที่ 2/2552 และภาคเรียนที่ 2/2553 ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่ามีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ 
จ านวนร้อยละ 50 ที่อยู่รอดในการศึกษาได้นานกว่าภาคเรียนที่ 2/2552 และมีนักศึกษาสาขาสถิติ จ านวนร้อยละ 
50 ที่อยู่รอดในการศึกษาได้นานกว่า ภาคเรียนท่ี 2/2553 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขา
สถิติมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดต่อการออกกลางคัน ในภาคการเรียนที่ 3/2550 ในขณะที่นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มี
อัตราความเสี่ยงสูงสุดตอ่การออกกลางคันในภาคการเรียนท่ี 2/2551 และนักศึกษาโครงการปริญญาตรภีาคพิเศษทัง้ 
3 สาขา มีระยะเวลาการอยู่รอดไม่แตกต่างกัน 
 สรรค์ชัย กิติยานันท์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษา โดยที่ปัจจัย
ย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่องผลการเรียนของท่าน เข้าเรียนมาแล้วมีผลคะแนน  ไม่ดี ปัจจัยในล าดับรองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านไม่ค่อยมีเวลาเรียนเพราะภาระหน้าที่
ทางครอบครัว ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่เรื่องท่านคิดว่าอาจารย์ไม่มีเทคนิค
การสอนที่น่าสนใจ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากท่ีสุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าการ
สอนของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านสังคม โดยที่ปัจจัยย่อยท่ีส่งผลมากที่สุด
ได้แก่เรื่อง ท่านทะเลาะกับเพื่อนในช้ันเรียน ปัจจัยด้านการบริการและการสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน โดย
ที่ปัจจัยย่อยท่ีส่งผลมากที่สุดได้แก่เรื่อง ท่านคิดว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลในการออกกลางคันในแต่ละด้านของนักศึกษา พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญในเกือบทุกคู่ โดยตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านครอบครัวมาก
ที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับรองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้สอนจะสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสังคมและ
อันดับสาม ได้แก่ ปัจจัยส่วนตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จ าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาระบบการศึกษาศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจากประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีวิธี ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population)  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปี
การศึกษา 2558 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ใช้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ได้แก่ รายงานผลการประชุม ตัวเลขสถิติต่าง ๆ ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดท าฐานข้อมูลไว้ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อบังคับ ประกาศ ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกอบด้วย 
   1.1 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 
 

   1.2 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
   1.3 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2553 
   1.4 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
  2. ฐานข้อมูลนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 
   2.1 ข้อมูลงานรับเข้าศึกษา 
   2.2 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
   2.3 ข้อมูลผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 
   2.4 ข้อมูลการพ้นสภาพของนักศึกษา 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปตารางพร้อมแปลผล
โดยการบรรยายสถานภาพนักศึกษาออกกลางคัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
ผลการศึกษา 
 งานวิจัยนี้เป็นรายงานผลการศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ เป็นเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการออกกลางคันนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในขณะที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปี
การศึกษา 2558 โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการรวบรวมและส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 เป็นข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคัน จ าแนกตามคณะ หลักสูตร 
สาขาวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 6 คณะ 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ
ศิลปศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2558 โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางที่แสดง
ค่าสถิติพร้อมอธิบายประกอบ จ านวนท้ังสิ้น 6 ตาราง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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ตารางที่  1  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีออกกลางคัน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
จ านวนทั้งหมด 

รวม 
จ านวนออกกลางคัน 

รวม ร้อยละ 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ช่างยนต์ 48 36 35 119 12 9 15 36 30.25 
เทคนิคอุตสาหกรรม 47 40 55 142 6 14 12 32 22.54 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 42 33 30 105 10 11 12 33 31.43 
เทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์ 34 41 51 126 1 2 13 16 12.70 
ช่างไฟฟ้า 39 55 51 145 1 0 7 8 5.52 

รวม 210 205 222 637 30 36 59 125 19.62 
ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
วิศวกรรมเครื่องกล  191 216 224 631 7 17 14 38 6.02 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  

187 182 148 517 6 10 13 29 5.61 

วิศวกรรมอุตสาหการ  141 164 175 480 6 14 32 52 10.83 
วิศวกรรมไฟฟ้า  99 92 87 278 7 11 13 31 11.15 

รวม 618 654 634 1,906 26 52 72 150 7.87 
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)          
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 94 63 39 196 1 3 3 7 3.57 
เทคโนโลยีเครื่องกล  293 184 108 585 15 18 4 37 6.32 
เทคโนโลยีอุตสาหการ 158 116 90 364 6 4 3 13 3.57 
เทคโนโลยีไฟฟ้า  39 60 79 178 0 1 4 5 2.81 

รวม 584 423 316 1,323 22 26 14 62 4.69 
รวมท้ังสิ้น 1,412 1,282 1,172 3,866 78 114 145 337 8.72 

 จากตารางที่ 1 พบว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีนักศึกษาท่ีออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2556-
2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.72 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 19.62 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี (5 ปี) คิดเป็นร้อยละ 7.87 และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) คิดเป็นร้อยละ 
4.69 ตามล าดับ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 19.62 สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.43 รองลงมาคือสาขาวิชาช่างยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 30.25 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.54 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 
12.70 และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 5.52 ตามล าดับ 
 ระดับปริญญาตรี  (5 ปี ) มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 7.87 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.15 รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คิดเป็นร้อยละ 10.83 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คิดเป็นร้อยละ 6.02 และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 5.61 ตามล าดับ 
 ระดับปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 4.69 สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.32 รองลงมาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คิดเป็นร้อยละ 3.57 เท่ากัน และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 2.81 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีออกกลางคัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
จ านวนทั้งหมด 

รวม 
จ านวนออกกลางคัน 

รวม ร้อยละ 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เทคโนโลยีการเกษตร 98 96 94 288 23 16 10 49 17.01 

รวม 98 96 94 288 23 16 10 49 17.01 
ระดับปริญญาตรี 
พืชศาสตร ์ 156 147 174 477 11 11 11 33 6.92 
สัตวศาสตร ์ 189 172 195 556 29 12 14 55 9.89 
วิทยาศาสตร์การประมง 102 101 108 311 15 14 8 37 11.90 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

134 150 163 447 12 16 8 36 8.05 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตร 

203 126 127 456 20 8 17 45 9.87 

เทคโนโลยีการเกษตร 0 56 62 118 0 1 3 4 3.39 
รวม 784 752 829 2,365 87 62 61 210 8.88 

รวมท้ังสิ้น 882 848 923 2,653 110 78 71 259 9.76 
 จากตารางที่ 2 พบว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 9.76 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีนักศึกษาออก
กลางคัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.01 และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.88 ตามล าดับ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีการจัดการเรียนการสอนเพียงหนึ่งสาข าวิชาคือสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 17.01 
 ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.88 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.90 รองลงมาคือสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
9.89 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 9.87 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 8.05 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.92 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
3.39 ตามล าดับ 
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ตารางที่  3  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีออกกลางคัน คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
จ านวนทั้งหมด 

รวม 
จ านวนออกกลางคัน 

รวม ร้อยละ 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
การบัญชี 313 344 403 1,030 8 14 41 63 5.94 
การตลาด 244 225 199 668 18 12 33 63 9.43 
การจัดการ 84 58 89 231 18 12 16 46 19.91 
การเลขานุการ 48 63 49 160 0 4 4 8 5.00 
การเงิน 15 31 57 103 0 0 4 4 3.88 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 447 441 358 1,146 43 43 48 134 10.75 

รวม 1,151 1,162 1,155 3,468 87 85 146 318 9.17 
ระดับปริญญาตรี 
การบัญชี 1,616 1,579 1,622 4,817 46 59 132 237 4.92 
การตลาด 453 346 280 1,079 14 2 25 41 3.80 
การบริหารการตลาด 98 208 290 596 5 30 77 112 18.79 
การจัดการธุรกิจการค้าปลีก 7 20 29 56 0 2 8 10 17.86 
การจัดการทั่วไป 1,079 1,067 1,076 3,222 60 74 104 238 7.39 
การจัดการส านักงาน 201 215 307 723 11 0 29 40 5.53 
การจัดการอุตสาหกรรม 267 306 348 921 9 5 33 47 5.10 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

- 57 109 166 0 5 14 19 11.45 

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1,477 1,256 1,130 3,863 114 99 137 350 9.06 
การบริหารธุรกิจการเกษตร 25 21 51 97 9 1 5 15 15.46 

รวม 5,223 5,075 5,242 15,540 268 277 564 1109 7.14 
รวมท้ังสิ้น 6,374 6,237 6,397 19,008 355 362 710 1427 7.51 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 7.51 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีนักศึกษาออกกลางคัน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.17 และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดับ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 9.17 สาขาวิชา
การจัดการ มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.91 รองลงมาคือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 10.75 สาขาวิชาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 9.43 สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.94 และสาขาวิชาการ
เลขานุการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ 
 ระดับปริญญาตร ีมีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 7.14 สาขาวิชาการบริหารการตลาด 
มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.79 รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าปลีก คิดเป็น
ร้อยละ 17.86 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 15.46 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
คิดเป็นร้อยละ 11.45 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.06 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 7.39 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 5.53 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
5.10 สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 4.92 และสาขาวิชาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามล าดับ 
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ตารางที่  4  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีออกกลางคัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
จ านวนทั้งหมด 

รวม 
จ านวนออกกลางคัน 

รวม ร้อยละ 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ระดับปริญญาตรี 
เคม ี 33 21 29 83 3 2 5 10 12.05 
จุลชีววิทยา - 11 24 35 0 2 2 4 11.43 
ฟิสิกส์ประยุกต ์ - 7 6 13 0 0 0 0 0.00 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 290 284 248 822 25 46 29 100 12.17 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 434 359 294 1,087 14 10 29 53 4.88 
เทคโนโลยีมลัติมเิดีย 29 57 82 168 1 11 10 22 13.10 

รวมท้ังสิ้น 786 739 683 2,208 43 71 75 189 8.56 
 จากตารางที่ 4 พบว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 
2556-2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.56 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 13.10 รองลงมาคือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 12.17 สาขาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 
12.05 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 11.43 และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.88 
ตามล าดับ 
 

ตารางที ่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีออกกลางคัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
จ านวนทั้งหมด 

รวม 
จ านวนออกกลางคัน 

รวม ร้อยละ 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
สถาปัตยกรรม 160 139 150 449 68 20 13 101 22.49 
ภูมิสถาปตัยกรรม 55 52 76 183 18 13 15 46 25.14 

รวม 215 191 226 632 86 33 28 147 23.26 
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
วิศวกรรมอุตสาหการ 184 154 133 471 22 20 14 56 11.89 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 202 191 170 563 18 16 10 44 7.82 
วิศวกรรมเครื่องกล 153 152 189 494 22 25 44 91 18.42 
วิศวกรรมไฟฟ้า 634 589 615 1,838 29 51 84 164 8.92 
วิศวกรรมโยธา 548 536 555 1,639 42 37 56 135 8.24 
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 47 58 55 160 13 13 1 27 16.88 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  - 12 29 41 0 2 3 5 12.20 

รวม 1,768 1,692 1,746 5,206 146 164 212 522 10.03 
รวมท้ังสิ้น 1,983 1,883 1,972 5,838 232 197 240 669 11.46 

 จากตารางที่ 5 พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน 
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 11.46 ระดับปริญญาตรี (5 ปี) มีนักศึกษาออกกลางคัน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.26 และระดับปริญญาตรี (4 ปี) คิดเป็นร้อยละ 10.03 ตามล าดับ ระดับปริญญาตรี (5 
ปี) มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 23.26 สาขาวิชา   ภูมิสถาปัตยกรรม มีนักศึกษาออกกลางคัน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.14 และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.49 ตามล าดับ 
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 ระดับปริญญาตรี (4 ปี) มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 10.03 สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.42 รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 16.88 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 12.20 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คิดเป็นร้อยละ 11.89 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 8.92 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คิดเป็นร้อยละ 8.24 
และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 7.82 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่ 6  แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีออกกลางคัน คณะศลิปศาสตร์ 

ระดับชั้น/สาขาวิชา 
จ านวนทั้งหมด 

รวม 
จ านวนออกกลางคัน 

รวม ร้อยละ 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ระดับปริญญาตรี          
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 375 394 431 1,200 29 20 37 86 7.17 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 109 79 40 228 5 0 0 5 2.19 
การท่องเที่ยว 51 95 148 294 3 8 12 23 7.82 
การโรงแรม 71 116 138 325 11 5 11 27 8.31 

รวมท้ังสิ้น 606 684 757 2,047 48 33 60 141 6.89 
 จากตารางที่ 6 พบว่าคณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2556 -2558 
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.89 สาขาวิชาการโรงแรม มีนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.31 รองลงมา
คือสาขาวิชาการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 7.82 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คิดเป็นร้อยละ 7.17 
และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 2.19 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลงานวิจัย สามารถสรุปผลข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล
สุวรรณภูมิ จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,412 คน มีนักศึกษาออก
กลางคันรวมจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,282 คน มีนักศึกษา
ออกกลางคันรวมจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,172 คน มี
นักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 882 คน 
มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 12.47 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 848 
คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 
923 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 6,374 คน  มี
นักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 5.57 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 6,237 
คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 
6,397 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 710 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 786 คน มีนักศึกษาออก
กลางคันรวมจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 739 คน มีนักศึกษาออก
กลางคันรวมจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 683 คน มีนักศึกษา
ออกกลางคันรวมจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,983 คน มี
นักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 1,883 
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คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 10.46 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวม
ทั้งหมด 1,972 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวมจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17 
 คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 606 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวม
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 684 คน มีนักศึกษาออกกลางคันรวม
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.82 และปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 757 คน มีนักศึกษาออกกลางคัน
รวมจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93 
 การออกกลางคัน (Dropout) ของนักศึกษา นับรวมนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน การขาด
การติดต่อ การลาออก การย้ายที่เรียน และการเสียชีวิต ซึ่งระหว่างปีการศึกษา 2556  ถึง ปีการศึกษา 2558 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ ศิลปศาสตร์ ออกกลางคันเนื่องจากการขาด 
การติดต่อมากท่ีสุด รองลงมาเนื่องจากผลการเรียน  การลาออก การเสียชีวิต และการย้ายที่เรียน ตามล าดับ ยกเว้น
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาออก
กลางคันเนื่องจาก  ผลการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือเนื่องจากการขาดการติดต่อ การลาออก การเสียชีวิต และการ
ย้าย  ที่เรียน ตามล าดับ 
 จากผลการศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
พบว่า หากมหาวิทยาลัยยังปล่อยให้มีนักศึกษาออกกลางคันเช่นนี้ต่อไปจะก่อให้เกิดปัญหาการสูญเปล่าทาง
การศึกษา เสียงบประมาณแผ่นดินที่ภาครัฐจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย และที่ส าคัญคือท าให้มหาวิทยาลัยมีจ านวน
งบประมาณจากเงินรายได้ลดลงอย่างมาก ไม่สามารถได้รับงบประมาณดังกล่าวมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับต้องร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
ทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษา 
 2. มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา และมีเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 3. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั 
ระบบอินเตอร์เน็ต ร้านอาหาร มุมพักผ่อน ประชุมกลุ่มย่อย 
 4. จัดล าดับก่อน-หลังของรายวิชาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 5. จัดท าการจัดการความรู้ แนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
 
ประโยชน์ทางทฤษฎี/ปฏบิัติ 
 1. ใช้เป็นแนวทางให้กับคณะในการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อลดจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน  ในปีการศึกษา
ถัดไป 
 2. สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดจ านวนนักศึกษาออกกลางคันอันเนื่องมา 
จากผลการเรียน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญา (ฉบับที่ 5) เพื่อให้คณะขออนุมัติ  ต่ออธิการบดีเพื่อจัดโครงการสอนเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 3. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยครั้งต่อไป ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือก  ตัวแปร
ที่ต้องการศึกษา การออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเลือกค่าสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ผล 
ตลอดจนทบทวนถึงจุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา เพื่อการศึกษาวิจัย ในเรื่องที่สนใจจะศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา และ  2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้ เป็นแบบผสมประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 152 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบช้ันภูมิ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  3  
คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  และ
ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง 1 คน รวมทั้งสิ้น 456  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.970 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยการศึกษา
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณเ์ชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 6 คน โดยวิธีเจาะจง วิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้วิธีอุปมานวิเคราะห์และการตีความ 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมากท้ัง  9  ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง  1 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ หลักการกระจายอ านาจ 
(X  =3.79, S.D.= 0.27) รองลงมา คือ ด้านหลักประสิทธิผล ( X  =3.67, S.D.= 0.60 ส่วนด้านหลักประสิทธิภาพมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (X  =3.50,  S.D.=  0.27)  
 2. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน 
จังหวัดนครราชสีมา คือ  
  1) ผู้บริหารควรมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า   มีการจัดท า
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน และจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินการ มีการค านวณภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ และถือปฏิบัติร่วมกัน สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องและ
ชัดเจน   
  2) ผู้บริหารควรบริหารจัดการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีการทบทวน 
การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  จัดท าแผนด าเนินงานระดับปฏิบัติการให้มีความชัดเจน มีการก ากับดูแล  
การควบคุมและตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย 
  3) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในการท างานอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีการจัดอบรม
เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  
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  4) ผู้บริหารควรให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
  5) ผู้บริหารควรสั่งการหรือมอบหมายบุคคลากรให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อสรุป ทบทวน ปรับปรุง ผลการด าเนินงานต่อไป     
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ,หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract 
 The purposes of the research are to 1) examine problems of using good governances in 
managing Subdistrict Administrative Organizations ( SAO)  in Nakhon Ratchasima and 2)  figure 
solutions to using good governances in managing SAO in Nakhon Ratchasima.  The data was 
collected using questionnaires from a sample group of 152 SAO.  The informants in this research 
were three officers from each sample SAO in Nakhon Ratchasima, including one chief executive of 
SAO, one chief administer of SAO, and one director of financial division, a total of 456 informants. 
Stratified random sampling was used to select the sample.  The tools used in the research were a 
questionnaire with 5 rating scales, with overall reliability level of 0.970. Statistics used to analyzed 
data were frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis which present in form 
of descriptive text 
 The research has found that 
 1. Overall, the problems of using good governance in managing Subdistrict 
Administrative Organization in Nakhon Ratchasima was at a high level.  When each aspect was 
considered, it was found that there were nine aspects in problems of using good governance in 
managing SAO that were at high level and one aspect at medium level. An aspect with the highest 
mean was decentralization ( X =3.79, S.D.= 0.28); the second highest mean was effectiveness ( X
=3.67, S.D.= 0.60) and efficiency has the lowest mean (X =3.50, S.D.= 0.27) 
 2. The solutions to using good governances in managing SAO in Nakhon Ratchasima:   
  1) The directors should hold a meeting, telling his staff to use resources 
economically.  The director should also initiate a project to improve its efficiency and service and 
create diagrams to show process and time of its operations, with the SAO’ s expense calculation, 
which the staff must participate.  The project should be testable, accurate, and clear.  2)  The 
directors should manage SAO works to meet people’ s demand.  Urgent and necessary tasks must 
be reviewed; clear action plan must be made.  The works should be under supervision, control, 
assessment for improvement to achieve its purposes  3) The directors should encourage the staff 
to operate with transparency and fairness and organize a training session on moral principles and 
work ethic constantly and frequently. 4)  The directors should treat their staff equally and give 
people with fewer opportunities chances to express their opinions and suggestion 5) The directors 
should give their staff a written order or announcement as a proof and guide for operating SAO 
work and update work process constantly with a group of committees to monitor and evaluate 
the operation of SAO to summarize, review, improve the result of the operation.   
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บทน า 
 หลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการที่ดี (Good  Governance)  ส าหรับประเทศไทยน ามาใช้ในช่วง
ปี พ.ศ. 2540  หลังจากเผชิญกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ  จึงได้น าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ
และเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์การภาครัฐ มีการก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบ
ความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาการคอรัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน  ที่
ถูกจับตามองและเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทุจริต  ที่ไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อาจมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ  ความไว้วางใจในการรองรับภารกิจการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร
ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายได้แสดงความสามารถในการบริหารกิจการของท้องถิ่นในแนวทางบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หรือท่ีเรียกว่า  “ ธรรมาภิบาล ”  (โกวิทย์  พวงงาม.  2553 : 8) 
 องค์การบริหารส่วนต าบล นับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด  เป็นราชการส่วนท้องถิ่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้แทนท่ีได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารอย่างอิสระในเขตพื้นที่ก าหนด มีอ านาจ ในการบริหารการเงินและการคลัง
และก าหนดนโยบายของตนเอง รวมทั้งท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อประโยชน์ของ
รัฐและประชาชนในท้องถิ่น ในการนี้ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และยึดประชานเป็นศูนย์กลางพัฒนา  ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  แต่ในทางกลับกันถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน โดยขาดความรับผิดชอบ ไม่มีความ
โปร่งใส และอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการประพฤติมิชอบหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย  เพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่
ตนหรือกิจการของตนมีส่วนได้ส่วนเสีย  ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและท้องถิ่นได้ (โกวิทย์  พวงงาม.  
2550 : 13)    
 ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและพัฒนา
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอหลักการ
ประกอบด้วย  10  หลักการ  ประกอบด้วย 1)  หลักประสิทธิภาพ 2)  หลักประสิทธิผล 3)  หลักการตอบสนอง  4) 
หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  5)  หลักการเปิดเผย/โปร่งใส  6)  หลักนิติธรรม  7)  หลักความเสมอ
ภาค  8)  หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  9)  หลักการกระจายอ านาจ  10)  หลักคุณธรรม/
จริยธรรม  จากความส าคัญผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่น  สังคม และประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครราชสีมา 
วิธีด าเนินการวจิัย 
 ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และผู้ให้ข้อมูล 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา  รวมประชากร
ทั้งสิ้น  243 แห่ง 
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 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
152 แห่ง  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณตามสูตร  ทาโร  ยามาเน่ (Taro Yamane)  (วิชิต อู่อ้น. 2550 : 121)  
ใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ  กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  152  กลุ่ม  (กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยระดับความเชื่อมั่น  ร้อยละ 
95  ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling)   
 3. ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้   คือ  บุคคลากรที่ด าเนินงานด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา  แห่งละ  3  คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  1  คน  และผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง  1 คน  รวมทั้งสิ้น  456  คน   
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในจังหวัด
นครราชสีมา  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและค่าสถิติที่ใช้วิจัย คือ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีเครือ่งมือท่ีใช้วิจัย  2  ประเภทคอื  
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา ประกอบด้วย 1)  หลักประสิทธิภาพ  2)  หลักประสิทธิผล  3)  หลักการตอบสนอง  4)  หลักภาระ
รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  5)  หลักการเปิดเผย/โปร่งใส  6)  หลักนิติธรรม   7)  หลักความเสมอภาค  8)  
หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  9)  หลักการกระจายอ านาจ  10)  หลักคุณธรรม/จริยธรรม  
โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) และแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
ค่าสถิติที่ใช้วิจัย โดยการหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
 1. ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทิพภาพร  พันสาย  (2554)  ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและ
ปัญหาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร  พบว่าสภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีในจังหวัดยโสธรภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถท าผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์ตามความคาดหวังของประชาชน โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา คือ 1)  ผู้บริหารควรมีการประชุมช้ีแจงให้บุคลากรให้ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยการสร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลกับบุคลากรที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้ มค่า 2)  
ผู้บริหารควรบริหารจัดการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีการทบทวน การด าเนินงานที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน  จัดท าแผนด าเนินงานระดับปฏิบัติการให้มีความชัดเจน 3)  ผู้บริหารควรส่งเสรมิให้บุคลากรยึดมั่นใน
การท างานอย่างบริสุทธ์ิ ยุติธรรม มีการจัดอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  4)  ผู้บริหาร
ควรให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  5)  ผู้บริหารควรสั่งการหรือมอบหมายบุคคลากรให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลักการกระจายอ านาจ รองลงมา คือ ด้านหลักประสิทธิผล ส่วนด้าน
หลักประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยน้อย 
 2. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครราชสีมา คือ 1)  ผู้บริหารควรมีการประชุมช้ีแจงให้บุคลากรให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า มีการ



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

293 

จัดท าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน และจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินการ มีการค านวณภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ และถือปฏิบัติร่วมกัน สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องและ
ชัดเจน  2)  ผู้บริหารควรบริหารจัดการให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีการส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ มีการทบทวน การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  จัดท าแผนด าเนินงานระดับปฏิบัติการให้มี
ความชัดเจน มีการก ากับดูแล  การควบคุมและตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขการบรหิารงานให้บรรลเุป้าหมาย 3)  
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในการท างานอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีการจัดอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  4)  ผู้บริหารควรให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  5)  ผู้บริหารควรสั่งการหรือมอบหมายบุคคลากรให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อสรุป ทบทวน ปรับปรุง ผลการด าเนินงานต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ท้องถิ่นในครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2. ควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สามารถ
แสดงความคิดเห็น เข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
 3. ควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ การประสานงาน  สื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใส  มีคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน  ประชาชน ส่งผลให้องค์กรนั้นๆป ระสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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การศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
The study of Knowledge and Understanding of toward the Best Practice for of 
the Internal Quality Assurance in Accordance with the Standards Office of the 
Higher Education Commission: A Case Study of Surindra Rajabhat University 

 

วิไลวรรณ  งามฉลาด1 และ พีรวัส  อินทวี2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเน้น  2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ,อาจารย์ประจ า,อาจารย์ประจ าหลักสูตร และฝ่ายสนับสนุน 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบการณ์การท างานในหน่วยงาน ความ
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 248 คน  โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (=3.96, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติ (Do) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.17, S.D.= 0.63) รองลงมาคือดานการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    
(X =4.02, S.D.=0.77) ดานตรวจสอบ (Check) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X =3.90, S.D.= 0.64) มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือดานการปรับปรุงแกไข (Action) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.74, S.D.= 0.68) 
 แนวทางในพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์  ดังนี้ 1) ควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนาจากระดับปฏิบัติการลงสู่ระดับนโยบาย สร้างความรู้ความ
เข้าใจแนวปฏิบัติ (PDCA) เพื่อการมีส่วนร่วมและไปใช้ให้มากขึ้น 2) ควรมีระบบนวัฒนกรรมสารสนเทศงานด้าน
ประกันคุณภาพระดับสถาบัน ควบคุมการท างานและยังเป็นสารสนเทศที่สามารถสื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
เข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับพร้อมทั้งมีผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับติดตามความ
ก้าวในการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 3) ควรสร้างจิตส านึกที่ดี การอยู่ร่วมกันในองค์กรและเห็น
ความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยใช้รูปแบบแรงจูงใจ ในหลายส่วน การให้ค าชมเชย  
เกียรติบัตร  ยกย่อง เชิดชู ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้าใจ, แนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน, การประกัน
 คุณภาพการศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study and understand of personnel toward the best practice for 
internal quality assurance in the institution and to guide improving the performance of internal 
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quality assurance in Surindra Rajabhat University.  Two groups of curriculum’s lecturers and 
personnel in the Faculty of Humanities and Social Science were specified as purposive sampling. 
Then there were 248 samples.  Data were collected by questionnaires and analyzed by using 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the study were revealed 
that: the overall good knowledge and understanding toward personnel of the best practice of 
internal quality assurance criteria in accordance with the Standards of the Office of the Higher 
Education Commission: A Case Study of Surindra Rajabhat University was found at the highest level 
( X = 3. 96,S. D. =  0. 46) .  When it was considered in each aspect, the Do aspect was found at the 
highest level ( X =4.17, S.D.  = 0.63) , the Plan aspect was found at the high level (= 4.02, S.D.  = 
0.77), the Check aspect was found at the high level (X = 3.90, S.D. = 0.64), and the Action aspect 
was found at the lowest level (X = 3.74, S.D. = 0.68) respectively. 
 The best practice for improving the internal quality assurance of education in Surindra 
Rajabhat University were found as follows: 1) there should be seminars from the operational level 
to the university’ s policy level to develop knowledge and understanding in Do- Plan- Check-Act 
model (PDCA) for greater participation and use them accurately, 2) there should be an innovative 
information system for the internal quality assurance at the institution by controlling and working 
in the information system.  It can be communicated to the responsible and concerned person to 
understand the internal quality assurance system for all levels of education along with 
administrators, instructors, personnel whose could be monitoring the pace of data storage for the 
internal quality assurance education, 3)  there should be created a good consciousness, co-
existence in the organization and the importance of the internal quality assurance in all levels of 
education by using encouraging, complement, glorification and giving certification of participation 
to performers as well.  
 
บทน า 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการบริหารการศึกษา
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีที่
ก าหนด ซึ่งการบริหารการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่บทบาทและหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้อง
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในมาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ทรงเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การ
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และโดยมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงการสอนวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุง การ
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547.  2547 : 2)          
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เล็งเห็นความส าคัญจึงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม  การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษา รวมถึง
ผลผลิตทางการศึกษาอื่น ๆ ว่าที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
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การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย แนวทางด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสภาสถาบันราชภัฏพ.ศ.
2539 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 และนโยบายการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 
 ส าหรับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นการ
ประเมินผลติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันโดยคณะบุคคลที่สถาบันแต่งตั้งขึ้น มี
หน้าท่ีติดตามประเมินผลการด าเนินงานเสนอแนวทางเสริมจุดแข็งแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องในการจัดการศึกษาของ
คณะ ส านัก ของสถาบันโดยด าเนินการประเมินทุกปีการศึกษา  มีกิจกรรมหลัก 3 ด้านคือ 1) การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังได้น าแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA เป็น
แนวทางในการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน  โดยการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งช้ี มีการด าเนินงานครบวงจรคุณภาพ PDCA เริ่มต้นจากการวางแผน (Plan) ด้านการ
ปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการน าผลการตรวจสอบมาพัฒนา (Action) เพื่อให้การด าเนินภารกิจของ
สถาบันตามตัวบ่งช้ีนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่ อง  เมื่อสะท้อนผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (รายงานประเมินตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ . 
2559 : 2-10 ) การด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี   จาก 13 ตัวบ่งช้ี 5 องค์ประกอบในภาพรวมพบว่า ปีการศึกษา 2557 
ผลประเมินคะแนนเฉลีย่ 3.97 คะแนน, ปีการศึกษา 2558 ผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.28 คะแนน,ปีการศึกษา 2559 
ผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.19  คะแนน มีคะแนนแนวโน้มลดลงตามล าดับ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ผ่านองค์ประกอบที่ 1) จ านวน 60 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตรทั้งสิ้น 73 
หลักสูตร (ร้อยละ 82.19) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจ านวน 13 หลักสูตร (ร้อยละ 17.81)  
 จากความเป็นมาความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งช้ีเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
ส านักงานการศึกษาภายในดังกล่าวมานี้ นับเป็นประเด็นท่ีส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท าให้เข้าใจได้ว่าบทบาทของบุคลากรแต่ละส่วนงานที่มีส่วนร่วม
ต่อการด าเนินงานยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงท าให้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  มหาวิทยาลัยควรเร่งให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนที่เน้นคุณภาพ  การมี
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลต่อการวางแผน การจัดท าแผนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ จึง
นับเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่จะสามารถด าเนินไปอย่างก้าวหน้า  
 ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทุกฝ่ายต่อแนวปฏิบัติ PDCAในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และงานต่าง ๆ เป็นสิ่งจ าเป็นในการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กรว่าจะช่วยส่งผลดีต่อการ
บริหารโดยส่วนรวม  ท าให้ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานสูง ท าให้ระบบการวางแผนขององค์การโดยส่วนรวม
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ฝ่ายบริหารและบุคลากรทั่วไป
ควรก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกัน เพราะเป็นเครื่องมือของกระบวนการควบคุมคุณภาพและช่วยเพิ่ม
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความ
มั่นใจ ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของสถาบัน 
  คณะผู้วิจัยในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อแนว
ปฏิบัติดานการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติ (Do) ดานตรวจสอบ (Check) ดานการปรับปรุงแกไข (Action) ของ
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เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยได้ท าการศึกษาบุคลากรสายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความ
เข้าใจของบุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร โดยค านึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีก าหนดไว้และเป็นองค์กรชั้นน าในด้านการศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน  
 เพื่อศึกษาแนวทางในพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ได้ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา 
อบรมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” และจัดให้มีกฎหมาย เกี่ยวกับการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งน าไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการ ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษา คือ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก   
การประกันคุณภาพทางการศึกษา (Educational Accreditation) เป็นการรับรองคุณภาพทางด้านการศึกษาโดย
เช่ือมโยงความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ร ะบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของระบบการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี.  2545) 
 การประกันคณุภาพภายใน เป็นการพัฒนาคุณภาพ การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยเน้นท่ีปจัจยัน าเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) 
ซึ่งเป็นการเน้นการประเมิน “เหต”ุ (กุลธิดา กุลประฑีปัญญาและคณะ.  2556) 
 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี.  2560) ได้ก าหนดองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพภายในส าหรับสถาบันอุดมศึกษาไว้  5 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน ซึ่งต้อง
ด าเนินการและพัฒนาระบบให้มีคุณภาพต่อเนื่องตลอดไป 
 ดังนั้น บุคลากรต้องมีความรูค้วามเข้าใจต่อแนวปฏิบัติการประกันคณุภาพการศึกษาภายในเพ่ือเป็น
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ
โดยผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ระบบการประกันคณุภาพของสถานศึกษา
ต้องให้หลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจรแบบ PDCA คือ 
  1. ร่วมกันวางแผน (Plan)  
  2. ร่วมกันปฏิบตัิตามแผน (Do) 
  3. ร่วมกันตรวจสอบ (Check) 
  4. ร่วมกันปรับปรุง/น าไปใช้ (Action) 
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ภาพที่ 1 วงจรคุณภาพ PDCA : Plan Do Check Action 
 

 การปฏิบัติงานโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษา ท่ีมีหนาที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
วงจรคุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือการวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check /Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมกรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคมปีถัดไปหรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคมปีถัดไป) 
 C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรคณะและสถาบันระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคมของปีการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันโดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณ
พิเศษก็ได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การศึกษาความรูค้วามเข้าใจต่อแนวปฏิบตัิของเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ซึ่งเป็นวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมเีนื้อหาสาระส าคญัในการด าเนินการ
ตามล าดับ ดังน้ี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคดิ ทฤษฏี งานวิจัยและเอกสารที่เกีย่วข้อง โดยยึดกรอบหลักการที่ใช้แพร่หลาย 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี พรบ.เกณฑส์กอ. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี ้
 1. ขอบด้านเนื้อหาสาระ 
  1.1 แนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย คือ ดานการวางแผน 
(Plan) ด้านการปฏิบัติ (Do) ดานตรวจสอบ (Check) ดานการปรับปรุงแกไข (Action) 
  1.2 เกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันมี 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   สังกัดคณะ  
จ านวน 620 คน (ข้อมูล ณ วันที่  31 มกราคม 2561 จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) กลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน  620 คน ในการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรTaro Yamane(1973). ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 248 คน และในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive  sampling) โดยเน้น  2 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรฝ่ายวิชาการ คือ 
อาจารย์,อาจารย์ประจ า,อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2) บุคลากรฝ่ายสนับสนุน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่ วน
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบการณ์การท างานในหน่วยงานความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 3. ขอบเขตพ้ืนที่การวิจัย 
 หน่วยงานระดับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็น แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะย่อยออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี ้
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา สายงาน  สังกัดหน่วยงาน  ประสบการณ์ท างานความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน  ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended) 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสอบถามที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ แนว
ปฏิบัติของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อ
น ามาก าหนดข้อค าถาม 20 ข้อ ประด้วย1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการปฏิบัต ิ 3) ด้านการตรวจสอบ 4) ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข    
   ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรต่อเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  จ านวน 13 ข้อ 
   ส่วนที่ 4 เปนค าถามชนิดปลายเปด ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะหรือขอควรไดรับการ
พัฒนา และปรับปรุง ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงานของการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
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ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความคิดเห็น/ขอเสนอแนะการมีสวนรวมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 5. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
  5.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น น าไป
สอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญจบการศึกษาระดับปรึกษาโทขึ้นไปประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านวัดผลประเมินผล 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้าน
ภาษาไทย 1 ท่าน เพื่อน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) หรือ
เรียกว่า“ค่า IOC” โดยใช้วิธีการของ Rovinelli และ Hambleton ซึ่งผู้วิจัยได้หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC 
เท่ากับ 0.86  
  5.2 ตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงวุฒิไปหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (try 
out) กับตัวแทนบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอฟฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่า Reliability ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้มีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไปได้ และเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์  
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรผู้เกี่ยวข้องบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
โดยการท าหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานระดับคณะสังกัด ระหว่างงเดือนพฤศจิกายน – 
มีนาคม 2561 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จ านวน 248 ฉบับ  
 7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  7.1 การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลแล้วจะด าเนินการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   7.1.1 วิเคราะหห์าค่าสถิติ (Frequencies Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
   7.1.2 วิเคราะห์หาค่าสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับความความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติ 
   7.1.3 วิเคราะห์หาค่าสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับความเข้าใจต่อเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 248 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.68 รองลงมาคือเพศชาย มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.32  ช่วงอายุส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี 
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 47.58 รองลงมาคือ อายุ41-50 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 อายุ 20-
30 ป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ10.08 และอายุ 51 ปขึ้นไปมีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05  ระดับ
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ระดับการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมาคือระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ24.20 และ ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก มีจ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นฝ่ายวิชาการ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 68.95และฝ่าย
สนับสนุน มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05 สังกัดคณะส่วนใหญ่เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 20.97 คณะครุ
ศาสตร์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 80 คน ร้อยละ 20.00  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.32 คณะวิทยาการจัดการจ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.92 คณะเกษตรและ-อุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63   ประสบการณ์การ
ท างานในหน่วยงานส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 6-10 ปี  จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 รองลงมาคือประสบการณ์การ
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ท างานตั้งแต่ 11-15 ปี  จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ35.48 ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 1-5 ปี จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ10.08และ มากกว่า 16 ปีขึ้นไปจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 ความเกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันส่วนใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับหลักสตูร จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.45 
รองลงมาคือผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับสถาบัน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ27.42 และ ผู้มีส่วนร่วม จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.97 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับคณะ  จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16  สื่อ/ช่องทางการได้รับ
ความรู้ส่วนใหญ่ ด้านคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10  รองลงมาคือเว็ป
ไซด์ของสถาบัน จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ56.45 การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากร จ านวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.81 และ การจัดอบรมของสถาบัน จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 47.98 และงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นงานหลักของหน่วยงานที่ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นงานหลักของ
หน่วยงาน/เป็นงานประจ าจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 88.71 และไม่ได้เป็นงานหลัก มีจ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.29 ตามล าดับ 
 2. ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X =3.96, S.D.= 
0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติ (Do) อยู่ในระดับมาก ( X
=4.17, S.D.= 0.63) รองลงมาคือดานการวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมาก (X =4.02, S.D.=0.77) ดานตรวจสอบ 
(Check) อยู่ในระดับมาก (X =3.90, S.D.= 0.64)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ดานการปรับปรุงแกไข (Action) 
อยู่ในระดับปานกลาง (X =3.74, S.D.= 0.68)  
 3. ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.30, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบพบว่า มากที่สุด  คือ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก (X =3.93, 
S.D.= 0.93) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย อยู่ในระดับมาก (X =3.76, S.D.= 0.88) องค์ประกอบที่ 
1 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับมาก ( X =3.66,S.D.= 0.67) องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.30,S.D.= 0.81)  น้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับปานกลาง (X =3.18,S.D.= 0.83)   
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี มีดังนี ้
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.30,S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีพบว่า มากที่สุด คือ เกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  อยู่ในระดับมาก (X =3.93,S.D.= 0.93) รองลงมาคือ เกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  อยู่ในระดับมาก (X =3.78,S.D.= 0.88)และเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย อยู่ในระดับมาก (X =3.78,S.D.= 0.88)  
น้อยที่สุด คือ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะ อยู่ในระดับปานกลาง  (
X =3.04,S.D.= 0.74) 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้วิจัยได้อภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  
  1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติ  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติมากที่สุด คือ  ด้านการปฏิบัติ (Do) อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมี
การด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  สามารถน า
ความรูดานการปฏิบัติตามแผน (Do)  ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดสามารถน า ขอมลูขาวสารที่มหาวิทยาลัยแจ
งมาประยุกตใชในงานที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาได้ การรวมมือกันในการท างานจะเป
นตัวชวยเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาให ดียิ่งขึ้น การท างานจะเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิธร วชิร
ปัญญาพงศ์ (2556) พบว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ของตัวแปรหลายตัว ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 -2553) ใน
ระดับดีมาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร (Structural 
Equation Modeling: SEM) นอกจากนี้ยังมี อัลกา บีลาช (Olga Belash et al.  2015 : 344-358)  พบว่าการ
ประกันคุณภาพในการศึกษาและการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยที่ตลาดแรงงานเรียกร้อง โดยเผยให้เห็นบทบาทของ
การวิจัยที่ด าเนินการตามวัฏจักร DPCA ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาอย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบของการประเมินและการประกันคุณภาพระดับปริญญาความพึงพอใจในการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาน าเสนอวิธีการตรวจสอบนักเรียน นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาและความพึงพอใจของนายจ้างต่อผล
การศึกษาสามารถน ามาใช้ได้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกของการประกันคุณภาพ การมีแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติที่
มีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้
จริง เป็นระบบและตรวจสอบได้โดยมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้เกิดการความเข้าใจร่วมกันและส่วนร่วมในแนว
ปฏิบัติการปฏิบัติของบุคลากรโดยเฉพาะการวางแผนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บุคลากรเกิดความ
เข้าใจ ตระหนักและมองเห็นเป้าหมายของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
  1.2 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัต ิดานการวางแผน (Plan) ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุด คือ เต็มใจที่จะใหความรวมมือในทุกกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ หากมหาวิทยาลัยขอใหทานรวมเปนกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท
านจะตกลงดวยความเต็มใจ สามารถน าความรูดานการวางแผน (Plan) ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  ซึ่งสอด
ล้องกัญญดา อนุวงศ และ พิชญญา ภัคเจียมจรัสโชค (2553)พบว่าระดับความรูความ   เขาใจของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ (อาจารย) และสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เก็บ
รวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการด าเนินกิจกรรมการใหความรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา (SPEQ Forums) ตอเนื่องกันมาตั้งแตชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบวาอาจารย
คณะเภสัชศาสตรมีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคอนขางดีแตยังมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
นโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งของระดับประเทศระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะที่ยังต อง
การสรางการรับรูและความเขาใจนอกจากนี้ควรเรงท าความเขาใจในรายละเอียดของตัวบงช้ีดานการวิจัยทั้งในเกณฑ
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ของ สกอ. และ สมศ. เนื่องจากเปนจุด    เนนของสถาบันและเกี่ยวของกับประเด็นที่ก าหนดเปนอัตลักษณของคณะ
เพื่อการมุงไปสู่ทิศทางและเปาหมายเดียวกัน ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวา ในภาพรวมมีความรู
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับพอใจ โดยมีความรูดีมากในประเด็นที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจ
ของตน แตยังตองการความรูที่เกี่ยวกับนโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับเชนเกี่ยวกับกลุมอา
จารย รวมทั้งยังขาดการรับรูเกี่ยวกับความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษากับเครือขายที่จากสถาบันอื่น 
โดยมหาวิทยาลัยควรได้มีนโยบาย กลไก และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการพัฒนาระบบการวาง
แผนการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยเน้นวงจร 
PDCA 
  1.3 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติดานการปฏิบัติ (Do) ในภาพรวม เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุด คือ การรวมมือกันในการท างานจะเปนตัวชวยเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น สามารถน าความรูดานการปฏิบัติตามแผน (Do) ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได อยู่
ในระดับมาก การท างานจะเปนระบบและมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น เมื่อน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ สะท้อนความสัมพันธ์แนวปฏิบัติกับ กรรณิการ์ ยวนังกูร (2548  : 23) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เริ่มตั่งแต่กระบวนการวางแผน การให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวกและการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้
ผู้จบการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สถาบันและสังคมต้องการ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการและผู้ เกี่ยวข้องในสังคมท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนสาธารณชน
ทั่วไปท่ีให้การยอมรับบุคลากรที่ส าเร็จจากสถานศึกษา 
  1.4 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติดานตรวจสอบ (Check) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุด คือ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานอยูเสมือนเปนสวน
หนึ่งที่ชวยในการพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา การท างานรวมกับบุคคลอื่นท าใหมีทักษะการท างาน
มากขึ้น สามารถน าความรูดานการประเมินผล/ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) ไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาลัยพร  เทวะประสิทธิ์พร (2556) พบว่า ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอก  และเพื่อน าผลการศึกษาความรู้มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมาก จากอัตราการตอบแบบทดสอบถูกต้อง ร้อยละ 82.86 แต่ยังมีบางประเด็นที่ควรได้รับความรู้เพิ่มเติม 
ได้แก่ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลู่มบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้เป็น
อย่างดี คือการจัดอบรม หรือบรรยายพิเศษ นอกจากนี้เป็นการใช้สื่ออื่น ๆ ประกอบ เช่น คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรจะช่วยส่งเสริมให้การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษายิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย กลไก และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการพัฒนา
ระบบการวางแผนการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
โดยเน้นวงจร PDCA 
  1.5 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติ ด้านการปรับปรุงแกไข (Action) ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุด คือ วางแผนปรับปรับปรุงและด าเนินการตามผลการประเมิน
ตรวจสอบมาวางแผนปรับปรุงไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน (Act) สามารถน าไปใชในการปรับปรุง
การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาท าใหมหาวิทยาลัยฯมีมาตรฐานในการ
บริหารจัดการการศึกษา มีความแตกต่างกับ อาเมียร์ เอฟ (Amir, F.  2015) พบว่าการพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
คุณภาพในโรงเรียน: ขั้นตอนต่อระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน ประเทศอิหร่าน กลยุทธ์การประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance - QA) ได้รับการพิจารณาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุง
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กระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผู้บริหารและครู  มีแนวโน้มที่จะใช้ กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อช่วยในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสร้างสรรค์และยั่งยืน แต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงที่ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือการให้ความส าคัญกับการพัฒนากลยุทธ์และโครงสร้างด้านการประกันคุณภาพ จาก
การศึกษาเชิงประจักษ์ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา 150 คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของอิหร่านการวิจัย
ด าเนินการด้วยวิธีการแบบผสมผสาน  โดยด าเนินการตามกรอบวิจัย ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดการประกันคุณภาพ 
และเปรียบเทียบและพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพ ระยะที่ 2 ระบุส่วนประกอบของคุณภาพในระบบปัจจุบัน ระยะที่ 3 
ความเป็นไปได้และการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ระยะที่ 4 การสร้างระบบคุณภาพและการประเมินคุณภาพและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย ความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพถูกวัดและโครงสร้างที่ครอบคลุม
ของระบบการประกันคุณภาพได้รับการออกแบบรวมถึงปรัชญาเป้าหมายโครงสร้างองค์กรผู้มีส่วนได้เสียเครือข่าย
หลักหน้าที่และแผนการในอนาคต ผลการวิจัยอาจช่วยนักวิชาการและผู้จัดการในการออกแบบระบบประกัน
คุณภาพเพื่อให้ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพที่ดีขึ้นใน มหาวิทยาลัยควรมีการเสริมสร้างความเข้าใจการ
พัฒนาโครงสร้างการบริหารประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับ เห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการประชุมและก าหนดให้องค์กรที่ท าหน้าท่ีดูแล ประสานงาน รับผิดชอบ
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบคุณภาพและจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
  1.6 ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า มากที่สุด  คือองค์ประกอบท่ี 3 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  องค์ประกอบที่  2 ด้านการวิจัย องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  องค์ประกอบที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เมื่อพิจารณา
เป็นรายเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีพบว่า มากที่สุด คือ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
รองลงมาคือ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย น้อยที่สุด คือ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะ ซึ่งสอดคล้องและมีความพันธ์กับแนวคิด เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom 
1956) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของคนวาประกอบดวยความรูตามระดบัต
างๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรูในขั้นต่ าไปสูระดับของความรูใน ระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและ
คณะ ไดแจงแจกรายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้ 1)  ความรู 2) ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด 3)  การน าไป
ปรับใช้ 4)  การวิเคราะห 5)  การสังเคราะห์ 6)  การประเมินผล ที่ตองใชความรูความเขาใจการน าไปปรับใชการวิ
เคราะหและการสังเคราะห์  เขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อท าการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้อง
ก ากับติดตามระบบก ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะมหาวิทยาลัยและจ าเป็นตอ้งมีการสง่เสรมิการอบรม
ตามตัวบ่งช้ีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติร่วมกัน  
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  2.1 แนวปฏิบัติในพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ควรมีการ
จัดประชุม อบรม  สัมมนาจากระดับปฏิบัติการลงสู่ระดับนโยบาย สร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ (PDCA) เพื่อ
การมีส่วนร่วมและไปใช้ให้มากข้ึน   
  2.2 แนวทางในพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีระบบ
นวัตกรรมสารสนเทศงานด้านประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  
  2.3 แนวทางในพัฒนา ปรับปรุง ควรสร้างจิตส านึกท่ีดี  เรื่องของการอยู่ร่วมกันในองค์กร  และเห็น
ความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยใช้รูปแบบแรงจูงใจ ในหลายส่วน  การให้ค าชมเชย  
เกียรติบัตร  ยกย่อง  เชิดชู  ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 บุคลากรควรตระหนักและเห็นความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดย 
การศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและเข้ารับการอบรมตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดท าประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและระดับหลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมแก่บุคลากรตามสมรรถนะการท างาน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้
อย่างถ่องแท้ รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรได้พัฒนาความรู้โดยการเข้าถึงข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
ตนเอง เพื่อสะท้อนถึงความตระหนักและความต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 2. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อบุคลากร เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรมีความเข้าใจและรู้ถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับทุกระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีการอบรมทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพและให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าข้อคิดเห็นต่างๆไปพัฒนา
ปรับปรุงในจุดที่ควรพัฒนา 
 4. มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นการท างาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตลอดถึงแผนและเป้าหมายในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเป็นต้น 
 5. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอย่างจริงจัง
และควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ควรศึกษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อไปใช้ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการท าวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 65 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D)  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย 
ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.51) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  
(X = 4.13) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย  (X = 4.09) ด้านแผนการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการท าวิจัย (X = 3.37)  ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย (X = 2.90) และ
ด้านอุปกรณ์ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย (X = 2.53) ตามล าดับ  
 แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เห็นควรปรับปรุงกระบวนการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยใหม่ เพื่อให้การ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยมีความคล่องตัว และรวดเร็ว ภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และควร
จัดให้มีการประชุมหรืออบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การท าวิจัย พร้อมทั้งจัดท าคู่มือแสดงกระบวนการ ข้ันตอน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้แก่นักวิจัยได้ศึกษา 
 
ค าส าคัญ  :  ปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย 
Abstract  
 The objectives of this research were: 1) to study problems in the disbursement of 
research grant under the budget allocation of Surindra Rajabhat University; and 2) to provide 
guidelines for a correction of problems in the disbursement of research grant. According to a simple 
random sampling, 65 of heads of research projects granted by Surindra Rajabhat University’s state 
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budget in the fiscal year 2016-2017 participated in this study. A questionnaire was used for data 
collection. Statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation.  
 The study found that the level of opinion on problems in the disbursement of research 
grant under the budget allocation of Surindra Rajabhat Universiy is at a high level ( X = 3.51) in 
general. However, when each aspect was considered separately, the announcement and the 
operating guidelines for research grant disbursement has the highest mean score (X = 4.13) follows 
by the process of research grant disbursement (X = 4.09), the research grant disbursing plan (X = 
3.37), the personnel involved in research grant disbursement (X = 2.90), and the equipment used 
for research grant disbursement (X = 2.53), respectively. 
 According to guidelines for a correction of problems in research grant disbursement, the 
study indicated that the process of research grant disbursement should be improved based on the 
principles of correctness, transparency, and verifiability to shorten the disbursement’s time. Further, 
a meeting or training should be provided to provide a better understanding of the research grant 
disbursement process. Finally, a manual of research grant disbursement process and related 
regulations should be provided and published as a reference for researcher.    
Keywords:  problems in the disbursement of research grant 
 
บทน า   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจอย่างหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาด้านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2548 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน  และส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยปฏิบัติหน้าที่เ ช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงาน และส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากประกาศผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ในรอบปีประมาณ พ.ศ. 2559-2560 มีการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย
ทั้งสิ้น 94 โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 24,462,000 บาท ได้แก่ ปีประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 61 โครงการ ตาม
ประกาศฉบับที่ 361/2558 จัดสรรจ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 8,702,705 บาท และประกาศฉบับที่ 
005/2559 จัดสรรจ านวน37 โครงการ จ านวนเงิน 3,459,995 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งสิ้น 33 โครงการ ตามประกาศฉบับที่ 294/2559 จัดสรรจ านวน 28 โครงการ จ านวนเงิน 
11,799,300 และประกาศฉบับที่ 046/2560 จัดสรรจ านวน 5 โครงการ จ านวนเงิน 500,000 บาท 
 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ท าหน้าท่ีในการก ากับติดตามการด าเนินโครงการวิจัย ทั้งในด้านการ
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายงบประมาณของนักวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักวิจัยสามารถส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ทันตามก าหนดเวลา โดยเฉพาะกระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานวิจัยของนักวิจัย ให้สามารถน าส่งผลงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด โดยไม่ต้องขออนุญาตขยายเวลาการท าวิจัย แต่จากการด าเนินงานที่ผ่าน
มาพบว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่วนหน่ึงประสบปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย  ดังจะเห็น
ได้จากในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ที่ผ่านมา มีนักวิจัยท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้
ทันตามก าหนด ส่งผลให้สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องด าเนินการท าเรื่องขออนุญาตกันเงินงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย 
เพื่อขยายเวลาในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มียอดงบประมาณ
ทุนอุดหนุนวิจัยที่ได้ท าเรื่องขอกันเงินไว้เป็นจ านวน 2,126,740.07  บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
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2,047,992 บาท  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรายงานผลการใช้เงินงบประมาณประจ าปีที่ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเลือกศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการเบิกจ่าย 
และเป็นแนวทางในการน าไปแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การเอื้ออ านวยความสะดวก และลดปัญหาในการเบิกจ่าย
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดงันี้ 
 ความหมายของเงินอุดหนุนวิจัย 
 เงินอุดหนุนวิจัย หมายความว่า  เงินงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เพื่อการ
วิจัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับการจัดสรร (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฉบับที่ 006/2557, 
2557) 
 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการจัดท างบประมาณ 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการจัดท างบประมาณ มีดังน้ี 
 ดวงพร เจริญวรรธะ (2550 อ้างในเชาว์ อรรถมานะ: 37) กล่าวถึงปัญหา อุปสรรคด้านการบริหาร
งบประมาณ ดังนี้  
 1. การอนุมัติเงินประจ างวดคล้ายกับการจัดท างบประมาณใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
การวางแผนหรือการจัดท างบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปียังมีความคลาดเคลื่อนอยู่
หากเป้าหมายหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปก็จะยอมรับได้หากมีการเปลี่ยนแปลงมากก็ควร
จะต้องมีการทบทวนรับการจัดท างบประมาณของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณนั้นๆ 
 2. การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นจ านวนมากหรือหลายครั้ง อาจถูก เพ่งเล็งว่าขัดต่อ
เจตนารมณ์ที่รัฐสภาอนุมัติ แม้ว่าการโอนและเปลี่ยนงบประมาณพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 จะ
ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงบประมาณแต่มักได้ยินข้อเรียกร้องว่าเป็นการด าเนินการไม่ถูกต้อง
เนื่องจากขัดกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติไปจากรัฐสภา นอกจากนี้
ฝ่ายบริหารหรือ คณะรัฐมนตรียังมีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณด้วย 
 3. ปัญหาการกันเงินเหลื่อมปีเนื่องจากด้อยประสิทธิภาพในการด าเนินงานการกันเงินเหลื่อมมักเกิดใน
หน่วยงานที่มีการก่อสร้างจ านวนมาก เช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งส่ง ผลให้
รัฐบาลไม่สามารถใช้เงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเสียโอกาสใช้งบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมอื่น 
 4. ปัญหาการใช้งบประมาณไม่ทัน ยังมีปรากฏในบางหน่วยงานที่บางครั้งเกิดปัญหาใช้งบประมาณไม่
ทันปีงบประมาณ และท าให้เงินต้องพับไป เนื่องมากจากสาเหตุต่างๆที่ท าให้ท าสัญญาไม่ทัน เช่น ประมูลงานไม่ทัน
เวนคืนท่ีไม่ได้ 
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 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไป เพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จะปฏิบัติโดยอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 006/2557 ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2556  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยทางด้านปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น เรืองเดช ศิลมี ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศ คือ ด้านความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง และงบประมาณ ด้านระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณ ด้านความร่วมมือและประสานงาน อยู่ในระดับปานกลางและจากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า เจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ ที่มีปัจจัยด้านช้ันยศและต าแหน่ง แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง และงบประมาณ จากการ
วิเคราะห์ LSD พบว่า ช้ันยศ จ่าอากาศตรี - พันจ่าอากาศเอก และ นาวาอากาศตรี -นาวาอากาศเอก มีความ
แตกต่างกัน ต าแหน่ง เสมียนงบประมาณ และ นายทหารงบประมาณ มีความแตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข ควร
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ ให้ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะการ
ท างาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ ของส่วนราชการ  และ
การใช้งานในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ (เรืองเดช ศิลมี, 2555) 
ดวงพร เจริญวรรธะ ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า  
 1. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี 
ภาพรวมอยู๋ในระดับน้อย 
 2. สภาพปัญหาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดสระบุรีระหว่างเพศชายและเพศหญิง ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลต่างกัน สภาพปัญหา
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรีไม่แตกต่างกัน (p)>.05) 
 3. อายุ สถานภาพการเบิกจ่ายเงิน ต่างกัน สภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 4. ระดับการศึกษาต่างกันสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดสระบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดวงพร เจริญวรรธะ, 2550)  
 
วิธกีารวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการท าวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2560 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 65 ราย จากประชากรทั้งหมด 79 ราย 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

311 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) 
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดคณะ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณใด  
 ตอนที่ 2  สอบถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย 
   2. ด้านแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย   
   3. ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนนุการท าวิจัย  
   4. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบกิจ่ายเงินอุดหนุนการท าวจิัย 
   5. ด้านอุปกรณ์ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย  
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคดิทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. ก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนดโครงสร้างในการจัดท าแบบสอบถาม  
 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จากการน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
 4. น าแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัย ช่วยตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) หาค่า IOC ที่ค านวณได้มีค่าตั้งแต่ .50 ข้ึนไป ถือว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จากนั้นน ามา
ปรับปรุงตามข้อแนะน าให้เหมาะสมแล้วสร้างเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แต่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.96 เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงถือเป็นแบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูลได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่
ได้มาด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ด าเนินการตรวจสอบจ านวนและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวม น า
แบบสอบถามมาวเิคราะห์ข้อมลู  
 2. การวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดคณะ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณใด วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
    ตอนที่ 2  สอบถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยการสรุปประเด็น แล้ว
น าเสนอด้วยการบรรยายเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น 
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ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 65 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
36 ราย (คิดเป็นร้อยละ 55.38) รองลงไปเป็นเพศชาย จ านวน 29 ราย (คิดเป็นร้อยละ 44.62)  ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50  ปี จ านวน 37 ราย (คิดเป็นร้อยละ 56.92) รองลงไปได้แก่ อายุ 31 – 40  ปี จ านวน 16 ราย (คิด
เป็นร้อยละ 24.62) และอายุ51 ปีขึ้นไป จ านวน 12 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18.46) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน39 ราย (คิดเป็นร้อยละ 60.00) รองลงไปจบการศึกระดับปริญญาโท จ านวน 26 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 40.00) ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นอาจารย์มากที่สุด จ านวน 53 ราย (คิดเป็นร้อยละ 81.54) รอง
ลงไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 12 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18.46) ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 
19 ราย (คิดเป็นร้อยละ 29.23) รองลงไป คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 17 ราย (คิดเป็นร้อยละ
26.15) คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 13 ราย (คิดเป็นร้อยละ 20.00) คณะคณะครุศาสตร์ 
จ านวน 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ10.77) คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.69) 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 4 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.15) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอน
ในมหาวิทยาลัย มากกวา่ 10 ปี จ านวน 34 ราย (คิดเป็นร้อยละ 52.31) รองลงไป 6-10 ปี จ านวน 17 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 26.15) และ 1-5 ปี จ านวน 14 ราย (คิดเป็นร้อยละ 21.54) ส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย (งบประมาณ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 39 ราย (คิดเป็นร้อยละ 60.00) รองลงไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 18 ราย (คิดเป็นร้อยละ 27.69) และได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 8 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.31)   
 2. สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.51, S.D = 0.491) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านประกาศและแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.13, S.D = 0.622) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย  (X = 4.09, S.D = 0.489) ด้านแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย (X = 
3.37, S.D = 0.557)  ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ( X = 2.90, S.D = 0.441) 
และด้านอุปกรณ์ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย  (X = 2.53, S.D = 0.372) ตามล าดับ โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 
  2.1 ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
( X = 4.13, S.D = 0.622)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ประกาศและแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยท าให้เกิดปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  (X = 4.35, S.D = 0.543) รองลงมา
หลักฐานในประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยท าให้ เกิดปัญหา (X = 4.15, S.D = 0.507) 
และรายละเอียดประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยท าให้เกิดปัญหา ( X = 4.03, S.D = 
0.352) ตามล าดับ 
  2.2 ด้านแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37, 
S.D = 0.557)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า การปรับแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนนุ
การท าวิจัยระหว่างปี ท าให้เกิดปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 3.48, S.D = 0.709) รองลงมาการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการท าวิจัยของท่านไม่เป็นไปตามแผน (X = 3.42, S.D = 0.497) และการวางแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การท าวิจัยแบบไม่มีส่วนร่วมจากคณะผู้วิจัยท าให้การเบิกจ่ายเกิดปัญหา (X = 3.32, S.D = 0.589) ตามล าดับ 
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  2.3 ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.09, S.D 
= 0.489) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ข้ันตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้างท าให้เกิด
ปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.85, S.D = 0.475) รองลงมาการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การท าวิจัยท าให้เกิดปัญหา ( X = 4.80, S.D = 0.506) และขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่ายท าให้เกิดปัญหา( X = 
4.46, S.D = 0.502) ตามล าดับ 
  2.4 ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(X = 2.90, S.D = 0.441)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า การประสานงานของ
บุคลากรไม่มีความคล่องตัวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.14, S.D = 0.609) รองลงมาบุคลากรท าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการท าวิจัยขาดความรู้  ( X = 3.08, S.D = 0.322) และการอ านวยความสะดวกของบุคลากรในการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยไม่มีความเหมาะสม (X = 3.03, S.D = 0.352) ตามล าดับ 
  2.5 ด้านอุปกรณ์ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ในภาพรวมอยู่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.53, S.D = 0.372)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า 
ห้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยอยู่ในต าแหน่งไม่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 2.97, S.D = 
0.248) รองลงมาเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยวางไว้ในที่ไม่เหมาะสม/ไม่ชัดเจน  ( X = 2.48, S.D = 
0.503) และเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยมีจ านวนไม่เพียงพอ (X = 2.15, S.D = 0.364) ตามล าดับ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
ท าวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกัน อยู่ใน
ระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย และด้านขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยของนักวิจัยมีความล่าช้าและไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้ทันตามก าหนด  
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เห็นควรปรับปรุง
กระบวนการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยมีความคล่องตัว และรวดเร็ว ภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรจัด
ให้มีการประชุมหรืออบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
ท าวิจัย พร้อมทั้งจัดท าคู่มือแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ให้แก่นักวิจัยได้ศึกษา 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจยั ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ ผู้วิจยัอภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย 
ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี 5 ด้าน คือ 
  ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย อยู่ในระดับมาก 
  ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย อยู่ในระดับมาก 
  ด้านแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านอุปกรณ์ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง 
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 โดยปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกัน อยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย และด้านขัน้ตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักวิจัยยังประสบ
ปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย และการปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยของนักวิจัยมีความล่าช้าและไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้ทันตามก าหนด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดวงพร เจริญวรรธะ (2550) ท่ีได้
ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี พบว่าสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านระเบียบการบริหารงบประมาณ 
ด้านการวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านบุคลากรเกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และงานอุปกรณ์ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การท าวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกัน อยู่
ในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านประกาศและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย และด้านขั้นตอนการเบกิ
จ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยของนักวิจัยมีความล่าช้าและไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้ทันตามก าหนด ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์เห็นควรปรับปรุงกระบวนการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัยมีความคล่องตัว และรวดเร็ว ภายใต้หลักความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรจัดให้มีการประชุมหรืออบรมเพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
ขั้นตอน ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย พร้อมทั้งจัดท าคู่มือแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการท าวิจัย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้แก่นักวิจัยได้ศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการพูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชงิ
ลึกเกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มาก
ยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 268 คน จาก
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 885 คน และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี รองลงมามี
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ตามล าดับ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีระดับการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หน่วยงานที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มากที่สุด คือ ด้านการ
ตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติการ   และด้านการประเมินผล  ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ น้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการปฏิบัติกา ร และด้านการ
ประเมินผล ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การจดัท าแผนยุทธศาสตร ์
 
Abstract  
 The study involved the participation of the strategic plan development of Surin Rajabhat 
University staff. On this occasion the purpose is to find out the level of involvement of the staff in 
the preparation of strategic plans of Surindra Rajabhat University. And to study the possible barriers 
to the involvement of the staff in the preparation of strategic plans of Surindra Rajabhat University. 
A sample staff was selected from Surindra Rajabhat University staff and this sample is made up by 
268 people from a total of all the personnel of 885 people. The research tools used in the research 
are questionnaires. The researchers gathered data from these questionnaires and the data were 
analyzed by percentage, mean, standard and deviation. 
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 Research results : Most of the respondents were female. Most of the respondents are 
between the ages of 31 - 40 years old  a minor group was between the ages of 41 - 50 years old  
and the remainder group had an age between 20 -30 year old. Secondly, the educational level of 
the respondents was such, that a majority of respondents had a bachelor degree, followed by a 
group of respondents with a master degree. Most respondents belong to the university director’s 
Office, followed by a group of respondents from the Faculty of Science and Technology.  
Respondents participated in the overall strategic vision as a whole in the moderate level. When 
considering each part found the highest levels of involvement of respondents in this survey are 
listed as follows: the plan development of the questionnaire shows the highest level of 
involvement with all strategic decisions, followed by involvement in operations) and involvement 
in evaluations. The least level of involvement pertains participation of beneficiaries .And 
respondents perceived the barriers to the involvement of staff in the preparation of strategic plans 
Surindra Rajabhat University overall in the total average a moderate level of involvement.  
Considering each aspect, it was found that the highest respondents' opinions were  displayed the 
highest level of involvement regarding is decision making followed by the involvement of 
beneficiaries ,involvement in operations  and involvement in evaluation respectively. 
 
Keywords : participation, development plan 
 
บทน า  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เห็นความส าคัญของการมีแผนยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดความชัดเจนในการ
ท างาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสูม่ืออาชีพ  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรยีน
การสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี และธรรมาภิบาล ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
เป็นกระบวนการที่บุคลากรได้รับโอกาส และได้ใช้โอกาสที่ได้รับ แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงซึ่งสิ่งท่ีต้องการ 
แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ (วารุณี ชาค ารุณ , 2551 : 9) 
โดยตามแนวคิดและทฤษฎีของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980 :  213 อ้างถึงใน อดิสรณ์ ขัดสีใส, 
2551  :  8) ได้แบ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 ข้ันตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล โดยเฉพาะการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากบุคลากคในมหา
วิทยาลัยเป็นผู้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ซึ่งหากผู้ที่ทราบปัญหาและ
ความต้องการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนการพัฒนาน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
เพื่อที่จะได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมากข้ึน 
และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เพราะเมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ จะช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างการน าไปปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาการจัดท าแผนยุทธศาสตรโ์ดยการมีสว่นร่วมของบุคลากรนั้น ไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร จากผลการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีผ่านมา การที่บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วมน้อย
ในการวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดทางเลือก และการติดตาม ประเมินผล พบว่ามีปัญหาโครงการที่ด าเนินการการ
ออกมาไม่ใช่ความต้องการของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่น และยังขาดประสิทธิภาพ โดยยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการได้เท่าที่ควรจึงส่งผลให้แผนงาน หรือโครงการสิ้นเปลืองงบประมาณ และไม่
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ก่อให้เกิดความคุ้มค่า และการจัดท าแผยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
นักศึกษาในหลาย ๆ ขั้นตอน 
 จากข้อมูลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาให้ทราบถึง การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ
สามารถตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างแท้จริง 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนแบ่งออกเป็น 5 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ ความหมายของการวางแผนความส าคัญ
ของการวางแผน ประเภทของงาน ประโยชน์ของการวางแผน ขั้นตอนวางแผนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 ความหมายของการวางแผน 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการวางแผนไว้ ดังนี้ 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2537 : 19) กล่าวว่าการวางแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารที่
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เป็นงานส าคัญยิ่งของการบริหารและการจัดการของหน่วยงานและระบบบริหารทั้ง
ระบบ รายละเอียดที่แสดงไว้ในแผนจะเป็นเค้าโครงของสิ่งที่คาดว่าจะต้องปฏิบัติจัดท าในอนาคตเป็ นกิจกรรมที่
คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติเค้าโครงการท างานและรายละเอียดต่าง ๆ นั้นเป็นผลมาจากการค้นหาและก าหนดวิธี
ท างานในอนาคตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
หรือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุดและโดยเฉพาะขั้นตอนที่แสดงรายละเอียดเฉพาะจุด จะแสดงให้เห็นว่ามีการ
กระท าอะไร ท าที่ไหน เมื่อใด ให้ใครท า ท าอย่างไร ตลอดจนให้รายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อช่วยให้การ
ปฏิบัติงานลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวนัยหนึ่งได้ว่า การวางแผนเป็นการพยายามขององค์กรและ
หน่วยงาน ในการก าหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติจัดท าเพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการให้
ได้ผลดีที่สุดด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ มีประสิทธิภาพสูงภายใต้ความจ ากัดของทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยมุ่งความส าเร็จและการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจส าคัญซึ่งสิ่งที่ก าหนดไว้
ว่าจะปฏิบัติจัดท านั้นได้ผ่านการไตร่ตรอง ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงความเป็นมาในอดีต 
พิจารณาถึงสภาพปัจจุบันปัญหา ศักยภาพและแนวโน้มด้านต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนความเป็นไปได้ในทางการ
ปฏิบัติจากความหมายที่กล่าวมาจะพบว่าการวางแผนมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและ
ตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุด 
 จากค านิยามของนักวิชาการและนักบริหารการศึกษาได้ให้ความหมายของการวางแผนที่คล้ายคลึงกัน
มาก กล่าวคือ มีความคิดเห็นตรงกันว่าการวางแผนเป็นกระบวนการตัดสนิใจเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้าแลว้
ก าหนดวิธีการกระท าเพื่อให้บรรลุประสงค์ที่ก าหนดไว้นั้น ส่วนที่จะแตกต่างกันก็เฉพาะรายละเอียดและการใช้ค า
เท่านั้น สามารถแยกส่วนประกอบของความหมายการวางแผนได้ 6 ประการคือ 
  1. การวางแผนเป็นกระบวนการ 
  2. เป็นการจัดเตรียมทรัพยากร 
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  3. เป็นการตัดสินใจเพื่อกระท า 
  4. เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต 
  5. เป็นการมุ่งสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  6. ใช้วิธีการให้ได้ผลงานสูง 
 
แนวคิดและความหมายของการมีส่วนร่วมของ 
 การศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายและสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องมาอธิบาย ไว้ดังน้ี 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 เจริญ ภัสระ (2540 : 1 อ้างถึงใน วารุณี ชาค ารุณ. 2551 : 9) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
หมายถึง ความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคลากรยอมรับผิดชอบและกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
และยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทรรศนะที่แตกต่างกันอีก 4 ความหมาย ดังน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ การที่กลุ่มบุคลากรหรือขบวนการของบุคลากร ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในระบบราชการได้เพิ่มความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและสถาบันต่าง ๆ ตามสภาวะ
สังคมที่เป็นอยู ่
 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ การที่บุคลากรพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม และในการมีส่วนร่วมบุคลากรได้พัฒนาการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง 
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ กระบวนการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้ และความช านาญ ร่วมกับการ
ใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ กระบวนการที่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส และได้ใช้โอกาส
ที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลังเผชิญ และแสดงออกซึ่ง
วิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ โดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยท่ีสุด 
 สถาบันพระปกเกล้า (2548 : 2) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลากรเข้าไปร่วม
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของบุคลากรโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่
บุคลากรจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อ
กิจกรรมนั้น ๆ โดยที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรจะต้องมีลักษณะการเข้าใจร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด 
 ยุทธพงศ์ นิคม (2550 : 10) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัว
บุคลากรเอง และการที่จะสามารถท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและน ามาซึ่งสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นนั้น จ าเป็นที่จะต้องยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข 
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของกลุ่ม ขณะเดียวกัน
จะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธ์ิใจว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้ทางที่ถูกต้อง 
 อดิสรณ์ ขัดสีใส (2551 : 6) สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ การเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสมัครใจเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของชุมชนตั้งแต่
การค้นหาปัญหา การตัดสินใจวางแผนในกิจกรรม การร่วมด าเนินการตามแผน การได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
จากกิจกรรม และการประเมินผลเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาจากบทเรียนรู้ร่วมกันของกิจกรรมการพัฒนานั้น ๆ 
 ยุธณา แดงนุ้ย (2551 : 7) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง  กระบวนการที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาในลักษณะของการเข้าร่วมการจัดการ ตั้งแต่เข้าร่วม
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ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมินผล ในรูปของชุมชนที่ได้ประโยชน์หรือ
ผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา 
 ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ (2553 : 9) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลากรเกิด
ความรู้สึกและความต้องการว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความเป็นอิสระ มีอ านาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน 
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนได้ด้วยตนเอง รวมพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถขยาย
เครือข่ายในเขตพื้นที่ต่าง ๆ 
 อรพินท์ สพโชคชัย (2551 : 15) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึงกระบวนการที่น าบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ร่วมกันหาทางออกส าหรับการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในทางสันติ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ยุ่งยากซับซ้อนที่ยอมรับหรือเป็นฉันทามติของ
ประชาสังคม เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยน าเอ า
ความเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการตัดสินใจและ
ก าหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐจะด าเนินการ 
 จิรวรรณ อินทรีย์สังวร (2552 : 18) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร เริ่มต้นจากการที่บุคลากร
รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีความสนใจ และเป็นเรื่องที่ท าให้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน แต่กิจกรรมเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์กับปัญหาและความ
ต้องการของบุคลากรที่รวมกลุ่มกันดังกล่าว มีจ านวนของคนท่ีมีความคิดที่ตรงกันมากพอท่ีจะท าให้เกิดเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการได้ 
 จากความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคลากรดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
หมายถึง การที่บุคลากรเข้าไปร่วมด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อผลประโยชน์ของบุคลากรโดยสว่นรวม ตั้งแต่
การร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมินผล ทั้งนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการที่
บุคลากรจะต้องมีอิสระในทางความคิดมีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อ
กิจกรรมนั้น ๆ 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ านวน 885 คน (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 

แนวทางในการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผน 
- การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ 
- การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
 

- การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
 

- การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ 
 

- การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 
 

-การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
 

ปัจจัยด้าน
ประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ต าแหน่ง 
- อายุงาน 
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 กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ านวน  885 คน 
ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1971 : 608 – 609)  ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
268 คน และในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จ านวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ให้ได้
ครบตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย. 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถาม เรื่อง  การศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ” ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยกรอกข้อมูล 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานท่ี
สังกัด ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended) โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
  เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  อายุ ระดับการวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
  ระดับการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  หน่วยงานท่ีสังกัด ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (closed - ended)  
 โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - ended) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้
เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ 
  ส าหรับการวัดระดับการมีส่วนร่วมจะมีระดับการวัดดังนี้ 
   1 คะแนน   หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
   2  คะแนน  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
   3  คะแนน  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
   4  คะแนน  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
   5  คะแนน  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - ended) 
 โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - ended) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้
เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ  
           ส าหรับการวัดความคิดเห็นจะมีระดับการวัดดังนี้ 
   1 คะแนน   หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
   2  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   3  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   4  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   5  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการทดสอบความน่าเช่ือถือ 
(Reliability Test) ของแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) ผู้วิจัย น าแบบสอบถามที่
ได้รับตรวจสอบมาวิเคราะห์ความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ใช้เกณฑ์การคัดเลือก 
คือ IOC ≥ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อท่ีไม่ถึงเกณฑ์ให้แก้ไข ปรับปรุง ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ในการวิจัยครั้งนี้ มีมาตรวัดจ านวน 2 ชุด ซึ่งเมื่อ
พิจารณามาตรวัด ชุดที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ภาพรวม 4 ด้านได้ค่า alpha = 0.956 ชุดที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน 4 ด้าน ได้ค่า alpha = 0.951 
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percent) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้วิธีสรุปสังเคราะห์ข้อความจากข้อค าถามปลายเปิด (Content analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (X  = 3.31, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ ( X  = 3.32, S.D. = 0.22) รองลงมา คือ ด้านการ
ปฏิบัติการ (X  = 3.31, S.D. = 0.20) และด้านการประเมินผล (X  = 3.31, S.D. = 0.23) ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ น้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์   (X  = 3.29, 
S.D. = 0.21) 
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 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.33 , S.D. = 0.20) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ (X  = 3.35 , 
S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ( X  = 3.33, S.D. = 0.23) ด้านการปฏิบัติการ (X   
= 3.32, S.D. = 0.21) และด้านการประเมินผล (X  = 3.32, S.D. = 0.21) ตามล าดับ 
 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  3.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประเด็นท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
คิดและก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย อาจเป็นเพราะบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
แท้จริงในสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงคิดว่าการคิด การตัดสินใจและการก าหนดแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยนั้น มักจะเป็นเรื่องของผู้บริหาร มากกว่า ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรรู้จักสิทธิและบทบาทของตนเองมากขึ้น โดยการจัดประชุมสมัมนาให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ หน้าท่ี และบทบาท 
ของบุคลากรในการเข้าร่วมและเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการคิดและก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
   3.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประเด็นที่บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  คือ การมีส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรส่วนตัวให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุผล เช่น บริจาคเงิน ที่ดิน 
และอื่น ๆ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย ควรรณรงค์หรือกระตุ้นจิตสานึกของบุคลากรให้รักหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
ของตนมากขึ้น โดยให้เกิดการเสียสละด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของตน ซึ่งช่วยให้บุคลากรได้รับประโยชน์
ทั่วถึงกัน 
  3.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประเด็นที่บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนงานหรือโครงการด้านการพัฒนากีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ดังนั้น
ทางมหาวิทยาลัย ควรจัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้มากขึ้น 
  3.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประเด็นที่บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้มีส่วนร่วม
ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทาง
มหาวิทยาลัยควรจัดประชุม อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรืออาจประชุม 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
หรือผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ท่ีบรรจุในแผนพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับรู้และซักถามหาก
เกิดกรณีสงสัย ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และท าให้บุคลากรรู้สึกได้ถึงการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์ภาพรวม
และรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ ความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องน าปัญหา ความต้องการ
จัดล าดับความส าคัญและหาแนวทางแก้ไข เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยให้ตรงตามความต้องการจริง ๆ 
ประกอบกับบุคลากรขาดการมีสว่นร่วมหรอืมีส่วนรว่มในการจัดท าแผนยุทธศาสตรน์้อย และไม่ให้ความส าคัญในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์เท่าที่ควร ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาคือ ไม่ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง ท าให้แก้ไข
ปัญหาไม่ตรงจุด  
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  1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการคิดและก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย สะท้อนให้เห็น
ว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นว่าการคิดและการก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเป็น
หน้าท่ีของผู้บริหารระดับสูง  
  1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรส่วนตัวให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุผล เช่น บริจาคเงิน ที่ดิน และอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความไม่พร้อมท่ีจะสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ 
สภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เอื้ออ านวย และค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม  
  1.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบว่า ประเด็นท่ีมี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนงานหรือโครงการด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค เช่น ถนน และไฟฟ้า เป็นต้น สะท้อนเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีหลายปัจจยั 
หนึ่งในปัจจัยที่บุคลากรค านึงถึง คือ ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ หรือท่ีเรียกว่า ปัจจัยของสิ่งจูงใจ ในการเห็นว่าตน
จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป ดังนั้นการได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเป็น
รูปธรรม บุคลากรสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ได้ ท าให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าวมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ  
  1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล บุคลากรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับการมีส่วนร่วมขั้นตอนอื่น ๆ โดยเฉพาะประเด็นการได้มีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยส่วนใหญ่
บุคลากรที่มีบทบาทดังกล่าวจะเป็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานการประเมินผล ท าให้ไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนนี้ และในบางกรณีแม้แต่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเองก็ยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ ภาพรวม พบว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ยังอยู่ในระดับปานกลาง 
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นอกเหนือจากปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้ข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ทัศนคติที่มีต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร
เพิ่มขึ้น 
  2. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อจะได้แก้ไขจุดบกพร่องนั้นให้
ดีกว่าเดิม และแก้ไขได้ถูกจุด 
  3. ควรน าเทคนิคอ่ืน ๆ มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด
มากยิ่งข้ึน เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
  4. ควรสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯ แห่ง
อื่นๆ ทั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ฯ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อจ าแนกตามเพศ สถานภาพ และความถี่ในการใช้บริการ และ 3) หาข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 279 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญ และการหาค่าความเช่ือมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น กลุ่มตัวอย่างประกอบผู้มีส่วนได้เสียจากการ
ให้บริการของกองบริหารงานบุคคลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 16 คน ผลการศึกษา
พบว่า 
  ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีความถี่ในการใช้บริการ 1-5 ครั้ง ส่วน
ใหญ่ติดต่อการจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากร ใช้บริการเกี่ยวกับงานลงเวลาปฏิบัติราชการและสิทธิการลา และ
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากร ส่วนระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิาร
ในภาพรวมระดับมาก มีความพึงพอใจด้านพฤติกรรมการให้บริการ เป็นอันดับแรก และพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ (คน อุปกรณ์ สถานท่ี) เป็นล าดับสุดท้าย ส่วนผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้รับบริการที่มีสถานภาพ
(บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน)ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้รับบริการที่มีความถี่ในการใช้บริการต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ส าหรับปัญหา
อุปสรรคในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลคือ การประสานงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขั้นตอนการท างานไม่ชัดเจน ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้ผู้รับบริการไม่ได้รับ
การอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานั้น ควรมีการจัดท าขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน  มีการศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ชัดเจน โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถตอบข้อซักถามจากผู้มาใช้บริการได้ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบัน ในส่วนของระบบสารสนเทศควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเว็บไซต์ของกอง
บริหารงานบุคคลควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันสมัย โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ 
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Abstract 
  This research aimed to 1) study the satisfaction of service quality of Human 
Administration Division, Surindra Rajabhat University; 2) compare the satisfaction of service quality 
of Human Administration Division, Surindra Rajabhat University, when classifying by gender, status 
and frequency of service usage; and 3) propose the suggestions to develop the service quality of 
Human Administration Division, Surindra Rajabhat University. This research was the mixed methods 
of quantitative and qualitative researches. The sample group of the quantitative research was 279 
personnel of Surindra Rajabhat University. The research tool was the questionnaire that was 
approved by the experts with its confidence detection. The statistics used were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. Besides, the sample group of the 
qualitative research was 16 stakeholders of service of Human Administration Department, Surindra 
Rajabhat University. 
 The results found that the personnel who received the service was mainly female with 
the supporting positions. They normally contacted in order to make the personnel cards, use the 
service of working hour signing and leave taking tasks including contact about the personnel 
development fund. The satisfaction of service quality was in high level with the satisfaction of 
service behavior in the first order, and the satisfaction of service image (personnel, equipment, and 
place) in the last order. Different gender did not have different satisfaction overall at statistical 
significance. Service recipients (academic personnel and support personnel) are different status had 
different satisfaction overall and each aspect at .05 statistical significance. Furthermore, the 
personnel who received the service in different frequency did not have different satisfaction overall 
and each aspect at statistical significance. the hindrances of service were cooperation, information 
providing, law and regulation understanding, unclear working step, and unclear working procedure. 
These caused the uncomforting of personnel who received the service. The suggestions to develop 
the service quality were that there should be the clear working step, the study of laws and 
regulations that the personnel who perform the tasks must clearly understand, can answer 
questions. Besides, the information system of personnel should be updated, the information or 
news should be updated, and the laws and regulations concerning personnel in the Website of 
Human Administration Department should be updated as well. 
 
Keywords: Satisfaction, Service Quality 
 
บทน า 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจัด
การศึกษาทุกระดับในสาขาวิชาการต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐานมีอิสระในการบริหารจัดการ  เน้นการวิจัย และสร้างองค์
ความรู้ท้องถิ่นและสากล เป็นแหล่งวิทยบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของชีวิต  โดยยึด
แนวด าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร
จัดการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 2559) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์วิชาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพที่ยึดหลักธรรมาภิบาล  ตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
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ด้านการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดตั้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา โอกาส และสภาวะแวดล้อมที่มีผลเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการด าเนินงานตามนโยบาย และปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสูงสุด  
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงเป็นหน่วยงานที่จะต้อง
ท างานประสานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกที่ต้องให้การบริการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการสร้างความเช่ือมั่น 
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการการบริหารจึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งผลตอบรับในด้านการให้บริการที่ดีไม่
เพียงแค่การได้รับค าช่ืนชมในการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลเท่านั้น  แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งจากงานวิจัยของวรรณวิมล  จงจรวยสกุล (2551) ที่
ได้ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวัดวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส 
โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นไปด้วยความยากมาก โดยงาน
ทะเบียนและวัดผลจะน าไปแก้ไขให้มีการติดต่อได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และจะมีการแจ้งข่าวสาร การสั่งบอร์ดประกาศ
แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาปรับปรุงให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มบุคลากรให้
เพียงพอกับภาระงาน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการของงานทะเบียนและวัดผล และ
จากงานวิจัยของพรพิมล   คงฉิม (2554 : 64) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ ได้รับบริการ
จากบริษัท เอ็ม.เอช.อี - ดีแมก (ที) จ ากัด และได้ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารและผู้ให้บริการ ดังนี้ 1) ผู้บริหาร
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการพัฒนางานด้านการบริการ โดยเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 2) การสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่เอื้ออ านวยต่อการท างานและพนักงาน โดยส่งเสริมสนับสนุน ให้ได้รับโอกาสด้าน
การศึกษา การฝึกอบรม   การสัมมนา สร้างแรงจูงใจในการให้บริการ 3) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการให้บริการ เพราะ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสามารถพัฒนาการให้บริการได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ให้บริการเกิดค่านิยมในการท างานที่ดี โดย
อาจก าหนดหลักการปฏิบัติ ได้แก่ การปลูกฝังค่านิยมในการท างานให้แก่ผู้ให้บริการ 
 จากข้อมูลเอกสารและประโยชน์ท่ีได้จากงานวิจัยข้างต้นจึงต้องการที่จะทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหากผู้รับบริการมีเพศ สถานภาพ 
ความถี่ในการใช้บริการ และประเภทของบริการที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกองบริหารงานบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ รวมถึงต้องการหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งประโยชน์ท่ีได้จากงานวิจัยนี้จะท าให้มหาวิทยาลัยได้
แนวทางในพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง และจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานอธิการบดี และ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อจ าแนกตามเพศ สถานภาพ และความถี่ในการใช้บริการ  
 3. เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แนวทางการ
เสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ วิธีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความรู้สึกในเชิงบวก ความรู้สึกชอบหรือประทับใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่ดี
เมื่อมาใช้บริการของกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุินทร์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ 
ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ และด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 
 คุณภาพบริการ (Service Quality) เป็นแนวคิดด้านการจัดการที่เปลี่ยนจากการเน้นความเป็นเลิศด้าน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มาเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นแนวคิดที่เกิดจากความต้องการของภาคธุรกิจ
ที่ต้องการจะหาโอกาสส าหรับน าพาองค์การของตนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับความหมายของคุณภาพการ
บริการ ลักษณะของคุณภาพการบริการ และการวัดคุณภาพการบริการ 
 เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg & Snyderman.  1959 : 110) ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
พอใจในงานจะถูกแยก และท าให้แตกต่างไปจากปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่พอใจในงาน ทั้งนี้เฮอร์ซเบิร์ก และคณะ ได้
ร่วมกันท าวิจัยโดยวิธีสัมภาษณ์วิศวกร และสมุหบัญชี จ านวน 200 คน จากบริษัทต่างๆ 9 แห่งในเมืองพิทสเบิร์ก มล
รัฐเพนซิลวาเนียเพื่อหาค าตอบว่าประสบการณ์จากการท างานแบบใดที่ท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทัศนคติความรู้สึกท่ี
ดีหรือไม่ดีและความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์แต่ละแบบนั้นไปในทางบวกหรือลบ เมื่อได้ค าตอบแล้วเฮอร์ซเบิร์ก และ
คณะได้น ามาวิเคราะห์ และจัดเรียงล าดับโดยแบ่งเป็นสองปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัยซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวก เพราะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อม หรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้ โดยปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) 
  มาสโลว์ (Abraham H. Maslow. 1954 อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน. 2544 : 33) ได้เขียนทฤษฎีจูงใจ 
(Motivator Theory) หรือทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human Motivation) 
โดยมีสมมติฐานไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพื้นฐาน และความต้องการนี้จะมีตลอดเวลา และมีอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นจะมาแทนที่ความต้องการใดที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป ส่วนความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะยังเป็นสิ่งจูงใจอยู่ 
กระบวนความต้องการของมนุษย์จะมีล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล าดับความส าคัญในสิ่งที่ต้องการของมนุษย์ 
(Hierarchy of Needs) มาสโลว์ได้แบ่งล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ข้ันตอน คือ ความต้องการทาง
กายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) 
ความต้องการการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem 
Needs) และความต้องการความส าเร็จสูงสุด (Self - actualization Needs)  
  ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) วรูม (Vroom) พอร์เตอร์และลอเลอร์ (Porter & Lawler) 
กล่าวถึงแนวคิดของทฤษฎีนี้อยู่ที่ผลได้ (Outcomes) ความปรารถนาที่รุนแรง (Valence) และความคาดหวัง 
(Expectancy) ทฤษฎีความคาดหวัง จะคาดคะเนว่าโดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมก็ต่อเมือ่เขามองเหน็
โอกาสความน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างเด่นชัดว่าหากมีความพยายามก็จะน าไปสู่ผลงานที่สูงขึ้นและยังมองเห็นโอกาส
ความน่าจะเป็นได้ค่อนข้างสูงผลงานที่สูงขึ้นจะน าไปสู่ผลได้ (Outcomes) ที่พึงปรารถนา ซึ่งหมายความว่าความ
คาดหมายนี้เกิดก่อนการกระท า จึงสามารถเป็นเหตุของการกระท าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากแรงผลักดัน ซึ่งส่วน
หนึ่งเกิดจากความต้องการและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความคาดหมายที่ได้รับสิ่งจูงใจ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการ
ศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
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วิธีการวิจัย 

  ขั้นตอนที่ 1  การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 917 ราย (กองบริหารบุคคล. 2560)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ จ านวน 279 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยเลือกการสุ่มแบบง่ายซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถมี
โอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กัน  โดยค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,  1973) ก าหนดความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 95% และความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% (จักรพันธ์ อุพันวัน. 2556 : 40) 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้  ได้แก่  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  ได้แก่ เพศ สถานภาพ ความถี่ในการใช้บริการ และประเภทของ
การใช้บริการ โดยลักษณะค าถามแบบปลายเปิด  และแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question)  
 ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ และ
ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ลักษณะค าถามเป็นแบบปิด (Close - Ended Questions) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี  5  ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  5  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลมากท่ีสุด 
  4  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลน้อย 
  1  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคลน้อยที่สุด 
  ตอนท่ี  3  ปญัหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  โดยลักษณะค าถามแบบปลายเปิด 
  วิธีการสร้างเครื่องมือ   
 ผู้วิจัยได้มีวิธีการสร้างและตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร  ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนดโครงสร้างในการจัดท าแบบสอบถาม   

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
1.  เพศ 
2.  สถานภาพ 
3.  ความถี่ในการใช้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
1.  ด้านพฤติกรรมการให้บริการ 
2.  ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร   
3.  ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ 
4.  ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 
 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
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 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการก าหนดกรอบ
แนวคิดมารวบรวมเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3  ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้องในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา  
 4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปท าการทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด  แล้วน ามาหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ  (Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) มีผล
เท่ากับ 0.918 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 5. ผู้วิจัยน าผลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ และน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนน าไป
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ  ทั้งนี้เพื่อให้จ านวนแบบสอบถามมีอัตราการตอบกลับเพียงพอส าหรับการประมวลผล
และมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจ านวน 279 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t-test และ F-test 
  ขั้นตอนที่  2  การวิจัยเชิงคุณภาพ   
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาบูรณการเพื่อร่างประเด็นการสนทนากลุ่มย่อยให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามขอบเขตของการวิจัย 
 2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
ตัวแทนจากคณะ/ศูนย์/ส านักละ 1 ราย รวม  7 คณะได้แก่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ 5 ศูนย์/ส านัก จ านวน 12 ราย ด าเนินการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม เพื่อหา
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้ันตอนที่ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แผนกล
ยุทธ์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มาเป็นข้อมูลในการสนทนากลุ่มย่อย โดยเชิญตัวแทนจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
 4. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล  และถอดเทปการสนทนา ด าเนินการโดยวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า  (Data triangulation) เพื่อท่ีจะพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมคีวามถูกต้องหรือไม่ โดยท าการ
ตรวจสอบจากแห่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (สุภางค์  จันทวานิช.  2549 : 129) 
  4.1 มิติแห่งเวลา โดยการน าข้อมูลที่ได้รับในเวลาตา่งกันมาท าการตรวจสอบและเปรยีบเทียบผลวา่
ข้อมูลแต่ละส่วนท่ีได้รับจากการรวบรวมจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันในส่วนใด อย่างไร 
  4.2 มิติแห่งสถานที่  โดยการน าข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมในสถานที่ต่างกันมาท าการ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
  4.3 มิติแห่งบุคคลโดยการน าข้อมูลที่ได้รับมาจากการรวบรวมมาท าการศึกษา  และเปรียบเทียบว่า
เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปท าการรวบรวมโดยการเปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลเป็นคนอื่นซึ่งไม่ซ้ ากับ  คนเดิม ข้อมูลที่ได้รับจะมี
ความเหมือนเดิมหรือต่างกันอย่างไร 
 โดยผลการตรวจสอบข้อมูลจะท าให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวม  วิเคราะห์และสรุปผลของข้อมูลการวิจัยได้
ชัดเจน  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากขึ้น  
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล
ทุติยภูมิจากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร  การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ร่วมกับเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากน้ันจึงสร้างข้อสรุปจากการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีความถี่ในการใช้บริการ 1-5 ครั้ง 
ส่วนใหญ่ติดต่อการจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากร ใช้บริการเกี่ยวกับงานลงเวลาปฏิบัติราชการและสิทธิการลา และ
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากร  
 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านพฤติกรรมการให้บริการ (X = 3.75) รองลงมาได้แก่ 
ด้านกระบวนการในการให้บริการ (สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน) (X = 3.61) ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ 
(X = 3.59) และ ด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ (คน อุปกรณ์ สถานท่ี) (X = 3.51) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านพฤติกรรมการให้บริการในภาพรวม
ระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างการให้บริการ กับ เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาค (X = 
3.80) รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ( X = 3.78) เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่
ในการให้บริการให้ความส าคัญกับผู้รบับริการ (X = 3.75) และ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยเร็ว (X = 3.66) ตามล าดับ 
   2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านกระบวนการในการให้บริการ 
(สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน) ในภาพรวมระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ เจ้าหน้าที่ท าตามความต้องการของผู้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วน( X = 3.68) รองลงมาได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการบริการได้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ตกลง (X = 3.65) เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผู้รับบริการได้อย่างอย่างเร็วตามที่ผู้รับบริการต้องการ( X = 3.62) เจ้าหน้าที่ออกเอกสารโดยไม่มีความ
คลาดเคลื่อนหรือตกหล่น (X = 3.56) และเจ้าหน้าท่ีแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีที่ได้รับแจ้ง (X = 3.54)  ตามล าดับ 
   2.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ (คน 
อุปกรณ์ สถานที่) ในภาพรวมระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
บุคลากรมีการแต่งกายเหมาะสม สะอาด และเรียบร้อย ( X = 3.81) รองลงมาได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการ
ให้บริการมีความทันสมัย ( X = 3.60) ต าแหน่งที่รับบริการ วัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอ สะดวกในการให้บริการ (
X = 3.51) ส านักงานมีความโดดเด่นเหมาะสมต่อการเข้ามารับบริการ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการรับ
รับบริการ (X = 3.38) และการติดป้ายบอกจุดบริการของงานต่างๆ มีความชัดเจน (X = 3.28)  ตามล าดับ 
   2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ใน
ภาพรวมระดับมาก (X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ตามจรรยาบรรณของบุคลากร มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (X = 
3.69) รองลงมาได้แก่ การรักษาสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและของบุคลากร ( X = 3.60) การอธิบายและให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( X = 3.57) การตรงต่อเวลาเพื่อให้การ
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บริการบรรลุผลส าเร็จได้ทันการณ์ ( X = 3.55) และการให้ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการของผู้รับบริการได้
ทันที(X = 3.54)  ตามล าดับ 
  3. ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ มีความพึงพอใจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง ส่วนผู้รับบริการที่มีสถานภาพต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
และผู้รับบริการที่มีความถี่ในการใช้บริการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการสนทนากลุ่มนั้น  ได้ข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาของการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล  คือ     
การประสานงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขั้นตอนการท างานไม่
ชัดเจน ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความอ านวยสะดวกอย่างเต็มที่ ในส่วนของข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนานั้น ควรมีการจัดท า ขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน มีการศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถตอบข้อซักถามจากผู้มาใช้บริการได้ ระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเว็บไซต์ของ
กองบริหารงานบุคคลควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันสมัย โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมระดับมาก โดยให้ความพึงพอใจ
ด้านพฤติกรรมการให้บริการมากที่สุดซึ่งจากการสนทนากลุ่มก็ให้ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการให้บริการ
เป็นล าดับแรกเช่นกัน ท้ังนี้เนื่องจากการให้บริการนั้นนอกจากจะต้องมีความถูกต้อง แม่นย าแล้ว การให้บริการนั้น
ต้องมีความรวดเร็ว ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด มีการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันท่วงที โดยให้ความส าคัญ
กับผู้มารับบริการเป็นหลัก ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า พฤติกรรมการให้บริการนั้น เป็นสิ่งแรกที่ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความยิ้มแย้มแจ่มใส การให้บริการที่เป็นกันเอง รวดเร็ว โดยค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550 : 27) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ด าเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้องค านึงถึง
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้เป็นส าคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมการให้บริการ และน าเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจ เอา
ใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ  ส่วนด้านภาพลักษณ์ในการให้บริการ (คน อุปกรณ์ สถานท่ี) มีความพึง
พอใจเป็นล าดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับการสอบถามจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ได้ให้ความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์การ
ให้บริการ (คน อุปกรณ์ สถานที่) เป็นล าดับสุดท้าย นั่นหมายความว่า ความเช่ียวชาญ ความช านาญการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการจัดท าเอกสารขั้นตอนการท างาน สารสนเทศการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ตลอดจนการศึกษากฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ผู้ให้บริการควรมี
ความรู้ความเข้าใจ นั่นหมายความว่า กองบริหารงานบุคคลจะต้องมีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน มีการศึกษาข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่จัดเจน ตลอดจนอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ทันสมั ยขึ้นบน
เว็บไซต์ตลอดเวลา ดังเช่น ธร สุนทรายุทธ  (2553: 119) ได้อธิบายว่าความพึงพอใจในการท างานมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งอาจสรุปได้ 3 ประการ คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านการจัดการ 
ทั้งนี่สอดคล้องกับงานวิจัยของก าพล แก้วสมนึก (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
คุณภาพ  การบริการของบริษัท พรีซิช่ัน ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
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โดยรวมของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านความพร้อมในการให้บริการ ด้านความเช่ือมั่นในการให้บริการ และด้านการดูแลเอา
ใจใส่ลูกค้า ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถน าไปปรับใช้ในการให้บริการเพื่อให้เกิดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ มีความพึงพอใจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเพศอาจเกี่ยวข้อง
กับงานที่ท าเกิดความชอบไม่ชอบหรือพึงพอใจในการท างานได้เหมือนกัน คุณลักษณะทางเพศอาจมีผลต่องานบาง
ชนิด เช่น พบว่าผู้หญิงมีความละเอียดลออมักชอบงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น ผู้รับบริการที่มีสถานภาพต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์เดิมของบุคคล มักมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างาน ทั้งนี้เพราะหากมี
ความรู้ความช านาญอยู่แล้วจึงเกิดความพึงพอใจ และผู้รับบริการที่มีความถี่ในการใช้บริการต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องจากการรับ
บริการนั้นเป็นเรื่องที่ให้บริการไม่ต่างกัน จึงได้รับการให้บริการที่คล้ายๆ กัน ท าให้เกิดความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการได้รับการปฏิบัติจากผู้ให้บริการ เช่น การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ทันตามเวลาที่ก าหนด การให้ความส าคัญแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ เฮอร์ซเบิร์กและซไนเดอร์แมน 
(Herzberg & Snyderman.  1959 : 110) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพอใจในงานจะถูกแยก และท าให้
แตกต่างไปจากปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่พอใจในงานแบ่งเป็นสองปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัยซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวก เช่น ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
หมายถึง การที่บุคคลท างานตามความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างอิสระ จนได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดี เกิด
ความรู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จแห่งงานนั้น  เพราะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีลักษณะ
สัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อม หรือเป็นส่วนประกอบของงาน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า บุคคลที่มารับบริการไม่ว่าจะมีเพศ
หรือสถานภาพหรือมีความถี่ในการมาใช้บริการต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รับบริการต่างต้องการคือ ความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลการให้บริการ พฤติกรรมการให้บริการที่มีความสนใจต่อผู้มารับบริการ การให้ความส าคัญกับงานบริการจึงถือ
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับหน่วยงานบริการ 
  ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคลให้ชัดเจน เช่น ขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการจัดส่งแบบประเมิน แบบฟอร์มส าหรับการ
ประเมิน 
  1.2 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการท างานของกองบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความเข้าใจตรงกัน
และชัดเจน  
  1.3 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย และมีการ
อัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน 
  1.4 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
สืบค้นได้ง่าย 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการกองงานบริหารงานบุคคล โดยศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานเป็นรายด้าน 
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  2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล เพื่อศึกษาแนว
ทางการการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่า
นิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  2) 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายหลังใช้คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ จ านวน 47 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดท าแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้คู่มือของ
กลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ได้พัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วย บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อ
นิเทศนักศึกษา ใบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ เอกสารแสดงรายช่ื อ
อาจารย์นิเทศ ก าหนดการออกนิเทศ Google Maps แสดงระยะทางในการออกนิเทศ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส าเนาคู่มือรถยนต์ส่วนบุคคล ใบมอบฉันทะส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน งบหน้าขออนุมัติเบิกเงิน และบันทึก
ข้อความขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์นิเทศ ที่
ออกท าการนิเทศได้ทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายและการเขียนรายงานตลอดจนได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
และตัวอย่างประกอบการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 2. ประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายก่อนการพัฒนาคู่มือเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์
ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ใช้มีปัญหาการเบิกจ่าย ร้อยละ 
70.21 และหลังจากการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ใช้มีปัญหาการเบิกจ่ายลดลงเหลือร้อยละ 18.09 และผู้ใช้คู่มือ
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การเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจในระดับ “มาก” (X  = 4.39, SD = 0.37) 

 
ค าส าคัญ : คู่มือการเบิกจ่ายเงินคา่นิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 
Abstract 
 Research on the Development of Student Disbursement Handbook ( Personal 
Compensation)  Teacher Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University 1 )  Student 
Disbursement Handbook ( 2 )  to study the efficiency of disbursement after using the Student 
Disbursement Handbook ( Personal Compensation)  Teacher Training Experience, Faculty of 
Education, Kalasin University The sample consisted of the Faculty of Education, Faculty of 
Education, Faculty of Education.  Faculty of Political Science and Law There are 4 7  people from 
Kalasin.  A study of the Ministry of Finance's regulations on reimbursement of travel expenses and 
related regulations.  The questionnaire was used to collect data.  Data were analyzed using 
descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The research found that 
 1. Develop a Student Disbursement Handbook. (Personal Auto Compensation) Teacher 
Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University. The cost of travel to the government. 
Appointment of instructors List of teachers Google Maps Displays Dispatch Distance Certificate 
instead of receipt A copy of the personal car Handbook. Proxy copy of ID card Financial Statement 
Request Page And to save the money to advance the cost of travel to the government to supervise 
students. To the supervisor. The supervisor is aware of the process of disbursement and reporting, 
as well as the guidelines. And examples of student disbursement. (Personal Compensation) Teacher 
Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University 
 2. Performance of pre-development disbursement Handbook (Personal Compensation) 
Teacher Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University There were 70.21% disbursement 
problems and after the development of Student Disbursement Handbook (Personal Compensation) 
Teacher Training Experience, Faculty of Education, Kalasin University The problem of disbursement was 
reduced to 18.09%. (Personal Compensation) Teacher Training Experience, Faculty of Education, 
Kalasin University At the level of "very" (X  = 4.39, SD = 0.37) 
 
Keywords :  A Handbook to Disbursement for Student Supervision in Faculty of Education, Kalasin 
University. 
 
บทน า 
 งานการเงินและบัญชี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานให้บริการสนับสนุนด้านการ
เบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินอื่น ๆ ก ากับและควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้ก าหนดไว้ 
 งานเบิกจ่ายฎีกาค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ     
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วน
บุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น้ัน หากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบของทาง
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ราชการก็จะท าให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ ขึ้น ท าให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
ทางราชการก าหนดไว้ ดังนั้น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา 
(ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่อง 
หรือเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน จึงจ าเป็นท่ีจะศึกษาปัญหาและแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายเงิน  
 เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์
ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ มีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อนและต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ
กฎระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องและที่ส าคัญขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชา หน่วยงาน 
ภายในคณะครุศาสตร์ อาจมีรูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การเบิก
จ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมี
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน ผู้จัดท าจึงได้รวบรวมและศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากระเบียบของกรมบัญชีกลาง มติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการเพื่อใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชย
รถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วน
บุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับนี้ ได้น าประสบการณ์ตรงจากการท างานการเงินในส่วนของการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   เพื่อให้ทราบอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ถูกตอ้ง 
สามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะศึกษาเพื่อให้มีความรู้และ
น าไปปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคู่มือ 
  1.1 การค้นหาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมที่บ่งช้ีการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนามาใช้ในการค้นหาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการไข ดังนี้  
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  Blogger, (2011) ได้กล่าวว่า การฝึกให้คนมีพฤติกรรมที่บ่งช้ีทักษะการคิดวิเคราะห์ควรมีลักษณะที่
รู้จักคิดและตัดสินใจได้อย่างมีระบบ แนวทาง การฝึกท าได้โดยให้พิจารณาจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นเรื่องจริงและสมมติให้ได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอน  
  1. วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหา ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาต้องรวบรวมปัญหา หาข้อมูล พร้อมสาเหตุของ
ปัญหาจากการคิด การถาม การอ่านหรือพิจารณาจากข้อเท็จจริงนั้น ๆ  
  2. ก าหนดทางเลือก เมื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นไดแ้ล้ว ผู้ศึกษาจะต้องหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา 
โดยพิจารณาความเป็นไปได้และข้อจ ากัดต่าง ๆ และทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นไม่จ าเป็นต้องมีทางเลือกทางเดียว 
อาจมีหลาย ๆ ทางเลือก  
  3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหานั้น ๆ โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ส าคัญ 
คือ ข้อดี ข้อเสีย ท่ีจะเกิดขึ้นจากทางเลือกนั้น ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในด้านส่วนตัว สังคมและส่วนรวม  
  4. ตัดสินใจ เมื่อพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบในขั้นตอนที่ 3 แล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดี
ที่สุดหลังจากผู้ศึกษาได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ เลือกที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์ น้ัน ๆ แล้ว ผู้ศึกษาได้
มีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งบางครั้งอาจจะมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น ผู้ที่จะประสานความเข้าใจในกลุ่มช่วงแรก ๆ ต้องแนะน าและสังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ จะพบว่าผู้ศึกษา
จะมีพฤติกรรมที่มีการท างานอย่างมีระบบและเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจกับ
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ  
  สรุปจากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัย ต้องเก็บข้อมูลรวบรวมปัญหาจากการคิด การถาม การ
อ่าน การหาข้อมูลพร้อมระบุสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข จึงจะสามารถน ามาวิเคราะห์และพัฒนาเป็น
คู่มือได้ 
 1.2 ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
  การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
   3. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 

โดยสรุปจากการศึกษาพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ท า
ให้ผู้วิจัยทราบถึงรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาเป็นคู่มือได้ 
  1.3 การสร้างคู่มือ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและลักษณะของคู่มือท่ีดี ดังนี้  
  ณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย (2547, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของคู่มือว่า คู่มือ หมายถึง หนังสือหรือ
เอกสารที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถด าเนินงานในเรื่องนั้นด้วยตนเอง ได้อย่างถูกต้อง  
  นุดี รุ่งสว่าง (2543, หน้า 24) ได้สรุปไว้ว่า คู่มือท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้  
  1. ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน มีรูปภาพประกอบเหมาะสม
กับเนื้อหาและการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน  
  2. ด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ของคู่มือก าหนดไว้ชัดเจน เหมาะสม ระบุขอบข่ายเนื้อหาคู่มือ 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ค าแนะนาการศึกษาคู่มือเขียนไว้ชัดเจน เข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความเหมาะสมตรง
กับความต้องการและความจ าเป็น  
  3. ด้านการน าไปใช้ ก าหนดขั้นตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน ก าหนดกิจกรรม เนื้อหาและแบบฝึก
ได้สัมพันธ์กันและมีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาของคู่มือ  
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  สรุปจากความหมายและลักษณะคู่มือที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถศึกษาและน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในรูปของเอกสารหรือคู่มือ เพื่อให้ผู้ที่น าไปใช้สามารถจะปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในเอกสารหรือคู่มือน้ันได้ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
  2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ได้อธิบายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความ
กระวนกระวายหรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อม
ได้รับความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนต้องการ 
  2.2 ทฤษฎีของความพึงพอใจ 
  Shelly (1975, pp. 252 -268) กล่าวว่า ทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู้สึก 2 แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึก
ทางบวกและความรู้สึกทางลบ เชลลี ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ 
กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ สามารถท าให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มได้อีก ดังนั้น จะ
เห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ  
  ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบและความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า ระบบความพึง
พอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ  
  สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์มักได้แก่ ทรัพยากร (Resource) หรือสิ่งเร้า (Stimulus) 
การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใด เป็นสิ่งที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความ
พอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพึงพอใจจะเกิดได้มากท่ีสุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างท่ีเป็นที่ต้องการครบถ้วน 
  2.3 การวัดความพึงพอใจ 
  ภณิดา ชัยปัญญา (2541, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจน้ันสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้  
   1. การใช้แบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท าได้ในลักษณะ
ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ  
   2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการ ที่ดีจะ
ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  
   3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน  
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจน้ันเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกท่ี
ดี เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจของ
บุคคล ได้แก่ ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อการที่ได้รับสิ่งที่ต้องการ ความถูกใจในสภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ กัน
ไปในแต่ละสถานการณ์ 
  2.4 ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 
   จากการศึกษา ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
(Maslow A. H,1987 : 135-150) 
    1) มนุษย์มีความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและความต้องการนี้จะเป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดการแสดงพฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะท าให้เกิดแรงจูงในของมนุษย์ ความ
ต้องการที่ได้รับการตอบสนอง แล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจอีกต่อไป 
    2) ความต้องการของมนุษย์มีทั้งหมด 5 ขั้น และความต้องการเหล่านี้เป็นล าดับขั้นกัน
ไป มนุษย์จะมีความต้องการจากระดับต่ าไปสู่ระดับท่ีสูงกว่า 
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    3) ล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์จะประกอบด้วย 
     3.1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) ได้แก่ ความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ท่ีจะท าให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เช่น ปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ความต้องการทางเพศ 
     3.2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Security needs) คือความต้องการที่
จะให้ชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ซึ่งความต้องการในข้ันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางกายภาพ
ได้นับการตอบสนองแล้วในระดับหนึ่ง 
     3.3) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Social needs/love and 
belonging needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีเพื่อน 
     3.4) ความต้องการเคารพนับถือตนเอง (Selfesteems needs) เป็นความต้องการที่
จะนับถือตนเองและได้รับการยกย่องในสังคม 
     3.5) ความต้องการประจักษ์ตน (Selfactualization needs) ได้แก่ ความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองให้บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนเองจะเป็นไปได้ เป็นการพัฒนาให้ตนเองท าในสิ่งที่สามารถท าได้ดีที่สุด 
อันเป็นการแสดงว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอะไร (born to be)  
  สรุปความหมายความต้องการของมนุษย์ทั้งห้าขั้นนี้ จะมีความเป็นล าดับขั้น กล่าวคือความต้องการ
จะเริ่มจากความต้องการระดับต่ าไปสู่ความต้องการในระดับที่สูงกว่า ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่
เป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นจึง
จะเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 วิไลพร ธราพิทักษ์กุล (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบงานการเงินในคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบงาน
การเงินและเพื่อทราบความต้องการของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานการเงินที่จะน ามาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยศึกษาแนวทางพัฒนาระบบการเงิน การพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการระบบการเงิน 
การด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง แม่นย าและโปร่งใส การด าเนินการให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด และการ
ด าเนินการให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 100 คน และน าผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานการเงิน ร้อยละ  64 ควรมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับทางการเงิน โดยเชิญวิทยากรผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ร้อยละ 
58 ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ ร้อย
ละ 53 ควรส่งเสริมให้ศึกษา กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินเพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานการเงิน 
การบริหารจัดการระบบการเงิน ร้อยละ 54 ควรจัดท า แผนผัง ขั้นตอนการเบิก-จ่าย และประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติ
ทางการเงิน ร้อยละ 53 ควรจัดท าคู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับทางการเงิน ร้อยละ  42 
ควรจัดให้มีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานการเงิน การด าเนินการให้เกิดความถูกต้องแม่นย าและโปร่งใส ร้อยละ 
62 ควรมีการติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณให้ผู้บริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ร้อยละ 57 ควร
มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณจากผู้บริหาร ร้อยละ 57 ควรมีการบันทึกข้อมูลและตัดยอดงบประมาณทุกครั้ง 
เมื่อได้รับหนังสือขออนุมัติเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของงบประมาณการด าเนินการให้เกิด ความคุ้มค่าและประหยดั 
ร้อยละ 65 ควรมีการสรุปและรายงานผลการใช้งบประมาณทุกครั้งหลัง เสร็จกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ  57 ควรมี
การติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการทุกครั้ง เพื่อวางแผน ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป ร้อยละ 
56 ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณก่อนด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินการให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อการ
ตัดสินใจร้อยละ 57 ควรมีการ ติดตามการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ  56 ควรมีการ
วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 55 ควรมีการจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อ
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สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการในรอบระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 48 ควรจัดท าแบบฟอร์มการ เบิก-
จ่าย งบประมาณที่เป็นมาตรฐานใช้ได้กับทุกหน่วยงาน เพื่อประหยัดเวลาในการด าเนินการ ผลของการวิจัยสามารถ
น ามาปรับใช้เป็นแนวการพัฒนาระบบงานการเงินของคณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานการเงินมีความคล่องตัวและเป็นองค์กรที่มี
การด าเนินงานด้านการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 วิลาวรรณ ชิวพิมาย, ยุพาพรรณ์ คุณาธิปพงษ์ และจตุพร เนตรมณี (2544, หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 กฎระเบียบในการเบิกจ่ายเงินและความสนใจของผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเพื่อศึกษาปัญหาความรู้ ความเข้าใจและวิธีด าเนินการของบุคลากรใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรสาย ก , ข, ค และลูกจ้าง
คณะศึกษาศาสตร์จานวน 182 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม  
SPSS/PC+ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการศึกษาด้านลักษณะงานพบว่า ร้อยละ  67.73 ของ
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการ มีความรู้ความเข้าใจใน
การคิดค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และจากการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจในการคิดค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และจากการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการพบว่า มี
ระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ทุกประเภทของวิธีด าเนินการ คือ มีค่าเฉลี่ย X  = 3.14 ส่วนความคดิ
เห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาของผู้ใช้บริการในการด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการพบว่าบุคลากรมีความเห็น
ว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย X  = 3.08 และมีความเห็นว่าระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการเป็น
ปัญหาถึงร้อยละ 63.74 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บุคลากรต้องการให้มีการเผยแพร่ข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์และวิธีการให้ทุกคนได้รับทราบและต้องการให้มีเจ้าหน้าที่บริการด าเนินการ
ด้านการขออนุมัติและการเบิกจ่ายเงินให้ด้วย 
 จากงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบงานการเงิน การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบงาน
การเงินเพื่อทราบความต้องการของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานการเงินที่จะน ามาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า ประหยัดและการด าเนินการให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อการ
ตัดสินใจ งานวิจัยข้างต้น ได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
ทางการเงิน 

 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ านวน 87 คน (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ านวน 47 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาระเบียบของกรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนและ
หนังสือตอบข้อหารือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสถิติการส่งคืนฎีกาจาก
กลุ่มงานการเงินและบัญชีก่อนการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 
 2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่ 



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

343 

 3. น าข้อมูลที่ได้จากศึกษาข้อมูลพื้นฐานการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มมาท าการวิเคราะห์สาเหตุ หา
แนวทางแก้ไขและออกแบบพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
 4. ทดลองใช้ คู่มือโดยให้ อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทดลองใช้และได้เก็บสถิติการส่งคืนฎีกาจากกลุ่มงานการเงินและ
บัญชีหลังจากท่ีอาจารย์นิเทศได้ใช้คู่มือท่ีได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 5. ประเมินประสิทธิภาพของคู่มือท่ีพัฒนาขึ้นและปรับปรุงแก้ไข 
 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์นิเทศ 
 1. แบบสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการ
รายละเอียดหมวดรายจ่ายว่ารายการใดที่สามารถเบิกจ่ายได้หรือเบิกจ่ายไม่ได้และมีวิธีการในการเขียนเบิกอย่างไร 
และเมื่อน าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่า แบบสัมภาษณ์มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67 และ 1.00 
 2. ประเด็นการสนทนากลุ่ม ใช้การอภิปรายสภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชย
รถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากอาจารย์นิเทศ วิเคราะห์
รวบรวมปัญหาจากการคิด การถาม โดยการเก็บข้อมูลแล้วน าปัญหาในการด าเนินการมาวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข
ก่อนการสร้างคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 3. คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้พัฒนามาจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยคู่มือมีลักษณะเป็น
เอกสารที่ประกอบด้วย บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ใบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ เอกสารแสดงรายช่ืออาจารย์นิเทศ ก าหนดการออกนิเทศ  Google 
Maps แสดงระยะทางในการออกนิเทศ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ส าเนาคู่มือรถยนต์ส่วนบุคคล ใบมอบฉันทะ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน งบหน้าขออนุมัติเบิกเงิน และบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์นิเทศ ที่ออกท าการนิเทศได้ทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่าย
และการเขียนรายงานตลอดจนได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างประกอบการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศ
นักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และได้น า
คู่มือที่พัฒนาไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่า คู่มือมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.67
และ 1.00 
 4. แบบบันทึกสถิติการรับและส่งคืนฎีกาเป็นการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัย จัดเก็บข้อมูลสถิติจากการ
ตรวจสอบฎีกาในการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้อาจารย์นิเทศแต่ละท่านได้ทดลองใช้และประเมินผลการทดลองใช้ โดยเก็บ
สถิติการรับ - ส่งคืนฎีกากลุ่มงานการเงินและบัญชีก่อนการพัฒนาคู่มือและหลังใช้คู่มือท่ีพัฒนาขึ้น 
 5. แบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และหน่วยงานท่ีสังกัด และตอนท่ี 2 มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด โดยวัดความพึงพอใจด้านเนื้อหาของคู่มือฯด้านประโยชน์การน าไปใช้ และด้านรูปแบบของคู่มือและ
ได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพบว่าแบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67และ 1.00 
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ผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) เพื่อพัฒนาคู่มือการเบิก
จ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การวิจัยในครั้งน้ี เป็นแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์และแบบรายประเด็นการสนทนา
กลุ่ม สภาพปัญหาการเบิกจ่ายเงินเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาคู่มือ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์นิเทศ และ
2) แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 ผลการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการเบิกจ่ายจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม โดยสรุปสภาพปัญหา แน
ทางแก้ไขและการพัฒนาเป็นคู่มือ แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาเป็นคู่มือ 
 

สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข การพัฒนาเป็นคู่มือ 
1. อาจารย์นิเทศไม่ทราบระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่า
นิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์
ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
 

รวบรวมระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
อาจารย์นิเทศได้ศึกษาและท าความ
เข้าใจและสามารถเบิกจ่ายได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย 
2. ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการเบิกจ่าย 

2. หลักฐานประกบการเบิก
จ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา 
(ค่าชดเชยรถยนตส์่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 

จัดท าคู่มือเบิกจา่ยพร้อมแนบ
เอกสารตัวอย่างเพื่อลดการส่งคืน
แก้ไข 

3. ระบุ Flow chat ผังการเดิน
เอกสารการเบิกจ่ายให้ชัดเจน 
4. สร้างแบบฟอร์มให้อาจารย์นิเทศ
ก่อนออกนิเทศและหลังจากกลับมา
จากการนิเทศแล้ว 
5. น าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1-4 มา
สรุปรวมเป็นคูม่ือประกอบการ
เบิกจ่าย 

 2. ผลการรับ-ส่งคืนฎีกาค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ผู้วิจัยเก็บสถิติในการจัดท าเอกสารเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชย
รถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังทดลองใช้คู่มือ แสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 สถิติการรับ-ส่งคืนฎีกาค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์   
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สาขาวิชา 

ก่อนการพัฒนาคู่มือ 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 

มิถุนายน 2560 

หลังทดลองใช้คู่มือท่ีพัฒนาขึ้น 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 

กันยายน 2560 
รับ ส่งคืนแก้ไข ร้อยละ รับ ส่งคืนแก้ไข ร้อยละ 

ปฐมวัย 9 7 77.78 18 3 16.67 
คอมพิวเตอร ์ 8 5 62.50 16 4 25.00 
ภาษาไทย 8 6 75.00 16 2 12.50 
ภาษาอังกฤษ 6 4 66.67 12 1 8.33 
คณิตศาสตร ์ 8 5 62.50 16 5 31.25 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 6 75.00 16 2 12.50 
รวม 47 33 70.21 94 17 18.09 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือเบิกจ่ายค่านเิทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนตส์่วนบุคคล)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้น 
 ข้อค าถามของแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์การน าไปใช้ 1) 
ท่านสามารถน าคู่มือไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่านิเทศนักศึกษาได้ 2) คู่มือช่วยลดความผิดพลาดในการจัดท า
เอกสารการเบิกจ่ายค่านิเทศได้ 3) ความเข้าใจ คู่มือช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ 4) คู่มือช่วยอ านวยความสะดวก
ในการเบิกจ่ายได้ รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, SD = 0.40) ด้านเนื้อหาของคู่มือ 1) มีวัตถุประสงค์ชัดเจนตาม
กฎระเบียบที่ถูกต้อง 2) อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3) มีค าอธิบายรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้ อง 4) มี
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการอธิบาย มีตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการอธิบาย รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, SD = 
0.34) และด้านรูปแบบของคู่มือ 1) รูปแบบสะดวกต่อการใช้งาน 2) การเรียบเรียงเนื้อหาเข้าใจง่าย รวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.47, SD = 0.38) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (X = 4.39, SD = 0.37) 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผล 
 1. จากการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชย รถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาจารย์นิเทศ สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยการส่งคืนฎีกาแก้ไขรวมลดลงร้อยละ 18.09 โดยประเด็นท่ีสามารถแก้ ไขปัญหา
ได้ คือ คู่มือการเบิกจ่าย ประกอบไปด้วย บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ใบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ เอกสารแสดงรายช่ืออาจารย์นิเทศ ก าหนดการออก
นิเทศ Google Maps แสดงระยะทางในการออกนิเทศ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ส าเนาคู่มือรถยนต์ส่วนบุคคล 
ใบมอบฉันทะส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน งบหน้าขออนุมัติเบิกเงิน และบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทดรอง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์นิเทศ ที่ออกท าการนิเทศได้ทราบถึง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายและการเขียนรายงานตลอดจนได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างประกอบการเบิก
จ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถช่วยให้การเบิกจ่ายฎีกาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วมากขึ้นและผลการประเมินความพึง
พอใจของคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย จากกลุ่มอาจารย์นิเทศผู้ใช้งานสามารถสรุปผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” (X  = 4.39, 
SD = 0.37) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนุดี รุ่งสว่าง (2543, 24) แนวทางในการสร้างคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือหนังสือ เพื่อให้ผู้ที่น าไปใช้สามารถจะปฏิบัติตามให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ใน
เอกสารหรือหนังสือน้ันได้ด้วยตนเอง 
 2. แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบงานการเงินหรือการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา 
(ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควรจะมีคู่มือ



                                       การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
      ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

346 

ส าหรับอาจารย์นิเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามเพื่อให้การด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่านิเทศนักศึกษา (ค่าชดเชยรถยนต์
ส่วนบุคคล) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ 
และลดความล่าช้าที่เกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้ศึกษาของวิไลพร ธรา
พิทักษ์กุล (2554, 28) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาระบบงานการเงิน ในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พบว่า ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับทางการเงินด้วย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. การพัฒนาคู่มือควรสร้างในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะน าไปสู่การด าเนินงานท่ี
รวดเร็ว เป็นแบบแผน แนวปฏบิัตเิดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ควรมีการประเมินคู่มือเมื่อระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงเพือ่พัฒนาเป็นกระบวนการ PDCA 
 3. ควรน าระบบ ICT มาใช้ในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายและสามารถตรวจสอบได้วา่เอกสารฉบับนี้อยู่
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ผลการวิจัยและรายละเอียดที่ปรากฏในบทความ  เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์  มิใช่ความเห็น

หรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ  หรือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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