


  

            
 

โมกวิชาการ’64 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาตสิ าหรับบุคลากรสายสนับสนุน              
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 :  
พัฒนางานวิจัยจากงานประจ าเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ”  
 

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564  

ISBN: 978-616-8219-29-4 

จัดท าโดย: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

กองบรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง ค าศรี ประธานบรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณิภา ทัศนภักดิ์ บรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู บรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว บรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล  าเลิศธน บรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา บรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 
ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ บรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 
ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ บรรณาธิการและคณะผู้จัดท า 
นางธัญวรัตม์ โสภาวัง คณะผู้จัดท าและเลขานุการ 
นางสาวิตรี พิมผาสุข คณะผู้จัดท าและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววิมลวรรณ ไทยโกษา คณะผู้จัดท าและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9  

 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทร 0-5596-4724  โทรสาร 0-5596-4770 

พิมพ์ครั้งที่ 1         กันยายน 2564 

จ านวนพิมพ์ 1,017 หน้า          

พิมพ์ที่           จัดท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์การประชุม   

 https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/Detail.html 

https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/Detail.html
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและวิพากษ์ตัดสินการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และบรรยาย 
 ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 13 

**************** 
 

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรรณ สารินทร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชรโรจน์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุพรรณกุล 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริาวดี มาลากุล 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุขะเสนา 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนยี์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ กีรติสิโรจน์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปยิะเมธ ดิลกธรสกุล 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรยี์ ทองสนิท 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนิตย์ พุทธพนม 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑาทิพย์ ภูมิวณิชชา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวสิาข์ ตรีบุพชาติสกุล 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา พหลเทพ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ฉัตรด ารง 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรอืง ค าศรี 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั สุ่มประดิษฐ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศภิศ คันธวงศ์ 

http://www.eng.nu.ac.th/eng2012/enmis/profile_detail_all.php?m=&UN=43
http://www.eng.nu.ac.th/eng2012/enmis/profile_detail_all.php?m=&UN=76
https://www.arch.nu.ac.th/2016/th/personDetail.php?person_id=55&m=aboutus#staff
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33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สะการะ ตันโสภณ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร วารีย์ โม้ลี 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทณี หาญช้าง 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ปิยะคง 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณ ี
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชสณัห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช จินดารักษ์ 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน ์
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ 
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.มยุรัชฏ์ พิพัฒภาสกร 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ธนพล ศรสุวรรณ 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุดา กวยาสกุล 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อเพชร พานระลึก 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ดวงจิตร 
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ 
56. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 
57. ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 
58. ดร.อัญชลี ฐานวิสัย 
59. ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ 
60. ดร.ศิริวรรณ วิชัย 
61. ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ 
62. ดร.รัมภา จุฑะกนก 
63. ดร.สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม 
64. ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ 
65. ดร.ใกล้รุ่ง พรอนันต์ 
66. ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก    
67. ดร.นราวดี ชมภู  
68. ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์ 
69. ดร.วัชรินทร เทียนสันต์ 

http://www.nurse.nu.ac.th/mis/person/view_person_detail.asp?Id=L02021
http://www.nurse.nu.ac.th/mis/person/view_person_detail.asp?Id=781
http://www.ahs.nu.ac.th/th/index.php/2013-11-08-02-00-09/2013-11-08-02-00-11/109-mt/624-watcharinthon-theansun
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70. ดร.ณัฐพล ไพศาลวิโรจน์รักษ์ 
71. ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ 
72. ดร.รุ่งทิวา บุญประคม 
73. ดร.ชัยพงษ์ ส าเนียง 
74. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน 
75. ดร.ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ 
76. ดร.นุชนาฏ ภักด ี
77. ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต 
78. ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล  
79. ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์  
80. ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ 
81. อาจารย์ภัคพงศ์ หอมเนียม 
82. อาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี 
83. นางณิชา ปิยะสุนทราวงษ์ 
84. นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ 
85. นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต 
86. นางฤดีมาศ แสวงสาย 
87. นางวลุลี  โพธิรังสิยากร 
88. นางบุษยมาศ แสงเงิน 
89. นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ 
90. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ 
91. นายนิคม หล้าอินเชื้อ 
92. นายค ารณ โชธนะโชติ 
93. นายดามธรรม จินากูล 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และตัดสินการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงพันธุ์ ทองวัฒน์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ิรา วสุนธราวัฒน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โทจ าปา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุดตาน พันธุเณร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ 
10. ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ 

http://www.eng.nu.ac.th/eng2012/enmis/profile_detail_all.php?m=&UN=106
http://www.nurse.nu.ac.th/mis/person/view_person_detail.asp?Id=00029
http://www.eng.nu.ac.th/eng2012/enmis/profile_detail_all.php?m=&UN=55
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11. ดร.อัญชลี ฐานวิสัย 
12. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน 
13. นายนิคม หล้าอินเชื้อ 
14. นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ 
15. นางวลุลี  โพธิรังสิยากร 
16. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ 
17. นายดามธรรม จินากูล 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และตัดสินการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรรณ สารินทร์  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา พหลเทพ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนนัท์ บุญพยัคฆ์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ  
13. ดร.รัมภา จุฑะกนก  
14. ดร.สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม       
15. ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก  
16. ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล  
17. อาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี  
18. นางณิชา ปิยะสุนทราวงษ์  
19. นายธีระพงษ์ ประทุมศิริ  
20. นางบุษยมาศ แสงเงิน  
21. นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต  

  

http://www.eng.nu.ac.th/eng2012/enmis/profile_detail_all.php?m=&UN=99
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คณะท ำงำนและเจ้ำภำพร่วม 

ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  (ปขมท.)  และ
คณะกรรมกำรเครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรมบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ปขมท. ชุดที่ 3 

**************** 
1. นายเรวัต รัตนกาญจน์  ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  

     มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 
2. นางทองม้วน เชาวน์เกษม  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ชุดที่ 3 
3. นางสาวปัทมา จักษุรัตน์  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
4. นางดวงพร พิสนุแสน   คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
5. ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6. ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต   คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
7. นางณิชา ปิยะสุนทราวงษ์  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. นางฤดีมาศ แสวงสาย   คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
9. นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
10. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
11. นายนิคม หล้าอินเชื้อ   คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
12. นายค ารณ โชธนะโชติ   คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
13. นายดามธรรม จินากูล  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
14. นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
15. นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
16. นางกาญจนา มูลอาจ   คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
17. นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
18. นายสมศักดิ์  ปามึก   คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
19. นายบัญชา อุนพานิช   คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
20. นายสมชาย วงศ์รัตนรักษ์  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
21. นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
22. นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล  คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
23. นางสาวสวรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
24. นางสาวณัฎฐิฏา สุขเกษม  คณะกรรมการและเลขานุการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
25. นางธัญวรัตม์ โสภาวัง   คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
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สารจากอธิการบดีมหาวทิยาลัยนเรศวร 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี 

 
                            บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีความส าคัญ และ
มีบทบาทในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามยุทธศาสตร์
และพันธกิจที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยเน้นให้ความส าคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่สากล ดังนั้น หลายสถาบันอุดมศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนผ่านกระบวนการวิจัย
และส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจางานประจ าแล้วน าไปสู่การพัฒนาองค์กร  

            ด้วยเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจถเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่
ความเป็นเลิศ” ซึ่งจัดงานในรูปแบบ Online Conference ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564 โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเวทีส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถน าผลงานวิจัยมา
น าเสนอและเผยแพร่ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสู่ภายนอก และสู่ระดับสากลต่อไป ตลอดจยเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย
ระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการงานวิจัยสถาบันเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เพราะงานวิจัยสถาบันเป็นการทาวิจัยจากงานประจ าในหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กร หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
องค์กร เป็นการท าวิจัยทั้งปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพื่อการวางนโยบาย หรือแผนระยะยาวขององค์กร และที่ส าคัญที่สุด
ผู้บริหารองค์กรสามารถน าข้อมูลหรือผลการวิจัยที่ได้มาช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ที่ได้มอบหมายให้            
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการฯ คร้ังนี้ และขอขอบคุณคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงคณะกรรมการในการจัดประชุมวิชาการ ฯ ทุกท่าน ตลอดจนกองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความและตัดสินการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ให้ส าเร็จลลุว่งดว้ยด ี
เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

                                                   
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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สารจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 
 

                       คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความส าคัญกับการสร้างผลงานวิจัยและ          
นวัตกรรม ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม และบริการ
วิชาการให้มีความโดดเด่น รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมุ่งสู่การท าวิจัยมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นการต่อยอดสู่                     
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ
เครือข่ายวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  จึงได้จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร และในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยสถาบันที่จะช่วย
พัฒนาทักษะการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาองค์ความรู้ตนเองและ
องค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน และสร้างเครือข่ายวิจัย
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ท าให้บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานวิจัยที่ช่วย
แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมใหม่ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่สามารถน าผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเช่น ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ได้มากข้ึน 

 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 นี้ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “โมกวิชาการ’64 : พัฒนา
งานวิจัยจากงานประจ าเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” จะเห็นได้ว่าการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ในครั้งนี้ 
เป็นเวทีที่เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม               
ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรต่อไป  

 

                
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล) 

                                                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ค าน า 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 โดยร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
ภายใต้หัวข้อ “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจ าเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความรุนแรงสูงขึ้นของโรค COVID-19 ท าให้การจัดงาน              
ในครั้งนี้ ได้มีการปรับรูปแบบการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัย เป็นการจัดงานในรูปแบบ Online 
Conference ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564  
 ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฉบับนี้ประกอบด้วย ผลงานวิจัยที่ ได้ผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) และบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเพื่อตีพิมพ์ บทความวิจัย
ฉบับเต็ม และได้น าเสนอในการประชุมวิชาการฯ จ านวนทั้งสิ้น 81 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการน าเสนอผลงานวิจัย 
ออกเป็น 3 กลุ่มการวิจัย คือ กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 

ประเภท Oral Presentation     จ านวน     64 ผลงาน 
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ านวน     43 ผลงาน 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน     19 ผลงาน 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ    จ านวน       2 ผลงาน 

 ประเภท Poster Presentation     จ านวน     17 ผลงาน  
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ านวน       7 ผลงาน 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน       8 ผลงาน 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ    จ านวน       2 ผลงาน 

 คณะกรรมการด าเนินงานการประชุม วิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  13 “โมกวิชาการ’64” ขอขอบคุณ คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการฯ 
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร และกองบรรณาธิการที่ให้เกียรติ
และสละเวลาในการพิจารณาบทความ ตลอดจนเข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้น าเสนอ
ผลงานวิจัยทุกท่าน รวมถึงขอขอบคุณ ผู้น าเสนอทุกท่าน ที่มีส่วนท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการ ฯ คร้ังนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และโดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปเทศต่อไป 

 
        คณะกรรมการด าเนินงาน 
             กันยายน 2564 
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โมกวิชาการ’64 

สารบัญ 

กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1 
HU – O 01 การวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ปีงบประมาณ 2560-2562 
โดย จิณณพัต ช่ืนชมน้อย........................................................................................................................... 

 
 

2 - 16 
HU – O 02 ความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจในการขอรับรองโครงการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

ผู้รับบริการส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
โดย ดารณี  ค าสวสัดิ์.................................................................................................................................. 

 
 

17 - 32 
HU – O 03 พึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงนิและบัญชี คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดย จุฑามณี จันทร์ศุภเสน......................................................................................................................... 
 

33 - 48 
HU – O 04 ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ของนิสิตระดับปรญิญาตรีสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย รวิวรรณ นาพิมพ์................................................................................................................................. 

 
 

49 – 63 
HU – O 05 การออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

โดย ทัศนีย์ ทิพย์สาคร และจริภิญญา รักษาแก้ว........................................................................................ 
 

64 – 77 
HU – O 06 การพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของ คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลยัพะเยา 
โดย มัสยา ชาวบ้านกร่าง............................................................................................................................ 

 
 

78 – 92 
HU – O 07 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนวิจัยต่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และการเลื่อนต าแหน่งทาง

วิชาการของคณาจารย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
โดย ณิชชาภัทร สิทธิคุณ............................................................................................................................. 

 
 

93 – 103 
HU – O 08 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีศึกษา วารสารวิศวกรรม

สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย ณัฐชา ฮุนพานิช.................................................................................................................................. 

 
 

104 - 120 
HU – O 09 การศึกษาปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดย เอมอร ก่อเกียรติสกลุ.......................................................................................................................... 

 
 

121 – 134 
HU – O 10 ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดย ณัฐญา กิ่งโคกกรวด............................................................................................................................. 

 
 

135 - 147 
HU – O 11 การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อแนะน าวิชาชีพ

ด้านวิศวกรรมและประชาสัมพันธ์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
โดย นิตสรา งาเกาะ และชิตพงศ์ เวชไธสงค์............................................................................................... 

 
 

148 – 157 
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HU – O 12 การวิเคราะหผ์ลการเรยีนระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
โดย ปิยธิดา ปัญหาราช.............................................................................................................................. 

 
 

158 - 166 
HU – O 13 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธส์ู่นิสติและผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดย ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ นรณฤต จันทวรรณ และจติฤทัย เมาไธสง.................................................... 
 

167 – 181 
HU – O 14 การวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี กลุ่ม นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
โดย อักษรา สุขรักษ์................................................................................................................................... 

 
 

182 – 189 
HU – O 15 การศึกษาประสิทธิผลช่องทางการประชาสมัพันธ์ภายในองค์กร ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
โดย เรือนแก้ว สินใหม่ และเพญ็รศัมี เปรี้ยวกระโทก................................................................................. 

 
 

190 – 197 
HU – O 16 แนวทางการปรับปรุงการให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โดย พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ นลัทพร วิรัตน์กุล และทัตหทัย เศรษฐพิศาล................................................ 
 

198 – 211 
HU – O 17 การประเมินมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดย สุกัญญา ฉัตรสูงเนิน............................................................................................................................ 

 
 

212 – 220 
HU – O 18 การออกแบบกระบวนการร้องเรยีนและอุทธรณ์ของนักศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
โดย ปราณี กฐินใหม่ อัมพร ลาดหนองขุ่น และพันทิพา น าสว่างรุ่งเรือง................................................... 

 
 

221 – 235 
HU – O 19 การศึกษาผลของการปรับปรุงกระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพ่ืออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และ

ส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี 
โดย สุจ ารัส พันธ์ประสิทธ์ิเวช และธนวรรณ กาญจโนภาส........................................................................ 

 
 
 

236 – 250 
HU – O 20 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไมเ่ข้าร่วมกจิกรรมนานาชาติของนักศึกษา กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
โดย ภัสธารีย์ ศุภชัยศริิกุล และมณีรัตน์ ขอกรดส าโรง............................................................................... 

 
 

251 – 261 
HU – O 21 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเข้าศึกษากับศักยภาพในการเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
โดย รัตดาวรรณ อัปมานะ.......................................................................................................................... 

 
 

262 – 275 
HU – O 22 การศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิของรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติและ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโควดิ-19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
โดย อนุสรา ประกอบแก้ว.......................................................................................................................... 

 
 
 

276 – 289 
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HU – O 23 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี: กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
โดย เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม่...................................................................................................................... 

 
 

290 – 303 
HU – O 24 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามญักับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา

ระดับชั้นปีท่ี 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
โดย เพ็ญพิลาส อริยะเดช........................................................................................................................... 

 
 

304 - 314 
HU – O 25 การศึกษาผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
โดย พรรณวลัย เชิญกลาง........................................................................................................................... 

 
 

315 – 326 
HU – O 26 การศึกษาความคดิเห็นของนักเรยีน นักศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์หลักสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี
โดย นันท์ธนะดี บุญญ์พุทธิพร.................................................................................................................... 

 
 

327 – 339 
HU – O 27 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าศึกษาตอ่ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
โดย ธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ....................................................................................................................... 

 
 

340 – 349 
HU – O 28 การวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
โดย สรัญญา อินทโชติ................................................................................................................................ 

 
 

350 – 358 
HU – O 29 การศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดี มสีุข และความผูกพัน ของพนักงานสายสนับสนุน                  

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
โดย อัญชุลี รักด่านกลาง............................................................................................................................. 

 
 

359 – 369 
HU – O 30 ผลลัพธ์การเรียนรูจ้ากผลการพัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                    

ด้วยการส ารวจจากความคดิเห็นผูใ้ช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
โดย จารุว ีค าสมบูรณ์................................................................................................................................. 

 
 

370 – 384 
HU – O 31 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                        

ศูนย์สุพรรณบรุ ี
โดย อ านวย ช้างโต..................................................................................................................................... 

 
 

385 – 397 
HU – O 32 วิธีการตั้งโจทย์วิจัยเรื่องมหาสติปฏัฐาน 4 จากงานประจ าสู่งานวิจัย 

โดย สรัญญา โชตริัตน์................................................................................................................................. 
 

398 – 410 
HU – O 33 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการสังกัดคณะศลิปศาสตร์                            

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
โดย วิไล แจ้งบุญ........................................................................................................................................ 

 
 

411 – 421 
  

 

 
 



  

     ช .              
  
   

โมกวิชาการ’64 

  สารบัญ (ต่อ) 
 

 

HU – O 34 ความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศกึษาปริญญาตรีที่มตี่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
โดย กรรณิกา ประเสริฐสังข์........................................................................................................................ 

 
 

422 – 436 
HU – O 35 การวิเคราะหส์ถานภาพ สาเหตุการพ้นสภาพ และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศึกษา

ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
โดย ชดช้อย รวยสูงเนิน.............................................................................................................................. 

 
 

437 – 449 
HU – O 36 การส ารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานของสมาชิก                 

งานคลังและพสัดุ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
โดย สุกัญญา น่ิมเนียม................................................................................................................................ 

 
 

450 – 463 
HU – O 37 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

วิศวกรรมพอลเิมอร์ และหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
โดย วรรณพร หนูยก................................................................................................................................... 

 
 

464 – 473 
HU – O 38 การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ภาพอินโฟกราฟิก ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
โดย รัชนี หอมกลาง.................................................................................................................................... 

 
 

474 – 486 
HU – O 39 การปรับปรุงกระบวนการจัดการขอ้มูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดย พรเพ็ญ จันทรา เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์ วรณัน จ่ายวานิชย์ และวิลาวลัย์ ทองนิมิตร........................ 

 
 

487 – 502 
HU – O 40 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านบริการการศึกษาและกจิการนสิิต:  

กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย 
โดย ปุญฤทธ์ิ ยาศรี..................................................................................................................................... 

 
 

503 – 516 
HU – O 41 การวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 4 ปี 

โดย วีรินภ์ อาจหาญ................................................................................................................................... 
 

517 - 528 
HU – O 42 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติกับจ านวนผูส้ าเรจ็

การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี
โดย ดวงแข เปรี้ยวกระโทก........................................................................................................................ 

 
 

529 – 539 

HU – O 43 การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
โดย นารี กลิ่นกลาง.................................................................................................................................... 

 
540 - 552 

 
กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 
553 

HU – P 01 สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนกับประสิทธิผลการปฏิบัตงิานเลขานุการภาควิชาของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โดย ดาราพร  ไชยสีทา............................................................................................................................... 

 
 

554 – 567 
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โมกวิชาการ’64 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

HU – P 02 การศึกษาและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาหลักสูตรปรญิญาตรีของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
โดย พัฒน์พล แก้วยม และเสนีย์ พวงยาณี................................................................................................. 

 
 

568 – 577 
HU – P 03 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ส านักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
โดย สิริพร เรืองสุรตัน์ และเสนยี์ พวงยาณี................................................................................................ 

 
 

578 – 589 
HU – P 04 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ส านกังานอธิการบดี                              

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
โดย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส มณฑริา สาระพันธ์ และศุปรานันท์ ทองกุลภัทร............................................ 

 
 

590 - 600 
HU – P 05 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
โดย มณฑิรา สาระพันธ์.............................................................................................................................. 

 
 

601 – 609 
HU – P 06 คุณภาพการให้บริการตามความคดิเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปตัยกรรมล้านนา เพื่อพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านการให้บริการ 
โดย วิภาดา ศุภรัฐปรีชา.............................................................................................................................. 

 
 

610 – 620 
HU – P 07 ผลการจัดอบรมจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ หลักสตูร “Human Subject Protection” ผ่าน                      

แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 
โดย ดารณี ค าสวสัดิ์ ศริิประภา วรธรรมพิทักษ์ และศศิภสัสร ภญิญานิธิโรจน์.......................................... 

 
 

621 - 632 

 
กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

 
633 

SC – O 01 ระบบบรหิารและจดัการข้อมลูเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจ: กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย ภาสวีร์ อ่องรัก เศรษฐพงษ์ ดีอุด  จิตติพร ราษฎร์ทองหลาง และ จันจิรา สามานาม.......................... 

 
 

634 – 648 
SC – O 02 การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย สกาวรัตน์ ทับทองหลาง...................................................................................................................... 
 

649 – 662 
SC – O 03 การออกแบบระบบการอบรมโรงงานดิจิทัล ในระบบคู่ขนานในสถานท่ีตั้ง และออนไลน์แบบทันทีทันใด 

โดย นันฐวัตร์ ภาคกุหลาบ.......................................................................................................................... 
 

663 – 678 
SC – O 04 การพัฒนาวิธีการตรวจหาการปนเปื้อนเนื้อวัวในวัตถุดิบอาหารสัตวป์ระเภทโปรตีนจากสตัว ์

โดยเทคนิค Real-time PCR 
โดย วิโรจน์ รักเกียรติสกลุ ทัศนา ทองจ ารูญ และศริิรตัน์ ก๊กผล .............................................................. 

 
 

679 – 690 
SC – O 05 การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์และแอปพลิเคชันส าหรับการบริหารจดัการบณัฑิตศึกษา 

ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
โดย กัลญา พับโพธิ์ ภาณุพงษ์ แซ่อึ้ง และบุญส่ง สตุะพันธ์........................................................................ 
 

 
 

691 – 708 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

SC – O 06 การพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน 
โดย รณกฤต แสงผ่อง และประเทอืง โมราราย.......................................................................................... 

 
709 – 720 

SC – O 07 การพัฒนาระบบป้องกันกระแสลัดวงจรส าหรับเครื่องจ่ายไฟตรงในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 
โดย ฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์............................................................................................................................ 

 
 

721 – 737 
SC – O 08 การศึกษาประสิทธิภาพของกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอลต่อการชะล้างสฮีีมาท็อกไซลินและอีโอซิน  

ออกจากเนื้อเยื่อหนูทดลอง 
โดย ธิดารัตน์ คุ้มสังข์ จักรพงศ์ สังโชติ ชนภัทร นาคทับทิม และวิชชุดา พยุหกฤษ..................................... 

 
 

738 – 748 
SC – O 09 การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการยอ้มสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยชุดสีย้อมส าเร็จรูป 

มาสซอนไตรโครม 
โดย จักรพงศ์ สังโชติ ธิดารัตน์ คุ้มสังข์  ชนภัทร นาคทับทิม และวิชชุดา พยุหกฤษ..................................... 

 
 

749 – 758 
SC – O 10 การพัฒนาระบบขอเข้าพ้ืนท่ีและจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์โควิด-19  

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
โดย อรัญญา อุดมอิทธิพงศ์ อัยลดา ประเสริฐ ปณิธาน จันทิมาโพธ์ิพงษ์ อ่อนสา นนท์พละ 
      และรุ่งนภา ศรีวรกลุวงศ์ .................................................................................................................... 

 
 
 

759 – 774 
SC – O 11 การพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ด้วยโปรแกรม Google Site 
โดย ปาริดา จันทร์สว่าง.............................................................................................................................. 

 
 

775 – 789 
SC – O 12 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 

โดย อรวรรณ บวบดี ศิรริัตน์ พันธเ์รือง และวิษณุ ธงไชย.......................................................................... 
 

790 – 802 
SC – O 13 การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย วิสุทธิ์ แก้วป้องปก............................................................................................................................... 
 

803 – 814 
SC – O 14 การพัฒนาและการตดิตั้งแอปพลิเคชันโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ 

โดย กันตินันท์ มากมี.................................................................................................................................. 
 

815 – 828 
SC – O 15 การพัฒนาอุปกรณเ์ชื่อมต่อกล้องสะท้อนภาพเลนสเ์ดี่ยวระบบดิจิทลักับกล้องจุลทรรศน์ 

โดย สมบัติ ศรีวรรณงาม............................................................................................................................. 
 

829 – 835 
SC – O 16 การน าระบบการผลติแบบโตโยตา้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 

โดยชัยชนะ ตะภาทอง................................................................................................................................ 
 

836 – 847 
SC – O 17 การปรับปรุงระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต ด้วยเครื่องมือกูเกลิแอปพลิเคชัน 
โดย วรรณดี สวสัดริักษ์ กิตติศักดิ ์จิตต์เกื้อ และสริินญา จันทรศ์ักดิส์ูง...................................................... 

 
 

848 – 857 
SC – O 18 การประดิษฐ์อุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุนเพื่อเสรมิความปลอดภัยให้กับโรงปฏิบัติงาน 

โดย ณรงค์เดช จันทวงษ์............................................................................................................................. 
 

858 – 864 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 

SC – O 19 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบความเป็นจริงเสมือน 
โดย อนิวัฒน์ พุดโมต สหพร แบบประดับ และจันทรเ์พ็ญ อุดมโชตพิฤทธ์ิ................................................. 

 
865 – 875 
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การวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ปีงบประมาณ 2560-2562 
Analysis of the Purchasing and Use of Books at the Faculty of Liberal Arts and 
Science Library, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Budget Year      
2017-2019 
จิณณพัต ชื่นชมน้อย1*  
Jinnapat Chuenchomnoy1*  
 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากข้อมูลการจัดซื้อและการยืมของผู้ใช้หนังสือ ตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยการจ าแนกประเภท การเปรียบเทียบข้อมูล การสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย และอธิบายผลแบบพรรณนา จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลสถิติการจัดซื้อและการยืมหนังสือ พบว่า ภาควิชา
ศิลปศาสตร์ มีสถิติการยืมและการจัดซื้อหนังสือ ทั้งหมด 1,153 เล่ม (ร้อยละ 93.95) มีสถิติการยืม จ านวน 1,595 ครั้ง (ร้ อยละ 
98.70) มากกว่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดซื้อหนังสือ ทั้งหมด จ านวน 74 
เล่ม (ร้อยละ 6.05) มีสถิติการยืม ทั้งหมด 21 ครั้ง (ร้อยละ 1.30) เมื่อเปรียบเทียบหนังสือที่จัดซื้อแล้วไม่มีสถิติการยืม พบว่า 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 51 เล่ม (ร้อยละ 4.15) และภาควิชาศิลปศาสตร์ 
ที่มีจ านวน 27 เล่ม (ร้อยละ 2.20) ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต โดยภาควิชาศิลปศาสตร์ มีมากกว่าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
 

ค าส าคัญ: การจัดซื้อ การใช้หนังสือ ห้องสมุด 
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Abstract  
The aim of this study was to analyze the purchasing and use of books at the Faculty of Liberal Arts 

and Science Library, Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, since October 1, 2017 to September 30, 
2019. The data was analyzed by random error generation data and explained the descriptive results from the 
analysis of data, statistics, purchasing and borrowing of books. It was found that the liberal arts department had 
statistics on borrowing and purchasing of all 1,153 books (93.95%) and the statistics on borrowing was 1,595 
times (98.70%) than the Science Department and Department of Mathematics, Statistics and Computer. From 
the purchase of books, all of the 74 items (6.05%) to borrow a record 21 times (1.30%). Comparison of the 
purchased books with no borrowing statistics, it was found that the Science Department and the Department 
of Mathematics, Statistics and Computer has 51 volumes (4.15%) and the Department of Liberal Arts has 27 
volumes (2.20%), which corresponds to the number of lecturers and students. The Department of Liberal Arts 
has more than the Science Department and the Department of Mathematics, Statistics and Computer. 
 

Keywords: Purchasing, Use of books, Library  

 
บทน า  

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษา

ค้นคว้ าและวิจั ยของนิสิ ตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้ งอาจารย์ และบุคลากร  ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทั้งหมด 8,286 คน 

แบ่งเป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์และบุคลากร จ านวน 222 คน นิสิต จ านวน 6,367 คน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ และบุคลากร จ านวน 149 คน นิสิต จ านวน 1,548 คน ซึ่งห้องสมุด            

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นห้องสมุดเฉพาะมีหน้าที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และ

บริการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เน้นสาขาวิชาที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปิดสอน ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องจัดหาและ

รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศให้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งงบประมาณ

ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรเป็น 2 ส่วน คืองบประมาณส่วนกลาง

ห้องสมุด ได้รับจัดสรรปีละประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) โดยบรรณารักษ์เป็นผู้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 

ได้แก่ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือท่ัวไป หนังสือบันเทิงคดี และงบประมาณของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็นงบประมาณในหมวดค่า

วัสดุ ไม่ได้ระบุชัดเจนในการจัดซื้อหนังสือ ดังนั้นอาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาจึงเป็นผู้จัดซื้อหนังสือวิชาการเข้าห้องสมุดเพื่อให้ตรง

กับความต้องการของอาจารย์และนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งปัญหาที่พบในปัจจุบันบางสาขาวิชาไม่มีการจัดซื้อหนังสือเข้า

ห้องสมุด ท าให้นิสิตที่เรียนในสาขานั้นๆ ไม่มีหนังสือท่ีเพียงพอต่อความต้องการ จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
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มีความสนใจท าการวิเคราะห์ผลงาน เรื่อง “การวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ปีงบประมาณ 2560–2562” 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยเปรียบเทียบข้อมูลของภาควิชา  

ศิลปศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
วิเคราะห์ประเภทจ านวนการจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาจาก

ข้อมูลการจัดซื้อและการใช้หนังสือ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จากฐานข้อมูลห้องสมุด

อัตโนมัติ INNOPAC เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ ของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. ศึกษาการจัดซื้อและการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดในปีงบประมาณ 2560-2562 

3. วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อและการใช้หนังสือจากฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC หาค่าร้อยละและค่าความถี่

โดยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 

     3.1 วิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย การจ าแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูล และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

Microsoft Excel และอธิบายผลแบบพรรณนา  

     3.2 วิเคราะห์แบบจ าแนกประเภทข้อมูล (Typological analysis) คือ การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือประเภทโดยใช้

เกณฑ์บางอย่างตามคุณลักษณะที่ข้อมูลนั้นมีอยู่ร่วมกันเป็นตัวจ าแนก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อหนังสือ 

และ (2) วิเคราะห์ข้อมูลการยืมหนังสือ ซึ่งพิจารณาผลสอดคล้อง และอธิบายผลแบบพรรณนา 

     3.3 เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลใน 2 

ส่วน ได้แก่ (1) สถิติการจัดซื้อหนังสือ กับ (2) สถิติการยืมหนังสือ ซึ่งพิจารณาผลสอดคล้องประเภทของหนังสือท่ีจัดซื้อกับประเภท

ของการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการ จากนั้นจึงสรุปพิจารณาความสอดคล้องจากสถิติการจัดซื้อหนังสือกับสถิติการยืมหนังสือ 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเรียงล าดับข้อมูลจากสถิติค่าร้อยละและค่าความถี่เรียงล าดับจากมากที่สุดลงมา

น้อยสุดของสถิติการจัดซื้อและการยืมหนังสือ ของหมวดหมู่หนังสือ ซึ่งมาจ าแนกเป็นภาควิชา และสาขาวิชา 

5. น าเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลสถิติการจัดซื้อกับสถิติการยืมหนังสือ ของ

ภาควิชาศิลปศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
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ผลการวิจัย 
พบว่าจากการเปรียบเทียบสถิติการจัดซื้อกับสถิติการยืมหนังสือ จ าแนกตามภาควิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
ภาควิชาศิลปศาสตร์ ได้แก่ (1) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (2) สาขาวิชาภาษาไทย (3) สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (4) 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (6) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (7) สาขาวิชาอื่น ๆ ด้านศิลปศาสตร์ มีสถิติ
การจัดซื้อและการยืมหนังสือจ าแนกตามหมวดหมู่หนังสือ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สถิติการจัดซื้อและสถิติการยืมหนังสือของภาควิชาศิลปศาสตร์ 

ภาควิชาศิลปศาสตร์ 

สาขา หมวดหมู่ ประเภท 
จัดซื้อ/เล่ม 
n = 1,227 

ร้อยละ 
ยืม/ครั้ง 

n = 1,616 
ร้อยละ 

1. สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

DS ประวตัิศาสตร์เอเชีย 204 16.62 179 11.07 

JC ทฤษฎีของรัฐ 55 4.48 152 9.40 

JQ ประวัติของทวีปเอเชีย อัฟริกา ออสเตรเลีย และ
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 

46 3.74 187 11.57 

JA รัฐศาสตร์ท่ัวไป 41 3.34 107 6.62 

HM สังคมวิทยา 29 2.36 28 1.73 

JS รัฐบาลท้องถิ่น 23 1.87 38 2.35 

HX สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ อนาธิปไตย 12 0.97 5 0.30 

JZ กฎหมายระหว่างประเทศ 12 0.97 84 5.19 

KTP กฎหมาย 12 0.97 36 2.22 

GN มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา 11 0.89 40 2.47 

JF ประวัติรัฐธรรมนูญ และการบริหารท่ัวไป 11 0.89 6 0.37 

HQ ครอบครัว การแต่งงาน สตรี 10 0.81 14 0.86 

HV สวัสดิภาพสังคม สังคมท่ีมีปัญหา การแก้ไข 

อาชญากรรม 

10 0.81 11 0.68 

D ประวัติศาสตร์ท่ัวไป 9 0.73 10 0.61 

H สังคมศาสตร์ท่ัวไป 8 0.65 10 0.61 

 HN ประวัติศาสตร์ของสังคม การปฏิรูปและกลุ่มใน

สังคม 

6 0.65 17 1.05 

JK ประวัติของสหรัฐอมริกา 6 0.65 35 2.16 

K กฎหมายท่ัวไป 5 0.40 2 0.12 

GT มารยาท ประเพณี 4 0.32 0 0.00 

JN ประวัติของทวีปยุโรป 3 0.24 34 2.10 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สถิติการจัดซื้อและสถิติการยืมหนังสือของภาควิชาศิลปศาสตร์  
ภาควิชาศิลปศาสตร์ 

สาขา หมวดหมู่ ประเภท 
จัดซื้อ/เล่ม 
n = 1,227 

ร้อยละ 
ยืม/ครั้ง 

n =1 ,616 
ร้อยละ 

1. สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 
(ต่อ) 

MH ดนตรีวัฒนธรรม 3 0.24 28 1.73 

CS วงศ์วาน 2 0.17 0 0.00 

CT ชีวประวัติ 2 0.17 2 0.12 

LD มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 2 0.17 15 0.92 

LG การศึกษาของเอเซีย อัฟาริกา หมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิค 

2 0.17 0 0.00 

CB ประวัติศาสตร์อารยธรรม 1 0.09 1 0.06 

CD เอกสารโบราณ ตัวเขียนโบราณ 1 0.09 0 0.00 

CR ตราประจ าตระกูล 1 0.09 0 0.00 

DA ประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษ 1 0.09 0 0.00 

DD ประวัติศาสตร์เยอรมันนี 1 0.09 2 0.12 

DF ประวัติศาสตร์กรีก 1 0.09 0 0.00 

DG ประวัติศาสตร์อิตาลี 1 0.09 0 0.00 

E ประวัติศาสตร์ท่ัวไปของอเมริกา และ
สหรัฐอเมริกา 

1 0.09 2 0.12 

G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา กีฬา 1 0.09 0 0.00 

GF ภูม-ิมานุษวิทยา 1 0.09 0 0.00 

 รวม 538 43.84 1,047 64.79 

2. สาขาวิชา

ภาษาไทย 

 

นว นวนิยาย 127 10.35 136 8.41 

PL ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะ
มหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา 

89 7.25 35 2.16 

รป เรื่องแปล 25 2.03 37 2.28 

PN ประวัติทางภาษาและวรรณคดี ท่ัวไป 24 1.95 21 1.29 

LB ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษาการสอน 16 1.30 0 0.00 

รส เรื่องสั้น 7 0.57 24 1.48 

P ภาษาและวรรณคดีปรัชญา ภาษาศาสตร์และ
สัทศาสตร์  

6 0.48 0 0.00 

PK ภาษาและวรรณคดีอินโด-อิหร่าน อินโด-อารยัน  

อมีเนียน 

3 0.24 0 0.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สถิติการจัดซื้อและสถิติการยืมหนังสือของภาควิชาศิลปศาสตร์  
ภาควิชาศิลปศาสตร์ 

สาขา หมวดหมู่ ประเภท 
จัดซื้อ/เล่ม 
n = 1,227 

ร้อยละ 
ยืม/ครั้ง 

n = 1,616 
ร้อยละ 

2. สาขาวิชา

ภาษาไทย 

(ต่อ) 

LC รูปแบบการศึกษาพิเศษ การสัมพันธ์ การ
ประยุกต์ใช้ 

1 0.09 0 0.00 

PT วรรณคดีเยอรมันและสแกนดิเนเวียน 1 0.09 0 0.00 

PZ วรรณคดีนวนิยายและวรรณกรรมวัยรุ่น 1 0.09 0 0.00 

 รวม 300 24.44 254 15.72 

3. สาขาวิชา
การบัญชี
บริหาร การ
จัดการ 
การตลาด 
 

HF การพาณิชย์ 49 3.99 20 1.23 

HD ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของ
การเกษตรและอุตสาหกรรมด้านท่ีดินสหกรณ์ 
แรงงาน และอุตสาหกรรม 

26 2.11 5 0.30 

HG การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การ
ลงทุน และการประกัน 

19 1.55 28 1.73 

HB ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 15 1.22 11 0.68 

HC ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ 15 1.22 29 1.79 

HJ การเงินภาคเอกชน 1 0.09 1 0.06 

 รวม 125 10.18 94 5.82 

4. สาขาวิชา
ปรัชญาและ
ศาสนา 

BQ พุทธศาสนา 33 2.68 1 0.06 

BF จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา 20 1.62 19 1.17 

B รวมเรื่อง ปรัญชา ประวัติ และระบบ 19 1.55 38 2.35 

BL ศาสนา ความเชื่อถือ 6 0.48 1 0.06 

BJ จริยศาสตร์ 5 0.40 2 0.12 

AC รวมเรื่อง 4 0.32 4 0.24 

BD อภิปรัชญา ความรู้ทางปรัชญา ญาณวิทยา ทฤษฎี
ของความรู้ปรัชญาทางศาสนา 

4 0.32 2 0.12 

BP ศาสนาอิสลาม 2 0.17 1 0.06 

  รวม 93 7.54 78 4.83 

5. สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

PE ภาษาอังกฤษ 45 3.66 96 5.94 

 รวม 45 3.66 96 5.94 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สถิติการจัดซื้อและสถิติการยืมหนังสือของภาควิชาศิลปศาสตร์  
ภาควิชาศิลปศาสตร์ 

สาขา หมวดหมู่ ประเภท 
จัดซื้อ/เล่ม 
n = 1,227 

ร้อยละ 
ยืม/ครั้ง 

n = 1,616 
ร้อยละ 

6. สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส 

PC ภาษาตระกูลโรมัน(อิตาเลียน ฝรั่งเศส สเปน             
ปอร์ตุเกส) 

13 1.05 0 0.00 

DC ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส 2 0.17 4 0.24 

 รวม 15 1.22 7 0.43 

7. สาขาวิชา

อื่นๆ ด้าน

ศิลปศาสตร์ 

 

TX  คหกรรมศาสตร์ 19 1.55 0 0.00 

N ศิลปกรรม เรื่องทั่ว ๆ ไป นิทรรศการ และการ

แสดง 

7 0.57 1 0.06 

AZ ประวัติท่ัวไปของความรู้ และการเรียนรู้ 2 0.17 5 0.30 

NA สถาปัตยกรรม 2 0.17 0 0.00 

NC งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ 2 0.17 0 0.00 

NK ศิลปกรรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การตกแต่ง 

เครื่องประดับ 

2 0.17 2 0.12 

GV กีฬา และบันเทิง เกมส์ ต่าง ๆ 1 0.09 0 0.00 

TR  การถ่ายภาพ 1 0.09 0 0.00 

U การทหาร กองทัพ งานท่ัวไปของกิจการทหาร 1 0.09 0 0.00 

 รวม 37 3.07 19 1.17 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาควิชาศิลปศาสตร์ มีสถิติการจัดซื้อและการยืม เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้               
(1) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สถิติการจัดซื้อ 538 เล่ม (ร้อยละ 43.84) สถิติการยืม 1,047 ครั้ง (ร้อยละ 64.79) ( 2) สาขาวิชา
ภาษาไทย สถติิการจัดซื้อ 300 เล่ม (ร้อยละ 24.44) สถิติการยืม 254 ครั้ง (ร้อยละ 15.72) (3) สาขาวิชาการบัญชีบริหาร สถิติการ
จัดซื้อ 125 เล่ม (ร้อยละ 10.18) สถิติการยืม 94 ครั้ง (ร้อยละ 5.82) (4) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สถิติการจัดซื้อ 93 เล่ม 
(ร้อยละ 7.54) สถิติการยืม 78 ครั้ง (ร้อยละ 4.83) (5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถิติการจัดซื้อ 45 เล่ม (ร้อยละ 3.66) สถิติการยืม 
7 ครั้ง (ร้อยละ 0.43) (6) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สถิติการจัดซื้อ 15 เล่ม (ร้อยละ 1.22) สถิติการยืม 7 ครั้ง (ร้อยละ 0.43)         
(7) สาขาวิชาอื่นๆ ด้านศิลปศาสตร์ สถิติการจัดซื้อ 37 เล่ม (ร้อยละ 3.07) สถิติการยืม 19 ครั้ง (ร้อยละ 1.17) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (2) สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (3) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (4) สาขาวิชาเคมี (5) สาขาวิชาชีววิทยา (6) สาขาวิชาอื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ มีสถิติการจัดซื้อ
และการยืมหนังสือจ าแนกตามหมวดหมู่หนังสือ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สถิติการจัดซื้อและสถิติการยืมหนังสือของภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 

สาขา หมวดหมู่ ประเภท 
จัดซื้อ/เล่ม 
n= 1,227 

ร้อยละ 
ยืม/ครั้ง 

n= 1,616 
ร้อยละ 

1. สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

QA คณิตศาสตร์ 9 0.73 14 0.86 

 รวม 9 0.73 14 0.86 

2. สาขาวิชาฟิสิกส์ QC ฟิสิกส์ 4 0.32 0 0.00 

 รวม 4 0.32 0 0.00 

3. สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์ 

QH ธรรมชาติวิทยา 3 0.24 3 0.18 

QK พฤกษศาสตร์ 3 0.24 0 0.00 

 รวม 6 0.48 3 0.18 

4. สาขาวิชาเคมี QD เคมี 2 0.17 0 0.00 

 รวม 2 0.17 0 0.00 

5. สาชาวิชาชีววิทยา QP สรีรศาสตร์ 2 0.17 0 0.00 

 รวม 2 0.17 0 0.00 

6. สาขาวิชาอื่นๆ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาอื่นๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

S เกษตรกรรมท่ัวไป ดิน ปุ๋ย การจัดการไร่นา 14 1.14 0 0.00 

SB การเพาะปลูก ไร่นา สวนผลไม้ การจัดการ
สวนสาธารณะ แมลงและโรค 

9 0.73 0 0.00 

RA การแพทย์ของรัฐ เอกสาร สาธารณสุข 
โรงพยาบาล 

8 0.65 3 0.18 

Q วิทยาศาสตร์    4 0.32 0 0.00 

TD วิศวกรรมสุขาภิบาล 4 0.32 0 0.00 

RC การฝึกทางการแพทย์ 3 0.24 1 0.06 

SD ป่าไม้ 2 0.17 0 0.00 

TA วิศวกรรมโยธา 2 0.17 0 0.00 

TP เทคโนโลยีทางเคมี 2 0.17 0 0.00 

RM อายุรแพทย์ 1 0.09 0 0.00 

RS  เภสัชวิทยา และสารตัวยา 1 0.09 0 0.00 

T เทคโนโลยีท่ัวไป 1 0.09 0 0.00 

 รวม 51 4.18 4 0.24 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ มีสถิติการจัดซื้อและการ
ยืม เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ (1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติการจัดซื้อ 9 เล่ม (ร้อยละ 0.73) สถิติการยืม 14 ครั้ง    
(ร้อยละ 0.86) (2) สาขาวิชาฟิสิกส์ สถิติการการซื้อ 4 เล่ม (ร้อยละ 0.32) สถิติการยืมไม่มี (3) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สถิติการ
จัดซื้อ 6 เล่ม (ร้อยละ 0.48) สถิติการยืม 3 ครั้ง (ร้อยละ 0.18) (4) สาขาวิชาเคมี สถิติการจัดซื้อ 2 เล่ม (ร้อยละ 0.17) สถิติการยืม
ไม่มี (5) สาขาวิชาชีววิทยา สถิติการจัดซื้อ 2 เล่ม (ร้อยละ 0.17) สถิติการยืมไม่มี (6) สาขาวิชาอื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์  สถิติการ
จัดซื้อ 51 เล่ม (ร้อยละ 4.18) สถิติการยืม 4 ครั้ง (ร้อยละ 0.24) 

เมื่อเปรียบเทียบสถิติการจัดซื้อกับสถิติการยืม พบว่า ภาควิชาศิลปศาสตร์ มีสถิติการยืมและการจัดซื้อมากกว่า ทั้ง 2 
ภาควิชารวมกัน คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ โดยภาควิชาศิลปศาสตร์มีการจัดซื้อ
หนังสือ ทั้งหมด 1,153 เล่ม (ร้อยละ 93.95) มีสถิติการยืม ทั้งหมด จ านวน 1,595 ครั้ง (ร้อยละ 98.70) ส่วนภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ มีการจัดซื้อหนังสือ ทั้งหมด จ านวน 74 เล่ม (ร้อยละ 6.05) มีสถิติการยืม ทั้งหมด 
จ านวน 21 ครั้ง (ร้อยละ 1.30) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสถิติการจัดซื้อกับสถิติการยืมหนังสือ 

ภาควิชาศิลปศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์  

และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชา 
การจัดซ้ือ สถิติการยืม 

สาขาวิชา 
การจัดซ้ือ สถิติการยืม 

เล่ม
n=1,227 

ร้อยละ ครั้ง
n=1,616 

ร้อยละ เล่ม
n=1,227 

ร้อย

ละ 

ครั้ง 
n=1,616 

ร้อย

ละ 

สังคมศาสตร ์ 538 43.84 1,047 64.79 คณิตศาสตร ์ 9 0.73 14 0.88 

ภาษาไทย 300 24.44 254 15.72 ฟิสิกส ์ 4 0.32 - - 

การบัญชีบริหาร การ

จัดการ และการตลาด 

125 10.18 94 5.82 พฤกษศาสตร ์ 6 0.48 3 0.18 

ปรัชญาและศาสนา 93 7.54 78 4.83 เคม ี 2 0.17 - - 

ภาษาอังกฤษ 45 3.66 96 5.94 ชีววิทยา 2 0.17 - - 

ภาษาฝรั่งเศส 15 1.22 7 0.43 สาขาอ่ืน ๆ 51 4.18 4 0.24 

สาขาอ่ืน ๆ 37 3.07 19 1.17 

รวม 1,153 93.95 1,595 98.70 รวม 74 6.05 21 1.30 

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาควิชาศิลปศาสตร์ แบ่งเป็น สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จัดซื้อ จ านวน 538 เล่ม (ร้อยละ 43.84) 
สถิติการยืม จ านวน 1,047 ครั้ง (ร้อยละ 64.79) สาขาวิชาภาษาไทย จัดซื้อ จ านวน 300 เล่ม (ร้อยละ 24.44) สถิติการยืม จ านวน 
254 ครั้ง (ร้อยละ 15.72) สาขาวิชาการบัญชีบริหาร การจัดการ และการตลาด จัดซื้อ จ านวน 125 เล่ม (ร้อยละ 10.18) สถิติการ
ยืม จ านวน 94 ครั้ง (ร้อยละ 5.82) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จัดซื้อ จ านวน 93 เล่ม (ร้อยละ 7.54) สถิติการยืม จ านวน 78 
ครั้ง (ร้อยละ 4.83) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดซื้อ จ านวน 45 เล่ม (ร้อยละ 36.66) สถิติการยืม จ านวน 96 ครั้ง (ร้อยละ 5.94) 
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สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จัดซื้อ จ านวน 15 เล่ม (ร้อยละ 1.22) สถิติการยืม จ านวน 7 ครั้ง (ร้อยละ 0.43) และสาขาวิชาอื่นๆ ด้าน
ศิลปศาสตร์ จัดซื้อจ านวน 37 เล่ม (ร้อยละ 3.07) สถิติการยืม จ านวน 19 ครั้ง (ร้อยละ 1.17) ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลการจัดซื้อและสถิติการยืมหนังสือของภาควิชาศลิปศาสตร์ 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดซื้อ จ านวน 9 
เล่ม (ร้อยละ 0.73) สถิติการยืม จ านวน 14 ครั้ง (ร้อยละ 0.88) สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดซื้อ 4 เล่ม (ร้อยละ 0.32) สถิติการยืมไม่มี 
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จัดซื้อ จ านวน 6 เล่ม (ร้อยละ 0.48) สถิติการยืม จ านวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 0.18) สาขาวิชาเคมี จัดซื้อ 
จ านวน 2 เล่ม (ร้อยละ 0.17) สถิติการยืมไม่มี สาขาวิชาชีววิทยา จัดซื้อ จ านวน 2 เล่ม (ร้อยละ 0.17) สถิติการยืมไม่มี และสาขา
อื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดซื้อ จ านวน 51 เล่ม (ร้อยละ 4.18) สถิติการยืม จ านวน 4 ครั้ง (ร้อยละ 0.24) ดังรูปที่ 2 

 
 
รูปที่ 2 แสดงข้อมูลการจัดซื้อและสถิติการยืมหนังสือของภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
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เมื่อเปรียบเทียบสถิติการจัดซื้อหนังสือที่ไม่มีสถิติการยืมหนังสือ พบว่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติ และคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 51 เล่ม (ร้อยละ 4.15) มากกว่าภาควิชาศิลปศาสตร์ มีจ านวน 27 เล่ม (ร้อยละ 2.20) โดยแต่ละ
สาขาวิชา มีจ านวนหนังสือท่ีไม่มีสถิติการยืม ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบสถิติการจัดซื้อท่ีไม่มีสถิติการยืม 

ภาควิชาศิลปศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์  

และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชา 
การจัดซ้ือ 

สาขาวิชา 
การจัดซ้ือ 

เล่ม
n=1,227 

ร้อยละ เล่ม
n=1,227 

ร้อยละ 

สังคมศาสตร ์ 14 1.14 ฟิสิกส ์ 4 0.32 
ภาษาไทย 6 0.48 พฤกษศาสตร ์ 3 0.24 
สาขาอ่ืน ๆ 7 0.57 เคม ี 2 0.16 

ชีววิทยา 2 0.16 
สาขาอ่ืน ๆ 40 3.25 

รวม 27 2.20 รวม 51 4.15 
จากตารางที่ 4 พบว่า ภาควิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาที่ไม่มีสถิติการยืม ดังนี้ (1) สังคมศาสตร์ จัดซื้อ 14 เล่ม (ร้อยละ 

1.14) (2) ภาษาไทย จัดซื้อ 6 เล่ม (ร้อยละ 0.48) (3) สาขาอื่น ๆ จัดซื้อ 7 เล่ม (ร้อยละ 0.57) ส่วนภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่ไม่มีสถิติการยืม ดังนี้ (1) ฟิสิกส์ จัดซื้อ 4 เล่ม (ร้อยละ 0.32) (2) 
พฤกษศาสตร์ จัดซื้อ 3 เล่ม (ร้อยละ 0.24) (3) เคมี จัดซื้อ 2 เล่ม (ร้อยละ 0.16) (4) ชีววิทยา จัดซื้อ 2 เล่ม (ร้อยละ 0.16 ) (5) 
สาขาอ่ืน ๆ จัดซื้อ 40 เล่ม (ร้อยละ 3.25) 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2562 

น ามาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2562 

ครั้งนี้ เนื่องจากภาควิชาศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าวัสดุ มากว่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคฺณิต
ศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่มากกว่า จึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลสถิติ
การจัดซื้อกับสถิติการยืม โดยภาควิชาศิลปศาสตร์ มีสถิติการยืมและการจัดซื้อมากกว่าทั้ง 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ โดยภาควิชาศิลปศาสตร์มีการจัดซื้อหนังสือ ท้ังหมด 1,153 เล่ม (ร้อยละ 93.95) 
มีสถิติการยืม ทั้งหมด จ านวน 1,595 ครั้ง (ร้อยละ 98.70) ส่วนภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์ มีการจัดซื้อหนังสือ ทั้งหมด จ านวน 74 เล่ม (ร้อยละ 6.05) มีสถิติการยืม ท้ังหมด จ านวน 21 ครั้ง (ร้อยละ 1.30)  
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-

2562 น ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้  
ภาควิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาที่จัดซื้อและมีสถิติการยืมโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  
1. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 538 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 43.84  สถิติการยืม จ านวน 1,047 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.79 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิณ จีนโน (2551, น. 31) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดซื้อและการใช้หนังสือของส านักบรรณสาร
การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2548-2550” ผลการวิจัยพบว่า หมวด H (สังคมศาสตร์) มีการ
จัดซื้อมากที่สุด จ านวน 3,941 เล่ม (ร้อยละ 56.45) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมรัตน์ อนวัช (2552, น. 43) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การวิเคราะห์สัดส่วนจ านวนหนังสือทั่วไปต่อจ านวนการใช้ของผู้ใช้บริการในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค า แหง 
ระหว่างปี 2548-2550” ผลการวิจัยพบว่า หมวดหมู่หนังสือที่มีการจัดหาเข้ามามากที่สุด คือ หมวด H (สังคมศาสตร์) จ านวน 
45,093 เล่ม (ร้อยละ 22.4) ศึกษาการใช้หนังสือทั่วไป พบว่า หนังสือในหมวด H (สังคมศาสตร์) ได้ถูกยืมออกนอกห้องสมุดมาก
ที่สุด จ านวน 85,889 ครั้ง (ร้อยละ 24.1)  

2. สาขาวิชาภาษาไทย จัดซื้อ จ านวน 300 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 24.44 สถิติการยืม จ านวน 254 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
15.82 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมรัตน์ อนวัช (2552, น. 48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สัดส่วนจ านวนหนังสือท่ัวไปต่อ
จ านวนการใช้ของผู้ใช้บริการในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ระหว่างปี 2548-2550” ผลการวิจัยพบว่า หมวด P 
(ภาษาศาสตร์ทั่วไป) จ านวน 23,631 เล่ม (ร้อยละ 10.5) โดยมีการจัดหาเข้ามา คือ หมวด PL (ภาษาของเอเชียตะวันออก รวมถึง
ภาษาวรรณคดีไทย อัฟริกา หมู่เกาะในมหาสมุทร) จ านวน 11,778 เล่ม หมวดหมู่ PN (วรรณคดีทั่วไป) จ านวน 3,683 เล่ม หมวด 
PN (วรรณกรรมทั่วไป) จ านวน 3,683 เล่ม และหมวด PH (ภาษายูลาลิก) จ านวน 2 เล่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณทะณี     
ค าโพธิ์ (2555, น. 72) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของการใช้หนังสือและการจัดซื้อของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2550-2554” ผลการวิจัยพบว่า หนังสือทั่วไป มีการจัดซื้อ 2,562 เล่ม มีอัตราการ          
ใช้ทั้งหมด 25,654 ครั้ง โดยเฉลี่ย 10.01 ครั้งต่อเล่ม ซึ่งหนังสือบันเทิงคดี มีการใช้เฉลี่ยต่อเล่มมากกว่า หนังสือสารคดี คือ 13.21 
เนื่องจากหนังสือประเภทนี้ ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือประเภทน้ีจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะผู้อ่าน อ่านเพื่อผ่อน
คลายความเครียดจากการท างาน การเรียน และยังอ่านเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในยามว่าง  

3. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร การจัดการ และการตลาด จัดซื้อ จ านวน 125 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 10.18 สถิติการยืม 
จ านวน 94 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.82 

4. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จัดซื้อ จ านวน 93 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 7.54 สถิติการยืม จ านวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
4.83 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย อนวัชพงศ์ และ เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การใช้
หนังสือของห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีการยืมหนังสือ หมวด B ปรัชญาจิตวิทยา และศาสนา 
จ านวน 1,635 ครั้ง (ร้อยละ 2.52)  

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดซื้อ จ านวน 45 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 36.66 สถิติการยืม จ านวน 96 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.94 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ กาญจนศิลป์ และคณะ (2556, น. 54) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคุ้มค่าของทรัพยากร
สารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” พบว่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนการจัดหา 
329 เล่ม มีการใช้ 844 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.90  

6. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จัดซื้อ จ านวน 15 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.22 สถิติการยืม จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.43 
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7. สาขาวิชาอื่นๆ ด้านศิลปศาสตร์ จัดซื้อจ านวน 37 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 3.07 สถติิการยืม จ านวน 19 ครั้ง คิดเป็น   
ร้อยละ 1.17 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ จ าแนกเป็น 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดซื้อ จ านวน 9 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.73 สถิติการยืม จ านวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.86    

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมรัตน์ อนวัช (2552, น. 48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สัดส่วนจ านวนหนังสือท่ัวไปต่อจ านวน
การใช้ของผู้ใช้บริการในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ระหว่างปี 2548-2550 พบว่า หมวด Q (วิทยาศาสตร์) มีการ
จัดหาเข้ามามากท่ีสุด คือ หมวด QA (คณิตศาสตร์) จ านวน 8,969 เล่ม  

2. สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดซื้อ 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.32 สถิติการยืมไม่มี  
3. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จัดซื้อ จ านวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.48 สถิติการยืม จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.18  
4. สาขาวิชาเคมี จัดซื้อ จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.17 สถิติการยืมไม่มี  
5. สาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ หมวดหมู่ QP สรีรศาสตร์ จัดซื้อ จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.17 สถิติการยืมไม่มี  
6. สาขาอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดซื้อ จ านวน 51 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 4.18 สถิติการยืม จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็น               

ร้อยละ 0.24 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิณ จีนโน (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดซื้อและการใช้หนังสือของส านัก 
บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2548-2550”ผลการวิจัยพบว่า หนังสือที่มีการยืมหมวด 
Q วิทยาศาสตร์ อัตราการยืมโดยเฉลี่ย 12.68 ครั้งต่อเล่ม และหมวด T (เทคโนโลยี) อัตราการยืมโดยเฉลี่ย 10.60 ครั้งต่อเล่ม 

เมื่อเปรียบเทียบสถิติการจัดซื้อหนังสือที่ไม่มีสถิติการยืมหนังสือ พบว่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติ และคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 51 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 4.15 และภาควิชาศิลปศาสตร์ มีจ านวน 27 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 2.20 

ภาควิชาศิลปศาสตร์ จ าแนกเป็น สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 14 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.14 สาขาวิชาภาษาไทย 
จ านวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.48 สาขาวิชาอื่น ๆ ด้านศิลปศาสตร์ จ านวน 7 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 0.57  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 4 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 0.32 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จ านวน 3 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.24 สาขาวิชาเคมี จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.16 
สาขาวิชาชีววิทยา จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 0.16 สาขาวิชาอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 40 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 3.25 

สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ควรจัดซื้อหนังสือให้ตรงกับการใช้หนังสือของผู้ใช้บริการ โดยหมวดหมู่ที่มีการยืมออกมากก็ควรจัดซื้อให้เพียงพอต่อ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ และหมวดหมู่ที่ไม่มีการยืมก็ไม่ควรจัดซื้อเพิ่มในปีงบประมาณถัดไป 
2. ควรน าข้อมูลเสนอต่อกรรมการพัฒนางานห้องสมุดเพื่อแจ้งให้แต่ละสาขาวิชาทราบเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ 

จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการในปีงบประมาณถัดไป 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากผลการวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-
2562 พบว่า สถิติการจัดซื้อหนังสือท่ีไม่มีสถิติการยืม คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์        
มีจ านวน 51 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 4.15 มากกว่าภาควิชาศิลปศาสตร์ มีจ านวน 27 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 2.20 ในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันน าไปสู่การทราบข้อมูลแท้จริงที่ผู้ใช้บริการ    
ไม่ใช้หนังสือดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 เนื่องจากการวิจัยหากมีการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ และหรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผู วิจัยจะตองตระหนักถึงประเด็น
จริยธรรมในการวิจัยอยางรอบคอบซึ่งโครงการวิจัยจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จนกว่า
จะได้รับเอกสารรับรองโครงการก่อนจึงจะด าเนินการวิจัยได้ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ 
และความพึงพอใจในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของผู้รับบริการส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้วิจัยผู้รับบริการที่ยื่นขอเอกสารรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งเป็นอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย จ านวน 162 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและผลการ
พิจารณาโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยและขั้นตอนการ
พิจารณาโครงการตามมาตรฐานสากล (ร้อยละ 94.44) ส่วนความเข้าใจในการยื่นเอกสารและการเขียนโครงการเพื่อขอรับรองที่มี
การแก้ไขมากใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นการเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของอาสาสมัคร ร้อยละ 68.51 (2) 
ประเด็นการค านวณขนาดตัวอย่าง ร้อยละ 62.92 และ (3) ประเด็นความเป็นอิสระในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ร้อยละ 54.32 

ตามล าดับ และความพึงพอใจในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.18, SD ± 0.84) โดยจ าแนกรายด้านเรียง

ตามล าดับ ดังนี้ ด้านการให้บริการ ( �̅� = 4.34, SD ± 0.81) ด้านการบริหารด าเนินงาน (�̅�= 4.23, SD ± 0.79 ) และด้าน

เทคโนโลยี (�̅� = 4.12, SD ± 0.86)  
 

ค าส าคัญ : ความรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ การขอรับรองโครงการ การวิจัยในมนุษย์  
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Abstract  
 The purpose of this research was to evaluate the Human Ethics Approval procedure of the Human 
Research Ethics Office at Suranaree University of Technology.  The present study focused on knowledge, 
understanding and satisfaction of 162 principal investigators who submitted the protocol of Human Ethic 
approved Research from 2017- 2019.  Data collection was collected using questionnaires and protocol review. 
The data were analyzed using descriptive statistics (percentage, mean and standard deviation) .  The results of 
this research showed the Lecturers and students were knowledgeable with the highest percentage ( 94. 44)  in 
applying for notarization according to the international guidelines for the protection of human rights. There are 
also some misunderstandings in how to apply for approval with 3 issues, 68. 51% of respect for privacy and 
confidentiality, 62.92% of sample size calculation and 54.32% of demonstrating independence in research projects. 
The overall service satisfaction at the high level ( mean ± S.D.)  was 4. 18±0. 84 which are Service, Operation 
management and Technology were 4.34 ± 0.81, 4.23 ± 0.79, and 4.12±0.86, respectively.  
 

Keywords: knowledge, understanding, satisfaction, protocol approval, human research  

 

บทน า  
การวิจัยในปัจจุบันหากมีการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ และหรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผู วิจัยจะตองตระหนักถึงประเด็น

จริยธรรมในการวิจัยอยางรอบคอบ ต้องยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยตามหลักจริยธรรมในการวิจัย (research ethics) 
ซึ่งเป็นหลักการสากลตามหลักการพิจารณาของ Belmont Report (วิชัย โชควิวัฒน์, 2551) ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และหลักความยุติธรรม 
(Justice) (ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, 2558) ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจะให้ความส าคัญอย่างมากเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี 
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยตามหลักจริยธรรมสากลในค าประกาศแห่งกรุงเฮลซิงกิ 
เนื่องจากผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยต้องการให้แน่ใจว่าอาสาสมัครต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยในทุกด้าน และการเก็บข้อมูล
และการด าเนินการวิจัยต้องถูกต้องและเช่ือถือได้ (จริยา เลิศอรรฆยมณี , 2552) ถึงแม้ว่าในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์โดยเฉพาะอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติและค าประกาศสิทธิผู้ป่วย 
หรือข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ให้การยอมรับและยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติของหลักจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ที่เป็นแนวทางสากล ได้กล่าวว่าหากประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ             
ผู้ท าการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว
เท่านั้น รวมถึงวารสารวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทางการแพทย์ มีข้อก าหนดในการรับผลงานวิจัยตีพิมพ์ว่าผลงานนั้น
จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนด าเนินการวิจัย (อนุสรา ต๊ะพรหม, 2559) ในการนี้ ได้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Committee in Thailand : FERCIT) องค์กร
นานาชาติ เช่น Forum for Ethical Review Committee in Asia-Pacific (FERCAP)  
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ในการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องเริ่มจากการมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ประจ าสถาบันที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ท าหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัยหรืออาสาสมัครที่เข้าสู่โครงการวิจัย ซึ่งการท าหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ า
สถาบันจึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยพัฒนาให้งานวิจัยของสถาบันนั้นๆ มีคุณภาพ มีความปลอดภัยแก่อาสาสมัคร และเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม จึงจ าเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงการก ากับและรับรองการท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ า
สถาบันเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สถาบัน นักวิจัย อาสาสมัครและชุมชนว่ากระบวนการพิจารณาเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้กลไก
ดังกล่าวจะส าเร็จไปได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ก าหนดนโยบายการวิจัยระดับชาติ ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันที่
ด าเนินงานวิจัย ซึ่งส านักงานการวิจัยแห่งชาติในฐานะผู้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และก ากับดูแล รวมถึงผู้ให้ทุนการวิจัยระดับชาติ 
จึงมีบทบาทส าคัญในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่ก่อนด าเนินการวิจัย ระหว่างด าเนินการวิจัย และหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
เพื่อให้เกิดระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นจึงต้องมีคุณภาพและโปร่งใส 
รวมถึงการมีระบบการประกันคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็ง และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยในมนุษย์ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนษุย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และได้จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 
2555 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555) โดยก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้รับการวิจัย โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจ าเป็นของการวิจัยตลอดจนก ากับดูแลให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ติดตามประเมินโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการ
ด าเนินการเพื่อขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงการจัดตั้งส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
ส านักงานส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการและจัดเก็บเอกสาร พร้อมกันนั้นได้จัดท าวิธีด าเนินการตามม าตรฐาน 
(Standard Operating Procedures: SOPs) ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้การพิจารณาและการปฏิบัติงานเป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน 

จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่าง
ต่อเนื่องและเพิ่มจ านวนขึ้นในทุกๆ ปี ปัญหาที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ท าหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยไม่
สามารถพิจารณาความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ เนื่องจากผู้วิจัยยังอธิบายรายละเอียดของ
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ไม่ชัดเจน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เช่น เอกสารช้ีแจงข้อมูลอาสาสมัคร 
(Information Sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) ไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสาร
ดังกล่าวครบถ้วนแต่รายละเอียดของเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ รวมถึงเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบบันทึกข้อมูล เป็นต้น ส่งผลให้ผู้วิจัยที่ยื่นขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ต้องแก้ไขเอกสารเหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้การรับรองโครงการวิจัย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ย่อมส่งผลให้นักวิจัย
ไม่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลได้ หรือท าให้การเก็บข้อมูลล่าช้าออกไป (เจนวิทย์ นวลแสง,  2561) ในส่วนปัญหาการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้รับบริการได้อย่างไม่เต็มความสามารถ ตอบสนองความต้องการได้ไม่เพียงพอ อ านวยความ
สะดวกได้ไม่ทั่วถึง เกิดความล่าช้า ท าให้ผู้มาติดต่อรับบริการเกิดความรู้สึกทางลบ อาจส่งผลต่อความเช่ือถือ ความมั่นใจของ
หน่วยงานได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการ
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วิจัยในมนุษย์และบริการของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศึกษาความพึงพอใจ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านข้ันตอนการด าเนินงาน ด้านการให้บริการ ด้านการบริหารด าเนินงาน และด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้
ส าหรับการปรับปรุงและก าหนดแนวทางพัฒนาการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ส่งผลต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ ท่ีดียิ่งขึ้นได้อย่างแท้จริง รวมถึงการเสนอเป็นแนวทางเชิงนโยบาย
ส าหรับแผนในการพัฒนางานท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพือ่ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของส านักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้วิจัยที่ยื่นขอเอกสารรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับ

ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 จ านวน 280 คน (ณ วันที่ 30 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้วิจัยที่ยื่นขอเอกสารรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับ

ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 โดยใช้ตารางของ เครจซี่และ    

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน

ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 และระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

162 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความรู้ ระดับความเข้าใจ และระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ระดับ

การศึกษา สังกัด สถานภาพ วัดตัวแปรแบบมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) คือ ความถี่ และร้อยละ  

ส่วนที่ 2 ค าถามความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล เป็นแบบ 2 ตัวเลือก (ถูก-ผิด) 

จ านวน 20 ข้อ วัดตัวแปรแบบมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านการให้บริการ 
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ด้านการบริหารด าเนินงาน และด้านเทคโนโลยี จ านวน 17 ข้อ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ     

(บุญชม ศรีสะอาด, 2547) วัดตัวแปรแบบอันตรภาค (Interval Scale) 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ส่วนที่ 5 แบบตรวจสอบรายการแก้ไขเอกสาร (check list) จ านวน 27 ข้อ วัดตัวแปรแบบมาตรนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน าข้อมูลที่ได้รับมาออกแบบเพื่อสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูล และเสนอ

ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา จ านวน 3 คน โดยมีค่าความเที่ยงตรง (validity) เท่ากับ 1.0 จากนั้นจึงน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงเก็บ

ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม Google form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online โดยน าส่งทาง E-mail ซึ่งเป็นการ

สอบถามความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล และความพึงพอใจในการใช้บริการ ส่วนความเข้าใจจะใช้

แบบตรวจสอบ (check list) รายการแก้ไขเอกสารหลังจากโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทบทวน (primary reviewer) 

การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว น าไปประมวลผลและค านวณหา

ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการ

ศึกษาวิจัย โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

2. ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ

แจกแจงความถี่ และร้อยละ 

3. ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของส านักงานจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านการให้บริการ ด้านการบริห าร

ด าเนินงาน และด้านเทคโนโลยี ทั้งโดยรวมแต่ละด้าน และแต่ละข้อย่อย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

(Mean: �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 

4. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจั ยในมนุษย์ของส านักงาน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

5. ข้อมูลความเข้าใจในการเสนอขอเอกสารรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นแบบตรวจสอบรายการแก้ไข

ในแบบเสนอโครงการ (check list) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้แนวทางในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้วิจัยในการขอรับรอง
โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 2. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานภาพ หน่วยงานท่ีสังกัด และระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด

แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ     อาจารย ์ 49 30.25 

   นักวิจัย 24 14.82 
   นักศึกษา 89 54.93 

หน่วยงานที่สังกัด  ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 38 23.45 
   ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 34 20.98 
   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 27 16.66 
   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 17 10.49 
   ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 16 9.88 
   ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 7 4.32 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 2.46 
   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 2.46 
   ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 1.85 
   ศูนย์บริการการศึกษา 2 1.23 
   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2 1.23 
   สถานกีฬาและสุขภาพ 2 1.23 
   หน่วยงานภายนอก (มทร.อีสาน และคณะพยาบาลศาสตร์ มข.) 2 1.23 
   ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 0.61 
   ส่วนแผนงาน 1 0.61 
   สถานพัฒนาคณาจารย์ 1 0.61 
   ศูนย์กิจการนานาชาติ 1 0.61 

ระดับการศึกษา  ปริญญาตร ี 36 22.23 
   ปริญญาโท 39 24.07 
   ปริญญาเอก 87 53.70 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 54.93 และอาจารย์ ร้อยละ 30.25 สังกัดส านักวิชา

เทคโนโลยีสังคม ร้อยละ 23.45 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 20.98 ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ร้อยละ 53.70 ปริญญาโท 
ร้อยละ 24.07 และปริญญาตรี ร้อยละ 22.23 
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ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล 
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนษุยท์ี่

จะปกป้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ลักษณะโครงการที่จะต้องขอรับรอง หลักจริยธรรมที่ใช้
ในการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีต่ออาสาสมัคร การเชิญและการอธิบายข้อมูลอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย โดยมีรายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้เกีย่วกับจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 

ข้อค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การวิจัยที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคน เช่น การพบหน้า การสัมภาษณ์ การพูดคุย การใช้

แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม การส่งอีเมล์ หรือ Chat ถือว่าเปน็การวิจัยในคน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

145 89.50 17 10.50 

2. หัวข้อวิจัยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ พฤติกรรม ความคิดเห็น 
รายได้ต่าง ๆ ของบุคคล หรือแม้แต่บุคคลสาธารณะ ซึ่งหากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 
ถือว่าเปน็งานวิจัยในคน 

133 82.09 29 17.91 

3. หากท่านคิดว่างานวิจัยของท่านไม่ได้เป็นงานวิจัยในคน และไม่ได้ขอการรับรอง ตาม
หลักจริยธรรมวิจัยในคนนั้นจะขอย้อนหลังไม่ได้ ซึ่งการพิจารณาทบทวนจะท าเพื่อ
ป้องกันและปกป้องสิทธิของคนที่อาจถูกผลกระทบ หากผู้วิจัยกระทบบุคคลนั้นไป
แล้ว ทางคณะกรรมการฯ ก็ไม่สามารถทักท้วงหรือขอให้ทบทวนได้ตามวิธีการใดๆ 
จึงไม่สามารถพิจารณาหรือให้ค ารับรองได้ 

114 70.37 48 29.63 

4. การพิจารณาโครงการในมนุษย์ต้องพิจารณาตามหลักการพิจารณาของ Belmont 
Report ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล (Respect 
for person) หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และ หลักความ
ยุติธรรม (Justice) 

159 98.14 3 1.86 

5. การวิจัยในมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การวิจัยทางด้านคลินิก/ชีวเวชศาสตร์ 
และการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา 

154 95.06 8 4.94 

6. การพิจารณาความเสี่ยงโครงการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Exemption review 
(คณะกรรมการพิจารณาแบบยกเว้นมีความเสี่ยงหรือแทบไม่มี), Expedited review 
(ความเสี่ยงต่ า-พิจารณาแบบเร่งด่วน), Full board review (ความเสี่ยงสูง-พิจารณา
ในที่ประชุม) 

156 96.29 6 3.71 

7. ผู้วิจัยและคณะต้องได้รับเอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเสนอ
ขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

147 90.74 15 9.26 

8. ผู้วิจัยต้องได้รับเอกสารรบัรองโครงการก่อนจึงจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัคร 160 98.76 2 1.24 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้เกีย่วกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

ข้อค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
9. ผู้วิจัยต้องช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ การปฏิบัติตัวของอาสาสมัครให้ทราบ

ก่อนอาสาสมัครลงนามให้ความยินยอม 
162 100.00 0 0.00 

10. เอกสารช้ีแจงข้อมูลอาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายินยอม ต้องเขียนให้อาสาสมัครเข้าใจโดยใช้
ภาษาง่าย ๆ  ไม่ใช้ค าศัพท์เฉพาะ ศัพท์ทางเทคนิค (เขียนแล้วสามารถให้ผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาอ่านเข้าใจ) ถ้าเก็บข้อมูลในเด็กต้องใช้ภาษาเด็ก 

156 96.29 6 3.71 

11. อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมีอิสระที่จะปฏิเสธหรือถอนตัวจากโครงการวิจัย
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อการปฏิบัติงานหรือการเรียน 

157 96.91 5 3.09 

12. การเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล 
หนังสือแสดงเจตนายินยอม การบันทึกเสียงหรือภาพ มาตรการรักษาความลับ เช่น 
ใช้รหัส เก็บในตู้มีกุญแจล็อค เก็บในคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่าน ข้อมูลส่งทาง
เมลอิเล็คโทรนิกส์ โดยการใช้รหัส 

160 98.76 2 1.24 

13. การวิจัยในกลุ่มอ่อนด้อย เปราะบาง คือ บุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่าง
เต็มที่ ไม่สามารถท าความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับ ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้โดยอิสระ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต ผู้ป่วยโรค
เอดส์ ผู้ป่วยหมดสติ ผู้ป่วยพิการ นักโทษ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร กลุ่มคนที่
มีพลังอ านาจน้อย เช่น ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศ หรือกลุ่มรัก
ร่วมเพศ กลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ให้บริการทางเพศ ผู้ติดยาเสพติด  

158 97.53 4 2.47 

14. ผู้วิจัยต้องระบุแหล่งทุนเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนจากการวิจัย 157 96.91 5 3.09 
15. เอกสารรับรองโครงการมีอายุ 1 ปี ต้องยื่นต่ออายุเอกสารก่อนหมดอายุ 30 วัน 158 97.53 4 2.47 
16. ผู้วิจัยต้องยื่นรายงานความก้าวหน้าโครงการตามความเสี่ยงของโครงการ คือ         

3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน 
142 87.65 20 12.35 

17. หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการผู้วิจัยต้องยื่นให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน
ด าเนินการทุกครั้ง 

156 96.29 6 3.71 

18. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถเข้าตรวจสอบโครงการวิจัยที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วทุกเวลา หากมีข้อร้องเรียนหรือมีการปฏิบัติการวิจัยที่ไม่ตรงตามที่
พิจารณาให้ด าเนินการวิจัย 

162 100.00 0 0.00 

19. ในกรณีที่ผู้วิจัยเป็นนักศึกษา การเสนอเอกสารรับรองโครงการต้องผ่านการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามก ากับทุกครั้ง 

162 100.00 0 0.00 

20. ผู้วิจัยต้องส่งรายงานการวิจัยเพื่อปิดโครงการทุกครั้งที่มีการท าวิจัยแล้วเสร็จ 162 100.00 0 0.00 
เฉลี่ยรวม 153 94.44 9 5.56 
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบได้ถูกต้อง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อว่าตอบผิดข้อใดมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ (1) ข้อ 3 ประเด็นในกรณีที่ผู้วิจัยขอเอกสารรับรองย้อนหลัง ตามหลักจริยธรรมวิจัยในคนนั้นจะขอย้อนหลังไม่ได้ 
เนื่องจากการพิจารณาทบทวนจะท าเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิของคนท่ีอาจถูกผลกระทบ หากผู้วิจัยกระทบบุคคลนั้นไปแล้ว ทาง
คณะกรรมการฯ ก็ไม่สามารถทักท้วงหรือขอให้ทบทวนได้ตามวิธีการใด ๆ จึงไม่สามารถพิจารณาหรือรับรองได้ ร้อยละ 29.63 (2) 
ข้อ 2 ประเด็นของหัวข้อวิจัยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ พฤติกรรม ความคิดเห็น รายได้ต่าง ๆ ของบุคคล 
หรือแม้แต่บุคคลสาธารณะ ถือว่าเป็นงานวิจัยในคน ร้อยละ 17.91 (3) ข้อ 16 ประเด็นการรายงานความก้าวหน้าโครงการตาม
ความเสี่ยงของโครงการ ร้อยละ 12.35 ตามล าดับ 

ข้อมูลความเข้าใจในการเสนอขอเอกสารรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ความเข้าใจในการเขียนแบบเสนอขอเอกสารรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นการระบุข้อมูลและ

รายละเอียดโครงการตามหัวข้อที่ก าหนดส าหรับใช้ในการพิจารณาเพื่อออกเอกสารรับรองโครงการตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการ
วิจัยในมนุษย์ ระเบียบวิธีวิจัย ขนาดตัวอย่างมีความเหมาะสม วิธีการเชิญชวนและปกป้องอาสาสมัคร การเขียนอธิบายข้อมูล
อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยและหนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัยโดยปราศจากการบังคับให้เข้าร่วมโครงการโดยไม่
เต็มใจ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทบทวนและมีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของประเด็นการแก้ไขในแบบเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หลังการ

พิจารณาจากผู้ทบทวน 
ที ่ หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

1 คุณวุฒิ พ้ืนฐานอาชีพ หรือประสบการณ์การท างานของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 35 21.60 
2 การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest) ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 2 1.24 
3 ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 18 11.11 
4 ช่ือท่ีอยู่ผู้วิจัย 5 3.09 
5 ช่ือท่ีอยู่ผู้ให้ทุน 16 9.87 
6 ที่มาของโครงการวิจัย หลักการและเหตผุล 32 19.75 
7 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 39 24.07 
8 วัตถุประสงค์ 28 17.28 
9 รูปแบบการวิจัย 51 31.48 
10 ขนาดตัวอย่าง 102 62.92 
11 ระยะเวลาและจ านวนครั้งท่ีนัดอาสาสมัคร 73 45.06 
12 วิธีด าเนินการวิจัย 80 49.38 
13 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์  10 0.61 
14 กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Placebo) เหตุผลในการศึกษาวิจัย ระยะเวลาและอันตรายจาก

การใช้ยาหลอก 
2 1.24 



 
 

 26            

  

โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 3 (ต่อ) จ านวนและร้อยละของประเด็นการแกไ้ขในแบบเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษยห์ลัง
การพิจารณาจากผู้ทบทวน 

ที ่ หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
15 การวัดผลการวิจัย 36 22.22 
16 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 20 12.34 
17 ความเป็นอิสระในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 88 54.32 
18 การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ 111 68.51 
19 ความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบ

ทางด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 
54 33.33 

20 ประโยชน์ท่ีคาดว่าอาสาสมัครและสังคมจะได้รับ 27 16.66 
21 กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง เหตุผลและความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลเหล่านั้น 28 17.28 
22 หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย 61 37.65 
23 การค านึงถึงการดูแลอาสาสมัครทั้งทางร่างกายและจิตใจ 38 23.45 
24 ความเหมาะสมของค่าตอบแทน 37 22.83 
25 การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายจากการเข้าร่วมใน

โครงการวิจัย 
9 5.55 

26 การใช้วัตถุทางชีวภาพ การเก็บเนื้อเยื่อ เลือด และสิ่งคัดหลั่ง 10 6.17 
27 การประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือสถาบันท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจัย 25 15.43 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแก้ไขเอกสารทุกโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อว่ามีประเด็นที่แก้ไขมากที่สุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ข้อ 18 ประเด็นการเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของอาสาสมัคร ร้อยละ 68.51 (2) ข้อ 
10 ประเด็นการค านวณขนาดตัวอย่าง ร้อยละ 62.92 และ (3) ข้อ 17 ประเด็นความเป็นอิสระในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ร้อยละ 
54.32 ตามล าดับ 

 
ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของส านักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้บริการของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนารี ในภาพรวมของการบริการ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านการให้บริการ ด้านการบริหารด าเนินงาน 
และด้านเทคโนโลยี แสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ 
หัวข้อความพึงพอใจ �̅� SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน 4.03 0.89 มาก 
2. ด้านการให้บริการ 4.34 0.81 มาก 
3. ด้านการบริหารด าเนินงาน 4.23 0.79 มาก 
4. ด้านเทคโนโลย ี 4.12 0.86 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.18 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 ± 0.84 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34 ± 0.81 รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
ด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.23 ± 0.79 และด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 4.12 ± 0.86 ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.03 ± 0.89 โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละด้าน ดังน้ี 

1) ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการให้บริการโดยมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการด าเนินงาน 

หัวข้อการวัดความพึงพอใจ �̅� SD ระดับความพึงพอใจ 
1. ข้ันตอนการออกเอกสารรับรองทันต่อการด าเนินการวิจัย การใหบ้ริการเป็นล าดบั

ขั้นตอน 
3.96 0.93 มาก 

2. มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้ขอเอกสารรับรอง  4.38 0.83 มาก 
3. แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการขอเอกสารรับรองมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 3.80 0.94 มาก 
4. มีการแจ้งผลการด าเนินงานในทุกข้ันตอน  4.00 0.90 มาก 
5. ระยะเวลาให้การบริการมีความรวดเร็วเหมาะสม 3.75 0.93 มาก 
6. การออกเอกสารรับรองมีความถูกต้อง 4.31 0.81 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.03 0.89 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านขั้นตอนการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก             
(มีค่าเฉลี่ย 4.03 ± 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้ขอเอกสารรับรอง (ค่าเฉลี่ย 4.38 
± 0.83) การออกเอกสารรับรองมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.31 ± 0.81) และมีการแจ้งผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน (ค่าเฉลี่ย 
4.00 ± 0.90) ขั้นตอนการออกเอกสารรับรองทันต่อการด าเนินการวิจัย การให้บริการเป็นล าดับขั้นตอน (ค่าเฉลี่ย 3.96 ± 0.93) 
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการขอเอกสารรับรองมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.80 ± 0.94) ระยะเวลาให้การบริการ               
มีความรวดเร็วเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.75 ± 3.75) ตามล าดับ 
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2) ด้านการให้บริการ ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการให้บริการโดย                    
มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในด้านการให้บริการ 

หัวข้อการวัดความพึงพอใจ �̅� SD ระดับความพึงพอใจ 
1. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยิ้มแยม้แจ่มใสและ

กระตือรือร้น 
4.40 0.82 มาก 

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถที่จะตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน 4.34 0.80 มาก 
3. เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาและสม่ าเสมอต่อหน้าท่ีที่ให้บริการ 4.34 0.80 มาก 
4. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซกัถามของผู้ขอเอกสารอยา่งใจเย็นและสภุาพ 4.38 0.75 มาก 
5. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้หลายช่องทางหากผู้ขอเอกสารมีข้อสงสัย เช่น อีเมล 

โทรศัพท์มือถือ  
4.24 0.88 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.34 0.81 มาก 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 
4.34 ± 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจที่จะให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและ
กระตือรือร้น (ค่าเฉลี่ย 4.40 ± 0.82) เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ขอเอกสารอย่างใจเย็นและสุภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.38 
±0.75) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีจะตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน และมีความตรงต่อเวลาและสม่ าเสมอต่อหน้าท่ีที่ให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.34 ± 0.80) ตามล าดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้หลายช่องทางหากผู้ขอเอกสารมี 
ข้อสงสัย เช่น อีเมล โทรศัพท์มือถือ (ค่าเฉลี่ย 4.24 ± 0.88) ตามล าดับ 

3) ด้านการบริหารด าเนินงานของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี โดยมีรายละเอียด
การให้บริการแสดงในตารางที ่7 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในด้านการบริหารด าเนินงาน 

หัวข้อการวัดความพึงพอใจ �̅� SD ระดับความพึงพอใจ 
1. การแจ้งเวลาท าการอย่างชัดเจน 4.29 0.75 มาก 
2. สถานท่ีให้บริการจดัเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการตดิต่อ 4.30 0.79 มาก 
3. มีการติดแผนผังกระบวนการขอเอกสารรับรอง อธิบายขั้นตอนไวชั้ดเจน 4.24 0.83 มาก 
4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข่าวสาร ข้อมลู และการบริการต่างๆ หลาย

ช่องทาง เช่น อีเมล เฟสบุ๊ก เว็บไซต ์
4.12 0.84 มาก 

5. มีคู่มือการด าเนินงาน แนวปฏิบตัิ อธิบายอย่างชัดเจนรวมถึงวัสดอุุปกรณ์
ส านักงานไว้บริการอย่างเพียงพอ 

4.21 0.76 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.23 0.79 มาก 
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จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการบริหารด าเนินงานโดยรวมอ ยู่ในระดับมาก               
(มีค่าเฉลี่ย 4.23 ± 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ สถานท่ีให้บริการจัดเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการติดต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.30 ± 
0.79) การแจ้งเวลาท าการอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.29 ± 0.75) และมีการติดแผนผังกระบวนการขอเอกสารรับรอง อธิบายขั้นตอน
ไว้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.24 ± 0.83) มีคู่มือการด าเนินงาน แนวปฏิบัติ อธิบายอย่างชัดเจนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว้บริการ
อย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.21 ± 0.76) มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และการบริการต่าง ๆ หลายช่องทาง 
เช่น อีเมล เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ (ค่าเฉลี่ย 4.12 ± 0.84) ตามล าดับ 

4) ด้านเทคโนโลยี ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการให้บริการโดยมีรายละเอียด 
แสดงในตารางที ่8 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในด้านเทคโนโลย ี

หัวข้อการวัดความพึงพอใจ �̅� SD ระดับความพึงพอใจ 
1. ระบบเว็บไซต์ของส านักงานจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีความทนัสมัย ข้อมลู

น่าสนใจ มีประโยชน์ 
4.11 0.87 มาก 

2. การสืบค้นข้อมลูต่าง ๆ บนเว็บไซตไ์ด้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ค้นหาได้อย่าง
รวดเร็ว 

4.02 0.90 มาก 

3. การ Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการ ผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว 4.19 0.80 มาก 
4. มีการแจ้งผลการด าเนินงานทางอีเมลอย่างรวดเร็วให้ทราบก่อนได้รับเอกสาร 4.17 0.87 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.12 0.86 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.12 
± 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีผลเป็นดังนี้ การ Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอรับบริการ ผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว 
(ค่าเฉลี่ย 4.19 ± 0.80) มีการแจ้งผลการด าเนินงานทางอีเมลอย่างรวดเร็วให้ทราบก่อนได้รับเอกสาร (ค่าเฉลี่ย 4.17 ± 0.87) 
ระบบเว็บไซต์ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีความทันสมัย ข้อมูลน่าสนใจ มีประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.11 ± 0.87)                  
การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.02 ± 0.90) ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ 
1. ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน ควรมีการรวบรวมค าถามและค าตอบ แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบไว้คอยบริการให้ความ

ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าในการยื่นเอกสาร 
2. ด้านเทคโนโลยี ควรปรับปรุงระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ให้มีความยืดหยุ่น และปรับปรุงข้อความการโต้ตอบ

อัตโนมัติทางอีเมลให้เข้าใจในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 
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สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบได้ถูกต้องร้อยละ 

94.44 และตอบผิดร้อยละ 5.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อว่าตอบผิดข้อใดมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ข้อ 3 ประเด็นในกรณีที่
ผู้วิจัยขอเอกสารรับรองย้อนหลัง ตามหลักจริยธรรมวิจัยในคนนั้นจะขอย้อนหลังไม่ได้ เนื่องจากการพิจารณาทบทวนจะท าเพื่อ
ป้องกันและปกป้องสิทธิของคนที่อาจถูกผลกระทบ หากผู้วิจัยกระทบบุคคลนั้นไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ก็ไม่สามารถทักท้วง
หรือขอให้ทบทวนได้ตามวิธีการใด ๆ จึงไม่สามารถพิจารณาหรือรับรองได้ ร้อยละ 29.63 (2) ข้อ 2 ประเด็นของหัวข้อวิจัยที่มี
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ พฤติกรรม ความคิดเห็น รายได้ต่าง ๆ ของบุคคล หรือแม้แต่บุคคลสาธารณะ ถือว่า
เป็นงานวิจัยในคน ร้อยละ 17.91 และ (3) ข้อ 16 ประเด็นการรายงานความก้าวหน้าโครงการตามความเสี่ยงของโครงการ ร้อยละ 
12.35 ตามล าดับ  

2. ความเข้าใจในการเสนอขอเอกสารรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแก้ไขเอกสาร
ทุกโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อว่ามีประเด็นท่ีแก้ไขมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ข้อ 18 ประเด็นการเคารพในความเป็น
ส่วนตัวและการรักษาความลับของอาสาสมัคร ร้อยละ 68.51 (2) ข้อ 10 ประเด็นการค านวณขนาดตัวอย่าง ร้อยละ 62.92 และ 
(3) ข้อ 17 ประเด็นความเป็นอิสระในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ร้อยละ 54.32 ตามล าดับ 

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการบริการของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 ± 0.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34 ± 0.81 รองลงมา คือ ด้านการบริหารด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.23 ± 0.79 และด้าน
เทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 4.12 ± 0.86 ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ขั้นตอนการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.03 ± 0.89 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผลการวิจัย 

ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อต่อไปนี้  
1. เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

   จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ยื่นขอเอกสารรับรองโครงการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและอาจารย์ ที่เป็น

นักวิจัยส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ตามหลักการพื้นฐานของ 

Belmont report ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และหลักความ

ยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญวัช วิภัติภูมิประเทศ (2563) ส่วนความเข้าใจในการขอรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์                

ยังไม่เข้าใจในการเขียนเอกสารเพื่อเสนอการขอรับรองสอดคล้องกับ เจนวิทย์ นวลแสง (2561) ได้กล่าวไว้ว่า มีโครงการวิจัยหลาย

โครงการที่อธิบายรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ไม่ชัดเจน ส่งผลให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ที่ท าหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยไม่สามารถพิจารณาความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ 

อีกทัง้นักวิจัยยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เช่น เอกสารช้ีแจงข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ( Information Form) 

และหนังสือแสดงเจตนายินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) ไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารดังกล่าวครบถ้วนแต่
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รายละเอียดของเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ และยังพบอีกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก

ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล (Case record form) เป็นต้น 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของส านักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการบริการของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการให้บริการ เป็นการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
รวมถึงลักษณะของการแสดงออกในให้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเต็มใจที่จะให้บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและ
กระตือรือร้น ให้ค าแนะน าและเอาใจใส่ให้ความสนใจ ความตรงต่อเวลาและสม่ าเสมอต่อหน้าท่ีที่ให้บริการ มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
ไว้บริการอย่างเพียงพอ รวมถึงรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างใจเย็นและสุภาพ ด้านการบริหารด าเนินงาน 
ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยการแจ้งเวลาท าการอย่างชัดเจน มีการแจ้งข่าวสารข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการท าวิจัยในมนุษย์บริเวณหน้าส านักงาน แสดงขั้นตอนการท างานรวมถึงสภาพแวดล้อมสะอาดและเป็น
ระเบียบเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการติดต่อ ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ให้บริการแก่ผู้วิจัยที่เข้ามาใช้บริการส านักงาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การดาวน์โหลด
เอกสาร การติดต่อสื่อสารทางอีเมล ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ส าหรับการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับรอง เป็นต้น ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการในการพิจารณาโครงการของส านักงานจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการ ความถูกต้องของเอกสาร การให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยในเรื่องต่าง  ๆ 
เช่น ข้ันตอนการเสนอขอเอกสารรับรองโครงการ เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอเอกสารรับรองโครงการ ระยะเวลาใช้ในการ
พิจารณามีความชัดเจน เป็นต้น ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับ ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ในการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งนักศึกษามีความพึง
พอใจโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารด าเนินงาน ด้าน
การด าเนินการ ด้านเทคโนโลยี และด้านลักษณะการให้บริการ ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจในการขอรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของผู้รับบริการ

ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจากผลการวิจัย 
พบว่า ผู้วิจัยยังไม่เข้าใจในการเขียนแบบเสนอโครงการ และเอกสารอื่นเพื่อประกอบการขอการรับรอง ท าให้ขั้นตอนการการ
พิจารณาและการแก้ไขเอกสารใช้ระยะเวลานานขึ้น ส่งผลให้ผู้วิจัยมีความพึงพอใจลดน้อยลงไป ส านักงานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์จะได้น าประเด็นที่ได้ไปจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์สถิติและการค านวณขนาด
ตัวอย่าง การเขียนเอกสารค าช้ีแจงข้อมูลอาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายินยอม ในประเด็นการเคารพในความเป็นส่วนตัวและ
การรักษาความลับของอาสาสมัคร รวมถึงความเป็นอิสระในการเข้าร่วมโครงการวิจัย จะต้องแจ้งให้อาสาสมัครทราบด้วย เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ จากหลาย ๆ ฝ่ าย โดยเฉพาะผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ที่คอยให้การแนะน า เสนอแนะเรื่อยมา ขอขอบพระคุณ
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านที่ช่วยกรุณาตรวจเครื่องมือ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ 
จงกล และ ดร.จิตตานันท์ ติกุล รวมถึงขอขอบคุณบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกคน ที่คอยเป็น
ก าลังใจให้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารย์และบุคลากรทุกคนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณในความกรุณาและ
ความปรารถนาดีของทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
จริยา เลิศอรรฆยมณี. (2552). หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราชและ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราช. เวชบันทึกศิริราช, 2. 
เจนวิทย์ นวลแสง. (2561). จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 

10(2), 131-155. 
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). จริยธรรมการวจิัยทางสังคมศาสตร์. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 54. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2547). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. รายงานการวิจัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. 83. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2555). ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ 
พ.ศ. 2555. 

วิชัย โชควิวัฒน์. (2551). รายงานเบลมอนต The Belmont Report) โดย คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการคุมครองอาสาสมัครใน
การวิจัยทางชีวเวชศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย์. กรุงเทพฯ. 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2559). จริยธรรมการวิจัยในคน. กรุงเทพฯ. 
อนุสรา ต๊ะพรหม. (2559). กระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Nursing Journal, 43, 81. 
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 

Psychological Measurement, 30(3), 607-610. 
 

  



 
 

 33            

  

โมกวิชาการ’64 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการให้บริการ ส ารวจความพึงพอใจ และเพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการ
งานการเงินและบัญชี ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาการวิจัยนี้เป็นแบบผสม ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ จ านวน 35 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของประชากร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการส ารวจความ พึง
พอใจของผู้รับบริการ 3 ด้าน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความรู้และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ การมีความรู้ ความสามารถในด้านระเบียบการ
เบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องที่ให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรี ให้บริการด้วยความเสมอภาค ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถ
ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีสถานที่ให้บริการเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ มีเอกสารประกอบการให้บริการ มีอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ด้านผลการให้บริการ ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันตามก าหนดเวลา ได้รับแจ้งผลการด าเนินงาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรมีการ
วางแผนจัดท าขั้นตอนการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะทราบ ควรมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ควรจัดให้มีการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบให้ทัน                      
ในทุกสถานการณ์ 

 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ 
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Abstract  
  This research focuses on the current service problems, satisfaction survey, and development of the 
guidelines for providing financial and accounting services in the School of Law, University of Phayao.  The 
research method used in this research is the mixed method consisting the qualitative and quantitative 
researches.  The sampling group was selected from the personnel of the School of Law, totaling 3 5  persons. 
Questionnaire was used for the collection of data. The analyzing of data was done by using basic statistics tools 
such as frequency, percentage, means of the population, and standard deviation. According to the satisfaction 
survey of the recipients of the facilities relating to the financial and accounting service in the School of Law, 
University of Phayao, the research results on 3  categories of services:  process of the services, knowledge and 
competency of the service personnel, and facilities relating to the financial and accounting service, the results 
shows that the recipients of the service satisfied with the convenience and fastness of the service process and 
very satisfied with the reasonable time and duration of service. Moreover, the service recipients think that the 
service personnel have knowledge and ability in the relating financial and disbursement regulations, have good-
nature, service mind, and can provide services with equality and fairness, and are able to provide satisfying 
problem resolutions.  The level of satisfaction on the facilities is at the highest level because the service 
recipients received the reasonable, accurate, tidy and documented and the service met the needs that the 
documents must be correct, complete, and ready to submit on time.  The research results indicate that the 
solutions for solving problems in the process for documenting disbursement are the provision of a guideline for 
disbursement process,  appropriate and adequate disbursement process trainings for personnel and staffs to 
increase knowledge in finance and accounting.  
 

Keywords: Satisfaction, Service recipient, Service Provider 

 

บทน า  
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมก่อตั้งขึ้นโดยสังกัดส านักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสาระ
สนเทศพะเยา โดยเปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2546 และต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชา
นิติศาสตร์ก็ได้แยกตัวจากส านักศิลปศาสตร์จัดตั้งเป็นส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  
  เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ช่ือว่า "มหาวิทยาลัยพะเยา" และเปลี่ยนจาก ส านัก
นิติศาสตร์เป็น "คณะนิติศาสตร์" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถด้านกฎหมายรวมทั้งจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังนี้
มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
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การบริหารงานภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ รวมบริการ ประสานภารกิจไว้ที่
ส่วนกลาง โดยไม่มีการแบ่งภาควิชา และมีผู้บริหารสูงสุด คือ คณบดี เป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน มีการ
แต่งตั้งผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลและน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยคณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบ ดูแลงานบริหาร งานธุรการ งานนโยบายและแผน งาน
การเงินและพัสดุ งานวิจัย เป็นต้น 
  2. รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนาคุณภาพนิสิตคณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบ ดูแลงานบริการวิชาการ งาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานกิจการและพัฒนาสโมสรนิสิต งานวินัยและสวัสดิการนิสิต เป็นต้น 
  3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบ ดูแลงานบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
งานทะเบียนนิสิตและประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร งานสนับสนุนวิชาการ งานส่งเสริมนวัตกรรม งานรับเข้าศึกษา งานวิเทศ
สัมพนัธ์ งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
 ในการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชีพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินโดยเฉพาะการจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์อยู่มาก โดยสภาพปัญหาของการเบิกจ่ายเอกสารแต่ละด้านมีมากน้อยและมีความแตกต่าง
กันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ กรณีอาจารย์เดินทางมาปฏิบัติงาน 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและต้องมาปฏิบัติงานต่อ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทางคณะนิติศาสตร์
ต้องให้พนักงานขับรถของคณะนิติศาสตร์เดินทางไปรับอาจารย์พิเศษ ณ จังหวัดเชียงราย จากกรณีนี้ ทางงานการเงินและบัญชีต้อง
จัดท าเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม โดยต้องเบิกจ่ายตั้งแต่ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปรับอาจารย์พิเศษให้พนักงานขับรถ 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (ไป-กลับ) อีกทั้งมีค่าที่พัก ค่าเลี้ยงรับรอง ให้อาจารย์พิเศษ ค่าตั๋วเครื่องบิน เบิกจ่ายให้เฉพาะการเดินทางกลับ 
เพราะการเดินทางมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจเบิกจ่ายให้แล้วก็เป็นได้ ทั้งนี้ต้องดูเอกสารประกอบการเดินทาง เช่น 
ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินของอาจารย์พิเศษมาประกอบการเบิกจ่าย นอกจากนี้การเบิกค่าปฏิบัติงานให้พนักงานขับรถต้องดู
ด้วยว่า วันที่ปฏิบัติงานตรงกับวันหยุดของพนักงานขับรถหรือไม่ ถ้าตรงกับวันหยุด ควรเบิกจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา หากไม่
ตรงควรเบิกจ่ายเป็นค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดให้กับพนักงานขับรถ หรือจากกรณีปัญหาเกี่ยวกับการรั บบริการในด้าน
การเงินของบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา การขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบัติงาน โดยปกติเมื่อบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงานและขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มักจะไม่ทราบถึงขั้นตอนการจัดท าเอกสารขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงาน มักจะน าเอกสารมาที่งาน
การเงินและบัญชีก่อน แต่ตามความเป็นจริงแล้วนั้น บุคลากรผู้ประสงค์จะเดินทาง ต้องน าเอกสารต้นเรื่องไปที่งานบุคลากรเพื่อ
บันทึกข้อมูล และกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ที่จะขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มของงานบุคลากร งานบุคลากร
จะน าข้อมูลมาให้งานการเงินและบัญชีเพื่อค านวณค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการเดินทางไปปฏิบัติงานท้ังหมดตามสิทธ์ิที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ เมื่องานการเงินและบัญชีค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เรียบร้อยแล้ว งานบุคลากรจะน าเ อกสารเสนอผู้บริหารเพื่อให้
อนุญาตการเดินทางและอนุมัติค่าใช้จ่าย จากนั้นน าเอกสารต้นเรื่องทั้งหมดกลับมาที่งานการเงินและบัญชีอีกครั้งเพื่อจัดท าใบยืม
เงิน ส่งเรื่องยืมเงินไปยังกองคลัง อีกทั้งหลังจากการเดินทางไปปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ขอเดินทางไม่น าเอกสารหรือน า เอกสาร
ประกอบการเดินทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องน ามาจัดท าเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จึงท าให้การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และใช้เวลานาน 
เนื่องจากอาจต้องติดต่อกลับไปยัง หน่วยงานท่ีผู้เดินทางไปฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา โรงแรมที่พักที่ผู้เดินทางไปพักเพื่อขอเอกสาร
ชุดใหม่ จึงท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่ลดลงเพราะใช้เวลาในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายนานเกินไปและไม่ทัน                
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รอบระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังกองคลัง เป็นต้น จากกรณีที่ได้ยกตัวอย่างมา เห็นได้ว่า ยังมีความซับซ้อนของการ
จัดท าเอกสารและขั้นตอนการเบิกจ่าย ดังนั้น งานการเงินและบัญชีต้องเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงระเบียบ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา การขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย ล้วนส่งผลถึงความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจากงานการเงินและบัญชี จึงท าให้ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาถึงความพึงพอใจจากผู้ที่มารับบริการ  
  ด้วยเหตุที่กล่าวมา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชี              
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากการส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการด้านการเงินและบัญชีจะท าให้สามารถ
ประเมินสภาพปัญหา ประสิทธิภาพในการให้บริการที่สะท้อนผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานการเงินและ
บัญชี ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ ท าให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหา และน าไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
กระบวนการท างานของงานการเงินและบัญชีภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ผลการศึกษาที่ได้รับยังเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถด าเนินการตามขั้นตอนและท าการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับงานการเงินและบัญชี โดยเฉพาะด้านการท าเอกสารเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงท าให้การด าเนินการอยู่ใน
กรอบระยะเวลาการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายด้วย อีกทั้งการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการยังเป็นการทบทวนวิธีการท างาน 
รวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรและช่องทางอื่น ๆ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการเงินและการบัญชีแก่บุคลากร
ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ 
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการต่อไปในอนาคตได้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการให้บริการงานการเงินและบัญชี ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชีในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการให้บริการงานการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ                            
ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา             
ที่เข้ารับบริการจากงานการเงินและบัญชี รวมจ านวนท้ังสิ้น 35 คน (ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)    

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง                   (Self-
Administrated Questionnaire) เพื่อทราบระดับทัศนคติของแต่ละบุคคล ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชีใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ (checklist) หรือมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น และได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก่อน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีท้ังหมด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการติดต่องาน 
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ช่องทางการติดต่องาน ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ในการติดต่องาน ปัญหาด้านการเงินและบัญชีท่ีผู้รับบริการพบบ่อย 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติ ความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่มีต่องานด้านการเงินและบัญชีของบุคลากร และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเป็นเชิงแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.1 การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี 
เช่น ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษ
พนักงานขับรถในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทด
รองจ่าย พ.ศ. 2558 หนังสือเวียนแจ้ง กองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ 0590.03/ว 405 ลงวันที่ 20 
มกราคม 2560 เรื่อง ขอเวียนแจ้งแนวปฏิบัติการขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หนังสือเวียนแจ้ง กองคลัง มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ ศธ 0590.05/ว 1817 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย 
 3.2 การศึกษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางไปใช้สร้าง
แบบสอบถาม 
 3.3 การสร้างแบบสอบถามแล้วน าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณา ตรวจสอบ 
เสนอแนะ แก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษา 
 3.4 น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า  
 3.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
 3.6 ส่งแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

4. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเองจากบุคลากรภายใน
คณะนิติศาสตร์ โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

5. วธิีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดมาลงรหัส 
(Coding) เพื่อไปประมวลผลและค านวณหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โปรแกรม (IBM 
SPSS Statistics) ซึง่มีขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการติดต่องาน ช่องทางการติดต่องาน ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ในการ
ติดต่องาน ปัญหาด้านการเงินและบัญชีที่ผู้รับบริการพบบ่อย (ส่วนท่ี 2)  
  5.3 ระดับปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่มีต่องานด้านการเงินและบัญชีของ
บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ (ส่วนท่ี 3)  
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  5.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ส่วนท่ี 4) ทั้งนี้โดยรวมแต่ละ
ด้าน และแต่ละข้อย่อยวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จ าแนกตามระดับ
ทัศนคติของแต่ละบุคคล ในการศึกษาทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม ในการรับบริการจากงาน
การเงินและบัญชี  
  5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเพื่อประเมิน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยใช้โปรแกรม (IBM SPSS Statistics) แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โปรแกรม ( IBM SPSS Statistics)                
มาวิเคราะห์สรุปและน าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ลักษณะ
การติดต่องาน ช่องทางการติดต่องาน การได้รับข้อมูลข่าวสาร ตารางแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อจัดล าดับค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายระดับปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการรับบริการงานด้านการเงินและ
บัญชี ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 35 คน ได้ข้อมูลตอบกลับมาดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

รายการ จ านวน (N) ร้อยละ 
เพศ หญิง 

ชาย 
18 
17 

51.40 
48.60 

อาย ุ ระหว่าง 40-49 ปี 
ระหว่าง 30-39 ปี 
ระหว่าง 20-29 ปี 
อายุ 50 ปีข้ึนไป 

16 
14 
4 
1 

45.70 
40.00 
11.40 
2.90 

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาตร ี
ระดับปริญญาเอก 

18 
10 
7 

51.40 
28.60 
20.00 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย ์
เจ้าหน้าท่ี 

25 
10 

71.40 
28.60 

 รวม 35 100.00 
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จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่
ระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 บุคลากรส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.40 และเป็นอาจารย์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40  

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการมาติดต่องาน ช่องทางการมาติดต่องาน ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความถี่
ในการติดต่องาน ปัญหาด้านการเงินและบัญชีที่ผู้รับบริการพบบ่อย จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและ
บัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงในตารางที่ 2 ถึง 6 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการมาติดต่องาน 

รายการ จ านวน (คน)/คร้ัง  ร้อยละ 
ลักษณะการมาติดต่องาน ขอข้อมูล 

ประสานงาน 
รับบริการ 
ปรึกษางาน 
งานอ่ืน ๆ 
ติดตามเอกสาร 

29 
23 
31 
23 
1 
1 

26.90 
21.30 
28.70 
21.30 
0.90 
0.90 

 รวม 108 100.00 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ลักษณะการมาติดต่องานของบุคลากร อันดับแรก คือ มาขอรับบริการ จ านวน 31 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 28.70 รองลงมา คือ ขอข้อมูล จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 มาประสานงาน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 
มาปรึกษางาน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 มาติดตามเอกสาร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 และติดต่องานอื่น  ๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงช่องทางการมาติดต่องาน 

รายการ จ านวน (คน)/คร้ัง ร้อยละ 
ช่องทางการมาติดต่องาน มาติดต่อเอง 

ทางโทรศัพท ์
ทาง Email 
ทาง Facebook 
หนังสือราชการ 

34 
19 
2 
11 
1 

50.70 
28.40 
3.00 
16.40 
1.50 

 รวม 67 100.00 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ช่องทางการมาติดต่องานของบุคลากร อันดับแรก คือ มาติดต่องานด้วยตนเอง จ านวน 34 คน           
คิดเป็นร้อยละ 50.70 รองลงมา คือ ทางโทรศัพท์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 ทาง Facebook จ านวน 11 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 16.40 ทาง Email จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และทางหนังสือราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4 แสดงช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

รายการ จ านวน (คน)/คร้ัง ร้อยละ 
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ทางโทรศัพท ์

ทาง Facebook 
หนังสือราชการ 
เจ้าหน้าท่ีกองคลัง 
Website ของคณะ 
เจ้าหน้าท่ีการเงินคณะ 

18 
5 
21 
18 
23 
4 

20.20 
5.60 
23.60 
20.20 
25.80 
4.50 

 รวม 89 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารของบุคลากร อันดับแรก คือ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง Website 
ของคณะ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 รองลงมา คือ จากหนังสือราชการจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ทาง
โทรศัพท์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ทางเจ้าหน้าที่กองคลัง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ทาง Facebook 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 และทางเจ้าหน้าท่ีการเงินคณะ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 แสดงความถี่ในการมาติดต่องาน 

รายการ จ านวน (คน)/คร้ัง ร้อยละ 
ความถี่ในการมาติดต่อ
งาน 

น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห ์
1-3 ครั้ง/สัปดาห ์
4-6 ครั้ง/สัปดาห ์
7-9 ครั้ง/สัปดาห ์
10 ครั้งข้ึนไป/สัปดาห ์

22 
8 
3 
1 
1 

62.90 
22.90 
8.60 
2.90 
2.90 

 รวม 35 100.00 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความถี่ในการมาติดต่องานของบุคลากร อันดับแรก คือ มาติดต่องานน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 รองลงมา คือ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 7-9 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 และ 10 ครั้งขึ้นไป/สัปดาห์ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.90 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 แสดงปัญหาด้านการเงินท่ีพบบ่อย 
รายการ จ านวน (คน)/คร้ัง ร้อยละ 

ปัญหาด้านการเงินที่พบ
บ่อย 

ไม่รู้หรือไม่เข้าใจเรื่องระเบยีบ 
ไม่รู้หรือไม่ทราบล าดับขั้นตอน 
ไม่สามารถค านวณค่าใช้จ่าย 
ไม่รู้ว่าเตรยีมเอกสารอะไร 
เรื่องอื่นๆ 

13 
9 
6 
9 
2 

33.30 
23.10 
15.40 
23.10 
5.10 

 รวม 39 100.00 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า ปัญหาด้านการเงินท่ีพบบ่อยของบุคลากร อันดับแรก คือ ไม่รู้หรือไม่เข้าใจเรื่องระเบียบ          การ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมา คือ ไม่รู้หรือไม่ทราบล าดับขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่
ชัดเจน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 ไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.10 ไม่สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานได้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 
และ เรื่องอื่น ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ตามล าดับ  

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่มีต่องานการเงินและบัญชีของบุคลากรและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและ
บัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ            

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลงานการให้บริการ  
รายการ ระดับความพึงพอใจ จ านวน (N) ร้อยละ 

ขั้นตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็ว มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

11 
20 
4 

31.40 
57.10 
11.40 

ระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

9 
22 
4 

25.70 
62.90 
11.40 

ความรู้ความสามารถในด้านระเบยีบ และมีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็น
อย่างดี 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

19 
13 
3 

54.30 
37.10 
8.60 

ความมีอัธยาศัยและจติบริการ มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

16 
17 
2 

45.70 
48.60 
5.70 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ            
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลงานการให้บริการ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ จ านวน (N) ร้อยละ 
ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

21 
13 
1 

60.00 
37.10 
2.90 

การให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

16 
13 
16 

45.70 
37.10 
17.10 

ความสามารถในการรายงานผลการปฏิบัติงาน มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

15 
18 
2 

42.90 
51.40 
5.70 

การแต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย มากที่สุด 
มาก 

25 
10 

71.40 
28.60 

สถานท่ีให้บริการเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

23 
11 
1 

65.70 
31.40 
2.90 

เอกสาร และแบบฟอรม์ในการใหบ้ริการอย่างเพียงพอ มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

15 
17 
3 

42.90 
48.60 
8.60 

ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสาร ปากกา ดินสอ มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

18 
15 
2 

51.40 
42.90 
5.70 

ได้รับบริการทีต่รงตามความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

16 
16 
3 

45.70 
45.70 
8.60 

ได้รับบริการที่ทันตามก าหนดเวลา มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

18 
16 
1 

51.40 
45.70 
2.90 

ได้รับแจ้งผลการด าเนินงานการใหบ้ริการ มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 

17 
16 
2 

48.60 
45.70 
5.70 

 รวม 35 100.00 
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62.90 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบ และมีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดีอยู่ที่
ระดับมากท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการมีอัธยาศัยและจิตบริการอยู่ที่ระดับมาก 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 ความพึงพอใจในการให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติอยู่ที่ระดับมาก
ที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ความพึงพอใจในการให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาอยู่ที่ระดับมากที่สุด จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 ความพึงพอใจในความสามารถในการรายงานผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ระดับมาก จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.40 ความพึงพอใจในการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยอยู่ที่ระดับมากที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40 ความ                 
พึงพอใจในสถานที่ให้บริการเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบอยู่ที่ระดับมากที่สุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ  65.70 ความ             
พึงพอใจในเอกสารและแบบฟอร์มในการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ที่ระดับมาก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 ความ              
พึงพอใจในความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสาร ปากกา ดินสอ อยู่ที่ระดับมากท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.40 ความพึงพอใจท่ีได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน อยู่ที่ระดับมากท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.70 ความพึงพอใจที่ได้รับบริการที่ทันตามก าหนดเวลา อยู่ท่ีระดับมากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 ความ
พึงพอใจท่ีได้รับแจ้งผลการด าเนินงานการให้บริการ อยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60  
 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว หรือระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสมในการมารับบริการแต่ละครั้งบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความสามารถในด้านระเบียบการเบิกจ่ายต่าง ๆ             
มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการแต่ละเรื่องเป็นอย่างดี มีอัธยาศัยไมตรีและจิตบริการ ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ให้ความส าคัญทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย
การจัดท าเอกสารต่าง ๆ อีกทั้งมีความสามารถในการรายงานผลการปฏิบัติงาน การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด ท าให้การมา
ติดต่องานแต่ละครั้งบุคลากรรู้สึกสดช่ืนแจ่มใส บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีสถานท่ีให้บริการเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่มีเอกสารและแบบฟอร์มในการให้บริการอย่าง
เพียงพอ อีกทั้งความเพียงพอของอุปกรณ์ส านักงานส าหรับผู้มารับบริการ ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ หรืออุปกรณ์
ส านักงานอ่ืน ๆ มีความเพียงพอ ท าให้บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านผลงานการให้บริการ  
ผู้มารับบริการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ได้รับบริการที่ทันตามก าหนดเวลาการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกทั้งได้รับแจ้งผลการด าเนินงานการให้บริการว่าอยู่ในขั้นตอนไหน เรียบร้อยสมบูรณ์ตามก าหนดระยะเวลา
หรือไม่ ท าให้บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากการรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามผู้ใช้บริการ 35 คน พบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาการให้บริการบุคลากรส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจเรื่องระเบียบ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ทราบล าดับขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการจัดท า
เอกสารเบิกจ่าย จึงท าให้จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นใบ เสร็จรับเงิน ใบส าคัญต่าง ๆ                
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ภู่ช้าง (2552) ที่พบว่า ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดท า
เอกสารเงินงบประมาณ เป็นปัญหามากที่สุด อาจเป็นเพราะการจัดเอกสารเงินงบประมาณมีเอกสารประกอบ และรายละเ อียด
มากมาย การกรอกแบบฟอร์มก็ยุ่งยาก ซับซ้อน และผู้รับบริการไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเบิกเงินงบประมาณ และด้านการ
เบิกจ่ายเงินรายได้ พบว่า การตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินรายได้ เป็นปัญหามากที่สุด อาจเป็นเพราะระเบียบเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยยังคลุมเครือ ไม่ชัดเจนในบางกรณี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้อยหนา บางศรีองค์ (2559) ได้ศึกษาปัญหาการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ที่พบว่า ผู้ขอเบิกแนบหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน ท าให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทันวันเดินทางไปราชการ ดังนั้นจึงควรมีการจัดท าคู่มือการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ หรือจากปัญหาที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการขอ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน การค านวณอัตราเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถวางแผนค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานได้และต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยพร เขียดสุก (2553) ที่ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ที่พบว่า การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณค่าเดินทางไปราชการไม่เป็นไปอย่างประหยัดและล่าช้า และค านวณค่าพาหนะไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กรเพราะมีการเบิกจ่ายเงินท่ีสิ้นเปลืองและล่าช้า ผู้บริหารควรมีมาตรการประหยัดงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการอย่างประหยัดและค านวณค่าเดินทางไปราชการให้ถูกต้อง 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้งในภาพรวม และรายด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลงานการให้บริการ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มีนโยบายให้ความส าคัญต่อประสิทธิภาพงาน
การเงินและบัญชี ซึ่งเป็นงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานภายในคณะ โดยมีสถานท่ีส าหรับงานการเงินและบัญชีที่
สะดวกต่อการให้บริการแก่บุคลากร และนิสิต ของคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องส านักงานคณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวมหลัง
เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งยังมีการส่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ด้านที่มีระดับความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถในด้าน
ระเบียบ มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี ความมีอัธยาศัยและจิตบริการ การให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม              
ไม่เลือกปฏิบัติ การให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน ความสามารถในการราย งานผลการ
ปฏิบัติงาน การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย รองลงมา  คือ ด้านผลงานการให้บริการ ผู้มารับบริการได้รับบริการที่ตรงตามความ
ต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้รับบริการที่ทันตามก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย ได้รับแจ้งผลการด าเนินงานการให้บริการ ด้าน              
สิ่งอ านวยความสะดวกผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากมีสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ            
มีเอกสารและแบบฟอร์มในการให้บริการอย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส านักงานที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็น เอกสาร 
ปากกา ดินสอ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอย่างเพียงพอ เช่ือมต่อพริ้นเตอร์ในการจัดพิมพ์เอกสารทางการเงินได้ตลอดเวลา การให้บริการด้าน
การเงินและบัญชีจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่วนด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
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เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการให้บริการมีสะดวกรวดเร็ว มีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ สมใจ 
ลักษณะ (2543, น. 251-252) อ้างอิงใน ดวงเดือน เภตรา และคณะ (2560) กล่าวว่าประสิทธิภาพการท างานขององค์การเกิดจาก
องค์ประกอบ คือ   1) การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ การจัดหาและใช้ทรัพยากร กระบวนการปฏิบัติงานและความพอใจของทุก
ฝ่ายโดยบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) เน้นการพิจารณาผลผลิต (Output) ขององค์กร ว่าตรงตาม
เป้าหมายที่ต้องการเพียงใด วิธีการในการก าหนดเป้าหมายผู้บริหารต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการก าหนดเป้าหมาย เป้าหมายต้องมีความชัดเจนมีการจัดล าดับความส าคัญและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 2) การจัดหา
และใช้ปัจจัยทรัพยากร (System Resource) โดยเน้นพิจารณาว่าองค์การจะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายความส าเร็จนั้นจ าเป็น
จะต้องจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณได้ครบถ้วนเพียงพอ ความสามารถขององค์กรในการจัดหาทรัพยากรใช้ใน
การด าเนินการ เพื่อรักษาระบบภายในองค์กรและองค์กรประสบความส าเร็จ ในการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นวิธีการที่
จ าเป็นส าหรับท าให้เป้าหมายประสบผลส าเร็จ 3) กระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process and Operations) โดยเน้นพิจารณา
จากกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงาน ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการไหลเลื่อนส่งต่อ (Flow) ของงานการมีประสิทธิภาพของการท างานท่ีได้งานครบถ้วน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย มีการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงานบุคคลท างานศักยภาพไม่มี สภาพคนล้นงานหรืองานล้นค้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรื่น และ 4) ความพึงพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เป็นการพิจารณาว่าผลงาน
ความส าเร็จขององค์กร และกระบวนการปฏิบัติที่ใช้น ามาซึ่งความพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพียงใด หรือจากแนวคิดที่สอดคล้อง
ของ เพราพรรณ เสาะแสวง (2560, น. 66) ได้จัดท างานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทางการเงินและ
บัญชีในมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการด าเนินงานการเงินและบัญชีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการงานการเงินและบัญชีที่ควรเป็นในอนาคต จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์จ านวน 20 คน โดยใช้
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของความพึงพอใจของ
การรับบริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้รับบริการสามารถส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพการ
ให้บริการตามขั้นตอน กระบวนการด าเนินงานการเงินและบัญชี โดยผลการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของงานการเงินพบว่า 
มีประสิทธิภาพดีขึ้น 4 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา ด้านกระบวนการ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านบุคลากร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทาง
เพื่อพัฒนากระบวนการในระบบการจ่ายเงิน การรับเงินและน าส่งเงินท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของการพัฒนากระบวนการทางการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัย คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกฎระเบียบและปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านบุคคล ควรมีการพัฒนาบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ให้มีความรู้ความสามารถหรือทักษะด้านไอที 
ด้านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนระบบการรับเงิน -การจ่ายเงิน                    
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่าหากผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ความสามารถมากข้ึนก็จะสามารถพัฒนางานของตนเองให้
มีระบบได้มากยิ่งขึ้น ปัจจัยด้านกฎระเบียบ การพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินนั้น เกี่ยวข้องกับการใช้กฎและระเบียบ              
ซึ่งการพัฒนาระบบงานควรให้ความส าคัญกับระเบียบปฏิบัติ หากต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่ท าการพัฒนานั้น ให้มีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้จะท าให้ระบบการท างานมีความ
ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ในด้านนี้ควรมีการจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่การเงินอยู่เสมอ ซึ่งการวิจัยนี้มีความ
คิดเห็นควรมีการฝึกอบรมด้านไอที ด้านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่ งจะท าให้สามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน เช่น              
ด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ จะท าให้ลดเวลา และขั้นตอนด้านเอกสารลงด้วย ในการวิจัยนี้ การพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบการจ่ายเงิน การรับเงินและน าส่งเงิน ยังมีอีกหลากหลายปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
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พัฒนา หากผู้บริหารหรือส่วนกลางมหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญในกระบวนการการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การท างานด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและน าส่งเงินมีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการให้บริการงานการเงินและบัญชี ผู้วิจัยจึงได้มีการจัดท าผังงาน (Flow chart) และ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งจากเดิมในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีการจัดท ามาก่อน 
เพื่อให้ทราบถึงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการอธิบายคู่มือและผัง
งานท่ีจัดท าขึ้นมาใหม่ โดยมีการเวียนแจ้งหรือจัดอบรมช้ีแจงให้บุคลากรภายในคณะทราบ อีกทั้งจัดท าผังงาน (Flow chart) และ
เตรียมท าคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าตอบแทนการสอน ค่าใช้จ่ายรายเดือนประจ าคณะ โครงการประจ าคณะ
ตามแผนปฏิบัติงการประจ าปี ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้อยหนา บางศรีองค์ (2559) ที่เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการฝึกอบรม  
และผู้เดินทางไปราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานค่อนข้างน้อยอีกทั้งการให้ค าแนะน าของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน ผู้ขอเบิกหรือหน่วยงานของผู้ขอเบิกแนบ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน และผู้ที่ประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการด าเนินการขออนุมัติก่อนวัน
ด าเนินการฝึกอบรมหรือก่อนการเดินทางไปราชการกระช้ันชิด ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินยืมได้ทันก่อนวันไปด าเนินการฝึกอบรม
และการเดินทางไปราชการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ จัดท าคู่มือในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น จัดท าคู่มือยืมเงินทดรอง
ราชการ คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
คู่มือการฝึกอบรมและค่าเดินทางไปราชการ และแจกคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทุก
หน่วยงานทราบหรือเผยแพร่ทางเวปไซต์ และจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินส าหรับการฝึกอบรม
และด้านการเดินทางไปราชการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ภู่ช้าง (2552) ที่เสนอว่า ควรจัดท าคู่มือระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เข็มเพชร พูลสงวน (2555) ที่เสนอว่า ควรด าเนินการตามโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์          
ศุภประเสริฐ (2554) ควรส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มสมรรถภาพในการท างาน และควรจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมความสามัคคีเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดในการปฏิบัติงานท่ีดีต่อกัน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. ควรมีการวางแผนการจัดท าขั้นตอนการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน

คณะทราบ ในแต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อ Facebook ประจ าคณะ ทาง Website ประจ าคณะ ทาง Email            
สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 

2. ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
การสอนโครงการพิเศษ ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ค่าใช้จ่ายภายในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุด ฯลฯ 
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3. ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพ่ิมความรู้ความสามารถประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบและสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 
1. การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชีของบุคลากร

ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. การจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. แนวทางการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ความต้องการใช้บริการ และปัญหาการใช้บริการห้องสมุด
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ศึกษาใน          
ปีการศึกษา 2563  

ผลการวิจัย พบว่า นิสิตที่มาใช้บริการห้องสมุดฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 3 
พฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า นิสิตมาใช้บริการห้องสมุดเพื่อค้นคว้าและอ่านหนังสือ ความถี่ในการใช้บริการไม่แน่นอน ช่วงเวลา
ที่มาใช้บริการ คือหลังเลิกเรียน เวลาใช้บริการเฉลี่ย 1 - 2 ช่ัวโมงต่อวัน ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักหอสมุด บริการห้องสมุด
ที่เคยใช้ คือ บริการยืม-คืน ความต้องการด้านบริการ นิสิตต้องการให้ขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
นิสิตต้องการหนังสือ ต าราภาษาไทย ด้านบุคลากร นิสิตต้องการให้บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร/เต็มใจ
ช่วยเหลือ ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นิสิตต้องการแสงว่างที่เพียงพอ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 
ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ นิสิตต้องการบริการช่วยเหลือทางออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว ปัญหาการใช้บริการห้องสมุดพบว่า 
ปัญหาอันดับแรกคือ หนังสือต ารามีจ านวนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการ ผลการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ห้องสมุดควรน ามาพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องสมุด และน าข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนการพัฒนาบริการของห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ค าส าคัญ: บริการห้องสมุด พฤติกรรมการใช้บริการ ความต้องการใช้บริการ ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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Abstract  
The purposes of this research were to study the service utilization behaviors, needs and difficulties of 

service utilization at the Health Science Library encountered by Health Science undergraduate students. By 
using questionnaires to collect data. This research subjects were chosen by accidental sampling from Health 
Science students who enrolled in the 2020 academic year.  

The results revealed that the majority were female.  They were the third-year students under the 
Faculty of Medicine. Regarding their utilization behaviors on the services, it was found that the research subjects 
utilized library services for textbook searching and reading.  Their frequencies of library service utilization were 
irregular. They mostly came to the library after class, in average for 1 - 2  hours/day and searched for the 
information from the website of library. The book borrowing and returns services were mostly used. For aspect 
of needs for library services, they highly needed for service time extension especially examination period. Thai 
language textbooks, professionally service-providing officers, good lighting, good atmosphere, and effectively 
online communication were needed for their learning facilities and equipment. The difficulties of service 
utilization library services were found that the library did not have enough textbooks, the textbooks were not 
up to date, and did not meet their requirements. These results suggest that library should be considered to 
improve the services including procurement of information resources according to user needs, especially. In 
addition, improving the atmosphere, learning support in the library and applying the results to develop the 
library service plan efficiently are required. 
 

Keywords: Library Services, Service Behavior, Service Needs, Health Sciences Library 

 

บทน า  
จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0 พัฒนาและ

สร้างสรรค์นวัตกรรม บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา อุดมศึกษาก้าวน าสู่สากล มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบการให้บริการแก่นิสิต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะหลากหลาย มีวินัย มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและภูมิใจในชาติ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานห้องสมุดและมาตรฐานด้านบริการสารสนเทศ เสริมสร้างบรรยากาศ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ส าหรับทุกช่วงวัย (แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุง           
พ.ศ. 2563-2564) 
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ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศของปวงชนด้วยนวัตกรรมบริการที่
ทันสมัย โดยมีปณิธานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม มีเป้าประสงค์ การพัฒนาส านักหอสมุด
ให้เป็นแหล่งสารสนเทศแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเลือกเข้าใช้บริการ มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ครอบคลุม       
ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา สร้างทักษะการค้นหาสารสนเทศ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและการบริการส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562) 

ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับความเห็นชอบให้เปิดด าเนินการจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียน
การสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันมีจ านวน 7 คณะ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ                    
เภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารสุขศาสตร์ ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดบริการให้กับอาจารย์ นิสิต นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการพื้นที่นั่งอ่านและ
พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล บริการให้ค าปรึกษาและช่วยค้นคว้าข้อมูล การบริการจึงถือ
เป็นหัวใจส าคัญของห้องสมุด ที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
เพราะห้องสมุดในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงที่เก็บหนังสือ ห้องสมุดต้องเน้นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และกระบวนการในการ
เรียนรู้ 

เพื่อให้ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ของส านักหอสมุด และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดฯ จ าเป็นต้องทราบพฤติกรรมการใช้บริการ 
ความต้องการใช้ และปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
บริการของห้องสมุด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและรูปแบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหอ้งสมุดสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ของนิสิตระดับปรญิญาตรีสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2. ศึกษาความต้องการใช้บริการหอ้งสมุดสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ของนิสิตระดับปรญิญาตรีสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

3. ศึกษาปัญหาการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของนิสิตระดับปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2563 ที่เข้ามาใช้บริการ

ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มแจกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2547) ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนิสิตที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันท่ี 1 – 30 กันยายน 
พ.ศ. 2563 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะครบถ้วน สอดคล้องกับลักษณะของประชากร และมี
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จ านวนเพียงพอ (ตามตารางส าเร็จรูปการการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง) จ านวน 382 ชุด (ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ของ Krejcie & Morgan (1970) ผู้ใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 
2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 73,294 ครั้ง ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 310 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.15 โดยมีระดับค่าความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์หาค่าสถิติทาง
สังคมศาสตร์  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอน
ที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 3 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับ เพศ คณะ และช้ันปี ตอนท่ี 2 
การใช้บริการห้องสมุด เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 6 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุด ความถี่ในการ
ใช้บริการห้องสมุด ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ เวลาเข้าใช้บริการห้องสมุดโดยเฉลี่ย วิธีการค้นหาข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด และบริการห้องสมุดที่เคยใช้ ตอนที่ 3 ความต้องการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ าแนกเป็น 5 ด้าน รวม 48 ข้อ ได้แก่ ด้านบริการห้องสมุด ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ตอนที่ 4 ปัญหาการใช้
บริการห้องสมุด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 12 ข้อ ได้แก่ หนังสือต าราไม่ทันสมัย หนังสือต ารามีจ านวนไม่เพียงพอ 
หนังสือต าราไม่ตรงกับท่ีต้องการ นวนิยายมีจ านวนไม่เพียงพอ นวนิยายไม่ทันสมัย ฐานข้อมูลไม่ตรงกับท่ีต้องการ ไม่รู้วิธีการสืบค้น
ข้อมูลหนังสือ ไม่รู้วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่รู้วิธีการค้นหาหนังสือที่ช้ัน ไม่รู้วิธียืมต่อด้วยตนเอง ไม่รู้วิธีคืนหนั งสือด้วย
ตนเอง และไม่รู้วิธีตรวจสอบข้อมูลการยืม และตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการใช้บริการ โดยค าถามมีลักษณะเป็นปลายเปิด 

น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีการหาค่า IOC (item-
objective congruence) ซึ่งได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 การใช้บริการห้องสมุด ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 3 ความต้องการใช้บริการห้องสมุด และตอนที่ 4 ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุด 

ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive 

Analysis) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อแสดงระดับความต้องการและปัญหาในการใช้บริการห้องสมุด

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมตรฐาน โดยก าหนด
เกณฑ์เพื่อแปลผลคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00  หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการใช้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปประเด็นเนื้อหาแยกเป็นหมวดหมู่

และน าเสนอเป็นความเรียง  
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป 
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน จ านวน 310 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.15 เป็น   

เพศหญิง ร้อยละ 70.3 และ เพศชาย ร้อยละ 29.7 เมื่อจ าแนกตามคณะ พบว่า เป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 42.9 รองลงมา
คือ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 22.9 และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 11.6 ศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 42.9 รองลงมา
คือ ช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 26.1 และ ช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 22.3 
 

การใช้บริการห้องสมุด 
จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุดเพื่อ ค้นคว้าและอ่านหนังสือ

รองลงมาคือ เพื่อยืมหนังสือ และ ท ารายงาน/ท างานกลุ่ม ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ไม่แน่นอน รองลงมา คือ ใช้บริการห้องสมุดสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง และ สัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง ช่วงเวลา
ที่มาใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้ห้องสมุดช่วงหลังเลิกเรียน รองลงมาคือ 
ช่วงเวลาไม่แน่นอน และ ช่วงพักกลางวัน โดยนิสิตที่ใช้บริการห้องสมุดช่วงหลังเลิกเรียน เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 2 คณะแพทยศาสตร์
และพยาบาลศาสตร์ จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยต่อวันที่ใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
บริการเฉลี่ย 1 - 2 ช่ัวโมงต่อวัน รองลงมาคือ มากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน และ ไม่แน่นอน (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (n = 310) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุด 
ยืมหนังสือ 
ค้นคว้าและอ่านหนังสือ 
ติว 
ท ารายงาน/ท างานกลุม่ 
พักผ่อน 
อื่น ๆ 

 
195 
204 
95 
189 
101 
19 

 
62.9 
65.8 
30.6 
31.0 
32.6 
6.1 

ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด 
เดือนละ 1 - 2 ครั้ง 
สัปดาหล์ะ 1 - 2 ครั้ง 
สัปดาหล์ะ 3 - 4 ครั้ง 
สัปดาหล์ะ 5 - 6 ครั้ง 
ทุกวัน 
ไม่แน่นอน 

 
25 
69 
65 
28 
18 
105 

 
8.1 
22.3 
21.0 
9.0 
5.8 
33.9 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมดุสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (n = 310) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

ช่วงเวลาในการใช้บริการ  
ช่วงก่อนเข้าเรียน 
ช่วงว่างระหว่างเรียน 
ช่วงพักกลางวัน 
ช่วงหลังเลิกเรยีน 
เสาร์-อาทิตย ์
ไม่แน่นอน 

 
33 
83 
91 
165 
68 
100 

 
10.6 
26.7 
29.3 
53.2 
21.9 
32.3 

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการใช้บริการ  
น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
1 - 2 ช่ัวโมง 
มากกว่า 2 ช่ัวโมง 
ไม่แน่นอน 

 
5 

106 
101 
98 

 
1.6 
34.2 
32.6 
31.6 

 
วิธีค้นหาข้อมลูและบริการห้องสมุดท่ีเคยใช้ 
วิธีค้นหาข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ค้นหาข้อมูลและทรัพยากรสา รสนเทศจาก

เว็บไซต์ส านักหอสมุด รองลงมาคือ Web OPAC และค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ บริการห้องสมุดที่เคยใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้บริการ คือ บริการยืม-คืน รองลงมา คือ บริการพื้นที่น่ังอ่าน และ บริการอินเทอร์เน็ตและไวไฟ (ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 วิธีการค้นหาขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ และบริการห้องสมุดที่เคยใช้ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (n = 310) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
วิธีค้นหาข้อมลู 
ค้นจาก Web OPAC 
ค้นจากเว็บไซต์ส านักหอสมดุ 
ค้นจาก One Search 
ค้นจากฐานข้อมูลออนไลน ์
ขอค าแนะน าจากบรรณารักษ์  
ขอค าแนะน าจากเพื่อน 
หาหนังสือท่ีช้ันโดยไม่ใช้เครื่องมือช่วยค้น 

 
114 
151 
77 
113 
73 
84 
97 

 
36.8 
48.7 
24.8 
36.4 
23.5 
27.1 
31.3 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) วิธีการค้นหาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และบริการห้องสมดุที่เคยใช้ เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ (n = 310) 

ความต้องการใช้บริการห้องสมุดด้านต่าง ๆ ของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 ความต้องการใช้บริการห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความต้องการด้านบริการห้องสมุดผู้ใช้บริการมีความต้องการในระดับมากตามล าดับ คือ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อน

สอบ (x̄ = 4.48) บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ( x̄ = 4.29) และ บริการพื้นที่นั่งอ่านแบบเดี่ยว ( x̄ = 4.25) ความต้องการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทรัพยากร

สารสนเทศที่มีความต้องการในระดับมากตามล าดับ คือ หนังสือ ต าราภาษาไทย ( x̄ = 4.15) รองลงมา คือ หนังสืออ้างอิง                 

(x̄ = 4.08) และ หนังสือ ต าราภาษาอังกฤษ (x̄ = 4.07) ความต้องการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการด้านบุคลากรผู้ให้บริการในระดับมากตามล าดับ คือ 

บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร/เต็มใจช่วยเหลือ ( x̄ = 4.35) รองลงมา คือ บุคลากรให้บริการด้วยความรู้

ความสามารถแบบมืออาชีพ เชื่อถือได้ และ บุคลากรเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ (x̄ = 4.34 เท่ากัน) (ดังตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3 ความต้องการด้านการบริการห้องสมุด (n = 310) 
รายการ x̄ SD การแปลความ 

บริการยืม-คืน 4.07 0.81 มาก 

บริการพื้นที่น่ังอ่านแบบเดี่ยว 4.25 0.81 มาก 

บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 4.29 0.69 มาก 

บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 3.98 0.86 มาก 
บริการช่วยค้นหาหนังสือภายในห้องสมุด 4.13 0.75 มาก 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
บริการห้องสมุดทีเ่คยใช้ 
บริการยมื-คืน 
บริการจอง 
บริการตอบค าถามช่วยค้นคว้า 
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 
เครื่องคอมพิวเตอร ์
ถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน 
พื้นที่น่ังอ่าน 
พื้นที่น่ังอ่านตามอัธยาศัย 
เครื่องคืนอัตโนมตั ิ
ยืมต่อด้วยตนเอง 
แจ้งเตือนก าหนดส่ง 
อินเทอร์เน็ต/ไวไฟ 

 
250 
70 
50 
184 
99 
53 
217 
127 
77 
90 
63 
193 

 
80.7 
22.6 
16.1 
59.3 
31.9 
17.1 
70.0 
40.9 
24.8 
29.0 
20.3 
62.3 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ความต้องการด้านการบริการห้องสมดุ (n = 310) 

รายการ x̄ SD การแปลความ 

    

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 4.04 0.78 มาก 

บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 3.85 0.88 มาก 

บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) 4.05 0.88 มาก 

บริการคืนด้วยตนเอง (Book Drop) 4.00 0.83 มาก 

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 3.91 0.93 มาก 

ขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบ 4.48 0.76 มาก 

ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความต้องการในระดับมากตามล าดับ คือ     

แสงสว่างมีเพียงพอ (x̄ = 4.41) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า ( x̄ = 4.40) 

และความปลอดภัยภายในห้องสมุด (x̄ = 4.39) ความต้องการด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การสื่อสารกับผู้ใช้บริการมีความต้องการในระดับมาก ตามล าดับ คือ การ

ให้บริการช่วยเหลือทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว เช่น E-mail, Facebook และ LINE Official (x̄ = 4.11) รองลงมา คือ การ

สื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ (x̄ = 4.06) และการประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 

E-mail จดหมายข่าว Facebook /LINE official การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ (x̄ = 3.98) (ดังตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 ความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้าน 
 การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (n = 310) 

รายการ x̄ SD การแปลความ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
วารสารภาษาไทย 
วารสารภาษาอังกฤษ 
หนังสือ ต ารา ภาษาไทย 
หนังสือ ต ารา ภาษาอังกฤษ 
หนังสืออ้างอิง 
นวนิยาย/เรื่องสั้น 
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 
ฐานข้อมูลผลงานวิจยันิสิต 

 
3.91 
3.89 
4.15 
4.07 
4.08 
3.62 
4.00 
4.05 
4.04 
3.93 
3.97 

 
0.82 
0.82 
0.73 
0.78 
0.77 
1.04 
0.84 
0.83 
0.82 
0.86 
0.84 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ 
ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (n = 310) 

รายการ x̄ SD การแปลความ 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกิริยามารยาทท่ีดี 
บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร/เต็มใจช่วยเหลือ 
บุคลากรมีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการให้บริการ 
บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพ เชื่อถือได้ 
บุคลากรเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงเวลา 

 
4.32 
4.32 
4.35 
4.33 
4.32 
4.34 
4.34 
4.31 

 
0.70 
0.70 
0.69 
0.74 
0.81 
0.69 
0.69 
0.70 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จ านวนที่น่ังอ่านและมีการจัดพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม 
แสงสว่างเพียงพอ 
สภาพแวดล้อมภายในห้องสมดุมีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 
เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (สญัญาณ wi-fi) มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นมเีพียงพอ 
จุดบริการถ่ายส าเนาเอกสารเพียงพอ 
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมจี านวนเพยีงพอ 
ความปลอดภัยภายในห้องสมดุ 
ความสะอาดภายในห้องสมุด 
บริการน้ าดื่ม 
บริการปลั๊กไฟ 
บริการที่ชาร์จโทรศัพท ์

 
4.30 
4.41 
4.40 
4.23 
4.11 
4.02 
4.12 
4.39 
4.00 
4.02 
4.19 
4.20 

 
0.73 
0.68 
0.70 
0.86 
0.83 
0.87 
0.79 
0.69 
0.68 
0.98 
0.84 
0.88 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์, จดหมายข่าว 
Facebook, Line official, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการ 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ 
การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ 
การให้บริการช่วยเหลือทางออนไลน์ท่ีสะดวก รวดเร็ว 

 
3.98 

 
3.79 
3.94 
4.06 
4.11 

 
0.84 

 
0.87 
0.82 
0.79 
0.80 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดด้านต่าง ๆ ของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น   

รายข้อ พบว่า การใช้บริการห้องสมุดที่มีปัญหาในระดับปานกลาง ตามล าดับ คือ หนังสือต ารามีจ านวนไม่เพียงพอ (x̄ = 3.17) 

รองลงมา คือ หนังสือต าราไม่ทันสมัย (x̄ = 3.10) และ หนังสือต าราไม่ตรงกับท่ีต้องการ (x̄ = 3.01) (ดังตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุด (n=310) 

รายการ x̄ SD การแปลความ 

หนังสือต าราไม่ทันสมัย 
หนังสือต ารามีจ านวนไม่เพียงพอ 
หนังสือต าราไมต่รงกับท่ีต้องการ 
นวนิยายมีจ านวนไม่เพียงพอ 
นวนิยายไม่ทันสมัย 
ฐานข้อมูลไม่ตรงกับท่ีต้องการ 
ไม่รู้วิธีการสืบค้นข้อมลูหนังสือจาก Web OPAC 
ไม่รู้วิธีการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน ์
ไม่รู้วิธีการค้นหาหนังสือท่ีช้ัน 
ไม่รู้วิธียมืต่อด้วยตนเองออนไลน์ (Renew) 
ไม่รู้วิธีคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Drop) 
ไม่รู้วิธีตรวจสอบรายการยืมหนังสอืและประวัติการยืม 

3.10 
3.17 
3.01 
2.72 
2.68 
2.81 
2.64 
2.57 
3.00 
2.40 
2.46 
2.52 

1.038 
1.113 
1.064 
1.135 
1.111 
1.003 
1.051 
1.076 
1.11 
1.124 
1.104 
1.148 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
รวม 2.71 1.09 ปานกลาง 

 
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยนี้ พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.3) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
(ร้อยละ 42.9) และศึกษาในช้ันปีที่ 3 (ร้อยละ 42.9) มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุด อันดับแรก คือ เพื่อค้นคว้าและอ่าน
หนังสือ (ร้อยละ 65.8) รองลงมา คือ เพื่อยืมหนังสือ (ร้อยละ 62.9) และท ารายงาน/ท างานกลุ่ม (ร้อยละ 31.0) ความถี่ในการใช้
บริการห้องสมุด คือ ไม่แน่นอน (ร้อยละ 33.9) รองลงมา คือ ใช้บริการห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (ร้อยละ 22.3) และ สัปดาห์
ละ 3-4 ครั้ง (ร้อยละ 21.0) ช่วงเวลาที่นิสิตมาใช้บริการห้องสมุด คือ ช่วงหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 53.2 ) รองลงมา คือ ช่วงเวลา           
ไม่แน่นอน (ร้อยละ 31.6) และ ช่วงพักกลางวัน (ร้อยละ 29.3) จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยต่อวันที่นิสิตมาใช้บริการห้องสมุด คือ 1-2 
ช่ัวโมงต่อวัน (ร้อยละ 34.2) รองลงมาคือ มากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน (ร้อยละ 32.6) และ ไม่แน่นอน (ร้อยละ 32.3) นิสิตค้นหาข้อมูล
และทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ ค้นหาข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์ส านักหอสมุด (ร้อยละ 48.7) รองลงมาคือ Web 
OPAC (ร้อยละ 36.8) และค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ (ร้อยละ 36.4) บริการห้องสมุดที่นิสิตส่วนใหญ่เคยใช้ คือ บริการยืม-คืน 
(ร้อยละ 80.7) รองลงมา คือ บริการพื้นที่น่ังอ่าน (ร้อยละ 70.0) และ บริการอินเทอร์เน็ตและไวไฟ (ร้อยละ 62.3) การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ความถี่ ช่วงเวลา จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยในการ
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ใช้บริการต่อวัน วิธีค้นหาข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ และบริการห้องสมุดที่เคยใช้ สรุปได้ดังนี้ เพศ ได้แก่ เพศชายและ      
เพศหญิง พบว่า มีความแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยต่อวันในการใช้บริการห้องสมุด ส่วนท่ีไม่แตกต่างกัน คือ 
ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด ช่วงเวลาในการมาใช้บริการห้องสมุด วิธีค้นหาข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ
ห้องสมุดที่เคยใช้ คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์            
คณะ   สหเวชศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่า นิสิตในแต่ละคณะมีความแตกต่างกันในด้าน
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุด ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยต่อวันในการใช้บริการห้องสมุด บริการ
ห้องสมุดที่  เคยใช้ ส่วนที่ไม่แตกต่างกัน คือ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการห้องสมุด และวิธีการค้นหาข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ               
ชั้นปี ได้แก่ ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และช้ันปีที่ 6 พบว่า นิสิตในแต่ละช้ันปีมีความแตกต่างกันในด้าน
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุด ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยต่อวันในการมาใช้บริการห้องสมุด 
บริการห้องสมุดที่เคยใช้ ส่วนที่ไม่แตกต่างกัน คือ ช่วงเวลาในการมาใช้บริการห้องสมุด และวิธีการค้นหาข้อมูลและทรัพยากร
สารสนเทศ  

การวิเคราะห์ความต้องการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของนิสิต จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้                      

ความต้องการด้านการใช้บริการห้องสมุด พบว่า นิสิตต้องการให้ห้องสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบ (x̄ = 4.48) บริการ

ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม (x̄ = 4.29) และบริการพื้นที่นั่งอ่านแบบเดี่ยว (x̄ = 4.25) ความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า 

นิสิตมีความต้องการ หนังสือ ต าราภาษาไทย (x̄ = 4.15) รองลงมา คือ หนังสืออ้างอิง (x̄ = 4.08) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์                

(x̄ = 4.07) ความต้องการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า นิสิตมีความต้องการให้บุคลากรให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร/

เต็มใจช่วยเหลือ (x̄ = 4.35) รองลงมา คือ บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพ เช่ือถือได้ และบุคลากรเข้า

ใจความต้องการของผู้ใช้บริการ (x̄ = 4.34) ความต้องการด้านสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ต้องการ

แสงสว่างที่เพียงพอ (x̄ = 4.41) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า (x̄ = 4.40) 

และความปลอดภัยภายในห้องสมุด (x̄ = 4.39) ความต้องการด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ต้องการ คือการ

ให้บริการช่วยเหลือทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว เช่น E-mail, Facebook, และ LINE Official (x̄ = 4.11) รองลงมา คือ การ

สื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ (x̄ = 4.06) และ การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 

E-mail จดหมายข่าว Facebook /LINE official การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ (x̄ = 3.98) 
 ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่า ปัญหาในอันดับแรก คือ หนังสือต ารามีจ านวนไม่

เพียงพอ (x̄ = 3.17) รองลงมา คือ หนังสือต าราไม่ทันสมัย (x̄ = 3.10) และ หนังสือต าราไม่ตรงกับท่ีต้องการ (x̄ = 3.01) 
 ข้อเสนอแนะในการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกได้ 3 ด้าน โดยเรียง 3 ล าดับแรกของแต่ละด้าน ตามจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ห้องสมุดควรน ามาพิจารณาปรับปรุงให้บริการ ได้แก่ ข้อเสนอแนะด้านการบริการของห้องสมุด ผู้ตอบ
แบบสอบถามเสนอแนะว่า ห้องสมุดควรขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบ อยากให้ห้องสมุดมีการส่งเสริมกิจกรรมของห้องสมุด 
เช่น รางวัลผู้เข้าห้องสมุดมากที่สุด กิจกรรมแข่งตอบปัญหาที่ใช้หนังสือในห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพในการตอบค าถาม             
การขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบ และการค้นหาหนังสือจากช้ันหนังสือไม่สะดวกและเข้าใจง่าย ท าให้เมื่อค้นจากคอมพิวเตอร์
แล้วเดินไปหาหนังสือไม่พบ ข้อเสนอแนะด้านสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า ห้องศึกษา
ค้นคว้ากลุ่มขนาดเล็กมีอุณหภูมิที่เย็นเกินไป ต้องการปลั๊กไฟประจ าโต๊ะทุกตัว ต้องการเพิ่มท่ีชาร์จแบตเตอรี่บนโต๊ะนั่งอ่านด้านนอก 
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ข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า ต้องการหนังสือฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุดน าเข้าห้องสมุด           
ทั้งต าราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องการหนังสือเกี่ยวกับพยาธิสภาพของทุกโรค 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยศาสตร์สุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุด เพื่อค้นคว้าและอ่านหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ         
ครองทรัพย์ เจิดนภาพันธ์ (2542) คัทลียา ปริชานิ (2544) จิฤดี ปึงตระกูล (2522) ณัฏฐญา เผือกผ่อง (2559) เฉลิมศักดิ์ ชุปวา 
(2534) นวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ (2542) เบญจรัตน์ สีทองสุก (2551) ภูเบศ ปาโมกข์เกษม (2550) มะลิวัลย์ สินน้อย (2561) เรณุกา 
สันธิ (2545) และวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ (2544) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อการอ่านการศึกษา
ค้นคว้าหนังสือ ต ารา ประกอบการเรียนการสอน แตกต่างจากงานวิจัยของ สมร กรวิรัตน์ (2548) ที่พบว่า นิสิตต่างชาติส่วนใหญ่
เข้าห้องสมุดเพื่อพบปะเพื่อน ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุดของนิสิตส่วนใหญ่ คือ ไม่แน่นอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลุลี 
โพธิรังสิยากร และคณะ (2554) โดยส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา หลังเลิกเรียน เวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ 1 - 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลุลี โพธิรังสิยากร และคณะ (2554) ผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศโดยค้นหาจาก
เว็บไซต์ของส านักหอสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ (2544) เฉลิมศักดิ์ ชุปวา (2534) ภูเบศ      
ปาโมกข์เกษม (2550) เบญจรัตน์ สีทองสุก (2551) เรณุกา สันธิ (2545) และณัฏฐญา เผือกผ่อง (2559) บริการที่ผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่เคยใช ้คือ บริการยืม-คืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิฤดี ปึงตระกูล (2522) คัทลียา ปริชานิ (2544) เฉลิมศักดิ์ ชุปวา (2534) 
ภูเบศ ปาโมกข์เกษม (2550) ระพีพรรณ ทิวสระ (2554) นวลลออ จุลพ์ปสาสน์ (2542) รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ (2547) 
และณัฏฐญา เผือกผ่อง และคณะ (2559)  
 ส าหรับความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบริการ
ห้องสมุด พบว่า นิสิตต้องการให้ห้องสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์ สินน้อย (2561) 
รองลงมา คือ บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม และ บริการพื้นท่ีนั่งอ่านแบบเดี่ยว ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า นิสิตต้องการใช้ 
หนังสือ ต ารา ภาษาไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์ สินน้อย (2561) และวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ (2544) รองลงมา คือ 
หนังสืออ้างอิง และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า นิสิตต้องการให้บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร/เต็มใจช่วยเหลือ รองลงมา คือ 
บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพ เช่ือถือได้ และ บุคลากรเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริ การ                      
ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นิสิตต้องการแสงสว่างที่เพียงพอ รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องสมุด มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกสร โพธิ์สุวรรณ (2550) และนันทินี จิปานะ (2546) และ
ความปลอดภัยภายในห้องสมุด ปัจจุบันห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ปรับปรุงพื้นที่น่ังอ่านภายในห้องสมุด ให้มีหลากหลาย
รูปแบบ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การออกแบบโต๊ะนั่งอ่านให้มีปลั๊กไฟและช่องยูเอสบีส าหรับการชาร์จไฟ
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เพิ่มจ านวนห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบ
การติวหรือการท างานกลุ่ม ออกแบบพื้นที่น่ังอ่านด้านหน้าห้องสมุดให้มีลักษณะเป็นพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถทานขนม หรือ ดื่ม
เครื่องดื่มต่าง ๆ เช่น ชา กาแฟ ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้ใช้บริการ พบว่า นิสิตต้องการให้ห้องสมุดบริการช่วยเหลือ
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ทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว เช่น E-mail, Facebook, และ LINE Official รองลงมา คือ การสื่อสารกับผู้ ใช้เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ และ การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ E-mail จดหมายข่าว Facebook 
/LINE official การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  
 ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ คือ หนังสือต ารามีจ านวน

ไม่เพียงพอ (x̄ = 3.17) หนังสือต าราไม่ทันสมัย (x̄ = 3.10) และ หนังสือต าราไม่ตรงกับที่ต้องการ (x̄ = 3.01) ซึ่งห้องสมุดควรมี
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อที่จะได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยนี้ ท าให้ทราบถึงพฤติกรรม ความต้องการของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการใช้

บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีหลายประเด็นที่ห้องสมุดจะได้รับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ด้านการบริการ
ห้องสมุด: การขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ: จัดหาหนังสือ ต ารา ภาษาไทย โดยการส ารวจความ
ต้องการใช้หนังสือของนิสิต ด้านสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : การประสานกับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อปรับปรุงระบบปรับ
อากาศภายในห้องสมุด ให้สามารถปรับลดอุณหภูมิภายในห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ประสานงานกับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและไวไฟภายในห้องสมุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ศึกษาการใช้และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการเรียนของนิสิตมห าวิทยาลัย

นเรศวร เพื่อน ามาปรับปรุงการจัดหา และการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการใช้งานของนิสิตมากยิ่งข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น             

รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล   
ดร.ศิริวรรณ วิชัย และอาจารย์วลุลี โพธิรังสิยากร ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ และ
ปรับแก้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
Design of the Complaint Management System of the Graded Works of 
Manufacturing Engineering Student 
ทัศนีย์ ทิพย์สาคร1*  
จิรภิญญา รักษาแก้ว1   
Tassanee Tipsakorn1* 
Jirapinya Ruksakeaw1  
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา จากการเก็บข้อมูลการด าเนินงาน
ในปัจจุบันของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตพบว่า มีปัญหาทางด้านการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ เนื่องจากระบบเดิม การ
ด าเนินการไม่มีการใช้ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บเอกสารก่อให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล และปัญหาการติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ใช้เวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา โดยมี
เป้าหมายเพื่อการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนการสืบค้นข้อมูลและลดจ านวนการสูญหายของ
เอกสาร จากการทดสอบการใช้ระบบที่พัฒนาใหม่เพื่อรับข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา เปรียบเทียบกับระบบการท างาน
แบบเดิม โดยจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งก่อนและหลัง ผลการทดลองพบว่า ระบบที่พัฒนาใหม่ช่วยให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้เป็นระเบียบตามขั้นตอนได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล ลดจ านวนการ
สูญหายของเอกสาร ลดปัญหาการติดต่อสื่อสารที่ไม่ชัดเจน และช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 

ค าส าคัญ: ระบบการจัดการข้อร้องเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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Abstract  
The objective of this research was to improve the complaint management system of the grading 

student works. Due to gather information in current operation of the school of manufacturing engineering, we 
found that the data could not be collected systematically. The previous system has not yet been used the 
database system for collecting the documents, this resulted in errors of searching for data and problems in 
contacting lecturers which resulted in delays. Therefore, the researcher created the idea to solve this problem 
by designing the complaint management system of the graded student works. The goals were to manage the 
data in increasing the efficiency, reducing the error of searching data and reducing number of data loss. In 
experimental design, we tested the new developed complaint management system of the graded student 
works by comparing to the two operations by conduction a satisfaction level survey system. The results showed 
that the new developed system provides more efficiency for practice. Operators can work in step by step 
regulation easily, reducing time in searching for data, reducing number of lost documents, reducing problem of 
non-clear communication and improving working performance in regards of education quality development of 
the school of manufacturing engineering. 
 

Keywords: Complaint management system, Education quality development 
 

บทน า  
การศึกษาในระดับปริญญาตรี การวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีความส าคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอน 

การตัดสินใจเกี่ยวกับผลประเมินการเรียนของนักศึกษาเป็นกระบวนการที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการวัดระดับความสามารถใน
การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากที่ได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ส่วนใหญ่ผู้สอนมักใช้เครื่องมือประเภทแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมมากท่ีสุด การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางการเรียนตามแนวคิดของ Bloom (1976) ถือว่าสิ่งใดก็
ตาม ท่ีมีปริมาณอยู่จริงสิ่งนั้นสามารถวัดได้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งผลการวัดประเมินจะเป็น
ประโยชน์ในการประเมินระดับความรู้ ทักษะและเจตคติของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในของสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในผลการด าเนินงานของหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 จากคู่มือ Guide to 
AUN-QA assessment at programme level version 3.0 ตามเกณฑ์ AUN-QA 5 Student Assessment ในข้อย่อยที่  5.5 
Students have ready access to appeal procedure (Chee-Bin, 2015) นั้น พบว่า สาขาวิชาวิศวกรรรมการผลิต มีช่องทาง
การร้องเรียนในการประเมินผลระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับ หลังอาจารย์ประเมินผลระดับคะแนนแล้ว แต่ยังมีระบบท่ีไม่ชัดเจน
และโปร่งใส เนื่องจากระบบการจัดการข้อร้องเรียนระดับคะแนนในปัจจุบันยังขาดกระบวนการและบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นคน
กลางรับข้อร้องเรียนจากนักศึกษารวมทั้งยังขาดเอกสารข้อร้องเรียนคะแนนอย่างเป็นทางการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตได้พัฒนา
เอกสารการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนและได้มีการจัดท าคู่มือนักศึกษา โดยหัวข้อของการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนได้ถูกระบุใน
คู่มือนักศึกษา อย่างไรก็ตาม หลังการใช้งานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้ท าการวัดผลประสิทธิภาพในการใช้งาน พบว่า นักศึกษาไม่มี
การด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือนักศึกษา ยังคงติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรงในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน ส่งผล
ให้สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตได้น าหัวข้อนี้เข้าที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ ตามบทความของ    
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ปรัชญนันท์ นิลสุข (2551) พบว่า สร้างกล่องรับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน โดยเฉพาะส าหรับรับข้อร้องเรียน ควรท าระบบการ
จดัการข้อร้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ดลหทัย นิลธ ารง (2558) พบว่า ควรจ าแนกระดับข้อร้องเรียนตามความ
ยากง่าย ดังนี้ ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สอบถามหรือร้องขอข้อมูล ข้อร้องเรียนระดับ 2 เรื่อง
ร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในหน่วยงานเดียวกันซึ่งจะพิจารณาจัดบันทึกส่งต่อไปยังแผนกอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไข/
ปรับปรุงต่อไป ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนที่ต้องให้ผู้บริหารอนุมัติ โดยจ าเป็นต้องให้ระดับผู้บริหารพิจารณา  และ 
อนุวัฒน์ โมกไธสง (2558) พบว่า ควรเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้มีช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ Social media และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการร้องเรียน 

ดังนั้นงานวิจัยฉบับน้ีได้เล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนดังกล่าว สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดี
ขึ้นได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การรายงานประเมินตนเอง และเพื่อช่วยจัดการ
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ลดความคลาดเคลื่อนการสืบค้นข้อมูลและลดการสูญหายของข้อมูลคะแนนของนักศึกษา โดยคาดหวังว่า
ผลการศึกษาน่าจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงน าผลการ
ประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. ออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  
2. เพื่อตอบสนองต่อการรายงานประเมินตนเอง ในผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. สภาพปัญหาท่ีพบ 

ในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ได้มีการใช้ระบบการรับข้อร้องเรียนแบบติดต่ออาจารย์โดยตรง ท า
ให้เกิดปัญหาด้านการติดต่อของนักศึกษาที่มาติดต่อสอบถาม โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น จากการศึกษา
ระบบการรับข้อร้องเรียนก่อนที่จะน ามาปรับปรุง สามารถอธิบายกระบวนการท างานดังในรูปที่ 1 แสดงระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  
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รูปที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการท างานก่อนมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา 
 
 จากรูปท่ี 1 แผนภาพแสดงกระบวนการท างานก่อนมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี ้

1) นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง หรือนักศึกษาติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษา
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 

2) อาจารย์ผู้สอนนัดเวลามาตรวจสอบคะแนน และช้ีแจงคะแนนแก่นักศึกษา 
3) นักศึกษารับทราบการชี้แจงคะแนนจากอาจารย์ผู้สอน 

 
2. การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

เมื่อปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตได้พัฒนาเอกสารการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนและได้มีการจัดท า
คู่มือนักศึกษา โดยหัวข้อของการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนได้ถูกระบุในคู่มือนักศึกษา แสดงตัวอย่างเอกสารการจัดการ               
ข้อร้องเรียนคะแนนดังรูปที่ 2 อย่างไรก็ตาม หลังการใช้งานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้ท าการวัดผลประสิทธิภาพในการใช้งาน 
พบว่านักศึกษาไม่มีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือนักศึกษา ยังคงติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรงในกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับคะแนน ส่งผลให้สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตได้น าหัวข้อนี้เข้าท่ีประชุมสาขาวิชาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การจัดเก็บขอ้มูล 

 จบการท างาน 

 นัดเวลามาตรวจสอบ

คะแนน และชี้แจงคะแนน 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ผู้สอน 

 ติดต่ออาจารย์

ผู้สอน 

ใช ่ ไม่ใช่ 

 เร่ิมต้น 
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รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างเอกสารจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา 

 
ส าหรับการปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ได้

ด าเนินการพัฒนาระบบโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

2.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป ของสาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ในงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามถูกออกแบบโดยผู้วิจัย และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

ก่อนการส ารวจจริง 
แบบสอบถามส าหรับการประเมินแบบฟอร์มการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของสาขาวิชาฯ จะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ส่วนที่ 2 แบบประเมินแบบฟอร์มการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของสาขาวิชาฯ โดย
การให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตัวอย่างแบบสอบถามแสดงดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3.1 ตัวอย่างแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

 

 
รูปที่ 3.2 ตัวอย่างแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบประเมินแบบฟอร์มการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของสาขาวิชาฯ 

 
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามลักษณะออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป ของสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต เข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาระบบการรับข้อร้องเรียนก่อนที่จะน ามาปรับปรุง ผู้วิจัยได้ประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 

ด าเนินการสร้างแผนผังสาเหตุและผล เพื่อท าการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ดังรูปที่ 4 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แผนผังสาเหตุและผลของปัญหาของกระบวนการท างานก่อนมีระบบการจัดการข้อร้องเรยีนคะแนนของนักศึกษา  
 

จากรูปที่ 4 เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยสามารถสรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญหาได้ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยด้านระบบการจัดการฐานข้อมูล ด้วยความจ าเป็นจะต้องเก็บข้อมูลเอกสารไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
การพัฒนาการปรับปรุงในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ด้วยการไม่มีการจัดเก็บเอกสาร ส่งผลให้สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง
ได้ยาก 

2) ปัจจัยด้านบุคลากร การติดต่อประสานการเข้าพบระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาไม่ตรงกัน ท าให้นักศึกษา
ไม่สามารถติดต่อเข้าพบอาจารย์ได้ และยังขาดการประสานงานของเจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บเอกสาร 

3) ปัจจัยด้านวิธีการด าเนินการ นักศึกษาจะเข้ามาติดต่ออาจารย์โดยการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ จึงท าให้
ไม่มีเอกสารในการเก็บข้อมูล  

4) ปัจจัยด้านเครื่องมือ ขาดระบบในการด าเนินงาน และแบบฟอร์มค าร้อง ท าให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

นักศึกษาเข้ามาติดต่อด้วย

วิธีการที่ไม่เป็นทางการ 

แบบฟอร์มค าร้อง 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

เครื่องมือ 

ขาดระบบในการ

ด าเนินงาน 

วิธีการ 

ล่าช้า 

การประชาสัมพันธ์ 

การเข้าถึงข้อมูล 

ไม่เป็นระบบ 

ไม่มีข้ันตอนก าหนด 

ระบบไม่มีประสิทธิภาพ 

ความผิดผลาดในการ

จัดเก็บข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 

ฐานข้อมูล 

นัดเวลาที่ว่างตรงกัน

ไม่ได้ 

อาจารย์ไม่อยู่ที่สาขาฯ 

ติดต่อประสานงาน 

ไม่รู้ข้ันตอนการติดต่อ 
บุคลากร 

ขาดเจ้าหน้าที่ 
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3. การพัฒนาออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  
จากการวิเคราะห์กระบวนการท างานก่อนมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา พบปัญหาในเรื่อง

การติดต่อประสานงานการเข้าพบระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาไม่ตรงกัน ท าให้นักศึกษาไม่สามารถติดต่อเข้าพบอาจารย์ได้ และ
ยังขาดการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสาร อันเนื่องมาจากนักศึกษาจะเข้ามาติดต่ออาจารย์โดยการติดต่อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ท าให้ไม่มีเอกสารในการเก็บข้อมูล เพื่อค้นหาเอกสารย้อนหลัง ทางผู้วิจัยจึงได้มีการจัดท าล าดับขั้นตอนการ
ท างานของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

หลังมีระบบการจดัการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงกระบวนการท างานหลังมรีะบบการจัดการขอ้ร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  
 
 จากรูปที่ 5 แผนภาพแสดงกระบวนการท างานหลังมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา สามารถ
อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี ้

1) นักศึกษาใช้เอกสารข้อร้องเรียนคะแนนจากเว็บไซต์สาขาวิชาฯ พร้อมกรอกรายละเอียดข้อร้องเรียน 
2) น าเอกสารเอกสารข้อร้องเรียนคะแนน ติดต่อที่หัวหน้าสาขาวิชาฯ เพื่อรับทราบข้อร้องเรียน 
3) หัวหน้าสาขาวิชาฯ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบและตรวจสอบคะแนน  
4) อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงคะแนนให้นักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาฯ ทราบ 
5) เมื่อตรวจสอบและช้ีแจงคะแนนเสร็จเรียบร้อย ให้นักศึกษาน าเอกสารข้อร้องเรียนคะแนนมาส่งที่เจ้าหน้าที่

รวบรวมเอกสาร เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

จบการท างาน 

เจ้าหน้าที่รวบรวม

เอกสาร 

หัวหน้าสาขาวิชาฯ นักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ/ชี้แจงคะแนน 

หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

 Downloads เอกสารข้อร้องเรียนคะแนน 

เร่ิมตน้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมและใช้หลักการทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  และน าผลที่ได้มา
เปรียบเทียบระหว่างก่อนมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา และหลังมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของ
นักศึกษา  

 

ผลการวิจัย 
 จากการท าแบบสอบถามลักษณะออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป ของสาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตเข้ามาตอบได้อย่างท่ัวถึง เป็นจ านวน 105 คน แบ่งเป็น นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 จ านวน 23 คน นักศึกษาปริญญาตรี
ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 50 คน นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 4 จ านวน 26 คน นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 4 ข้ึนไป จ านวน 6 คน เป็นเพศ
ชาย จ านวน 48 คน และเพศหญิง จ านวน 57 คน ซึ่งน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนน
ของนักศึกษา และหลังมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา ดังนี ้

1) วิธีการด าเนินการขอดูคะแนน ก่อนมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 6 
ช่องทางที่นักศึกษาติดต่ออาจารย์มากที่สุด คือใช้ Facebook คิดเป็นร้อยละ 24 ส าหรับคะแนนที่ได้รับจากแบบสอบถามเป็น 84 
คะแนน ขณะที่ช่องทางที่นักศึกษาใช้ติดต่อน้อยที่สุดคือ ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน E-mail คิดเป็นร้อยละ 6 ส าหรับคะแนนที่
ได้รับจากแบบสอบถามเป็น 5 คะแนน 
 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละวิธีการด าเนินการขอดูคะแนน ก่อนมรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  

วิธีการด าเนินการขอดูคะแนน กอ่นมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 
ติดต่ออาจารยผ์ู้สอนโดยตรงท่ีสาขาวิชาฯ 18 
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงท่ีสาขาวิชาฯ 8 
ติดต่อผู้ช่วยสอนโดยตรงท่ีสาขาวิชาฯ 6 
ติดต่ออาจารยผ์ู้สอนผา่น Facebook 24 
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน Facebook 13 
ติดต่อผู้ช่วยสอนผ่าน Facebook 14 
ติดต่ออาจารยผ์ู้สอนผา่น E-mail 12 
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา E-mail 5 

รวม 100 
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รูปที่ 6 กราฟแสดงวิธีการด าเนินการขอดูคะแนน ก่อนมรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  

2) เปรียบเทียบปัญหาที่นักศึกษาพบเจอปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนคะแนนทั้งก่อน และหลังการมีระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 7 พบว่า นักศึกษาพบเจอปัญหาหลังจากมีระบบแล้วมีค่าลดลงจากก่อนมี
ระบบในด้านต่าง ๆ เช่น อาจารย์ไม่อยู่สาขาฯ อาจารย์ไม่ตอบ นัดเวลาที่ว่างตรงกันไม่ได้ และไม่มีการบันทึกการขอเข้าพบ เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการเปรยีบเทียบปัญหาที่นักศึกษาพบเจอปญัหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนคะแนน ทั้งก่อน และหลังการมรีะบบ    
              การจัดการข้อร้องเรยีนคะแนนของนักศึกษา  

ปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับข้อร้องเรียน 
ก่อนมีระบบการรับข้อร้องเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 
หลังมีระบบการรับข้อร้องเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 
อาจารยไ์ม่อยู่ที่สาขาฯ 29 15 
อาจารยไ์ม่ตอบ 23 11 
นัดเวลาที่ว่างตรงกันไมไ่ด ้ 24 11 
ไม่มีการบันทึกการขอเข้าพบเพื่อตรวจสอบคะแนน 6 2 
ยุ่งยาก 0 14 
หลายขั้นตอน 0 23 
เวลาในการด าเนินข้ันตอนนาน 0 17 
ไม่พบปัญหา 18 7 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปัญหาที่นักศึกษาพบเจอปัญหาเกี่ยวกับจัดการข้อร้องเรียนคะแนน  

ทั้งก่อนและหลังการมีระบบการจดัการข้อร้องเรยีนคะแนนของนักศกึษา  
 

3) เปรียบเทียบความพึงพอใจท้ังก่อนและหลังการมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนดังตารางท่ี 3 และรูปที่ 8 แสดง
ให้เห็นความพึงพอใจในการปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนในภาพรวมใกล้เคียงกับก่อนปรับปรุงระบบ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษายังไม่มีความคุ้นเคยกับระบบท าให้มีความพึงพอใจมีค่าเท่าเดิมกับก่อนปรับปรุง  
 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละเปรียบเทยีบความพึงพอใจท้ังก่อน และหลงัการมีระบบการจดัการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา 

ก่อนมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน
คะแนนของนกัศึกษา  

คิดเป็นร้อยละ 

หลังมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน
คะแนนของนกัศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 
ดีเยี่ยม 9 7 
ดีมาก 16 20 
ด ี 52 47 
พอใช้ 17 25 
ปรับปรุง 6 1 
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ปัญญาเก่ียวกับระบบ
การจัดการข้อร้องเรียน
คะแนนของนักศึกษา

นักศึกษาพบเจอปัญหาเกี่ยวกบัข้อร้องเรียนคะแนนกอ่นมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนน

นักศึกษาพบเจอปัญหาเกี่ยวกบัแบบฟอร์มข้อร้องเรียนคะแนนหลังมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนน
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รูปที่ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจท้ังก่อน และหลังการมีระบบการจดัการข้อร้องเรียนคะแนน 

 

4) ข้อแนะน า และการปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้มีการใช้ระบบออนไลน์แทนการใช้เอกสารค าร้อง ร้อยละ 34 ต้องการให้ลดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนอีก
ร้อยละ 23 และไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ อีกร้อยละ 48 จากรูปท่ี 9 แสดงผลจากแบบสอบถามข้อแนะน าปรับปรุงระบบ 

 
รูปที่ 9 แผนภูมิแสดงข้อแนะน าและการปรับปรุง 

 
สรุปผลการวิจัย  
 ในงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา พบว่า 

1) การเปรียบเทียบปัญหาที่นักศึกษาพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน ท้ังก่อน และหลังการมีระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา พบว่า ปัญหาด้านติดต่อประสานงานเข้าพบอาจารย์ลดลง แต่ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
คะแนนของนักศึกษานั้นมีกระบวนการหลายขั้นตอน และใช้เวลาในการด าเนินการนานขึ้น และในส่วนของการสืบค้นข้อมูล
ย้อนหลังใช้เวลาเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากมีเอกสารเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล 
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ใช้ระบบออนไลน์ในการรับข้อร้องเรียน ลดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน ไม่มี
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2) จากแบบสอบถาม ข้อแนะน า และการปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
เสนอให้ใช้ระบบออนไลน์ในการร้องขอ มากถึงร้อยละ 48 และลดระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนและจัดวันเข้าพบอาจารย์
เพื่อจะได้สอบถามถึงเรื่องช้ีแจงรายละเอียดของคะแนน 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อต่อไปนี้ 
1) จากงานวิจัย พบว่า ปัญหาด้านติดต่อประสานงานเข้าพบอาจารย์ลดลง แต่ระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของ

นักศึกษานั้นมีกระบวนการหลายขั้นตอน และใช้เวลาในการด าเนินการนานขึ้น และสามารถเก็บเอกสารข้อร้องเรียนไว้เป็น
ฐานข้อมูลได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษายังไม่มีความคุ้นเคยกับระบบท าให้มีความพึงพอใจมีค่าเท่าเดิมกับก่อนปรับปรุง                      
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อร้องเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง  

2) จากงานวิจัยได้ออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา  เพื่อตอบสนองต่อการรายงานประเมิน
ตนเอง ในผลการด าเนินงานของหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ AUN-QA 5 Student Assessment ในข้อย่อยที่ 5.5 
Students have ready access to appeal procedure ผลที่ได้จากการท าระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา ได้
มีการเก็บข้อมูลเอกสารไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการพัฒนาการปรับปรุงในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อรองรับ
การประเมินในปีต่อ ๆ ไป 

3) เพื่อท าการปรับปรุงระบบรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ตามหลักของ  PDCA และจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานให้
เหมาะสม เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตามค าแนะน าในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ AUN-QA Version. 3.0 
 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเสนอแนะให้ใช้ระบบออนไลน์ในการท าระบบการ

จัดการข้อร้องเรียนคะแนน และลดขั้นตอนของระบบการจัดการข้อร้องเรียนคะแนน และจัดวันเข้าพบอาจารย์เพื่อจะได้สอบถาม
ถึงเรื่องช้ีแจงรายละเอียดของคะแนน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
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การพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของ คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
The Development of Supplies Procurement for Action Plan Project of  
the School of Law, University of Phayao 
มัสยา ชาวบ้านกร่าง1*  
Madsaya chaobankrang1*  

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 36 คน โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบทดสอบที่ผู้ท าวิจัยจัดท าข้ึน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมเอ็กเซล จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาโท เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7 ปี ข้ึนไป 
ผลจากการวิเคราะห์จากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของ
การตอบถูกอยูใ่นระดับร้อยละ 61.4 ผลการพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรายละเอียดใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
ได้แก่ ช่ือร้านค้า ที่อยู่ วันที่ เลขที่ เล่มที่ เลขภาษีอากร และรายละเอียดสินค้ามีค่าเฉลี่ยของการตอบถูกอยู่ในระดับร้อยละ 94.4  
รองลงมาเป็นด้านเมื่อมีการจัดจ้างท าของในโครงการต้องแนบรูปของที่จ้างท าในการเบิกเงินโครงการ และในการจัดจ้างโครงการ
กรณียืมเงินทดรองจ่าย ถ้าวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป ต้องท าใบหัก ณ ท่ีจ่ายที่สรรพากรด้วย มีค่าเฉลี่ยของการตอบถูกอยู่ใน
ระดับร้อยละ 91.7 ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยของการตอบถูกอยู่ในระดับต่ าที่สุด มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแบบเงิน
เช่ือ ต้องท าตามแบบฟอร์ม และในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ที่มีวงเงินจัดซื้อ ตั้งแต่ 50 ,001 – 100,000 บาท ต้องมีกรรมการ
ตรวจรับ 3 ท่าน ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของการตอบถูกอยู่ในระดับร้อยละ 13.9 การพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับบุคลากร
ได้แก่ การจัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ                 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ค าส าคัญ: การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
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Abstract  
This research aimed to study the difficulties in supplies procurement for action plan project of the 

School of Law, University of Phayao. A Qualitative Research based on the method of analytical statistics of 
mean deviation by using a questionnaire of researcher to collect the data from a sample of population for 36 
activated personnel individuals in School of Law, University of Phayao was manipulated and then the data was 
analyzed by Excel program. From the study is found that mostly respondents are male gender who are 
academic officers between 31-40 years with master’s degree and work for more than 7 years. The result of data 
analysis from a questionnaire of knowledge and understanding of how the supplies procurement was developed 
for action plan project works of School of Law, University of Phayao indicates that mostly respondents realize 
the process of the supplies procurement. In general, 61.4% was averaged as accurate questionnaire of 
respondents. The result of each aspect consideration indicates that 94.4% of responding was averaged as 
accurate questionnaire in the component of in-full receipt such as merchant name, billing address, date of 
receipt, number of receipt and tax number or Vat information. Next, the respondents realize about the process 
of the supplies procurement of attaching the object picture in the budget plan when the project was on 
process. In case of borrowing advance payment for the procurement of project, the invoice of withholding TAX 
should be approved if the advance payment was more than 10,000 baht. The accurate responding was averaged 
at 91.7%. However, two aspects of approving the form for procurement in credit payment and approving of 3 
or more than 3 committees for procurement with purchasing in limit of 50,001 – 100,000 baht were considered 
as the lowest average for accurate responding that was averaged 13.9%. A reader-friendly manual for supplies 
procurement needs to be published in order to improve the knowledge and understanding about supplies 
procurement and be able to comply with relevant laws and regulations. 
 

Keywords: supplies procurement 
 

บทน า  
 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นพระราชบัญญัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ค านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า การด าเนินการและการประเมินผลการด าเนิ นการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นรวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจา้ง
ภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล  
ต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม (พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 2560) 
 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการบังคับใช้กับ หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
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รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ ของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ โดยมีการบริหารงานที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวมากกว่า

มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ เพื่อด าเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้การศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง อันจะเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553, 2553) 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านกฎหมายรวมทั้ง
จะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง (เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา, 2564) และมีบุคลากรเป็นกลไกในการท างานของหน่วยงานท าหน้าที่จัดหา จัดซื้อเพื่อได้มาซึ่งพัสดุ ครุภัณฑ์ หรื อจัด
โครงการต่าง ๆ ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต
อย่างมีคุณภาพ 
 ในปัจจุบันบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีจ านวน 50 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายบริการ 10 คน 
และบุคลากรสายวิชาการ 40 คน ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารงานพัสดุภายในหน่วยงานซึ่งได้มอบอ านาจ
การจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีอ านาจในการบริหารจัดการภายใน ท าให้มีความคล่องตัวใน
การบริหารมากยิ่งข้ึน การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานท่ีมีความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดโอกาสของความผิดพลาดใน
การด าเนินการผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน                         
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งท่ีผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้าง ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน คือ บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดซื้อจ้างไม่ถูกต้อง และขาดความรู้ ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มการจัดซื้อของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งท าให้เมื่อมี
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ล่าช้าและอาจเกิดความเสียหายต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ ในฐานะที่ผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาด้านการบริหารที่ต้องมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างของมหา
วิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ า
แผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ของบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้กับการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ  โครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์   
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 3. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ จ านวน 43 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายบริการ 10 คน และบุคลากร      
สายวิชาการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ 33 คน โดยใช้อัตราร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรผู้ปฏิบัติงาน คือจ านวน 35 คน ทั้งนี้มีผู้ตอบ
แบบทดสอบมาจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 วิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อมูลส่วนตัว
ผู้ตอบแบบสอบถามและส่วนความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของ              
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม             
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา) นักวิชาการเงินและบัญชีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิชาการพัสดุ ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  (IOC) ประมวลผลโดย
โปรแกรมเอ็กเซล มีค่า IOC เท่ากับ 0.78 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงอยู่ในระดับที่ใช้ได้  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากบุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดยใช้            
กูเกิลฟอร์ม ทั้งนี้ได้ส่งแบบสอบถามไปจ านวน 43 ฉบับ ได้รับการตอบแบบสอบถามจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาภายใต้วิธีการส าคัญดังนี้ 
 1. ข้อมูลแบบสอบถามทั่วไป น ามาวิเคราะห์ค่าความถี่ และร้อยละ โดยน าเสนอเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเป็นตาราง  
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ น ามาวิเคราะห์ร้อยละและค่าความถี่ โดยสรุปน าเสนอเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเป็น
ตารางและข้อความประกอบ 
 
ผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลจากแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจการพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแนวทางการพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน
โครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และข้อเสนอแนะ 

ข้อที ่ จ าแนกผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 20 55.6 
2 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 16 44.4 
3 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายรุะหว่าง 21- 30 ปี 6 16.7 
4 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายรุะหว่าง 31- 40 ปี 16 44.4 
5 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายรุะหว่าง 41- 50 ปี 14 38.9 
6 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายรุะหว่าง 51 ป ีขึ้นไป 0 0.0 
7 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับการศกึษาต่ ากว่าปริญญาตรี  0 0.0 
8 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับการศกึษาปริญญาตร ี 9 25.0 
9 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับการศกึษาปริญญาโท   22 61.1 
10 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับการศกึษาปริญญาเอก 5 13.9 
11 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1 - 2 ป ี 1 4.8 
12 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 3 – 4 ป ี 6 16.7 
13 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 5 – 6 ป ี 2 5.6 
14 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 7 ปี ขึ้นไป 27 75.0 
15 ผู้ตอบแบบสอบถามด ารงต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้บรหิาร 5 13.9 
16 ผู้ตอบแบบสอบถามด ารงต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานสายวิชาการ 23 63.9 
17 ผู้ตอบแบบสอบถามด ารงต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานสายสนับสนุน 7 19.4 
18 ผู้ตอบแบบสอบถามด ารงต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นลูกจ้าง 1 2.8 

 
ข้อ 1 จ าแนกผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่าเป็น เพศชาย จ านวนร้อยละ 55.6 คือจ านวน 20 คน และเป็นเพศหญิง จ านวนร้อยละ 44.4 คือจ านวน 16 คน  
ข้อ 2 จ าแนกผู้ตอบแบบสอบถาม โดยช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่ามี ช่วงอายุ ระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวนร้อยละ 16.7 คือจ านวน 6 คน ช่วงอายุ ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน    

ร้อยละ 44.4 คือจ านวน 16 คน ช่วงอายุ ระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวนร้อยละ 38.9 คือจ านวน 14 คน และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป 
จ านวนร้อยละ 0 คือจ านวน 0 คน 

ข้อ 3 จ าแนกผู้ตอบแบบสอบถาม โดยระดับการศึกษา  
พบว่ามี ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวนร้อยละ 0 คือจ านวน 0 คน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน   

ร้อยละ 25 คือจ านวน 9 คน ระดับการศึกษา ปริญญาโท จ านวนร้อยละ 61.1 คือจ านวน 22 คน ระดับปริญญาเอก จ านวนร้อยละ 
13.9 คือจ านวน 5 คน  
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ข้อ 4 จ าแนกผู้ตอบแบบสอบถาม โดย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
พบว่ามี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 2 ปี จ านวนร้อยละ 2.8 คือจ านวน 1 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3 – 4 ปี 

จ านวนร้อย 16.7 คือร้อยละ 6 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 6 ปี จ านวนร้อยละ 5.6 คือจ านวน 2 คน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 7 ปี ขึ้นไป จ านวนร้อยละ 75 คือจ านวน 27 คน 

ข้อ 5 จ าแนกผู้ตอบแบบสอบถาม โดย ต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัย  
พบว่าเป็น ต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหาร จ านวนร้อยละ 13.9 คือจ านวน 5 คน ต าแหน่งงานภายใน

มหาวิทยาลัยเป็นพนักงานสายวิชาการ จ านวนร้อยละ 63.9 คือจ านวน 23 คน ต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นพนักงาน   
สายสนับสนุน จ านวนร้อยละ 19.4 คือจ านวน 7 คน และต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นลูกจ้าง จ านวนร้อยละ 2.8 คือ
จ านวน 1 คน 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 การจัดซื้อจดัซื้อจัดจา้งในโครงการต้องท าตามแบบจัดท าแผนหมายเลข 6 

(บผ.6) เท่าน้ัน 
26 72.2 10 27.8 

2 การจัดซื้อจดัจ้างในโครงการสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 1. ยืมเงินทดรองจ่าย 
2. จัดซื้อแบบเงินเช่ือ 

32 88.9 4 11.1 

3 การจัดซื้อจดัจ้างในโครงการต้องตดิอากรแสตมป์เสมอ 20 55.6 16 44.4 
4 การจัดซื้อครุภณัฑ์ในโครงการสามารถด าเนินการจัดซื้อไดโ้ดยไมต่้องโอน

หมวดเงิน 
13 36.1 23 63.9 

5. ในการด าเนินโครงการหากมีค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มต้องท า
เอกสารจดัซื้อ 

23 63.9 13 36.1 

6. การด าเนินโครงการหากมีค่าวิทยากร ไม่ต้องท าเอกสารจดัจ้าง 21 58.3 15 41.7 
7. การจัดซื้อจดัจ้างโครงการแบบเงินเชื่อ ต้องท าตามแบบฟอร์ม มพ.กค 01,

มพ.กค04  
5 13.9 31 86.1 

8. การจัดซื้อจดัจ้างโครงการแบบเงินเชื่อ ต้องแนบค าสั่งคณะกรรมการตรวจ
รับด้วย 

28 77.8 8 22.2 

9. ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องต้องมีรายละเอียดดังนี้ ได้แก่ ช่ือร้านค้า ท่ีอยู ่วันท่ี 
เลขท่ี เลม่ที่ เลขภาษีอากร และรายละเอยีดสินค้า 

34 94.4 2 5.6 

10. เมื่อจัดซื้อจดัจ้างจากบุคคลทั่วไปที่ไม่มีใบเสร็จสามารถใช้ใบส าคัญรบัเงิน 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแทนได้ 

32 88.9 4 11.1 

11. การเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มต้องแนบรายชื่อผู้รับประทาน
อาหารด้วย 

31 86.1 5 13.9 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์  
               มหาวิทยาลัยพะเยา มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
12. เมื่อมีการจัดจ้างท าของในโครงการต้องแนบรูปของที่จ้างท าในการเบิก

เงินโครงการ 
33 91.7 3 8.3 

13. การเดินทางต้องท ารายงานการเดนิทางและจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจา้ง
ด้วย 

21 58.3 15 41.7 

14 การจัดซื้อจดัจ้างโครงการสามารถใช้เงินส่วนตัวส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิก
เงินภายหลังได ้

29 80.6 7 19.4 

15 ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงิน ตั้งแต่ 1 – 50,000 บาท ต้องมี
คณะกรรมการตรวจรับ จ านวน 2 ท่าน ในการตรวจรับในวงเงินดังกล่าวนี ้

11 30.6 25 69.4 

16. ในการจัดจ้างโครงการกรณียมืเงินทดรองจ่าย ถ้าวงเงินตั้งแต่10,000 
บาทขึ้นไป ต้องท าใบหัก ณ ท่ีจ่ายที่สรรพากรด้วย 

33 91.7 3 8.3 

17. ในการด าเนินโครงการสามารถยืมเงินโครงการได้เต็มจ านวนที่ขออนมุัติ
ทุกโครงการ 

11 30.6 25 69.4 

18. ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเช่ือในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
ต้องมีใบเสนอราคาและต้องท าเอกสารในระบบ ERP ด้วย 

27 75.0 9 25.0 

19. ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเช่ือในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
ต้องท าเอกสารในระบบ EGP ภาครัฐด้วย 

7 19.4 29 80.6 

20. ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ที่มีวงเงินจัดซื้อ ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 
บาท ต้องมีกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน ขึ้นไป 

5 13.9 31 86.1 

 
1. การจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการต้องท าตามแบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) เท่านั้น 
จากแบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) การขออนุมัติด าเนินโครงการข้างต้น ในส่วนของรายละเอียดการขออนุมัติด าเนิน

โครงการการนั้นต้องมีรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าหากไม่ได้เขียนรายการที่จะขอจัดซื้อจัดจ้างลงไปจะท าให้ไม่
สามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในการด าเนินการโครงการได้ ซึ่งผลจากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก เป็นร้อยละ 72.2 คือ
จ านวน 26 คน และมีผู้ตอบผิด เป็นร้อยละ 27.8 คือจ านวน 10 คน จากผลดังกล่าวเห็นได้ว่ามีผู้ตอบถูกมากกว่าตอบผิดถึง 16 คน 
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามถูกต้องและทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนรายการค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการตามแบบจัดท าแผนหมายเลข 6 (บผ.6) 

2. การจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 1. ยืมเงินทดรองจ่าย 2. จัดซ้ือแบบเงินเชื่อ 
ในส่วนของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นสามารถแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ 
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1. ยืมเงินทดรองจ่าย คือ เมื่อขออนุมัติด าเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการ หรือตัวแทนก็จะด าเนินการ
ขออนุมัติด าเนินโครงการและขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายจากหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ไปด าเนินโครงการและ 
ต้องด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายในการด าเนินโครงการภายใน 1 เดือนนับจากเสร็จสิ้นโครงการ  

2. จัดซื้อแบบเงินเชื่อ คือการจัดซื้อในโครงการในกรณีที่ไม่ยืมเงิน อาทิ การจ้างท าเสื้อโครงการ หรือการจัดซื้อครุภัณฑ์ใน
โครงการ ซึ่งตามแนวปฏิบัติแล้วต้องจัดซื้อในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุ จะมีเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าคณะนิติศาสตร์ 
เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบของมหาวิทยาลัยให้ โดยให้เจ้าของโครงการเสนอรายการที่จะขอจัดซื้อจัดจ้างมายัง
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก เป็นร้อยละ 88.9 คือจ านวน 32 คน และมีผู้ตอบผิด เป็นร้อยละ 11.1 คือ จ านวน 
4 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการทั้ง 2 วิธี มากพอสมควร โดยมากกว่าผู้ตอบผิดถึง 
28 คน  

3. การจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการต้องติดอากรแสตมป์เสมอ 
จากแบบสอบถามในส่วนของการติดอากรแสตมป์จะติดในกรณีงานจ้างเท่านั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
การจ้าง หมายความว่า การจ้างท าของ และการรับขนของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมา

บริการ แต่ไม่รวมถึง การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบของ กระทรวงการคลัง และการรับขนของในการเดินทางไป
ราชการตาม กฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้าง
แรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการ จากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึง การจ้างออกแบบและควบคุม งานก่อสร้าง
อาคารด้วยเงินงบประมาณ 

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน หมายความว่า การจ้างบริการ จากนิติบุคคลหรือ  บุคคล ธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
บริการด้านงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ 

จากตารางตราสารส าหรับการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัว เงินของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมีอัตรา
โดยคร่าว ๆ ดังนี้ คือ ทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งราคา 1 บาท เช่น จ้างท าของราคา 1,500 บาทต้อง
ติดอากรแสตมป์ จ านวน 2 บาท เป็นต้น แต่หากราคาการจ้างที่มีราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปต้องไปออกตราสารที่สรรพากร 
ในพื้นที่น้ัน ๆ  

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก เป็นร้อยละ 55.6 คือจ านวน 20 คน และมีผู้ตอบผิด เป็นร้อยละ 44.4 คือจ านวน 
16 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจการติดอากรแสตมป์ว่าใช้ติดในส่วนของการจ้างเพียงเท่านั้น โดยมีผู้ตอบถูก
มากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 4 คน 

4. การจัดซ้ือครุภัณฑ์ในโครงการสามารถด าเนินการจัดซ้ือได้โดยไม่ต้องโอนหมวดเงิน 
จากแบบสอบถาม สามารถอธิบายได้ดังนี้ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบ่งเป็นกองทุนดังนี้  
1. กองทุนเพื่อการศึกษา  2. กองทุนกิจการนิสิต   3. กองทุนบริการวิชาการ 
4. กองทุนวิจัย  5. กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. กองทุนสินทรัพย์ถาวร  
กองทุนดังกล่าวมาข้างต้นนี้ แบ่งตามกิจกรรมในแต่ละพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา หากมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ข้าม

กองทุนต้องมีการโอนหมวดเงินก่อนด าเนินการ มิฉะนั้นแล้วจะท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ซึ่งการจัดซื้อครุภัณฑ์
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นั้นอยู่ในหมวด กองทุนสินทรัพย์ถาวร ซึ่งจากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 36.1 คือจ านวน 13 คน และมี
ผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 63.9 คือจ านวน 23 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการโอนหมวดเงินในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ซึ่งจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างในกองทุนสินทรัพย์ถาวรเท่านั้น จึงท าให้มีผู้ตอบผิดมากกว่าผู้ตอบถูก เป็นจ านวน 10 คน  

5. ในการด าเนินโครงการหากมีค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ต้องท าเอกสารจัดซ้ือจัดจ้างเสมอ 
การจัดโครงการต่าง ๆ หากมีค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม นั้นจะได้รับการอนุโลม ให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้อง

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2561 ของกรมบัญชีกลาง 

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 63.9 คือจ านวน 23 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 36.1 คือ
จ านวน 13 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ว่าไม่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 10 คน 

6. การด าเนินโครงการหากมีค่าวิทยากร ไม่ต้องท าเอกสารจัดซ้ือจ้าง 
การจัดโครงการต่าง ๆ หากมีค่าวิทยากร นั้นจะได้รับการอนุโลม ให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 ของกรมบัญชีกลาง 
จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 58.3 คือจ านวน 21 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 41.7 คือ

จ านวน 15 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของค่าวิทยากร ว่าไม่ต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 6 คน  

7. การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการแบบเงินเชื่อ ต้องท าตามแบบฟอร์ม มพ.กค 01 ,มพ.กค 04 
การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีเงินเช่ือนั้น ต้องท าตามแบบฟอร์มของหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ปรับ

แบบฟอร์มดังกล่าวมาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบEGP) โดยการจัดซื้อจัดจ้างแบบเงินเช่ือต้องท าตามแบบฟอร์ม 
มพ.กค 01 มพ.กค 02 และ มพ.กค 03 (ในบรรณานุกรม) 

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 13.9 คือจ านวน 5 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 86.1 คือ
จ านวน 31 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความไม่เข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างแบบเงินเช่ือต้องท าตามแบบฟอร์ม มพ.กค 01 
มพ.กค 02 และ มพ.กค 03 ไม่ใช่ ท าตามแบบฟอร์ม มพ.กค 01 และ มพ.กค 04 เป็นจ านวนที่น้อยกว่าจ านวนที่รู้น่าจะเกิดจาก
แบบฟอร์มดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานโดยทั่วไปเฉพาะในกลุ่มงานพัสดุเท่านั้น จึงท าให้มีผู้ตอบถูกน้อยกว่าผู้ตอบผิด          
เป็นจ านวน 26 คน 

8. การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการแบบเงินเชื่อ ต้องแนบค าสั่งคณะกรรมการตรวจรับด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีเงินเช่ือนั้น ต้องท าตามแบบฟอร์มของหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ปรับ

แบบฟอร์มดังกล่าวมาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบEGP) โดยการจัดซื้อจัดจ้างแบบเงินเช่ือต้องท าตามแบบฟอร์ม 
มพ.กค 02 ซึ่ง ต้องแนบค าสั่งคณะกรรมการตรวจรับ มาด้วย  

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 77.8 คือจ านวน 28 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 22.2 คือ
จ านวน 8 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจการแนบค าสั่งคณะกรรมการตรวจรับ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
แบบเงินเช่ือ จึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 25 คน 

9. ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องต้องมีรายละเอียดดังนี้ ได้แก่ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ วันที่ เลขที่ เล่มที่ เลขภาษีอากร  และ
รายละเอียดสินค้า 
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ในส่วนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การจ่ายเงิน ของส่วนราชการ ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่าย 

ข้อ 46 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4) จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(5) ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 
จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 94.4 คือจ านวน 34 คน และมีผู้ ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 5.6 คือ

จ านวน 2 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจการรายละเอียดของใบเสร็จที่ถูกต้อง จึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่า
ผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 32 คน 

10. เมื่อจัดซ้ือจัดจ้างจากบุคคลทั่วไปที่ไม่มีใบเสร็จสามารถใช้ใบส าคัญรับเงิน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
แทนได้ 

ในส่วนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่าย 

ข้อ 47 กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงช่ือรับเงิน
ในใบส าคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

ซึ่งจากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 88.9 คือจ านวน 32 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 11.1   
คือจ านวน 4 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจการใช้ใบส าคัญรับเงิน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแทน
ได้ จึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 28 คน 

11. การเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ต้องแนบรายชื่อผู้รับประทานอาหารด้วย 
ในส่วนของคู่มือประกอบการเบิกจ่าย งานตรวจเอกสารการเงินจ่ายงานพัฒนาระบบด้านงานคลัง กองคลังมหาวิทยาลัย

พะเยา ในส่วนของค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นั้นต้องแนบรายช่ือผู้รับประทานอาหารด้วย เพื่อ
ประกอบการเบิกจ่ายด้วย 

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 86.1 คือจ านวน 31 คน และมีผู้ ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 13.9 คือ
จ านวน 5 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าการเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ต้องแนบรายช่ือ        
ผู้รับประทานอาหารด้วย จึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 26 คน 

12. เมื่อมีการจัดจ้างท าของในโครงการต้องแนบรูปของท่ีจ้างท าในการเบิกเงินโครงการ 
เมื่อมีการจัดจ้างในโครงการ จ าพวกจ้างท าของ เช่น จ้างท าบายศรี จ้างเหมาวงดนตรี หรือจ้างท าเสื้อ เป็นต้น           

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ งคลัง พ.ศ. 
2562 หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

ข้อ 39 การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบ 
จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 91.7 คือจ านวน 33 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 8.3 คือ

จ านวน 3 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าการแนบรูปถ่ายของที่ได้ด าเนินการจ้างในกรณีที่สามารถท าได้  
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เช่น รูปบายศรี เป็นต้น ก็จะท าให้เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการจ้างได้ดียิ่งขึ้น จึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด         
เป็นจ านวน 30 คน 

13. การเดินทางต้องท ารายงานการเดินทางและจัดท าเอกสารจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
คู่มือประกอบการเบิกจ่าย งานตรวจเอกสาร การเงินจ่ายงานพัฒนาระบบด้านงานคลัง กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา   ใน

ส่วนของการจัดท ารายงานการเดินทางไม่ถือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าไม่อยู่ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้ างซึ่งจากแบบสอบถาม
ดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 58.3 คือจ านวน 21 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 41.7 คือจ านวน 15 คน แสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการท ารายงานการเดินทาง ว่าไม่ต้องท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด  
เป็นจ านวน 6 คน 

14. การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการสามารถใช้เงินส่วนตัวส ารองจ่ายแล้วน ามาเบิกเงินภายหลังได้ 
ในการด าเนินโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างหากโครงการไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่ายในการด าเนินโครงการ เจ้าของโครงการ

สามารถด าเนินโครงการได้โดยการใช้เงินทดรองจ่ายส่วนตัวเพื่อด าเนินโครงการได้ และน าเอกสารมาท าเอกสารเบิกจ่ายในภายหลัง 
จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 80.6 คือจ านวน 29 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 19.4 คือ

จ านวน 7 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสามารถใช้เงินส่วนตัวส ารองค่าใช้จ่ายเพื่อ
จัดซื้อจัดจ้างได้ จึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 22 คน  

15. ในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงิน ต้ังแต่ 1 – 50,000 บาท ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับ จ านวน 2 ท่าน ในการ
ตรวจรับในวงเงินดังกล่าวนี้  

ส่วนของการตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 1 – 50,000 บาท นั้น ไม่จ าเป็นต้องมี
คณะกรรมการ 2 ท่าน ตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 5 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 30.6 คือจ านวน 11 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 69.4 คือ

จ านวน 25 คน แสดงให้เห็นว่า ยังบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุน้อยอยู่จึง
ท าให้มีผู้ตอบผิดมากกว่าผู้ตอบถูก เป็นจ านวน 14 คน 

16. ในการจัดจ้างโครงการกรณียืมเงินทดรองจ่าย ถ้าวงเงินต้ังแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องท าใบหัก ณ ที่จ่ายที่
สรรพากรด้วย 

ซึ่งเป็นในส่วนของการจัดจ้างโครงการกรณียืมเงินทดลองจ่าย 10,000 บาท ขึ้นไปต้องท าใบหัก ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร
พื้นที่ด้วยตาม ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 50 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินได้พึงประเมิน 

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 91.7 คือจ านวน 33 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 8.3 คือ
จ านวน 6 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดจ้างโครงการกรณียืมเงินทดรองจ่าย ถ้าวงเงินตั้งแต่ 10,000 
บาทขึน้ไป ต้องท าใบหัก ณ ท่ีจ่ายที่สรรพากรจึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 27 คน 
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17. ในการด าเนินโครงการสามารถยืมเงินโครงการได้เต็มจ านวนที่ขออนุมัติทุกโครงการ 
เมื่อมีการขออนุมัติด าเนินโครงการแล้วในโครงการดังกล่าว มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่จ าเป็นเร่ งด่วนนั้นต้องด าเนินการจัด

จ้างแบบเงินเช่ือตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว จึงท าให้การจัดโครงการในบางโครงการสามารถยืมเงินทดลองจ่ายได้ไม่เต็มจ านวนนั้นเอง 

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 30.6 คือจ านวน 11 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 69.4 คือ
จ านวน 25 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจว่าสามารถยืมเงินทดรองจ่ายโครงการได้เต็มจ านวนอยู่ จึงท าให้มี
ผู้ตอบผิดมากกว่าผู้ตอบถูก เป็นจ านวน 14 คน 

18.การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต้องมีใบเสนอราคาและต้องท าเอกสารใน
ระบบ ERP ด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเช่ือทุกวงเงิน ต้องมีใบเสนอราคาและด าเนินการจัดท าเอกสารในระบบ ERP 
(Microsoft Dynamics AX) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560             
เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างนั้นจะได้รับการยกเว้น จากกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา หรือกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Dynamics AX 
มาใช้เพื่อการด าเนินการดังกล่าว เพราะฉะนั้นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเช่ือทุกวงเงินจึงต้องด าเนินการในระบบ 
Microsoft Dynamics AX และมีใบเสนอราคามาด้วย 

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 75 คือจ านวน 27 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 25 คือจ านวน 
9 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมี
ใบเสนอราคาและต้องท าเอกสารในระบบ ERP จึงท าให้มีผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด เป็นจ านวน 18 คน 

19. ในการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต้องท าเอกสารในระบบ EGP ภาครัฐ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเช่ือ ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท นั้นไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใน

ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ตาม หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว322                 ลง
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement : e-GP) 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไม่ต้องด าเนินการในระบบ E-GP 
กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง วงเงินจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท  

ซึ่งจากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 19.4 คือจ านวน 7 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 80.6 คือ
จ านวน 29 คน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เป็นเงินเช่ือในวงเงินไม่เกิน 100,000 
บาท ต้องท าเอกสารในระบบ EGP ภาครัฐน้อย จึงท าให้มีผู้ตอบผิดมากกว่าผู้ตอบถูก เป็นจ านวน 22 คน 

20. ในการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการ ที่มีวงเงินจัดซ้ือ ต้ังแต่ 50,001 – 100,000 บาท ต้องมีกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน 
ขึ้นไป 
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การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ท่ีมีวงเงินจัดซื้อ ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ต้องมีกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน ขึ้นไป  
ตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็น

หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
ข้อ 5 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

จากแบบสอบถามดังกล่าวมีผู้ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 13.9 คือจ านวน 5 คน และมีผู้ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 86.1 คือจ านวน       
31 คน แสดงให้เห็นว่า ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ น้อยอยู่ จึงท าให้
มี ผู้ตอบผิดมากกว่าผู้ตอบถูก เป็นจ านวน 26 คน 

3) ในภาพรวมการประเมินจากแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุในโครงการ
ประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จากการวัดความรู้ความเข้าใจตามแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ปรากฏว่า ร้อยละ 61.4 มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ยังมีบางหัวข้อที่มีความเข้าใจเพียง 
ร้อยละ 13.9 อยู่ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยมาก จากการวิเคราะห์แบบสอบถามดังกล่าวนั้น สามารถน าไปสู่การพัฒนาในการด าเนินการ
จัดท าเป็นคู่มือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากข้อมูลตามแบบสอบถามนั้น ในหัวข้อที่ตอบผิดมากที่สุดจะอยู่ในส่วนของขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและใน
ส่วนของข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการตรวจรับของผู้ตรวจรับหรือ
คณะกรรมการตรวจรับ โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้ 

1. วงเงินที่ก าหนดจ านวนผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากท่ียังคงมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ตรงตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ท้ังสามารถจ าแนกเป็นจ านวนเงิน 

 1.1 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท การจัดซื้อจัดจ้างสามารถท าในรู้แบบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ         
หรือ ผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ตามที่ประกาศในกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  

 1.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่เกินกว่า 100,000 บาท นั้น ก็ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
จ านวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะ 3 ท่าน 5 ท่าน หรือมากกว่านั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ความส าคัญความละเอียดรอบคอบของงานและ
ช้ันวงเงินท่ีสูงขึ้น ของการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีนั้น ๆ  

2. แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังมีการเข้าใจผิดในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างที่  
มหาวิทยาลัยก าหนดอยู่ เช่น ยังมีความเข้าใจว่า การด าเนินโครงการนั้นยังสามารถยืมเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างได้เต็มจ านวน และยังมี
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ความสับสนในส่วนของการใช้แบบฟอร์ม มพ.กค.01 มพ.กค.02 มพ.กค.03 และ มพ.กค.04 ผู้วิจัยได้จ าแนกประเด็นปัญหาออกมา
ดังนี้  

 2.1 การจัดซื้อจัดจ้างแบบเงินเช่ือ คือการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีผู้ประกอบการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเช็ค หรือเงินโอน
จากหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรอกข้อมูลในระบบ Budget ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของ มพ.กค.01 เมื่อ
ด าเนินการในส่วนของแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วให้น า แบบฟอร์มส่งมาที่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อด าเนินการในส่วนของ มพ.กค.02 ค าสั่ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ มพ.กค.03 ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และออกใบตรวจรับต่อไปตามกระบวนการจัดท า
เอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน 

 2.2 การจัดซื้อจัดจ้างแบบเงินสด (เงินยืมทดรองจ่าย) คือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่น าเงินที่ได้ขอยืมจากกองคลัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ เงินทดรองจ่ายของคณะ/หน่วยงาน ไปซื้อด้วยเงินสด โดยกรอกข้อมูลในระบบ Budget ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในส่วนของ มพ.กค. 01 เมื่อด าเนินการในส่วนของแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วน าใบเสร็จ และแบบฟอร์ม มพ.กค 01 ส่งมาที่
เจ้าหน้าท่ีพัสดุเพื่อด าเนินการในส่วนของ มพ.กค 04 และตรวจรับหลังใบเสร็จ และด าเนินการต่อไปตามกระบวนการจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายทางการเงิน 

การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานี้ มีประเด็น
ปัญหาในการด าเนินการ เนื่องจากมีการด าเนินการที่มีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดความไม่เข้าใจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์หรือเกิดจากกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความซับซ้อน ส่งผลให้การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเกิดความล่าช้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่เป็นไปตามแผนการดซื้อจัดจ้าง  

จากข้อปัญหาข้างต้นผู้วิจัย ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและการเขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อจัดท าคู่มือในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่ก าหนดใน พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือและ
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวิเคราะห์จากเครื่องมือวิจัยท าให้ผู้วิจัยทราบถึงความรู้ความเข้าใจของบุคลากร          
คณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างตรงจุด และเพื่อพัฒนาจัดท าคู่มือการจัดซื้ อจัดจ้างใน
โครงการและเพิ่มการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏบิตัิ
การของคณะนิติศาสตร์ต่อไป 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งที่จะพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน

โครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อน าเสนอข้อมูลและ
อภิปรายผลการวิจัยพบว่า  

1. การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการประจ าแผนปฏิบัติการของ            
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท าให้ทราบถึงปัญหาการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของบุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ว่าไม่
เข้าใจในเรื่องใดโดยการให้บุคลากร ท าแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจการพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ า



 
 

 92            

  

โมกวิชาการ’64 

แผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวิจัยของ         
ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย (2560) ได้ท าการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความส าคัญและจ าเป็นกับผู้เกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการศึกษา ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุ โครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและความส าคัญของการจัดท าคู่มือเพื่อแก้ไขความรู้
ความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โครงการประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส             
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ 

2. เมื่อทราบถึงปัญหาตามที่บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใ จ
การพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการ ประจ าแผนปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก แบบสอบถามดังกล่าวมา
วิเคราะห์ พบว่าปัญหาความไม่เข้าใจของบุคลากรภายใน คณะนิติศาสตร์เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีความละเอียด ยุ่งยาก 
และซับซ้อน ซึ่งหากต้องการแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์ความส าคัญของเนื้อหาและสังเคราะห์ข้อมูล ออกมาในรูปแบบท่ีเข้าใจ
ได้ง่ายมากกว่าที่จะให้บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไปศึกษาจากพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงต่าง 
ๆ หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางต่าง ๆ  

3 เมื่อมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ในข้อปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความรู้ความเข้าใจการพัฒนาแนวทางการ
จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุในโครงการประจ าแผนปฏิบัติการของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยสามารถด าเนินการตาม
แนวทางแก้ปัญหาดังนี้ คือการจัดท าคู่มือในการให้ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการประจ า
แผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากร สามารถใช้คู่มือดังกล่าวในทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโ ครงการประจ า
แผนปฏิบัติการ และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการประจ า
แผนปฏิบัติการ เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการ ประจ าแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทุนวิจัยต่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และการเลื่อนต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Relationships among Research Funds, Journal Publications, and Increment of 
Academic Ranks of Faculty in the Institute of Engineering, Suranaree University of 
Technology 
ณิชชาภัทร สิทธิคุณ1* 
Nitchapat Sitthikun1*  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณทุนวิจัยภายนอก จ านวนทุนวิจัยภายนอก ผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือรายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2553-2562 และคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการจากฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า งบประมาณทุนวิจัยภายนอกเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา            
มีค่าเฉลี่ยปีละ 186.7 ล้านบาท และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 92.0 ล้านบาท ส าหรับจ านวนทุนวิจัย พบว่า จ านวนทุนวิจัยในช่วง 10 
ปีท่ีผ่านมามีแนวโน้มคงที่ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2560 มีค่าเฉลี่ยปีละ 127 ทุน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 27 แต่มีจ านวน
ลดลงในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ส าหรับวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด 10 ปี ความสัมพันธ์
ระหว่างงบประมาณทุนวิจัยและจ านวนวารสารระดับนานาชาติมีค่าเพียง 0.08 แสดงให้เห็นว่า งบประมาณทุนวิจัยภายนอกและ
จ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติไม่มีความสัมพันธ์กัน และเมื่อพิจารณาจ านวนทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจะส่งผลต่อจ านวน
บทความวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติภายใน 2 ปีหลังจากรับทุนวิจัย และท าการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนวารสารตีพิมพ์
ระดับนานาชาติกับการเพิ่มขึ้นของต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีค่า 0.45 (ตารางที่ 2) ซึ่งถือว่า
มีความสัมพันธ์กัน โดยมีทิศทางไปในทางเดียวกัน ผลงานวิจัยนี้สะท้อนถึงความส าคัญของจ านวนทุนวิจัยต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี 
 

ค าส าคัญ: ผลงานตีพิมพ์ ต าแหน่งทางวิชาการ ทุนวิจัย  
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Abstract  
 This study aimed to determine the relationship among a number of publications in international journals, an 
increment of academic ranks, and the research funds granted by external agencies in term of total budget and number 
of the research funds for the faculty in the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology.  The data were 
gathered from the annual reports published from 2010-2019 and the university online database. The results reveal that 
the 10 years’ average research budget and its standard deviation were 186.7 and 92.0 million baths, respectively. As for 
the number of research funds during the studied years, it was quite stable during the budget years 2010-2017 with the 
mean of 127 funds and the standard deviation of 27 funds.  The number of the research fund has dropped significantly 
in budget year 2018 and 2019.  Meanwhile, the number of journal publication was increasing during the past 10 years. 
Correlation matrix calculated in this study shows low correlation between the research budget and number of journal 
publications of 0.08.  While the correlation between number of research funds and number of journal publications in 
the 2nd year after the research fund was 0.41 indicating that the number of research funds positively affects the number 
of journal publication in the 2nd year after the research fund.  Furthermore, the correlation between the number of 
publications and an increment rate of academic ranks was 0.45 indicating positive correlation between these variables. 
This study reflects the importance of the number of research funds for the academic progression of the faculty members 
in the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology. 
 

Keywords: Journal Publication, Academic Ranks, Research Fund  

 
บทน า  

ตัวช้ีวัดหนึ่งในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คือการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และ
การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีข้อก าหนดด้านผลงานในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับต่าง ๆ ได้แก่         ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ท าให้การเลื่อนและด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นช่องทางในการพั ฒนา
คุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการน าความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับ
นานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท้ังนี้จากประกาศของ ก.พ.อ. ปีพุทธศักราช 2560 จ านวนบุคลากร
สายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวนรวมทั้งหมด 74,922 คน จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการได้ดังนี้ จ านวน
บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์มีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มมหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐ จ านวน 17,837 คน 
รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 12,042 คน และ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 9,306 คน ตามล าดับ จ านวน
บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 9,182 
คน รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 2,926 คน และ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 1,480 คน 
ตามล าดับ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่ม มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
จ านวน 4,184 คน รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 479 คน และ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 359 คน ตามล าดับ 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์มีมากที่สุด 3 อันดับแรกคือกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 679 คน 
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รองลงมากลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 77 คน และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 33 คน ตามล าดับ (ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561) จากตัวเลขดังกล่าวพบว่า จ านวนบุคลากรสายวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่มีจ านวนคณาจารย์มากที่สุด 3 กลุ่มอันดับแรก ทั้งสิ้น 39,185 คน เป็นจ านวนคณาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 19,399 คน และมีคณาจารย์ที่ยังไม่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 19,786 คน ฉะนั้น จ านวน
คณาจารย์ที่เหลือ จึงสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนเพื่อขอเข้ารับต าแหน่งทางวิชาการตามล าดับต่อไป  
 จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ และสัญญา เคณาภูมิ (2558) ระบุว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น มี 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านบุคคล อันเป็นมูลเหตุที่จะผลักดันบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ได้แก่ แรงบันดาลใจของบุคลากร ความเข้าใจถึงกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ความกล้าที่จะยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และ การวางกลยุทธ์การก้าวเดินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของตนเอง (2) ปัจจัย
ด้านหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่การก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์และกลไกสนับสนุน เช่น ระบบพี่เลี้ยง 
การก าหนดนโยบายในการส่งเสริม การให้ความส าคัญต่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ การกระตุ้นและให้ก าลังใจ การจัด
ภาระงานสอนให้เหมาะสม ซึ่งผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ และ ศรุดา ชัยสุวรรณ, วิชัย วงษ์ใหญ่, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, และสุดา ทัพสุวรรณ (2550) ระบุว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน คือ ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมในการ
ท างานของผู้บริหาร การส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และปัจจัยด้านตัวอาจารย์ ได้แก่ แรงจูงใจ เจตคติต่อการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการและการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเป็นเส้นทางอาชีพของของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
แสดงถึงการพัฒนาตัวเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนการสอน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และงานบริการวิชาการ รวมถึงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้เกณฑ์ในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการถูกก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มายังอยู่ในช่วงปรับปรุง นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และระบบการให้ทุนวิจัยใหม่ โดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการได้รับทุนวิจัยของอาจารย์ในมหาวิยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ แม้ว่าโดยภาพรวมงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอกยังมีจ านวนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่จ านวนทุนที่ได้รับจัดสรรลดลงอย่างมีนัย  ซึ่งจ านวนทุนท่ี
ลดลงนี้สะท้อนถึงจ านวนอาจารย์หรือบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนวิจัยโดยตรง และอาจส่งผลต่อการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ในส านักวิชาฯ ในช่วงเวลาถัดไป เนื่องจากผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องมีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และการจะตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้นั้น จะต้องมีการท างานวิจัยจนได้ข้อสรุปที่
เป็นการค้นพบใหม่ และการด าเนินงานวิจัยนั้นจ าเป็นต้องมีทุนสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีค่อนข้างจ ากัด ธนารีย์ บัวเผื่อน, มุกดาลักษณ์ บุญทรง, และประทักษ ์โอประเสริฐสวัสดิ์ (2558) ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความทางวิชาการ กับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยแบบต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ได้แก่ การวิจัยรายได้คณะฯ เงินอุดหนุนค่าตีพิมพ์ เงินอุดหนุนการน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ และเงินรางวัล
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ พบว่ามีเพียงเงินอุดหนุนค่าตีพิมพ์ที่มีผลต่อจ านวนบทความทางวิชาการ อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าว
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เน้นที่ทุนสนับสนุน ไม่ใช่ทุนเพื่อการวิจัยโดยตรง รวมถึงมิได้น าการได้รับต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะวิชามา
ท าการศึกษา 

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์กันระหว่างการได้รับทุนวิจัย การเผยแพร่วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และการ
เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยจึงได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลในอดีตเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนทุนวิจัย และงบประมาณวิจัยของคณาจารย์
ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสะท้อนถึงผลที่อาจจะตามมาในช่วงเวลาถัดไป และอาจน าไปสู่
นโยบายระดับมหาวิทยาลัยในการป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณทุนวิจัยภายนอก กับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ

การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยภายนอก กับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ

การเพิ่มขึ้นของต าแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 แหล่งข้อมูลที่ใชในการวิจัย คือ รวบรวมข้อมูลจากหนังสือรายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2553-2562 และ
คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 2553-2562  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
1. บันทึกข้อมูลจาก ค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปีงบประมาณ 2553-2562)  
2. บันทึกข้อมูลโครงการวิจัย งบประมาณงานวิจัยที่ได้รับจัดสรร และผลงานตีพิมพ์ จากหนังสือรายงานประจ าปีของ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2553-2562) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. รวบรวมข้อมูล ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทุนวิจัยภายนอก งบประมาณทุนวิจัยภายนอก วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ใน

ปีงบประมาณ ต่าง ๆ จากหนังสือรายงานประจ าปี วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากเว็บไซด์
ของสถานวิจัย ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2553-2562) 

2. รวบรวมข้อมูล จากค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากเว็บไซด์ระบบจัดเก็บข้อมูลของส่วนสารบรรณและ
นิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปีงบประมาณ 2553-2562) 

การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปเสนอด้วยกราฟเชิงเส้น และ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ Program excel มีขั้นตอนดังนี้  

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกราฟจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติกับจ านวนงบประมาณทุนวิจัยภายนอกที่
ได้รับจัดสรร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกราฟจ านวนทุนวิจัยภายนอกกับจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกราฟจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติกับต าแหน่งทางวิชาการ 
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4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกราฟจ านวนต าแหน่งทางวิชาการกับปีงบประมาณ 
5. วิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ของทุนวิจัยภายนอก งบประมาณทุนวิจัย วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ

ต าแหน่งทางวิชาการ  
6. วิเคราะห์เนื้อหา  

 

ผลการวิจัย 
1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณทุนวิจัยภายนอก กับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการ

เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากการรวบรวมข้อมูล ทุนวิจัย
ภายนอก งบประมาณทุนวิจัยภายนอก และวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จากหนังสือรายงานประจ าปี ของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2562 และต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวบรวมข้อมูลการเข้ารับต าแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จากค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2562 แล้วท าการเปรียบเทียบจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
กับจ านวนงบประมาณทุนวิจัยภายนอก ตามปีงบประมาณต่าง ๆ และได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพท่ี 1  
 
ตารางที่ 1  จ านวนทุนวิจัยภายนอก งบประมาณทุนวิจัยภายนอก วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น   

 

ปีงบประมาณ  
(พ.ศ.) 

ทุนวิจัยภายนอก 
(ทุน) 

งบประมาณทุนวิจัย
ภายนอก (ล้านบาท) 

วารสารตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ (ฉบับ) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพ่ิมขึ้น  

2553 128.0 193.2 97.0 8.0 
2554 154.0 158.8 129.0 5.0 
2555 113.0 58.5 127.0 11.0 
2556 138.0 131.2 157.0 7.0 
2557 133.0 101.1 99.0 3.0 
2558 144.0 400.6 116.0 9.0 
2559 125.0 217.1 147.0 9.0 
2560 166.0 178.2 169.0 19.0 
 2561 81.0 226.5 210.0 12.0 
2562 88.0 202.3 178.0 6.0 

ค่าเฉลี่ย 127.0 186.7 143.0 9.0 
ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 27.0 92.0 36.2 4.5 



 
 

 98            

  

โมกวิชาการ’64 

 
 

ภาพที่ 1  จ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติกับจ านวนงบประมาณทุนวิจัยภายนอก ตามปีงบประมาณตา่ง ๆ  
 
 จากนั้นน าข้อมูลในตารางที่ 1 มาใช้ค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และแสดงเป็นเมตริกซ์ความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนทุนวิจัยภายนอก งบประมาณทุนวิจัยภายนอก วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 เมตริกซ์แสดงความสมัพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยภายนอก งบประมาณทุนวิจัยภายนอก จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ และต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

  
ทุนวิจัยภายนอก  

งบประมาณทุน
วิจัยภายนอก  

วารสารตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ  

 ต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 

ทุนวิจัยภายนอก 1.00       

งบประมาณทุนวิจัยภายนอก 0.03 1.00     

วารสารตีพิมพ์ระดบันานาชาติ -0.48 0.08 1.00   

 ต าแหน่งทางวิชาการที่เพิม่ขึ้น 0.16 0.12 0.45 1.00 

งบประมาณทุนวิจัยภายนอก และจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ แสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบว่า 
งบประมาณวิจัยเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยปีละ 186.7 ล้านบาท และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 92.0 ล้านบาท โดยมี
แนวโน้มค่อนข้างคงที่ มีเพียงปีงบประมาณ 2558 ที่มีงบวิจัยเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจน ส าหรับวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ท้ังนี้เป็นเพราะปัจจัยภายในที่มีการกระตุ้นให้มีการตีพิมพ์และค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ที่สนับสนุนโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณทุนวิจัยและจ านวน
วารสารระดับนานาชาติมีค่าเพียง 0.08 แสดงให้เห็นว่า งบประมาณทุนวิจัยและจ านวนวารสารระดับนานาชาติไม่มีความสัมพันธ์
กัน 
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ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ(ฉบับ) งบประมาณทุนวิจัยภายนอก (ล้านบาท)
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 2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยภายนอก กับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการ
เพิ่มขึ้นของต าแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากการรวบรวมข้อมูล
จ านวนทุนวิจัยภายนอก ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มาจากหนังสือรายงานประจ าปีของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2562 และต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวบรวมข้อมูลการเข้ารับต าแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จากค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปีงบประมาณ 2553-2562 แล้วท าการเปรียบเทียบจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
กับจ านวนทุนวิจัยภายนอก ตามปีงบประมาณต่าง ๆ และได้ผลดังแสดงในภาพที่ 2  

 

 
 

ภาพที่ 2 จ านวนวารสารตีพมิพ์ระดับนานาชาติ กับ ทุนวิจัยภายนอก ตามปีงบประมาณต่าง ๆ 
 

 ทุนวิจัยภายนอกและวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ แสดงจากตารางที่ 1 และภาพที่ 2 พบว่าจ านวนทุนวิจัยเฉลี่ยในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยปีละ 127 ทุน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 27 ทุน โดยจ านวนทุนวิจัยมีแนวโน้มขึ้นลงระหว่าง
ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2560 แต่มีจ านวนลดลงอย่างมากในปีงบประมาณ 2561-2562 โดยมีจ านวนทุนลดลงต่ ากว่า 
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 1 SD (127-27 = 100 ทุน) ส่วนแนวโน้มของจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด
ช่วงที่ท าการศึกษา ยกเว้นปีงบประมาณ 2557 และ ปีงบประมาณ 2562 ที่มีวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติลดลง และเป็นที่น่า
สังเกตว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ านวน
ทุนวิจัยเป็นระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยและจ านวนบทความทางวิชาการในวารสาร
ระดับนานาชาติดังตารางที่ 2 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีค่า -0.48 ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม  

 

จากนั้นท าการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยภายนอก วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (นับหลังรับทุนวิจัย 2 
ปี) โดยพิจารณาว่าจ านวนทุนวิจัยจะน ามาซึ่งผลผลิตด้านบทความตีพิมพ์หลังการวิจัยด าเนินงานไปแล้วระยะเวลาหนึ่งหรือเมื่อ
สิ้นสุดงานวิจัย ดังนั้นเมื่อก าหนดให้ทุนวิจัยเป็นผลให้เกิดผลงานตีพิมพ์ในอีก 2 ปีต่อมา แล้วแสดงในรูปของเมตริกซ์ความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนทุนวิจัยภายนอก และจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (นับหลังรับทุนวิจัย 2 ปี) ได้ผลดังแสดงตาราง
ที่ 3 และกราฟเปรียบเทียบจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานานชาติกับจ านวนต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น ได้ผลแสดงดังภาพท่ี 3  
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนทุนวิจัยภายนอก และจ านวนผลงานตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (นับหลังรับทุนวิจัย 2 ปี) และ
เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยภายนอก และจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (นับหลังรับ
ทุนวิจัย 2 ปี) 

ปีงบประมาณ ทุนวิจัยภายนอก 
วารสารตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ    

ทุนวิจัย
ภายนอก 

วารสารตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ 

2553 128 127  ทุนวิจัยภายนอก 1   

2554 154 157  
วารสารตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ 0.41 1 

2555 113 99     

2556 138 116     

2557 133 147     

2558 144 169     

2559 125 210     

2560 166 178     

2561 81      

2562 88      
 
จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยและจ านวนบทความทางวิชาการในวารสารตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติมีค่าเท่ากับ 0.41 จึงสามารถสรุปได้ว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนทุนวิจัยมีผลในทางเดียวกันต่อจ านวนบทความ
ทางวิชาการในวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติใน 2 ปีถัดไป 

 
 

ภาพที่ 3 จ านวนวารสารตีพมิพ์ระดับนานาชาติ กับการเพิ่มของต าแหน่งทางวิชาการ 
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เมื่อน าจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติและการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการมาแสดงร่วมกันดังภาพที่ 3 พบว่า จ านวน
วารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติและการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติและการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการดังตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งสองมีค่า 0.45 ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และเป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มของต าแหน่งวิชาการน าหน้าแนวโน้ม
ของการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ 1 ปี ทั้งนี้โดยในช่วงปีงบประมาณ 2553-2559 ทิศทางของวารสารตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติกับการเพิ่มจ านวนต าแหน่งทางวิชาการมีทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน แต่ปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีการเร่งตัว
ของจ านวนต าแหน่งทางวิชาการเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว มีการออกประกาศการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้เกิดแรง
กระตุ้นในหมู่บุคลากรสายวิชาการในการขอต าแหน่งวิชาการภายใต้เกณฑ์เดิม หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นของต าแหน่งทางวิชาการ           
มีการลดลงอย่างมากต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2562 ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะปัจจัยสองประการ ได้แก่ (1) การเร่งขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ 2560 และ (2) การลดลงของจ านวนผลงานทางวิชาการอันเป็นผลเนื่องจาการลดลงของทุน
วิจัย (แสดงดังภาพท่ี 2)   

เมื่อน าข้อมูลการได้รับการเลื่อนระดับทางวิชาการระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ จากค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 -2562           
มาแจกแจงตามปีงบประมาณ ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4  จ านวนต าแหน่งทางวิชาการ 
 

จากภาพท่ี 4 แสดงการเพิ่มขึ้นของต าแหน่งทางวิชาการระดับต่าง ๆ ในแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2562 พบว่า 
ต าแหน่งทางวิชาการ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยปีละ 9.0 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.5 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า 
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีขึ้นลงเป็นรอบกล่าวคือ เมื่อจ านวนการได้รับต าแหน่งผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นสูงสุดแล้ว หลังจากนั้นจะมีการพักตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะมีการเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จะมีการพักตัวระหว่าง 2-3 ปี ขณะที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะมีการพักตัวที่ยาวกว่า สว่นต าแหน่งศาสตราจารย์
ไม่สามารถระบุทิศทางที่ชัดเจนได้  
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สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
1. งบประมาณทุนวิจัยภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ

การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
2. จ านวนทุนวิจัยภายนอก มีความสัมพันธ์กับจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจ านวนทุก

วิจัยจะส่งผลต่อจ านวนบทความใน 2 ปีหลังจากได้รับทุนวิจัย นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่างจ านวน
บทความกับการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณทุนวิจัยภายนอก กับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเลื่อน

ต าแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จากการศึกษาพบว่า งบประมาณทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับจัดสรร มีแนวโน้มคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ปี (2553 -2562)              

มีเพียงปีงบประมาณ 2558 เป็นปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ส่วนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้น
ตลอด 10 ปี (2553-2562) ซึ่งมาจากที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงาน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติและค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงาน เมื่อน างบประมาณทุนวิจัยภายนอกและจ านวนบทความตีพิมพ์
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มาหาค่าความสัมพันธ์พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ (correlation) เพียง 0.08 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็น
ว่า งบประมาณทุนวิจัยภายนอกและผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่มีความสัมพันธ์  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยภายนอก กับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ
การเพิ่มขึ้นของต าแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จากการศึกษาพบว่า จ านวนทุนวิจัยภายนอกมีแนวโน้มคงที่ ช่วงปีงบประมาณ 2553-2560 แต่มีจ านวนลดลงใน
ปีงบประมาณ 2561 ส่วนจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด มีเพียงปีงบประมาณ 
2557 และ 2562 ที่มีจ านวนบทความในวารสารระดับนานาชาติลดลง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนทุนวิจัยและ
จ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติ พบว่าจ านวนทุนวิจัยส่งผลต่อจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติใน 2 ปี
หลังจากรับทุนวิจัย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนวารสารตีพิมพ์ระดับนานาชาติกับการเพิ่มขึ้นของต าแหน่งทาง
วิชาการ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีค่า 0.45 (ตารางที่ 2) ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยมีทิศทางไปในทาง
เดียวกัน 

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของจ านวนต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน ซึ่งมาจากออกประกาศ
สนับสนุนงบประมาณการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้เกิดแรงกระตุ้นในหมู่บุคลากรสาย
วิชาการในการขอต าแหน่งวิชาการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง คอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลือคณาจารย์ใหม่ มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนารีย์            
บัวเผื่อน และคณะ (2558) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความทางวิชาการ กับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย พบว่า
เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ที่มีผลต่อจ านวนบทความทางวิชาการ  
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ผลงานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการสนับสนุนการขอทุนวิจัยเพื่อน าไปสู่การเพิ่มจ านวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาติและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ของคณาจารย์ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนพนักงานสายสนับสนุนได้มี

โอกาสน าผลงานวิจัยเสนอในการประชุมเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และขอขอบคุณจากการช่วยเหลือของ ศาสตราจารย์ 
ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ที่ให้ค าแนะน า ช้ีแนะ ส่งเสริมในการท าวิจัยครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และขอบคุณเพื่อนร่วมงาน 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเป็นก าลังใจในการท างานวิจัยครั้งนี้ และจะน าผลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป 
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การเพิ่ มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิก จ่ายค่าตอบแทนผู้ท รงคุณวุฒิ  กรณีศึกษา                 
วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Improvement in Reviewer Payment Process:  A Case Study Naresuan University 
Engineering Journal  
ณัฐชา ฮุนพานิช1*  
Natcha Hunpanich1*   
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัญหาและวิธีการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความของวารสารวิชาการกรณีศึกษา วารสารวิศวกรรมสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้หลักแนวคิดลีน 
ซึ่งเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการตามหลักของวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยการระบุและลด
ความสูญเปล่าออกจากกระบวนการ โดยมีเป้าหมายในการลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารกรณีศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ และจับเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ จากนั้นท าการวิเคราะห์งานในแต่ละขั้นตอนของการเบิกจ่าย เพื่อระบุความ            
สูญเปล่าในกระบวนการและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify: ECRS 
ในการก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารวิชาการ
กรณีศึกษา จากนั้นท าการจัดขั้นตอนของกระบวนการเบิกจ่ายหลังจากการปรับปรุงแล้ว พบว่าการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่าย
แบบใหม่นั้นสามารถลดระยะเวลารวมของกระบวนการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.57 อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าและส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องทางการเงินได้ ร้อยละ 100  

จากผลการวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดลีนสามารถช่วยลดความสูญเปล่า และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารกรณีศึกษาให้ดียิ่งข้ึนอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการเบิกจ่าย การลดความสูญเปล่า แนวคิดแบบลีน 
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Abstract  
This research aimed to study the problems and ways to improve the reviewer payment process in             

a case study as the Naresuan University Engineering Journal (NUEJ) via Lean concepts. The Lean concept is the 
engineering field method, which is practical management to improve work processes by identifying and reducing 
waste. This study aimed to reduce time and increase efficiency in the reviewer payment process in a case study 
journal. This research collected and analyzed information regarding each step of the reviewer payment process 
in the case study journal. To identify waste in the process and establish solutions using the ECRS (Eliminate, 
Combine, Rearrange, Simplify) method for improved the reviewer payment process in a case study journal. It 
was found that the new reviewer payment process could reduce the total time by 16.57 percent, and also, it 
could reduce the cost of preparing and submitting financially relevant documents by 100 percent.  

This research could conclude that the Lean concept can help reduce waste and increase the potential 
to improve the reviewer payment process in a case study journal. 

 

Keywords: Optimizing performance, Payment Process, Reducing waste, Lean concept 

 
บทน า  

วารสารทางวิชาการเป็นหนึ่งในเวทีที่นักวิจัยที่น าเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ ๆ โดยปกติ
ในการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา ตรวจสอบและ
การวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลงานท่ีตีพิมพ์ และวารสารทางวิชาการนั้น ๆ  

วารสารทางวิชาการ กรณีศึกษา คือ วารสารวิศวกรรมสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น
วารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรร บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ที่ มีคุณภาพโดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ และท าการเผยแพร่เพื่อน าเสนอแนวคิด นวัตกรรม และ
ผลงานวิจัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุและเคมี 
อีกทั้งยังรวมถึงงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในสาขาอื่น ๆ ก าหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ 
(ราย 6 เดือน) ปัจจุบันได้เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN: 2651-1568 (Online) ด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 16         
มีจ านวนบทความที่เผยแพร่ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  แสดงจ านวนบทความทีถู่กตีพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 – 2563 

 
 บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการกรณีศึกษานี้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับตีพิมพ์บทความ โดยทาง
วารสารวิชาการกรณีศึกษา จะส่งบทความดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ และผลการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ในรูปแบบ Double-blind peer-review บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับ
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนบทความจากภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมิได้มีส่วนได้เสียกับผู้เขียนบทความ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งในกระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒินั้น มีค่าใช้จ่ายในส่วน
ของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ ท่านละไม่เกิน 1,000 บาทต่อเรื่อง และรูปแบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวารสารวิชาการกรณีศึกษาใช้วิธีการจ่ายเงินเป็นเช็คให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปัญหาที่พบ คือ ในบางครั้งเช็คมีการ              
สูญหาย เช็คน าไปขึ้นเงินล่าช้า ท าให้เงินค้างจ่ายในระบบการเงิน และการส่งเช็คให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผ่านทางไปรษณีย์ 
ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงต้องการลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ โดยประยุกต์ใช้หลักแนวคิดลีน (Lean concept) ที่เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการตามหลักของวิศวกรรมซึ่งเหมาะ
ส าหรับการประกอบการโรงงาน หรือการปรับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ( โกศล ดีศีลธรรม, 2559, น. 11) ด้วยการลด           
สิ่งที่ไม่เกิดมูลค่าหรือความสูญเปล่า ซึ่งแนวคิดแบบลีนนี้  เปลี่ยนความสูญเปล่าให้มีคุณค่าที่ท าให้การบริหารจัดการประสบ
ความส าเร็จ ท าให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มารวย ส่งทานินทร์, 2557) สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น ซึ่งใน
กระบวนการผลิตนั้นความสูญเปล่ามีทั้งหมด 7 ประการ (7 Wastes หรือ Muda) (ประเสริฐ อัครประถมพงศ์, 2552) ได้แก่ การ
ผลิตมากเกินไป (Overproduction), การรอคอย (Waiting), การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น (Transporting), การท างานที่ไม่เกิด
ประโยชน์ (Inappropriate Processing), การเก็บสินค้าที่มากเกินไป (Unnecessary Inventory), การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่
จ าเป็น (Unnecessary Motions) และของเสีย (Defect) และแนวคิดแบบลีนนี้มีวิธีที่เรียกว่า Eliminate, Combine, Rearrange, 
Simplify: ECRS ที่เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น โดย ECRS คือ ตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น
ออก (Eliminate; E), การรวบรวมงานเข้าด้วยกัน (Combine; C), การจัดล าดับขั้นตอนการท างานใหม่ให้เหมาะสม (Rearrange; 
R) และการท าให้ง่ายขึ้น (Simplify; S) (กมลวรรณ สงวนสิริกุล , 2550, น. 173) ในการหาแนวทางในการลดขั้นตอนของ
กระบวนการเบิกจ่ายที่มีหลายขั้นตอน และค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถ
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น ามาใช้กับงานธุรการต่าง ๆ ในส านักงานได้ นอกเหนือจากในงานในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารวิชาการกรณีศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารวิชาการ กรณีศึกษา            

ในปัจจุบันและส ารวจปัญหาและอุปสรรคจากการขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารวิชาการ 

กรณีศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดลีน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการ การวิเคราะห์ปัญหาด้วยความสูญเปล่า 7 ประการ และการพัฒนาปรั บปรุงกระบวนการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ของวารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้แนวคิดลีน ตามหลักการ ECRS   
ขอบเขตด้านข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ได้รวบรวมข้อมูลในช่วง 

การจัดท าวารสาร 2 ฉบับ คือ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 (2020) : กรกฎาคม – ธันวาคม และทดลองใช้
ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 (2021) : มกราคม – มิถุนายน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
เพื่อให้การด าเนินการวิจัยได้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบขั้นตอนการด าเนินการวิจัย

เป็น 3 ข้ันตอนหลัก ดังตารางที่ 1 
 
 

กระบวนการเบิกจ่าย ฯ 

ก่อนปรับปรุง  

เคร่ืองมือ 

- Workflow Chart 

- ความสูญเปล่า 7 ประการ 

- แนวคิดลีน ตามหลักการ ECRS    
 

การบวนการเบิกจ่าย ฯ 

หลังการปรับปรุง 

- ลดขั้นตอน 

- ลดทรัพยากร 

- ลดค่าใช้จ่าย 
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ตารางที่ 1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอน วิธีการ เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ 
1) การวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความ 
ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในช่วงการจัดท าวารสาร ปีที่ 15 ฉบับท่ี 2 
(2020) : กรกฎาคม – ธันวาคม 

- การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวน 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

- 

- การเขียนแผนผังกระบวนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ก่อนการปรับปรุง 

Workflow Chart 

- วิเคราะห์การหาสาเหตุการเกิดปัญหา ความสูญเปล่า 7 ประการ 
2) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา
บทความ ในวิศวกรรมสาร มหาวทิยาลัย
นเรศวร 

- การออกแบบการกระบวนการเบิกจ่าย หลัก ECRS 
- การเขียนแผนผังกระบวนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน หลังการปรับปรุง 

Workflow Chart 

3) การทดลองใช้กระบวนการเบิกจ่ายฯ หลัง
การปรับปรุง ในช่วงการจัดท าวารสาร ปีท่ี 
16 ฉบับท่ี 1 (2021) : มกราคม – มิถุนายน) 

- การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน หลังการปรับปรุง 

- 

- เก็บรวบรวมข้อมูลการท างานเพื่อน ามา
เปรียบเทียบ 

- 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการ กรณีศึกษา             
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารวิชาก าร กรณีศึกษา               
ในปัจจุบันและส ารวจปัญหาและอุปสรรคจากการขั้นตอนการด าเนินงานและเพื่อพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสาร โดยใช้แนวคิดลีน และหลัก ECRS มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของวารสารวิชาการกรณีศึกษาในปัจจุบัน 
จากการเก็บข้อมูลในการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

วารสารวิชาการกรณีศึกษา พบว่า กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหา วิทยาลัยนเรศวร 
สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพท่ี 3 – 4 
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ภาพที่ 3  แสดงการขั้นตอนของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในพิจารณาบทความวารสารวิชาการกรณีศึกษา

ในปัจจุบัน 
 

จากภาพที่ 3 เป็นขั้นตอนของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน มีทั้งหมด 16 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลา
ทั้งหมด 37 วัน นับตั้งแต่ผู้ประสานงานของวารสารวิชาการกรณีศึกษาจัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความ และมี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เท่ากับ 1,006.80 บาท ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อน าเอาหลัก
แนวคิดลีนมาวิเคราะห์ พบว่า ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการกรณีศึกษานี้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับความสูญเสีย 7 ประการ พบว่า มีความสูญเปล่าในขั้นตอนการเบิกจ่าย 3 ประการ คือ การรอคอย (Waiting),             การ
เคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น (Transporting) และการท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate processing) ดังตารางที่ 3  
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ภาพที่ 4  แสดงการขั้นตอนของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาบทความวารสารวิชาการ

กรณีศึกษาในปัจจุบัน 
 

จากภาพท่ี 4 เป็นข้ันตอนของการกระบวนเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก มีท้ังหมด 20 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลา
ทั้งหมด 44 วัน 4 ช่ัวโมง นับตั้งแต่ผู้ประสานงานของวารสารวิชาการกรณีศึกษาจัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
บทความ และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร เท่ากับ 1,070.80 
บาท ดังแสดงในตารางที่ 2 และเมื่อน าเอาหลักแนวคิดลีนมาวิเคราะห์ พบว่า ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิชาการกรณีศึกษานี้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับความสูญเสีย 7 ประการ พบว่า มีความสูญเปล่าในขั้นตอนการเบิกจ่าย 3 
ประการ คือ การรอคอย (Waiting), การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น (Transporting) และการท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate 
processing) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2  สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทความของวารสารวิชาการกรณีศึกษา ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  1,000.00 1,000.00 
2. การจัดท าเอกสารส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 6.80 6.80 
3. ค่าส่งเอกสารและเช็ค ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - 64.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,006.80 1,070.80 
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จากตารางที่ 2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทความของวารสารวิชาการกรณีศึกษา ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน จ านวน 1,006.80 บาทต่อท่าน และค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1,070.80 บาทต่อท่าน 

 
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ความสญูเปลา่ 7 ประการ ข้ันตอนการพจิารณาบทความของวารสารวิชาการกรณีศึกษา 

ความสูญเปล่า 7 ประการ 
ความสูญเปล่าขัน้ตอนการเบิกจา่ยค่าตอบแทน 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. การผลิตมากเกินไป (Overproduction) - - 
2. การรอคอย (Waiting)  - ขั้นตอนท่ี 2 ลงนาม 

- ขั้นตอนท่ี 5 ผู้ทรงคุณวุฒิส่ง
เอกสารหลักฐานแนบส าหรับ
ขออนุมัติเบิก 
- ขั้นตอนท่ี 8 ลงนาม 
- ขั้นตอนท่ี 9-12 ขั้นตอนขอ
อนุมัติเบิกและออกเช็ค 

- ขั้นตอนท่ี 2 ลงนาม 
- ขั้นตอนท่ี 7 ผู้ทรงคุณวุฒิลงนาม
ในแบบตอบรับและใบส าคัญรับเงิน 
ส่งคืนกองบรรณาธิการฯส่งเอกสาร
ผ่านทางไปรษณีย์ 
- ขั้นตอนท่ี 11 ลงนาม 
- ขั้นตอนท่ี 12-15 ขั้นตอนขอ
อนุมัติเบิกและออกเช็ค 

3. การเคลื่อนย้ายท่ีไม่จ าเป็น (Transporting) - ขั้นตอนท่ี 4-6 ขั้นตอนการ
ส่งเอกสารไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ขั้นตอนท่ี 13-15 การรับ-ส่ง
เช็คให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ขั้นตอนท่ี 4-6 ขั้นตอนการส่ง
เอกสารไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ขั้นตอนท่ี 16-19 การส่งเช็คไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. การท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate  
   Processing)  

- ขั้นตอนท่ี 16 ผู้ทรงคุณวุฒิ
น าเช็คเข้าบัญชีหรือรับเงินสด
ท่ีธนาคาร  

- ขั้นตอนท่ี 20 ผู้ทรงคุณวุฒิน าเช็ค
เข้าบัญชีหรือรับเงินสดท่ีธนาคาร 

5. การเก็บสินค้าท่ีมากเกินไป (Unnecessary Inventory) - - 
6. การเคลื่อนไหวท่ีไม่จ าเป็น (Unnecessary Motions) - - 
7. ของเสีย (Defect) - - 

 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ ขั้นตอนการพิจารณาบทความของวารสารวิชาการกรณีศึกษา          

ทั้ง   ผู้ทรงคุณวุฒภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า มีความสูญเปล่าในขั้นตอนการเบิกจ่าย 3 ประการ คือ การรอ
คอย (Waiting), การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น (Transporting) และการท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate processing) 

2. ผลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิ จารณาบทความของวารสารวิชาการ
กรณีศึกษา โดยหลัก ECRS 

เมื่อท าการวิเคราะห์และระบุปัญหาในขั้นตอนของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของ
วารสารวิชาการกรณีศึกษาโดยใช้แนวคิดลีน ในขั้นตอนนี้ได้ท าการปรับปรุงข้ันตอนด้วยการน าหลัก ECRS มาช่วยในการลดขั้นตอน 
และเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงในตารางที4่  
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ตารางที่ 4  การปรับปรุงข้ันตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักการ ECRS 
การปรับปรุงตามหลักการ ECRS รายละเอียดการปรับปรุง 

การตัดขั้นตอน (Eliminate) ตัดขั้นตอนที่ 14 รับเช็คจากเจ้าหน้าที่การเงิน จัดเตรียมน าส่งไปยังภาควิชา         
ตัดขั้นตอนท่ี 15 การส่งเช็ค ผ่านภาควิชาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ลดระยะเวลา
ในการด าเนินการส่งประมาณ 1 วันท าการ 

การรวมขั้นตอน (Combine) - 
การจัดขั้นตอนใหม่ (Rearrange) การจัดขั้นตอนใหม่ ให้ผู้ประสานงานรับเช็ค จากเจ้าหน้าที่การเงินท่ีออกเช็ครวม

ในนาม บรรณาธิการ และบรรณาธิการ หรือ ผู้ประสานงาน (รับมอบฉันทะ)           
น าเช็คเข้าบัญชีธนาคารที่แอปพลิเคชันของธนาคาร ในข้ันตอน 13-16 

การท ากระบวนการให้ เรียบง่ายขึ้น
(Simplify) 

การเปลี่ยนการส่งค่าตอบแทนโดยการโอนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารให้
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านในขั้นตอนที่ 15 ลดระยะเวลาส่งผ่านเช็ค และลดการ
เดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิในการไปธนาคาร ในข้ันตอนท่ี 16 

 
จากตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนของการเบิกจ่ายที่สามารถตัดออกได้โดยใช้หลัก ECRS พบว่า มีการตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น

ออก ได้แก่ การจัดท าเช็คให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสานงานรับเช็คและส่งไปยังภาควิชาของผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจาก ขั้นตอนนี้มี
กระบวนการที่สามารถเข้ามาทดแทนได้ คือ การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ซึ่งทาง
ผู้วิจัยได้น าหลักการเดียวกันไปใช้กับการตัดขั้นตอนที่ ไม่จ าเป็นของขั้นตอนการเบิกจ่ายของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5  การปรับปรุงข้ันตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักการ 

ECRS 
การปรับปรุงตามหลักการ ECRS รายละเอียดการปรับปรุง 

การตัดขั้นตอน (Eliminate) ตัดขั้นตอนการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ในขั้นตอนท่ี 4-6  
และตัดขั้นตอนการส่งเช็คผ่านไปรษณีย์ ในข้ันตอนท่ี 16-19 
สามารถลดระยะเวลาการส่งเอกสารได้ประมาณ 7 วันท าการ 

การรวมขั้นตอน (Combine) - 
การจัดขั้นตอนใหม่ (Rearrange) การจัดขั้นตอนใหม่ ให้ผู้ประสานงานรับเช็ค จากเจ้าหน้าที่การเงินที่ออกเช็ครวม

ในนาม บรรณาธิการ และบรรณาธิการ หรือ ผู้ประสานงาน (รับมอบฉันทะ) น า
เช็คเข้าบัญชีธนาคารที่แอปพลิเคชันของธนาคาร ในข้ันตอน 12-15 

การท ากระบวนการให้ เรียบง่ายขึ้น
(Simplify) 

การส่งเอกสารผ่านทาง Email ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนท่ี 1- 3 และ 
การส่งค่าตอบแทน การเปลี่ยนการส่งค่าตอบแทนโดยการโอนผ่านแอปพลิเคชัน
ของธนาคารให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านในข้ันตอนท่ี 13-15 
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการท างานแบบเดิมกับกระบวนการท างานแบบใหม่ 
 การเปรียบเทียบกระบวนกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของวารสารวิชาการกรณีศึกษา 
แบบเดิมและแบบใหม่ โดยใช้หลักการ ECRS พบว่า ขั้นตอนลดลง ระยะเวลาลดลง ท าให้สามารถลดทรัพยากรได้จริง เช่น                
ลดจ านวนคนในการปฏิบัติงานในส่วนของการส่งเอกสาร ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 6 – 7 
 
ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบกระบวนการท างานแบบเดิมกับกระบวนการงานท าแบบใหม่จากการวเิคราะห์ Work flow Chart 

ส าหรับผู้ทรงคณุวุฒิภายในมหาวทิยาลัยนเรศวร 
ขั้นตอนที ่ กระบวนการท างานแบบเดิม เวลา กระบวนการท างานแบบใหม่ เวลา 

1 ผู้ประสานงาน จัดท าหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

½ วัน ผู้ประสานงาน จัดท าหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

½ วัน 

2 ผู้ประสานงาน เสนอเอกสารให้
บรรณาธิการลงนาม 

ผู้ประสานงาน เสนอเอกสารให้
บรรณาธิการลงนาม 

3 ผู้ประสานงาน จัดเตรียมส่งเอกสารไปยัง
ภาควิชาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ประสานงานจัดเตรยีมส่งเอกสารไปยัง
ภาควิชาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 เจ้าหน้าที่เลขานกุารภาควิชา รับ-ส่ง
เอกสาร ไปยังผู้ทรงคณุวุฒิ 

2 วัน เจ้าหน้าที่เลขานกุารภาควิชา รับ-ส่ง
เอกสาร ไปยังผู้ทรงคณุวุฒิ 

2 วัน 

5 ผู้ทรงคุณวุฒิรับเอกสารลงนามในแบบ
ตอบรับและใบส าคญัรับเงิน ส่งคืน 

ผู้ทรงคุณวุฒิรับเอกสารลงนามในแบบ
ตอบรับและใบส าคญัรับเงิน ส่งคืน
ภาควิชา 

6 เจ้าหน้าที่เลขานกุารภาควิชา รับ-ส่ง
เอกสารใหผู้้ประสานงาน 

เจ้าหน้าที่เลขานกุารภาควิชา รับ-ส่ง
เอกสาร ใหผู้้ประสานงาน 

7 ผู้ประสานงานจัดท าการขออนุมัตเิบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

½ วัน ผู้ประสานงานจัดท าการขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน 

½ วัน 

8 ผู้ประสานงาน เสนอเอกสารให้
บรรณาธิการลงนาม 

ผู้ประสานงาน เสนอเอกสารขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้บรรณาธิการ 
ลงนาม 

9 ผู้ประสานงาน ส่งเอกสารขออนุมตัิ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผ่านการเงินคณะฯ 

1 วัน ผู้ประสานงาน ส่งเอกสารขออนุมตัิ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผ่านการเงินคณะฯ 

1 วัน 

10 เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสาร 
เสนอเอกสารขออนุมัตเิบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ให้คณบดลีงนามผ่านธุรการ
คณะฯ 

เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสาร 
เสนอเอกสารขออนุมัตเิบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้คณบดีลงนามผ่านธุรการ
คณะฯ 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) การเปรียบเทยีบกระบวนการท างานแบบเดิมกับกระบวนการงานท าแบบใหมจ่ากการวิเคราะห์ Work flow 
Chart ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลยันเรศวร 

ขั้นตอนที ่ กระบวนการท างานแบบเดิม เวลา กระบวนการท างานแบบใหม่ เวลา 
11 เจ้าหน้าที่ธุรการคณะฯ เสนอเอกสาร 

ผ่านหัวหน้าส านักงาน รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ คณบดีลงนามอนมุัติ และส่งกลับ
ให้การเงิน 

 เจ้าหน้าที่ธุรการคณะฯ เสนอเอกสาร 
ผ่านหัวหน้าส านักงาน รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ คณบดีลงนามอนมุัติ และ
ส่งกลับให้การเงิน 

 

12 เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าเช็คให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

32 วัน เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าเช็คค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเงินรวม ออกเช็คใน
นามบรรณาธิการ 

32 วัน 

13 ผู้ประสานงาน รับเช็คจากเจ้าหนา้ที่
การเงิน  

1 วัน ผู้ประสานงาน รับเช็คจากเจ้าหนา้ที่
การเงิน 

½ วัน 

14 ผู้ประสานงาน จัดเตรียมน าส่งไปยัง
ภาควิชาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

บรรณาธิการ หรือ ผู้ประสานงาน (รับ
มอบฉันทะ) น าเช็คเข้าบัญชีธนาคารที่
แอปพลิเคชันของธนาคาร 

15 เจ้าหน้าที่เลขานกุารภาควิชา รับ-ส่งเช็ค
ไปยังผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ผู้ประสานงานโอนเงินค่าตอบแทนผ่าน
แอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละท่าน 

 

16 ผู้ทรงคุณวุฒิ รับเช็คและน าเช็คเขา้บัญชี
หรือรับเงินสด ที่ธนาคาร 

- -  

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 37 วัน  36 วัน 
4 ชม. 

 
จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบกระบวนการท างานแบบเดิมกับกระบวนการท างานแบบใหม่จากการวิเคราะห์ Work 

flow Chart ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า กระบวนท างานแบบใหม่มีขั้นตอนลดลงก่อนการปรับปรุง 
จากเดิม 16 ข้ันตอน เหลือจ านวน 15 ข้ันตอน มีระยะเวลาลดลงจาก 37 วัน เหลือ 36 วัน 4 ช่ัวโมง โดยประมาณ  
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โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบกระบวนการท างานเดิมกับกระบวนการท างานใหม่จากการวเิคราะห์ Work flow Chart ส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขั้นตอนที ่ กระบวนการเดิม เวลา กระบวนการใหม่ เวลา  
1 ผู้ประสานงาน จัดท าหนังสือเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
½ วัน ผู้ประสานงาน จัดท าหนังสือเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
1 ชม. 

2 ผู้ประสานงาน เสนอเอกสารให้
บรรณาธิการลงนาม 

ผู้ประสานงาน เสนอเอกสารให้
บรรณาธิการลงนาม ด้วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์  

3 ผู้ประสานงาน จัดเตรียมส่งเอกสารไป
ยังหน่วยงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ประสานงาน จัดส่งเอกสารผ่านทาง 
Email ไปยังผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4 พนักงานเดินเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร ไป
ยังกองกลาง 

1 วัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงนามในแบบตอบรับ
และใบส าคัญรบัเงิน ส่งคืนกอง
บรรณาธิการฯส่งเอกสารผ่านทาง
ไปรษณีย ์

2 ½ วัน 

5 เจ้าหน้าที่กองกลาง รับ-ส่งเอกสาร ไป
ยังไปรษณีย ์

บุรุษไปรษณีย์ น าส่งเอกสารมายัง
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 บุรุษไปรษณีย์ รับ-ส่งเอกสาร ไปยัง
หน่วยงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 ½ วัน พนักงานเดินเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร             
ให้ผู้ประสานงาน 

½ วัน 

7 ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงนามในแบบตอบรับ
และใบส าคัญรบัเงิน ส่งคืนกอง
บรรณาธิการฯ ส่งเอกสารผ่านทาง
ไปรษณีย ์

2 ½ วัน ผู้ประสานงาน จัดท าการขออนุมตัิ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน 

½ วัน 
 

8 บุรุษไปรษณีย์ น าส่งเอกสารมายังคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 ผู้ประสานงาน เสนอเอกสารให้
บรรณาธิการลงนาม 

 

9 พนักงานเดินเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร                  
ให้ผู้ประสานงาน 

½ วัน ผู้ประสานงาน น าส่งเอกสารผ่าน
การเงินคณะฯ 

1 วัน 

10 ผู้ประสานงาน จัดท าการขออนุมตัิ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน 

½ วัน เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบ
เอกสาร เสนอเอกสารขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้คณบดลีง
นามผ่านธุรการคณะฯ 

11 ผู้ประสานงาน เสนอเอกสารให้
บรรณาธิการลงนาม 

เจ้าหน้าที่ธุรการคณะฯ เสนอ
เอกสาร ผ่านหัวหน้าส านักงาน 
รองคณบดฝี่ายบริหารฯ คณบดีลง
นามอนุมัติ และส่งกลบัให้การเงิน 
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โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 7  (ต่อ) การเปรียบเทียบกระบวนการท างานเดิมกับกระบวนการท างานใหม่จากการวเิคราะห์ Work flow Chart 
ส าหรับผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขั้นตอนที ่ กระบวนการเดิม เวลา กระบวนการใหม่ เวลา  
12 ผู้ประสานงาน ส่งเอกสารขออนุมตัิ

เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผ่านการเงินคณะฯ 
1 วัน เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าเช็ค

ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน
เงินรวมออกเช็คในนาม
บรรณาธิการ 

32 วัน 

13 เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสาร 
เสนอเอกสารขออนุมัตเิบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ให้คณบดลีงนามผ่าน
ธุรการคณะฯ 

ผู้ประสานงาน รับเช็ค จาก
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

½ วัน 

14 เจ้าหน้าที่ธุรการคณะฯ เสนอเอกสาร 
ผ่านหัวหน้าส านักงาน รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ คณบดีลงนามอนมุัติ และ
ส่งกลับให้การเงิน 

บรรณาธิการ หรือ ผู้ประสานงาน 
(รับมอบฉนัทะ) น าเช็คเข้าบญัชี
ธนาคารที่แอปพลิเคชันของ
ธนาคาร 

15 เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าเช็คให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

32 วัน ผู้ประสานงาน โอนเงิน
ค่าตอบแทนผ่านแอปพลเิคชันของ
ธนาคารให้ผู้ทรงคุณวุฒิแตล่ะท่าน 

16 ผู้ประสานงาน รับเช็คจากเจ้าหนา้ที่
การเงิน จัดเตรียมน าส่งไปยังหน่วยงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

½ วัน -  

17 พนักงานเดินเอกสาร รับ-ส่งเช็คไปยัง
กองกลาง 

1 วัน -  

18 เจ้าหน้าที่กองกลาง รับ-ส่งเช็คไปยัง
ไปรษณีย ์

-  

19 บุรุษไปรษณีย์ รับ-ส่งเช็ค ไปยัง
หน่วยงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 ½ วัน -  

20 ผู้ทรงคุณวุฒิน าเช็คเข้าบัญชีหรือรับเงิน
สดที่ธนาคาร 

- -  

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 44 วัน 
4 ชม. 

 37 วัน 
1 ชม. 
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โมกวิชาการ’64 

จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบกระบวนการงานเดิมกับกระบวนการงานใหม่จากการวิเคราะห์ Work flow Chart 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า กระบวนงานใหม่มีขั้นตอนลดลงก่อนการปรับปรุง จากเดิม 20 ขั้นตอน 
เหลือจ านวน 15 ข้ันตอน มีระยะเวลาลดลงจาก 44 วัน 4 ช่ัวโมง เหลือ 37 วัน 1 ช่ัวโมง โดยประมาณ จากการน าหลักแนวคิดของ
ลีน และ ECRS มาปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการกรณีศึกษาพบว่า สามารถลดขั้นตอน
ของการเบิกจ่ายได้ ดังแสดงในตารางที่ 8  
 
ตารางที่ 8  การลดขั้นตอนของกระบวนการเบิกจา่ยค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ แบบใหม่ 

รายการ 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ขั้นตอนลดลง 

คิดเป็นร้อยละ แบบเดิม แบบใหม ่
1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

16 15 6.25 

2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

20 15 25.00 

 
จากตารางที่ 8 การลดขั้นตอนของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ แบบใหม่ พบว่า สามารถช่วยลด

ขั้นตอนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากเดิม 16 ข้ันตอน เหลือ 15 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และสามารถ
ช่วยลดขั้นตอนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 25 ข้ันตอน เหลือ 15 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 25 
 
ตารางที่ 9  การลดระยะเวลาของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ แบบใหม่ 

ประเภทเอกสาร 
ระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ระยะเวลาลดลง 

คิดเป็นร้อยละ แบบเดิม แบบใหม ่
1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

37 วัน  
(17,760 นาที) 

36 วัน 4 ชม. 
(17,520 นาที) 

1.35 

2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

44 วัน 4 ชม. 
(21,360 นาที) 

37 วัน 1 ชม. 
(17,820 นาที) 

16.57 

 
จากตารางที่ 9 การลดระยะเวลาของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ แบบใหม่ พบว่า สามารถลด

ระยะเวลา ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 37 วัน (17,760 นาที) เหลือ 36 วัน 4 ช่ัวโมง (17,520 นาที) 
คิดเป็นร้อยละ 1.35 และสามารถลดระยะเวลา ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 44 วัน 4 ช่ัวโมง 
(21,360 นาที) เหลือ 37 วัน 1 ช่ัวโมง (17,820 นาที) คิดเป็นร้อยละ 16.57 
 
 
 
 



 
 

 118            

  

โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 10  การลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่อผู้ทรงคณุวุฒิ แบบใหม่ 
ประเภทเอกสาร ค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายลดลง 

คิดเป็นร้อยละ แบบเดิม แบบใหม่ 
1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ค่าจัดท าเอกสาร 6.8 บาท - ค่าจัดท าเอกสาร 
6.8 บาท 

0 

2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ค่าจัดท าเอกสาร 6.8 บาท 
- ค่าส่งเอกสารและเช็ค 64 
บาท 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 100 

 
จากตารางที่ 10 การลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่อผู้ทรงคณุวุฒิ แบบใหม่ พบว่า สามารถลด

ค่าใช้จ่าย ส าหรับผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 70.80 บาท ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

สรุปผลการวิจัย  
การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความของวารสารวิชาการ กรณีศึกษา วารสาร

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหากระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แนวคิดลีน เรื่องความสูญเปล่าและหลักการ ECRS โดยการ
วิเคราะห์ขั้นตอนการเบิกจ่ายด้วยแผนผังขั้นตอนการท างาน (Work Flowchart) และวิเคราะห์เปรียบเทียบในกระบวนการเดิมและ
กระบวนการใหม่ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแบ่งปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้                   
1) ปัญหาเรื่องการการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานแนบส าหรับการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน และการรับ -ส่งเช็คให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ง 2) ขั้นตอนการอนุมัติและออกเช็ค
ค่อนข้างใช้เวลานาน 3) เช็คมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่สั่งจ่ายบนหน้าเช็ค 4) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องน าเช็คเข้าบัญชีธนาคาร 

2. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการ กรณีศึกษา ในการวิเคราะห์
ความสูญเปล่า 7 ประการ ในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การรอคอย (Waiting) การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น 
(Transporting) และการท างานที่ไม่ เกิดประโยชน์ ( Inappropriate Processing) ในขั้นตอนการเดินเอกสารการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลังจากการน าแนวคิดลีน ตามหลักการ ECRS            
มาใช้ในส่วนของการตัดขั้นตอน (Eliminate) การจัดขั้นตอนใหม่ (Rearrange) และการท ากระบวนการให้เรียบง่ายขึ้น (Simplify)  
มาปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พบว่า สามารถลดขั้นตอนของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 16 ขั้นตอน เหลือ 15 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 20 ขั้นตอน เหลือ 15 ข้ันตอน คิดเป็น ร้อยละ 25 และสามารถลดค่าใช้จ่าย
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 70.80 บาท                  
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ลดค่าใช้จ่ายลงคิดเป็นร้อยละ 100 
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3. การเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจ่ายแบบเดิมและแบบใหม่ ของกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ    
นอกจากสามารถลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ได้แล้วนั้น ยังสามารถแก้ปัญหาการน าเช็คไปขึ้นเงินล่าช้า ลด                        
การสูญหายของเช็ค และผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผลของการปรับปรุงกระบวนการกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ กรณีศึกษา วารสาร
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้แนวคิดลีน และหลักการ ECRS โดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานด้วยแผนผังขั้นตอน
การท างาน (Work Flowchart) และการทดลองใช้กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน หลังการปรับปรุง สามารถอภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความวารสารวิชาการ 
กรณีศึกษา พบว่า คือ 1) ปัญหาเรื่องการการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานแนบส าหรับการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน และการรับ-ส่งเช็ค
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ง 2) ขั้นตอนการอนุมัติ
และออกเช็คค่อนข้างใช้เวลานาน 3) เช็คมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่สั่งจ่ายบนหน้าเช็ค 4) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องน าเช็คเข้าบัญชีธ
นาควร ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการที่ไม่จ าเป็น สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ดารินทร์ สุขแก้ว (2563, น. 55) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยใช้แนวคิดลีน และหลักการ ECRS พบว่า สามารถลดกิจกรรมในกระบวนการท างานจากเดิม 246 
กิจกรรม เหลือเพียง 114 กิจกรรม หรือลดกิจกรรมการท างานลงได้ 132 กิจกรรม คิดเป็นลดลงร้อยละ 53.66 และลดระยะเวลา
การท างานจากเดิม 18,807 นาที เหลือเพียง 9,257 นาที หรือลดระยะเวลาการท างานได้ 9,550 นาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 50.78 
กระบวนการดังกล่าวท าให้สถาบันสามารถคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุนได้เร็วขึ้น เนื่องจากมีการน าระบบ IT มาใช้ (HRMSe-doc 
MIS e-mail file scan) ท าให้สามารถลดความซ้ าซ้อนของขั้นตอนลงได้ ลดการรอคอยและท าให้ได้ผู้เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 2. การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทความของวารสารวิชาการ กรณีศึกษา พบว่า 
หลังจากวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และน ามาทดลองใช้กระบวนการใหม่ สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน โดย
สามารถลดระยะเวลา ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 17 ,760 นาที เหลือ 17,520 นาที  คิดเป็นร้อยละ 
1.35 และสามารถลดระยะเวลา ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 21 ,360 นาที เหลือ 17,820 นาที          
คิดเป็นร้อยละ 16.57 ถึงแม้ว่าไม่สามารถระบุระยะเวลาที่สูญเปล่าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการเดินทางน าเช็คไปท่ีธนาคารได้ ยังสามารถ
ลดจ านวนคนเดินเอกสารได้ 3 คน ลดจ านวนกระดาษในการส่งไปให้ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และลดค่าใช้จ่ายค่าจัดท า
เอกสาร ซึ่งเป็นค่ากระดาษ A4 ค่าพิมพ์เอกสารต่อแผน รวมซองใส่เอกสาร รวมเป็นเงิน 6.80 บาท ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กรัม) ค่าใช้จ่ายจ านวน 32 บาท ในการส่งเอกสารและเช็ค รวมค่าใช้จ่ายในกระบวนการเบิกจ่ายต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม 70.80 บาท ซึ่งกระบวนการใหม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งในการ
ทดลองใช้กระบวนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2021) : 
มกราคม – มิถุนายน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 22 ท่าน สามารถลดค่าใช้จ่าย จ านวน 1,557.60 
บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสรพี ปัญญาธนวาณิช (2560, น. 1) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ เป็นการน าแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการวิเ คราะห์ 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน พบว่า สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการลงจากเดิม 43 ขั้นตอนเหลือ
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เพียง 16 ขั้นตอน รวมทั้ง ยังสามารถลดระยะเวลาในการท างานลงจาก 8 ,730 นาที เหลือเพียง 472 นาที คิดเป็นร้อยละ 94.59 
และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกระดาษที่ใช้ภายในกระบวนการจัดซื้อลงได้ 2,666.47 บาทต่อเดือน หรือ 31,997.64 บาท
ต่อป ี

3. ข้อเสนอแนะในการน าเอาแนวคิดลีนไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาความสูญเปล่าและการปรับปรุงจากการวิจัยนี้ แสดง
ให้เห็นได้ว่า แนวคิดเรื่องลีน นั้น สามารถน าเอามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการท างานในงานส านักงานได้อย่างดี นอกเหนือจากที่
ผู้วิจัยส่วนใหญ่เน้นใช้กับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (โกศล ดีศีลธรรม, 2559, น. 11) โดยสามารถช่วยลดขั้นตอนและ
ประหยัดเวลาในการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการน าลีนมาใช้ (มารวย ส่งทานิ
นทร์, 2557) โดยทั้งนี้หากน าแนวคิดลีนนี้มาใช้ในการปรับปรุงการท างาน สามารถด าเนินการโดยผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ท้ังการระดมสมอง (Brainstorming) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยความสูญเปล่า 7 ประการ 
(ประเสริฐ อัครประถมพงศ,์ 2552)  

4. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลาของการด าเนินการวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ กระบวนการท างาน ดังนั้นในอนาคต
ผู้วิจัยควรจะจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่าย เพื่อจะได้มีข้อมูลเพียงพอ และง่ายต่อการวิเคราะห์มากขึ้น  

งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นการลดความสูญเปล่าในการท างานเป็นหลัก 
ดังนั้น การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาในครอบคลุมในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถาบันต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ทุกรายวิชา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อนักศึกษา การวิจัยนี้จึงส ารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ โดยส ารวจตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีที่ 2 -4 จ านวน 130 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สมัครใจ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบส ารวจออนไลน์ การวิเคราะห์ผลวิจัยใช้ค่าสถิติและการวิเคราะห์เนื้อหา โดยศึกษาปัญหา 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ 2) ด้านสื่อการสอนและการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 3) ด้าน
สภาพแวดล้อมและสุขภาพของนักศึกษา 4) ด้านค่าใช้จ่าย  

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีปัญหาความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนและมีความเครียดเพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน์ใน
ระดับมาก มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้อต่อการเรียน ปัญหาทางด้านสุขภาพ การไม่มีแรงจูงใจในการ
เรียน และปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขี้นในระดับปานกลาง ปัญหาด้านสื่อการสอน การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา การส่ง
การบ้านมีปัญหาระดับน้อย ส่วนปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนกับทักษะในการใช้สื่อในการเรียนออนไลน์มีระดับ
น้อยที่สุด ซึ่งความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนและความเครียดที่เพิ่มขึ้นนั้น อาจเกิดจากการที่นักศึกษาต้องปรับตัวกับรูปแบบการ
เรียนและพฤติกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้สอนเพิ่มช่ัวโมงสรุปและทบทวน
บทเรียนและลงมือท าการปฏิบัติการโดยย่อ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหารายวิชาและท าผลการเรียนได้ดีขึ้น รวมทั้งเสนอให้
มหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว 
 

ค าส าคัญ: ปัญหาการเรียนออนไลน์ นักศึกษา วิศวกรรมโลหการ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
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Abstract  
 Under the COVID-19 pandemic, Suranaree University of Technology is obliged to provide online learning 
activities for all courses, which greatly affects students’ achievement. This research therefore focused on online 
learning problems of Metallurgical Engineering students under such a pandemic situation.  There are 130 
students in their 2nd-  4th years voluntarily sampled as the population in this study.  An online questionnaire 
on the specified topic was selected as the study tool for data collection.  The content analysis and statistical 
method were used as tools for result analysis.  Online learning problems were categorized into 4 aspects; 1) 
online devices and internet access, 2) instructional media and instructor–student communications 3) learning 
environment and personal well–being, and 4) learning expense. According to the study, student facing anxieties 
on expected exam results and increasing strain caused by online learning are high.  Problems concerning poor 
internet signals/ access, unsuitable learning environment, personal health, lack of motivation and increasing 
expense are moderate.  It was also found that problems concerning instructional media qualities, 
communications between instructors and students together with online submission platforms are low. However, 
problems about lack of online devices and learning skills are at minimum.  It can be deduced that student 
anxieties might be due to changes in learning and social activities as well as increasing overall expenses.  It is 
suggested that course summary and quick lab visit would help students to achieve better learning performance. 
It is also proposed that university would give measures on student problems. 
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บทน า 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 ถือเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก 

(pandemic) (กรมควบคุมโรค, 2564) ความร้ายแรงของโรคดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่าง
ฉับพลัน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรคไม่ให้รุนแรงและน ามาซึ่งความสูญเสียมากข้ึน ทั่วโลกจึงได้มีมาตรการ
การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (social distancing) ซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างบุคคล ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีมาตรการให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกหลกัสตูร
และทุกรายวิชาตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิศวกรรมโลหการก็ได้ปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งรายวิชา
ภาคบรรยายและรายวิชาภาคปฏิบัติทุกรายวิชา 

การเรียนแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ได้ เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดส่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนท่ีอยู่ห่างไกลกัน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงการตอบสนองความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค    
โควิด 19 นั้น เป็นสิ่งท่ีเหมาะสมเพราะจะท าให้ผู้เรียนอยู่ห่างไกลกัน ไม่ต้องมาอยู่ในห้องเรียนที่มีพื้นท่ีจ ากัดซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ
โรคได้ง่าย (วิทัศน์ ฝักเจริญผล, 2563; เสถียร พูลผล, 2563; วิทยา วาโย, 2563, สิริพร อินทสนธิ์, 2563) อย่างไรก็ตาม อุปสรรค
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ของการเรียนแบบออนไลน์อาจจะท าให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกับการนั่งเรียนในช้ันเรียน
ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน รวมถึงการปรึกษาหารือ การสอบถามได้ทันท่วงทีจากผู้สอนหรือระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันเมื่อมีข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งท าให้การเรียนการสอนในช้ันเรียนเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีกว่าแบบอื่น เมื่อเปรียบเทียบ
รูปแบบการเรียนรู้ที่ดีระหว่างการเรียนในช้ันเรียนกับการเรียนออนไลน์พบว่า การเรียนในช้ันเรียนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
ประมาณร้อยละ 60 ขณะที่การเรียนแบบออนไลน์ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีประมาณร้อยละ 22.7 นอกจากนี้ยังได้มีการส ารวจ          
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนออนไลน์ ซึ่งพบว่า มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ถึงร้อยละ 94.75 (ราชภัฏ “โพลล์”เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง, 2564)  

จากการที่สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรวิศวกรรมมา
ระยะหนึ่งแล้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการยังไม่เคยได้มีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ
ยังไม่ได้ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ในการเรียนออนไลน์ระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจและรวบรวมปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่สะท้อนจาก
นักศึกษาของสาขาวิชาฯ มาปรับปรุงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณาจารย์ในสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูขึ้น ลดปัญหาที่เกิดกับนักศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับการประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ของสาขาวิชาฯ ในโอกาสต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรที่ศึกษา 
ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 - 4  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

สุรนารี จ านวน 274 คน 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 130 คน โดยการส ารวจด้วยแบบสอบถามแบบออนไลน์ตามความสมัครใจของนักศึกษา 
เคร่ืองมือวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) เกี่ยวกับปัญหาการเรียนออนไลน์ของ

นักศึกษา ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)

ได้แก่ เพศ ช้ันปีท่ีศึกษา  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมลูลักษณะรายวิชาที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ จ านวนรายวิชาบรรยายทีน่ักศึกษาเรียนออนไลน์ (เฉพาะรายวิชาของสาขาวิชา) จ านวน 
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รายวิชาปฏิบัติการที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ (เฉพาะรายวิชาของสาขาวิชา) จ านวนช่ัวโมงที่นักศึกษาใช้เวลาเรียนออนไลน์ต่อ    
หนึ่งวัน โปรแกรมและสื่อท่ีนักศึกษาใช้เรียนออนไลน์ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัญหาในการเรียนออนไลน์ท่ีนักศึกษาประสบ จ านวน 4 ด้าน คือ  
ด้านที่ 1 ปัญหาด้านความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ จ านวน 4 ข้อ  
ด้านที่ 2 ปัญหาด้านสื่อการสอน วิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา จ านวน 6 ข้อ  
ด้านที่ 3 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม สุขภาพของนักศึกษา จ านวน 5 ข้อ  
ด้านที่ 4 ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของนักศึกษา จ านวน 1 ข้อ  
ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ( rating scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ    

ลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 5 หมายถึงมีปัญหามากที่สุด 4 หมายถึง มีปัญหามาก 3 หมายถึง มีปัญหาปานกลาง       
2 หมายถึง มีปัญหาน้อย 1 หมายถึง มีปัญหาน้อยที่สุด และเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มระดับปัญหาอีก    
1 ค่า คือ 0 หมายถึงไม่มีปัญหา รวมทั้งหมดจ านวน 6 ค่า 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลปัญหาเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 หรือข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนบรรยายตอบ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google form ในการเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นการ

เก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 
2. เก็บข้อมูลโดยการขอความร่วมมือให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยการประกาศลงในกลุ่มเฟซบุ๊กของ

สาขาวิชาฯ และทางกลุ่มไลน์ของนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละช้ันปี ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งท า
เปิดสอนระหว่าง 22 มีนาคม 2564 ถึง 27 กรกฎาคม 2564 

3. น าผลของแบบสอบถามออนไลน์ท่ีได้ จ านวน 130 ชุด ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาและข้อมูลลักษณะรายวิชาที่นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 

(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  
2. ข้อมูลปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาประสบ จ านวน 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่า

ร้อยละ และค่ามัธยฐาน (median) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายและแผนภูมิ 
3. ข้อมูลปัญหาเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนแบบออนไลน์ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์          

เชิงเนื้อหา แล้วน าเสนอด้วยการบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการส ารวจข้อมูลการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงต้น
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีดังน้ี 
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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ได้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1) พบว่า จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 

130 คน เป็นนักศึกษาชายจ านวน 58 คน และนักศึกษาหญิงจ านวน 72 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.6 และ 55.4 ตามล าดับ โดย
นักศึกษากลุ่มดังกล่าวก าลังเรียนอยู่ในช้ันปีที่ 2 จ านวน 37 คน ช้ันปีที่ 3 จ านวน 48 คน และช้ันปีที่ 4 จ านวน 45 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 28.5, 36.9 และ 34.6 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามเพศต่อชั้นป ี

(ร้อยละของจ านวนนักศกึษาจ าแนกตามเพศต่อชั้นป)ี 
ชั้นป ี2 ชั้นป ี3 ชั้นป ี4 รวมทุกชั้นป ี

ชาย 14 
(37.8) 

25 
(52.1) 

19 
(42.2) 

58 
(44.6) 

หญิง 23 
(62.2) 

23 
(47.9) 

26 
(57.8) 

72 
(55.4) 

รวม 37 
(100) 

48 
(100) 

45 
(100) 

130 
(100) 

 
2. ข้อมูลลักษณะรายวิชาท่ีเรียนออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากตารางที่ 2 ข้อมูลลักษณะรายวิชาที่เรียนออนไลน์เฉพาะรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการในภาคการศึกษา
ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาเรียนออนไลน์รายวิชาบรรยายจ านวน 1-2 วิชา มีร้อยละ 
38.5 จ านวน 3-4 วิชา มีร้อยละ 39.2 และจ านวน 5-7 วิชา มีร้อยละ 22.3 ส่วนนักศึกษาที่เรียนออนไลน์รายวิชาปฏิบัติการจ านวน 
1 วิชา มีร้อยละ 61.5 จ านวน 2 รายวิชา มีร้อยละ 10 ส่วนที่เรียนจ านวน 3 วิชา และมากกว่า 3 วิชา มีเท่ากันคือร้อยละ 4.6 
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาท่ีไม่เรียนรายวิชาปฏิบัติการเลยมีร้อยละ 19.2 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลลักษณะรายวิชาที่เรียนออนไลน์ของนักศึกษา 
ข้อมูลลักษณะรายวิชาท่ีเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 
(เฉพาะรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ) 

จ านวนคน (ร้อยละ) 
ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 รวมทุกชั้นป ี

จ านวนรายวิชาบรรยายที่นักศึกษาเรียนออนไลน์      
5-7 รายวิชา 6 (16.2) 17 (35.4) 6 (13.3) 29 (22.3) 
3-4 รายวิชา 7 (18.9) 22 (45.8) 22 (48.9) 51 (39.2) 
1-2 รายวิชา 24 (64.9) 9 (18.8) 17 (37.8) 50 (38.5) 
ไม่มีเรียนในภาคการศึกษานี้ - - - - 
อื่น ๆ เช่น ไปสหกิจศึกษา - - - - 
รวม 37 (100) 48 (100) 45 (100) 130 (100) 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลลักษณะรายวิชาที่เรียนออนไลน์ของนักศึกษา (ต่อ) 
ข้อมูลลักษณะรายวิชาท่ีเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 
(เฉพาะรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ) 

จ านวนคน (ร้อยละ) 
ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 รวมทุกชั้นป ี

จ านวนรายวิชาปฏิบัติการที่นักศึกษาเรียนออนไลน์      
มากกว่า 3 วิชา - 4 (8.3) 2 (4.4) 6 (4.6) 
3 รายวิชา 3 (8.1) 1 (2.1) 2 (4.4) 6 (4.6) 
2 รายวิชา 1 (2.7) 11 (22.9) 1 (2.2) 13 (10) 
1 รายวิชา 30 (81.1) 32 (66.7) 18 (40) 80 (61.5) 
ไม่มีเรียนในภาคการศึกษานี้ 3 (8.1) - 22 (48.9) 25 (19.2) 
รวม 37 (100) 48 (100) 45 (100) 130 (100) 

จ านวนชั่วโมงที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ต่อหนึ่งวัน     
7 ช่ัวโมงขึ้นไป 3 (8.1) 6 (12.5) 1 (2.2) 10 (7.7) 
5-6 ช่ัวโมง 22 (59.5) 29 (60.4) 7 (15.6) 59 (45.4) 
3-4 ช่ัวโมง 11 (29.7) 13 (27.1) 25 (55.6) 48 (36.9) 
1-2 ช่ัวโมง 1 (2.7) - 12 (26.7) 13 (10) 
ไม่มี - - - - 
รวม 37 (100) 48 (100) 45 (100) 130 (100) 

สื่อที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
โปรแกรม Zoom 37 (100) 47 (97.9) 41 (91.1) 125 (96.2) 
Facebook live 4 (10.8) 17 (35.4) 4 (8.9) 25 (19.2) 
เรียนผ่านคลิปวิดีโอ (ใน YouTube/Facebook) 33 (89.2) 47 (97.9) 40 (88.9) 120 (92.3) 
Microsoft Teams 1 (2.7) 0 (0) 1 (2.2) 2 (1.5) 
Google Hangouts Meet 2 (5.4) 2 (4.2) 5 (11.1) 9 (6.9) 
สื่ออ่ืน ๆ - 2 (4.2) - 2 (1.5) 
รวม 77 115 91 283 

 
เมื่อส ารวจถึงจ านวนช่ัวโมงเรียนออนไลน์ของนักศึกษาใน 1 วัน พบว่า นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนประมาณ 

5-6 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 45.4 ล าดับรองลงใช้เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง มีร้อยละ 36.9 และนักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนตั้งแต่         
7 ช่ัวโมงขึ้นไป มีร้อยละ 7.7 ส่วนนักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนแค่ 1-2 ช่ัวโมง มีร้อยละ 10 

เมื่อส ารวจถึงสื่อหรือแอปพลิเคชันที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกให้ข้อมูลมากกว่า 1 ข้อ พบว่า 
ได้มีการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ เรียนผ่านคลิปวิดีโอ เช่น Facebook และ YouTube เป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 96.2 และ 92.3 ตามล าดับ ส่วนการเรียนผ่าน Facebook Live มีประมาณร้อยละ 19.2 Google Hangout Meet             
มีประมาณร้อยละ 6.9 ส่วนการเรียนผ่าน Microsoft Teems และอื่น ๆ มีประมาณร้อยละ 1.5 และ 2.3 ตามล าดับ 
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3. ปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาประสบ  
ปัญหาในการเรียนออนไลน์ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งผลของการส ารวจแสดงในตารางที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ปัญหาด้านความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ 
จากการส ารวจพบว่า นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีปัญหาน้อยที่สุด (คะแนนมัธยฐาน 1) ในเรื่องปัญหาการขาดแคลน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ และปัญหาของเรื่องทักษะในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์               
ในขณะที่ปัญหากับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในระดับปานกลาง (คะแนนมัธยฐาน 3) ส่วนปัญหาเครือข่ายต้นทางของ
แหล่งข้อมูลของ สื่อการสอนที่นักศึกษาต้องประสบมีน้อย (คะแนนมัธยฐาน 2) 

3.2 ปัญหาด้านสื่อการสอน วิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ผลการส ารวจในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนของการเรียนออนไลน์แบบสอนถ่ายทอดสด

และการเรียนผ่านคลิปวิดีโอนั้น พบว่า มีปัญหาน้อย (คะแนนมัธยฐาน 2) เช่นเดียวกับปัญหาเกี่ยวกับสื่อการสอน เช่น คลิปการ
สอนมีภาพไม่ชัด เสียงไม่ดัง หรือเอกสารประกอบการสอนไม่ชัดเจนนั้นก็พบว่า มีปัญหาน้อยเช่นกัน นอกจากนี้ กา รส่งการบ้าน 
การสอบเก็บคะแนน และสอบย่อยต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ก็มีปัญหาน้อยเช่นกัน ส่วนปัญหาการที่อาจารย์ผู้สอนท าการสอน            
ไม่ตรงเวลา หรือลงคลิปการสอนไม่ตรงเวลา รวมถึงการจัดสรรเวลาในการเข้าเรียนให้ตรงกับตารางเรียนของนักศึกษานั้นพบว่า           
มีปัญหาน้อยที่สุด (คะแนนมัธยฐาน 1) ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาเข้าเรียน 

3.3 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสุขภาพของนักศึกษา 
จากการส ารวจการประสบปัญหาของสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมในขณะเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับ

สุขภาพทางสายตา อาการปวดกล้ามเนื้อ (office syndrome) จากการเรียนออนไลน์ และปัญหาที่นักศึกษาไม่มีความกระตือรือร้น
หรือแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาปานกลาง (คะแนนมัธยฐาน 3) แต่พบว่าจากการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์โรคโควิด 19 นี้ ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับความกังวลเรื่องผลการเรียน 
(เกรด) มาก (คะแนนมัธยฐาน 4) โดยนักศึกษาที่มีความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนมากซึ่งได้ระบุระดับปัญหา 5 และ 4 มีมากถึง 
ร้อยละ 39.2 และ 26.9 ตามล าดับ นอกจากน้ี ยังพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในช้ัน
ปกติ (คะแนนมัธยฐาน 4) โดยนักศึกษาที่มีความเครียดเพิ่มขึ้นซึ่งได้ระบุระดับปัญหา 5 และ 4 มีร้อยละ 28.5 และ 26.9 ตามล าดับ 

3.4 ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 
จากการส ารวจปัญหาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์ พบว่า ระดับของปัญหามี            

ค่าปานกลาง (คะแนนมัธยฐาน 3) 
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ตารางที่ 3  ระดับปัญหาของนักศึกษาท่ีเรียนออนไลน์รวมทุกช้ันปี (จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 130 คน) 
 

ข้อค าถาม 

ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 

ค่า 
มัธยฐาน 

แปล
ผล 

มี
ปัญหา
มาก
ที่สุด 
(5) 

มี
ปัญหา
มาก 

 
(4) 

มี
ปัญหา
ปาน
กลาง 
(3) 

มี
ปัญหา
น้อย 

 
(2) 

มี
ปัญหา
น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่มี
ปัญหา 

 
 

(0) 
ด้านที่ 1 ปัญหาด้านความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ 
1.1 นักศึกษาขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

ออนไลน์  
0.8 7.7 20.0 13.8 10.0 47.7 1 

มีปัญหา 
น้อยที่สุด 

1.2 สถานที่ในขณะที่นักศึกษาเรียนออนไลนไ์ม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

11.5 13.8 26.9 10.0 12.3 25.4 3 
มีปัญหา 

ปานกลาง 
1.3 นักศึกษามีปัญหาทางด้านทักษะในการเข้าใช้

งานแอปพลิเคชันที่เรียนออนไลน ์ 
3.1 3.8 13.8 16.2 19.2 43.8 1 

มีปัญหา 
น้อยที่สุด 

1.4 นักศึกษาประสบปัญหาจากเครือข่ายต้นทาง
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของสื่อการสอน  

11.5 14.6 21.5 20.8 20.0 11.5 2 
มีปัญหา 

น้อย 
ด้านที่ 2 ปัญหาด้านสื่อการสอนและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอนกับนกัศึกษา 
2.1 นักศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร 

โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน (กรณี
สอนสด) 

1.5 5.4 27.7 18.5 20.0 26.9 2 
มีปัญหา 

น้อย 

2.2 นักศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร 
โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน (กรณี
เรียนผ่านคลิปวิดีโอ) 

3.1 7.7 27.7 13.1 24.6 23.8 2 
มีปัญหา 

น้อย 

2.3 นักศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับสื่อการสอน 
(เช่น คลิปวดิีโอ ภาพ เสียง เอกสารการสอน
ไม่ชัดเจน) 

3.1 14.6 19.2 13.8 29.2 20.0 2 
มีปัญหา 

น้อย 

2.4 นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการส่งการบ้าน/
สอบเก็บคะแนน/การสอบย่อยอื่น ๆ ผ่าน
ระบบออนไลน ์

4.6 15.4 23.8 12.3 25.4 18.5 2 
มีปัญหา 

น้อย 

2.5 นักศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับผู้สอนสอนไม่
ตรงเวลา หรือลงคลิปการสอนไม่ตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 

1.5 9.2 13.8 11.5 23.1 40.8 1 
มีปัญหา 
น้อยที่สุด 

2.6 นักศึกษาไม่สามารถจัดสรรเวลาเข้าเรียน
ออนไลน์ตามตารางที่ก าหนด  

6.2 11.5 16.9 12.3 29.2 23.8 1 
มีปัญหา 
น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) ระดับปัญหาของนักศึกษาท่ีเรียนออนไลนร์วมทุกช้ันปี (จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 130 คน)  
 

ข้อค าถาม 

ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 

ค่า 
มัธยฐาน 

แปล
ผล 

มี
ปัญหา
มาก
ที่สุด 
(5) 

มี
ปัญหา
มาก 

 
(4) 

มี
ปัญหา
ปาน
กลาง 
(3) 

มี
ปัญหา
น้อย 

 
(2) 

มี
ปัญหา
น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่มี
ปัญหา 

 
 

(0) 
ด้านที ่3 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสุขภาพของนักศกึษา 
3.1 นักศึกษาประสบปัญหาสภาพแวดล้อม

ในขณะเรียนออนไลน์ไม่เหมาะสมกับการ
เรียน 

9.2 17.7 30.0 15.4 13.1 14.6 3 
มีปัญหา 

ปานกลาง 

3.2 นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางสายตา/
อาการปวดกล้ามเนื้อ (office syndrome) 

14.6 16.9 23.1 15.4 15.4 14.6 3 
มีปัญหา 

ปานกลาง 
3.3 นักศึกษาไม่มีความกระตือรือร้นหรือแรงจูงใจ

ในการเรียน 
19.2 19.2 21.5 16.9 13.1 10.0 3 

มีปัญหา 
ปานกลาง 

3.4 นักศึกษามีความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียน 
(เกรด) จากการเรียนออนไลน์ 

39.2 26.9 21.5 5.4 5.4 1.5 4 
มีปัญหา 

มาก 
3.5 นักศึกษามีความเครียดเพิ่มขึ้นจากการเรียน

ออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนปกติใน
ช้ันเรียน 

28.5 26.9 23.1 9.2 6.2 6.2 4 
มีปัญหา 

มาก 

ด้านที่ 4 ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 
4.1 นักศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่

เพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน์ 
20.8 26.2 17.7 13.1 9.2 13.1 3 

มีปัญหา 
ปานกลาง 

 
ผลการส ารวจปัญหาทั้งหมดแสดงผลเป็นปัญหาแต่ละด้านของนักศึกษาโดยรวมทุกช้ันปี แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด     

เห็นผลชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยได้แจกแจงค่าปัญหาของนักศึกษาแยกแต่ละช้ันปีด้วย โดยแสดงผลปัญหาแต่ละหัวข้อของนักศึกษาแต่
ละช้ันปีเป็นค่ามัธยฐาน ดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่า ปัญหาด้านความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน ปัญหาเรื่องสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ปัญหาเรื่องเครือข่ายต้นทางซึ่งเป็นข้อมูลของสื่อการสอน ปัญหาเกี่ยวกับสื่อการสอน เช่น คลิป   
การสอนมีภาพไม่ชัด เสียงไม่ดัง หรือเอกสารประกอบการสอนไม่ชัดเจน รวมถึงปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาในการเข้าเรียนให้ตรงกับ
ตารางเรียน โดยรวมนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ประสบปัญหามากกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4 โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความกังวลเกี่ยวกับ   
ผลการเรียน (เกรด) ท่ีจะได้ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีปัญหามากกว่านักศึกษาช้ันปีอื่น โดยมีปัญหามากท่ีสุด (คะแนนมัธยฐาน 5) ส่วน
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเท่ากับหรือน้อยกว่าช้ันปีอ่ืนในทุกข้อปัญหา และพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ส่วนใหญ่มีปัญหา
ในด้านต่าง ๆ น้อยกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 ยกเว้นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน์ที่มีค่ามากกว่าช้ันปีอื่น 
(คะแนนมัธยฐาน 4)  
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ภาพที่ 1  ภาพรวมปัญหาของนักศึกษาทุกช้ันปี (แสดงโดยค่ามัธยฐาน) 

 
4. ปัญหาเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

ผลการส ารวจปัญหาเพ่ิมเติมที่นักศึกษาพบในการเรียนออนไลน์นอกเหนือจากประเด็นค าถามในตารางที่ 3 โดยสรุป
รวมปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นข้อเดียวกัน จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 13 คน พบปัญหา ดังน้ี  

- นักศึกษาประสบปัญหามีการบ้านที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ท าเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการการสอบกลางภาค 
อาจารย์ผู้สอนจึงมอบหมายการบ้านเพื่อเก็บคะแนนแทน ทุกวิชาก็ให้การบ้านเพิ่มขึ้น หรือสอบย่อยเก็บคะแนนถี่ขึ้น ท าให้เวลา        
ที่เหลือจากเวลาเรียนมีน้อยลงและมีเวลาในการท าอย่างอื่นน้อยลง ส่งผลให้ยิ่งเกิดความเหนื่อยล้า และมีความเครียดสะสมเพิ่มขึ้น 
(จ านวน 4 คน) 

- ในกรณีนักศึกษาเรียนผ่านคลิปวิดีโอ เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหา มองภาพไม่ออก ไม่สามารถสอบถามเพื่อท าความเข้าใจได้ 
เลยท าให้นักศึกษาเรียนไม่รู้เรื่องเหมือนเรียนในช้ันเรียนปกติ ซึ่งหากเป็นการเรียนในช้ันเรียนปกติ เมื่อไม่เข้าใจก็สามารถสอบถาม
และฟังค าอธิบายจากผู้สอนได้ทันท่วงที (จ านวน 2 คน) 

- ปัญหาจากการสอบเก็บคะแนนที่มีความยุ่งยากมากขึ้นจากการที่ต้องใช้กล้องถ่ายทอดสภาพแวดล้อมขณะท า
ข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาบางส่วนขาดแคลนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ (จ านวน 2 คน) 

- เมื่อต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ท าให้นักศึกษาประสบปัญหาที่ต้องช่วยผู้ปกครองท างาน หรือต้องไปท าธุระนอก
บ้าน ไม่สามารถใช้เวลาในการเรียนได้อย่างเต็มที่ (จ านวน 5 คน)  

0

1

2

3

4

5
ระ

ดับ
ขอ

งป
ัญห

า (
ค่า

มัธ
ยฐ

าน
)

ข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปี 2 นักศึกษาชั้นปี 3 นักศึกษาชั้นปี 4 นักศึกษารวมทุกชั้นปี
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ส าหรับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกข้อเสนอแนะที่มีสาระส าคัญ จ านวน 12 คน 
พบว่า  

- นักศึกษาเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ต (จ านวน 2 คน) 
- นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยกลับมาจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนปกติให้เร็วที่สุด (จ านวน 2 คน) 
- นักศึกษาเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการกู้ยืมเงินจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ (จ านวน 2 คน) 
- นักศึกษารู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาปฏิบัติการออนไลน์ ที่ท าให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องปฏิบัติได้

ชัดเจน มองไม่เห็นภาพ จึงเสนอให้สาขาวิชาจัดการสอนปฏิบัติการทบทวนในห้องปฏิบัติการจริง ก่อนการจัดสอบปลายภาค 
(จ านวน 2 คน) 

- ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอน สอนแบบอัดคลิปวิดีโอให้นักศึกษาเรียน นักศึกษาเสนอให้อาจารย์ผู้สอนนัดประชุมแบบ 
Zoom ทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปเนื้อหาการสอน อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ตอบข้อซักถามของนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจตรงกันและท าให้เรียน
ได้ดีขึ้น (จ านวน 1 คน) 

- นักศึกษาเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยลดค่าลงทะเบียน (จ านวน 1 คน) 
- นักศึกษาเสนอให้อาจารย์เพิ่มคะแนนจากการบ้านที่ต้องท าส่ง เพราะบางวิชาคิดคะแนนแค่การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค (จ านวน 1 คน) 
- นักศึกษาเสนอให้ยืดระยะเวลาการส่งงาน การบ้านเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (จ านวน 1 คน) 

 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันปีท่ี 2-4 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2563 โดยได้
ท าการส ารวจปัญหาผ่านแบบสอบถามออนไลน์ของนักศึกษาจ านวน 130 คน ในช่วงต้นภาคการศึกษา ดังกล่าว สรุปผลได้ดังนี้  

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยายในช่วง 3-4 รายวิชา และ 1-2 รายวิชา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.2 
และ 38.5 ตามล าดับ ส่วนท่ีลงทะเบียนเรียน 5-7 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 22.3 ส่วนรายวิชาปฏิบัติการมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ส่วนใหญ่จ านวน 1 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 61.5 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ใช้เวลาในการเรียนออนไลน์ในช่วง 5-6 ช่ัวโมงต่อวันและ
ช่วง 3-4 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.4 และ 36.9 ตามล าดับ ส่วนแอปพลิเคชันที่นักศึกษาใช้เรียนออนไลน์ส่วนใหญ่เป็น
โปรแกรม Zoom และ YouTube หรือ Facebook 

2. เกี่ยวกับปัญหาด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียนออนไลน์นั้น พบว่า นักศึกษา
มีปัญหาเรื่องสถานที่ที่นักเรียนออนไลน์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีมีปัญหาระดับปานกลาง ปัญหา
เกี่ยวกับการขาดแคลนอุปกรณ์ และปัญหาเกี่ยวกับทักษะการใช้แอปพลิเคชันในการเข้าเรียนในระดับที่น้อยที่สุด ทั้งนี้นักศึกษา              
มีปัญหาบ้างกับการที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของแหล่งข้อมูลมีปัญหาและเข้าใช้งานไม่ได้ 

3. เกี่ยวกับปัญหาด้านสื่อการสอน วิธีการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา พบว่า ปัญหาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาในการเรียนแบบออนไลน์แบบสอนถ่ายทอดสดและแบบเรียนผ่านคลิปวิดีโอมีปัญหาในระดับน้อย สื่อการสอน
มีปัญหาในระดับน้อย การส่งการบ้านและการสอบเก็บคะแนนมีปัญหาน้อย ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการที่อาจารย์สอนไม่ตรงเวลา         
ลงคลิปการสอนไม่ตรงเวลา รวมถึงการที่นักศึกษาไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนได้นั้น มีระดับปัญหาน้อย 



 
 

 132            

  

โมกวิชาการ’64 

4. เกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และสุขภาพของนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ พบว่า  สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม        
มีปัญหาเรื่องสายตาและมีปัญหาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และความกระตือรือร้นในการเรียนออนไลน์นั้น มีระดับปัญหา        
ปานกลาง ส่วนปัญหาความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนและปัญหาการมีความเครียดเพิ่มขึ้นนั้น มีปัญหามาก 

5. ข้อปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการเรียนออนไลน์คือ นักศึกษามีเวลาในการท ากิจกรรมอย่างอื่นน้อยลง การเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ท าให้เข้าใจน้อยกว่าการเรียนในช้ันเรียนปกติ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น มีความกังวลและ
ความเครียดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษาได้เสนอแนะปัญหาทางด้านค่าใช้จ่าย ให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยเหลือทางด้านอินเทอร์เน็ต 
มีนโยบายให้นักศึกษากู้ยืมเงิน ลดค่าลงทะเบียนเรียน ส่วนปัญหาด้านการเรียนออนไลน์นั้น นักศึกษาเสนอให้อาจารย์ผู้สอนมีการ
ประชุมสรุปเนื้อหาทุกสัปดาห์โดยการประชุม Zoom ในกรณีที่รายวิชานั้นเรียนจากคลิปการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถซักถาม
และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนได้ดียิ่งขึ้น เสนอให้มีการสอนทบทวนวิชาปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะมีการสอบ
ปลายภาค 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ในการส ารวจปัญหาจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ โควิด 19 ของนักศึกษาช้ันปี 2-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

ทั้งหมด 274 คน ได้ตอบแบบสอบถามจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 ของนักศึกษาทั้งหมด ด้วยสัดส่วนดังกล่าวถือว่าเพียงพอ
ต่อการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลปัญหาของนักศึกษาในสาขาวิชา นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา
หญิงร้อยละ 55.4 และนักศึกษาชาย 44.6 และเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 เกือบจะเท่า ๆ กัน เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมโลหการได้
จัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมโดยเน้นทั้งวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ส ารวจถึงจ านวนวิชาที่นักศึกษาเรียน
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่านักศึกษาใช้เวลาในการเรียนออนไลน์มากน้อยเพียงใด จากการส ารวจนั้นพบว่า นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาบรรยายจ านวนประมาณ 1-4 รายวิชา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ 1-2 รายวิชา ซึ่งถือว่าเป็นจ านวน
รายวิชาที่ต้องลงเรียนปกติตามหลักสูตร แต่อาจจะมีนักศึกษาบางคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยายค่อนข้างสูง เช่น 5-7 รายวิชา 
โดยนักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่ในช้ันปีที่ 4 ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งลงทะเบียนเก็บตกรายวิชาต่าง ๆ ที่หลักสูตรบังคับ            
จึงท าให้จ านวนรายวิชาต้องลงทะเบียนเรียนค่อนข้างสูง ส่วนจ านวนช่ัวโมงเรียนต่อหนึ่งวันนั้น โดยส่วนใหญ่นักศึกษาใช้เวลาในการ
เรียนประมาณ 3-6 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งถือว่าปกติ 

เมื่อพิจารณาปัญหาการเรียนออนไลน์ท้ัง 4 ด้าน ของนักศึกษา พบว่า ด้านที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุดคือด้านท่ี 3 ปัญหา
สภาพแวดล้อมและสุขภาพของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับผลการเรียน (เกรด) และมีความเครียดจากการ
เรียนออนไลน์ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการที่นักศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป การที่
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคม จากเดิมที่เคยเรียนในช้ันเรียนปกติ มีอาจารย์ให้ซักถามข้อสงสัยเมื่อไม่เข้าใจได้ทันที มีเพื่อนให้
พูดคุยและปรึกษา ท าให้เรียนได้ดี มีความผ่อนคลาย แต่เมื่อต้องเรียนออนไลน์ท าให้ไม่สามารถท าพฤติกรรมเดิมได้เหมือนเรียน
แบบช้ันเรียนปกติ ท าให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหารายวิชาและท าระดับคะแนนได้ดี จึงเกิดความเครียดสะสม 
อีกทั้งผลการส ารวจในด้านที่ 4 ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น มีปัญหาในระดับปานกลาง ซึ่งก็ช้ีให้เห็นว่านักศึกษามี
ปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าความเครียดที่เพ่ิมขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับมาก
ขึ้นด้วย นอกเหนือไปจากความเครียดจากการเรียนออนไลน์ดังกล่าว 

ปัญหาเกี่ยวสัญญาณอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมในขณะเรียนออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมกับกับการเรียน รวมไปถึงปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพทางสายตา อาการปวดกล้ามเนื้อ และการไม่มีความกระตือรือร้นหรือแรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่           
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มีปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนในปัญหาทางด้านสื่อการสอน และการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา การส่งการบ้าน 
การสอบเก็บคะแนนนั้น พบว่า นักศึกษามีปัญหาในระดับน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในระดับที่
ดี และพบว่า มีปัญหาน้อยที่สุดในด้านความพร้อมของอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่นเดียวกับปัญหาในเรื่องทักษะ
การใช้งานแอปพลิเคชันส าหรับการเรียนออนไลน์นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาน้อยเช่นกัน   

ส่วนปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง                
แต่ส าหรับนักศึกษาบางส่วนท่ีไม่ได้มีความพร้อมทางด้านการเงิน ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและครอบครัวเป็น
อย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล และคณะ (2563) เรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ             
โดยใช้การประเมินแบบเร่งด่วน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ นักเรียนบางส่วนยังขาดอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ตที่จ าเป็นต่อการเรียน           
ซึ่งการจัดหาให้มีสิ่งแหล่านี้ส่งผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องแบกรับมากขึ้น ซึ่งนักศึกษาของสาขาวิชา
วิศวกรรมโลหการที่ประสบปัญหาเหล่านี้ได้มีข้อเสนอแนะขอให้ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงให้สามารถกู้ยืมเงินเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ปัญหาความเดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทราบและมีมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีสถานการณ์           
ไม่ปกติ เพื่อแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองให้มากที่สุด โดยมีการลดค่าธรรมเนียมรายปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ลงร้อยละ 30 ระดับบัณฑิตศึกษาร้อยละ 15 ลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียนของภาคการศึกษาที่ 3  ปี
การศึกษา 2563 ลงร้อยละ 15 ลดค่าธรรมเนียมหอพักและที่พักอ่ืนของนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยของภาคการศึกษาที่ 3 ปี
การศึกษา 2563 ลงร้อยละ 30 รวมไปถึงการจัดให้มีกองทุนการศึกษาต่าง ๆ และงบประมาณจ้างงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งการออก
มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวถือว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มองเห็นปัญหาและได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
วิสัยทัศน์และทันท่วงที  

ข้อเสนอแนะ 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต้องปรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ 

เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่สามารถด าเนินไปได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึง
เป็นรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้ในสถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนแบบออนไลน์ดังกล่าวมีข้อจ ากัดทางด้านความพร้อม
ของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนของผู้สอนและผู้เรียน รวมไปถึงความพร้อมทางด้านทักษะการสอนของผูส้อน 
การผลิตสื่อการสอน และความพร้อมของนักศึกษาผู้เรียนด้วย  

ดังนั้น จากผลการศึกษาปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ควรน าข้อมูลปัญหาต่าง ๆ และข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ ปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก
การเรียนในช้ันเรียนปกติ และไม่ควรใช้รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นปฏิบัติ การ                
ควรเป็นการเรียนแบบผสมผสาน เช่น จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการเรียนในช้ันเรียนปกติเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะในการปฏิบัติการจริง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด   

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจเพิ่มเติมในหัวข้อผลการกระทบจากการการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ว่ามีรายละเอียดปัญหาเบื้องลึกอย่างไร เช่น ปัญหาความวิตกกังวลหรือความเครียดของนักศึกษาว่ามีรายละเอียดสาเหตุจาก
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ปัจจัยอะไรบ้าง ความต้องการสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา และผลกระทบจากการจัดเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ที่อาจจะส่งผลต่อการส าร็จการศึกษาของนักศึกษา เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องจะได้จัดหานโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา นอกเหนือไปจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือทางด้านค่าใช้จ่ายมาแล้ว เพื่อให้ทั้งมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษา ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
นี้ไปได้ด้วยดี  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการทุกคนท่ีเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการเขียนรายงานการวิจัย 
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ค าค้อ เป็นอย่างสูงส าหรับการให้ค าแนะน าต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้ และ
ท้ายสุด ขอขอบคุณส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้การด าเนินการ
ท าวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ 
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ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Fundamental of Factors Affecting Time to Degree of Master's Students in the 
Institute of Engineering, Suranaree University of Technology 
ณัฐญา กิ่งโคกกรวด1* 
Natthaya Kingkhokkruad1* 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทในแต่ละสาขาวิชาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชากรที่ศึกษา 
คือ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ของสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 15 สาขาวิชา ท่ีส าเร็จการศึกษา เมื่อพิจารณานักศึกษาที่
เริ่มเข้าเรียนในปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 จ านวน 3 รุ่นปีการศึกษาทั้งสิ้น 206 คน โดยรวบรวมข้อมูลโดยการน าข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้จากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติพรรณนา ในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาข้อบังคับเกณฑ์ของ
การศึกษาระดับปริญญาโท คือใช้เวลาเรียน 2 ปี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปีการศึกษามี 3 
ภาคการศึกษา เป็นภาคการศึกษาบังคับทั้ง 3 ภาคการศึกษา) สาขาวิชาที่มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 6.20 ภาคการศึกษา คือ ใช้เวลาเรียน 2 ปีกว่า 
ซึ่งถือว่านักศึกษาใช้เวลาในการเรียนเกินเกณฑ์ไปเล็กน้อย ส าหรับสาขาวิชาที่มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มีค่าเฉลี่ย 12.41 ภาคการศึกษา ซึ่งถือว่านักศึกษาใช้เวลาในการ
เรียนมากกว่าเกณฑ์ของการศึกษาระดับปริญญาโทไปมาก คือ ใช้เวลาเรียน 4 ปีกว่า ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัย
ความซับซ้อนของวิทยานิพนธ์ ปัจจัยทุนการศึกษา และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
 

ค าส าคัญ: ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ปัจจัยความซับซ้อนของวิทยานิพนธ์ ปัจจัยทุนการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล  
   นักศึกษาปริญญาโท  
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Abstract  
This research aimed to study and analyze factors that affect the time master’ s students take to 

graduate from each school within the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology. The studied 
population is master’ s students from all 15 schools that were admitted in 2015, 2016, and 2017; a total of 
three classes with 206 students. The relevant data were collected from the master’s graduate database made 
available by the Center for Educational Service, Suranaree University of Technology, and were analyzed using 
descriptive statistics to identify percentage, mean and standard deviation.  The university has a regulation on 
master’s education that the master’s students should take two years to graduate (the Suranaree University of 
Technology operates on a trimester basis, therefore an academic year equals three trimesters. ) .  The study 
found that graduates from the School of Computer Engineering take the least time to graduate with an average 
of 6.20 trimesters or a little more than two years. That means graduate students study a little longer than the 
expected time.  The school whose students take the most time to graduate is the School of Agricultural 
Engineering with an average time taken to graduate of 12.41 trimesters equaling about four years which is more 
than double the regulation for master’s students. To explain such a tendency to study more than an expected 
time, there are a lot of factors, including the thesis complexity factor, scholarship factor, and personal factor, 
which related to the different times students take to successfully earn their degrees. 

 
Keywords: Time to degree, Thesis complexity factor, Scholarship factor, Personal factor, Master’s Students  

 
บทน า 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส านักวิชา 1 ในจ านวน 8 ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (Autonomous public university) แห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยมีระบบการบริหารจัดการแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่มีความคล่องตัว และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด วิสัยทัศน์ 
คือ เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการสร้างก าลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ ค่านิยม คือ “WELL” (1) “เรา” เป็นหนึ่ง
เดียวกัน (We are unity) (2) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) (3) รักองค์กร (Loyalty) (4) เรียนรู้เพื่อการพัฒนา (Learning 
for Development) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
ได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาการวัดและประเมินผลนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการเชิงเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนการสอนระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ โดยคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวิชา อาทิ การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Teaching and Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การจัดสัมมนา และการศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เลือกหัวข้อหรือกิจกรรมในรายวิชาตามความสนใจ หรือมีส่วนก าหนดหัวข้อของโครงงาน หัวข้อวิจัย พื้นที่ศึกษา หรือกิจกรรม         
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ที่ตนสนใจภายใต้การดูแลและแนะน าของผู้สอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2563)  
 การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีแผนการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการควบคุมมาตรฐานทางด้านวิชาการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนหนึ่ งของข้อบังคับก าหนดไว้ว่าระยะเวลาการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปีการศึกษามี 3 ภาคการศึกษา เป็นภาคการศึกษาบังคับทั้ง 3 
ภาคการศึกษา) หลักสูตรปริญญาโท ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปริญญาเอก ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา (6 ปี) ส าหรับ
ผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญาโท และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญาตรี   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในแต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 15 สาขาวิชา ของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 จ านวน 3 รุ่นปีการศึกษา พบว่า 
สาขาวิชาที่ใช้เวลาเรียนน้อยที่สุดคือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับสาขาวิชาที่ใช้เวลาเรียนมากที่สุดคือ สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษา จึงสนใจศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผล
ต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา             
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษาเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย 
เพราะหากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าช้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะไม่สามารถดูแลนักศึกษาคนอื่นที่เข้ามาเรียนได้ เพราะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
สามารถดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาได้ 15 คน รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาได้ 10 คน และ
อาจารย์ ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาได้ 5 คน ทั้งนี้ เมื่อได้ทราบข้อมูลของปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาแล้ว จะได้น าไปเป็นแนวทางให้แก่สาขาวิชา ส านักวิชา และมหาวิทยาลัย ในการวางแผนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป (วันวิสาข์           
แก้วสมบูรณ์, ทรงธรรม ธีระกุล, เสาวนีย์ แสงสีด า และศศิธร ดีใหญ่, 2557)  
 จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อน ามาวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และได้ด าเนินการสัมภาษณ์หัวหน้า
สาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเลขานุการประจ าสาขาวิชาฯ เพื่อให้ได้รับทราบความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ และน าข้อมูลมาประกอบการ
วิจัยในครั้งนี้ นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความของ อรุณ บัวจีน, นภาพร บุญศรี, ปานใจ ธารทัศนวงศ์, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
และสมาธิ นิลวิเศษ. (2560) โกวิทย์ ปรดิษฐ์ผล และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2559) ชลกมล สนองคุณ (2548) เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัยให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ส าเร็จ

การศึกษา เมื่อพิจารณานักศึกษาท่ีเริ่มเข้าเรียนในปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 จ านวน 3 รุ่นปีการศึกษาทั้งสิ้น 206 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
ใช้ประชากรเป็นตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยมีดังนี้  
1. สถิติพรรณณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ซอฟ์ทแวร์ส าเร็จรูปในการบันทึกข้อมูลและกราฟ (Microsoft Excel) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของประชากรเป้าหมาย ได้แก่ 

รายช่ือนักศึกษา สาขาวิชา ปีที่เข้าศึกษา ภาคที่เข้าศึกษา ระยะเวลาศึกษา วันที่จบ ปีที่จบ ภาคที่จบ รวมจ านวนวันที่จบใน              
ภาคการศึกษา ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษา โดยขอข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรปุ เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแท่ง หาค่าเฉลี่ย และหาส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1. วิเคราะห์จัดกลุ่ม โดยการจัดล าดับสาขาวิชาที่มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาน้อยที่สุด และมากท่ีสุด 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกราฟค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ

ปริญญาโท แยกตามสาขาวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบตารางโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโทที่แสดงให้เห็นว่า จ านวนหน่วยกิตของ

การศึกษารายวิชา (Coursework) และจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ของแต่ละสาขาวิชาที่มีจ านวนไม่เท่ากัน จะส่งผลต่อระยะเวลา
ในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหรือไม่ 
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ผลการวิจัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรุป และหาค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา แยกเป็นสาขาวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2555 
2556 และ2557 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา แยกเป็นสาขาวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2555 2556  และ
2557  

ล าดับ
ที ่

สาขาวิชา 

ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 
(เทอม) ค่าเฉลี่ย 

(เทอม) 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ปีการศึกษา 

2555 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 5.06 4.83 8.72 6.20 2.18 
2 วิศวกรรมโยธา 8.22 5.84 7.35 7.13 1.20 
3 เทคโนโลยีธรณ ี 7.55 6.44 8.47 7.49 1.01 
4 วิศวกรรมโทรคมนาคม 8.48 7.57 9.31 8.46 0.87 
5 วิศวกรรมขนส่ง 8.93 8.42 8.53 8.63 0.27 
6 วิศวกรรมไฟฟ้า 9.87 8.95 7.84 8.89 1.01 
7 วิศวกรรมอุตสาหการ 11.72 9.57 8.43 9.90 1.67 
8 วิศวกรรมเคม ี 11.94 8.95 8.95 9.95 1.73 
9 วิศวกรรมการผลิต 10.81 10.94 8.85 10.20 1.17 
10 วิศวกรรมเครื่องกล 9.78 9.58 11.56 10.31 1.09 
11 วิศวกรรมเซรามิก - 9.52 11.20 10.36 1.19 
12 วิศวกรรมโลหการ 11.82 - 10.39 11.10 1.01 
13 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14.42 8.98 10.30 11.23 2.84 
14 วิศวกรรมพอลเิมอร ์ 13.97 9.88 - 11.93 2.89 
15 วิศวกรรมเกษตร 12.88 11.94 - 12.41 0.67 

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาโทส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท แยกตาม

สาขาวิชา ท้ังสิ้น 15 สาขาวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 จ านวน 3 รุ่นปีการศึกษาท้ังสิ้น 206 คน (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปีการศึกษามี 3 ภาคการศึกษา เป็นภาคการศึกษาบังคับท้ัง 3 ภาคการศึกษา)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีตัวเลขค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาน้อยที่สุด คือ 6.20 ภาคการศึกษา คือ            
ใช้เวลาเรียน 2 ปีกว่า ซึ่งถือว่านักศึกษาใช้เวลาในการเรียนเกินเกณฑ์เล็กน้อย ส าหรับสาขาวิชาที่มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มีค่าเฉลี่ย 12.41 ภาคการศึกษา ซึ่งถือว่า
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นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนมากกว่าเกณฑ์ของการศึกษาระดับปริญญาโทไปมาก คือ ใช้เวลาเรียน 4 ปีกว่า ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานนั้น มีค่าน้อยท่ีสุด คือ 0.27 ท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สื่อให้เห็นว่าสาขาวิชานี้มีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ที่ไล่เลี่ยพร้อม ๆ กัน 
 หลังจากแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แยกเป็นสาขาวิชา 
ระหว่างปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 แล้ว ได้น าข้อมูลมาเขียนกราฟแท่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 
ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทแยกตามสาขาวิชา  

ระหว่างปีการศึกษา 2555 2556 และ 2557 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แยกตามสาขาวิชา จากตารางที่ 1 

และภาพที่ 1 พบว่า เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทของแต่ละ
สาขาวิชาทั้ง 3 ปีการศึกษา สาขาวิชาที่นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(6.20 ภาคการศึกษา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (7.13 ภาคการศึกษา) และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (7.49 ภาคการศึกษา) 
ตามล าดับ ส่วนสาขาวิชาที่นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนมากที่สุด 3 อันดับสุดท้าย คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (12.41              
ภาคการศึกษา) สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (11.93 ภาคการศึกษา) และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (11.23 ภาคการศึกษา) 
ตามล าดับ 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยวิธีการสัมภาษณ์หัวหน้า
สาขาวิชาหรือเลขานุการประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งประเด็นที่ต้องการสนทนา 
คือ “ปัจจัยที่นักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา หรือส าเร็จการศึกษาเกินก าหนดเวลา” 
โดยได้คัดเลือกสาขาวิชาที่นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนน้อยที่สุด 3 อันดับแรก และสาขาวิชาที่นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนมากที่สุด 
3 อันดับสุดท้าย รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงข้อมูล “ปัจจัยที่นักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา หรือส าเร็จ     
              การศึกษาเกินก าหนดเวลา” 
 

  สาขาวิชาท่ีนักศึกษาใช้เวลาในการเรียนน้อยที่สุด 3 อันดับแรก มีดังนี้ 
สาขาวิชา รายชื่อผู้ให้ข้อมูล เหตุผล 

1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
    (6.20 ภาคการศึกษา) 

รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ 
(อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. ลักษณะเฉพาะของศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถ
ท าวิจัยได้เร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ก็สามารถ
ท างานวิจัยได้ 
2. สาขาวิชาฯ ก าหนดให้นักศึกษาที่ เข้ามาเรียนในภาค
การศึกษาแรกเริ่มท าวิจัยได้เลย โดยให้ท าในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
และน าไปสู่วิทยานิพนธ์ของตนเอง 
3. สาขาวิชาฯ ผลักดันให้นักศึกษาฝึกเขียนบทความทุกภาค
การศึกษา เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นต้นไป โดยให้ฝึกเขียน
หัวข้อย่อยๆ จนกลายเป็นบทความวิจัย 
4. สาขาวิชาฯ ตั้งกติกาไว้ว่าไม่อนุญาตให้นักศึกษาขยาย
ระยะเวลาในการสอบประมวลความรู้ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
และสอบวิทยานิพนธ์ ท าให้นักศึกษาไม่เกิดความล่าช้า และจบ
การศึกษาได้ตามก าหนดเวลา 

2. วิศวกรรมโยธา 
    (7.13 ภาคการศึกษา) 

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
(อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาจะพูดคุยกับนักศึกษาก่อนเริ่มเรียน เกี่ยวกับ
การท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบางคนอาจท าวิจัยประกอบการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ ควบคู่ไปกับการศึกษารายวิชา ท าให้นักศึกษา
จบการศึกษาได้เร็วข้ึน 
2. หากนักศึกษาเริ่มเขียนบทความได้เร็วมากเท่าไร จะท าให้
ได้รับการตีพิมพ์เร็วขึ้น และผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ตามก าหนดเวลา 
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สาขาวิชา รายชื่อผู้ให้ข้อมูล เหตุผล 
3. เทคโนโลยีธรณี 
    (7.49 ภาคการศึกษา) 

ผศ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล 
(หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
ธรณี) 

1. ผลงานวิจัยที่นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์มีการเตรียมข้อมูล
ล่วงหน้า บางหัวข้อเป็นโครงงานต่อเนื่องมาจากการเรียนระดับ
ปริญญาตรี 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีแผนงาน และก าหนดกรอบ
เวลาที่ชัดเจน เพื่อกระชับให้นักศึกษาด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 
3. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลงานวิจัย 

 
สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาใช้เวลาในการเรียนมากที่สุด 3 อันดับสุดท้าย มีดังนี้ 
สาขาวิชา รายชื่อผู้ให้ข้อมูล เหตุผล 

1. วิศวกรรมเกษตร 
    (12.41 ภาคการศึกษา) 

น.ส.กรรณิกา ประเสริฐสังข ์
(เลขานุการสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร) 

1. การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิศวกรรม
เกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน 
ท าให้ใช้งบประมาณสูงและเสียเวลามาก 
2. หากนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบที่ต้อง
ลงแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ที่ควบคุมยากมาก และ
บางครั้งแปลงทดสอบมีจ านวนจ ากัด อาจต้องไปขอใช้ร่วมกับ
ฟาร์ม มทส. หรือส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ท าให้เสียเวลา
เป็นอย่างมาก 
3. การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร บางครั้งต้องใช้เวลาในการทดสอบเป็นเวลานาน เช่น การ
อบแห้งค่อนข้างใช้เวลานานมาก 

4. ในช่วงปีการศึกษา 2555-2557 ครุภัณฑ์การศึกษาประจ า
ห้องปฎิบัติการอาหาร ยังไม่พร้อมต้องรองบประมาณในการ
จัดซื้อ ท าให้ต้องไปขอใช้เครื่องมือร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร บางครั้งหากชนกับช่วงที่จัดการเรียนการสอน นักศึกษา
ต้องรอคิว ท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก 

2. วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
    (11.93 ภาคการศึกษา) 

รศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ 
(หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
พอลิเมอร์) 

นักศึกษาที่เข้ามาเรียนต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรม
พอลิเมอร์ บางคนจบปริญญาตรีไม่ตรงสาย เช่น จบสาขาวิชาเคมี 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้ต้องเสียเวลาในการเรียนปูพื้นฐาน
ก่อน จึงจะเริ่มเรียนวิชาหลักของวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้ ท าให้
เสียเวลาและเกิดความล่าช้าในการส าเร็จการศึกษา 
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สาขาวิชา รายชื่อผู้ให้ข้อมูล เหตุผล 
3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
    (11.23 ภาคการศึกษา) 

อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ 
(อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

1. นักศึกษาปริญญาโทบางคนไม่ใส่ใจกับงานวิจัยที่ตนเองท า 
เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนในปีแรก หากการศึกษารายวิชาแล้ว
เสร็จก็จะเริ่มท าวิทยานิพนธ์ แต่บางคนไม่สามารถท าวิจัยให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี เพราะไม่สนใจการท างาน ไปสนใจเรื่องอื่น 
2. นักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาโทส่วนใหญ่จะรับทุนการศึกษา
ควบคู่ไปด้วย บางคนไม่สามารถบริหารเวลาในการเรียนและการ
ท างานได้ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการท าวิจัย 
3. นักศึกษาบางคนมีปัญหาส่วนตัว และปัญหาสุขภาพ บางคน
เป็นโรคซึมเศร้า เมื่อสอบวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ไม่ยอมเขียนเล่ม
วิทยานิพนธ์ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

   
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา มีสาเหตุหลัก ๆ 

ดังนี ้
1. ลักษณะเฉพาะของศาสตร์ด้านวิศวกรรมของแต่ละสาขาวิชาไม่เหมือนกัน บางสาขาวิชาสามารถท าวิจัยได้เร็ว ไม่ต้องใช้

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ก็สามารถท างานวิจัยได้ แต่บางสาขาวิชาต้องเสียเวลาในการทดสอบ ต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
ท าให้เสียเวลามาก  

2. สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเริ่มเขียนบทความ และท าวิจัยประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มการศึกษา
รายวิชาเพื่อไม่ให้เสียเวลา นักศึกษาบางคนท าวิจัยควบคู่ไปกับการศึกษารายวิชาจะท าให้นักศึกษาจบการศึกษาได้เร็วข้ึน 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการก าหนดแผนงาน และก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อวางแผนให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษา และก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าของการจัดท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางเอาไว้ 
 4. สาขาวิชามีข้อตกลงกับนักศึกษาเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาในการสอบประมวลความรู้ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และสอบวิทยานิพนธ์ หากนักศึกษาไม่ขยายเวลาในการสอบจะท าให้จบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา 

ส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาเกินก าหนดเวลา มีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยความซับซ้อนของวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรช้ินใหญ่ ๆ 
ที่มีความละเอียดและซับซ้อน ต้องใช้งบประมาณสูงและเสียเวลามาก ท าให้นักศึกษาเกิดความล่าช้า 
 2. ปัจจัยทุนการศึกษา นักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาโทส่วนใหญ่จะรับทุนการศึกษาควบคู่ไปด้วย บางคนไม่สามารถ
บริหารเวลาในการเรียนและการท างานได้ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการท าวิจัย 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล นักศึกษาบางคนมีปัญหาส่วนตัว และปัญหาสุขภาพ บางคนเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อสอบวิทยานิพนธ์
เสร็จแล้ว ไม่ยอมเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
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นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้หาข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา และท าเป็นตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างของการศึกษารายวิชา ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อน ามาวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
จะส่งผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาหรือไม่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสตูร ระดับปริญญาโท ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร 
ปีการศึกษา 
ของหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
รายวิชา วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตรวม 

1 วิศวกรรมการผลิต 2555 25 20 45 
2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 2555 23 22 45 
3 วิศวกรรมขนส่ง 2555 29 18 47 
4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 2555 24 21 45 
5 วิศวกรรมเคมี 2555 27 20 47 
6 วิศวกรรมเครื่องกล 2555 29 16 45 
7 วิศวกรรมเซรามิก 2555 25 20 45 
8 วิศวกรรมโทรคมนาคม 2555 32 16 48 
9 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 2555 22 23 45 
10 วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 25 20 45 
11 วิศวกรรมโยธา 2555 26 20 46 
12 วิศวกรรมโลหการ 2555 30 18 48 
13 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2555 24 21 45 
14 วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 32 16 48 
15 เทคโนโลยีธรณี 2555 27 20 47 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า สาขาวิชาที่ใช้เวลาในการเรียนน้อย คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (6.20 ภาคการศึกษา) 

จ านวนหน่วยกิตรายวิชา 24 หน่วยกิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (7.13 ภาคการศึกษา) จ านวนหน่วยกิตรายวิชา 26 หน่วยกิต และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (7.49 ภาคการศึกษา) จ านวนหน่วยกิตรายวิชา 27 หน่วยกิต ส่วนสาขาวิชาที่ใช้เวลาในการเรียนมากท่ีสุด 
3 อันดับสุดท้าย คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (12.41 ภาคการศึกษา) จ านวนหน่วยกิตรายวิชา 23 หน่วยกิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พอลิเมอร์ (11.93 ภาคการศึกษา) จ านวนหน่วยกิตรายวิชา 22 หน่วยกิต และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (11.23               
ภาคการศึกษา) จ านวนหน่วยกิตรายวิชา 24 หน่วยกิต จะเห็นได้ว่าสาขาวิชาที่นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนน้อย แต่ศึกษารายวิชา 
มากกว่า นักศึกษาก็สามารถส าเร็จการศึกษาได้เร็วกว่า ส่วนสาขาวิชาที่ใช้เวลาในการเรียนมาก ถึงแม้จะศึกษารายวิชาน้อยกว่า             
แต่นักศึกษายังคงส าเร็จการศึกษาข้ากว่า แสดงว่าปัจจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของการศึกษารายวิชามากหรือน้อย ไม่มีผลต่อการ
ส าเร็จการศึกษาเร็วหรือช้า 
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สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ได้แก่ ปัจจัยความ

ซับซ้อนของวิทยานิพนธ์ ปัจจัยทุนการศึกษา และปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ระหว่างปีการศึกษา 2555-
2557 สาขาวิชาที่นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่วนสาขาวิชาที่นักศึกษาใช้เวลาใน
การเรียนมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

3. ปัจจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของการศึกษารายวิชามากหรือน้อย ไม่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาเร็วหรือช้ากล่าวคือ 
สาขาวิชาที่ศึกษารายวิชามาก นักศึกษาก็สามารถส าเร็จการศึกษาได้เร็วกว่า สาขาวิชาที่ศึกษารายวิชาน้อย 

 4. จากการสนทนากลุ่ม ท าให้ได้ทราบว่าแต่ละสาขาวิชามีแนวทางอย่างไรบ้าง ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อดังต่อไปนี ้

1. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริ ญญาโท                     

แยกตามสาขาวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีตัวเลขค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาน้อยที่สุด คือ 6.20 ภาคการศึกษา คือ ใช้เวลาเรียน 2 ปีกว่า  ซึ่งถือว่านักศึกษาใช้เวลาในการเรียนเกินเกณฑ์เล็กน้อย 
ส าหรับสาขาวิชาที่มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร มีค่าเฉลี่ย 12.41 ภาคการศึกษา ซึ่งถือว่านักศึกษาใช้เวลาในการเรียนมากกว่าเกณฑ์ของการศึกษาระดับปริญญาโท คือ               
ใช้เวลาเรียน 4 ปีกวา่ 

2. เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษา
มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
     จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด มีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้ 

1) ลักษณะเฉพาะของศาสตร์ด้านวิศวกรรมของแต่ละสาขาวิชาไม่เหมือนกัน บางสาขาวิชาสามารถท าวิจัยได้เร็ว           
ไม่ต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ก็สามารถท างานวิจัยได้ แต่บางสาขาวิชาต้องเสียเวลาในการทดสอบ ต้องใช้เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ ท าให้เสียเวลามาก  

2) สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเริ่มเขียนบทความ และท าวิจัยประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มศึกษา
รายวิชาเพื่อไม่ให้เสียเวลา นักศึกษาบางคนท าวิจัยควบคู่ไปกับการศึกษารายวิชา จะท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้เร็วข้ึน 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการก าหนดแผนงาน และก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อวางแผนให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษา และก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าของการจัดท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางเอาไว้ 
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4) สาขาวิชามีข้อตกลงกับนักศึกษาเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาในการสอบประมวลความรู้ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และสอบวิทยานิพนธ์ หากนักศึกษาไม่ขยายเวลาในการสอบจะท าให้จบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา 

ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาเกินก าหนดเวลา มีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้ 
     1) การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรช้ินใหญ่ ๆ ที่มีความละเอียดและซับซ้อน 
ต้องใช้งบประมาณสูงและเสียเวลามาก ท าให้นักศึกษาเกิดความล่าช้า 
     2) นักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาโทส่วนใหญ่จะรับทุนการศึกษาควบคู่ไปด้วย บางคนไม่สามารถบริหารเวลาในการ
เรียนและการท างานได้ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการท าวิจัย 
     3) นักศึกษาบางคนมีปัญหาส่วนตัว และปัญหาสุขภาพ บางคนเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อสอบวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ไม่ยอม
เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโท ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เป็นการรวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา และเกินเวลาที่ก าหนด หากมี
จ านวนข้อมูลของรุ่นปีการศึกษามากกว่านี้จะได้ข้อมูลที่มีความแม่นตรงยิ่งขึ้น เพื่อจะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือของ รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ อาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัย ที่ท่านได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณผู้บริหารส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีให้การสนับสนุนพนักงานสายสนับสนุนได้มีโอกาส
น าผลงานวิจัยเสนอในการประชุมเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และน าผลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ
ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีให้ก าลังใจในการท าวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อแนะน าวิชาชีพด้านวิศวกรรม รูปแบบอบรมออนไลน์ ศึกษาเรียนรู้
พื้นฐานของการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการท าความ
รู้จักมหาวิทยาลัย ศึกษาผลจากการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศรู้จักส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการอบรม ศึกษาผลการจัดอบรมต่อชุดความคิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการ
อบรมออนไลน์ผ่านทางการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ทางไกล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยปฏิบัติการ โดยการสร้างแบบสอบถาม
จ าแนกเป็นการประมาณค่า ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ประเมินผลก่อนและหลังการอบรม เพื่อรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
ระดับการรับรู้ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และความสนใจเข้าศึกษาต่อที่ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
พบว่า ก่อนและหลังการอบรม นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในทุกตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ข้อมูลทางอ้อม โดยให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม ทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้าน AI ทักษะการแก้ปัญหา ความมั่นใจใน
การสื่อสาร ทักษะการน าเสนอ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ปรากฏว่า ก่อนและหลังการอบรมทุกตัวช้ีวัดมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น       
โดยทักษะด้านความรู้ AI มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดจาก 1.92 เพิ่มเป็น 3.76 การประเมินชุดความคิดก่อน-หลังการอบรม พบว่า 
การอบรมไม่ได้ส่งผลต่อชุดความคิดอย่างมีนัยส าคัญ ผลจากการส ารวจความสนใจเข้าศึกษาต่อส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลังการอบรมพบว่า ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม สนใจสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 42.9 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 33.3 และสาขาวิชาวิศกวรรมเคมี ร้อยละ 28.6 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การเลือกศึกษาต่อ ปัญญาประดิษฐ์ 
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Abstract  
The research aimed to study the promotion of the Institute of Engineering through an online workshop on 

Artificial Intelligence for senior high school students to introduce the engineering profession, which concerned 
the topic of fundamental knowledge on the usage of artificial intelligence, basic concept of engineering, 
introduction and promotion Suranaree University of Technology (SUT), especially the Institute of Engineering. 
This research also studied the impact of the online workshop on the mindset of the participants. Zoom meeting 
program was used as a method of communication. A questionnaire was used as a data collection tool. The 
participants were asked to evaluate their opinions on each statement on a 5-point Likert scale before and after 
the workshop. The researcher then used the filled-out questionnaires to assess the perception level of the 
Institute of Engineering, SUT, and the interest to continue their study at the institute. The result showed that 
after the workshop, the respondents gave higher scores than those of before in every indicator. There were five 
aspects that the organizer asked the participants to evaluate themselves: the aspects of AI knowledge, problem-
solving, confidence in communicating, presentation skills, and team-working skills. The indirect data analysis 
showed that the scores given to all the mentioned aspects were high after the workshop. The aspect of AI 
knowledge increased the highest from the average of 1.92 to 3.76. The assessment of the mindset before and 
after the workshop suggests that the workshop did not significantly affect the mindset of the participants. After 
the workshop, the survey on the interest of continuing the study at the Institute of Engineering, SUT shows that, 
42.9% of the participants are interested in the School of Computer Engineering, 33.3% are interested in the 
School of Electronics Engineering, and 28.6% are interested in the School of Chemical Engineering, respectively. 
 

Keywords: public relations, workshop, High school students, Choosing to study, Artificial intelligence 

 
บทน า  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เห็นได้จากตัวเลขปริมาณการใช้ การจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปริมาณการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น 
รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน หรือการบริการจัดการธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องเข้าถึงโลก
ดิจิทัลมากขึ้นเพื่อประยุกต์การด าเนินการและเพื่อให้การเรียนการสอน การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ แม้ในขณะปัจจุบันจะมีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(2564) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ส่งผลอย่างสูงที่เทคโนโลยีจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่
ส าคัญส าหรับหลายคน ซึ่งเทคโนโลยีก็ยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคง
ส่งผลกระทบ ท าให้มีการปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย ระบบคลาวด์ ระบบ
รักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีส าหรับการท างานร่วมกัน และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่าง
มากในการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอน การใช้ชีวิต และการท ากิจกรรมต่าง ๆ อีกหนึ่ง
เทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างสูงในปัจจุบัน คือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นหนึ่งในเทรนด์เทคโนโลยีล้ าสมัย             
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อาจกล่าวได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีค่ามากยิ่งขึ้นในการช่วยจัดการกับปริมาณข้อมูลที่
เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ ประเมินอัตราการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความส าเร็จของมาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายของเช้ือ ที่ช่วยให้เราคาดการณ์ความต้องการในการใช้บริการจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ ในด้านความท้าทาย          
เชิงธุรกิจ คือ การเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมของมนุษย์จะเกิดทางออนไลน์มากข้ึน เรื่อยไปจนถึง
สภาพแวดล้อมการท างานเสมือนจริง และบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งของ AI ในทางวิศวกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศในการช่วยผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศและของโลก AI ช่วยในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับเทคโนโลยี มุ่งเน้นในการสร้างหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์โลกอนาคต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีรุ่นแรก ในเดือนพฤษภาคม 2536 
ภายใต้การบริหารจัดการของส านักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและส านักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ต่อมา มหาวิทยาลัยได้รวมทั้ง
สองส านักวิชาดังกล่าวและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจากส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าด้วยกัน รวมทั้งสิ้น 14 สาขาวิชา จัดตั้ง
เป็น ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบัน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส านักวิชา 1 ใน 8 ส านัก
วิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีหน้าที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ พันธกิจที่ส าคัญของส านักวิชา คือ การวิจัย การบริการวิชาการ และการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (2561) ซึ่งพันธกิจด้านการบริการวิชาการมุ่งเน้นการอบรม สัมมนา จัดกิจกรรมค่ายเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ค่ายวิศวะสุรนารี และค่ายพื้นฐานทางวิศวกรรม ที่ทางส านักวิชาบริหารจัดการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การรับรู้ถึงส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาชนภายนอก ที่มุ่งเน้น
การดึงดูดผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนในวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อในอัตรา
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนาจึงต้องจัดในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ด้วยการจัดอบรมหรือสัมมนา
ออนไลน์แทน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของประเทศ ส านักวิชาจึงจัดโครงการอบรมพื้นฐานทางการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ AI ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรูปแบบออนไลน์ข้ึน เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนท่ีสนใจพื้นฐานเรื่องของการใช้
งานปัญญาประดิษฐ์และความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ผู้วิจัยในฐานะที่ได้รับมอบหมายจัดกิจกรรม จึงด าเนินการวิจัยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัญญาประดิษฐ์          
โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในช่ือการอบรม 
Basic AI For High School Student ในรูปแบบออนไลน์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจการศึกษาความรู้
พื้นฐานทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI รวมถึงการอบรมให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังการเป็นแบบสอบถาม          
เชิงวิเคราะห์เรื่องการรับรู้ข้อมูลของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และแบบสอบถามความสนใจในการ
เข้าศึกษาต่อ การประเมินทักษะแต่ละด้านของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประเมินแนวความคิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน    40 คน โดยจ าแนกเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 26 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 14 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาผลจากการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากท่ัวประเทศรู้จักส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีผา่นการอบรม 
2. เพื่อศึกษาผลการจัดอบรมต่อชุดความคิดของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในการอบรมออนไลน์ 
3. เพื่อศึกษาผลการวเิคราะห์การรับรู้ และแนวโน้มการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนาร ี

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ในหัวข้อพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่  15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00–17.00 น. มีการประชาสัมพันธ์มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ รวมถึงไลน์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(ภาพที่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปีที่ 5 
จ านวน 26 คน และช้ันปีที่ 6 จ านวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยการแจกแจงความถี่ ค านวณค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แนะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล            
ทั้งสองส่วนบูรณาการเข้าด้วยกัน  
 แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งก่อนและหลังการอบรม จ าแนกเป็น 5 ตอน ได้แก่ การประเมินระดั บการรับรู้                 
ถึงส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประเมินตนเอง การประเมินความรู้ในการอบรม การประเมิน                   
ชุดความคิดของผู้อบรม และการสอบถามความสนใจเข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดย สร้าง
ค าถามปลายปิดแบบประมาณค่า (Rating Scale) จ าแนกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 
ภาพที่ 1 ประชาสัมพันธ์การจดักจิกรรม 
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ผลการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้ถึงส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic AI For High School Student ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งก่อนและหลังการอบรม การวิเคราะห์แบบสอบถาม เรื่องการประเมินระดับ
การรับรู้ถึงส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ก่อนและหลังการอบรมทุกตัวช้ีวัดมีค่าเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น การประเมินผลของระดับการรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.12 เป็น 3.90 การประเมินผลการ
รู้จักส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2.46 เป็น 3.90 และการประเมินความสนใจเข้าศึกษาต่อส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มทส. ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.50 เป็น 4.00 ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเรื่องการประเมินระดับการรบัรู้ของผู้ร่วมกิจกรรม ก่อน-หลังการอบรม 

 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จากทักษะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้าน AI ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการน าเสนอ และทักษะการ
แก้ปัญหา จากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของการประเมินตนเองทุกตัวช้ีวัดมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ผลการประเมิน
ตนเองที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือการประเมินความรู้ด้าน AI มีค่าเฉลี่ยจาก 1.92 เพิ่มเป็น 3.76 เนื่องจาก ก่อนการอบรม
นักเรียนยังไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น ผลการประเมินหลังการอบรมนักเรียนจึงมีความรู้ด้าน AI              
เพิ่มมากขึ้น ส่วนตัวช้ีวัดที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น น้อยที่สุดในการประเมินตนเองทั้ง 5 ด้าน คือ การประเมินตนเองด้านทักษะการท างาน
เป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยจาก 3.35 เพิ่มเป็น 3.76 เนื่องจาก การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์จึงไม่สามารถฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่มได้ 
อีกทั้งนักเรียนไม่ได้พบผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มเดียวกันในบรรยากาศจริง มีเพียงแค่ปรึกษาการท างานกลุ่มผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ทางไกลเท่านั้น ส่วนผลการประเมินตนเองด้านทักษะการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยจาก 2.54 เพิ่มเป็น 3.86 ด้านทักษะการ
น าเสนอ มีค่าเฉลี่ยจาก 2.88 เพิ่มเป็น 3.71 และทักษะการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยจาก 3.08 เพิ่มเป็น 3.86 ดังแสดงในภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 ผลการประเมินตนเอง ในทักษะ 5 ด้าน ก่อน-หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจชุดความคิดของผู้เข้าร่วมการอบรม ก่อน-หลังการอบรม รูปแบบค าถามในการประเมินชุดความ
คิดเห็นของผู้ร่วมอบรม จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ชุดความคิดแบบตายตัวไม่พัฒนาขึ้น (Fixed Mindset) และชุดความคิดแบบ
เติบโตและพัฒนาได้ (Growth Mindset) (ชัชวาลย์ ศิลปกิจ, อรวรรณ ศิลปกิจ และรสสุคนธ์ ชมช่ืน, 2558) การส ารวจชุด
ความคิดก่อนและหลังการอบรมแสดงในตารางที่ 1 ในชุดความคิดแบบตายตัว พบว่า ข้อค าถามที่ว่า (ข้อ 1) “ฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นฐานความฉลาดของฉันได้” จากค่าเฉลี่ย 3.08 เพิ่มขึ้นเป็น 3.38 (ข้อ 4) เช่นเดียวกับการเขียนใน
ข้ออื่น ๆ “ฉันสามารถท าบางสิ่งบางอย่างให้แตกต่างออกไป แต่ส่วนส าคัญที่เป็นตัวฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้” จากค่าเฉลี่ย 
3.81 ลดลงเป็น 3.71 (ข้อ 6) “คนที่เก่งจริง ๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม” จากค่าเฉลี่ย 2.77 เพิ่มขึ้นเป็น 3.05 (ข้อ 7)            
“ ฉันหลีกเลี่ยงท่ีจะต้องเผชิญสิ่งใหม่ ๆ เพราะรู้สึกกดดัน” จากค่าเฉลี่ย 2.96 เพิ่มขึ้นเป็น 3.10 (ข้อ 9) “เมื่อใดท่ีฉันต้องใช้ความ
พยายามฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่เก่งจริง” จากค่าเฉลี่ย 3.35 ลดลงเป็น 3.33 (ข้อ 10) “ถ้าเรื่องที่จะท านั้น ฉันคิดว่าไม่ส าเร็จ 
ฉันเลือกที่จะไม่ลงมือท าแต่แรก” จากค่าเฉลี่ย 2.69 ลดลงเป็น 1.53 ตามทฤษฎี (ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ และคณะ, 2558) หากชุด
ความคิดตายตัวของ  ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของชุดความคิด โดยค่าเฉลี่ยชุดความคิดแบบตายตัวควร
ลดลงหลังการอบรม แต่ผลการวิเคราะห์ พบว่า ชุดความคิดแบบตายตัว ข้อค าถามที่ 1, 6, 7 และ 10 มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น               
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน เนื่องจากเนื้อหาและรูปแบบการอบรมยังไม่สามารถลดค่าเฉลี่ยความคิดแบบตายตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
ได้ แต่ข้อค าถามที่ 4 และ 9 มีค่าเฉลี่ยที่ลดลง จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

การส ารวจชุดความคิดก่อน-หลังการอบรม ในชุดความคิดแบบเติบโต พบว่า ข้อค าถามที่ว่า (ข้อ 2) “ฉันสามารถเพิ่ม
ความฉลาดขึ้นอย่างชัดเจน ได้แน่นอน” จากค่าเฉลี่ย 3.92 เพิ่มขึ้นเป็น 4.24 (ข้อ 3) “ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ว่าฉันจะ
เป็นคนอย่างไรก็ตาม” จากค่าเฉลี่ย 4.15 ลดลงเล็กน้อยเป็น 4.14 (ข้อ 5)  “ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบพื้นฐานของ
ความเป็นตัวเองได้เสมอ” จากค่าเฉลี่ย 3.96 เพิ่มขึ้นเป็น 4.05 (ข้อ 8) “เวลาเผชิญสิ่งที่ท้าทายหรือยาก ฉันจะพยายามขึ้นไม่
ท้อถอย” จากค่าเฉลี่ย 3.77 เพิ่มขึ้นเป็น 4.05 ซึ่งตามทฤษฎี (ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ และคณะ , 2558) หากชุดความคิดแบบเติบโต
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเปลี่ยน ซึ่งค่าเฉลี่ยชุดความคิดแบบเติบโตควรเพิ่มขึ้นภายหลังการอบรม ผลการวิเคราะห์ พบว่า ชุดความคิด
แบบเติบโต ข้อค าถามที่ 2, 5, 8 มีค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน แต่ข้อค าถามที่ 3 มีค่าเฉลี่ยที่ลดลง จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน เนื่องจาก การอบรมจัดเพียง 4 ช่ัวโมง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของผู้เข้าร่วมอบรมได้ 
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 ผู้วิจัยได้ประเมินแนวความคิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส ารวจแนวความที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือคงเดิม จาการเข้าร่วม
กิจกรรมผลการประเมินชุดความคิดทั้งแบบตายตัวและแบบเติบโต เปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมแสดงให้เห็นว่า การอบรม
ผ่านสื่อออนไลน์นั้นไม่ส่งผลต่อชุดความคิดของผู้เข้าอบรมอย่างมีนัยส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 การส ารวจแนวความคิดของผู้เข้าร่วมการอบรม ก่อน-หลังการอบรม 

ข้อค าถาม 
ประเภท 

ชุดความคิด 

ก่อน หลัง 

�̅� SD �̅� SD 

1. ฉันเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ แต่ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานความฉลาดของฉันได้ ตายตัว 3.08 1.17 3.38 1.09 
2. ฉันสามารถเพิ่มความฉลาดขึ้นอย่างชัดเจน ได้แน่นอน เติบโต 3.92 0.67 4.24 0.61 
3. ฉันสามารถเปลีย่นแปลงตัวเอง ไมว่่าฉันจะเป็นคนอย่างไรก็ตาม เติบโต 4.15 0.60 4.14 0.83 
4. ฉันสามารถท าบางสิ่งบางอย่างให้แตกต่างออกไป แตส่่วนส าคญัที่เป็นตัวฉัน

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้
ตายตัว 

3.81 0.88 3.71 0.98 
5. ฉันสามารถเปลีย่นแปลงองค์ประกอบพ้ืนฐานของความเป็นตัวเองไดเ้สมอ เติบโต 3.96 0.65 4.05 0.79 
6. คนท่ีเก่งจริง ๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม ตายตัว 2.77 1.09 3.05 1.17 
7. ฉันหลีกเลี่ยงท่ีจะต้องเผชิญสิ่งใหม่ๆ  เพราะรู้สึกกดดัน ตายตัว 2.96 1.19 3.10 1.27 
8. เวลาเผชิญสิ่งที่ท้าทายหรือยาก ฉนัจะพยายามขึ้นไม่ท้อถอย เติบโต 3.77 0.70 4.05 0.84 
9. เมื่อใดที่ฉันต้องใช้ความพยายามฉนัรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่เก่งจริง ตายตัว 3.35 0.96 3.33 1.28 
10. ถ้าเรื่องที่จะท าน้ัน ฉันคิดว่าไม่ส าเร็จ ฉันเลือกที่จะไมล่งมือท าแต่แรก ตายตัว 2.69 1.20 2.95 1.53 

 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความรู้หลังการอบรม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัดความรู้ตามหัวข้อที่ได้จากการอบรม 

ผลวิเคราะห์พบว่า หลังการอบรมความรู้ด้านการท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 3.8 ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.6 ประโยชน์ของ
โครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.7 การน าเสนอผังความคิด มีค่าเฉลี่ย 4.2 และการน าเสนอโปรเจคมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.9 ดังแสดงในภาพที่ 4 
จากการทดสอบความรู้พื้นฐานในเนื้อหาหลังการอบรม คะแนนเต็ม 15 คะแนน พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมท าส่วนใหญ่ได้
คะแนนจากแบบทดสอบความรู้เกิน ร้อยละ 50 ของแบบทดสอบ โดยช่วงคะแนนมากท่ีสุด คือ ช่วง 7-9 คะแนน มีจ านวน 10 คน 
ส่วนในช่วงคะแนนอ่ืน ๆ พบว่า ช่วง 5-7 คะแนน มีจ านวน 6 คน ช่วง 8-10 คะแนน มีจ านวน 7 คน ช่วง 11-13 คะแนน มีจ านวน 
5 คน และช่วง 13-15 คะแนน มีจ านวน 3 คน ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 4 ผลการประเมินความรูผู้้เข้าร่วมกิจกรรมหลังการอบรม 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงผลการวดัความรู้หลังการอบรม 
 

ผู้วิจัยได้ส ารวจความคิดเห็นด้านการสนใจเข้าศึกษาต่อ ที่ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อน
และหลังการอบรม พบว่า ก่อนการอบรมนักเรียนมีความสนใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 38.5 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ร้อยละ 34.6 และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร้อยละ 30.8 ผลการส ารวจ
หลังการอบรม พบว่า นักเรียนมีความสนใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 42.9 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 33.3 และสาขาวิชาวิศกวรรมเคมี ร้อยละ 28.6 ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ผลการส ารวจความสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก่อน-หลังการอบรม 
 

สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาวิจัย การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อแนะน า

วิชาชีพด้านวิศวกรรมและประชาสัมพันธ์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์นั้น จากแบบสอบถามทั้ง 5 ตอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
รับรู้ถึงส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และความสนใจเข้าศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยของทุกตัวช้ีวัดที่เพิ่มขึ้น
สรุปได้ว่า นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมรู้จัก เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัย และสนใจในการเข้าศึกษาต่อส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะชัย อวนวัง , ภาสกร ธนศิระธรรม, และนฤมล อินทิรักษ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง               
ผลของการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันจากพ่ีสู่น้องด้วยภูมิสารสนเทศ และงานวิจัยของ พิศาล เครือสิต และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลทางอ้อม จากการประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทักษะ 5 ด้าน ผลวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
อบรมเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานด้าน AI พบว่า ทุกทักษะมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านความรู้ AI สรุปได้ว่า รูปแบบการอบรมได้
ฝึกทักษะและพัฒนาทั้ง 5 ด้านได้อย่างดี ตามแบบสอบถามที่ได้ท าการประเมินไว้ก่อนหน้า การประเมินความรู้หลังการอบรม             
การวิเคราะห์ข้อมูลทางตรง พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินความรู้ทุกข้ออยู่ในด้านที่ดีถึงดีมาก และคะแนนการทดสอบหลังการ
อบรม คะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่วนใหญ่นักเรียนมีคะแนนมากกว่า ร้อยละ 50 ของการท าแบบทดสอบ  

การวิเคราะห์ด้านชุดความคิดแบบตายตัว คาดหวังว่าทุกข้อค าถามหลังการอบรมต้องมีค่าเฉลี่ยที่ลดลง แต่มีเพียง 2           
ข้อค าถามลดลง เป็นไปตามความคาดหมาย ส าหรับชุดความคิดแบบเติบโต เป็นไปตามความคาดหมาย 3 ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น สรุปได้ว่า การอบรมไม่ส่งผลต่อชุดความคิดของผู้เข้าอบรมอย่างมีนัยส าคัญ ผลจากการส ารวจความสนใจเข้าศึกษาต่อ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก่อนและหลังการอบรมนักเรียนมีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มากถึง 
ร้อยละ 42.9 เป็นไปได้ว่าการอบรมพื้นฐานทาง AI ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจและสนใจต้องการศึกษาต่อทางด้านปัญญาประดิษฐ์และ
ด้านที่เกีย่วข้องกับการอบรมครั้งนี้มากข้ึน 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัย การประเมินผลการรับรู้และรู้จักส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น หลังการร่วมกิจกรรม 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว์ ขัติวงษ์ (2562) เป็นไปตามสมมติฐาน การวิเคราะห์การรับรู้ถึงส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ความสนใจเข้าศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดอบรมได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ดีมาก 
เนื่องจากรูปแบบการอบรมที่มีความสนุกและเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกเนื่องจากเป็นรูปแบบออนไลน์ 
จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ผลการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากทักษะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้
ด้าน AI ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการน าเสนอ และทักษะการแก้ปัญหา จากแบบสอบถามผู้เข้าร่วม
กิจกรรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของการประเมินตนเองทุกตัวช้ีวัดมีค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับการประเมินผล
ทางตรงและทางอ้อมกับผู้เข้าร่วมการอบรมมีตัวช้ีวัดที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในเนื้อหา สนใจในกิจกรรมที่
เกิดขึ้น แต่การประเมินด้านการส ารวจชุดความคิดยังไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ชุดความคิดแบบตายตัว ควรมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม แต่ผลการประเมินพบว่า ชุดความคิดอบบตายตัว มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาลย์ 
ศิลปกิจ และคณะ (2558) ในการประเมินผลวัดความรู้หลังการอบรม พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมท าส่วนใหญ่ได้คะแนนจาก
แบบทดสอบความรู้มากกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามมติฐานท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้จากหัวข้อการอบรมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
ในการวิจัยครั้งต่อไปจักด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม การเก็บข้อมูล การสร้างแบบสอบถามแล ะชุดค าถามให้
สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเนื้อหาในการอบรมมากยิ่งข้ึน และเพิ่มกลุ่มประชากรในการวิจัยให้มีจ านวนที่มากข้ึน  
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การวิเคราะห์ผลการเรียนระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
An Analysis of Student Academic Performance on Undergraduate Students in 
the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology 
ปิยธิดา ปัญหาราช1*  
Piyatida Punharach1* 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยระดับมหาวิทยาลัย กับผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจ าแนกตามประเภทของกลุ่ม
โรงเรียน รอบการรับ และจังหวัด เพื่อวางแผนการรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประเมินสถานการณ์การรับนักศึกษาใน
รอบปีถัดไป และการวางแผนกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เกี่ยวกับข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการเรียน
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ตัวแปรกลุ่มผลการเรียนเฉลี่ยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และผล
การเรียนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากโรงเรียนกลุ่ม 1 มีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจระดับสูงที่สุด โดยที่รอบการรั บนักศึกษา TCAS 1 
นักศึกษามีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจระดับสูงที่สุด ส่วนตัวแปรกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่น ๆ นั้น พบว่าไม่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งท าให้สามารถใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีต่อไป  

 

ค าส าคัญ: กลุ่มโรงเรียน รอบการรับ กลุ่มจังหวัด ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผลการเรียนระดับมหาวิทยาลัย  
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Abstract  
The objective of this research was to study and compare the relation between student academic 

performance in secondary education and at the university level of undergraduate students in the Institute of 
Engineering, Suranaree University of Technology. For the analysis, the data were categorized into three groups, 
segmentation by admission method, school groups, and province groups. The analysis results could be used to 
assess the situation for the next year admission, to promote programs, as well as to plan relevant activities and 
projects in the future. Information on first-year Engineering students’ GPAs and their high-school GPA were 
records provided by the Center for Educational Service. The data acquired then were analyzed using frequency, 
percentage, mean, and standard deviation.The study showed that, regarding the comparison between their 
academic performance in high school and university, the students from the school in Group 1 indicated the 
most satisfying academic performance. The admission “TCAS 1” had yielded the most satisfying result of 
students’ GPAs. When considering the province groups between the NAKHONCHAIBURIN group (Nakhon 
Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram, Surin), the Khon Kaen group, and the group of other provinces, it was found 
that the province groups did not affect student academic performance. All these results could further be used 
in the planning of student admission, activities, projects of the Institute of Engineering in the years to come.  
 

Keywords: School Group, University Admission, Provinces Group, Institute of Engineering,  
                        Student academic performance 
 

บทน า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปลี่ยนรูปแบบการรับนักศึกษาจากระบบ Admission มาเป็นระบบ TCAS (Thai 

University Central Admission System) ตามที่ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ก าหนดตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังไม่เคยมี
การวิเคราะห์ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษากับผลการเรียนในระดับบมหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดย
ผู้วิจัยสนใจปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังจากเปลี่ยนรูปแบบการรับนักศึกษา จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
เรียนของนักศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กับระดับปริญญาตรี โดยจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน รอบการรับเข้าศึกษา และ
กลุ่มจังหวัด 

เอื้ออารี กัลวทานนท์ และสรัญญา ชมฉัยยา (2558) ศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม” ผลการวิจัยพบว่า การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางและ
ระบบรับตรงไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา และ การแจกแจงแบบที   
(t-Distribution) พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางสูง
กว่านักศึกษาท่ีคัดเลือกจากการสอบระบบรับตรง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (2562) ศึกษา “วิเคราะห์ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรีที่รับสมัครด้วยระบบ 
TCAS รับเข้าปีการศึกษา 2561” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษาและขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร              

http://campus.sanook.com/exam/admission/
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าความแตกต่างของผลการเรียนมากที่สุดอยู่ที่ 0.86 ซึ่งหมายความว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหากรับนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในช้ันมัธยมอยู่ที่ 3.50 เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอาจมีผลการเรียนเฉลี่ยลดลง 0.86 
ท าให้ผลการเรียนเฉลี่ยเหลือเพียง 2.64  

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการเรียนนักศึกษาในช้ันปีที่ 1 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,304 คน          
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2,518 คน และ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2,332 คน โดยศึกษาการแบ่งกลุ่มโรงเรียน รอบการรับ 
(TCAS) และกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในปีต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลการเรียนระดับปริญญาตรีจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลการเรียนระดับปริญญาตรีจ าแนกตามรอบการรับเข้าศึกษาของนักศึกษา 
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลการเรียนระดับปริญญาตรีจ าแนกตามจังหวัดในกลุ่ม นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา 

ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) จังหวัดขอนแก่น และอื่น ๆ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นข้อมูลผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563                 
ที่เป็นผลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และผลการเรียนในช่วงปีแรกของการศึกษาที่ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวมีนักศึกษาปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,304 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
2,518 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 2,332 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตามกลุ่มตัวอย่าง 

โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี  1 วิเคราะห์จากการแบ่งกลุ่มโรงเรียน  โดยได้แบ่งกลุ่มของโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี  
 กลุ่มที ่ 1 หมายถึง โรงเรียนทีม่ีชื่อเสียงด้านการจดัการเรียนสอนวิทยาศาสตร์เด่นชัด  
 กลุ่มที ่ 2 หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลประจ าจังหวัดหรือโรงเรียนมีช่ือเสียงประจ าจังหวัด  
 กลุ่มที ่ 3 หมายถึง โรงเรียนอื่นๆ ทั่วไปนอกเหนือจากกลุ่มที ่1 และ 2   
 กลุ่มที่  4 หมายถึง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1 ถึง 3 
ส่วนท่ี  2 วิเคราะห์จากรอบการรับนักศึกษา ดังนี้  

TCAS 1 รับแบบยื่นด้วยแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio)  
TCAS 2 รับแบบโควตา้พื้นที่ 
TCAS 3  รับตรงร่วมกัน 
TCAS 4  รับแบบแอดมิชช่ัน 
TCAS 5 รับตรงแบบอิสระ 

http://campus.sanook.com/exam/admission/
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อื่น ๆ   รับแบบอื่น และการโอนย้ายจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ส่วนท่ี  3 วิเคราะห์จากกลุ่มจังหวัด โดยแบ่งเป็นกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดบุรีรัมย์, 

จังหวัดสุรินทร์) จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
สุรนารีมาจากกลุ่ม 5 จังหวัดนี้ประมาณ 45-50 % ซึ่งเป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,304 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
2,518 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 2,332 คน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

จากข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า             
ในปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2563  นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยในช้ันปีที่ 1 (GPAX) คิดเป็น 2.23, 2.25 และ 2.15 
ตามล าดับ โดยผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาปีการศึกษา 2562 สู งกว่า ปีการศึกษา 2561 และ 2563 และผลการเรียนเฉลี่ย
รวมทั้ง 3 ปีการศึกษาเท่ากับ 2.21 นอกจากนี้ยังพบว่า แนวโน้มส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในมหาวิทยาลัย           
มีค่าสูงกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการเ รียนเฉลี่ยของระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่าผลการเรียนเฉลี่ยของระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ปีการศึกษา  

จากการวิเคราะห์โดยจ าแนกตามกลุ่มจังหวัด พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มสูง
กว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักศึกษาจากกลุ่มจังหวัดอื่นทุกปีการศึกษาโดยอาจเกี่ยวข้องกับจ านวนนักศึกษาจากจังหวัด
นครราชสีมามีจ านวนสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ มาก ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการเรียนของนักศกึษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – ปีการศึกษา 2563 
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ภาพที่ 1 ผลการเรยีนเฉลี่ยของนักศึกษา 3 ปีการศึกษาจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งตามกลุ่มโรงเรียนจะพบว่า นักศึกษาใน
กลุ่มที่ 1 มีผลการเรียนสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้นักศึกษาในกลุ่มที่ 3 (รวม 3 ปีการศึกษา จ านวน 4,378 คน) มีผล
การเรียนเฉลี่ยต่ าที่สุด ซึ่งมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่ากลุ่มที่ 2 (รวม 3 ปีการศึกษา จ านวน 2,226 คน) กลุ่มที่ 4 (รวม 3 ปี
การศึกษา จ านวน 427 คน) และกลุ่มที่ 1 (รวม 3 ปีการศึกษา จ านวน 123 คน) ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา 3 ปีการศึกษาจ าแนกตามรอบการรับ 
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จากการวิเคราะห์ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา 3 ปีการศึกษาจ าแนกตามรอบการรับนักศึกษาพบว่า ผลการเรียนเฉลี่ย
ของนักศึกษาที่รับเข้าแบบ TCAS 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนสูงที่สุด โดยจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในรอบ TCAS 1 จะมีจ านวนมากที่สุดโดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 จาก 36.28 % เป็น 53.97 % และ 46.53 % ใน         
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ตามล าดับ และนักศึกษาที่รับเข้าในรอบ TCAS 5 และ รอบอื่น ๆ มีผลการเรียนเฉลี่ย    
ต่ ากว่าอย่างชัดเจน โดยมีจ านวนนักศึกษารวมประมาณ 7-13 % ของการรับท้ังหมด ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา 3 ปีการศึกษาตามรอบการรับจ าแนกตามผลการเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และผลการเรยีนระดับปรญิญาตร ี

 
ค่าสหสัมพันธ์ (R²) มีค่า 56.8 % ซึ่งค่อนข้างต่ าสอดคล้องกับงานวิจัยของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2562) เอื้ออารี กัลวทานนท์ และสรัญญา ชมฉัยยา (2558) ที่พบว่า ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่าผลการเรียน
ในระดับมหาวิทยาลัย และไม่สัมพันธ์กับผลการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ผลการเรียนต่ ากว่า 3.25 และกลุ่มที่ผลการเรียนสูงกว่า 3.25 พบว่า นักเรียนที่มีผล
การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ ากว่า 3.25 มีแนวโน้มผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัยต่ ากว่า 2.10 ในขณะ                   
ที่นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่า 3.25 มีแนวโน้มผลการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยสูงกว่าเฉลี่ย 2.00   
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ภาพที่ 4 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา 3 ปีการศึกษาจ าแนกตามกลุม่นครชัยบรุินทร์ ขอนแก่น และอื่น ๆ 

 ทั้งนี้จากผลการศึกษาในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์) 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่น ๆ พบว่า มีผลการเรียนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยนักศึกษากลุ่มจังหวัดนครราชสีมามีผลการเรียนเฉลี่ย
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม ท้ัง 3 ปีการศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลการเรียนเฉลี่ยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการเรียนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนกลุ่ม 

1 มีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจระดับสูงที่สุด และโรงเรียนกลุ่มที่ 3 มีผลการเรียนต่ าที่สุด โดยนักศึกษาที่รับเข้าในรอบการรับ
นักศึกษา TCAS 1 มีผลการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจระดับสูงท่ีสุด และผลการเรียนเฉลี่ยจ าแนกตามจังหวัดมีผลการเรียนเฉลี่ยใกล้เคียง
กัน โดยจังหวัดสุรินทร์มีผลการเรียนเฉลี่ยในช้ันปีที่ 1 ของนักศึกษา 3 ปีการศึกษาสูงกว่า กลุ่มนครชัยบุรินทร์ และจังหวัดอื่น  ๆ              
ซึ่งจากผลการวิจัยท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการรับนักศึกษา กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ในปีต่อไป   
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากลุ่มโรงเรียน และรอบการรับนักศึกษามีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา โดยการ

วิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาผลการเรียนของกลุ่มโรงเรียนประจ าอ าเภอเพิ่มเ ติม เพื่อน าข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และโครงการต่างๆ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
 กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ให้มากขึ้น และควรเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะ 
ความรู้ให้กับโรงเรียนในกลุ่ม 1, 2 และ 3 โดยเฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้นควรเน้นการรับนักศึกษาในรอบ 
TCAS 1 เป็นหลัก 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งข่าวสารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยังนิสิตและ
ผู้ปกครอง จากเดิมการส่งข่าวสารมี 6 ช่องทาง คือ website e-mail  Facebook line SMS/โทรศัพท์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งท าให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ซ้ าซ้อนหลายช่องทาง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็น
เอกภาพ จึงได้ปรับปรุงการท างานโดยการลดช่องทางการเผยแพร่จาก 6 ช่องทางเหลือเพียงช่องทางเดียวคือ แอปพลิเคชัน 
(Application) นอกจากจะสามารถส่งข่าวได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานของบุคลากร 
รวมถึงนิสิตและผู้ปกครองสามารถรับทราบข่าวสารได้ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ตโฟนและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลของ
การด าเนินการในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์การส่งข่าวสารถึงนิสิตแบบออนไลน์ คือ แอปพลิเคชัน 
(Application) จากการส ารวจความคิดเห็นความต้องการรับข่าวสาร ซึ่งเป็นช่องทางที่ต้องการของนิสิตระดับปริญญาตรีปัจจุบัน 
โดยการปรับปรุงพัฒนาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ดังกล่าว จะส่งผลให้นิสิตได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  

 
ค าส าคัญ: สื่อประชาสัมพันธ์ นิสิต ผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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Abstract  
This study aimed to develop public relations media for sending news from the Faculty of Engineering 

to students and parents. Originally, there were 6 channels of information sending, namely website, e-mail, 
Facebook, line, SMS/telephone, and public relations boards which allow students and parents to receive 
duplicate information in multiple channels. To provide information to the target group thoroughly and in unity, 
therefore, the work has been improved by reducing the distribution channel from 6 to only one channel namely 
application. In addition to being able to send news easily and quickly, it also reduces the process and time of 
work and students and parents can receive timely news anytime, anywhere via smartphones and the Internet. 
As a result of this action, the Faculty of Engineering has developed an effective form of public relations channel 
for communicating with students via the "Online Application" which is a preferred channel according to the 
survey of current undergraduate students. By improving and developing of such online public relations media 
channel, the students will receive the information quickly and up-to-date. 

 
Keywords: Media, Students, Parents, Faculty of Engineering  
 
บทน า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับคณะ ประกอบด้วย บุคลากรภายใน
คณะ ผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต นิสิตเก่า ชุมชน สื่อมวลชน และหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรก ๆ คือ นิสิต
ปัจจุบัน และผู้ปกครอง ซึ่งจากความส าคัญดังกล่าว การให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น จึงเป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ดี สร้างความผูกพัน รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันน ามาซึ่งการบอกต่อและสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์    
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนแก่นิสิตและผู้ปกครอง จึงเป็นภารกิจที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้
ความส าคัญ นอกเหนือจากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิต ตั้งแต่แรกเข้าเป็นนิสิตจนส าเร็จการศึกษาออกไป
เป็นวิศวกรรับใช้สังคม  

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์นับเป็นภารกิจที่มีความส าคัญในการสนับสนุนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักในสังคม
ไม่น้อยไปกว่าภารกิจด้านการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ และการ
ประชาสัมพันธ์ยังเป็นการใช้ความพยายามในการโน้มน้าวจูงใจประชาชนให้เกิดภาพลักษณ์  (Image) ที่ดี มีความเช่ือถือ             
และสนับสนุนหน่วยงาน (พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2541) ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ นอกเหนือจากองค์การจะเผยแพร่
ข่าวสารและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์การแล้ว องค์การจะต้องท าให้บุคคลเหล่านั้น
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้ได้ เพื่อที่จะท าให้องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี และแน่นอนที่สุดการที่จะท าให้กลุ่มประชาชนเป้าหมาย       
มีทัศนคติที่ดีหรือเป็นองค์การที่เข้าไปนั่งในหัวใจของประชาชนแล้ว องค์การเองก็จะต้องประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคม 
ท าประโยชน์ให้กับสังคม (อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553) ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดการรับรู้จากความสนใจเปิดรับสิ่งกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมถึงความใส่ใจ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนผลจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร ความสนใจในการใช้
ประโยชน์และการตีความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆ รอบตัวรวมทั้งการเลือกที่จะจดจ าในสิ่งที่สนใจและสอดคล้องกับตัวเอง 



 
 

 169            

  

โมกวิชาการ’64 

การประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในด้านการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลขององค์กร จะเห็นได้ว่าท้ังภาครัฐและ
เอกชน ต่างให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขึ้น ส าหรับเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรกับกลุ่ม
ประชาคมที่เกี่ยวข้อง เป็นการท ากิจกรรมที่มีการวางแผนด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดการ
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นท่ียอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประชาคมโดยรวม (กุลภรณ์ หงษ์ทอง, 2550) 

ส าหรับการประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข่าวสารทั่วไป ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
และนิสิต โดยมีหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ และข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต มีหน่วยกิจการนิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว ซึ่งการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตและผู้ปกครอง มีวัตถุประสงค์ให้ข่าวสารส่งถึงนิสิตได้อย่าง
รวดเร็วและนิสิตได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและข่าวอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์
ต่อนิสิตโดยตรง 

การส่งข่าวสารถึงนิสิตและผู้ปกครองนั้น ปัจจุบันหน่วยกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องใช้ช่องทางการส่งข่าว มาก
ถึง 6 ช่องทาง ท าให้ใช้เวลาค่อนข้างมากในการส่งข่าวในหลายช่องทาง ไม่มีแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ชัดเจน ท าให้นิสิต
และผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ซ้ าซ้อนหลายช่องทาง ส่งผลถึงความมั่นใจในข่าวสารที่ได้รับ  
  จากปัจจัยข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบ
ข่าวสารได้ทันท่วงที ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการพัฒนาส่งข่าวประชาสัมพันธ์สู่นิสิต และ
ผู้ปกครอง เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุงช่องทางในการส่งข่าว
และวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งมีแหล่งรวมข้อมูลที่ส าคัญให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
ผู้ปกครองในการค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อไป   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อปรับปรุงช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตและผู้ปกครองแบบออนไลน์ 
2. เพื่อพัฒนาและออกแบบสื่อออนไลน์ให้นิสิตและผู้ปกครองมีความสนใจต่อข่าวสารที่ได้รับและสามารถรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
วิธีด าเนินการ 
การด าเนินการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สู่นิสิตและผู้ปกครอง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี ้

  1. ขั้นตอนการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การส่งข่าวสารต่าง ๆ สู่นิสิตและผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการข่าวสารทางออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  1.1 ในการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการของนิสิตในการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งถึงนิสิตรวมทั้งผู้ปกครองนิสิต เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของ
นิสิตที่เคยได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากคณะฯ โดย 
   1.1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานจากเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งท าการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลการจัดส่งข่าวสารต่าง ๆ ท่ีผ่านมา และได้ท าการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและรวบรวมข้อมูล จาก
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ข้อมูลที่มีอยู่ เช่น จ านวนการส่งข่าวสารทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การแจ้งนิสิตสัมภาษณ์ทุนการศึกษา /นิสิตดีเด่น การเชิญชวน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของสโมสรนิสิตและหน่วยกิจการนิสิต ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ท าใ ห้งานขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนวิเคราะห์ขั้นตอนการวิธีการส่งในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่านิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด 
   1.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานปัจจุบันของหน่วยกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ช่องทางต่าง ๆ กระบวนการส่งข่าวข้อมูลที่ต้องการให้นิสิตทราบและเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส าคัญของคณะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งข้อมูลกับผู้รับข้อมูล รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
ปัจจุบัน ทรัพยากรด าเนินงานและผลลัพธ์ของระบบงานปัจจุบัน รูปแบบของวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทางเดินข้อมูล (Data Flow) 
กระบวนการท างาน ความถูกต้อง/ความน่าสนใจของข้อมูล จ าแนกปัญหาในระบบงานปัจจุบัน พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศท่ีต้องการ 
   1.1.3 ศึกษาความต้องการพัฒนารูปแบบช่องทางการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ถึงนิสิตและผู้ปกครอง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถาม (Google Form) เพื่อให้ทราบความต้องการช่องทางการรับ
ข่าวสารข้อมูลจากนิสิตระดับปริญญาตรี และสรุป รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากแบบสอบถาม 
   1.1.4 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางตามความต้องการของนิสิตจากคณะอื่น ๆ และสถาบันอื่น ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ตามความต้องการของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา ช่องทางรูปแบบการส่ งข่ าวประชาสัมพันธ์ถึ งนิ สิตและผู้ ปกครอง                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาช่องทางรูปแบบการส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตและผู้ปกครอง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 หารือถึงขอบเขตในการด าเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของคณะและผู้เช่ียวชาญที่จะให้ค าแนะน า
ในการจัดท า จากนั้นออกแบบช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามความต้องการของนิสิต ตามผลการวิเคราะห์ระบบในขั้นตอน
ที่ 1 ในรูปแบบ แอปพลิเคชัน (Application) ออกแบบกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการ
ของนิสิตและเป็นการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาการส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ถึงนิสิตและ/หรือมีนิสิตบางส่วนเท่าน้ันท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในระบบงานปัจจุบัน โดยค านึงถึงความต้องการของนิสิต การก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนการใช้งาน 
ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและผู้ปกครองดาวน์โหลด Application เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวกิจกรรมนิสิต/ข่าวด่วน)                
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในจัดท า Application ผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ผ่าน Application 
  2.2 ผู้จัดท าสร้างแบบจ าลองของรูปแบบ Application ตามที่ได้ร่วมหารือและก าหนดร่วมกันแล้ว เพื่อแสดงให้เห็น
รูปแบบขั้นตอนต่าง ๆ ในจัดท า Application การด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา หน่วย
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบงานและกระบวนการ
ท างาน ตามผังไหลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามความต้องการของนิสิตและท าให้การส่งข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
นิสิตรวมทั้งผู้ปกครองที่ดาวน์โหลด Application ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว 
  3. ขั้นตอนการดาวน์โหลด Application ทดลองใช้และประเมินผลการใช้งาน 
  3.1 ผู้จัดท าช้ีแจงรายละเอียดวัตถุประสงค์การจัดท า Application แก่นิสิตกลุ่มตัวอย่างในวันประชุมนิสิตฝึกงาน               
ภาคฤดูร้อนและแจ้งให้นิสิตดาวน์โหลด Application 
  3.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองให้ดาวน์โหลด Application เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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  3.3 ทดลองใช้กับนิสิตและผู้ปกครองนิสิตช้ันปีท่ี 3 โดยการส่งข้อมูลข่าวสารการฝึกงานตามหลักสูตรและข่าวท่ัวไป  
  3.4 ประเมินผลความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ผ่าน Application โดยการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบและประเมินความ
พึงพอใจการได้รับข้อมูลข่าสารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3.5 แก้ไขปรับปรุงตามแบบสอบถามหากมีข้อเสนอแนะ และขยายผลต่อไปยังนิสิตชั้นปีอื่น ๆ ต่อไป 
  ประชากรเป้าหมาย คือ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี จ านวน 578 คน และผู้ปกครองนิสิต 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการของนิสิตระดับปริญญาตรีส าหรับช่องทางการรับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

ผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาการพัฒนาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์สู่นิสิตและผู้ปกครอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

  1. การปรับปรุงช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์สู่นิสิตและผู้ปกครองแบบออนไลน์ โดย การศึกษาและวิ เคราะห์ระบบงาน
ปัจจุบัน และศึกษาความต้องการช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของนิสิต 
  2. การออกแบบและพัฒนาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์สู่นิสิตและผู้ปกครองแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน คือ ออกแบบ
รูปแบบช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ตามความต้องการของนิสิต สร้างแบบจ าลอง Application ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และออกแบบ Application ตาม Context Diagram (แผนผังการไหลของงาน)  
ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางเป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตปรับปรุง
พัฒนาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์การส่งข่าวสารต่าง ๆ ถึงนิสิตและผู้ปกครอง ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตแบบเดิม พบว่า 
  1.1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีความหลากหลาย ไม่เป็นเอกภาพ และในแต่ละสื่อมีข้อจ ากัดที่ต่างกัน เช่น Facebook 
หรือ Website หากนิสิตไม่ออนไลน์หรือไม่อยู่ในพ้ืนท่ีที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นิสิตจะไม่ได้รับข่าวสาร หรือ SMS มีข้อจ ากัดของ
ความยาวของข้อความ และบางเครือข่ายโทรศัพท์ไม่สามารถรับ SMS ได้ 
  1.2. สื่อประชาสัมพันธ์บางประเภท ไม่มีความทันสมัย ไม่ดึงดูดนิสิตให้รับรู้ และเข้าไม่ถึงข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น การติด
ประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  1.3. การจัดท าเนื้อหาประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าทีค่อนข้างใช้เวลามาก เนื่องจากสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีหลากหลาย
ช่องทาง จัดท าหลากหลายรูปแบบ ท างานหลายขั้นตอน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเช่ียวชาญในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบเคลื่อนไหวหรือคลิปวิดีโอ ท าให้สื่อประชาสัมพันธ์ไม่มีความน่าสนใจ 
  1.4 ช่องทางการติดตามข้อมูลของนิสิตและเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่มีช่องทางติดตามการรับทราบข่าวสารข้อมูลที่ส่ง
ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตว่าได้รับข้อมูลหรือไม่อย่างไร รวมทั้งนิสิตไม่มีช่องทางส าหรับตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเอกภาพ  
ท าให้การเก็บข้อมูลการตอบรับยุ่งยาก หลายขั้นตอน  
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาหน่วยกิจการนิสิตมีช่องทางการส่งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  ภาพการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนสิิตแบบเดิม 

  ส าหรับจ านวนการส่งข้อมูล SMS ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ในกรณีจ าเป็น ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจ านวนที่ส่ง SMS 
และนิสติที่รับทราบเข้าร่วมกิจกรรม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ข้อมูลจ านวนการส่ง SMS ด้านกิจกรรมนิสิตและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับที ่ ข้อมูล/เร่ืองท่ีส่งแจ้ง 

โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนการส่ง

ข้อมูล/คน 
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม- 

ได้รับข้อมูล/คน 
หมายเหตุ 

1 วันแรกพบ 1,314 1,056  
 
 
 
       จากการสอบถามนสิิต        
        ทราบข้อมูล             
        จากช่องทางต่าง ๆ  
        ที่คณะด าเนนิการ 

2 วิ่งประเพณ ี 1,314 1,016 
3 ไหว้คร ู 1,314 1,088 
4 เลือกตั้ง อบก./นายกสโมสรนิสิต 3,706 1,248 
5 นนทรีทรงปลูก 1,314 238 
6 สร้างงาน ดงตาล สานฝัน  

(JOB FAIR) 
1,085 732 

7 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ การแตง่
กายดีและความประพฤตดิีเด่น 

41 21 

8 ประกาศรายช่ือสัมภาษณ์ทุนขัด
สนคณะ/หน่วยงานภายนอก 

40 27 

9 แจ้งนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบ
ทุนการศึกษา มก. 

55 38 
 

10 นิสิตดเีด่นดา้นต่าง ๆ เข้ารับ
ประกาศเกยีรตคิุณวันไหว้คร ู

53 31  
       จากการสอบถามนสิิต        
        ทราบข้อมูล             
        จากช่องทางต่าง ๆ  
        ที่คณะด าเนินการ 

11 นิสิตดเีด่นดา้นความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรม เขา้รับรางวัล มก. 

56 29 

12 นิสิตเข้าร่วมวันสถาปนาคณะ 1 
สิงหาคม 

90 61 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า การสุ่มสอบถามนิสิตบางส่วน ได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น จึงยังไม่
สามารถระบุได้ว่าผลสัมฤทธิ์จากการส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยกิจการนิสิตนั้นมาจากช่องทางใด และ
นอกจากข้อมูลจากตารางที่ 1 แล้ว ยังมีการส่งข้อมูลข่าวสารด้านอื่น เช่น การรับบริจาคโลหิต การรับสมัครทุนการศึกษา จ านวน
ครั้งละ 3,706 คน การรับสมัครงานภายในคณะ การตรวจสอบช่ัวโมงกิจกรรมนอกหลักสูตร จ านวนครั้งละ 1,085 คน จะเห็นได้ว่า
จ านวนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตผ่านสื่อต่าง ๆ พบข้อสังเกต เช่น ประเภทข่าวสาร /กิจกรรมมีหลากหลายประเภท 
ประเภทสื่อท่ีใช้ประชาสัมพันธ์มีหลากหลายรูปแบบ ฯลฯ ตามได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร /กิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์               
มีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ และเพื่อเป็นการพัฒนางานเชิงรุก การเลือกสื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายคือนิสิตในยุคเทคโนโลยี 5G สะดวกรวดเร็วทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล รวมทั้งสืบค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น หน่วยกิจการนิสิต 
จึงได้ร่วมกับหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่ที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมากที่สุด  

2. กระบวนการพัฒนาการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนิสิต แบบใหม่ 
 จากปัญหาการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตคณะและผู้ปกครองที่มีหลากหลายช่องทาง มีข้อมูลซ้ าซ้อน ผู้วิจัยจึงได้จัดท า
แบบสอบถามความต้องการในการรับข้อมูลข่าวสารของนิสิต ท้ังช่องทางและข้อมูลที่ต้องการ เพื่อน ามาข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุง
กระบวนการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะไปยังนิสิตและผู้ปกครอง ผ่านรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form 
โดยได้สอบถามนิสิตระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี จ านวน 578 คน โดยมีสรุปผลจากการศึกษาความต้องการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
แบบออนไลน์ โดยแยกนิสิตเป็นช้ันปีได้ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปี 

นิสิต จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
       ช้ันปีท่ี  1 
       ช้ันปีท่ี  2 

84 
122 

14.5 
19.4 

       ช้ันปีท่ี  3 199 34.4 
       ช้ันปีท่ี  4 166 28.7 
       ช้ันปีท่ี  5 ขึ้นไป 17 2.90 

 
 

  จากตารางที่ 2 พบว่า สรุปข้อมูลพบว่านิสิตช้ันปีที่ 3 ตอบแบบส ารวจมากที่สุด จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 
รองลงมาได้แก่ นิสิตช้ันปีที่ 4 จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ล าดับรองลงมาได้แก่ นิสิตช้ันปีที่ 2 จ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.4 ล าดับรองลงมาอีก ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1 จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ส่วนล าดับสุดท้าย ได้แก่ นิสิตช้ันปีที 5 
ขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าถึงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้สื่อสัง คมออนไลน์ที่น ามาช่วยเสริมให้สื่อ
ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเป็นการสื่อสารแบบสองทาง 
(two-way communication) ไปพร้อมกัน (ประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์, 2556) และจัดท าแบบสอบถาม โดยได้ทราบความต้องการ
จากช่องทางที่นิสิตมีความประสงค์รับข้อมูลมากที่สุด ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละของช่องทางที่สะดวกรับข่าวสาร ซึ่งนิสิตสามารถตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง  

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

 1. Application (ทั้ง Android และ IOS/ สื่อสาร 2 ทาง/ส่งขา่วสารเป็นรายบุคคล 393         68.0 
 2. SMS 359 62.1 
 3. Line official 337 58.3 
 4. Email 332 57.4 
 5. Website คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 6. อื่น ๆ เช่น Facebook คณะ หรือ KUSAB 

92 
14 

15.9 
2.7 

 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสรุปช่องทางที่สะดวกและต้องการรับข่าวสารข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของนิสิตมากที่สุด 
ได้แก่ Application จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ล าดับที่ 2 ได้แก่ SMS จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ซึ่งที่ผ่านมา 
หน่วยกิจการนิสิต ได้ใช้ช่องทางนี้ในกรณีข่าวด่วน ล าดับที่ 3 ได้แก่ Line official จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ล าดับที่ 4 
ได้แก่  Email จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ซึ่ งค่อนข้างใกล้ เคียงกับช่องทาง Line official ส่วน เว็บไซต์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และล าดับสุดท้ายช่องทางอื่น ๆ เช่น Facebook เพจคณะ หรือ KUSAB 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 
  หน่วยกิจการนิสิตและหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการสรุปข้อมูลจากที่ผ่านมามีการส่งข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตและผู้ปกครองผ่านเว็บไชต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในแต่ละด้าน และจัดท าแบบสอบถามให้ทราบความ
ต้องการรับข้อมูลของนิสิต ซึ่งได้สรุปผล ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการรับ ซึ่งนิสิตสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ช่องทาง  

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะวศิวกรรมศาสตร์และ  
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

514 88.9 

 2. ข้อมูล-ข่าวกิจกรรมส าหรับนสิติ 449 79.0 
 3. ข้อมูล-ข่าวประกาศทุนการศึกษา/ การฝึกงาน/การรับสมัครงานฯลฯ 527 91.2 
 4. ข้อมูลข่าวสารการศึกษาของนิสิต เช่น การลงทะเบียน/Add-Drop ฯลฯ  508 87.9 
 5. ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก 
 6. แบบฟอร์มใบค าร้องต่าง ๆ 
 7. ข่าวการรับรางวัลต่าง ๆ ของนิสิตและอาจารย ์
 8. อื่นๆ 

322 
378 
172 
  2 

55.7 
65.4 
29.8 
0.4 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่นิสิตต้องการรับมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูล -ข่าวประกาศทุนการศึกษา         
การฝึกงาน การรับสมัครงาน ฯลฯ จ านวน 527 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 เนื่องจากนิสิตที่ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นนิสิต        
ช้ันปีท่ี 3 ท าให้สิ่งที่นิสิตเลือกเป็นสิ่งส าคัญของนิสิตคือ การฝึกงาน ล าดับที่ 2 ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์     
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 514 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 ล าดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารการศึกษาของนิสิต เช่น          
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การลงทะเบียน/Add-Drop ฯลฯ จ านวน 508 คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 ล าดับที่ 4 ได้แก่ ข้อมูล-ข่าวกิจกรรมส าหรับนิสิต จ านวน 
449 คน คิดเป็นร้อยละ 79 ล าดับที่ 5 ได้แก่ แบบฟอร์มใบค าร้องต่าง ๆ จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 ล าดับที่ 6 ได้แก่ 
ข่าวการรับรางวัลต่าง ๆ ของนิสิตและอาจารย์ จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และล าดับสุดท้าย เรื่องอื่น ๆ เช่น วันหยุด      
ต่าง ๆ วันสอบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4  
  ดังนั้น จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน 578 คน ต้องการ Application/Program ที่สามารถ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลนิสิตเป็นฐานข้อมูลของคณะ สามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่จ าเป็นและมีประโยชน์แก่นิสิตในโปรแกรม    
หรือ Application เดียวกัน นอกจากนี้ คณะ/ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้น จัดส่งข้อความ รูปภาพ เอกสาร ลิงก์เว็บไซต์ ตลอดจน   
การแจ้งเตือนการเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกงาน และการติดตามตัวนิสิตในกรณีเร่งด่วนโดยโปรแกรมสามารถนับจ านวน และการ
ตอบกลับของนิสิตที่มั่นใจได้ว่านิสิตได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด  

3. การด าเนินงานกระบวนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์สู่นิสิตแบบใหม่ 
รูปแบบกระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์สู่นิสิต ตามความต้องการของนิสิตซึ่งเป็นข้ันตอน

การบริการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการด าเนินงาน และจะท าให้สาม ารถส่งข่าว    
ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตและผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ 
ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย จึงได้เพิ่มช่องทางให้สามารถรับข้อมูลข่าวสาร
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2  แผนผังแสดงข้ันตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์สู่นสิิตแบบใหม่ 
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4. กระบวนการขั้นตอนการจัดท า Application  
4.1 รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องส าหรับนิสิตและผู้ปกครอง เช่น ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ โดยงานบริการ

การศึกษา แบบฟอร์มต่าง ๆ โดยงานบริการการศึกษา ทุนการศึกษาโดยหน่วยกิจการนิสิต ตารางเรียน/ตารางสอบ โดยหน่วย
ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ท่ัวไป โดยหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

4.2 ออกแบบและจัดท าระบบ Application สื่อประชาสัมพันธ์สู่นิสิตและผู้ปกครอง การเพิ่มรูปแบบ/features ของ  
Application ประกอบด้วย Profile นิสิตปริญญาตรี ทุกช้ันปี ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก (มีปุ่มตอบรับส าหรับกิจกรรมที่ต้องการ
ให้ตอบรับ) ระบบแจ้งเตือน/ตอบรับ (ระบบแจ้งเตือนจะมีสัญลักษณ์บน App) เมนูหลักและเมนูย่อยต่าง ๆ ส าหรับใส่ข้อมูล 
แบบฟอร์ม ประกาศ ระเบียบ ท่ีจ าเป็นส าหรับนิสิต ระบบแชร์ข้อมูล ตารางสอบ 
ตัวอย่างเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ บน Application เช่น 

- นิสิตช้ันปีท่ี 1: กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันแรกพบ ว่ิงประเพณี ไหว้ครู ทรานสคริปต์กิจกรรม 
- นิสิตช้ันปีท่ี 2: กิจกรรมโครงการวิศวกรยุคใหม่ การแยกสังกัดสาขาวิชา ทุนการศึกษา 
- นิสิตช้ันปีท่ี 3: การฝึกงานนิสิต โครงการสหกิจศึกษา การสอบภาษาอังกฤษ 
- นิสิตช้ันปีท่ี 4: การขอจบการศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ งานวันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน (JOBFAIR)  

                  ทรานสคริปต์ กิจกรรม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- นิสิตทุกช้ันปี: กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต การขอทุนการศึกษา การเข้าประกวดแข่งขัน 

     4.3 ขั้นตอนการใช้งาน Application ส่วนแรกส าหรับการเข้าใช้งาน:  
  - หน้าจอ User Type ก าหนดประเภทการเข้าใช้งาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ นิสิต ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ส าหรับกลุ่ม
นิสิตและผู้ปกครอง ระบบจะน าไปสู่การ Log in ส าหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป ระบบจะไม่แสดงหน้าจอ Log in แต่จะแสดงหน้าเมนู
ข่าวสาร ซึ่งเป็นหน้าแรกของการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานท่ีเป็นบุคคลทั่วไป 
            - หน้าจอ Log in ผู้ใช้งาน Log In โดยระบุ Email และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ โปรแกรมจะตรวจสอบ Email และ 
Password หากถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงเมนูของระบบ (แสดงเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้งานมีสิทธ์ิในการเข้าถึงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่านั้น) 
หากผู้ใช้งานระบุ Email และ Password ไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน และให้กรอกข้อมูลใหม่ 
   - เมนูการใช้งานส าหรับนิสิต ประกอบด้วย เมนูแจ้งเตือนตามกลุ่มที่ก าหนด เมนูข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ /ข่าวกิจกรรม
คณะ เมนูข้อมูล (ส่วนตัว) ของนิสิต ตารางสอบ ปุ่มออกจากระบบ 
            - เมนูแจ้งเตือนตามกลุ่มที่ก าหนด เพื่อให้นิสิตไม่พลาดข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับตนเอง และกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม เมนู
แจ้งเตือน จะแจ้งเตือนตามกลุ่มที่ก าหนด เช่น ตามรายชื่อนิสิต รหัสนิสิต เป็นต้น ซึ่เพื่อให้ตอบรับการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
เมนูแจ้งเตือน ประกอบด้วย รายละเอียดข่าว กิจกรรมที่แจ้งเตือน แบบฟอร์มตอบรับการเข้า 
   - การใช้งาน หากมีการแจ้งเตือน แบบกลุ่ม แบบช้ันปี ฯลฯ จะแสดงที่หน้าเมนูการใช้งานนี้ นิสิตสามารถกดเพื่ออ่าน
รายละเอียด หน้าแสดงรายละเอียดข่าว/กิจกรรม ถ้าเป็นการแจ้งเตือนเพื่อให้นิสิตเข้าร่วมหรือตอบรับ จะมีปุ่มให้กดเพื่อกรอก
แบบฟอร์ม หน้าแบบฟอร์ม ให้นิสิตกรอกข้อมูล เลือกเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม พร้อมเหตุผลที่ไม่เข้าร่วม หรือจะเสนอแนะเพิ่มเติม และ
กดปุ่มส่งแบบฟอร์ม  
  - เมนูการใช้งานส าหรับผู้ปกครอง ประกอบด้วย เมนูข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมนูข้อมูล (ส่วนตัว) ของนิสิต/ดูผลการ
เรียนนิสิตได้ผ่าน Link ของส านักบริหารการศึกษา มก. Log In ปุ่มออกจากระบบ 
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        - เมนูการใช้งานส าหรับบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย เมนูข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ Log In ปุ่มออกจากระบบดังแสดงใน
ภาพที่ 3 
 

ภาพที่ 3  ตัวอย่างรูปแบบ Application คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
  4.4 ระบบ Backend ของ Application สื่อประชาสัมพันธ์สูน่ิสิตและผู้ปกครอง 
                 ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการบริหารจัดการระบบ Backend (ระบบหลังบ้าน) เพื่อความปลอดภัยของ
ระบบ เจ้าหน้าที่จะต้องระบุ Email และ Password ในการเข้าใช้ระบบ (Log In) การลงทะเบียน (Register) การดูข้อมูลใน
ภาพรวมในหน้าหลัก (Main) และดูข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการระบบในส่วน
ของ function ต่าง ๆ อาทิ Add News เพิ่มข่าวในระบบ/Add Title เพิ่มข้อมูลค าน าหน้าช่ือในระบบ/Add Major เพิ่มข้อมูล
ภาควิชาในระบบ /Add Group เพิ่ มข้อมูลกลุ่ มกิจกรรมในระบบ /Add News Type เพิ่ มประเภทข่าวในระบบ /Add 
Nonparticipation Reason เพิ่มเหตุผลของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมในระบบ และ Report จัดท ารายงาน เป็นต้น  

4.5 การด าเนินการประชาสัมพันธ์ Application  
                 หลังจากจัดท า Application แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตคณะและผู้ปกครอง ทราบ
เกี่ยวกับ Application ทั้งช่องทางการดาวน์โหลดการใช้งาน รวมทั้งประโยชน์และความส าคัญต่อนิสิตและผู้ปกครอง โดย
ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
  - ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้นิสิตดาวน์โหลด Application แยกตามช้ันปีที่ศึกษา คือ ชั้นปีที่ 1 ประชาสัมพันธ์ในวัน
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 2 ผ่านโครงการวิศวกรยุคใหม่ ชั้นปีที่ 3 ผ่านการประชุมช้ีแจงการฝึกงานภาคต้น และโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 ผ่านโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร และชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ผ่าน SMS เพื่อ
ประโยชน์ในการรับข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น ซึ่ง Application สามารถนับจ านวนผู้ดาวน์โหลดใช้งานได้ เพื่อ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์กระตุ้นและย้ าเตือนให้นิสิตดาวน์โหลดใช้งานเพิ่ม โดยใช้ลูกเล่น  
 - ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง/บุคคลทั่วไปดาวน์โหลด Application แยกเป็นช่องทางส าหรับผู้ปกครองนิสิต
ชั้นปีที่ 1 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบพร้อมกับนิสิตใหม่ ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ส าหรับผู้ปกครองนิสิตชั้นปีอื่น ที่สนใจรับข่าวสาร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือต้องการทราบวิธีการดูเกรดของนิสิตในความปกครอง จะประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือจากคณะ พร้อม 
QR Code เพื่อให้ดาวน์โหลดใช้งาน Application รวมถึงการประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การจัดท าและเผยแพร่ภาพข่าว/กิจกรรม (แบบใหม)่ บน Application  
            ในการจัดท าและเผยแพร่ข่าว สามารถแบ่งประเภทของข่าวกิจกรรมและการจัดท าเนื้อหา รวมทั้งผู้จัดท า กรณีเป็นข่าว
กิจกรรมที่จะเผยแพร่ให้แก่นิสิต หน่วยกิจการนิสิตรวบรวมข้อมูล จัดท าและน าขึ้น Application หรือหน่วยกิจการนิสิตรวบรวม
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ข้อมูล แล้วส่งให้หน่วยสารสนเทศฯ ออกแบบ จัดท าแบนเนอร์/โปสเตอร์/Infographic และส่งกลับให้หน่วยกิจการนิสิตน าขึ้น หรือ
หน่วยสารสนเทศฯ น าขึ้น Application ส าหรับข่าวทั่วไปของคณะที่ต้องการให้นิสิตทราบ หน่วยสารสนเทศฯ ออกแบบ จัดท า
แบนเนอร์/โปสเตอร์/Infographic และน าขึ้น Application 

งานบริการการศึกษา หน่วยสารสนเทศฯ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 4  แผนผังขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ (แบบใหม่ – ผ่าน Application) 

 
4.6 ประโยชน์ของการใช้ Application คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี ้

1. นิสิตมีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ตารางเรียนภาคต้นภาคปลาย 
2. ตารางสอบของคณะวศิวกรรมศาสตร์ปีละ 4 ครั้ง คือ สอบกลางภาคและสอบไลภ่าคต้นภาคปลาย 
3. การรับข่าวสารข้อมูลการฝึกงานตามหลักสูตร โครงการสหกิจศึกษา 
4. นิสิตและผู้ปกครองไดร้ับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะ  
5. การจบการศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
6. การติดตามตัวเป็นรายบุคคลในกรณีตา่ง ๆ ท่ีส าคัญ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 

                ส าหรับผลการด าเนินงานจากการส ารวจความต้องการของนิสิตในการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามความต้องการมากที่สุด 1 ช่องทาง ได้แก่ Application นั้น จากการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตามขั้นตอนแล้วสามารถน ามาเปรียบเทียบผลแบบเดิมและแบบใหม่ ซึ่งจะเห็นถึงการลดเวลาในการท างานจาก 30 
นาทีเหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมลู 

เผยแพร่บน App 

จัดท า 

รวบรวมข้อมลู 

จัดท า 

เผยแพร่บน App 
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ตารางที่ 5  ผลสรุปเวลาในการด าเนินงานแบบใหม่โดยใช้ Application 
แบบเดิม เวลาในการ

ด าเนินงาน 
แบบใหม ่ เวลาในการ

ด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์

หน่วยกิจการนสิิตด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1.เว็บไซต์คณะส าหรับข่าวสารทั่วไป 5 นาที/เรื่อง จัดท าข่าวสารข้อมูล

และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แก่นิสิต
ผ่าน Application  

5 นาที/เรื่อง 1.ระยะเวลาการท างาน
ลดลง 
2.นิสิตได้รับข่าวสารรวดเร็ว
และตรงกลุ่มเป้าหมาย 

2.SMS ส าหรับข่าวสารเร่งด่วน 5 นาที/เรื่อง 
3.Email ส าหรับข่าวสารทั่วไปที่ตอ้งการ
ให้นิสิตทราบข้อมลูโดยตรง 

5 นาที/เรื่อง 

4.เว็บไซต์การฝึกงานนสิิต ส าหรับเรื่องการ
ฝึกงาน/โครงการสหกิจศึกษา 

5 นาที/เรื่อง 

5.เฟซบุ๊กกิจการนิสติ/ฝึกงาน/สโมสรนสิิต 5 นาที/เรื่อง 
6.กลุ่มไลน์เจ้าหน้าท่ีธุรการภาควิชา 5 นาที/เรื่อง 
รวมเวลา 6 ช่องทาง 30 นาท ี รวมเวลา 1 ช่องทาง     5 นาที 

สรุปผลการวิจัย 

  1. ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาการท างานด้านการประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ความต้องการของนิสิตในการรับข่าว   
การประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี จ านวน 578 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ช่องทางที่นิสิตสะดวกและต้องการรับ
ข่าวสารข้อมูลการประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือ Application สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ IOS/สื่อสาร 2 ทาง/                
ส่งข่าวสารเป็นรายบุคคล จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Application ส าหรับส่งข่าวสาร
ข้อมูลจากคณะและสถาบันอ่ืนที่ด าเนินการอยู่แล้ว และขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ช่องทางส่งข่าวและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ตามความต้องการของนิสิต ผ่าน Application  
              2. ด าเนินการออกแบบและพัฒนา Application ให้ตรงกับความต้องการของนิสิต รวมถึงการช้ีแจงขั้นตอนการเข้าใช้
งาน Application ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับข่าวสาร          
ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตคณะของหน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความล่าช้า เนื่องจาก
ท างานหลายขั้นตอนจากการที่ต้องส่งข่าวในหลายช่องทาง เช่น Facebook Line website และบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยไม่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ท าให้สื่อประชาสัมพันธ์ไม่มีความน่าสนใจ  
  นอกจากนี้  จากการส ารวจยังพบว่า  นิสิตส่ วนใหญ่จะไม่สนใจที่จะอ่ านข่าวประชาสัมพันธ์ผ่ านเว็บไซต์                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากสืบค้นข้อมูลได้ยาก และมีบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิสิต รวมถึงนิสิตไม่สนใจที่จะเปิดอ่านข่าว            
ที่คณะแจ้งผ่านอีเมลของมหาวิทยาลัย และการติดตามนิสิตผ่าน SMS ประสบปัญหาโทรศัพท์บางค่ายไม่รับข้อมูล นิสิตไม่อ่าน
ข้อมูล (พนมฉัต คงพุ่ม, 2563) ได้กล่าวว่าการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ปะปนกันไปทุกกลุ่มเป้าหมายจึงท าให้นักศึกษาและบุคลากรหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับตนเองและที่ สนใจได้ค่อนข้างยาก จึงไม่ค่อย
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ค้นหาข่าวใน Facebook ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร จึงควรมีการปรับเปลี่ยนการน าเสนอข่าวให้มีความหลากหลายและจัดแยก
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แฮชแท็กเป็นเครื่องมือในการแบ่งกลุ่มข่าวสาร การใช้การ์ตูนแอนิเมชันในการเสนอเนื้อหาสาระความรู้            
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าถึงข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ทันเวลา และเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารให้เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง ใช้สื่อออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าว หน่วยกิจการนิสิตจึงร่วมมือกับหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศึกษาและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงนิสิตได้เร็ว ลดการท างานหลายขั้นตอน โดยส ารวจความคิดเห็นจากนิสิตปริญญาตรีทุกช้ันปีถึงช่องทาง                 
ที่ต้องการรับข่าวประชาสัมพันธ์ พบว่า นิสิตต้องการรับข่าวสารผ่านช่องทาง Application  
  การพัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตและผู้ปกครอง ในรูปแบบ Application นั้น ได้ออกแบบ
ให้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) โดยผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร สามารถโต้ตอบกันได้ในสื่อกลางเดียวกัน  
จึงเป็นการน าเสนอข่าวในรูปแบบใหม่ ท าให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว       
ทันเหตุการณ์ จากการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับมีผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน ดังนี้ 

 • มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนิสิตและผู้ปกครองตามผลการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต 
 • สามารถออกแบบ Application ให้มีความน่าสนใจต่อข่าวสารที่ได้รับและสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  
 • ลดเวลาและขั้นตอนการท างานการประชาสัมพันธ์ 
ข้อเสนอแนะ 

  หลังจากการทดสอบส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ถึงนิสิตกลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองแล้ว เพื่อให้การด าเนินการ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยต้องประเมินผ่านระบบออนไลน์ และน าผลสรุปความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะต่อการรับข้อมูล
ข่าวสารผ่าน Application ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานผ่านโครงการพัฒนาผลิตภาพภายในองค์กร (PQI) และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ      
และคณะท างานโครงการ PQI ที่คอยสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน ขอขอบคุณบุคลากร              
คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ รวมถึงนิสิตในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท า
ให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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Graduation Rate Analysis of Undergraduate Students Entering by Re-entry; 
Institute of Engineering, Suranaree University of Technology 
อักษรา สุขรักษ์1* 
Agsara Sukkharak1* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษารับเข้าแบบปกติและนักศึกษา
รับเข้าแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ทุกชั้นปี ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักศึกษารับเข้าศึกษา
แบบปกติ จ านวน 14,093 คน กลุ่มที่ 2 นักศึกษารับเข้าศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ จ านวน 760 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย การใช้กราฟ และแผนภูมิแบบแท่ง ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งสรุป
ผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักศึกษารับเข้าแบบปกติมีอัตราการส าเร็จการศึกษา
มากกว่านักศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ สอดคล้องกับอัตราการพ้นสถานภาพของนักศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่มีมากกว่า
นักศึกษาแบบรับเข้าปกติ อย่างไรก็ตาม การเปิดรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ในภาพรวมของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เห็นได้
ว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส ซึ่ง
สรุปได้ว่า การเปิดรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่เป็นช่องทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าเนื่องจากปรับตัวไม่ทันใน
ปีการศึกษาแรกได้มีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อพิจารณาร้อยละการส าเร็ จการศึกษาระหว่างนักศึกษารับเข้าแบบ
ปกติ และนักศึกษารับเข้าแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 นั้น เห็นได้ว่า มีแนวโน้น
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาลดลงทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง  
 

ค าส าคัญ: ผู้มีสิทธ์ิกลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษาปกติ อัตราการส าเร็จการศึกษา พ้นสถานภาพ 
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1School of Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province, Thailand, 30000 
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Abstract  
This was aimed to compare the graduation rate between students entering the university via regular 

admission and via re-entry. The sample groups used in the study were first-year to fourth-year undergraduate 
students from 2012- 2016 in the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology.  There were two 
groups; the former group was 14,093 students entering university via regular admission and the latter, 760 
students via re- entry.  The methodology used in the research was descriptive statistics such as frequency 
distribution, percentages, mean, and using of graphs and bar charts constructed by Microsoft Excel.The results 
of the research by analyzing the data of both groups of students were shown that regular admission students 
had higher graduation rates than the re- entry students.  This corresponds to the dropout rate of the re- entry 
students that was higher than dropout rate of students entering via normal admission . However, with the 
re- entry of Engineering Overall, it could be considered to help on increase in the number of graduates with a 
bachelor's degree. This was in line with the aspiration of the university to be an opportunity-giving university. It 
could be concluded that re-entry of students was a way to help students who had failed to adjust themselves 
in the first academic year to have the opportunity to continue their studies at the university. When considering 
the percentage of graduation between regular admission and re- entry students who graduated during the 
academic year 2012- 2016, There were tended to higher rate of graduation, while the student dropout rate 
decreases in both groups of students. 
 

Keywords: qualified for re-entry person, re-entry students, regular students, graduation rate, student dropout 

 

บทน า  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหลัก ในการด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าว ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่มีระบบการบริหารของตนเอง
โดยเฉพาะซึ่งแตกต่างไปจากระบบราชการ หรือเป็นที่เรียกกันโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ซึ่งมีการจัดการศึกษาใน
ระบบหน่วยกิต (Credit-hour System) โดยใน 1 ปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา จึงเรียกว่าเป็นการจัดการศึกษาใน
ระบบไตรภาค (Trimester System) ในแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษา 13 สัปดาห์ มีวันหยุดระหว่างภาคการศึกษา
ประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนวันหยุดประจ าปีการศึกษามีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน การเริ่มต้นปีการศึกษาจะเริ่มต้นเดือนสิงหาคม 
และจะสิ้นสุดปีการศึกษาในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนในปีถัดไป 

การรับนักศึกษาเข้าท าการศึกษามีการด าเนินการ 2 วิธีคือ วิธีท่ีหนึ่งเป็นการรับในระบบโควตา ซึ่งใช้วิธีคัดเลือกโดยอาศัย
การพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ซึ่งการคัดเลือกโดยใช้วิธีนี้จะให้
โควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกโรงเรียนในเขตอีสานใต้ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และให้โควตาแก่  
ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่นอกเขตอีสานใต้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีนี้จะมีจ านวนประมาณร้อยละ 80 
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ของนักศึกษาท้ังหมด วิธีที่ 2 การสอบคัดเลือกผ่านระบบ Admission ส่วนกลางประมาณร้อยละ 20 โดยเปิดรับภายหลังการรับเข้า
แบบโควตาเสร็จสิ้น 

อัตราการส าเร็จการศึกษา การคงอยู่ และการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละปี ซึ่งนักศึกษา
กลุ่มนี้ต้องหาที่เรียนใหม่ท าให้นักศึกษาเสียเวลา เสียโอกาส และเสียทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จึงได้เปิด
ช่องทางในการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนที่คาดว่าจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้หากได้รับโอกาสให้ยื่นใบสมัครขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ซึ่งนักศึกษาสามารถขอกลับเข้า
ศึกษาใหม่ได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผลงานวิจัย อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์, จรัญญา สมอุดร, ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ และทัศนีย์ เสาวนะ (2555) ได้ท าวิจัยสถาบัน เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2549 ผลวิ จัยพบว่า นักศึกษาส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.98 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 และเปรียบเทียบการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษารับเข้าแบบปกติและนักศึกษารับเข้าแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดข้อบังคับ
และแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาในการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษารับเข้าแบบปกติและนักศึกษารับเข้าแบบกลับเข้า

ศึกษาใหม่ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1) ประชากร  

ประชากรในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักศึกษารับเข้าศึกษาแบบปกติ กลุ่มที่ 2 
นักศึกษารับเข้าศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ 

2) กลุ่มตัวอย่าง  
การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักศึกษารับเข้าศึกษาแบบปกติ จ านวน 
14,093 คน กลุ่มที่ 2 นักศึกษารับเข้าศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ จ านวน 760 คน ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างจ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษาแบบปกติ และจ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม ่

กลุ่มตัวอย่าง/ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

กลุ่มที่ 1 นักศึกษารับเข้าศึกษาแบบปกติ (คน) 1,849 2,076 2,305 2,593 2,603 14,093 
กลุ่มที่ 2 นักศึกษารับเข้าศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ (คน) 198 89 145 137 110 760 
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3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างและการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel 

4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 จาก

ฐานข้อมูลงานทะเบียนศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยแยกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 จ านวน
นักศึกษารับเข้าศึกษาแบบปกติ ส่วนที่ 2 จ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ โดยข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ประกอบด้วย ดังน้ี 

1. ข้อมูลพื้นฐาน (เลขประจ าตัวนักศึกษา ช่ือ-สกุล ผลการเรียน หลักสูตร) 
2. สถานะนักศึกษาปัจจุบัน 
3. ปีการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา/ส าเร็จการศึกษา 
4. ภาคการศึกษาที่รับเข้าศึกษา/ส าเร็จการศึกษา 
5. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/นักศึกษาพ้นสถานภาพ/นักศึกษาท่ีก าลังศึกษา/นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

5) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย การใช้กราฟ และแผนภูมิแบบแท่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

1)  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 101) 
   

 
 

เมื่อ  𝑃 แทน  ร้อยละ 

   𝑓 แทน ความถี ่

   𝑁 แทน จ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
2)  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด 2545:101) 

 
 

เมื่อ   𝑥  แทน  ค่าเฉลี่ย 

∑ 𝑥  แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

𝑁   แทน  จ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ได้แก่ จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา พ้นสถานภาพ ก าลัง

ศึกษา และส าเร็จการศึกษาที่ได้จากระบบฐานข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
3. ด าเนินการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิเคราะห์และประมวลผลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป MS-Excel 
4. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง 

 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100 

𝑋 =
∑ 𝑥

𝑁
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ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับเข้าศึกษาแบบปกติ)

ส าเร็จการศึกษา ก าลังศึกษา พ้นสถานภาพ

ผลการวิจัย 
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษารับเข้าแบบปกติและนักศึกษารับเข้าแบบ

กลับเข้าศึกษาใหม่ โดยได้แสดงในรูปแบบแผนภูมิจากข้อมูล การรับเข้า การคงอยู่ การพันสถานภาพ และการส าเร็จการศึกษา              
ซึ่งภาพท่ี 1 ได้แจกแจงสถานะของนักศึกษามีการจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 1. ส าเร็จการศึกษา 2. ก าลังศึกษา 3. พ้นสถานภาพ 
ข้อมูลของปีการศึกษา 2555 ในภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ไม่มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาตกค้าง และมีผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 65.77 
และในปีการศึกษา 2556-2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 73.31, 73.32, 63.79 และ 47.87 ตามล าดับ โดยมีผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในปีการศึกษา 2556-2559 คิดเป็นร้อยละ 1.54, 2.95, 10.64, และ 28.74 ตามล าดับ จากภาพดังกล่าว สังเกตเห็นได้ว่า จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 มีจ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ขณะเดียวกันยังมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
จ านวนหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นผู้เร็จการศึกษาในอนาคต โดยหากรวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและก าลังศึกษาเข้าด้วยกันพบว่า 
จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 

ภาพที่ 1  ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับเข้าศึกษาแบบปกติ) 
 

ภาพที่ 2 แสดงการจ าแนกสถานะนักศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับภาพที่ 1 แต่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่รับเข้าแบบกลับเข้า
ศึกษาใหม่ เห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2555 ไม่มีนักศึกษาที ่ก าลังศึก ษาตกค้างเช่นกัน และในปีการศึกษา 2555-2556                
มีผู้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาสูงกว่าร้อยละ 70 ขณะเดียวกันระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 ร้อยละการพ้นสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาลดลงตามล าดับ นอกจากนี้จากยอดจ านวนผู้ที่ก าลังศึกษารวมกับผู้ส าเร็จการศึกษาพบว่า มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องคาดว่าจะเป็นผลมาจากการปรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิกลับเข้าศึกษาใหม่  
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ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับเข้าแบบกลับเข้าศึกษาใหม่)

ส าเร็จการศึกษา ก าลังศึกษา พ้นสถานภาพ
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ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรี (พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกกรณี)

นักศึกษาปกติ นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับเข้าแบบกลบัเข้าศกึษาใหม่) 
 

ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกกรณีของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม เห็นได้ว่า อัตราการพ้น
สถานภาพของนักศึกษารับเข้าแบบกลับเข้าศึกษาใหม่มีอัตราการพ้นสถานภาพสูงกว่าการรับเข้าศึกษาแบบปกติอย่างเห็นได้ชัด 
อย่างไรก็ตาม เห็นได้ว่า ร้อยละการพ้นสถานภาพมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกกรณ ี
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ภาพที่ 4 แสดงร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาและก าลังศึกษา (ทุกกลุ่มตัวอย่าง) เมื่อน าข้อมูลทั้ง
สองกลุ่มมาวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษารวมกับผู้ที่ก าลังศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา พบว่า ร้อยละการส าเร็จการศึกษาทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มมีผู้ส าเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
ภาพที่ 1 และ 2 

 
 

ภาพที่ 4  ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรสี าเร็จการศึกษาและก าลังศึกษา (ทุกกลุ่มตัวอย่าง) 
 

สรุปผลการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มตัวอย่างระหว่างปีการศึกษา 2557 -2559 เห็นได้ว่า 
นักศึกษากลุ่มรับเข้าแบบปกติมีแนวโน้มอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 65.77 , 74.86, 76.27, 74.43, และ 76.60 ตามล าดับ 
ในขณะที่นักศึกษากลุ่มกลับเข้าศึกษาใหม่มีแนวโน้มส าเร็จการศึกษาร้อยละ 26.26, 25.84, 36.55, 35.04, และ 45.45 ตามล าดับ 
ซึ่งสรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่มแบบปกติมีแนวโน้มอัตราการส าเร็จการศึกษามากกว่านักศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่ 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาร้อยละการส าเร็จการศึกษาระหว่างนักศึกษารับเข้าแบบปกติ และนักศึกษารับเข้าแบบกลับเข้าศึกษาใหม่            

ที่ส าเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 เห็นได้ว่า มีแนวโน้นสูงข้ึนโดยผู้กลับเข้าศึกษาใหม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ร้อยละ 45 ในรุ่นปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26 ในรุ่นปีการศึกษา 2555 อย่างชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติม           
ถึงสาเหตุการเพิ่มขึ้นของผู้ส าเร็จการศึกษาแบบกลับเข้าศึกษาใหม่พบว่า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการปรับรูปแบบการ
รับเข้าโดยเพิ่มกระบวนการคัดเลือกมีการออกข้อสอบพ้ืนฐานและสอบสัมภาษณ์ซึ่งระบบเดิมเป็นการเปิดให้โอกาสนักศึกษาทัง้หมด
ในการกลับเข้าศึกษาใหม่ท าให้อัตราการส าเร็จเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากมีการทบทวนข้อสอบคัดเลือกในทุกปีประกอบ
กับส านักวิชาฯ ได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เป็นการเฉพาะให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ จึงท าให้การพ้นสถานภาพการเป็ น
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ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาและก าลังศึกษา (ทุกกลุ่มตัวอย่าง)

ส าเร็จการศึกษา (นักศึกษาปกติ) ก าลังศึกษา (นักศึกษาปกติ)

ส าเร็จการศึกษา (นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่) ก าลังศึกษา (นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่)
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นักศึกษาลดลง ซึ่งสรุปได้ว่า การเปิดรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่เป็นช่องทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่คาดว่า
จะสามารถส าเร็จการศึกษาได้หากได้รับโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป จะท าให้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ยังมีสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการวิเคราะห์ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา และการพ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษาท้ังสองกลุ่มว่าสาเหตุการพ้นสถานภาพเป็นเรื่องใดมากที่สุดแล้วน าผลที่ได้มาขยายเพื่อหาสาเหตุในการพ้นสถานภาพ และ
แก้ไขต่อไป อีกท้ังควรปรับระบบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิกลับเข้าศึกษาใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาอีกด้วย  
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้เสร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์                 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ในการท าวิจัยตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด และขอขอบคุณฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีคอยสนับสนุนอย่างดียิ่ง 
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การศึกษาประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
A Study on the Effective of Various Public Relation Channels within the Institute 
of Engineering, Suranaree University of Technology 
เรือนแก้ว สินใหม่1* 
เพ็ญรัศมี เปรี้ยวกระโทก1 
Ruankaew Sinmai1* 
Penratsamiee Priaokrathok1 
 
บทคัดย่อ 
 จากการที่ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการใช้ EdPEx เป็นกรอบการบริหารของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีความส าคัญมาก แต่ไม่เคยมีการวัดประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ มาก่อน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลช่องทางการรับทราบข่าวสาร และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประชากร 
ที่ใช้ในการศึกษาคือบุคลากรส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 233 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 183 คน 
และบุคลากรสายปฏิบัติการ จ านวน 50 คน โดยการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google forms) เป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย จากการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรภายในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คิดเป็นร้อยละ 81 ผ่านช่องทางไลน์ สววศ. คิดเป็นร้อยละ 79 ผ่านช่องทางหัวหน้า
สาขาวิชาฯ  คิดเป็นร้อยละ 64 ผ่านช่องทางป้ายประกาศ คิดเป็นร้อยละ 55 ผ่านช่องทางการประชุมส านักวิชาฯ คิดเป็นร้อยละ 
46 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สววศ. คิดเป็นร้อยละ 33 และผ่านช่องทาง Facebook สววศ. คิดเป็นร้อยละ 30 โดยหากเลือกสื่อสาร
ผ่าน 2 ช่องทาง คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ ไลน์ สววศ. จะครอบคลุมบุคลากร ร้อยละ 91 และหากต้องการสื่อสาร
ให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดต้องสื่อสาร อย่างน้อย 5 ช่องทาง คือ 1.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 2.ไลน์ สววศ. 3.หัวหน้า
สาขาวิชาฯ 4.ป้ายประกาศ 5.ประชุมส านักฯ จากผลการศึกษา ทั้งนี้ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายในส านักวิชาฯ ให้ดีขึ้นในอนาคตได้ 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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Abstract  
 Since Institute of Engineering, Suranaree University of Technology implements EdPEx framework to 
govern direction and activities of the institute, communication in organization is very important. However, 
effective of various communication channels used in the institute were not evaluated. Therefore, the research 
has an objective to study the effective of various communication channels and to find a way to improve and 
develop the effective of the communication channels. The population used in the study is 233 staff members 
of the institute, 183 of which are academic staff members and 50 of which are support staff members. The data 
collection tool was a questionnaire with close- ended questions sending to the participating population via 
Google Forms. From the study, it was found that majority of the staff members of the Institute of Engineering 
receive news, announcements, and messages from the public relation via E-Mail (81%). Other frequently used 
channels were Line application (79%), through the chair of the school (64%), via announcement banners/posters 
(55%), through the institute meetings (46%), via the institute’s website (33%), and the Institute’s Facebook page 
(30%) . In case that 2 communication channels,  email and line,  were used only 91% of staff members will be 
covered. Total staff members successful communication was required at least 5 channels,  E- Mail,  Line 
application, through the chair of the school, via announcement banners/posters, and through the Institute 
meetings. From this study, the results will be implemented in the strategic planning of internal public relations 
in the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology. 
 

Keywords: Effectiveness of communication channels, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology 

 

บทน า 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบาย ขององค์กรใน                

ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นในการสร้างก าลังคน ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีของส านักวิชาฯ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร จัดเป็นแผนยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักวิชาฯ ในแต่ละปี ส านักวิชาฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยทั้งจากหน่วยงานภายใน ภายนอก ภาคเอกชน ตลอดจนงานพระราชพิธี มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด
ทั้งปี จึงมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งส าหรับภายในองค์กรและสื่อสารสู่ภายนอกองค์กร ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารผ่านหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า การสื่อสารข้อมูลของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ในทางสถิติก็ไม่สามารถสื่อสารไปยังบุคลากรในหน่วยงานได้ทั่วถึงทุกคน การศึกษาประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงมีความส าคัญ และสมควรด าเนินการศึกษาประสิทธิผล
ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อประกอบการปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยบุคลากรส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวน
ทั้งสิ้น 233 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 183 คน และบุคลากรสายปฏิบัติการ จ านวน 50 คน  

ในการประชาสัมพันธ์แบบปกติ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส านักวิชาฯ มีเพียงการติดป้ายประกาศ เว็บไซต์ และส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เท่านั้น และต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
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ยุคดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social media) ท าให้ส านักวิชาฯ ได้เพิ่ม 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแบบทันเวลามากขึ้น เพื่อให้บุคลากร ผู้รับข่าวสารได้เข้าถึงข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับยังมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งบุคลากรผู้รับข่าวสาร          
ยังสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารในช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ท้ังการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม สววศ. ผ่านช่องทางหัวหน้าสาขาวิชาฯ ผ่านช่องทางป้ายประกาศ ผ่านช่อง
ทางการประชุมส านักฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สววศ. และผ่านช่องทาง Facebook สววศ.  

ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลช่องทางการรับทราบข่าวสาร และหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส านักวิชาฯ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารและช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

2. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิจัยของ ปัณณทัต กาญจนะวสิต (2560) เรื่อง แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก ในยุค 4.0 

ผลการวิจัยพบว่า ในยุค 4.0 มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ท าให้การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) ซึ่งสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแบบ Real time ตลอด 24 ช่ัวโมง กองทัพบกจึงต้องพัฒนาบุคลากร 
เครื่องมือ การบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในยุค 4.0 มาพัฒนารูปแบบ และวิธีการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก ให้มีความทันสมัย รวดเร็วถูกต้องต่อเนื่องทันเวลา 
และทันสถานการณ์ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพบก เพื่อให้ประชาสัมพันธ์มีความเช่ือถือ ศรัทธาและร่วมมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกตลอดไป ส่วน ฉันทนา ปาปัดถา และคณะ (2561) ได้ศึกษาการรับรู้ข่าวสารและการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.67 และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร้อยละ 47.00 นักศึกษามีการรับรู้ข่าวสารผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก โดยรับรู้ข่าวสารจากสื่อบุคคล สื่อโฆษณา และจากสื่อสิ่งพิมพ์ และนักศึกษามีการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเนื้อหามีประโยชน์ การวิจัย
ของ ณัฎฐา ชาวกงจักร์ (2562) เรื่องรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ          
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ของ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.71) มีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (�̅� = 3.05) ความต้องการข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์โดยรวมมีความต้องการกิจกรรมการด าเนินงานของ นักศึกษา

มากที่สุด ระดับการรับรู้ผ่านสื่อหรือช่องทางในการประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (�̅� = 2.94) ความต้องการ
การรับรู้ผ่านสื่อหรือช่องในการประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมผ่านสื่อ กรุ๊ป Line NS มากท่ีสุด การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ จากความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญพบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์  2) การวางแผนกลยุทธ์อย่างมีระบบที่สร้างแรงจูงใจ  3)           
การสื่อสาร สังคมออนไลน์สร้างสรรค์ 4) การประเมินผล–การติดตามอย่างยั่งยืน ผ่านการประเมินความ เหมาะสมในระดับ
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เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.28), และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD±0.09) มณี วิเศษพานิช (2562) ได้ศึกษาสภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท คาสิโอ ประเทศไทย จ ากัด พบว่า ปัญหาการสื่อสารในองค์กรส่วนมาก ช่องทางการสื่อสารที่ไม่
เพียงพอข้อมูล ข่าวสารที่ส่งไปยังพนักงานในทุกระดับควรมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากกว่าเดิม เช่น ประกาศเสียงตามสาย 
เพิ่มบอร์ดประชาสัมพันธ์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์การสื่อสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ส าหรับสื่อสารภายในองค์กร และพนักงานมีความต้องการให้เพิ่มการสื่อสารสังคมออนไลน์ Facebook fanpage และ Line group 
ทางการของบริษัท เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากข้ึนในการสื่อสารภายในองค์กร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งศึกษาประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google forms) เป็นเครื่องมือในการ
สอบถามบุคลากรในเรื่องช่องทางการรับข้อมูลจากทางส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ โดย
ประชากรที่ใช้คือบุคลากรทั้งหมดของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 183 คน และบุคลากรสายปฏิบัติการ จ านวน 50 คน ซึ่งมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 233 คน ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 1  แสดงข้อมูลบุคลากรส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

(ก) แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามต าแหน่งงาน 
(ข) แสดงค่าเฉลี่ยอายุพนักงาน 
(ค) แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา 
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จากรูปที่ 1 (ก) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายวิชาการ ร้อยละ 79 และ
เป็นพนักงานสายปฏิบัติการ ร้อยละ 21 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด โดยมีอัตราค่าเฉลี่ยอายุของผู้ปฏิบัติงานแบ่งเป็นพนักงาน  
สายวิชาการอายุเฉลี่ย 44 ปี และพนักงานสายปฏิบัติการอายุเฉลี่ย 38 ปี ดังรูปที่ 1 (ข) และสามารถจ าแนกตามระดับการศึกษา
เป็นระดับปริญญาเอก ร้อยละ 68 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 11 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ร้อยละ 1 ดังรูปที่ 1 (ค) 

ในข้ันตอนสุดท้าย ผู้วิจัยได้ทดลองสื่อสารข้อมูล ทิศทางการด าเนินงานของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ใน 5 ช่องทาง และ
วัดประสิทธิผลการสื่อสาร โดยส ารวจผลการสื่อสารหลังจากด าเนินการส่งข้อมูลเป็นเวลา 2 สัปดาห์  
 

ผลการวิจัย 
จากรูปที่ 2 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า จ านวนบุคลากรที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ พบว่า ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ที่บุคลากรส่วนใหญ่ใช้รับข้อมูลข่าวสารคือ ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จ านวน 188 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81 รองลงมาคือ ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม สววศ. จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 79 ผ่านช่องทางหัวหน้าสาขาวิชาฯ จ านวน 
148 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ผ่านช่องทางป้ายประกาศ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ผ่านช่องทางการประชุมส านักวิชาฯ 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สววศ. จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และผ่านช่องทาง Facebook 
สววศ. จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ใช้รับข้อมูลข่าวสาร (n=233) 
 
สรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัยช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม สววศ. เป็น 2 ช่องทางหลักในการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ภายในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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จากผลการศึกษา ประสิทธิผลของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านช่างทางต่าง ๆ ไปยัง พนักงานสายวิชาการ พนักงาน  
สายปฏิบัติการ พบว่า ต้องใช้ถึง 5 ช่องทาง จึงจะสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปได้ ร้อยละ 100 ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยมีช่องทาง
ต่าง ๆ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  ช่องทางการสื่อสารของผู้บริหารกับบคุลากรผ่านช่องทางหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  ร้อยละประสิทธิผลการสือ่สารผ่านช่องทางหลักชนิดต่าง ๆ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

จ านวน 
ช่องทางหลัก 

ชนิดช่องทางการสื่อสารของผู้บริหารกับบุคลากรผ่านช่องทางหลัก 
E-Mail ไลน์ สววศ. หัวหน้าสาขา ป้ายประกาศ ประชุมส านัก เว็บไซต์ Facebook 

1 ช่องทางหลัก        
2 ช่องทางหลัก        
3 ช่องทางหลัก        
4 ช่องทางหลัก        
5 ช่องทางหลัก        

(ก) ช่องทางการสื่อสารบคุลากรสายวิชาการ 
(ข) ช่องทางการสื่อสารบุคลากรสายปฏิบัติการ 
(ค) ช่องทางการสื่อสารของบุคลากรรวม 
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  จากการศึกษาการทดสอบช่องทางการสื่อสารผ่าน 5 ช่องทาง พบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่บุคลากรส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางการด าเนินงานของส านักวิชาฯ จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 99 และ
ไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 โดยจ าแนกเป็น ไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 คน เนื่องจากว่าไม่มีเวลา
ในการเข้าดูข้อมูล และไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  แสดงจ านวนบุคลากรที่รบัทราบและไม่ทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรครั้งนี้ ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ
ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม สววศ. เป็น 2 ช่องทางหลักในการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยหากสื่อสารใน 2 ช่องทางนี้ ครอบคลุมบุคลากรได้ถึงร้อยละ 91 และหาก
ต้องการสื่อสารให้ได้ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด ต้องสื่อสารอย่างน้อย 5 ช่องทาง คือ 1.ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
2.ช่องทางไลน์ สววศ. 3.ช่องทางหัวหน้าสาขาฯ 4.ช่องทางป้ายประกาศ 5.ช่องทางการประชุมของส านักวิชาฯ อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาการสื่อสารโดยใช้ 4 ช่องทาง โดยไม่พิจารณาการประชุมส านักฯ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จ าเป็น พบว่า ได้ประสิทธิผล
ร้อยละ 98 ทั้งกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ นอกจากนี้จากการทดสอบประสิทธิผลการสื่อสารผ่าน 5 ช่องทาง 
พบว่า ได้ประสิทธิผล ร้อยละ 99 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาประสิทธิผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีพบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรครั้งนี้ พบว่า บุคลากรส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเฉลี่ยอายุบุคลากรอยู่ใน
เกณฑ์ไม่สูงมากนัก ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม สววศ. จึงเป็น
ช่องทางที่มีประสิทธิผล ในขณะที่ช่องทางที่เป็นแบบดั้งเดิม เช่น ป้ายประกาศ ก็ยังคงมีความส าคัญในการสื่อสารกับบุคลากร
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บางส่วนท่ีไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยี ในการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปัณณทัต กาญจนะวสิต (2560) พบว่า ในยุค 4.0 มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ยุคดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว ท าให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ซึ่งสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแบบ Real time ตลอด 24 ช่ัวโมง 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ฉันทนา ปาปัดถา และคณะ (2561) พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก โดยรับรู้ข่าวสารจากสื่อบุคคล สื่อโฆษณา และจากสื่อสิ่งพิมพ์ และนักศึกษามีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเนื้อหามีประโยชน์ 

 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ที่ประสบความส าเร็จเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของส านักวิชาฯ ต่อไป  
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในประชาสัมพันธ์ภายในส านักวิชาฯ เพื่อน าผลที่ได้ไปพัฒนา   

การประชาสัมพันธ์ภายในส านักวิชาฯ ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ที่ได้ให้ค าแนะน า ช้ีแนะกรอบแนวคิด และตรวจสอบกลั่นกรองข้อบกพร่องใน
เรื่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการท าวิจัยนี้ และขอขอบคุณบุคลากร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจออนไลน์ (Google form) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.18 และต้องการให้ขยายเวลาการให้บริการมากที่สุด ร้อยละ 17.3 ต้องการให้มีพื้นที่ Co-Working 
Space ร้อยละ 16.5 ห้องสมุดจึงได้ทดลองขยายเวลาการให้บริการในช่วงสอบ พบว่า หลังการขยายเวลาให้บริการ มีผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการขยายเวลาที่มีผู้ใช้บริการ 505 คน โดยหลังจากที่ได้ขยายเวลาแล้ว ในช่วงสอบกลางภาคมีจ านวนผู้เข้าใช้
บริการ 666 คน เพิม่ขึ้น 161 คน คิดเป็นร้อยละ 31.88 และขยายเวลาช่วงสอบปลายภาคมีจ านวนผู้เข้าใช้บริการ 700 คน เพิ่มขึ้น
จากช่วงสอบกลางภาค 34 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ในด้านการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด ผู้ใช้บริการต้องการให้ห้องสมุดท าการ
ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็น Co-Working Space, Tutoring Room, Quiet Zone และ Rest Corner ตามล าดับ โดยห้องสมุดจะน า
ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ โค-เวิร์คกิ้งสเปซ ห้องสมุด การปรับปรุง 
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Abstract  
 This study aimed to study the satisfaction of providing library services to the Faculty of Engineering. 
Kasetsart University and study ways to improve library service areas that meet the needs of users. The samples 
used in the research were users of the Library of Faculty of Engineering, Kasetsart University. The tools used in 
the study were surveys of the satisfaction of users of the Faculty of Engineering library. The results showed that 
users were satisfied with the service. It averages 4.18 and wants to extend service hours as much as possible. 
17.3 percent want 16.5 percent of Co-Working Spaces. The library then tried to extend the service during the 
exam period. It was found that after the extension of the service period, 505 people have been extended since 
the extension. During the midterm exams, there were 666 people, 161 increased by 31.88% and an extension 
of the final exam period of 700  people, up from 34  midterm exams, representing 5 .10% in terms of library 
space improvements. Users want the library to renovate the space into Co-Working Space, Tutoring Room, Quiet 
Zone and Rest Corner respectively. 
 

Keywords: satisfaction, service users, Co-Working Space, library, Improvement 

 

บทน า  
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 2 (รูปที่ 1) และ ช้ัน 3 (รูปที่ 2) อาคารชูชาติ ก าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นที่รวมทั้งสิ้น 800 ตารางเมตร มีหน้าที่ในการให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
ให้บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ โครงงานวิศวกรรมของนิสิตช้ันปีที่ 4 และงานวิจัยของ
อาจารย์ในคณะฯ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวบข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนจัดเก็บรักษาเผยแพร่และให้บริการต่าง ๆ กับอาจารย์ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งภารกิจท่ีกล่าวข้างต้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการให้การบริการทั้งสิ้น ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินงานของห้องสมุดต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการให้บริการใหม่ๆ 
เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีพฤติกรรมในการใช้ห้องสมุดที่เปลี่ยนไป โดยหวังให้ห้องสมุดเป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือของคณะฯ ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาของนิสิตในยุคดิจิทัล ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุง
การให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในด้านงานให้บริการของห้องสมุดและการให้บริการ
ทางกายภาพ  
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 รูปที่ 1  พื้นที่การให้บริการบริเวณช้ัน 2 ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2  พื้นที่การให้บริการบรเิวณช้ัน 3 ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ดังนั้นห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ท าการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดกับผู้ใช้บริการโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการใช้บริการ และน า
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนให้เป็น “ห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา (Lively Library)” ซึ่งจะเป็นห้องสมุดที่สร้างบรรยากาศความมีชีวิต 
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้แบบใหม่และหลากหลายของนิสิตยุคดิจิทัล และยังช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับบทความของ กรกฎ หลอดค า (2562) ห้องสมุดใหม่ใจกลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ที่เหล่าศิษย์เก่าจับมือกันเปลี่ยนภาพจ าในอดีตมาเป็นพื้นที่พบปะของผู้คน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการห้องสมุดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการห้องสมุด ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้
บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวนท้ังหมด 1,757 คน โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 196 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่องาน

บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ซึ่งแบบสอบถามได้มาจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหารคณะ และได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพ 

การเก็บรวบรวมช้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้ Google Form ในการสร้าง

แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถท าแบบสอบถามผ่าน link หรือ Scan QR Code ซึ่งผู้วิจัยได้ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการทราบและเข้าถึงการตอบแบบสอบถาม ผ่านช่องทางอีเมล์ Facebook ของคณะฯ Facebook กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ท าบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ไปยังทุกภาควิชา/หน่วยงานในคณะ ฯ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม Line 
ข่าววิศวะ นอกจากนี้ยังได้จัดท าแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษและแจกให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดด้วยอีกหนึ่ง
ช่องทาง โดยมีระยะการเก็บข้อมูลในระหว่างวันท่ี 12-29 กุมภาพันธ์ 2563 

สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ การแจกแจง ความถี่ ค่าเฉลี่ย โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด  
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก  
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 196 คน พบว่าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีผู้ที่เคยเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 ส่วนผู้ที่ไม่เคย
เข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นนิสิตจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยให้เหตุผลว่า ห้องสมุดไม่มีความน่าสนใจ ไม่มีเวลาเข้าใช้บริการ 
และสามารถหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตารางที่ 1  ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
วันและเวลาเปิดท าการของห้องสมุดมีความเหมาะสม 4.04 มาก 
ห้องสมุดมีจ านวนที่น่ังมากเพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการ 4.13 มาก 
ห้องสมุดมีบรรยากาศ (แสงสว่าง อุณหภูม)ิ เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละสุขภาวะ 4.48 มาก 
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมดุมีประสิทธิภาพและเพยีงพอต่อความต้องการ 3.98 มาก 
รู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการในห้องสมุด 4.61 มากที่สุด 
ห้องสมุดมีหนังสือ/ต ารา (ฉบับพิมพ์) เพียงพอและตรงตามความต้องการ 4.14 มาก 
ห้องสมุดมีวารสาร/นติยสาร (ฉบับพิมพ์) เพียงพอและตรงตามความต้องการ 4.15 มาก 
ห้องสมุดมี e-book เพียงพอและตรงตามความต้องการ 4.05 มาก 
ห้องสมุดม ีe-journals/e-Databases เพียงพอและตรงตามความตอ้งการ 4.08 มาก 

รวมความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด 4.18 มาก 
 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเข้าใช้บริการห้องสมุดมีความรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการใน

ห้องสมุด มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 ห้องสมุดมีบรรยากาศ (แสงสว่าง อุณหภูมิ) เหมาะสมกับการเรียนรู้และ  
สุขภาวะ มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 คอมพิวเตอร์ที่ให้บริ การในห้องสมุดมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ           
ความต้องการ มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 ตามล าดับ โดยมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18  
 
ตารางที่ 2 ความต้องการใช้บริการจากห้องสมดุ (ท่ีมีให้บริการในปจัจุบันและยังคงต้องการให้มีบริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต) 

บริการ ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่เคยใช้ 
บริการยมื-คืน 134 3 48 
บริการยมืหนังสือระหว่างห้องสมดุ 112 8 65 
บริการจองหนังสือ  107 8 70 
บริการหนังสือส ารอง 105 7 73 
บริการตอบค าถามและช่วยการคน้คว้า 122 11 52 
บริการแนะน าหนังสือใหม ่ 119 9 57 
บริการอินเทอรเ์น็ต 151 8 26 
พื้นที่น่ังอ่านแบบ Co-Working Space เพิ่มมากข้ึน 174 5 6 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ที่เคยใช้บริการห้องสมุด จ านวน 174 คน มีความต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มบริการพื้นท่ีนั่งอ่านแบบ 

Co-Working Space มากที่สุด รองลงมาคือ บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 151 คน และบริการหนังสือส ารอง  จ านวน 105 คน 
ตามล าดับ ในส่วนของงานบริการที่ไม่ต้องการใช้บริการมากที่สุด คือ บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า จ านวน 11 คน 
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รองลงมาคือ บริการแนะน าหนังสือใหม่ จ านวน 9 คน บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด บริการจองหนังสือ และบริการยืม-คืน 
จ านวน 3 คน ตามล าดับ และบริการที่ผู้ใช้บริการไม่เคยใช้ มากที่สุด คือ บริการหนังสือส ารอง 73 คน รองลงมาคือ บริการยืม
หนังสือระหว่างห้องสมุด 65 คน และพื้นที่น่ังอ่านแบบ Co-Working Space เพิ่มมากข้ึน 6 คน ตามล าดับ 
 
ตารางที ่3  สิ่งที่ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

สิ่งที่ไม่พึงพอใจในห้องสมุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
เวลาเปดิปิดให้บริการ  36 23.68 
จ านวนที่น่ังเดี่ยวและกลุ่มไมเ่พียงพอ 32 21.05 
ระดับเสียง (ความดัง) ในห้องสมุด  24 15.79 
ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดไม่เหมาะสม 
 : การจัดที่น่ัง กระเบื้องทางเดิน ประตูทางเข้า 

16 10.53 

จ านวนหนังสือต าราค่อนข้างน้อย 16 10.53 
สภาพเครื่องปรับอากาศ 9 5.92 
สิ่งอ านวยความสะดวก : ปลั๊กไฟ computer, internet 6 3.95 
การค้นหาหนังสือ 6 3.95 
การประชาสัมพันธ์ห้องสมดุค่อนข้างน้อย  5 3.29 
มีการจองโตะ๊ที่นั่งอ่าน  1 0.66 
ระยะเวลายืม-คืนหนังสือ 1 0.66 

 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 152 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ไม่พึงพอใจเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด โดย

ส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจด้านเวลาเปิดปิดให้บริการมากที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 รองลงมาคือ จ านวนที่นั่งเดี่ยวและ   
กลุ่มไม่เพียงพอ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 และ มีการจองโต๊ะที่นั่งอ่าน ระยะเวลายืม-คืนหนังสือ จ านวนละ 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.66  
 
ตารางที่ 4  บริการอื่น ๆ ท่ีต้องการ 

บริการที่ต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพิ่มเวลาเปิด-ปิดให้บริการ 23 16.91 
เพิ่มพื้นท่ี Co-Working Space 22 16.18 
มุมพักผ่อน  18 13.24 
บริการสิ่งอ านวยความสะดวก  
 : ปลั๊กไฟ ที่ชาร์จ หูฟัง เครื่องคิดเลข notebook, locker 

16 11.76 

เพิ่มโซนท่ีนั่งเดีย่ว 13 9.56 
การอัปเดตข่าวสารหนังสือ & ห้องสมุด  12 8.82 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม  12 8.82 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) บริการอื่น ๆ ท่ีต้องการ  
บริการที่ต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หนังสือ E- Book  8 5.93 
เพิ่มกิจกรรมห้องสมดุ 6 4.44 
จ านวนหนังสือต่างประเทศ 6 4.44 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 136 คน ต้องการให้เพิ่มเวลาเปิด-ปิดให้บริการมากที่สุด จ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.91 รองลงมา คือ เพิ่มพื้นที่ Co-Working Space จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18 เพิ่มกิจกรรมห้องสมุด 
จ านวนหนังสือต่างประเทศ จ านวนละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ตามล าดับ 

จากผลการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจต่องานบริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการที่
ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงพื้นที่การให้บริการให้ทันสมัยและน่าสนใจ เพื่อให้มีผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในห้องสมุดทุกด้านอย่างคุ้มค่า ให้ผุ้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการต้องการให้
ปรับปรุงมากท่ีสุดมาพิจารณาด าเนินการ โดยผู้วิจัยได้เพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการของห้องสมุดมากขึ้น ดังนี ้
 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(ให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด) 

1. ด้านการขยายเวลาให้บริการห้องสมุด 
จากผลการส ารวจความไม่พึงพอใจและความต้องการบริการของผู้ใช้บริการห้องสมุด พบว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจด้าน

เวลาการให้บริการ และต้องการให้เพิ่มเวลาในการให้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสอบ ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 ห้องสมุด            
จึงได้ปรับปรุงขยายเวลาในการให้บริการเฉพาะในช่วงสอบให้เพิ่มมากขึ้น นั่นคือ จากเดิมห้องสมุดมีเวลาในการให้บริการเป็นดังนี้   
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ช่วงเวลาปกติ ให้บริการเวลา 08.30-16.30 น. ช่วงสอบกลางภาค (4--30 มกราคม 2563) 
ให้บริการเวลา 08.30-18.30 น. (ทั้งนี้ห้องสมุดปิดให้บริการในช่วงสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 
มีนาคม-9 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)) ซึ่งจากข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงขยายเวลาในการให้บริการโดยเฉพาะในช่วงสอบให้เพิ่มมากขึ้น ในภาคต้น              
ปีการศึกษา 2563 ห้องสมุดจึงได้ปรับปรุงเวลาในการให้บริการเฉพาะช่วงสอบกลางภาค (17 สิงหาคม-3 กันยายน 2563) และช่วง
สอบปลายภาค (26 ตุลาคม-18 พฤศจิกายน 2563) เป็นให้บริการเวลา 08.30-19.30 น. โดยเป็นการขยายเวลาในการให้บริการ
ห้องสมุดโดยเฉพาะในช่วงสอบให้เพิ่มมากขึ้น 1 ช่ัวโมง โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดช่วงสอบ    
กลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562–สอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามรูปท่ี 3 
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จ านวนผู้เข้าใชบ้ริการห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562–สอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
 

         ก่อนการปรับปรุง         หลังการปรับปรุง 
               ขยายเวลาในการให้บริการในช่วงสอบ  ขยายเวลาในการให้บริการในช่วงสอบให้เพ่ิมมากขึ้น 1 ชั่วโมง 
           (ให้บริการเวลา 08.30-18.30 น.)                     (ให้บริการเวลา 08.30-19.30 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ช่วงสอบกลางภาค                   ช่วงสอบกลางภาค                 ช่วงสอบปลายภาค 
                      ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562      ภาคต้น ปีการศึกษา 2563       ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
 

รูปที่ 3  การเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562–สอบปลายภาค ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2563 

 
จากรูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562–   

สอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โดยช่วงสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ก่อนการปรับปรุงขยายเวลาใน
การให้บริการโดยเฉพาะในช่วงสอบ) มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการ 505 คน ซึ่งหลังจากการปรับปรุงขยายเวลาในการให้บริการใน      
ช่วงสอบให้เพิ่มมากขึ้น 1 ช่ัวโมง ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ท าให้ในช่วงสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน    
ผู้เข้าใช้บริการ 666 คน ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการปรับปรุงขยายเวลาเป็นจ านวน 161 คน นั่นคือมีจ านวน
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.88 และในช่วงสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการ 700 คน ซึ่งมี
จ านวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการปรับปรุงขยายเวลาเป็นจ านวน 195 คน นั่นคือ มีจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
38.61 สรุปคือ หลังจากการที่ห้องสมุดได้ท าการปรับปรุงขยายเวลาในการให้บริการในช่วงสอบให้เพิ่มมากขึ้น 1 ช่ัวโมง ห้องสมุดจึง
มีจ านวน ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากก่อนการปรับปรุงขยายเวลาในการให้บริการดังนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.88 ในช่วงสอบกลางภาค         
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.61 ในช่วงสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวน
ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่เพ่ิมขึ้นหลังการปรับปรุงมีแนวโน้มที่สูงข้ึนในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 

จ า
นว

นค
น 

ช่วงเวลา 
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2. ด้านการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 
จากผลการส ารวจพบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด อัปเดตข่าวสาร

หนังสือ & ห้องสมุด และเพิ่มกิจกรรมห้องสมุดให้เพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดจึงได้มีการเพิ่มและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด   
อัปเดตข่าวสารหนังสือ & ห้องสมุด และเพิ่มกิจกรรมห้องสมุด ผ่าน Facebook Fanpage ช่ือ “ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน” โดยมีกระบวนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอัปเดตข่าวสาร หนังสือ&ห้องสมุด ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่าน 
Facebook Fanpage และปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องสมุด ให้เป็นรูปแบบของ Infographic 

2. เพิ่มความถี่ในการเผยแพร่ข่าวสารเป็น 2 ครั้งต่อสัปดาห์  
3. เพิ่มกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ทางหน้าเพจห้องสมุด เช่น การรีวิวหนังสือประเภท Soft Skills โดยนิสิตของคณะฯ 

แนะน าฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น   

     โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบจ านวนการกดถูกใจเพจห้องสมุด Facebook Fanpage ตั้งแต่เดือน มกราคม–ธันวาคม 
2563 ตามรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4  การเปรียบเทียบจ านวนการกดถูกใจเพจห้องสมุด Facebook Fanpage ตั้งแต่เดือน มกราคม–ธันวาคม 2563 

จากรูปที ่4 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนการกดถูกใจเพจห้องสมุดของผู้ใช้บริการก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ทาง facebook โดยก่อนการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์เพจห้องสมุดในเดือนมกราคม 2563 มีจ านวนการ
กดถูกใจเพจห้องสมุดของผู้ใช้บริการ 191 ครั้ง หลังการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์ เพจห้องสมุดในเดือนธันวาคม 2563 
มีจ านวนการกดถูกใจเพจห้องสมุดของผู้ใช้บริการ 426 ครั้ง มีจ านวนการกดถูกใจเพจห้องสมุดเพิ่มขึ้น 235 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
123 

แนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการห้องสมุดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงพื้นที่ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยจึงได้ทดลองออกแบบแบบร่าง 2 มิติอย่างง่าย โดยค านึงถึงความต้องการการใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดของ
ผู้ใช้บริการเป็นหลัก และด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความต้องการด้านกายภาพของห้องสมุด โดยให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ซึ่งได้ด าเนินการ ดังน้ี 
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1. ออกแบบร่างพื้นที่การให้บริการโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้เลือกระหว่าง plan A หรือ plan B โดยมีแนวคิดใน
การจัดท าแบบร่างจากการศึกษาดูงานห้องสมุดต่างสถาบัน และอ้างอิงจากผลการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ระหว่างวันท่ี 12-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยออกแบบจัดท าแบบร่างพ้ืนท่ีภายในห้องสมุด แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่  

- พื้นที ่Co-Working Space  
- ห้องติว (Tutoring Room) 
- มุมพักผ่อน (Rest Corner) 
- มุมห้ามใช้เสียง (Quiet Zone) 

2. จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ และส่งแบบส ารวจผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
Facebook ห้องสมุด Facebook ของคณะ Facebook สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าประกาศติดตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และท าบันทึกข้อความเวียนตามภาควิชา ซึ่งมีผลการส ารวจจากผู้เข้าร่วมท าแบบส ารวจทั้งหมด 131 คน (นิสิต
ระดับปริญญาตรี จ านวน 119 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน บุคลากร จ านวน 6 คน และ อาจารย์ จ านวน 4 คน โดย
ผู้ท าแบบส ารวจสามารถมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของพื้นที่ท่ีต้องการให้มีบริการในห้องสมุด ดังรูปที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5  การจัดล าดับความส าคญัของพื้นที่ท่ีต้องการให้มีบริการในห้องสมุด 
 

จากรูปที่ 5 แสดงการจัดล าดับพ้ืนที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีบริการในห้องสมุดเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่การ
ท างานร่วมกันเพื่อกิจกรรมที่หลากหลาย (Co-Working Space) มากที่สุด จ านวน 47 คน รองลงมา คือ ห้องติว (Tutoring Room) 
จ านวน 35 คน ถัดมาคือ ต้องการให้โซนห้ามใช้เสียง (Quiet Zone) จ านวน 21 คน และต้องการมุมพักผ่อน (Rest Corner) น้อย
ที่สุด จ านวน 12 คน 
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ตารางที่ 5  ความต้องการของผู้ใช้บริการในการแบ่งสดัส่วนแต่ละพื้นที่  
ความต้องการแบ่ง
สัดส่วนแต่ละพ้ืนที่ 

เป็น % 

การจัดพ้ืนที่             
Co-Working Space 

มุมพักผ่อน           
(Rest Corner) 

โซนห้ามใช้เสียง     
(Quiet Zone) 

ห้องติว         
(Tutoring Room) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
0 - - 1 0.8 - - - - 
3 - - 1 0.8 - - - - 
5 - - 4 3.3 2 1.7 2 1.7 
7 - - - - 1 0.8 - - 
10 2 1.7 49 41.5 12 10.2 20 17.0 
12 - - - - 1 0.8 1 0.8 

12.5 1 0.8 - - - - - - 
15 6 4.2 19 16.1 14 11.8 4 3.4 
18 1 0.8 - - - - - - 
20 26 22.0 21 17.8 29 24.5 23 19.4 
25 10 8.5 7 5.9 7 5.9 19 16.1 
30 21 17.8 12 10.2 21 17.8 21 17.7 
35 3 3.0 1 - 4 3.3 7 5.9 
40 22 18.7 1 - 13 11.0 17 14.4 
50 21 17.8 1 - 11 9.3 1 0.8 
55 - - - - 2 1.7 - - 
60 3 2.5 - - - - - - 
70 1 0.8 - - - - - - 
75 - - - - - - 1 0.8 
80 - - - - - - 1 0.8 

ไม่ระบ ุ 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 
รวม 118 100 118 100 118 100 118 100 

 
จากตารางที่ 5 มีความต้องการให้มีการจัดพื้นที่ Co-Working Space ในสัดส่วน 20% เป็นจ านวนมากที่สุด 26 คน     

คิดเป็นร้อยละ 22 อันดับที่ 2 ความต้องการให้มีมุมพักผ่อน (Rest Corner) ในสัดส่วน 10% เป็นจ านวนมากที่สุด 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 ความต้องการให้มีโซนห้ามใช้เสียง (Quiet Zone) ในสัดส่วน 20% เป็นจ านวนมากท่ีสุด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
และต้องการให้มีห้องติว (Tutoring Room) ในสัดส่วน 20% เป็นจ านวนมากที่สุด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 
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ตารางที่ 6  ผลส ารวจแบบร่างพื้นที่ท่ีผู้ใช้บริการต้องการให้มีในห้องสมุด 
Co-Working Space Tutoring Room Rest Corner Quiet Zone 
Plan B 108   คน Plan A 92   คน      Plan B    75    คน      Plan A   78    คน 
Plan A 17   คน Plan B 34   คน Plan A    50    คน Plan B   29    คน 

 
จากตารางที่ 6 มีผู้ใช้บริการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจ านวน 131 คน ได้เลือกห้องติว (Tutoring Room) plan A 

จ านวน 92 คน แบบร่างมุมพักผ่อน (Rest Corner) plan B จ านวน 75 คน, แบบร่าง Co-Working Space plan B จ านวน 108 
คน และ แบบร่างโซนห้ามใช้เสียง (Quiet Zone) plan A จ านวน 78 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  แสดงแบบร่าง 2 มิติของแต่ละพื้นท่ีที่ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการให้มีในห้องสมุด 
 

ในอนาคตหากห้องสมุดได้ท าการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการตามการจัดล าดับพ้ืนท่ีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้มีในห้องสมุดตาม
ข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่าจะเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดมากขึ้น 117 คน (ร้อยละ 99.2) ความถี่ในการเข้าใช้
บริการในห้องสมุดส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 68 คน (ร้อยละ 57.6) เข้าใช้บริการทุกวัน 28 คน (ร้อยละ 
23.7) และ ใช้บริการ 2-3 ครั้ง/เดือน 12 คน (ร้อยละ 10.2) ตามล าดับ ในด้านเวลาการใช้บริการห้องสมุดของผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ย
ในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1-3 ช่ัวโมง 51 คน (ร้อยละ 44) เพิ่มขึ้น 4-6 ช่ัวโมง 48 คน (ร้อยละ 41.4) และ      
ใช้บริการทั้งวัน 11 คน (ร้อยละ 9.5) 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิ จั ยนี้ มี วั ต ถุ ปร ะส งค์ เ พื่ อ ศึ กษาคว ามพึ งพอ ใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รห้ อ งสมุ ด คณะวิ ศวกร รมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  โดยมี
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
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1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ

ห้องสมุดในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 และรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการในห้องสมุดมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 และมีความ
ต้องการให้เพิ่มพื้นที่น่ังอ่านแบบ Co-Working Space มากขึ้น จ านวน 174 คน และมีข้อเสนอแนะสิ่งที่ไม่พึงพอใจในเรื่องเวลาเปิด
ปิดให้บริการมากท่ีสุด 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มเวลาให้บริการ ดังนั้นผู้วิจัยและ
ห้องสมุดคณะฯ จึงทดลองขยายเวลาเปิดให้บริการในช่วงสอบ พบว่า มีจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดผ่าน Facebook Fanpage พบว่า มีจ านวนผู้ถูกใจเพจเพิ่มมากข้ึน 

2. แนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการห้องสมุดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
ด้านการศึกษาแนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการห้องสมุดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จากแบบสอบถาม

ความต้องการใช้บริการจากห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบมีความต้องการให้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแบบร่างพื้นที่ใน 4 ลักษณะ คือ พื้นที่ Co-Working Space ห้องติว (Tutoring 
Room) มุมพักผ่อน (Rest Corner) และ มุมห้ามใช้เสียง (Quiet Zone) และส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า 
ผู้ใช้บริการ จ านวน 47 คน ให้ความส าคัญกับการจัดพื้นที่ Co-Working Space เป็นอันดับแรก และสัดส่วนแบ่งการใช้พื้นที่ 
ผู้ใช้บริการต้องการให้มีสัดส่วนมากที่สุด 20% ได้แก่ Co-Working Space โซนห้ามใช้เสียง และ ห้องติว ส่วนการจัดสัดส่วนพ้ืนที่
มุมพักผ่อน มีผู้ให้สัดส่วน 10% มากที่สุดถึง 49 คน และจากตัวอย่างแบบร่างที่ได้ออกแบบให้ผู้ตอบแบบสอบเป็นผู้เลือกแบบที่
ถูกใจมากที่สุดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ แบบร่าง Co-Working Space plan B โดยรูปแบบการใช้งานนั้น นิสิตสามารถเลือกสรรการใช้
งานได้อย่างหลากหลาย เช่น มีพื้นท่ีให้นิสิตนั่งท างานเป็นกุล่มที่พ้ืน หรือสามารถน่ังท างานท่ีชุดโต๊ะโซฟา หรือน่ังท างานบนโต๊ะและ
ชุดเก้าอี้เป็นกลุ่ม นอกจากนั้นได้เพิ่มปลั๊กไฟให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิตเมื่อมาเป็นกลุ่ม และยังเป็นพื้นท่ีที่สามารถ
น าน้ าเข้ามาดื่มได้ อีกด้วย ซึ่งมีจ านวนผู้เลือก 108 คน Tutoring Room Plan A มีจุดเด่นคือ ห้องไม่มืดทึบเกินไปสามารถเก็บเสียง
ได้มากถึง 80% ขนาดของห้องสามารถรองรับได้ 4-8 คน ในห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น กระดานไวท์-บอร์ด ปากกา ไวท์
บอร์ด ชุดเครื่องเขียน และปลั๊กไฟ ท าให้นิสิตรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระ ซึ่งมีจ านวนผู้เลือก 92 คน Rest Corner Plan B มี
จุดเด่นคือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตได้มาพักผ่อนจากการเรียน หรืออ่านหนังสือ โดยใช้ Bean bag เป็นเบาะนุ่มสะดวก
ต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ และปลั๊กไฟตามมุมต่าง ๆ จึงตอบโจทย์นิสิตที่ต้องการมาพักผ่อน น่ังรอเรียนวิชาถัดไปได้           ซึ่ง
มีจ านวนผู้เลือก 75 คน Quiet Zone Plan A เป็นพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถรองรับผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม ง่ายต่อการดูแล 
และสะดวกในการให้บริการ ภายในจะจัดเรียงด้วยโต๊ะและเก้าอี้ส่วนตัว โดยแต่ละโต๊ะจะมีปลั๊กไฟประจ าโต๊ะ ก าแพงจะเป็นกระจก
ผสมกับปูนเพื่อให้ห้องดูโปร่งแต่ยังคงความเป็นส่วนตัว ซึ่ งมีจ านวนผู้เลือก 78 คน และมีความคาดหวังว่าในอนาคตหลังจากที่
ห้องสมุดได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะมีความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้นตามมาด้วย           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทภัทร วรเสาหฤท (2558) การปรับปรุงคุณภาพการบริการห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด การสังเกตพฤติกรรม และส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้

บริการต่าง ๆ  เป็นของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นได้ว่า พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้
ห้องสมุดเปลี่ยนไปจากเดิม ห้องสมุดจ าเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ เนื่องจากการจัดกิจกรรมของห้องสมุดค่อนข้างน้อย
และไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบันเท่าท่ีควร จึงต้องเพิ่มบริการในรูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอาจารย์และบุคลากรในสังกัด เป็นจ านวนทั้งสิ้น 526 คน          

มีนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 6,389 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1,431 คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีสถิติผู้เข้าใช้
บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 14,210 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ดังนั้น ห้องสมุดควร
ปรับปรุงพื้นท่ีที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัย และเป็นสถานที่ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยน าผลการส ารวจความต้องการพื้นที่แบบ Co-Working 
Space ไปปรึกษาและออกแบบพื้นที่การให้บริการภายในห้องสมุดที่เหมาะสมกับทางสถาปนิกต่อไป แล้วต้องพัฒนาและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการให้บริการแบบออนไลน์และมีสื่อดิจิทัลที่มีความหลากหลายมากข้ึน มีการ
ใช้เครื่องมือ (Social Media) ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  มีระบบฐานข้อมูลห้องสมุดที่มี
ประสิทธิภาพรองรับการให้บริการ มีการจัดหาทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และได้รับการสนับสนุนในการ
ด าเนินงานโครงการจากผู้บริหารอย่างจริงจัง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความช่วยเหลือแนะน า และให้ค าปรึกษาจากผู้ช่ วยศาสตราจารย์      

ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ
ภายในองค์กร (PQI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ร่วมงานทุกคนของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ส านักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีได้ให้ค าแนะน าและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าโครงการวิจัยนี้ 
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การประเมินมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
The Evaluation of the Major Selection Postponement Policy for the First- Year 
Students with Poor Academic Performance in Institute of Engineering, Suranaree 
University of Technology 

สุกัญญา ฉัตรสูงเนิน1*  
Sukanya Chatsungnoen1* 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า สังกัด
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2562 เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหา 
การพ้นสถานภาพ และการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ตามมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาฯ โดยรวบรวมข้อมูลมาจาก
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการเลือกสาขาวิชา หลังสิ้นภาคการศึกษาท่ี 3 จ านวน 2 ปีการศึกษา มีจ านวน
นักศึกษา 414 คน ท่ีมีผลการเรียนต่ า เข้าโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชา เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ลงทะเบียนปรับเพิ่มระดับผล
การเรียน ซึ่งด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 1 คน ต่อนักศึกษา 20 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชะลอ
การเลือกสาขาวิชาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีผล
การเรียนต่ า มีผลต่อการท าให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว มีจ านวนการคงสถานภาพก าลังศึกษาอยู่ คิดเป็นร้อยละ 72.59 และ 79.73 
ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 ตามล าดับ สังเกตได้ว่า มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น จากผลการวิจัย ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นควรด าเนินการมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ าต่อไป  

 
ค าส าคัญ:  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลือกสาขาวิชา การพ้นสถานภาพ  
  การชะลอการเลือกสาขาวิชา 
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Abstract  
 The objective of this research is to study and compare the records of first-year undergraduate students 
with poor academic performance in the Institute of Engineering, the Suranaree University of Technology from 
the years 2018-2019. The result of the study will be used to evaluate the major selection postponement policy 
that has been implemented by the Institute to reduce the university dropout rate among first- year students. 
The data were acquired from first-year students from two academic years that were in the process of selecting 
their majors after finishing the third trimester.  There was a total of 414 students that had poor academic 
performance and decide to join the major selection postponement project. The project would give the students 
an extra trimester to improve their GPAs and fundamental knowledge and assign an academic advisor per 20 
students to help them pass the rigor of higher education and make the major selection postponement project 
the most effective, before selecting their majors.  The result shows that the major selection postponement 
policy for first-year students with poor academic performance and risk of being dropped out has help maintain 
the number of students at 72.59 percent in 2018 and 79.25 percent in 2019: an apparent increase. The result 
suggests that the policy should be continued in the future to further give students with poor academic 
performance the best chance to be successful in their both academic and professional worlds.  

 
Keywords:  Engineering, Suranaree University of Technology, Major Selection, Student dropout,  

  Delaying the choice of major 

 
บทน า  

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยในช้ันปีที่ 1 จะยังไม่สังกัดสาขาวิชาเกือบทั้งหมด
ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในระบบ รับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี               
มีการจัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค โดยแต่ละภาคการศึกษาจะมีการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 13 สัปดาห์ ส่งผลกระทบ
ต่อนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ียังไม่สามารถปรับตัวกับการท ากิจกรรม การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีอัตราการพ้น
สถานภาพและตัดสินใจลาออกเป็นจ านวนมาก   
 ดังนั้น ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่มีผลการเรียนต่ า โดยมี 
Grade Point (GP) ต่ ากว่า 80 ตามตัวอย่างวิธีค านวณดังตารางที่ 1 ตัวอย่างวิธีการค านวณ Grade Point ให้ชะลอการพิจารณา
เลือกสาขาวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 แต่สามารถลงทะเบียนเพื่อปรับเพิ่มระดับผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 เพื่อ
ลดอัตราการพ้นสถานภาพ และส่งผลการให้นักศึกษาได้พิจารณาเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ หากมี GP ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่แต่ละ
สาขาวิชาก าหนดไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลาออก โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561  

จากการศึกษาข้อมูลการพ้นสถานภาพ และการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2560 พบว่า มีอัตราการพ้นสถานภาพและการลาออกรวมทุกช้ันปีร้อยละ 24.08 
โดยหากคิดเฉพาะช้ันปีที่ 1 พบว่า มีร้อยละการพ้นสถานภาพและการลาออก 19.59 ดังแสดงในรูปที่ 1 จึงมีสมมุติฐานว่าหาก
สามารถลดอัตราการพ้นสถานภาพและการลาออกของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิผล จะสามารถลดอัตราการพ้น
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สถานภาพและลาออกในภาพรวมได้ ซึ่งสาเหตุหลักของการลาออกคาดว่า เกิดจากผลการเรียนต่ า จนไม่สามารถเลือกเข้าสังกัด
สาขาวิชาที่สนใจได้ ดังนั้น ส านักวิชาฯ จึงมีแนวทางชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนต่ า เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 3 เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนปรับระดับผลการเรียนในภาคการศึกษาที่  1 ช้ันปีที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยง
จากการพ้นสถานภาพเพราะผลการเรียน หรือการตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักศึกษา และท าให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า               
มีโอกาสในการเลือกสาขาที่ตัวเองสนใจ หากมี Grade Point (GP) ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่แต่ละสาขาวิชาก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามยังไม่มี
การประเมินผลของมาตรการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างวิธีการค านวณ Grade Point 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ผลการเรียน 
Grade Point = 

จ านวนหน่วยกิต ×  
ผลการเรียน 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 หน่วยกิต A 16 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 หน่วยกิต B 3 

103101 แคลคูลสั 1 4 หน่วยกิต C 8 

202108 การรู้ดจิิทัล 2 หน่วยกิต A 8 

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 หน่วยกิต A 4 

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 หน่วยกิต B 9 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  2 หน่วยกิต D 2 

103102 แคลคูลสั 2 4 หน่วยกิต A 16 

105101 ฟิสิกส์ 1  4 หน่วยกิต C 8 

105191 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1 หน่วยกิต B 3 

202201 ทักษะชีวิต 3 หน่วยกิต B 9 

213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 หน่วยกิต C 6 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 หน่วยกิต C 4 

103105 แคลคูลสั 3 4 หน่วยกิต C 8 

105102 ฟิสิกส์ 2 4 หน่วยกิต C 8 

105192 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1 หน่วยกิต B 3 

202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 หน่วยกิต C 6 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4 หน่วยกิต A 16 

รวมคะแนน 137 
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ทั้งนี้ คะแนน Grade Point เต็ม 200 คะแนน ได้จ าแนกระดับคะแนนผลการเรียน ดังต่อไปนี้ 
A  = 4  คะแนน 
B+  = 3.5  คะแนน 
B   = 3  คะแนน 
C+  = 2.5  คะแนน 
C   = 2  คะแนน 
D+  = 1.5  คะแนน 
D   = 1  คะแนน 
F   = 0  คะแนน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อประเมินผลมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ท่ีมีผลการเรียนต่ า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษาต่ออัตราการพ้นสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากร 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2561 -2562     
ช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนต่ า GP ต่ ากว่า 80 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2561 - 2562    

ช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนต่ า GP ต่ ากว่า 80 ท่ีเข้าโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชา จ านวนทั้งหมด 414 คน โดยจ าแนก ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

รายละเอียด รุ่นปีการศึกษา 

2561 

รุ่นปีการศึกษา 

2562 

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชา 197 คน 217 คน 414 คน 

จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด 2,339 คน 2,578 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างและการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft excel 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าฐานข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า สังกัดส านัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2561 - 2562 มาจากฐานระบบทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เลขประจ าตัวนักศึกษา, ช่ือ - สกุล  
2) ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
3) สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน 
4) รุ่นปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติ

ร้อยละ การเก็บรวบรวมข้อมูลในตาราง และแสดงออกมาเป็นรูปกราฟ หรือ ภาพแผนภูมิแท่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลไว้ดังน้ี 

1. ใช้วิธีคิดค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 P = f  ×100 
    N 
 

เมื่อ   P  แทน  ร้อยละ 
  f   แทน ความถี ่
  N แทน จ านวนประชากรกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ได้แก่ จ านวนนกัศึกษา ระดับผลการเรยีน การพน้สถานภาพ 
การลาออก สถานภาพการศึกษา ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

3. ด าเนินการประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูล และสังเคราะห์ข้อมลูตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัย เรื่อง มาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่มีผลการเรียนต่ า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 197 คน จากจ านวนรับเข้านักศึกษา 2,339 คน   
คิดเป็นร้อยละ 8.42 และรุ่นปีการศึกษา 2562 จ านวน 217 คน จากจ านวนรับเข้านักศึ กษา 2,578 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42     
โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกช้ันปี ท่ีพ้นสถานภาพและลาออกจากการ
เป็นนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ก่อนเริ่มการด าเนินโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่มีผลการเรียนต่ า 
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รูปที่ 1  ร้อยละการพ้นสถานภาพและการลาออกของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

จากรูปที่ 1 พบว่า ข้อมูลร้อยละการพ้นสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                
ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 24.08 ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกช้ันปี โดยจากข้อมูลดังกล่าว พบว่า เป็นนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ถึงร้อยละ 19.59  

ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่พ้นสถานภาพและ
ลาออก เมื่อเริ่มโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า รุ่นปีการศึกษา 2561 – 2562 จ านวน 
414 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2  ร้อยละการพ้นสถานภาพและการลาออก เทียบกับจ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นปีการศึกษา 2561-2562 

 
จากรูปที่ 2 พบว่า นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 ซึ่งเริ่มให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า จ านวน 197 คน 

พิจารณาชะลอการเลือกสาขาวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปีท่ี 1 ส่งผลให้การพ้นสถานภาพ และการตัดสินใจลาออกจากเป็น
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด คิดเป็นร้อยละ 10.15 ร้อยละ 7.11 ร้อยละ 6.60 และ ร้อยละ 3.55 ในภาค
การศึกษาที่ 2/2562, 3/2562, 1/2563 และ 2/2563 ตามล าดับ คิดรวมเป็นร้อยละ 27.41 และ รุ่นปีการศึกษา 2562 คิดเป็น
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ร้อยละ 13.36 และร้อยละ 6.91 ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 3/2563 ตามล าดับ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการชะลอการ
เลือกสาขาวิชาฯ 

สรุปได้ว่า เมื่อส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการ
เรียนต่ า ท าให้ส านักวิชาฯ ลดจ านวนการพ้นสถานภาพและการลาออกของนักศึกษาในส านักวิชาฯ ได้เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
นักศึกษารุ่นปกีารศึกษา 2561 กับ รุ่นปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3  ร้อยละของการคงสถานภาพ ของนักศึกษาท่ีชะลอการเลือกสาขาวิชา รุ่นปีการศึกษา 2561-2562 

 
 จากรูปที่ 3 พบว่า นักศึกษารุ่นปีการศึกษาที่ 2561 และปีการศึกษา 2562 ที่เข้าร่วมโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชา    
มีอัตราการคงสถานภาพการเป็นนักศึกษา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.59 เป็น 79.73 ตามล าดับ  
 สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาระหว่างรุ่นปีการศึกษา 2561 กับ รุ่นปีการศึกษา 2562 จากโครงการชะลอ
การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า ท าให้ส านักวิชาฯ มีอัตราการพ้นสถานภาพและลาออกของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 4  ร้อยละการพ้นสถานภาพและลาออกจากการเป็นนักศึกษาของนักศึกษา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 1               

รุ่นปีการศึกษา 2560-2562 
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 จากรูปที่ 4 พบว่า อัตราการพ้นสถานภาพ และการลาออกจากการเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษ า 
2560 คิดเป็นร้อยละ 19.59 รุ่นปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.47 และ รุ่นปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 14.27 
ตามล าดับ 
 สรุปได้ว่า จากการเปรียบเทียบรุ่นปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่เริ่มมีมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา       
ช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า มีอัตราการพ้นสถานภาพ และการลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ          
รุ่นปีการศึกษา 2561 – 2562 ซึ่งเริ่มมีมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาแล้ว มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษา การประเมินมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ า ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ กลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนน Grade Point (GP) ต่ ากว่า 80 คะแนน โดยส านัก
วิชาฯ ได้แยกนักศึกษากลุ่มดังกล่าวไว้ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 จ านวน 197 คน และ  รุ่นปีการศึกษา 2562      
จ านวน 217 คน โดยให้นักศึกษาเข้าโครงการชะลอการเลือกสาขาวิชาออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา ดังนั้น นักศึกษากลุ่มดังกล่าว 
ส านักวิชาฯ ได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 1 คน ต่อนักศึกษา 20 คน เพื่อดูแลให้ค าปรึกษา สามารถด าเนินการลงทะเบียนเพื่อ
ปรับผลการเรียนให้ดีขึ้น และไปพิจารณาเลือกสาขาวิชาหลังสิ้นภาคการศึกษา 1 ช้ันปีท่ี 2 สรุปผลได้นี้ 

1.จากที่ได้เริ่มโครงการในรุ่นปีการศึกษา 2561 และ 2562 จากผลการวิเคราะห์พบว่า อัตราการพ้นสถานภาพ และการ
ลาออกจากการเป็นนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังเข้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 27.41 และร้อยละ 20.27 
ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  

2. เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 จากที่ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มโครงการชะลอการ
เลือกสาขาวิชา เห็นได้ชัดว่า จ านวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพและตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักศึกษา ในช้ันปีท่ี 1 มีจ านวนลดลง
จากเดิมจ านวน 538 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 432 คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.47 และรุ่นปีการศึกษา 2562 จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 14.27  จากจ านวนรับเข้านักศึกษาในแต่ละปี 

จากผลการประเมินการด าเนินมาตรการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนต่ า ผู้วิจัยจึงเสนอ
ว่าเห็นควรด าเนินโครงการต่อไป 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
จากการวิจัยสรุปได้ว่า การมีโครงการการชะลอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนต่ า เป็นแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการพ้นสถานภาพและตัดสินใจลาออกของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับเพิ่มระดับผลการเรียนให้เป็นที่
น่าพอใจ มีโอกาสเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ หากมี Grade Point (GP) ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่แต่ละสาขาวิชาก าหนดไว้ ท าให้อัตรา
การพ้นสภาพและลาออกจากการเป็นนักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พเยาว์ ดีใจ, น้ าทิพย์ 
ไชยสวัสดิ์, ชญาภัทร์ กี่อาริโย, จอมขวัญ สุวรรณรักษ์, และพจนีย์ บุญมา (2557) พบว่า สาเหตุมาจากนักศึกษามีความรู้พื้นฐานใน
สาขาวิชาที่เรียนน้อย สอบตกบางรายวิชาและผลการเรียนต่ า ขาดการวางแผนการเรียนที่ดีและเบื่อหน่ายการเรียน  

หลังจากนี้ ควรเก็บข้อมลูอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากนักศึกษายังไม่

ส าเรจ็การศึกษา เพ่ือวิเคราะห์อัตราส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป 
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ผลของงานวิจัยนี้ให้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการลดอัตราการพ้นสถานภาพ และการลาออก ของนักศึกษา
ช้ันท่ี 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะช่วยเป็นแนวทางเพื่อให้โอกาสนักศึกษาสามารถพิจารณาวางแผนการเรียน เพื่อปรับเพิ่ม
ระดับผลการเรียน ให้สามารถเลือกสาขาวิชาที่ตนสนใจ มองเห็นศักยภาพของตนเอง การพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น และมีผลต่อ
อัตราการคงสถานภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวัสดิ์ วิชระโภชน์ (2563) พบว่า            
1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คือ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะน า 
ให้ค าปรึกษาและดูแลนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นรูปธรรมและ           
มีประสิทธิภาพ 2.แนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ย งต่อการพ้นสภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คือ             
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามและดูแลนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการติดตามผลการศึกษาและให้ค าปรึกษา นิสิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ออกแบบกระบวนการและแบบใบค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน ออกแบบ
กระบวนการและแบบใบค าร้องเรียนอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                    
การออกแบบกระบวนการและแบบค าร้องได้ด าเนินการ โดยเริ่มจากการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการร้องเรียน เสนอ
ต่อสาขาวิชาฯ เพื่อขอความคิดเห็น จากนั้นจึงน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข คณะผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษา โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวนทั้งสิ้น 71 คน ซึ่งผลการส ารวจคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์
การร้องทุกข์มาก่อน อาจเป็นเพราะนักศึกษาช้ันปีที่ 2 พึ่งได้เข้าเรียนในสาขาวิชาฯ และไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจน  
เมื่อนักศึกษาได้รับทราบถึงขั้นตอนการร้องเรียนที่ชัดเจนและแบบค าร้องที่ออกแบบ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
ออกแบบดังกล่าวในท้ัง 2 แบบค าร้องในเกณฑ์ดีถึงดีมาก มีเพียงส่วนน้อยที่คิดว่ากระบวนการที่ออกแบบน้ันมีความซับซ้อนเกินไป  

 

ค าส าคัญ: การร้องเรียนของนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การขอตรวจสอบคะแนน การขอตรวจสอบระดับ

คะแนน ค าร้องเรียนอาจารย์  
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Abstract  

The main objectives of this study were to design the appeals procedures and document form to check 
examination’s scores, to design the appeals procedures and document form for faculty staff’s complaint, and 
to evaluate student satisfaction. During the study, we discussed and collected information that was important 
for the design process. Then, the draft of our designs was considered by other faculty staff. We obtained many 
useful feedbacks and comments to improve our designs. Finally, we created a questionnaire to survey students' 
opinions about the designs of our appeal procedures and the document forms. Our target group was 71 second-
year students, who were in Computer Engineering, SUT. As a result, most students had never experienced the 
appeal procedures because they were new in Computer Engineering and had not known the channel for the 
procedures. After informing the procedures and forms to the students, they provided opinions and satisfaction 
rates.  We found that most students were very satisfied with our both procedures and forms.  Only a few 
mentioned that the procedures were too complex.    
 

Keywords: Student complaints, Educational quality assurance, Requesting for score validation,  
                        Requesting for grade levels validation, Reporting complaints of faculty staffs 
 

บทน า  
ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานย่อย จนถึงหน่วยงานระดับประเทศ มีการด าเนินงาน

เพื่อหาแนวทาง ช่องทาง ให้สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านเว็บแอปพลิเคชันหรือแบบค าร้องที่เป็น
กระดาษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความยุติธรรมในหน่วยงานจึงให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยด าเนินงานตามภารกิจและบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯในทุก  ๆ ส่วน เช่น ในส่วนของส านักวิชา นักศึกษา
สามารถอุทธรณ์ร้องทุกข์เกี่ยวกับคะแนนและระดับคะแนนได้  

การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันยังไม่มีช่องทาง
หรือกระบวนการที่ชัดเจนและไม่เป็นระบบ เมื่อนักศึกษาต้องการร้องทุกข์เพื่อให้เกิดการตรวจสอบความโปร่งใส นักศึกษาต้องท า
การติดต่อและพูดคุยกับผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง ท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าและการเผชิญหน้ า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทบ
กระทั่งกันได้ ยิ่งไปกว่านั้นจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาได้มีข้อเสนอแนะว่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ควรมีช่องทางให้นักศึกษาได้อุทธรณ์ร้องทุกข์ ที่มี
กระบวนการชัดเจน เป็นระบบ มีความความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่นักศึกษา ประกอบกับจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันนี้ 
จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งท าให้นักศึกษาบางคนอาจมีข้อกังวลสงสัยในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและอาจารย์ที่สอนรายวิชาต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) เช่น เรื่องคะแนน หรือระดับคะแนน ความไม่พอใจในวิธีการ
เรียนการสอน หรือการมอบหมายงานของอาจารย์ประจ าวิชา ซึ่งนักศึกษาอาจมีความต้องการอยากตรวจสอบและร้องเรียน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงคิดว่าการสร้างช่องทางในการอุทธรณ์ร้องทุกข์น้ี เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยนักศึกษาคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าวได้ 
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ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกระบวนการและแบบใบค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน แบบค าร้องเรียน
อาจารย์ เพื่อให้การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การร้องเรียนของนักศึกษามีกระบวนการที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ นักศึกษา
สามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีหลายมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหานี้จึงได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบการอุทธรณ์ จากงานวิจัยของ วัฒนพล ชุมเพชร (2560, น. 106) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ 
งานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ และเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนและติดตามปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการร้องเรียนของภาครัฐที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เปิดให้มี
ศูนย์รับข้อร้องเรียน โดยได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนเป็นภารกิจหนึ่งเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม            
เป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับ
อื่น ๆ และจรรยาบรรณของบุคลากร ตลอดจนมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเ ป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2561) นอกจากนี้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หอสมุดแห่ง 
มธ., 2562) มีช่องทางร้องเรียน โดยเห็นจากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกจัดท าขึ้นภายในกระบวนงานสื่อสารองค์กรและเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
หอสมุดฯ ในการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่ อง
ดังกล่าว จึงได้ออกแบบแบบค าร้องอุทธรณ์ให้เป็นระบบและมีช่องทางที่ชัดเจน เป็นธรรม และมีการทดลองใช้แบบฟอร์มกับ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 
สร้างกระบวนการการร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับระเบียบของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การ
ด าเนินงานในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตตามนโยบายของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. ออกแบบกระบวนการและแบบใบค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
2. ออกแบบกระบวนการและแบบใบค าร้องเรียนอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีต่อกระบวนการและแบบใบค าร้อง 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการร้องเรียนและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 71 คน สาเหตุที่เลือกกลุ่มเป้าหมายนี้เพราะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาช้ันปีที่ 1  
ยังไม่ได้เข้าสาขาวิชาแต่เลือกเข้าสาขาวิชาในช้ันปีที่ 2 ดังนั้น นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เป็นช้ันปีแรกที่ได้รับรู้การด าเนินงานของสาขาวชิา
ที่ตนสังกัดอยู่ เนื่องด้วยงานวิจัยนี้ท าให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ยังไม่คุ้นชินกับการด าเนินงานของสาขาวิชาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
ร้องเรียนและการอุทธรณ์ร้องทุกข์เพื่อให้นักศึกษาใช้สิทธิที่นักศึกษาพึงมี 
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นอกจากนี้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form)              
ให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามโดยมีถามเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียน กระบวนการเป็นระบบ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
และมีความครอบคลุมและชัดเจน และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านโปรแกรม Excel จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติโดย
ค านวณหาค่าเฉลี่ยและผลรวม จากนั้นแสดงผลเป็นแผนภาพในรูปแบบของร้อยละ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ดังนี ้

1. คณะผู้วิจัยประชุมหารือเพื่อออกแบบกระบวนการและออกแบบใบค าร้องเรียนการอุทธรณ์ร้องทุกข์  
2. เสนอกระบวนการและแบบใบค าร้องเรียนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้คณาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ความคิดเห็น 
3. รวบรวมความคิดเห็นและด าเนินการปรับแก้กระบวนการและแบบใบค าร้องเรียนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามข้อเสนอแนะ 
4. ส่งแบบใบค าร้องให้นักศึกษาทางออนไลน์เพื่อท าการตอบแบบสอบถามและให้ความคิดเห็น 
5. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา และน ามาปรับแก้แบบใบค าร้อง 

จากที่ผ่านมา นักศึกษาส่วนใหญ่มาติดต่ออุทธรณ์ร้องทุกข์ใน 2 ประเด็น คือ การขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน 
และการร้องเรียนอาจารย์ ซึ่งสาขาวิชาฯ  ยังไม่เคยมีกระบวนการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ ออกแบบ
กระบวนการและแบบค าร้องเพื่ออุทธรณ์ร้องทุกข์ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ได้แก่ 
กระบวนการและแบบใบค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน และกระบวนการและแบบใบค าร้องเรียนอาจารย์  

1. การขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน 
จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนและกระบวนการร้องเรียนขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน จากภาพที่ 2 และ 3 แบบ

ใบค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบใบค าร้องโดยใช้แนวทาง
จากแบบฟอร์มใบค าร้องของส านักวิชาวิศวรรมศาสตร์ ศูนย์บริการการศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงความคิดเห็นของคณาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้า
บริบทของสาขาวิชา โดยในข้ันตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลของผู้ขอตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และในขั้นตอนที่ 2-9 
มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างชัดเจน ตั้งแต่อาจารย์ประจ ารายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณบดี และสิ้นสุดที่คณะกรรมการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข ์ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 
จากภาพที่ 2 ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน ท่ี Facebook.com/cpe 

หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มค าร้องที่สาขาวิชา หลังจากนั้นให้เขียน ช่ือ-นามสกุล รหัสประจ าตัว สังกัดสาขาวิชา ส านักวิชา GPAX 
ช่ือ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา อีเมลที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขอตรวจสอบ รายละเอียดการขอตรวจสอบพร้อม
ค าอธิบายและเหตุผล ลงนามและวันท่ีให้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 2 
จากภาพที่ 2 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจ า

สาขาวิชาลงนามรับค าร้อง และน าเสนอหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อพิจารณาต่อไป  
ขั้นตอนที่ 3 
จากภาพท่ี 2 หัวหน้าสาขาวิชาลงนามรับแบบฟอร์มค าร้องและส่งให้อาจารย์ประจ ารายวิชาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ  
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ขั้นตอนที่ 4 
จากภาพที่ 2 อาจารย์ประจ ารายวิชาฯ แจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ และลงนามในแบบฟอร์ม ส่วนนักศึกษา

รับทราบผลการพิจารณา และลงนามในแบบฟอร์ม กรณีนักศึกษายอมรับผลการพิจารณา ส่งแบบฟอร์มให้เจ้าห น้าที่ประจ า
สาขาวิชาบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บไว้อ้างอิง กรณีนักศึกษาไม่ยอมรับผลการพิจารณาให้ด าเนินการในข้ันตอนท่ี 5 
 ขั้นตอนที่ 5 

จากภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาส่งค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน กลับไปยังหัวหน้าสาขาวิชาฯ 
เพื่อพิจารณาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาอีกครั้ง ระยะเวลาในการด าเนินการ 1-2 วัน และหัวหน้าสาขาวิชาแจ้งผลการพิจารณา
ให้นักศึกษาทราบ และลงนามในแบบฟอร์ม ส่วนนักศึกษารับทราบผลการพิจารณาและลงนามในแบบฟอร์ม กรณีนักศึกษายอมรับ
ผลการพิจารณา ส่งแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชาบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บไว้อ้างอิง กรณีนักศึกษาไม่ยอมรับผลการพิจารณา
ให้ด าเนินการในข้ันตอนท่ี 6 

 

 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 2  แบบใบค าร้องการขอตรวจสอบคะแนนหรือระดับคะแนน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
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ภาพที่ 3  แบบใบค าร้องการขอตรวจสอบคะแนนหรือระดับคะแนน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

 
ขั้นตอนที่ 6 
จากภาพที่ 3 คณบดีส่งแบบฟอร์มค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนนให้คณะกรรมการรับข้ออุทธรณ์ ส านัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาตรวจสอบต่อไป และลงนามในแบบฟอร์ม ระยะเวลาการด าเนินการขึ้นอยู่กั บก าหนดการประชุม
ของคณะกรรมการรับข้ออุทธรณ์ 
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ขั้นตอนที่ 7 
จากภาพที่ 3 คณะกรรมการรับข้ออุทธรณ์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งผลพิจารณาให้หัวหน้าสาขาวิชาทราบ และ               

ลงนามในแบบฟอร์ม ระยะเวลาในการด าเนินการ ประมาณ 1 วันหลังจากประชุม  
ขั้นตอนที่ 8  
จากภาพที่ 3 หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งผลการพิจารณาให้อาจารย์ประจ ารายวิชาและนักศึกษาทราบ และหัวหน้าสาขาวิชา  

ลงนามในแบบฟอร์ม  อาจารย์ประจ ารายวิชาและนักศึกษาลงนามรับทราบผลการพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 9 
จากภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาลงนามรับค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและระดับ คะแนน และบันทึกข้อมูลเพื่อ

เก็บไว้อ้างอิง 
2. การร้องเรียนอาจารย์  

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนและกระบวนการร้องเรียนอาจารย์ จากภาพที่ 5 และ 6 แบบใบค าร้องเรียนอาจารย์สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบใบค าร้องเรียนอาจารย์โดยประยุกต์แบบใบค าร้องมาจากแบบใบค าร้องตรวจสอบ
คะแนนและระดับคะแนน โดยในขั้นตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลของผู้ร้องเรียน เรื่องที่ร้องเรียนพร้อมท้ังเหตุผลในการร้องเรียนโดยละเอียด 
ส่วนในขั้นตอนที่ 2-8 เป็นขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียน โดยการพิจารณาจากหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 
จากภาพที่ 5 ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องเรียนอาจารย์ ที่ Facebook.com/cpe หรือติดต่อขอรับ

แบบฟอร์มค าร้องที่สาขาวิชา หลังจากนั้นให้เขียนช่ือ-นามสกุล รหัสประจ าตัว สังกัดสาขาวิชา ส านักวิชา GPAX ช่ือ-นามสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา อีเมลที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน ระบุช่ือ-สกุล ของอาจารย์ที่ถูกร้องเรียน และรายละเอียด
การร้องเรียนพร้อมค าอธิบายและเหตุผล ลงนามและวันท่ีให้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 2 
จากภาพท่ี 5 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มค าร้องเรียนที่สาขาวิชา หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชาลงนามรับค าร้องเรียน 

และน าเสนอหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อพิจารณาต่อไป ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 1 วัน กรณีหัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 3 
จากภาพที่ 5 หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน และแจ้งให้อาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนรับทราบและช้ีแจง

เหตุผล หลังจากพิจารณาตรวจสอบ หัวหน้าสาขาวิชาฯลงนาม และอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนลงนามรับทราบผลการพิจารณา 
ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 1-2 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 
จากภาพท่ี 5 หัวหน้าสาขาวิชาฯ แจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ และลงนามในแบบฟอร์ม ส่วนนักศึกษารับทราบ

ผลการพิจารณา และลงนามในแบบฟอร์ม กรณีนักศึกษายอมรับผลการพิจารณา ส่งแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชาบันทึก
ข้อมูลเพื่อเก็บไว้อ้างอิง กรณีนักศึกษาไม่ยอมรับผลการพิจารณาให้ด าเนินการในข้ันตอนท่ี 5 
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ขั้นตอนที่ 5 
จากภาพท่ี 6 หัวหน้าสาขาวิชาฯส่งเรื่องให้คณบดีพิจารณาตรวจสอบ พร้อมลงนามในแบบฟอร์ม 
ขั้นตอนที่ 6 
จากภาพท่ี 6 คณบดีแจ้งผลการพิจารณาให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ ทราบ พร้อมลงนามในแบบฟอร์ม 
ขั้นตอนที่ 7 
จากภาพท่ี 6 หัวหน้าสาขาวิชาฯ แจ้งผลการพิจารณาให้อาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนและนักศึกษาทราบ และหัวหน้าสาขาวิชาฯ 

ลงนามในแบบฟอร์ม อาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนและนักศึกษาลงนามรับทราบผลการพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 8 
จากภาพท่ี 6 เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชาลงนามรับค าร้องเรียนอาจารย์ และบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บไว้อ้างอิง 
 

 
 

ภาพที่ 4  ขั้นตอนการร้องเรยีนอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 5 แบบใบค าร้องเรียนอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
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ภาพที่ 6  แบบใบค าร้องเรียนอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

ผลการวิจัย 
จากผลการตอบแบบสอบถามนักศึกษาทางออนไลน์ มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนทั้ งสิ้น 71 คน เป็นนักศึกษา  

ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นนักศึกษาหญิง จ านวน 22 คน และเป็นนักศึกษาชาย จ านวน 49 คน ซึ่งอยู่
ในช่วงอายุเฉลี่ย 20 ป ี

ในกลุ่มนี้มีนักศึกษาจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 85.92 ไม่เคยมีการอุทธรณ์ร้องทุกข์มาก่อน ซึ่งจากภาพท่ี 8 ได้ส ารวจ
การรับทราบช่องทางร้องเรียนส าหรับนักศึกษา และผลปรากฏว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.65) ไม่ทราบช่องทางและ
กระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันมีนักศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 เคยอุทธรณ์ร้องทุกข์               
ดังแสดงในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7  ผลการส ารวจในประเดน็ประสบการณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ในเรื่องของการสอบถามถึงช่องทางการอุทธรณ์ร้องทุกข์ พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อต้องการอุทธรณ์ร้องทุกข์นักศึกษามักไป
ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.35 และมีนักศึกษา จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 74.65 ไม่เคย
อุทธรณ์ร้องทุกข์เลย ผลการวิจัยดังแสดงในรูปที่ 8 

 
 

ภาพที่ 8  ผลการส ารวจการรับทราบช่องทางการร้องเรียนของนักศึกษา 
 

จากผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในแบบใบค าร้องการขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน ในเรื่อง
ของกระบวนการที่เป็นระบบ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีความครอบคลุมและชัดเจนหรือไม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78.87 และมีนักศึกษาที่ให้คะแนนต่ ากว่า 3 มีเพียงร้อยละ 21.13 โดยมีข้อเสนอแนะคือ 
มีการด าเนินการที่ยุ่งยาก หลายขั้นตอน ค าร้องไม่กระชับ ผลการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9  ผลการส ารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการออกแบบกระบวนการและใบค าร้องเรียนคะแนนและระดับคะแนน 

 
ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในแบบใบค าร้องเรียนอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ 

คณะผู้วิจัยได้สอบถามในประเด็นเดียวกันกับแบบใบค าร้องการขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 71.87 ส่วนนักศึกษาที่ให้คะแนนต่ ากว่า 3 คิดเป็นร้อยละ 28.13 โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีเพียง 2 คน ท่ีได้เสนอแนะคือ อยากให้เพิ่มเติมข้ออ่ืน ๆ เพื่อร้องเรียนในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งในแบบสอบถามได้มี
ช่องเพื่อเปิดให้นักศึกษาเขียนร้องเรียนในเรื่องอื่นๆ อยู่แล้ว และอีกประเด็นคือ นักศึกษาไม่กล้ายื่นใบค าร้องโดยตรงที่สาขาวิชา             
ซึ่งเกรงว่าการพบกับอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนหรือหัวหน้าสาขาท่ีนักศึกษาต้องการร้องเรียน ผลการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10  ผลการส ารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการออกแบบกระบวนการและใบค าร้องเรียนอาจารย์ 
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สรุปผลการวิจัย  
รายงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการและแบบใบค าร้องการขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน                

แบบใบค าร้องเรียนอาจารย์ ตลอดจนได้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาคือ นักศึกษา           
ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวนทั้งสิ้น 71 คน          
ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบช่องทางการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ทั้งเรื่องของการขอตรวจสอบคะแนนและระดับคะแนน การร้องเรียน
อาจารย์ ดังนั้น การสร้างช่องทางการอุทธรณ์ร้องทุกข์ท่ีมีกระบวนการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ท าให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรมกับนักศึกษา ซึ่งเป็นสิทธิที่พึงมีของนักศึกษาที่สามารถท าได้ และพบว่า ในเรื่องแบบใบค าร้องขอตรวจสอบคะแนนและ
ระดับคะแนน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78.87 และแบบใบค าร้องเรียนอาจารย์ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมากเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 71.87 ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า          
การออกแบบกระบวนการและการออกแบบใบค าร้องที่ได้ด าเนินการออกแบบมานั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของสาขาวิชาเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยในอนาคต
อาจน ากระบวนการและแบบใบค าร้องนี้ไปใช้กับสาขาวิชาอื่น ๆ หรือใช้ทั้งส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
สุรนารีต่อไป 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบเดิมในการร้องเรียนและอุทธรณ์ของนักศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

โดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปบางรายวิชาที่เป็นรายวิชาบริการวิชาการของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เป็นผู้สอน และเป็นรายวิชาพื้นฐานท่ีนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 
1,000 คน ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาหรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับคะแนน นักศึกษาจะต้องมาติดต่อกับ
อาจารย์ผู้สอนโดยตรง บางครั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน และอาจท าให้ผู้สอนดูแลได้ไม่ทั่วถึงและ ไม่
ครอบคลุม แต่ส าหรับการร้องเรียนแบบใหม่ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบนี้ ได้มีการออกแบบกระบวนการ ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่น   
ค าร้องผ่านระบบได้โดยไม่ต้องผ่านอาจารย์โดยตรง โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการดังกล่าวแทนนักศึกษา ดังนั้น 
เราจึงมั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับความโปร่งใส เป็นธรรม และประหยัดเวลา  

โดยสรุปได้ภาพรวมจากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของแบบค าร้องการขอตรวจสอบคะแนนและระดับ
คะแนนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก เนื่องจากมีกระบวนการที่ครอบคลุมชัดเจน มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้  

ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาเรื่องแบบค าร้องเรียนอาจารย์ นักศึกษามีความกังวลใจในเรื่องการยื่น     
ใบค าร้องโดยตรงที่สาขาวิชา เนื่องจากอาจต้องพบกับอาจารย์ที่ต้องการร้องเรียน หรือหัวหน้าสาขาที่นักศึกษาต้องการร้องเรียน 
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าในอนาคตควรมีการปรับแก้กระบวนการของการร้องเรียนอาจารย์ โดย
นักศึกษาไม่ต้องมายื่นใบค าร้องที่สาขาวิชาแต่ให้ยื่นใบค าร้องโดยตรงที่ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอต่อให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความกังวลใจ
ของนักศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของกระบวนการท างาน การปรับปรุงการท างาน และประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่ออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                              
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นของการท างานใน 3  
กระบวนการ คือ 1) การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 2) การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระดับ
คณะฯ และ 3) การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา                 
ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษาจะพิจารณาจากเล่ม
วิทยานิพนธ์จ านวน 158 เล่มที่ใช้ขั้นตอนเดิมก่อนปรับปรุงปีการศึกษา 2562 และจ านวน 207 เล่มที่ใช้ขั้นตอนใหม่หลังปรับปรุง                 
ปีการศึกษา 2563 ตัวแปรในการศึกษานี้ ประกอบด้วย เวลาและค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณ โดยค านวณหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน 
ผลจากการวิจัยช้ีให้เห็นว่า เมื่อน าหลักการการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน หรือ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานร่วมกับการประยุกต์ใช้ Google Application ในการท างาน สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท างานกระบวนการที่ 1-3 
จากเดิมเวลา 89,823 นาที เมื่อปรับปรุงการท างานแล้วเหลือเวลาท างาน 43,031 นาที หรือสามารถลดเวลาได้ถึง 46, 792 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 52.09 ในด้านของค่าใช้จ่ายพบว่า การปรับกระบวนการท างานสามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,276.64 บาท  (14.32 
บาทต่อช้ินงาน) จากการทดสอบทางสถิติเพื่อหาค่าความแตกต่างช้ีให้เห็นว่า กระบวนการท างานหลังปรับปรุงมีความแตกต่างจาก
กระบวนการท างานก่อนปรับปรุงท้ังทางด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ค าส าคัญ: การปรับปรุงกระบวนการ  กระบวนการส่งวิทยานิพนธ์และอนมุัติการส าเร็จการศึกษา  เวลา ค่าใช้จ่าย 

 

Abstract  
 The objective of this study was to investigate the problem of working process, the process 
improvement, and the evaluation of process improvement for the thesis submission and graduated approval 
processes of graduate student at Faculty of Engineering, King Mongkut University of Technology Thonburi. Three 
main processes included (1) thesis examination calendar preparation process (2) thesis submission for evaluation 
process with faculty of engineering and (3) graduation approval process. The group samples used in this study 
related with thesis submission and graduation approval process were 158 thesis which evaluated by using 
previous process at year of 2019 and 207 thesis which evaluated by using present process at year of 2020. The 
analysis process of this study was based on the parameters of time and expenses, quantitative analysis by 
mean value, standard deviation, percentage, and measure the difference of average value by independent 
sample T-test.  Moreover, Expense and cost recovery system (ECRS) concepts were applied for the comparative 
decision of the results before and after process improvement. The obtained results indicated that ECRS concept 
of process improvement together with Google Application could be applied and reduced significantly the 
working time and expenses of three main processes. In term of time, working time reduced from 89,823 minutes 
to be 43,031 minutes. In another word, the working time decreased about 46,792 minutes or 52.09% in 
comparison with before improvement process. In term of expenses, the total expense decreased from the 
previous process about 1,276.64 baht (14.32 baht/item). From the statistical testing to find the difference, the 
obtained results indicated that the improvement process was significantly different from previous process for 
both time and expenses with statically significant level of 0.05 
 

Keywords:  Process Improvement, Thesis Submission and Graduation Approval Process, Time, Expense 

 
บทน า  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ 
พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพัฒนาระบบการศึกษา ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ ความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี ความมีประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนความมี
คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับโลก และไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีการก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย โดยน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ การวิจัย รวมถึงการให้บริการ ซึ่งสามารถใช้งานจากทุกที่ได้ตลอดเวลาและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมถึง นโยบาย
ดา้นการบริหารและการจัดการทั่วไปทางด้านการบริการที่เรียกว่า 3S+1M+2L ดังนี้ 1) นโยบาย 3S คือ One Stop Service, Self 
Service, E-Serviced และ Sustainability University 2) รองรับ Mobile Support มากขึ้น 3) ลดการใช้กระดาษ และ 4) จัดท า



 
 

 238            
  

โมกวิชาการ’64 

เอกสารต่าง ๆ เป็นสองภาษา นอกจากนี้ บุคลากรควรมีการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการท างานเพื่อพัฒนากระบวนการท างาน
ให้ดีขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน ลดกระบวนการซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ  โดยนโยบาย
ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงเพื่ อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย (ส านักงานยุทธศาสตร์, 2562) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ด าเนินการเปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 29 หลักสูตร โดยเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 19 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 10  หลักสูตร โดยรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561-2563 จ านวน 296, 292 และ 266 คน ตามล าดับ ซึ่งมีหน่วยงานวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา 
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลการจัดการงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะ รวมทั้งในการด าเนินการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-2562 จ านวน 246 และ 256 คน ตามล าดับ 

จากวิธีด าเนินการกระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่ผ่านมา คณะฯ แจ้งให้นักศึกษาเสนอเล่มวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบเพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จ
การศึกษาในรูปแบบ Paper base ผ่านทางตลาดนัดเอกสารที่มีพนักงานบริการรับส่งเอกสารจ านวน 2 รอบเวลาคือ รอบเช้า เวลา 
10.00 น. และรอบบ่าย เวลา 14.00 น. ซึ่งหากจะส่งเอกสารนอกช่วงเวลาดังกล่าว พนักงานบริการต้องเดินไปที่หน่วยงานนั้น
โดยตรง หลังจากนั้นคณะจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ และเสนอผ่านแฟ้มเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาตามล าดับ โดยพนักงานบริการจะเป็นผู้เดินแฟ้มเอกสารเสนอผู้บริหาร        
2 รอบเวลาเช่นเดียวกัน ในส่วนของเอกสารจะจัดเก็บในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการท างาน
ดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาในการท างานค่อนข้างมาก มีระยะเวลาในการรอคอยบางขั้นตอนการท างานและมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างาน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายลดปริมาณการใช้กระดาษ (Less Paper) รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากร
มีการพัฒนากระบวนการท างานให้ดีขึ้นเพื่อลดขั้นตอนในการท างาน ซึ่งการน าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
เช่ือมโยงในการท างานแบบออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีความส าคัญต่อการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อลดความสูญเสีย                  
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการท างาน ลดเวลาในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น                   
(ฑึตึฐา เค้าปัญญา, 2562) 

จากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า เทคโนโลยี Google™ Apps สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดีในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการบริหารจัดการงานเอกสารภายในองค์กร เช่น  Google Drive ใช้ในการเก็บข้อมูล
ออนไลน์และแชร์ไฟล์เพื่อท างานร่วมกัน Google Doc ใช้สร้างเอกสารที่มีรูปแบบสมบูรณ์ โดยเข้าถึงเอกสาร แก้ไขและท างาน
ร่วมกันในเอกสารฉบับเดียวกันได้ Google Sheet ใช้สร้างสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพ Google Slide ใช้สร้างงานน าเสนอต่าง ๆ 
และ Google Form ใช้สร้างแบบฟอร์มที่เก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล โดยท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (กิตติศักดิ์ นคร ,  
ธนศักดิ์ ภารสาร, สุกฤต ศิริขวัญพงศ์, และอดิษฐ์ จิรเดชนันท์, 2561) นอกจากนี้ ยังมีหลักการการลดความสูญเปล่าในการ
ด าเนินงาน หรือ Expense and cost recovery system (ECRS) ที่นิยมและน ามาประยุกต์มาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างาน เพื่อลดเวลาในการปฏิบัติงาน คือ การก าจัด (E: Eliminate) การรวมกัน (C: Combine) การจัดล าดับงานใหม่                        
(R: Rearrange) และการท าให้ง่ายขึ้น (S: Simplify) (ปกรณ์ เดชะปก และณวัฒน์ เนียมแสง, 2563) อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมามี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้เห็นชัดเจนว่า การปรับปรุง
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กระบวนการท างานเป็นระบบออนไลน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และลดการเดินทางที่นักศึกษาจะต้องเดินทางเข้ามา
ที่มหาวิทยาลัย 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงข้อจ ากัด ปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการท างานการเสนอ
เล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์กรโดยส่วนใหญ่น าหลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอน
การท างาน เพื่อลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการน า Google™ Apps มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการงานเอกสารภายในองค์กร ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน าหลักการ ECRS มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน เพื่อเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเปล่า                
ที่เกิดขึ้นและสร้างคุณค่าในกระบวนการท างาน รวมทั้ง มีการน า Google™ Apps มาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น และกระบวนการท างานท่ีได้จะน ามาเป็นมาตรฐานในการปฎิบัติงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัญหา การปรับปรุงการท างาน และการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อ
อนุมัติการผลสอบวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

2. ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. โดยพิจารณาจากเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีส่งมาคณะฯ ในข้ันตอนเดิมก่อนปรับปรุงปีการศึกษา 2562 จ านวน 
158 เล่ม และขั้นตอนใหม่หลังการปรับปรุงปีการศึกษา 2563 จ านวน 207 เล่ม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบบันทึกข้อมูลในกระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่ออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์  2) กระบวนการส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเล่มวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับคณะฯ 
และ 3) กระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและการทดสอบทีแบบ

กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
2. การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ เวลาและ

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของ 3 กระบวนการ 1) กระบวนการจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 2) กระบวนกา รส่งเล่ม
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วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเล่มวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับคณะฯ 
และ 3) กระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา 

3. หลัก ECRS เป็นทฤษฎีลดความสูญเปล่า ซึ่งเป็นท่ีนิยมน ามาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน เพื่อลดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน โดย ECRS คือ ตัวย่อจากภาษาอังกฤษ 4 ค าที่เป็นหลักในการปรับปรุงงาน (ปกรณ์ เดชะปก และณวัฒน์ เนียมแสง , 
2563) ประกอบด้วย   

 - การก าจัด (E: Eliminate) หมายถึง การพิจารณาขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นหรือไม่มีคุณค่า โดยก าจัดขั้นตอน
การท างานนั้นออกไปจากกระบวนการท างาน เพื่อลดระยะเวลาในการท างานให้สั้นลง  

 - การรวมกัน (C: Combine) หมายถึง การหาวิธีรวบรวมการท างานบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยประหยัดเวลา
หรือแรงงานในการท างานและลดขั้นตอนของงานบางส่วนลงได้ 

- การจัดล าดับงานใหม่ (R: Rearrange) หมายถึง การจัดล าดับขั้นตอนการท างานใหม่ โดยการสลับขั้นตอน ย้ายหรือ
สับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมมากข้ึน เพื่อให้ท างานสะดวก คล่องตัวและง่ายขึ้น โดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากท างาน  

 - การท าให้ง่ายขึ้น (S: Simplify) หมายถึง การปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ให้ท างานง่ายและรวดเร็วข้ึน โดยลดความ
ซับซ้อนและยุ่งยากลงหรือสร้างอุปกรณ์ช่วยในการท างาน เพื่อลดระยะเวลาในการท างาน มีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

 นอกจากหลักการ ECRS แล้ว การน าเครื่องมือเข้ามาช่วยในการท างานก็สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานได้ เช่น 
การน าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท างาน เพื่อช่วยปรับปรุงการท างานและลดความ                
สูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร ลดเวลาในการท างานและลดปริมาณเอกสาร (กมลวรรณ สงวนสิริกุล, 2550) 

4. แนวคิด 3Mu ของระบบการผลิตโตโยต้า (ดามธรรม จินากูล, 2557) ดังนี ้
Muda: ความสูญเปล่า สิ่งที่ท าให้ต้นทุนการด าเนินงานสูงขึ้น แต่ไม่ได้ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และ

ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งความสูญเปล่า (7 Waste+1) แบ่งออกเป็น ดังนี้ 1) ของเสีย (Defect) ความสูญเสีย
จากการผลิตของเสีย การท างานท่ีมีข้อผิดพลาด 2) การผลิตมากเกินไป (Over production) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป 
การผลิตมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ 3) การรอคอย (Waiting) ความสูญเสียจากการรอคอยที่เกิดจากเครื่องจักรและพนักงาน 4) การ
ใช้คนไม่ เหมาะสม (Not-Utilization) ขาดความใส่ใจในการคัดเลือกคนงาน ไม่ได้ ใช้คนตามศักยภาพ 5) การขนส่ง 
(Transportation) การขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วัสดุ 6) สินค้าคงคลังที่มากเกินไป ( Inventory) ความสูญเสียจากการเก็บ
วัสดุคงคลัง วัสดุอื่น ๆ หรือข้อมูลที่อยู่ในมือมากกว่าที่จ าเป็น 7) การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป (Motion) การเคลื่อนไหวท่ีไม่จ าเป็น
ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม 8) กระบวนการผลิตเกินความจ าเป็น ( Over processing) เกิดจาก
กระบวนการผลิตที่มีการท างานซ้ า ๆ กันในหลายขั้นตอน 

Mura: ความไม่สม่ าเสมอของการด าเนินงาน สิ่งที่ท าให้คุณภาพของผลผลิตออกมามีประสิทธิภาพไม่สม่ าเสมอ ท าให้
สินค้าหรือบริการไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการท างานท่ีไม่ชัดเจน ปริมาณงานท่ีไม่สม่ าเสมอในแต่ละวัน 

Muri: การท าสิ่งที่เกินก าลัง การท างานที่เกินความสามารถและงานปริมาณมากเกินไป หรืองานยากที่มีโอกาสส าเร็จต่ า 
ท าให้เกิดความผิดพลาดน าไปสู่การท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกข้ันตอนของ 3 กระบวนการ คือ 1) การจัดท าปฏิทินการ

สอบวิทยานิพนธ ์2) การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ และ 3) การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
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เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ ได้แก่ กระดาษ A4 ค่าหมึกพิมพ์ 
และค่าใช้จ่ายในการถ่ายส าเนาเอกสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาปัญหาของกระบวนการ 1) การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 2) การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ และ 3) การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา โดยใช้
แนวคิด 3Mu ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

2. ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการดังที่กล่าวมา โดยใช้หลักการ ECRS  
3. ประเมินผลการปรับปรุงท้ัง 3 กระบวนการดังที่กล่าวมา ด้วยการเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบเดิมกับวิธีการ

ปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ และท าการเปรียบเทียบทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการท างาน โดยใช้หลักการ ECRS  
 

ผลการวิจัย 
ผลงานวิจัยจากการปรับปรุงกระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่ออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 กระบวนการดังที่กล่าวมา โดยใช้หลักการ ECRS ท าการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็น คือ 
ผลจากการศึกษาปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ ดังนี ้

1. ผลการศึกษาปัญหาของกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการดังที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานโดยใช้แนวคิด 3Mu ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  การศึกษากระบวนการจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งเลม่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ ์และการเสนอ

วิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวทิยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการ ผู้เก่ียวข้อง 
3M Model 

Muda Mura Muri 

1. การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 
1.1 จัดท าปฏิทินสอบวิทยานิพนธ์รายภาคการศึกษา นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน  - - 
1.2 เสนอผู้บริหารคณะลงนาม นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน 

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 1 คน 
พนักงานบริการ 1 คน 
ผู้บริหารคณะ 2 คน 

 - - 

1.3 ต้นฉบับเก็บคณะ 
     ส าเนาส่งภาควิชาทางตลาดนัดเอกสาร 

นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน 
พนักงานบริการ 3 คน  

 - - 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) การศึกษากระบวนการจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์และการเสนอ
วิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวทิยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา  

กระบวนการ ผู้เก่ียวข้อง 
3M Model 

Muda Mura Muri 

2. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ 
2.1 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารประกอบมาคณะ 
     ทางตลาดนัดเอกสาร 

นักบริการการศึกษาภาควิชา 1 คน 
พนักงานบริการ 2 คน 

 - - 

2.2 รับและกรอกข้อมูลในระบบThesis Tracking เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณคณะ 1 คน   - 
2.3 ตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบ นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน   - 
2.4 เสนอผู้บริหารพิจารณา และลงนาม  
      (12 นก. ขึ้นไป 1 คน /6 นก. 1 คน) 

นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน 
ผู้บริหารคณะ 1-2 คน  

  - 

2.5 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์คืนภาควิชาทางตลาดนัดเอกสาร  
     

นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน 
พนักงานบริการ 2 คน 

 - - 

3. การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษาฯ 
3.1 จัดท าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน 

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 1 คน 
เลขานุการผู้บริหาร 1 คน 
ผู้บริหารคณะ 1 คน 

- - - 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติผลการสอบ 
     วิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
เลขานุการผู้บริหาร 1 คน 

 - - 

3.3 เสนอผู้บริหารลงนามเอกสารอนุมัติผลการสอบ 
     วิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษา 

นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน 
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 1 คน 
ผู้บริหารคณะ 3 คน 
พนักงานบริการ 1 คน 

 - - 

3.4 ต้นฉบับส่งส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ      
     ส าเนาส่งภาควิชาทางตลาดนัดเอกสาร และสแกน 
     เอกสารเก็บคณะเป็นไฟล์.pdf 

นักบริการการศึกษาคณะ 1 คน 
พนักงานบริการ 3 คน 

 - - 

 
จากการวิเคราะห์กระบวนการท างานโดยใช้แนวคิด 3Mu (Muda Mura Muri) ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า           

ในกระบวนการ 3 กระบวนการดังที่กล่าวมา แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า ขั้นตอนการท างานเกิด Muda จ านวน 11 ข้ันตอน และเกิด 
Mura จ านวน 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่เกิด Muda มีดังนี ้

- ขั้นตอน 1.1 Muda ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียจากระบบการผลิต (Over processing) ด้วยจะต้องมีการจัดท าบันทึก
ข้อความซ้ าซ้อน 2 ครั้งต่อป ี

- ขั้นตอน 1.2, 2.4 และขั้นตอน 3.3 Muda ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียจากการขนส่งแฟ้มเอกสารของพนักงานบริการเพื่อ
เสนอผู้บริหาร (Transportation) และความสูญเสียจากการรอคอยที่เกิดขึ้นในข้ันตอนการเสนอเอกสาร (Waiting) 
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- ขั้นตอน 1.3, 2.1, 2.5 และ ข้ันตอน 3.4 Muda ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion) ของพนักงาน
บริการ ความสูญเสียจากการขนส่งหรือขนย้ายเอกสารจากคณะไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยงานอื่นส่งมาคณะ 
(Transportation) และความสูญเสียจากการรอคอยเอกสาร (Waiting) เพราะมีการก าหนดรอบในการรับ-ส่งเอกสารผ่านตลาดนัด
เอกสารเพียง 2 รอบเท่านั้น ซึ่งท าให้เสียเวลาในการรอคอยเอกสาร และไม่สามารถส่งเอกสารได้ทันที 

- ขั้นตอน 2.2 Muda ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียจากการผลิตของเสีย (Defect) ที่เกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์
ข้อมูล และต้องปรับแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องตามจริง 

- ขั้นตอน 2.3 และขั้นตอน 3.2 Muda ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียจากการขนย้ายเล่มวิทยานิพนธ์ (Transportation) เพื่อ
น าไปตรวจสอบ และขนย้ายเพื่อน าไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

Mura ที่เกิดขึ้นในข้ันตอน 2.2, 2.3 และขั้นตอน 2.4 คือ ความไม่สม่ าเสมอของปริมาณเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอมาคณะฯ 
ในแต่ละวัน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะก าหนดสอบวิทยานิพนธ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ของคณะฯ 

2. จากการศึกษาปัญหาในกระบวนการท างาน คณะผู้วิจัยจึงน าหลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุง 3 กระบวนการดังที่
กล่าวมา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งจากการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการท างานแล้ว เมื่อพิจารณาหลักการก าจัด (E: Eliminate) ก่อนเป็นอันดับแรก พบว่า ไม่สามารถตัดขั้นตอนการท างาน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งออกไปได้ เนื่องจากมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องท า รวมทั้งหากพิจารณาหลักการรวมกัน                   
(C: Combine) และหลักการจัดล าดับใหม่ (R: Rearrange) ยังไม่สามารถรวมขั้นตอนเข้าด้วยกันได้ และไม่สามารถจัดล าดับ
ขั้นตอนการท างานใหม่ได้เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามหลักการท าให้ง่ายขึ้น (S: Simplify) พบว่า หลักการนี้เหมาะสมในการ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานมากที่สุด ซึ่งช่วยให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้น และลดเวลาในการท างานเพื่อให้งานเสร็จได้เร็วขึ้น โดย
การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานนี้เป็นการตกลงร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างานในข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

- ขั้นตอน 1.1 ปรับจากการท าปฏิทินรายภาคการศึกษา (2 ครั้งต่อปี) เหลือจัดท าเพียง 1 ครั้งต่อปีการศึกษา  
- ขั้นตอน 1.2 และ 3.3 จากการเสนอเอกสารใส่แฟ้มและให้พนักงานบริการเดินแฟ้มเอกสารไปยังห้องผู้บริหาร และ

ผู้บริหารคณะลงนามในเอกสารต้นฉบับ หลังจากนั้นเดินแฟ้มเอกสารมาคืนผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ  เปลี่ยนวิธีเป็นการเสนอเอกสาร
ผ่าน Google Sheet และผู้บริหารลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารไฟล์.pdf 
 - ขั้นตอน 1.3 จากเดิมที่ส าเนาเอกสารส่งภาควิชาทางตลาดนัดเอกสาร เปลี่ยนมาส่งเอกสารไฟล์.pdf ให้ภาควิชาทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) แทน  

 - ขั้นตอน 2.1 จากที่ภาควิชาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/เอกสารประกอบมาคณะทางตลาดนัดเอกสาร  เปลี่ยนมาส่ง
วิทยานิพนธ์ไฟล์.pdf ใน Google Form ที่คณะฯ สร้างไว้  

- ขั้นตอน 2.2 ปรับรายละเอียดการกรอกข้อมูลในระบบ Thesis Tracking ให้ใช้งานง่ายขึ้น 
- ขั้นตอน 2.3 จากการตรวจสอบต้นฉบับเล่มวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบ เปลี่ยนเป็นตรวจสอบจากไฟล์.pdf  
- ขั้นตอน 2.5 จากเดิมส่งเล่มวิทยานิพนธ์คืนภาควิชาทางตลาดนัดเอกสาร ปรับเป็นส่งให้ภาควิชาทางอีเมล และเพิ่ม

การส่งวิทยานิพนธ์ไฟล์.pdf เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบการแก้ไขโดยตรง 
- ขั้นตอน 3.2 จากการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฯ เปลี่ยนมาพิจารณาวิทยานิพนธ์ไฟล์.pdf 

 - ขั้นตอน 3.4 เปลี่ยนวิธีการส่งเอกสารต้นฉบับให้ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ และส่งส าเนาแจ้งภาควิชา
ทางตลาดนัดเอกสาร เป็นการส่งไฟล์เอกสารประกอบเล่มวิทยานิพนธ์ผ่าน Google Drive ของส านักงานพัฒนาการศึกษาและ
บริการ ส่งวิทยานิพนธ์ไฟล์.pdf ให้ภาควิชาทางระบบ Infoma และเพิ่มการแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านทางอีเมล   
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รูปที่ 1  การเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการ การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และ

การเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษา 

1.1 จัดท าปฏิทินสอบวิทยานิพนธ์รายปีการศึกษา (1ครั้งต่อปี) 

1.2 เสนอผูบ้รหิารคณะผ่าน Google Sheet  
และลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เอกสารไฟล.์pdf 

1. การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 

1.3 ส่งเอกสารไฟล์.pdf ให้ภาควิชาทางระบบInfoma 

S 

เริ่ม 

1.1 จัดท าปฏิทินสอบวิทยานิพนธ์รายภาคการศึกษา (2ครัง้ต่อปี) 

1.2 เสนอเอกสารใส่แฟม้และผู้บริหารคณะลงนามต้นฉบบั 

1. การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 

1.3 ต้นฉบับเก็บคณะ/ส าเนาเอกสารส่งภาควิชาทางตลาดนดัเอกสาร 

เริ่ม 

2.1 ภาควิชาส่งเลม่วิทยานิพนธ์/เอกสารประกอบมาคณะทางตลาดนัดเอกสาร 

2.2 รับและกรอกข้อมูลในระบบ Thesis Tracking 

2.3 ตรวจสอบต้นฉบับเลม่วิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบ 

กรณีไม่มี
แก้ไข 

No 

2. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ 

2.4 เสนอผูบ้รหิารพิจารณาและลงนามต้นฉบับเอกสาร 

Yes 

3. การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และ
ส าเร็จการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

3.1 จัดท าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบต้นฉบบัวิทยานิพนธ์ฯ 
 

3.3 เสนอเอกสารใส่แฟม้และผู้บริหารคณะลงนาม
ต้นฉบับ 

3.4 ต้นฉบับส่งส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร      
    ส าเนาแจ้งภาควิชาของนักศึกษาทางตลาดนัดเอกสาร 

สแกนเอกสารเกบ็คณะฯเป็นไฟล์.pdf 

จบ 

2.5 ส่งเล่มคืนภาควิชา 

2.1 สร้าง Google Form เพื่อให้ภาควิชาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ไฟล์.pdf มาคณะ 

2.2 รับและกรอกข้อมูลในระบบThesis Tracking (ปรับวิธีการกรอกข้อมูล) 
 

2.3 ตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบไฟล์.pdf 

2. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ 

2.4 เสนอผูบ้รหิารพิจารณาและลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์.pdf 

3.1 จัดท าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเอกสารไฟล.์pdf 

3.3 เสนอผูบ้รหิารผ่าน Google Sheet และลงนามลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ในเอกสารไฟล์.pdf 

3.4 ส่งเอกสาร.pdf ผ่าน Google Drive ของส านักงานพฒันาการศึกษาและบริการ  
ส่งวิทยานิพนธ์ไฟล.์pdf ให้ภาควิชาของนักศึกษาทาง Infoma   

แจ้งนักศึกษาผ่านทางอเีมล  และสแกนเอกสารเก็บคณะฯเปน็ไฟล์.pdf 

 

จบ 

3. การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์
และส าเร็จการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

Yes 

No 

S 

S 

2.5 ส่งเล่มคืนภาควิชา 
กรณีไม่มี

แก้ไข 

กระบวนการก่อนปรับปรุง กระบวนการหลังปรับปรุง 
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 3. การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบทางด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่ายระหว่างการท างานในกระบวนการเดิมและ           
ที่ปรับปรุงแล้ว สามารถลดเวลาการท างานลงได้ทั้ง 3 กระบวนการ โดย 1) ลดเวลาการจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ จากเดิม
ก่อนปรับปรุงใช้เวลาเฉลี่ย 202 นาทีต่อช้ินงาน หลังปรับปรุงเหลือเวลาเฉลี่ย 78 นาทีต่อช้ินงาน ลดเวลาท างานลงเฉลี่ย 89 นาทีต่อ
ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 53.29 2) ลดเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ จากเดิมก่อน
ปรับปรุงใช้เวลาเฉลี่ย 386 นาทีต่อช้ินงาน หลังปรับปรุงเหลือเวลาเฉลี่ย 128 นาทีต่อช้ินงาน ลดเวลาท างานลงเฉลี่ย 259 นาทีต่อ
ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.10 และ 3) ลดเวลาการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา จาก
เดิมก่อนปรับปรุงใช้เวลาเฉลี่ย 177 นาทีต่อช้ินงาน หลังปรับปรุงเหลือเวลาเฉลี่ย 82 นาทีต่อช้ินงาน ลดเวลาท างานลงเฉลี่ย 95 
นาทีต่อช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 53.67 เมื่อรวมจ านวนเวลาที่ลดลงหลังปรับปรุงกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการ  โดยใช้หลักการ 
ECRS จากเดิมก่อนการปรับปรุงใช้เวลาเฉลี่ย 765 นาทีต่อช้ินงาน หลังการปรับปรุงคงเหลือเวลาท างานเฉลี่ย 288 นาทีต่อช้ินงาน 
ซึ่งสามารถลดเวลาท างานลงได้เฉลี่ย 443 นาทีต่อช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 60.68 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ผลการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านเวลา 
 เวลาด าเนินการ (นาทีต่อชิ้นงาน) 

กระบวนการ ก่อน หลัง ลดลง 
 Mean SD Mean SD Mean 

1. การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์           

1.1 จัดท าปฏิทินสอบวิทยานิพนธ์ 35 1.11 32 - 3 

1.2 เสนอผู้บริหารคณะลงนาม 47 2.12 31 - 16 

1.3 ต้นฉบับเก็บคณะ และส าเนาส่งภาควิชา 120 4.24 15 - 105 

     รวมเวลาท่ีใช้ในกระบวนการจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 202 2.36 78 - 89 

2. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ     

2.1 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารประกอบมาคณะ 108 9.43 8 3.15 100 

2.2 รับและกรอกข้อมูลในระบบ Thesis Tracking  9 9:21 4 2.39 5 

2.3 ตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบ 55 13.31 64 16.27 9* 

2.4 เสนอผู้บริหารพิจารณา และลงนาม  107 26.30 42 16.26 65 

2.5 ส่งเล่มวิทยานิพนธ์คืนภาควิชา  108 9.43 11 4.18 97 

     รวมเวลาท่ีใช้ในกระบวนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ฯ 386 32.22 128 23.13 259 

3. การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา     

3.1 จัดท าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 17 6.06 14 5.27 3 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา 14 3.24 12 3.46 2 

3.3 เสนอผู้บริหารคณะลงนาม 37 9.05 29 11.03 8 

3.4 ต้นฉบับส่งส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ส าเนาส่งภาควิชา 
     ของนักศึกษา และสแกนเอกสารเก็บเป็นไฟล์ .pdf 

112 10.46 25 7.31 87 

     รวมเวลาท่ีใช้ในกระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฯ 177 14.48 82 19.96 95 

รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น  765 49.06 288 43.09 443 

หมายเหตุ  * : ระยะเวลาในการตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบเพ่ิมขึ้น 9 นาที ต่อ 1 เล่ม 
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 หากพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างานทางด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน ประกอบด้วย      
ค่ากระดาษ A4 ชนิด 80 แกรม และค่าหมึกพิมพ์ส าหรับการพิมพ์เอกสารต้นฉบับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการถ่ายส าเนาเอกสาร
ส าหรับการส่งเอกสารให้กับภาควิชา โดย 1) กระบวนการจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 6.32 บาทต่อ
ช้ินงาน 2) กระบวนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 1.00 บาทต่อ
ช้ินงานและกระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวม 7.00 
บาทต่อช้ินงาน เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุงกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการ  โดยใช้หลักการ ECRS 
พบว่า จากเดิมมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการท างานเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 14.32 บาทต่อช้ินงาน และเมื่อปรับปรุงกระบวนการท างานแล้วจะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในทุกข้ันตอนการท างาน แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านค่าใช้จ่าย 

กระบวนการ  
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ด าเนินการ (บาทต่อชิ้นงาน)  
ก่อน หลัง ลดลง 

Mean SD Mean SD Mean 

1. การจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 
1.3  ต้นฉบับเสนอผู้บริหารคณะลงนาม 4.00 - ไม่มีค่าใช้จ่าย - 4.00 
1.3  ส าเนาเอกสารส่งภาควิชา 2.32 - ไม่มีค่าใช้จ่าย - 2.32 
     รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกระบวนการจัดท าปฏทิินการสอบวทิยานิพนธ์ 6.32 - ไม่มีค่าใช้จ่าย - 6.32 
2. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ 
2.5  ส่งเล่มวิทยานพินธ์คืนภาควิชา  1.00 1.61 ไม่มีค่าใช้จ่าย - 1.00 
      รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกระบวนการการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฯ  1.00 1.61 ไม่มีค่าใช้จ่าย - 1.00 
3. การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัตผิลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา 
3.4  ต้นฉบับส่งส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 4.00 0.82 ไม่มีค่าใช้จ่าย - 4.00 
3.4  ส าเนาส่งภาควชิาของนักศึกษา 3.00 0.99 ไม่มีค่าใช้จ่าย - 3.00 
      รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกระบวนการเสนอเล่มวทิยานพินธ์ฯ 7.00 1.81 ไม่มีค่าใช้จ่าย - 7.00 

รวมเวลาท่ีใช้ท้ังสิ้น  14.32 3.42 ไม่มีค่าใช้จ่าย - 14.32 
 

จากกระบวนการ 3 กระบวนการดังที่กล่าวมา โดยใช้หลักการ ECRS ผลด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่ายระหว่างการท างานใน
กระบวนการเดิมและกระบวนการท างานที่ปรับปรุงแล้ว แสดงดังตารางที่ 2-3 เนื่องจากกระบวนการที่ 1 หลังการปรับปรุงแล้วจะ
ท าเพียงครั้งเดียว คณะผู้วิจัยจึงด าเนินการทดสอบหาความแตกต่างเฉพาะกระบวนการที่ 2 และ 3 โดยใช้สถิติการทดสอบทีแบบ
กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน กรณีเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่ม 2 กลุ่ม แสดงดังตารางท่ี 4 ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลทางด้านเวลาในข้ันตอนก่อนและหลังปรับปรุง จึงท าการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
H0 : กระบวนการท างานหลังท าการปรับปรุงแล้วด้านเวลา ไม่แตกต่าง จากกระบวนการท างานก่อนปรับปรุง 
H1 : กระบวนการท างานหลังท าการปรับปรุงแล้วด้านเวลา แตกต่าง จากกระบวนการท างานก่อนปรับปรุง 
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2. การเปรียบเทียบผลทางด้านค่าใช้จ่ายในข้ันตอนก่อนและหลังปรับปรุง จึงท าการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
H0 : กระบวนการท างานหลังท าการปรับปรุงแล้วค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่าง จากกระบวนการท างานก่อนปรับปรุง 
H1 : กระบวนการท างานหลังท าการปรับปรุงแล้วค่าใช้จ่าย แตกต่าง จากกระบวนการท างานก่อนปรับปรุง 

 
ตารางที่ 4  การทดสอบความแตกต่างทางด้านเวลาและด้านค่าใช้จา่ยของกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง 

 กระบวนการท างาน N Mean SD t Sig. 
 กระบวนการที่ 2 ก่อนปรับปรุง 158 386 32.22 -85.9197 0.000 

ด้านเวลา  หลังปรับปรุง 207 128 23.13     
 กระบวนการที่ 3 ก่อนปรับปรุง 158 177 14.48 -59.967 0.000 

   หลังปรับปรุง 207 82 19.96     
 กระบวนการที่ 2 ก่อนปรับปรุง 158 1.00 1.61 -6.29132 0.000 
ด้านค่าใช้จ่าย  หลังปรับปรุง 207 0.00 0.00     

 กระบวนการที่ 3 ก่อนปรับปรุง 158 1.00 1.81 -61.4841 0.000 
   หลังปรับปรุง 207 0.00 0.00     

 
จากการแสดงค่าความแตกต่างทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุงของกระบวนการ    

2) กระบวนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะฯ และ 3) กระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา พบว่า กระบวนการท างานหลังท าการปรับปรุงแล้วด้านเวลามีความแตกต่าง
จากกระบวนการท างานก่อนปรับปรุง และกระบวนการท างานหลังท าการปรับปรุงแล้วด้านค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างจาก
กระบวนการท างานก่อนปรับปรุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาของกระบวนการท างาน การด าเนินการปรับปรุง และการประเมินผลของการปรับปรุง 3 
กระบวนการ คือ 1) กระบวนการจัดท าปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ 2) กระบวนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องระดับคณะฯ และ 3) กระบวนการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. โดยใช้หลักการ  ECRS ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอเล่มวิทยา
นิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษาในกระบวนการก่อนการปรับปรุง จ านวน 158 ช้ินงาน และ
กระบวนการหลังการปรับปรุง จ านวน 207 ช้ินงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อท าการปรับปรุงกระบวนการทั้ง 3 
กระบวนการแล้วพบว่า ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลดลง ดังนี้ 

1. ด้านเวลา สามารถลดเวลาการท างานของกระบวนการที่ 1 จากเดิมจ านวน 2 ครั้ง คิดเป็น 402 นาที เมื่อปรับปรุง
กระบวนการแล้วเหลือท างานเพียง 1 ครั้งใช้เวลา 78 นาทีต่อช้ินงาน ซึ่งลดเวลา 324 นาที คิดเป็นร้อยละ 80.60 และหากพิจารณา
ด้านเวลาจากปริมาณเล่มวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้ามาด าเนินการในกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง ก ระบวนการที่ 2 และ
กระบวนการที่ 3 คิดเป็น 61,011 และ 28,410 นาที เมื่อปรับปรุงกระบวนการแล้วเวลาท างาน คิดเป็น 26,376 และ 16,577 นาที  
ลดลงคิดเป็น 34,635 และ 11,833 นาที คิดเป็นร้อยละ 56.77 และ 41.65 ตามล าดับ ซึ่งเวลาลดลงในกระบวนการที่ 1-2 คิดเป็น 
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46,468 นาที คิดเป็นร้อยละ 51.97 หากพิจารณาลดเวลาการท างานท้ัง 3 กระบวนการ สามารถลดเวลาจากเดิม 89,823 นาที เมื่อ
ปรับปรุงการท างานแล้วเวลาท างานเหลือ 43,031 นาที ลดลง 46,792 นาที คิดเป็นร้อยละ 52.09  

2. ด้านค่าใช้จ่าย สามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน 1-3 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1.3 จากการพิมพ์ต้นฉบับบันทึกข้อความและเอกสารประกอบต่าง ๆ  และการท าส าเนาเอกสารด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อส่งเอกสารให้ภาควิชา คิดเป็น 12.64 บาท กระบวนการที่ 2-3 ค่าใช้จ่ายในข้ันตอนที่ 2.5, 3.4 จากการท าส าเนาเอกสารด้วย
เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อส่งเอกสารให้ภาควิชา คิดเป็น 632 บาท และในขั้นตอนที่ 3.4 จากการพิมพ์ต้นฉบับบันทึกข้อความและ
เอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อส่งส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ คิดเป็น 632 บาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นของทุกกระบวนการ 
1,276.64 บาท เมื่อปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้หลักการ ECRS โดยปรับรูปแบบการเสนอเอกสารในรูปแบบไฟล์.pdf ผ่าน 
Google Sheet และส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์.pdf ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอีเมลแทน
วิธีการท างานเดิมจึงท าให้ไม่มีค่าใช่จ่ายเกิดขึ้นในทุกกระบวนการ 

นอกจากการประเมินผลทางด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่ายระหว่างการท างานในกระบวนการเดิมและกระบวนการที่
ปรับปรุงแล้วในกระบวนการ 1-3 คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบความแตกต่างทางด้าน
เวลาและค่าใช้จ่ายของกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง ซึ่งพบว่า กระบวนการท างานหลังท าการปรับปรุงแล้วด้านเวลามี
ความแตกต่างจากกระบวนการท างานก่อนปรับปรุง และกระบวนการท างานหลังท าการปรับปรุงแล้วด้านค่าใช้จ่ายมีความแตกต่าง
จากกระบวนการท างานก่อนปรับปรุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการน าหลักการ ECRS ที่เป็นแนวทางที่มุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากร ตามหลักการก าจัด การรวมกัน การ
จัดล าดับงานใหม่และการท าให้ง่าย มาพิจารณาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 3 กระบวนการ  เพื่อให้ขั้นตอนการท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ท างานได้สะดวก ลดเวลาในการท างานและลดค่าใช้จ่า ยของหน่วยงานลง รวมทั้งการน า Google 
Application มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการท างาน จึงท าให้ลดกระบวนการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น  ได้แก่ 
Google Sheet และ Google Form ซึ่งผลจากงานวิจัยสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท างานกระบวนการที่ 1 -3 จากเดิม
เวลา 89,823 นาที เมื่อปรับปรุงการท างานแล้วเหลือเวลาท างาน 43,031 นาที ซึ่งสามารถลดเวลาในการท างานได้ 46,792 นาที  
คิดเป็นร้อยละ 52.09 ทางด้านค่าใช้จ่ายพบว่า เมื่อปรับกระบวนการท างานแล้วลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,276.64 บาท จากการทดสอบ
ทางสถิติเพื่อหาค่าความแตกต่างกระบวนการที่ 2-3 พบว่า กระบวนการท างานหลังปรับปรุงมีความแตกต่างจากกระบวนการ
ท างานก่อนปรับปรุงทั้งทางด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เพียงพิศ รอดปาน, ยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช, วริสา ยมเสถียรกุล, และณัฏฐิฏา สุขเกษม (2563) เมื่อน าหลักการ 
ECRS มาปรับปรุงกระบวนการท างานสามารถลดเวลาการท างาน จากเดิม 187 :14 นาทีต่อช้ินงาน คงเหลือ 4:36 นาทีต่อช้ินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 97.54 ค่าใช้จ่ายลดลงจากเดิม 3.63 บาทต่อช้ินงานเป็นไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากสื่อสารผ่านช่องทา งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกรณ์ เดชะปก และณวัฒน์ เนียมแสง (2563) การประยุกต์ใช้ ECRS เพื่อปรับปรุง
กระบวนการแจ้งซ่อมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า  การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนเดิมมี 15 ครั้ง 
จาก 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.42 หลังใช้ Google Forms เหลือ 0 ครั้ง และการแจ้งซ่อมรูปแบบเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 40 นาที 
ในขณะที่หลังใช้ Google Forms ใช้เวลาเฉลี่ยในการแจ้งซ่อมอยู่ท่ี 1.29 นาที ลดลงคิดเป็นร้อยละ 96.78 นอกจากน้ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรเพ็ญ จันทรา, เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์, และภัทราภรณ์ เพ็ชรจ ารัส (2561) ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้ 
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Google Application 6 รูปแบบ ของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย การแจ้งเตือนกิจกรรม การจองห้องประชุมด้วย 
Google Calendar ระบบรับสมัครแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ระบบสารบรรณฝ่ายด้วย Google Sheet และ
เอกสารงานประกันด้วย Google Docs ร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบลีนช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
โดยส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นเฉลี่ยจากร้อยละ 49.70 เป็นร้อยละ 83.68 โดยระยะเวลาการปฏิบัติงานลดลง
เฉลี่ยจาก 113 นาที เหลือเพียง 36 นาที และขั้นตอนการปฏิบัติงานลดลงเฉลี่ยจาก 5 ข้ันตอน เหลือ 4 ข้ันตอน รวมทั้ง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดามธรรม จินากูล และน้ าฝน ทีโคกกรวด (2561) การใช้เครื่องมือลีนสามารถลดกิจกรรมได้ร้อยละ 26.21 ท าให้
เวลารอคอยในขั้นตอนสมัครขอรับทุนลดลงร้อยละ 33.33 การพิจารณาอนุมัติทุนลดลงร้อยละ 73.02 การเบิกเงินงวดแรกลดลง
ร้อยละ 77.46 การเบิกเงินงวดที่ 2 ลดลงร้อยละ 54.05 การส่งรายงานงวดสุดท้ายลดลงร้อยละ71.43 เวลารอคอยรวมทั้ง
กระบวนการลดลง ร้อยละ 70.47 รอบเวลาการท างานรวมทั้งกระบวนการลดลง ร้อยละ 45.66 และประสิทธิภาพกระบวนการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.17 จากการทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังกระบวนการท างานด้วยลีน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรท าการวิเคราะห์แยกตามจ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์จากการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติผลสอบ

วิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา เพื่อให้เห็นผลการวิเคราะห์ที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษา กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
Factors Affecting Student Absence from Internationalization Activities: A Case 
Study of Faculty of Engineering, KMUTT 
ภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล1* 
มณีรัตน์ ขอกรดส าโรง1 
Phattaree Subphachaisirikul1* 
Maneerat Khorkrodsamrong1 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษา                         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ที่จัดโดยศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (International Center for Engineering หรือ 
ICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรม และส ารวจกิจกรรมที่นักศึกษา             
มีความสนใจ เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การสัมภาษณ์เพื่อส ารวจ
สาเหตุเบื้องต้น และแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาทั้งหมด 446 คน โดยมีนักศึกษา
รู้จักศูนย์ ICE เป็นจ านวน 268 คน ซึ่งได้มีการสอบถามนักศึกษากลุ่มนี้ถึงสาเหตุของการไม่เข้าร่วมกิจกร รมนานาชาติของ                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการตอบแบบสอบถามพบว่า สาเหตุของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ ประกอบด้วย 3 สาเหตุส าคัญ 
คือ การไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 28) การไม่ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่มี (ร้อยละ 18) และ การเรียน
หนัก (ร้อยละ 18) ซึ่งสิ่งนี้แสดงถึง การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง และ เวลาของการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยสาเหตุเหล่านี้              
จะเป็นสิ่งที่ศูนย์ ICE จะใช้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดกิจกรรมในอนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารเวลาการจัดกิจกรรม 

 
ค าส าคัญ: กิจกรรมนานาชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
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Abstract  
The purpose of this research was to study the factors affecting student absence from 

internationalization activities organized by the International Center for Engineering (ICE), within the Faculty of 
Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT). Our underlying goal is to find the ways 
to improve international activities in order to meet students’ needs as well as to increase the number of 
students participating in future international activities. Group interviews with students to identify preliminary 
cause and a questionnaire used to collect more intensive data were used as the research methods. A total of 
446 students answered the questionnaire.  268 students answered that they knew ICE. This group of students 
were then asked about the reasons of their absence from internationalization activities. The survey results have 
shown three main reasons as to why they did not attend ICE activities: they did not receive information about 
upcoming activities (28%), they did not follow the existing news channels (18%), and their workloads were too 
high for them to participate in optional activities (18%). These reasons indicate that ICE has provided insufficient 
publicity and that activities have been organized at inappropriate times. These major causes will be taken into 
consideration to improve ICE activities in the future.  

 
Keywords: International Activities, Student Participation 

 
บทน า  

หนึ่งในกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติ ตามแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560-2564 ได้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาของคณะฯให้เป็นวิศวกรมืออาชีพท่ีมีความพร้อมสู่ตลาด
สากล เพื่อความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ทั่วโลก 

เพื่อเป็นการเตรียมการดังกล่าว คณะฯได้มอบหมายให้ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (ศูนย์ ICE) จัดกิจกรรมนานาชาติ
ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแก่นักศึกษาของคณะฯ              
ซึ่งกิจกรรมนักศึกษามีส่วนส าคัญในการท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในด้านการรู้จักตนเอง การสร้างความมั่นใจในตนเอง                  
การพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม รวมถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้น าและผู้ตาม นอกจากนี้กิจกรรมที่
นักศึกษาและหรือสถาบันการศึกษาร่วมกันจัดขึ้นตามความต้องการและความสนใจของนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมต้องดีมีประโยชน์
และช่วยในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียนตามปกติเพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์พร้อมด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ สุขภาพกาย และมีทักษะชีวิต และต้อง  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา (ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 2542) 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งค่อนข้างน้อย (ประมาณ
ไม่ถึงร้อยละ 5 ของจ านวนนักศึกษา) ทางศูนย์ฯ จึงต้องการหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติที่ศูนย์ฯ จัดขึ้น 
โดยศูนย์ ICE จะน าผลการศึกษามาใช้ประกอบในการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของนักศึกษาในอนาคต เพื่อให้จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติมีมากขึ้น จึงเป็น
ที่มาของงานวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้ท าวิจัยได้จัดท าแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ                    
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทราบถึงการเป็นท่ีรู้จักของศูนย์ฯ ความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม และสาเหตุความไม่สะดวกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม และน าผลมาวิเคราะห์และสรุปผล 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติที่จัดโดยศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ ของนักศึกษา               

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 
2. เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงกิจกรรมนานาชาติของศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติให้เหมาะสมกับความต้องการของ

นักศึกษา  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย            

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 5,229 คน ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จ านวนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ชั้นป ี จ านวนนักศึกษา (คน) 
ปี 1 1,383 
ปี 2 1,234 
ปี 3 1,299 
ปี 4 1,313 
รวม 5,229 

 
ข้อมูลสถิตินักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2563 ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.   
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane) กรณีทราบจ านวนประชากรและ

ประชากรมาก (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้   
 
 

โดย  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย 
  N = ขนาดประชากรทั้งหมด 

e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการประเมินครั้งนี้ก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ดังนั้น e เท่ากับ 0.05  
ดังนั้น จากสูตรการค านวณข้างต้น จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (ค่า n) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 372 คน 

  

2Ne1

N
n
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2. เคร่ืองมือในการวิจัย 
2.1 เครื่องมือส าหรับการเก็บรวมรวมข้อมูล 

ก. การวิจัยครั้งนี้ เริ่มแรกผู้ท าวิจัยได้ท าการส ารวจหาสาเหตุเบื้องต้นของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติของ
นักศึกษา โดยได้ท าการสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 30 คน ในเดือนมีนาคม 2564 โดยผู้สัมภาษณ์
ได้แจ้งปัญหา และให้นักศึกษาแต่ละคนระบุสาเหตุหลักได้อย่างอิสระ จากน้ันได้ท าการจัดกลุ่มสาเหตุ แล้วให้นักศึกษากลุ่มเดิมระบุ
สาเหตุอีกครั้ง โดยเลือกได้เพียงสาเหตุเดียว  

ข. หลังจากผู้วิจัยได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว จึงน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามที่ใช้ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการรู้จักศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (ศูนย์ ICE) และการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ  
ส่วนที่ 3 ความพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert Rating 

Scale) 5 ระดับ ตามที่ Vagias (2006) ได้กล่าวถึงมาตรวัดนี้ไว้ โดยก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ตอบเป็น 1– 5 ระดับ และ
เพิ่มระดับ 0 ส าหรับผู้ตอบทีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี   

ระดับ 0 หมายถึง  ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับ 1  หมายถึง  ไม่พอใจมากท่ีสุด 
ระดับ 2  หมายถึง  ไม่พอใจ 
ระดับ 3  หมายถึง  พอใจปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง  พอใจมาก 
ระดับ 5  หมายถึง  พอใจมากท่ีสุด 
ส่วนที่ 4 สาเหตุของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ จัด โดยระบุสาเหตุไว้ทั้ งหมด 9 สาเหตุ (ที่ได้จากการ

ด าเนินการใน ก.) แล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ โดยก าหนดระดับเกณฑ์ไว้ 3 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ 2 หมายถึง  สาเหตุหลัก 
 ระดับ 1 หมายถึง  สาเหตุรอง 
 ระดับ 0 หมายถึง  ไม่ใช่สาเหตุ 

ส่วนท่ี 5 การแนะน ากิจกรรมที่ศูนย์ฯ ควรจัดในอนาคต โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถระบุกิจกรรมได้อย่าง
อิสระ (เป็น Open-ended question)  

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาการเก็บข้อมูล  
ผู้ท าวิจัยได้จัดท าแบบสอบถามผ่านระบบ Online (Google Form) เพื่อสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี                

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร ซึ่งระยะเวลาในการให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม คือ 5 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 
2564 ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ประกาศให้นักศึกษาทราบเพื่อขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามผ่าน Facebook ศูนย์ Facebook 
คณะ และส่ง LINE group ของแต่ละภาควิชา  
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2.3 เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ในงานวิจัยนี้ ผู้ท าวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้บรรยายสรุปลักษณะ

กลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้การแจกแจงความถี่ รวมถึงการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เป็นการหาค่ากลางที่เป็นตัวแทนข้อมูล และ
น าผลของการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สาเหตุจริงเพื่อตอบปัญหาการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการส ารวจเบ้ืองต้นจากการสัมภาษณ์  
จากการสมัภาษณ์นักศึกษาปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 30 คน แบ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 22 คน 

นักศึกษาหลักสตูรปกติ 8 คน โดยสามารถสรปุสาเหตุของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลส ารวจเบื้องต้นถึงสาเหตุของการไมเ่ข้าร่วมกจิกรรมนานาชาติ คณะวิศวฯ มจธ. (มีนาคม 2564) 

สาเหตุหลัก จ านวนนักศึกษา (คน) 
เรียนหนัก ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 10 
มีกิจกรรมหรืองานท่ีภาค ไม่มเีวลาเข้าร่วมกิจกรรม 6 
ไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจดักิจกรรม 2 
ไม่ได้ตดิตามข่าวสารจากช่องทางที่มี 2 
รูปแบบกิจกรรมไม่น่าสนใจ 1 
ผลตอบแทนท่ีได้รับไมจู่งใจ 1 
ไม่มั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษ 2 
ไม่ชอบท ากิจกรรม 1 

กิจกรรมไม่ถูกบังคับในหลักสูตร 5 
รวม 30 

 
2. ข้อมูลสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.1 ข้อมูลสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.1.1 ข้อมูลชั้นปี 

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมของศูนย์ฯจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีโดยจัดท า
แบบสอบถามผ่านระบบ online ได้รับการตอบกลับมาทั้งสิ้นจ านวน 446 คน นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 31 ของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม สถานะดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามตามชั้นป ี

ชั้นป ี จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ปี 1 96 22 
ปี 2 140 31 
ปี 3 100 22 
ปี 4 110 25 
รวม 446 100 

 
     2.1.2  ข้อมูลภาควิชา และหลักสูตรแยกตามชั้นปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติ 10 ภาควิชา และหลักสูตรนานาชาติ 6 ภาควิชา 

นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเรียนหลักสูตรปกติ โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีตอบแบบสอบถามมากที่สุด โดย
รายละเอียดการตอบแบบสอบถามแต่ละภาควิชา แต่ละหลักสูตร เป็นดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามแยกเป็นภาควิชาและหลักสูตร  

ภาควิชา 
จ านวนแยก
ตามภาควิชา 

หลักสูตรปกต ิ
รวม ร้อยละ 

หลักสูตรนานาชาต ิ
รวม ร้อยละ 

ปี 1 ปี 2  ปี 3 ปี 4 ปี 1 ปี 2  ปี 3 ปี 4 
วศ.เคมี 164 30 17 17 27 91 34 24 20 10 19 73 41 
วศ.คอมฯ 49 6 17 5 2 30 11 4 5 6 4 19 11 
วศ.โยธา 56 1 4 9 2 16 6 14 7 6 13 40 23 
วศ.อิเล็กฯ 29 1 5 1 7 14 5 8 1 3 3 15 9 
วศ.สิ่งแวดล้อม 28 0 1 6 7 14 5 2 3 5 4 14 8 
วศ.ระบบฯ 23 0 3 3 2 8 3 1 7 6 1 15 9 
วศ.ไฟฟ้า 18 0 8 6 4 18 7 N/A 
วศ.เครื่องกล 40 0 25 10 5 40 15 N/A 
วศ.อุตสาหการ 20 4 5 5 6 20 7 N/A 
วศ.เครื่องมือฯ 19 1 12 2 4 19 7 N/A 
รวมนักศึกษา

ที่ตอบ
แบบสอบถาม 

446 43 97 64 66 270 100 53 43 36 44 176 100  

 หมายเหตุ:  วศ.เคมี คือ วิศวกรรมเคมี    วศ.คอมฯ คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     วศ.โยธา คือ วิศวกรรมโยธา   วศ.อิเล็กฯ คือ วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม 
     วศ.สิ่งแวดล้อม คือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วศ.ระบบฯ คือ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 
     วศ.ไฟฟ้า คือ วิศวกรรมไฟฟ้า   วศ.เครื่องกล คือ วิศวกรรมเครื่องกล 
     วศ.อุตสาหการ คือ วิศวกรรมอุตสาหการ  วศ.เครื่องมือ คือ วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 
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2.2 ข้อมูลการรู้จักศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (ศูนย์ ICE) และการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ  
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักศูนย์ ICE จ านวน 268 คน (คิดเป็นร้อยละ 60) และไม่รู้จักศูนย์ ICE จ านวน 

178 (คิดเป็นร้อยละ 40) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่รู้จักศูนย์ฯ 268 คน แบ่งเป็นนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 217 คน และมี
นักศึกษาเพียง 51 คน ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  การเป็นท่ีรู้จักของศูนย์ ICE 

 
โดยปกติ ในแต่ละปี ศูนย์ ICE จะจัดกิจกรรมประมาณ 10 กิจกรรม ในแบบสอบถาม ผู้ท าวิจัยได้สอบถามถึงจ านวนครั้ง

ของการเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ จัด ทั้งนี้ จากจ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามที่รู้จักและเคยเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 51 คน 
พบว่า นักศึกษาที่ตอบว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1-2 ครั้ง มีจ านวนมากที่สุดคือ 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 80) รองลงมาคือ เข้า
ร่วมกิจกรรม 3-4 ครั้ง มีจ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 14) ส าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4-5 ครั้ง มีจ านวน 2 คน และ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมมากกว่า 5 ครั้ง มีเพียง 1 คน โดยพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงเป็นรายช้ันปี ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  จ านวนครั้งการเข้าร่วมกจิกรรมของศูนย์ ICE รายชั้นป ี

 

ข้อมูลสาเหตุของการไม่เข้าร่วมกจิกรรมของศูนย์ฯ  

จากกรณีของนักศึกษาที่รู้จักศูนย์ ICE แต่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 217 คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่นักศึกษาตอบ
แบบสอบถามสาเหตุการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ ไปค านวณสัดส่วนร้อยละ ดังตารางที่ 5 โดยสาเหตุหลักอันดับแรกคือ การ
ไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุหลักรองลงมาคือ การไม่ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่มี                 
คิดเป็นร้อยละ 20 การเรียนหนัก คิดเป็นร้อยละ 15 และความไม่มั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 13  
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ตารางที่ 5  สาเหตุการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ ICE ส าหรับนักศึกษาที่รู้จักศูนย์ แต่ไม่เคยร่วมกิจกรรม 

สาเหตุ 
สาเหตุหลัก  

จ านวนคน (ร้อยละ) 
สาเหตุรอง  

จ านวนคน (ร้อยละ) 
ไม่ใช่สาเหตุ 

จ านวนคน (ร้อยละ) 

เรียนหนัก ไม่มีเวลาท ากิจกรรม 92 (15) 93 (14) 32 (5) 

มีกิจกรรมที่ภาค ไม่มีเวลาท ากิจกรรม 55 (9) 103 (15) 59 (9) 

ไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจดักิจกรรม 130 (22) 51 (8) 36 (5) 

ไม่ได้ตดิตามข่าวสารจากช่องทางที่มี 121 (20) 54 (8) 42 (6) 

รูปแบบกิจกรรมไม่น่าสนใจ 20 (3) 85 (13) 112 (17) 

ผลตอบแทนท่ีไม่จูงใจ 26 (4) 74 (11) 117 (17) 

ไม่มั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษ 79 (13) 65 (10) 73 (11) 

ไม่ชอบท ากิจกรรม 28 (5) 66 (10) 123 (18) 

กิจกรรมไม่ถูกบังคับในหลักสูตร 53 (9) 80 (12) 84 (12) 

 
กรณีนักศึกษาที่รู้จักศูนย์ ICE และเคยร่วมกิจกรรมจ านวน 51 คน ผู้ท าวิจัยน าข้อมูลไปค านวณสัดส่วนร้อยละสาเหตุการไม่

เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ดังตารางที่ 6 โดยพบว่า สาเหตุหลักอันดับแรกคือ การเรียนหนัก คิดเป็นร้อยละ 28 สาเหตุหลัก
รองลงมาคือ การไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 17 การมีกิจกรรมหรืองานที่ภาค คิดเป็นร้อยละ 16 และ
การไม่ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่มี คิดเป็นร้อยละ 11  
 
ตารางที่ 6  สาเหตุการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ ICE ส าหรับนักศึกษาที่รู้จักศูนย์ และเคยร่วมกิจกรรม 

สาเหตุ 
สาเหตุหลัก  

จ านวนคน (ร้อยละ) 
สาเหตุรอง  

จ านวนคน (ร้อยละ) 
ไม่ใช่สาเหตุ  

จ านวนคน (ร้อยละ) 

เรียนหนัก ไม่มีเวลาท ากิจกรรม 38 (28) 9 (7) 4 (2) 

มีกิจกรรมที่ภาค ไม่มีเวลาท ากิจกรรม  22 (16) 19 (14) 10 (5) 

ไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจดักิจกรรม 24 (17) 16 (12) 11 (6) 

ไม่ได้ตดิตามข่าวสารจากช่องทางที่มี 15 (11) 19 (14) 17 (9) 

รูปแบบกิจกรรมไม่น่าสนใจ 8 (6) 20 (15) 23 (13) 

ผลตอบแทนท่ีไม่จูงใจ 11 (8) 14 (10) 26 (14) 

ไม่มั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษ 11 (8) 8 (6) 32 (17) 

ไม่ชอบท ากิจกรรม 4 (3) 19 (14) 28 (15) 

กิจกรรมไม่ถูกบังคับในหลักสูตร 5 (4) 13 (9) 33 (18) 
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จากข้อมูลสาเหตุเรื่องการไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า เป็นสิ่งที่แสดงถึงช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์ ICE ที่ไม่เพียงพอ ส าหรับสาเหตุเรื่องการเรียนหนัก และการมีกิจกรรมที่ภาค ท่ีส่งผลต่อการ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ จัดนั้น ปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นไปได้คือ เรื่องระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจไปทับซ้อนกับ
เวลาเรียน หรือเวลาการท ากิจกรรมที่ภาควิชาของนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ศูนย์ฯสามารถบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมได้   
 

2.3 ข้อมูลความพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม 
นักศึกษาท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ดังตารางที่ 7   

ตารางที่ 7  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมของศูนย์ฯ (แยกตามหลักสูตร) 

กิจกรรมของศูนย์ฯ 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติ 

Overseas Internship 3.95 4.13 

ISPC 3.80 4.29 

Leadership Camp 4.00 3.87 

English Contest 3.73 4.19 

English for Fun 3.94 3.87 

Email Writing 3.81 3.62 

Job Resume Writing + Job Interview workshop 4.13 3.87 

Abstract Writing workshop 3.82 3.85 

GA Magazine 3.73 3.86 

Food Fair 3.81 3.71 

Welcoming Party 3.88 3.94 

Debate Workshop 3.87 3.81 

AOTS Seminar 3.79 3.71 

โดยรวมทุกกิจกรรม 3.87 3.90 

จากตารางที่ 7 นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมของศูนย์ฯทั้ง 13 กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87 และ 3.90 ตามล าดับ)  

เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรมพบว่าความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ของนักศึกษาหลักสูตรปกติ ได้แก่ กิจกรรม Job Resume 
Writing + Job Interview Workshop คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13 กิจกรรม Leadership camp คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 และกิจกรรม 
Overseas Internship คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.95  

ส าหรับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ กิจกรรม ISPC คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.29 กิจกรรม 
English Contest คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.19 และกิจกรรม Overseas Internship คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13  
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2.4 ข้อมูลกิจกรรมที่ควรจัดในอนาคต 
นักศึกษาได้แนะน ากิจกรรมในอนาคตที่นักศึกษาสนใจและศูนย์ ICE ควรจัด ดังตารางที่ 8 โดยกิจกรรมที่นักศึกษาแนะน า

ให้จัดในอนาคตอันดับแรกคือ กิจกรรมแนะน าศูนย์และกิจกรรมของศูนย์ ICE รองลงมาได้แก่ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ การติวภาษาอังกฤษ การดูงานในต่างประเทศ การแนะแนวการฝึกงานในต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรม 
Student Buddy และกิจกรรม Boardgame  
 
ตารางที่ 8  กิจกรรมที่ศูนย์ ICE ควรจัดในอนาคต 

กิจกรรม จ านวนนักศึกษา (คน) 
กิจกรรมแนะน าศูนย์ ICE 25 
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 15 
การติวภาษาอังกฤษ 15 
การดูงานในต่างประเทศ 10 
แนะแนวการฝึกงานหรือท างานในต่างประเทศ 9 
ค่ายภาษาอังกฤษ 5 
กิจกรรม Student Buddy 5 
กิจกรรม Boardgame 3 

 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาทั้งสิ้น 446 คน พบว่า นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่
รู้จักศูนย์ ICE แต่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 217 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบ
แบบสอบถาม โดยปัจจัยหรือสาเหตุหลัก คือนักศึกษาเหล่านั้นไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม และไม่มีเวลาในการร่ วม
กิจกรรม เนื่องจากภาระการเรียนและภาระงานท่ีภาควิชา ซึ่งสิ่งน้ีอาจบ่งบอกถึง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง รวมถึง
เวลาการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทับซ้อนกับเวลาเรียนหรือเวลางานของที่ภาควิชา  
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่านักศึกษากลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ ICE ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ                 
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลของการตอบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้วิจัยพบว่า ในกรณีของนักศึกษาที่รู้จักศูนย์ ICE 
แต่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยหรือสาเหตุหลักอันดับแรกคือ การไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจัดกิจกรรม สาเหตุหลักรองลงมาคือ 
การไม่ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่มี และ ความไม่มั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษ ส่วนในกรณีของนักศึกษาที่รู้จักศูนย์ ICE และ
เคยร่วมกิจกรรม พบว่า สาเหตุหลักของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คือ การเรียนหนัก และสาเหตุหลักรองลงมาคือ การ
ไม่ได้รับการสื่อสารเรื่องการจัดกิกจรรม การมีกิจกรรมที่ภาควิชา และการไม่ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่มี  
  ผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติที่ศูนย์ ICE จะจัดในอนาคต 
สาเหตุหลักเกี่ยวกับการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และเวลาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมนั้น ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด                
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โดยในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสาร ทางศูนย์ฯ ต้องเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทางกิจกรรมหลักของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นงานปฐมนิเทศนักศึกษา หรืองานรับน้อง เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ผ่านทางภาควิชาอย่างจริ งจัง โดย
ขอความร่วมมือกับภาควิชาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทาง Social Media ของภาควิชา เช่น Line กลุ่มนักศึกษาแต่ละ
ช้ันปี หรือ Facebook Page ของภาควิชา รวมถึงผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีภาควิชาด้วย  
 ในเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับเวลาในการจัดกิจกรรมนานาชาติของศูนย์ ICE ทางศูนย์ฯ ควรพิจารณาการจัดกิจกรรมในช่วง
หลังเลิกเรียน หรือช่วงเสาร์-อาทิตย์ มากกว่าการจัดกิจกรรมในช่วงวันธรรมดา รวมถึงอาจพิจารณาจัดกิจกรรมเพิ่มในช่วงปิดภาค
เรียน ทั้งนี้ศูนย์ ICE ควรมีการประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของคณะฯ หรือทางภาควิชาเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนของกิจกรรมหรือ
งานต่าง ๆ ด้วย  
 ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นถึงการหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เพื่อน าสาเหตุนั้น ๆ มาหาแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมขึ้นตามความ ต้องการของ
นักศึกษา เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ ICE ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เข้าร่วมในครั้งนี้ 
ว่าเป็นสาเหตุที่มีนัยส าคัญเพียงไร นอกจากน้ี สาเหตุเรื่องการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสาเหตุหลักหนึ่งในการไม่ร่วมกิจกรรมนัน้ 
ผู้วิจัยควรน าผลไปวิเคราะห์ต่อในเรื่องลักษณะการรับข้อมูลข่าวสาร ว่าการสื่อสารแบบใดจะเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และปัจจัย
ในเรื่องเวลาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ควรได้มีการศึกษาว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริงหรือไม่ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเข้าศึกษากับศักยภาพในการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
The Analysis of the Relationship between Studying Performance and Application 
Routes of Undergraduate Students of the Department of Mechanical Engineering 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
รัตดาวรรณ อัปมานะ1*  
Ratdawan Appamana1*  
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ คือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ  กับผลการเรียนของนักศึกษาระดับ                
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2562 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 533 คน การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2562 จ าแนกตามช่องทางการเข้าศึกษา ผลการเรียนจ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากฐานข้อมูล
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา น าข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel ผ่านวิธี Pivot table และวิเคราะห์เป็นสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) แผนภาพการกระจาย (scatter diagram) 
และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
3.00 มีเพียงร้อยละ 3.57 ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีมากกว่า 3.00 และยังพบว่าในกลุ่มนี้ มีนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดมากถึงร้อยละ 46.43 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป จาก
ความคาดหวังของภาควิชาฯ ท่ีจะได้เห็นนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ข้ีนไป พบว่ามีจ านวนเพียงร้อยละ 26.5 ซึ่งผลการ
เรียนเฉลี่ยของนักศึกษาส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกันอยู่ช่วงคะแนนระหว่าง 2.00-3.00 โดยมีจ านวนร้อยละ 62.2 นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดถึงร้อยละ 10.7 สรุปได้ว่า การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เป็นวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับที่มีคะแนน 3.00 ขึ้นไปทั้ง
นักศึกษาเก่าในอดีต และผลการเรียนของนักศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญาตรี ที่จะสามารถท าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้ได้มากกว่า 3.00 ขึ้นไปได้ ซึ่งค่าความสัมพันธ์ของช่องทางการรับเข้าทั้ง 2 
ช่วงการศึกษามีค่าความสัมพันธ์เฉลี่ย R2 = 0.17  

 
ค าส าคัญ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
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Abstract  
This research studied the correlation between academic performances of upper secondary school 

students in three study areas namely Mathematics, Sciences and Foreign Languages with their undergraduate 
level academic performances in Mechanical Engineering. The study used data of 533 students in academic year 
2014-2019. The student data were sorted by their university admission channels and their secondary school 
grades in the three study areas. Microsoft Excel Pivot Table was used to analyses the data and results were 
presented with descriptive statistics, scatter diagrams and correlation coefficients. The study has found only 
3 . 5 7%  of students with average GPA of the three study areas at secondary school below 3 . 0 0  manages to 
achieve above 3 . 0 0  GPAX at undergraduate level. Moreover, up to 46 . 4 3%  of this group of students was 
performing below the expected level, i.e. under probation. It is expected that students with average GPA of the 
three study areas at secondary school above 3.00 would achieve GPAX above 3.00 at undergraduate level, but 
the study has found that only 26.5% of the students do so. Majority of the students at 62.2% achieve between 
GPAX 2 . 0 0 - 3 . 0 0 , while 10 . 7%  performs below the expected level. In conclusion, there is little correlation 
between an average GPA of 3 . 0 0  or higher in the three study areas at secondary school level which are 
perceived to form basis of Mechanical Engineering, with an expectation that their GPAX at their undergraduate 
level would be greater than 3.00. The coefficient of determination in this study is R2 = 0.17. 
 

Keywords: learning areas, Accumulated grade point average 

 
บทน า  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลมานานกว่า 60 ปี ปัจจุบันมีบัณฑิตทั้งหมด 3 สาขาคือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและ
พลังงาน และสาขาวิศวกรรมยานยนต์ โดยทั้ง 3 สาขามีการรับเข้าศึกษา 200 คนต่อปี สัดส่วนการรับ 120 : 40 : 40 คน ทั้งนี้ด้วย
ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ภายใต้แนวคิด เพื่อให้นักเรียนที่จบช้ันมัธยมปลายได้มีสิทธ์ิเลือกเรียนในคณะที่ต้องการ และทางสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนด
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ตามคุณลักษณะที่ต้องการได้  

ในปัจจุบันภาควิชาฯ มีวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร 2 วิธี คือ วิธีท่ีหนึ่งเป็นการคัดเลือกจากการสอบโดยตรงกับ
ระบบกลาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 โดยรูปแบบดังกล่าวพิจารณาจากคะแนนสอบ GAT/PAT 9 วิชาสามัญ เกรดเฉลี่ยสะสม           
6 ภาคการศึกษา คุณสมบัติพิเศษ และการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ โครงการ GAT/PAT Clearing House รับตรงร่วมกัน และ 
Admission และวิธีที่สอง เป็นการคัดเลือกโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ในส่วนนี้ไม่มีการใช้คะแนน
สอบจากส่วนกลาง แต่จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ซึ่งหากนักศึกษามีผลงานจากการน าเสนอที่
เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความโดดเด่นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยแบ่งการรับนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม
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ใหญ่ดังนี้ โครงการเรียนดี โครงการ Active Recruitment และโครงการ 2B-KMUTT และอื่น ๆ เช่น สิทธ์ิบุคลากร ความสามารถ
พิเศษทุนเพชรพระจอมเกล้า นักเรียนโครงการ สวทช. สอวน. ในแต่ละปีทั้ง 3 กลุ่มนี้จะมีจ านวนรับที่ไม่เท่ากัน 

ในส่วนของการรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากภาควิชาฯ เป็นผู้สามารถก าหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อได้เอง 
และมีสัดส่วนจ านวนมากถึงร้อยละ 75 โดยจะน าช่องทางการเข้าศึกษา 3 ช่องคือ กลุ่มเรียนดี กลุ่ม  Active Recruitment และ 
กลุ่ม 2B-KMUTT มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับเข้ากับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในช่วงปี
การศึกษานั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่วงการศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาเก่า (ปีการศึกษา 2557-2559) ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
และ กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560-2562) การน า 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
และกลุ่มภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐานในการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล โดยภาควิชาฯ มีความคาดหวังว่า
การรับนักเรียนที่มีผลการเฉลี่ยสะสมของ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 เช่นกัน 

วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ (2538) ศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัยกล่าวคือนั กเรียน            
ที่เรียนดี เมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะมีผลการการเรียนดีด้วย  

เอื้ออารี กัลวทานนท์ (2557) ศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม” ผลการวิจัยพบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟิสิกส์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2557-2562 พบว่า ภาควิชาฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากอุปสรรคระหว่างทาง เช่น การคัดช่ือออก การตกออก การลาออก การลาพักการศึกษา มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 12.3 และมีนักศึกษาที่เรียนเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 1-2 ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ 8.06 (ส านักงาน
ทะเบียนการศึกษา มจธ., 2564) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ท่ีบ่งช้ีศักยภาพในการเรียน กับช่องทางการเข้าศึกษาในส่วนของการรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเช่ือมโยงกับ
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อน าผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาช่องทางการรับนักศึกษาในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยฯ ท่ีอ้างอิงเกณฑ์ผลการเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  และกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กับศักยภาพในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 2557-2562 ที่ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
เป็นตัวช้ีวัด 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใ ช้ ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557-2562 จากการรับตรงของ
มหาวิทยาลัยฯ จ านวนรวมทั้งสิ้น 533 คน โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มข้อมูล คือ กลุ่มนักศึกษาเก่าท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว (ปีการศึกษา 
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2557-2559) จ านวน 265 คน และกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่ ในช้ันปีที่ 2 ถึง ช้ันปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2560-2562) 
จ านวน 268 คน ซึ่งกลุ่มข้อมูลดังกล่าวแยกตามช่องทางการเข้าศึกษาได้ดังนี้  

กลุ่มเรียนดี คัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
และเป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่งมีจ านวน 256 คน 

กลุ่ม Active Recruitment คัดเลือกจากผลงานที่ส่งพิจารณา (portfolio) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่า 3.00 แต่หากมีผลงานโดดเด่น จะสามารถพิจารณาการรับเข้าเป็นกรณีพิเศษได้ มีจ านวน 211 คน  

กลุ่ม 2B-KMUTT คัดเลือกจากผลงานที่ได้เข้ามาท าร่วมโครงการกับภาควิชาฯ โดยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.00 แต่หากมีผลงานท่ีเด่นชัดจะอนุโลมในการรับเข้า ตามมติคณะกรรมการของภาควิชาฯ พิจารณา ซึ่งมีจ านวน 66 คน  

การพิจารณาผลการเรียนทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 จากนั้นจึงน าข้อมูลผลการเรียน 3 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และและภาษาต่างประเทศ มาศึกษาความสัมพันธ์ของช่องทางการเข้าศึกษากับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในช้ันปีเดียวกันประจ าปีการศึกษาน้ัน  

การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2562 จ าแนกตามช่องทางการเข้า
ศึกษา ผลการเรียนจ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากฐานข้อมูลส านักงานงานทะเบียนนักศึกษา น าข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ผ่านวิธี Pivot table และวิเคราะห์เป็นสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistic) แผนภาพการกระจาย (scatter diagram) และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1  ค่าสถิติพื้นฐานของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา        

ปีการศึกษา 2557-2562  
  ช่องทางการรับ 
  เรียนด ี Active Recruitment 2B-KMUTT 

นักศึกษาเก่า ปีการศึกษา 
2557-2559 

จ านวนรับเข้า 168 59 38 
Avg 3.68 3.58 3.37 
SD ± 0.23 ± 0.29 ± 0.44 
Max 4.00 3.91 3.90 
Min 3.14 2.87 2.60 

นักศึกษาปัจจุบัน  
ปีการศึกษา 2560-2562 

จ านวนรับเข้า 88 152 28 
Avg 3.83 3.46 3.41 
SD ±0.14 ±0.28 ±0.34 
Max 4.00 3.94 3.85 
Min 3.49 2.81 2.90 
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จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการรับเข้า
ศึกษา โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มนักศึกษาเก่าที่ส าเร็จการศึกษาแล้วตามระยะเวลาของหลักสูตร (2557-2559) และกลุ่มนักศึกษา
ปัจจุบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ (2560-2562) พบว่า  

ปีการศึกษา 2557-2559 ช่องทางการรับเข้ากลุ่มเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3.68 รองลงมาคือกลุ่ม Active 
Recruitment 3.58 และ กลุ่ม 2B-KMUTT มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3.37  

ปีการศึกษา 2560-2562 ช่องทางการรับเข้ากลุ่มเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3.83 รองลงมาคือกลุ่ม Active 
Recruitment 3.46 และ กลุ่ม 2B-KMUTT มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3.41  

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ทั้งกลุ่มนักศึกษาเก่า และกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน ช่องทางการรับเข้าศึกษา กลุ่มเรียนดี มีคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือ กลุ่ม Active Recruitment และกลุ่ม 2B-KMUTT มีคะแนนต่ าสุด 

จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ของแต่ละช่องทางการรับเข้าศึกษา กับแนวโน้มผลการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 -2562 ได้ผลการศึกษาแยกตาม               
ปีการศึกษาดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษา             

ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
ช่องทางการรับเข้า  เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 57 12 5 

GPAX_KMUTT 

Avg 2.65 2.78 2.55 

SD  0.53  0.56  1.04 
Max 3.73 3.40 3.50 
Min 1.00 1.77 0.83 

GPA_mth 
Avg 3.75 3.69 3.47 

SD  0.28  0.27  0.48 

GPA_sci 
Avg 3.65 3.47 3.49 

SD  0.26  0.32  0.30 

GPA_eng 
Avg 3.64 3.60 3.19 

SD  0.34  0.35  0.67 

GPAX_ม.ปลาย 

Avg 3.68 3.58 3.38 

SD  0.23  0.28  0.40 
Max 4.00 3.97 3.89 
Min 3.19 3.16 2.97 



 
 

 267            
  

โมกวิชาการ’64 

จากตารางที่ 2 แสดงการกระจายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ของแต่ละกลุ่ม พบว่า เมื่อ
พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษากลุ่มเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด คือค่าเฉลี่ย 3.68 
รองลงมาคือกลุ่ม Active Recruitment มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 และกลุ่มที่มีคะแนนต่ าสุดคือ กลุ่ม 2B_KMUTT โดยมีคะแนน 3.38 
แต่เมื่อพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า กลุ่ม Active Recruitment มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงสุด คือค่าเฉลี่ย 2.78 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มเรียนดีที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงที่สุด ในขณะที่กลุ่ม 
2B_KMUTT ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าต่ าที่สุด คือค่าเฉลี่ย 2.55 อย่างไรก็ตาม ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าต่ ากว่า 0.5 เมื่อเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า  
 
ตารางที่ 3  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2558 (นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
ช่องทางการรับเข้า เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 54 9 15 

GPAX_KMUTT 

Avg 2.82 2.48 2.67 

SD  0.55  0.94  0.44 
Max 3.90 3.19 3.54 
Min 1.47 0.16 2.12 

GPA_mth 
Avg 3.80 3.52 3.47 

SD  0.24  0.39  0.59 

GPA_sci 
Avg 3.61 3.44 3.28 

SD  0.25  0.36  0.53 

GPA_eng 
Avg 3.64 3.36 3.40 

SD  0.24  0.29  0.53 

GPAX_ม.ปลาย 

Avg 3.68 3.58 3.38 

SD  0.24  0.29  0.47 
Max 4.00 3.85 3.94 
Min 3.03 2.90 2.50 

 
จากตารางที่ 3 แสดงการกระจายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของแต่ละกลุ่ม พบว่า 

นักศึกษากลุ่มเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด ท้ังเมื่อตอนรับเข้าศึกษาและเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีค่าเฉลี่ย
สะสม 3.68 และ 2.82 ตามล าดับ ในขณะที่ผลการเรียนเมื่อตอนรับเข้าศึกษาของกลุ่ม Active Recruitment และ 2B_KMUTT     
ไม่สัมพันธ์กับผลการเรียนเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี   
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ตารางที่ 4  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 

ช่องทางการรับเข้า เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 57 38 18 

GPAX_KMUTT 

Avg 2.62 2.67 2.47 

SD  0.59  0.52  0.56 
Max 3.61 3.74 3.35 
Min 1.15 1.42 1.30 

GPA_mth 
Avg 3.76 3.49 3.37 

SD  0.25  0.38  0.53 

GPA_sci 
Avg 3.57 3.40 3.22 

SD  0.31  0.34  0.53 

GPA_eng 
Avg 3.69 3.53 3.40 

SD  0.29  0.44  0.45 

GPAX_ม.ปลาย 

Avg 3.67 3.58 3.33 

SD  0.23  0.30  0.45 
Max 3.99 3.92 3.88 
Min 3.20 2.53 2.32 

 
จากตารางที่ 4 แสดงการกระจายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่ม

เรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดเมื่อตอนรับเข้าการศึกษา คือค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ กลุ่ม Active Recruitment และ กลุ่ม 
2B_KMUTT มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ าที่สุด คือ 3.33 ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ทีก่ลุ่ม Active Recruitment มีคะแนนสะสมสูงที่สุด คือค่าเฉลี่ย 2.67   
 
ตารางที่ 5  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาปัจจุบัน) 
ช่องทางการรับเข้า เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 52 24 12 

GPAX_KMUTT 

Avg 2.76 2.56 2.25 

SD 0.54 0.38 0.94 
Max 3.68 3.30 3.51 
Min 1.35 1.73 0.05 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษา     
ทีเ่ข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาปัจจุบัน) 

ช่องทางการรับเข้า  เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 52 24 12 

GPA_mth 
Avg 3.69 3.34 3.56 

SD 0.31 0.42 0.33 

GPA_sci 
Avg 3.59 3.40 3.32 

SD 0.32 0.25 0.42 

GPA_eng 
Avg 3.72 3.45 3.40 

SD 0.32 0.34 0.41 

GPAX_ม.ปลาย 

Avg 3.65 3.40 3.43 

SD 0.26 0.27 0.26 
Max 4.00 3.98 3.78 
Min 3.02 2.85 2.98 

 
จากตารางที่ 5 แสดงการกระจายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ของ

แต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดเมื่อตอนรับเข้าการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย  3.65 รองลงมาคือ กลุ่ม 
2B_KMUTT และ กลุ่ม Active Recruitment มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ าที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย 3.40 สอดคล้องกับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมขณะก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กลุ่มเรียนดี มีคะแนนสะสมสูงที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย 2.76 
 
ตารางที่ 6  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปัจจุบัน) 
ช่องทางการรับเข้า เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 15 70 12 

GPAX_KMUTT 

Avg 2.68 2.44 2.18 

SD 0.65 0.70 0.92 
Max 3.64 3.84 3.67 
Min 1.76 0.00 0.00 

GPA_mth 
Avg 3.99 3.40 3.18 

SD 0.03 0.48 0.65 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปัจจุบัน) 

ช่องทางการรับเข้า  เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 15 70 12 

Avg 3.82 3.34 3.25 

SD 0.20 0.45 0.50 
Avg 3.93 3.50 3.25 

SD 0.08 0.37 0.55 

GPAX_ม.ปลาย 

Avg 3.91 3.49 3.25 

S.D. 0.08 0.37 0.40 
Max 4.00 4.00 3.77 
Min 3.72 2.62 2.56 

 
จากตารางที่ 6 แสดงการกระจายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันช้ันปีท่ี 3 

ของแต่ละกลุ่ม พบว่า นักศึกษากลุ่มเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดทั้งเมื่อตอนรับเข้าศึกษาและขณะที่ก าลังศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 และ 2.68 ตามล าดับ และพบว่า นักเรียนกลุ่ม 2B_KMUTT มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ าที่สุด คือค่าเฉลี่ย 3.25 
เมื่อตอนรับเข้าศึกษา และค่าเฉลี่ย 2.18 ขณะที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ค่าต่ ากว่า 0.5 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนขณะก าลังศึกษา มีค่าสูงกว่า 0.5 ในทุกกลุ่มที่รับเข้า 
 
ตารางที่ 7  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาปัจจุบัน) 
ช่องทางการรับเข้า  เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 21 58 12 

GPAX_KMUTT 

Avg 2.76 2.37 1.75 

SD 0.76 0.68 1.24 
Max 3.57 3.68 2.91 
Min 0.00 0.00 0.00 

GPA_mth 
Avg 3.97 3.54 3.55 

SD 0.04 0.29 0.41 

GPA_sci 
Avg 3.88 3.47 3.39 

SD 0.10 0.27 0.53 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาตรีและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาปัจจุบัน) 

ช่องทางการรับเข้า  เรียนด ี Active Recruitment 2B_KMUTT 
จ านวนรับ 21 58 12 

GPA_eng 
Avg 3.88 3.49 3.72 

SD 0.15 0.29 0.30 

GPAX_ม.ปลาย 

Avg 3.91 3.50 3.55 

SD 0.07 0.21 0.35 
Max 4.00 3.85 4.00 
Min 3.75 2.95 3.17 

 
จากตารางที่ 7 แสดงการกระจายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันปีท่ี 2 ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ของแต่ละกลุ่ม พบว่า นักศึกษากลุ่มเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดทั้งเมื่อรับเข้าศึกษาและขณะก าลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รองลงมาเป็น นักศึกษากลุ่ม 2B_KMUTT ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อรับเข้าศึกษา 3.55 แต่เมื่อพิจารณาผลการเรียน
เฉลี่ยขณะก าลังศึกษา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ าที่สุด คือ 1.75 และพบว่า นักเรียนกลุ่ม Active Recruitment และกลุ่ม 
2B_KMUTT มีการตกออกระหว่างการศึกษา 

 
ภาพที่ 1  แผนผังการกระจายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 3 กลุ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา ของนักศึกษาเก่า ปีการศึกษา 2557–2559 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงถึงการกระจายความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2559 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระยะเวลาเรียนครบ
ตามก าหนดของหลักสูตรแล้ว จากความคาดหวังของภาควิชาฯ ที่จะเห็นผลการเรียนของนักศึกษาได้มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ข้ึน
ไป พบว่า 
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การรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ ากว่า 3.00 จากการรับเข้าศึกษาจ านวน 12 คน ซึ่ง
มาจากกลุ่ม Active Recruitment และกลุ่ม 2B-KMUTT พบว่า ไม่มีผู้ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 โดยแบ่งเป็น
นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในช่วง 2.00-3.00 จ านวน 8 คน (ร้อยละ 66.7) ซึ่งอยู่ในช่องที่ 1 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 2.00 จ านวน 4 คน (ร้อยละ 33.3) 

การรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากการรับเข้าศึกษาจ านวน 253 
คน พบว่า มีผู้ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 ซึ่งอยู่ในช่องที่ 3 มีจ านวน 82 คน (ร้อยละ 32.4) โดยเป็นนักศึกษาจาก
การรับเข้าทั้ง 3 ช่องทาง ผู้ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00-3.00 ซึ่งแสดงในช่องที่ 4 มีจ านวน 146 คน (ร้อยละ 57.7) และผู้ที่
ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 มีจ านวน 25 คน (ร้อยละ 9.9) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากการรับเข้าผ่านกลุ่มเรียนดีและ
กลุ่ม Active Recruitment 

สรุปได้ว่า จากการรับเข้าศึกษาที่มีการคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมปลายตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กันโดยตรงกับศักยภาพในการเรียนของนักศึกษา ดังเห็นได้จากผลการเรียนในระดับปริญญาตรี เนื่องจากการเรียน
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเกาะกลุ่มอยู่ที่ 2.00 -3.00 และสามารถสรุปได้ว่าหาก
ภาควิชาฯ มีการเพิ่มผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จาก 3.00 เป็น 3.25 หรือ 3.50 ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์
กับการเรียนในระดับปริญญาตรีมากนักเช่นกันดังแสดงในภาพที่ 1 และจากความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษา กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี พบว่า ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดย      
ค่าความสัมพันธ์เป็น R2= 0.18 
 

 
ภาพที่ 2  แผนผังการกระจายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 3 กลุ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา ของนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560–2562 
 

จากภาพที่ 2 แสดงการกระจายความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ช้ันปีที่ 2 3 และ 4 ปีการศึกษา 2560-2562 ซึ่งเป็นผล 
ที่ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
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 การรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ ากว่า 3.00 มีจ านวนทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษากลุ่ม Active Recruitment พบว่า นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 
6.3) ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00-3.00 มีจ านวน 6 คน (ร้อยละ 37.5) และผู้ที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด มีจ านวน 9 คน (ร้อยละ 56.3) 
 การรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มีจ านวนท้ังสิ้น 256 คน พบว่า 
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป มจี านวน 52 คน (ร้อยละ 20.6) ซึ่งเป็นนักศึกษาจากท้ัง 3 ช่องทางการรับเข้า 
แต่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากกลุ่มเรียนดี ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในช่วง 2.00-3.00 มีจ านวน 168 คน (ร้อยละ 66.7)                  
ซึ่ง  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่รับเข้าผ่านกลุ่ม Active Recruitment และผู้ที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
จ านวน 32 คน (ร้อยละ 12.7) ซึ่งพบท้ัง 3 ช่องทางการรับเข้า 
 ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มผลการเรียนของนักศึกษาปัจจุบันว่า มีความเป็นไปได้ที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
เกาะกลุ่มอยู่ในเกณฑ์คะแนน 2.00-3.00 ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรับเข้าศึกษาแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง 
โดยมีค่าความสัมพันธ์เป็น R2 = 0.16 
 

สรุปผลการวิจัย  
เนื่องจากภาควิชาฯ ยังไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามาวิเคราะห์ จึงท าให้มีการก าหนด

แผนรับนักศึกษาโดยใช้จากการประมาณสัดส่วนจ านวนการรับเข้าศึกษาของแต่ละปีแตกต่างกัน จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 

การรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายต่ ากว่า 3.00 จากทุกช่องทาง จ านวน 28 คน นักศึกษาจะมี
ความเป็นไปได้ในการที่จะเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ขึ้นไป เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 โดยกลุ่มที่เรียนได้ผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมที่ 2.00-3.00 มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และมีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 ที่ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 

การรับนักเรียนที่มีผลเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จ านวน 505 คน มีนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ข้ึนไป จ านวน 
134 คน (ร้อยละ 26.5) มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00-3.00 จ านวน 314 คน (ร้อยละ 62.2) และมีนักศึกษาที่มีผล
การเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน 57 คน (ร้อยละ 10.7) ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เป็นวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับ
ที่มีคะแนน 3.00 ขึน้ไป ทั้งนักศึกษาเก่าในอดีต และผลการเรียนของนักศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ที่จะสามารถท าผลการเรียนเฉลี่ยให้ได้ 3.00 ขึ้นไปได้ ซึ่งค่าความสัมพันธ์ของช่องทาง       
การรับเข้าทั้ง 2 ช่วงการศึกษา มีค่าความสัมพันธ์เฉลี่ย R2 = 0.17  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มวิชา

คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ  กับผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา                
ปีการศึกษา 2557-2562 สรุปดังนี้ ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง
กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี กล่าวคือ การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป เมื่อศึกษาในระดับ
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ปริญญาตรีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือไม่สามารถได้ผลการเรียนในระดับท่ี 3.00 ขึ้นไปเหมือนเช่น
ตอนรับเข้าศึกษา 

จากผลการคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมปลายที่รับเข้าศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.6 เมื่อเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ร้อยละ 2.54 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอื้ออารี กัลวทานนท์ (2557)             
ที่กล่าวว่า ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ได้สะท้อนถึงความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา                
อันเนื่องมาจากระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน และการประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนท า
ให้ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับจากโรงเรียนมีค่าค่อนข้างสูงมาก (เกรดเฟ้อ) และผลการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พเยาว์ ดีใจ, พจนีย์ บุญนา, รติมากานต์ ห้วยหงส์ทอง และอังสนา อนุชานันท์ (2556) ที่กล่าวว่า เปรียบเทียบผลการเรียนของ
นักศึกษาจากช่องทางการรับเข้าต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่ได้มีทักษะด้าน
การลงมือปฏิบัติ ได้มารับรู้และเรียนรู้จากการเรียนการสอนพร้อมกัน  จึงมีพัฒนาการเรียนรู้ทุก ๆ ด้านใกล้เคียงกัน รวมถึง
สอดคล้องกับ พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล, อุษณีษ์ ค าพูล, และนพณรงค์ ศิริเสถียร (2563) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระบบการคัดเลือกนักเรียน พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาท่ีผ่านระบบคัดเลือกในรูปแบบ
ที่ใช้คะแนนสอบมีแนวโน้มที่จะสูงกว่ารูปแบบไม่ได้ใช้คะแนนสอบในการคัดเลือก  
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้เวลาในการเรียน พฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การปรับตัวของนักศึกษา เป็นต้น 
2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ควรปรับเปลี่ยนการรับเข้าศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเชิงรุก เช่น 

การจัดท า MOU กับโรงเรียนท่ีถูกจัดอยู่ในล าดับการศึกษา มากกกว่าเชิงรับคือการรอให้นักเรียนสมัครเข้ามาเองและคัดเลือกตาม
ผู้สมัคร 

3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าช่องทางการคัดเลือกโดยตรงกับระบบกลางมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อทราบถึงผลการเรียน
ช่องทางดังกล่าวด้วย 
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Pedagogy Under Normal and Covid-19 Pandemic Situations in the School of 
Electrical Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of 
Technology 
อนุสรา ประกอบแก้ว1* 
Anutsara Prakobkaew1* 
 
บทคัดย่อ 

ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยการศึกษาได้คัดเลือกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน      
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 จ านวนรวม 21 รายวิชา จากระบบการศึกษาแบบไตรภาค ซึ่งในภาคการศึกษาท่ี 3/2561 
นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนในภาวะปกติ ส่วนภาคการศึกษาที่ 3/2562 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความจ าเป็นต้อง
ผสมผสานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี ้การวิจัย
ได้ท าการเปรียบเทียบโดยใช้ผลการประเมินผลเป็นตัวแทนของผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด 
คะแนนต่ าสุด และคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษร (Class GPA) โดยได้ใช้การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี F-test ซึ่งจาก   
ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 ไม่แตกต่างกันท่ีระดับความคลาดเคลื่อนของ F-test ที่ 0.05 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.124 ท้ังในส่วนของ คะแนนเฉลี่ย คะแนน
สูงสุด คะแนนต่ าสุด และคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษร ซึ่งมีค่า F เท่ากับ 1.009, 1.031, 1.848 และ 0.800 ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
การทดสอบสมมติฐาน F-test 

 
 

                                                           
1ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 
1 Institute of Engineering; Suranaree University of Technology Nakhon Ratchasima Province, Thailand, 30000 
*Corresponding author : anutsara.p@sut.ac.th   
 

mailto:anutsara.p@sut.ac.th


 
 

 277            
  

โมกวิชาการ’64 

Abstract  
This research aimed to conduct a comparative study of the effectiveness of the teaching and learning 

pedagogy under normal and Covid-19 pandemic situations in the School of Electrical Engineering, Institute of 
Engineering, Suranaree University of Technology. The study had been done by selecting 21 courses offered in 
both terms 3/2561 and 3/2562, based on a trimester basis adopted by the university. In term 3/2561, the 
courses were conducted under normal conditions. Meanwhile, in term 3/2562, the courses were conducted 
under Covid-19 pandemic situations using hybrid teaching methods. The online teaching had been 
implemented. In this research, the class average score, highest score, lowest score, and class GPA are used to 
represent the course learning outcomes. The hypostasis test had been done by F-test criteria. The results have 
shown that the course learning outcomes of the courses under normal and under Covid-19 pandemic situations 
are not different, under F-test with an error rate of 0.05, which equal to 2.124. For the class average score, 
highest score, lowest score, and class GPA, the F values are 1.009, 1.031, 1.848, and 0.800, respectively. 
 

Keywords: Covid-19 pandemic situation, Online teaching and learning process, Hypothesis test, F-test 

 

บทน า  
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ 

แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน ส านักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน 
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2563) เพื่อเป็นการ
ควบคุมและป้องกันโรคระบาดดังกล่าว ได้มีการออกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งงดการสัมผัสระหว่าง
บุคคลและการอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมากในสถานท่ีต่างๆ จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับท่ี 3 : 
การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) มีใจความส าคัญตอนหนึ่งระบุว่า “ให้หยุดการด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชนทุกรูปแบบ ยกเว้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหลักสูตรภายในวันที่ 1 เมษายน 
2563 ยกเว้นบางเหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยให้บริหารจัดการให้
สามารถเรียนและปฏิบัติการที่บ้านให้ได้มากที่สุด” สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประกันคุณภาพของผู้เรียนและบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาในระยะ
วิกฤตินี้ ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับผลกระทบข้างต้นนี้เช่นกัน 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทที่ส าคัญในฐานะการเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาเกิดเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
(online learning) ซึ่งเป็นรูปแบบส าหรับการเรียนการสอนทางไกลที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษา 
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ก่อให้เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา ซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เป็นวิธีที่เห มาะสม
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น (เสถียร พูลผล และปฏิพล อรรณพบริบูรณ์, 2563)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้น  
ตามประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จากการส ารวจรูปแบบการเรียนการสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ พบว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน ์ 
2 รูปแบบคือ 1) การสอนออนไลน์แบบสอนสด (online live session) ผ่านโปรแกรม Zoom, Google Classroom ซึ่งอาจารย์จะ
สอนตามตารางเดิมโดยใช้วิธีการถ่ายทอดสดและให้นักศึกษาเข้าช้ันเรียนออนไลน์ มีข้อดีคือมีความเหมือน กับการเรียน 
ในช้ันเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถซักถามระหว่างเรียนได้ 2) การเรียนออนไลน์แบบคลิปสอน (online recorded session) อาจารย์
จะสอนโดยการอัดคลิปสอนแล้วเผยแพร่คลิปสอนในกลุ่มสังคมออนไลน์ของนักศึกษาที่สร้างกลุ่มแบ่งตามช้ันปีหรือวิชาที่เรียน เช่น 
Facebook group, Google Classroom ข้อดีคือนักศึกษาสะดวกในการเข้าเรียน สามารถปรับตารางเรียนได้ตามตนเองและ
ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีรูปแบบการเรียนการสอนปกติแบบระบบ 3 ภาคเรียน ได้แก่  
ภาคเรียนที่ 1 (ส.ค.-พ.ย.) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.-ก.ย.) ภาคเรียนท่ี 3 (มี.ค.-มิ.ย.) เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏี ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาฯ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 มีความรุ่นแรงมากขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบ โดยมีการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Hybrid) หรือการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียน (แบบรักษาระยะห่าง) ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป
ในรายละเอียดการสอน ในส่วนวิธีการสอบออนไลน์ ใช้วิธีการสอบผ่านระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัย และ Google 
Classroom ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ต้องปรับตัวอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่เป็นการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน เพื่อให้นักศึกษายังสามารถได้รับความรู้ในเนื้อหา รายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงใน
อนาคต เป็นผลให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติ
และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยงานวิจัยนี้ได้มีการรวบรวมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติ (ปีการศึกษา 3/2561) และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 (ปีการศึกษา 3/2562) จ านวน 21 รายวิชา เพื่อสามารถน าข้อมูลอันเป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์  

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบปกติและแบบออนไลน์ พบว่า มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะของรายวิชาและลักษณะของการวัด           
การเรียนการสอน อาทิ 

วีรวิชญ์ บุญส่ง (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา  
ช้ันปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกา มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.
61/81.63 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6221 แสดงว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 62.21 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบบรรยาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ธนัชชา บินดุเหล็ม (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการสอนแบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ ก่อนและหลังการทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (t = 8.508) 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบออนไลน์ ก่อนและหลังเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (t = 9.315) 
 3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติกับ นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบออนไลน์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 1.889) 

จุฑาทิพย์ ทุมขุนทด และพิทยุตม์ คงพ่วง (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนแบบใช้สื่อ
ออนไลน์และการเรียนแบบปกติในช้ันเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยการวัดจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของศึกษาทุกคน 
ซึ่งวัดหลังเรียนจบไม่เกิน 1 สัปดาห์ ด้วยค่าสถิติ T-test แบบประชากรอิสระ ใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยมีค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
ไม่แตกต่างกันในบทเรียนที่ 4, 5, และ 6 เพราะค่า p-value มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญของการทดสอบ สมมติฐานและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาแตกต่างกันในบทเรียนท่ี 1, 2, 3, 7 และ 8 เพราะค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานมีค่าน้อยกว่า
ค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐาน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่อออนไลน์มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
นักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติในทุกบทเรียน  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. รวบรวมวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการเปิดสอนทั้งในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562  
2. รวบรวมผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้รายวิชาที่มีการเปิดสอนทั้งในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562  
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้รายวิชาที่มีการเปิดสอนทั้งในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 
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4. สรุปผลสัมฤทธิ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

หมายเหตุ  ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติ) 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
 โควิด-19) 
1. ประชากร  

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคัดเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนตรงกันในภาค
การศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 จ านวน 21 รายวิชา ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา จ านวนนักศึกษา ชั้นปกีารศึกษา 

1 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS 9 2 
2 529204 ENGINEERING ELECTRONICS 34 2 
3 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS 44 2 
4 529208 POWER ELECTRONICS 146 2 
5 529209 ELECTRICAL MACHINES 93 2 
6 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS 119 2 
7 529292 ELECTRICAL ENGINEERING 458 2 
8 529308 PROTECTION AND RELAY 2 3 
9 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 179 3 
10 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY 81 3 
11 529318 INDUSTRIAL SAFETY 50 3 
12 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 81 3 
13 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS 39 4 
14 529432 SENSORS AND TRANSDUCERS 44 4 
15 529462 APPLIED PHOTOVOLTAICS 48 4 
16 529463 DIGITAL SIGNAL PROCESSING 47 4 
17 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY 127 2 
18 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 

LABORATORY 

183 2 
19 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY 

LABORATORY 

63 2 
20 529299 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY 

LABORATORY 

142 2 
21 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY 2 4 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและการประมวลผลข้อมูลผ่าน
โปรแกรม Microsoft Excel 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
ที่ 3/2561 และ 3/2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 รายวิชาที่เปิดสอนตรงกัน 4.4  คะแนนต่ าสุด 
4.2 จ านวนนักศึกษา  4.5  คะแนนเฉลี่ย 
4.3 คะแนนสูงสุด    4.6  คะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษร (Class GPA) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์โดยใช้ F-test การเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง และแสดง
ออกมาเป็นแผนภูมิกราฟแท่ง ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
5.1 ใช้สถิติ F-test (เซอร์โรนัลด์ เอ ฟิชเชอร์ (Sir Ronald A. Fisher), 1923) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2

min

2

max
=

S

S
F  

5.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนตรงกัน จ านวนนักศึกษา คะแนนสูงสุด คะแนน
ต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษร 

5.3 ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติและ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้ใช้ข้อมูลผลการประเมินผลการเรียนรู้เป็นตัวแทนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาที่ได้รวบรวมมาเพื่อเปรียบเทียบจ านวน 21 รายวิชา โดยคัดเลือกจากรายวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในภาค
การศึกษาที่ 3/2561 (การจัดการเรียนการสอนปกติ) และภาคการศึกษาที่ 3/2562 (การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19) โดยได้ศึกษาค่าเฉลี่ยจากทุกรายวิชา (โดยมีคะแนนเต็มเป็น 100%) และคะแนน
ระดับตั วอั กษร เฉลี่ ย โดยแบ่ ง เป็น  F = 0, D = 1.00, D+ = 1.50, C = 2.00, C+ = 2.50, B = 3.00, B+ = 3.50, A = 4.00                 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3  
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ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธ์ิของการเรยีนรู้รายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 3/2561 (การจัดการเรียนการสอนปกติ) 

ล าดับ 
รหัส
วิชา 

รายวิชา 
ภาคการศึกษา 3/2561 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

Class 
GPA 

1 52920

2 

CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS 9 49.00 7.00 32.25 0.69 
2 52920

4 

ENGINEERING ELECTRONICS 34 90.00 42.00 64.38 2.59 
3 52920

6 

ELECTROMAGNETIC FIELDS 44 93.00 5.00 57.66 2.13 
4 52920

8 

POWER ELECTRONICS 146 93.00 14.00 63.63 2.48 
5 52920

9 

ELECTRICAL MACHINES 93 81.00 30.00 56.38 1.97 
6 52921

1 

CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS 119 92.00 3.00 52.37 1.72 
7 52929

2 

ELECTRICAL ENGINEERING 458 98.00 3.00 55.32 1.95 
8 52930

8 

PROTECTION AND RELAY 2 64.00 63.00 63.50 2.50 
9 52930

9 

ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 179 79.00 65.00 72.11 3.00 
10 52931

2 

INDUSTRIAL ELECTRICITY 81 97.00 51.00 68.99 2.83 
11 52931

8 

INDUSTRIAL SAFETY 50 92.00 57.00 79.86 3.62 
12 52932

6 

ENERGY CONSERVATION AND 

MANAGEMENT 

81 82.00 41.00 59.64 2.27 
13 52941

4 

MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS 39 92.00 40.00 72.95 3.13 
14 52943

2 

SENSORS AND TRANSDUCERS 44 89.00 57.00 73.05 3.15 
15 52946

2 

APPLIED PHOTOVOLTAICS 48 93.00 45.00 68.66 2.79 
16 52946

3 

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 47 95.00 31.00 66.72 2.68 
17 52920

5 

ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY 127 93.00 50.00 73.70 3.10 
18 52929

1 

FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 

ENGINEERING LABORATORY 

183 87.00 23.00 68.31 2.65 
19 52929

5 

FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 

MACHINERY LABORATORY 

63 82.00 50.00 65.63 2.35 
20 52929

9 

FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 

MACHINERY LABORATORY 

142 82.00 50.00 67.11 2.68 
21 52940

3 

CONTROL SYSTEMS LABORATORY 2 71.00 69.00 70.00 2.75 
Mean 85.43 37.90 64.39 2.53 

Standard Deviation (S) 11.98 21.37 10.07 0.62 
 
ตารางที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้รายวิชาภาคการศึกษาที่ 3/2562 (การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19) 

ล าดับ 
รหัส
วิชา 

รายวิชา 
ภาคการศึกษา 3/2562 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนนเฉลี่ย Class 
GPA 

1 52920
2 

CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS 3 52.00 45.00 47.67 1.67 
2 52920

4 
ENGINEERING ELECTRONICS 14 76.00 42.00 59.50 2.25 

3 52920
6 

ELECTROMAGNETIC FIELDS 26 98.00 25.00 62.35 2.40 
4 52920

8 
POWER ELECTRONICS 139 99.00 13.00 70.94 2.94 

5 52920
9 

ELECTRICAL MACHINES 82 96.00 40.00 71.04 2.93 
6 52921

1 
CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS 109 91.00 30.00 58.10 2.13 

7 52929
2 

ELECTRICAL ENGINEERING 377 98.00 19.00 61.02 2.32 
8 52930

8 
PROTECTION AND RELAY 2 85.00 76.00 80.50 3.75 

9 52930
9 

ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 125 71.00 29.00 55.01 1.95 
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 3/2561 และ 3/2562
 3/2561  3/2562

ตารางที่ 3  (ต่อ) ผลสัมฤทธ์ิของการเรยีนรู้รายวิชาภาคการศึกษาที่ 3/2562 (การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19) 

ล าดับ 
รหัส
วิชา 

รายวิชา 
ภาคการศึกษา 3/2562 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนนเฉลี่ย Class 
GPA 

10 52931
2 

INDUSTRIAL ELECTRICITY 40 94.00 46.00 73.95 3.16 
11 52931

8 
INDUSTRIAL SAFETY 33 90.00 55.00 82.15 3.76 

12 52932
6 

ENERGY CONSERVATION AND 
MANAGEMENT (59) 

31 84.00 61.00 73.84 3.19 
13 52941

4 
MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS 43 90.00 45.00 70.53 2.99 

14 52943
2 

SENSORS AND TRANSDUCERS 53 87.00 53.00 76.71 3.48 
15 52946

2 
APPLIED PHOTOVOLTAICS 13 84.00 41.00 63.46 2.54 

16 52946
3 

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 28 93.00 40.00 78.75 3.50 
17 52920

5 
ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY 118 96.00 65.00 84.72 3.86 

18 52929
1 

FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 
ENGINEERING LABORATORY 

168 90.00 37.00 73.36 3.09 
19 52929

5 
FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 
MACHINERY LABORATORY 

10 70.00 50.00 58.44 1.67 
20 52929

9 
FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 
MACHINERY LABORATORY 

5 74.00 55.00 65.60 2.40 
21 52940

3 
CONTROL SYSTEMS LABORATORY 114 93.00 63.00 79.26 3.62 

Mean 86.24 44.29 68.90 2.8
4 Standard Deviation (S) 11.79 15.72 10.03 0.6
9 จากข้อมูลผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้ง 21 รายวิชา พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 3/2561 คะแนนสูงสุดเฉลี่ย  

จากทุกรายวิชามีค่าเท่ากับ 85.43 ในขณะที่คะแนนสูงสุดเฉลี่ยจากทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 มีค่าเท่ากับ 86.24  
ซึ่งมีระดับคะแนนที่สูงขึ้นเล็กน้อย โดยในส่วนของคะแนนต่ าสุดเฉลี่ยจากทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ก็มีระดับคะแนน 
ที่สูงข้ึนจากภาคการศึกษา 3/2561 เช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชามาเฉลี่ยรวมกัน พบว่า ในภาคการศึกษา
ที ่3/2561 มีค่าเป็น 64.39 ในขณะที่ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 มีค่าเป็น 68.90 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน และในส่วน
ของข้อมูลคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษร เมื่อน าทุกวิชามาเฉลี่ยรวมกันแล้ว พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 3/2561 มีค่าเป็น 
2.53 ในขณะที่ภาคการศึกษาที่ 3/2562 มีค่าเป็น 2.84 ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยมีข้อมูลดังรูปที่  1–3 แสดงแผนภูมิ 
การเปรียบเทียบของคะแนนเฉลี่ย และ Class GPA ของแต่ละวิชา และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 
คะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษร ในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 

คะแนนเฉลี่ย 

รหัสรายวชิา 



 
 

 284            
  

โมกวิชาการ’64 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

คะแนนสูงสุด

คะแนนต ่ำสุด

คะแนนเฉลี ย

Class GPA

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษรแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 
3/2561 และ 3/2562

Class GPA 3/2561 Class GPA 3/2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษร 

(Class GPA) ในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 
 

ทั้งนี้ ในการศึกษานี้ได้มีการตั้งสมมติฐานในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่แตกต่างกันกับการจัดการเรียนการสอน  
ในรูปแบบปกติ ประกอบด้วยการทดสอบสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

 

ระดับคะแนนตัวอักษร 

รหัสรายวชิา 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ระดับคะแนน 
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1. การทดสอบสมมติฐานค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากทั้ง 21 รายวิชาไม่แตกต่างกันโดยใช้ F-test คือ 
 S ของคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา 3/2561 (Sav61) เท่ากับ S ของคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา 3/2562 (Sav62) 
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62610

:
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avavav

avavav

ssH

ssH
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av

av
av

s

s
F   

  โดยใช้ค่า F ที่องศาอิสระ 20 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5% ซึ่งเท่ากับ 2.124 

     ถ้า FFav   สมมติฐาน avH0  เป็นจริง 

     ถ้า FFav   สมมติฐาน avH0  เป็นเท็จ 
2. การทดสอบสมมติฐานค่าความแตกต่างของคะแนนสูงสุดจากท้ัง 21 รายวิชาไม่แตกต่างกันโดยใช้ F-test คือ 
 S ของคะแนนสูงสุดในภาคการศึกษา 3/2561 (Smax61) เท่ากับ S ของคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา 3/2562 (Smax62) 

62max61maxmax1

62max61maxmax0
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ssH

ssH
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  โดยใช้ค่า F ที่องศาอิสระ 20 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5% ซึ่งเท่ากับ 2.124 

     ถ้า FF max  สมมติฐาน max0H  เป็นจริง 

     ถ้า FF max  สมมติฐาน max0H  เป็นเท็จ 
3. การทดสอบสมมติฐานค่าความแตกต่างของคะแนนต่ าสุดจากทั้ง 21 รายวิชาไม่แตกต่างกันโดยใช้ F-test 
 S ของคะแนนต่ าสุดในภาคการศึกษา 3/2561 (Smin61) เท่ากับ S ของคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา 3/2562 (Smin62) 

62min61minmin1

62min61minmin0
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  โดยใช้ค่า F ที่องศาอิสระ 20 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5% ซึ่งเท่ากับ 2.124 

     ถ้า FF min  สมมติฐาน min0H  เป็นจริง 

     ถ้า FF min  สมมติฐาน min0H  เป็นเท็จ 
4. การทดสอบสมมติฐานค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษรจากทั้ง 21 รายวิชาไม่แตกต่างกัน 
 โดยใช้ F-test 
 S ของคะแนนเฉลี่ยระดับตัวอักษรในภาคการศึกษา 3/2561 (Sgd61) เท่ากับ S ของคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา 
 3/2562 (Sgd62) 

62611
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ssH
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2
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gd
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 โดยใช้ค่า F ที่องศาอิสระ 20 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5% ซึ่งเท่ากับ 2.124 
     ถ้า FFgd   สมมติฐาน 

gdH 0
 เป็นจริง 

     ถ้า FFgd   สมมติฐาน 
gdH 0

 เป็นเท็จ 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 โดยพบว่าค่า ค่า Fav ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาค 3/2561 และ 
3/2562 มีค่าเท่ากับ 1.009 ซึ่งน้อยกว่าค่า F ที่องศาอิสระ 20 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (ซึ่งเท่ากับ 2.124) 
นอกจากนี้ค่า Fmax และ Fmin ของคะแนนสูงสุดและต่ าสุดระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 ที่ค านวณได้มีค่าเป็น 1.031 และ 
1.848 ซึ่งน้อยกว่าค่า F เช่นกัน ยิ่งไปกว่าน้ันค่า Fgd ของคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษรระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 
ค านวณได้เท่ากับ 0.800 ซึ่งต่ าว่าค่า F เป็นอย่างมาก  
 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1-4 โดยใช้ F-test 

ค่า F ที่องศาอิสระ 20 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5% 2.124 

ค่า Fav ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 1.009 

ค่า Fmax ของคะแนนสูงสุดระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 1.031 

ค่า Fmin ของคะแนนต่ าสดุระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 1.848 

ค่า Fgd ของคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษรระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 0.800 

 
ทั้งนี้ การทดสอบสมมติฐานจากจ านวน 21 รายวิชา น้ัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในเชิงลึกมากยิ่ง โดยการแบ่งช่วงการวิเคราะห์

เป็นช้ันปีการศึกษา ดังนี้ ช้ันปีการศึกษาที่ 2 จ านวน 11 รายวิชา ช้ันปีการศึกษาที่ 3 จ านวน 5 รายวิชา และช้ันปีการศึกษาที่ 4 
จ านวน 5 รายวิชา พบว่า  

1. ช้ันปีการศึกษาที่ 2 ค่า Fav ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 มีค่าเท่ากับ 1.272 ซึ่งน้อยกว่าค่า F 
ที่องศาอิสระ 10 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (ซึ่งเท่ากับ 2.978) นอกจากนี้ค่า Fmax และ Fmin ของคะแนนสูงสุดและ
ต่ าสุดระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 ที่ค านวณได้มีค่าเป็น 0.752 และ 1.635 ซึ่งน้อยกว่าค่า F เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นค่า Fgd 
ของคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษรระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 ค านวณได้เท่ากับ 0.981 ซึ่งต่ าว่าค่า F เป็นอย่าง
มาก 

2. ช้ันปีการศึกษาที่ 3 ค่า Fav ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 มีค่าเท่ากับ 0.527 ซึ่งน้อยกว่าค่า F 
ที่องศาอิสระ 4 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (ซึ่งเท่ากับ 6.388) นอกจากนี้ค่า Fmax และ Fmin ของคะแนนสูงสุดและ
ต่ าสุดระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 ที่ค านวณได้มีค่าเป็น 2.162 และ 0.311 ซึ่งน้อยกว่าค่า F เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นค่า Fgd 
ของคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษรระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 ค านวณได้เท่ากับ 0.494 ซึ่งต่ าว่าค่า F เป็นอย่าง
มาก 
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3. ช้ันปีการศึกษาที่ 4 ค่า Fav ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 มีค่าเท่ากับ 0.167 ซึ่งน้อยกว่าค่า F 
ที่องศาอิสระ 4 และใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (ซึ่งเท่ากับ 6.388) นอกจากนี้ค่า Fmax และ Fmin ของคะแนนสูงสุดและ
ต่ าสุดระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 ที่ค านวณได้มีค่าเป็น 6.209 และ 2.379 ซึ่งน้อยกว่าค่า F เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นค่า Fgd 
ของคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษรระหว่างภาค 3/2561 และ 3/2562 ค านวณได้เท่ากับ 0.242 ซึ่งต่ าว่าค่า F เป็นอย่าง
มาก 

ท าให้สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้
กระบวนการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบผสมผสานนั้น มีผลสัมฤทธิ์ของการเ รียนรู้ของนักศึกษา            
ไม่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในสภาวะปกติ 
 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ข้อมูลจากรายวิชาที่เปิดสอนตรงกันในภาคการศึกษาที่ 3/2561 และ 3/2562 จ านวน 21 
รายวิชา โดยการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนน
ตัวอักษร สรุปผลได้ดังนี้  
 จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี F-test เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีค่านัยส าคัญของการทดสอบ

สมมติฐานเท่ากับ 0.05 (F-test = 2.124) พบว่า คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด และคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนน

ตัวอักษร ซึ่งมีค่า F เท่ากับ 1.009, 1.031, 1.848 และ 0.800 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนั้น การจัดการเรียนการ

สอนภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์

แยกนักศึกษาตามช้ันปี พบว่า ช้ันปีการศึกษาที่  2 ค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05 (F-test = 2.978) พบว่า           

มีค่า F เท่ากับ 1.272, 0.752, 1.635 และ 0.981 ตามล าดับ ช้ันปีการศึกษาที่ 3 ค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 

0.05 (F-test = 6.388) พบว่า มีค่า F เท่ากับ 0.527, 2.162, 0.311 และ 0.494 ตามล าดับ และช้ันปีการศึกษาที่ 4 ค่านัยส าคัญ

ของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05 (F-test = 6.388) พบว่า มีค่า F เท่ากับ 0.167, 6.209, 2.379 และ 0.242 ตามล าดับ           

ซึ่งน้อยกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลลัพธ์ไม่แตกต่าง   

หมายเหตุ  ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติ) 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โควิด-19) 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อภิปรายผลได้ดังนี้ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการวิจัย โดยมีค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05  
(F-test = 2.124) พบว่า คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด และคะแนนเฉลี่ยจากระดับคะแนนตัวอักษร ซึ่งมีค่า F เท่ากับ 
1.009, 1.031, 1.848 และ 0.800 ตามล าดับ อีกท้ัง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิแบบแยกช้ันปีการศึกษา พบว่า ช้ันปีการศึกษาที่ 2 
ค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05 (F-test = 2.978) พบว่า มีค่า F เท่ากับ 1.272, 0.752, 1.635 และ 0.981 
ตามล าดับ ช้ันปีการศึกษาที่ 3 ค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05 (F-test = 6.388) พบว่า มีค่า F เท่ากับ 0.527, 
2.162, 0.311 และ 0.494 ตามล าดับ และช้ันปีการศึกษาที่ 4 ค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05 (F-test = 
6.388) พบว่า มีค่า F เท่ากับ 0.167, 6.209, 2.379 และ 0.242 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
มีผลมาจากสื่อการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียน
ซ้ าในเนื้อหาได้ตลอดเวลา และอาจด้วยนักศึกษามีการจัดสรรเวลาศึกษาด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง คณาจารย์มีการเตรียม
เนื้อหา และกระบวนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้เข้าใจให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับ (จุฑาทิพย์ ทุมขุนทด และพิทยุตม์ คงพ่วง, 2563) ที่ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนแบบใช้สื่อออนไลน์และการเรียน
แบบปกติในช้ันเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไม่แตกต่างกันในบทเรียนที่ 4 , 5, และ 6 
เพราะค่า p-value มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญของการทดสอบ สมมติฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแตกต่างกันใน
บทเรียนที่ 1, 2, 3, 7 และ 8 เพราะค่า p-value ของการทดสอบสมมติฐานมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญของการทดสอบสมมติฐาน 
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่อออนไลน์มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติในทุกบทเรียน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด -19 ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลการทดสอบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภายใต้สถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนออนไลน์อาจเหมาะกับรายวิชาเนื้อหาทฤษฎี แต่ในรายวิชาปฏิบัติการ จ าเป็ นจะต้องมี
อุปกรณ์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน จึงควรท าการศึกษาข้อดีข้อเสียในประเด็นอื่น  ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
แบบออนไลน์ว่าจะมีผลกระทบในด้านอื่นหรือไม่ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ อาทิ ทักษะในการ
ปฏิบัติ ทักษะทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ที่ผู้สอนอาจจะไม่สามารถสอดแทรกได้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
แบบออนไลน์ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยนี้ และ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ 
หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา ที่ได้ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ พร้อมปรับปรุงข้อบกพร่อง  
ในระหว่างการท าวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ รวมทั้ง เพื่อนร่วมงานภายในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ เป็นก าลังใจต่อผู้วิจัย ความดีของงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาบิดา มารดา และบูรพาจารย์
ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก่ผู้วิจัยจนสามารถท างานวิจัยฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ : กรณีศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
A Study on Students’ Satisfaction Level for the Service Provided: A Case Study of 
the School of Industrial Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University 
of Technology 
เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม1่*  
Saowalak Tayomma1* 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: 
กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจ าแนกตามปัจจัย เพศ และระดับช้ันปี กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจ านวน 180 คน ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Minitab เพื่อหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การให้บริการ 
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะเวลาในการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดย
พิจารณาปัจจัยเรื่องเพศ พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การให้บริการ สิ่งแวดล้อม นักศึกษามีความ                 

พึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะเวลาในการให้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจนักศึกษาโดยรวม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นักศึกษาโดยรวม โดยพิจารณาปัจจัยเรื่องช้ันปีการศึกษา พบว่า สิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การให้บริการ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะเวลาในการให้บริการ มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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Abstract  
 This research aimed to study students’  satisfaction level for the service provided by general 
administrators:  a case study of the School of Industrial Engineering.  The sample group was a total of 180 
students in the School of Industrial Engineering. Questionnaires were the method of data collection. The filled-
out questionnaires were sorted according to the factors of genders and the year that the respondent is in. The 
analysis was done using a statistical program, Minitab, to identify mean and standard deviation. The result shows 
that the overall satisfaction of students with the general administrator’s service is high in the aspect of the staff, 
the service, and the environment. The aspect of technology and information comes in the second place, while 
the aspect of the speed of the service receives a moderate level of satisfaction.  The analysis results of the 
variance of overall student satisfaction levels with the service of general administrator show that, concerning 
genders, students have the same level of satisfaction with the aspect of the staff, the service, and the 
environment. However, regarding the aspect of technology and information, and the speed of the service, the 
satisfaction level differs at the significance level of 0.05. When considering the years of the students, it is found 
that there is no difference in satisfaction between each group of students with the aspect of the environment. 
On the contrary, the aspects of the staff, the service, technology, and information, as well as the speed of the 
service differ at the significance level of 0.05. 
 

Keywords: Students’ satisfaction, General Administrator, Industrial Engineering 

 

บทน า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาคนของประเทศ 

โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และ
มีความต้องการก าลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการและสภาพสังคมไทยใน
อนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบทบาททางด้านการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้ง
การวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อให้ประเทศ ไทยสามารถพึ่งตนเองด้าน
เทคโนโลยีได้ดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีปรัชญาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คือ เน้นการพัฒนานักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้มีการก าหนดคุณลักษณะที่ส าคัญของนักเทคโนโลยี 4 ประการ คือ ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ปัจจัยองค์กร 
(Orgaware) ปัจจัยข่าวสาร ( Infoware) ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการจริง ตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในช้ันเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประกอบไปด้วย 8 ส านักวิชา ซึ่งรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา ได้แก่ 1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 2) ส านัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม 3) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 5) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 6) ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์และ 7) ส านักวิชาสาธารณสุข  
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส านักวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องจากส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาวิชาฯ ไม่น้อยกว่า 18 สาขาวิชาฯ ทางส านักวิชาฯ ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการทางการศึกษา 
ให้มีความพึงพอใจในการรับบริการ ซึ่งลูกค้า คือ นักศึกษาที่เข้ ามารับบริการทางการศึกษา โดยคุณภาพการให้บริการใน
สถาบันการศึกษา นับเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยความพึงพอใจในการให้บริการนั้น เป็นตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินการ (ญาดา ชอบท าดี และประสพชัย พสุนนท์, 2559) ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจ
ในการบริการ และเมื่อเกิดความเช่ือมั่นข้ึน จะช่วยให้มีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นไปด้วย  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญา
โทและปริญญาเอก โดยในสาขาวิชาฯ มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ดูแลในด้านการบริการงานทั่วไป เช่น ทางด้านการบริการที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อกับส านักวิชาฯ ทั่วไป ซึ่งในการให้บริการแก่นักศึกษาที่ผ่านมา พบว่า                  

มีนักศึกษาบางท่านที่เข้ามาใช้บริการ มีการแสดงออกท่ีไม่พอใจเมื่อเข้ามารับบริการ ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อที่ได้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: กรณีศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการส ารวจการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
สร้างความพึงพอใจในการบริการให้แก่นักศึกษา โดยการก าหนดกลุ่มจ านวนประชากรส าหรับการวิจัย (Sample size) จากสูตร  
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (Yamane, 1973) จากสูตร  

𝑛 =
303

1 + 303 x (0.05)2 

n = 172.40 หรือ 173 คน  
n = 180 คน 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง มีจ านวน 180 คน จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 303 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ันปีที่ 2 ถึง ช้ันปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จากสมมุติฐาน ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปไม่

แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แตกต่างกัน 
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สมมุติฐานที่ 2  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไปไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไปแตกต่างกัน 
สมมุติฐานที่ 3  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไปไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไปแตกต่างกัน 
สมมุติฐานที่ 4  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปแตกต่างกัน 
สมมุติฐานที่ 5  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการท างานของเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไปไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการท างานของเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ทั่วไปแตกต่างกัน 
สมมุติฐานที่ 6  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการท างานของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไปไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการท างานของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไปแตกต่างกัน 
สมมุติฐานที่ 7  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการท างานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการท างานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ แตกต่างกัน 
สมมุติฐานที่ 8  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการท างานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน 
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H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการท างานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ วไป
ในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 9  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไปไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไปแตกต่างกัน 
สมมุติฐานที่ 10  
H0 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไปไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่มีระดับช้ันปีแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไปแตกต่างกัน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณาตามการตอบแบบสอบถาม
โดยให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และตอนที่ 3 ค าถามข้อเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น 

การเก็บรวมรวบข้อมูล 
 1. ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ออกแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพื่อน ามาใช้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาที่ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม           
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 3. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาแบบสอบถาม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 4. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ จ านวน 180 คน  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ทางผู้วิจัยได้ท าการน าเข้าข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อด้วยโปรแกรม 
Minitab ซึ่งในส่วนของข้อมูลพื้นฐานและการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป: 
กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยประเด็นค าถามเป็นข้อในแต่ละด้านจากแบบสอบถาม โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2535) ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 
4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด และใช้สถิติ
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เชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: กรณีศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบ พบว่า ได้แบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์ จ านวน 180 ชุด เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
พฤติกรรมการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาในแต่ละด้าน 

 
ตารางที่ 1  จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในแต่ละชั้นปี 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษา 

ร้อยละ 
ชาย หญิง 

ช้ันปีท่ี 2 4 16 11.11 
ร้อยละ 2.22 8.89 
ช้ันปีท่ี 3 18 25 23.89 
ร้อยละ 10.00 13.89 
ช้ันปีท่ี 4 41 76 65.00 

ร้อยละ 22.78 42.22 
รวม 63 117 100.00 

ร้อยละ 35.00 65.00 
รวมท้ังสิ้น                   180 คน 

จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 180 คน เป็นเพศชาย 63 คน คิดเป็นร้อยละ 35 .00 
เป็นเพศหญิง 117 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และเมื่อพิจารณาตามชั้นปี พบว่า จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เป็นช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ ระดับช้ันปีท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีท่ี 4 
 
ตารางที่ 2  การแสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแยกตามระดับชั้นปี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแยกตามระดับชั้นปี 
ด้าน ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.79 3.92 3.85 
2. ด้านการให้บริการ 3.76 3.94 3.82 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.67 3.73 3.59 
4. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3.46 2.87 2.90 

5. ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 3.57 2.87 2.98 
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ใกล้เคียงกัน ส่วนช้ันปีที่ 3 ตอบแบบสอบถามอยู่ในค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอยู่ 2 ด้านที่แสดงค่าเฉลี่ยระดับความ                
พึงพอใจที่น้อยกว่าอีก 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร้อยละ 2.87 และด้านระยะเวลาในการให้บริการ ร้อยละ 2.87 
และช้ันปีท่ี 4 ตอบแบบสอบถามอยู่ในค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอยู่ 2 ด้านท่ีแสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่น้อย
กว่าอีก 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร้อยละ 2.90 และด้านระยะเวลาในการให้บริการ ร้อยละ 2.98 นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาของช้ันปีท่ี 2 3 และ 4 พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด
กว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งแยกพิจารณาตามประเด็นหัวข้อย่อยเป็นดังนี้ 1.การแต่งกายสุขภาพเรียบร้อย 2.การแสดงกิริยาสุขภาพอ่อนน้อม 
3.ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.มีความตรงต่อเวลา 5.สื่อสารเข้าใจ พูดจาสุขภาพ 6.มีความสนใจ เอาใจใส่การให้บริการ 7.สร้างความเป็น
กันเอง 8.มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 9.อ านวยความสะดวกให้ผู้บริการ 10.สามารถติดต่อได้ทันที พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีค่า
เท่ากับ 4.07, 3.92, 3.92, 4.13, 4.34, 3.82, 3.61, 3.79, 3.59 และ 3.38 ตามล าดับ และระดับเกณฑ์การประเมินพบว่าประเด็น
ย่อยที่ 1 ถึง 9 อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับมาก ส่วนประเด็นย่อยท่ี 10 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง จึงสรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 3 และ 4 ในประเด็นย่อยท่ี 5 คือ สื่อสารเข้าใจ พูดจาสุขภาพ ของด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.34 อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับมาก ส่วนระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยท่ีสุด คือ ประเด็นย่อยท่ี 10 
คือ ด้านความสามารถติดต่อได้ทันที เท่ากับ 3.38 อยู่ในเกณฑ์ประเมินปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปในแต่ละด้านแยกตามช้ันป ี
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1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2. ด้านการให้บริการ

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

4. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

5. ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

ด้า
น

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านโดยแยกแต่ละชั้นปี

ช้ันท่ี 4 ช้ันท่ี 3 ช้ันท่ี 2
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ตารางที่ 3  การแสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษารวมทุกช้ันปี 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษารวมทุกชั้นป ี

ด้าน ค่าเฉลี่ยทุกชั้นป ี
1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 3.86 
2. ด้านการให้บริการ 3.84 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.63 
4. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2.95 
5. ด้านระยะเวลาในการให้บริการ  2.96 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษารวมทุกช้ันปีมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอยู่ 

2 ด้านจาก 5 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร้อยละ 2.90 และด้านระยะเวลาในการให้บริการ ร้อยละ 2.98 
 

 
 

รูปที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุกช้ันปีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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2.96
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4. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

5. ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี
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ตารางที่ 4  ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยของนักศึกษาท้ังหมด 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. การแต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย 4.07 0.62 มาก 
2. การแสดงกริิยาสภุาพ อ่อนโยน 3.92 0.44 มาก 
3. ยิ้มแย้ม แจ่มใส 3.92 0.55 มาก 
4. มีความตรงต่อเวลา 4.13 0.84 มาก 
5. สื่อสารเข้าใจ พูดจาสุภาพ 4.34 0.78 มาก 
6. มีความสนใจ เอาใจใส่ในการให้บรกิาร 3.82 0.62 มาก 
7. สร้างความเป็นกันเอง 3.61 0.68 มาก 
8. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ 3.79 0.61 มาก 
9. อ านวยความสะดวกให้แก่ผูร้ับบรกิาร 3.59 0.67 มาก 
10. สามารถติดต่อได้ทันที 3.38 0.68 ปานกลาง 
รวม 3.86 0.65 มาก 
ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. อธิบายการให้บริการตามขั้นตอน 4.11 0.85 มาก 
2. ให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 3.79 0.62 มาก 
3. ให้บริการอย่างเท่าเทยีมกัน 3.89 0.56 มาก 
4. มีทักษะในการปฏิบตัิงาน 3.48 0.69 ปานกลาง 
5. ให้บริการสะดวกรวดเร็ว 4.01 0.66 มาก 
6. ให้บริการอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นตอนการให้บริการ 4.00 0.66 มาก 
7. มีความละเอียดรอบคอบในการใหบ้ริการ 3.89 0.73 มาก 
8. แก้ไขปัญหาให้แกผู่้รับบริการอย่างทันท่วงที 3.78 0.63 มาก 
9. ให้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสม 3.58 0.68 มาก 
10. ให้บริการอย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 3.92 0.72 มาก 
รวม 3.84 0.68 มาก 
ด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. สถานท่ีให้บริการเข้าถึงง่าย 3.04 0.66 ปานกลาง 
2. สถานท่ีให้บริการ มีที่ให้นั่งรออย่างเพียงพอ 3.57 0.80 มาก 
3. สถานท่ีให้บริการ มีความสะอาด เรียบร้อย 3.88 0.64 มาก 
4. สถานท่ีให้บริการ มีอากาศถ่ายเทสะดวก 3.68 0.96 มาก 
5. สถานท่ีให้บริการ เหมาะสมแก่การให้บริการ 3.99 0.73 มาก 

รวม 3.63 0.76 มาก 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) ข้อมูลค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยของนักศึกษาท้ังหมด 
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. มีช่องทางบริการทาง E-mail พร้อมให้บริการแก่

ผู้รับบริการ 
3.19 0.94 ปานกลาง 

2. มีช่องทางบริการทาง LINE พร้อมให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

3.06 0.94 ปานกลาง 

3. มีช่องทางบริการทาง Facebook พร้อมให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ 

2.73 2.30 ปานกลาง 

4. มีช่องทางบริการทาง เว็บไซต์ พรอ้มให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

2.71 2.32 ปานกลาง 

5. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท้ังหมดมีความ
ทันสมัย 

2.74 2.19 ปานกลาง 

6. แบบฟอร์มที่ให้บริการสามารถ Download ได้อย่าง
รวดเร็ว 

2.44 2.06 น้อย 

7. แบบฟอร์มในการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย 3.61 0.87 มาก 
8. มีระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการครบทุก

ช่องทาง 
3.60 0.87 มาก 

9. มีชอ่งทางในการให้บริการครบทุกช่องทาง 2.73 2.19 ปานกลาง 
10. ผู้รับบริการสามารถติดต่อที่จะเข้ารับบริการช่องทาง

ใดก็ได ้
2.73 2.19 ปานกลาง 

รวม 2.95 1.69 ปานกลาง 
ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. แจ้งก าหนดเวลาในการให้บริการ 3.82 0.99 มาก 
2. ให้บริการคุ้มค่ากับระยะเวลาที่ใหบ้ริการ 2.74 2.28 ปานกลาง 
3. ให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการ

ให้บริการ 
2.87 2.23 ปานกลาง 

4. ระยะเวลาในการรอคอยการให้บรกิารมีความ
เหมาะสม 

2.59 2.12 ปานกลาง 

5. รักษาระยะเวลาในการให้บริการ 2.75 2.12 ปานกลาง 
รวม 2.96 1.95 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยของนักศึกษาทั้งหมด พบว่า ข้อมูลจาก

แบบสอบถามในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า นักศึกษาที่มาใช้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อยพบว่า ในประเด็นเรื่อง สามารถติดต่อได้ทันที นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
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ด้านการให้บริการ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่านักศึกษาที่มาใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก       
แต่เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่าในประเด็นเรื่อง มีทักษะในการปฏิบัติงาน นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่านักศึกษาที่มาใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก          
แต่เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่าในประเด็นเรื่อง สถานที่ให้บริการเข้าถึงง่าย นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ       
ปานกลาง 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่านักศึกษาที่มาใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่าในประเด็นเรื่อง แบบฟอร์มที่ให้บริการสามารถ Download ได้อย่างรวดเร็ว 
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ข้อมูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามพบว่านกัศึกษาที่มาใช้บริการมรีะดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

บริหารงานท่ัวไป โดยพิจารณาปัจจัยเรื่องเพศ 
ตัวแปร DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1 0.538 0.5384 1.58 0.209 

2. ด้านการให้บริการ 1 0.141 0.1413 0.42 0.518 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 1 0.024 0.02401 0.06 0.803 

4. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 5.15 5.1486 6.14 0.013 

5. ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 1 6.073 6.0732 6.07 0.014 
จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจนักศึกษาโดยรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พิจารณาปัจจัยเรื่อง

เพศ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจ นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่าง
กัน ส่วนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านระยะเวลาในการให้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจนักศึกษาโดยรวมต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไปโดยรวม โดยพิจารณาปัจจัยเรื่องช้ันปีการศึกษา 
ตัวแปร DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2 2.055 1.0276 3.01 0.05 
2. ด้านการให้บริการ 2 92.196 1.0978 3.25 0.039 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 2 2.073 1.03641 2.69 0.069 
4. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 16.67 8.3338 9.94 0.000 

5. ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 2 15.092 7.546 7.54 0.001 
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จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            
โดยพิจารณาปัจจัยเรื่องช้ันปีการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05   
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแยกในแต่ละด้าน พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ส่วนด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
ด้านการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม                    

อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการ
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและด้านระยะเวลาใน
การให้บริการ 

2. ความพึงพอใจนักศึกษาโดยรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพิจารณาปัจจัยเรื่องเพศ                
โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ด้านระยะเวลาในการให้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยพิจารณาปัจจัยเรื่องช้ัน           
ปีการศึกษา โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแยกในแต่
ละด้าน พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่: กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า               
รายดา้นท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ การแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย การแสดงกิริยาสุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความตรงต่อเวลา สื่อสารเข้าใจ พูดจาสุภาพ มีความสนใจ เอาใจใส่ใน
การให้บริการ สร้างความเป็นกันเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ รองลงมาความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง คือ สามารถติดต่อได้ทันที สอดคล้องกับ รัชวรรณ หงษ์ยิ้ม (2555) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของ      
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ อธิบายการให้บริการตามขั้นตอน 
ให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ให้บริการสะดวกรวดเร็ว ให้บริการอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นตอน        
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การให้บริการ มีความละเอียดรอบคอบในการให้บริการ แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการอย่างทันท่วงที ให้บริการในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการอย่างน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ รองลงมาความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ ญาดา ชอบท าดี และประสพชัย พสุนนท์ (2559) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของฝ่าย
ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ ภูวนารถ 
ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในการให้บริการด้านบุคลากร ด้านความรวดเร็ว ด้านความเสมอภาค 
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ สถานท่ีให้บริการ มีที่ให้นั่งรออย่างเพียงพอ สถานท่ีให้บริการ 
มีที่ให้นั่งรออย่างเพียงพอ สถานที่ให้บริการ มีความสะอาด เรียบร้อย สถานที่ให้บริการ มีอากาศถ่ายเทสะดวก สถานที่ให้บริการ 
เหมาะสมแก่การให้บริการ รองลงมาความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ สถานที่ให้บริการเข้าถึงง่าย สอดคล้องกับ ภาณุเดช                     
เพียรความสุข และคณะ (2558) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในการให้บริการด้านสถานท่ีให้บริการ 
มีที่ให้นั่งรออย่างเพียงพอ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ แบบฟอร์มในการ
ให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย มีระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการครบทุกช่องทาง รองลงมาความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คือ มีช่องทางบริการทาง E-mail พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีช่องทางบริการทาง LINE พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ            
มีช่องทางบริการทาง Facebook พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีช่องทางบริการทางเว็บไซต์ พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทั้งหมดมีความทันสมัย มีช่องทางในการให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้รับบริการสามารถติดต่อท่ีจะ
เข้ารับบริการช่องทางใดก็ได้ รองลงมาความพึงพอใจในระดับน้อย คือ แบบฟอร์มที่ให้บริการสามารถ Download ได้อย่างรวดเร็ว 
สอดคล้องกับ พัชรี ภูบุญอิ่ม (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในรวมระดับมาก โดยพึงพอใจในการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี ด้วยระบบ MIS ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ แจ้ง
ก าหนดเวลาในการให้บริการ รองลงมาความพึงพอใจในระดับปานกลาง ให้บริการคุ้มค่ากับระยะเวลาที่ให้บริการ ให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการมีความเหมาะสม รักษาระยะเวลาในการให้บริการ 
สอดคล้องกับ รวงทอง วงศ์หงษ์ (2552) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในรวมระดับปานกลาง โดยพึงพอใจในการให้บริการด้านรักษาระยะเวลาในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
เพื่อศึกษาการให้บริการในด้านอื่น ๆ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา และให้รองรับกับความต้องการที่จะเพิ่ม

มากขึ้นในอนาคต เพื่อน าผลจากการวิจัยนี้มาใช้ศึกษาเพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีมากขึ้นแก่การบริการให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Analysis of the Relationship between the 9 Common National Test Scores and 
the GPAX of First-year Engineering Undergraduate Students, Suranaree University 
of Technology 
เพ็ญพิลาส อริยะเดช1* 
Penpilas Ariyadej1* 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปีการศึกษา 2560–2562 จ านวน 
1,400 คน ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงท านาย เพื่อเป็นการวางแผนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยศึกษาจาก
คะแนนรวม 9 วิชาสามัญที่ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ใช้เป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบแอดมิชชัน  
ในแต่ละปีที่เปิดรับคัดเลือก และศึกษาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 9 วิชา
สามัญกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2560–2562 โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเก็บรวบรวมข้อมูลในตาราง และแสดงออกมาเป็น
รูปกราฟ หรือภาพแผนภูมิแท่ง ท าให้ทราบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 (GPAX) มีความสอดคล้องกับผล
คะแนน 9 วิชาสามัญของนักศึกษา กล่าวคือ นักศึกษาที่มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญในระดับคะแนนที่สูง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูง
ด้วย และนอกจากนี้ ยังพบว่านักศึกษาที่ได้คะแนนรวม 9 วิชาสามัญ 20 คะแนนขึ้นไป จะมีโอกาสสูงที่จะได้ ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมสูงกว่า 2.00 
 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 9 วิชาสามัญ เกณฑ์การรับนักศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย 
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Abstract  
 This study aims to analyze the relationship between the combined scores of the 9 common test and 
their GPAs of the first-year 1,400 students in the Institute of Engineering, the Suranaree University of Technology 
during the years 2017-2019. The work can be considered as predictive research that helps in the planning of 
the university admission process. The researcher uses the combined 9  common test score that the Institute 
uses as a criterion in the selection of applicants each year, and GPAX of the first-year Engineering students as 
variables in the analysis. The result of the relationship analysis between the 9  common test scores and the 
GPAs of first-year engineering undergraduates shows that the GPAX of the first-year students correspond to the 
9  common test scores. using descriptive statistics, i.e.  frequency distribution statistical values, percentages, 
averages, data collection in tables and displayed as a graph or a bar chart image.  The students with high 9 
common test scores are most likely to do well in class resulting in their high GPAX. The result can also be used 
in the determination of the admission criteria. If the Institute would like to admit students that can earn GPAX 
of more than 2.00, it should set the admission criterion of the combined 9common test scores at 20 or higher. 
By doing so, there might be a perfectly possible chance to reduce the dropout rate among students and 
maintain a higher level of average GPAX. 

 
Keywords: Learning Achievement, 9 Common Subject Test, Admission Criteria, Grade Point Average 

 
บทน า 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดโครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ พ.ศ. 
2533 โดยปัจจุบันหน่วยงานย่อยของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี สาขาวิชาฯ สถานวิจัย  
สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ และสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา โดยมี คณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ เป็นองค์คณะที่ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารจัดการของ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส านักวิชา 1 ใน 8 ส านักวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ค าว่า ส านักวิชาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทียบเท่ากับค าว่า คณะ ในมหาวิทยาลัยทั่วไป) โดยมี คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ           
ซึ่งส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้           
ที่ผ่านมามีสัมฤทธิผลรวมทั้งสิ้น ประมาณร้อยละ 65 ของจ านวนการผลิตบัณฑิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ โดยภารกิจท่ีส านักวิชา
ฯ รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงถือเป็นนโยบายหลักที่ส านักวิชาฯ ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก      
ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านักวิชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการท าหน้าที่ ประธาน
คณะท างานดังกล่าว เพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ในการประสานงานกับ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึ กษาของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์มีความสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ (2561) 
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ปัจจุบันส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเปิดสอนหลักสูตรในเวลา 19 
หลักสูตร 3 หลักสูตรนานาชาติ และ 4 หลักสูตรนอกเวลา มีการด าเนินการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมีการรับแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1.ระบบโควตา ซึ่งใช้วิธีคัดเลือกโดยอาศัยการพิจารณาจากผล
การเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมตอนปลาย และ 2.วิธีการใช้คะแนนสอบคัดเลือก โดยจะมีการสอบข้อสอบกลางของ 
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีทั้งหมด 9 วิชา ส าหรับสอบเพื่อเอาคะแนนไปยื่นรับตรงกับมหาวิทยาลัย  
มีการสอบปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และเปิดให้เฉพาะนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้ึนไปเท่านั้นท่ีจะมีสิทธิ์สอบ ซึ่งการ
น าคะแนนไปยื่นจะถูกก าหนดในรอบที่ ADMISSION เพื่อให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้าเรียนยื่นคะแนนเพื่อใช้ในการคัดเลือก 

9 วิชาสามัญ คือ ข้อสอบกลางของ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีมีทั้งหมด 9 วิชา ส าหรับสอบ
เพื่อเอาคะแนนไปยื่นรับตรงกับมหาวิทยาลัย โดยจะมีการสอบปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และเปิดให้เฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ข้ึนไปเท่านั้นที่จะมีสิทธ์ิสอบ เดิมมีการสอบเพียง 7 วิชา แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ จึงได้มีการ
เพิ่มเข้าไปอีก 2 วิชา รวมเป็น 9 วิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการรับโดยใช้คะแนน  9 วิชาสามัญ
น ามาพิจารณาในระบบ ในระบบแอดมิชชันตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (2559) 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีการก าหนดเกณฑ์คะแนน 9 วิชาสามัญ โดยเลือกใช้คะแนนเพียง 5 วิชา ประกอบด้วย 
คณิตศาสตร์ 1 ร้อยละ 30 ฟิสิกส์ ร้อยละ 30 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 เคมี ร้อยละ10 ภาษาไทย ร้อยละ 10 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบ Admission ปีการศึกษา 2560 จ านวน 236 คน            
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 707 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 457 คน อย่างไรก็ตามยังขาดการประเมินผลการรับนักศึกษาด้วยเกณฑ์ 
9 วิชาสามัญ ว่าส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างไร โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการท านายผลการศึกษาระหว่างผล
คะแนนรวม 9 วิชาสามัญกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วารีกุล วิทยอุดม 
(2555) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยค านึงถึงผลที่ได้ เพื่อน ามาวางแผนในการรับนักศึกษา และในส่วน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วารีกุล วิทยอุดม (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความตรงเชิงท านายของคะแนนองค์ประกอบ GAT, PAT, O-NET 

และ GPAX ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คะแนน GAT คะแนน PAT คะแนน O-NET และผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ดาว สงวนรังศิริกุล (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลางการรับนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการท านายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักความส าคัญขององค์ประกอบทั้ง 10 รูปแบบ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกรูปแบบ
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สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เท่ากัน คือ ร้อยละ 55 คณะวิทยาศาสตร์ รูปแบบที่สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ดีที่สุด 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง และน าข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบทะเบียน ของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel แยกตามปีการศึกษา โดยเป็นข้อมูลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ ตาม
ค่าน้ าหนักที่ก าหนดของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในรอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิ ชาวิศวกรรมศาสตร์           
ในระบบแอดมิชชันและมีข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในช้ันปีที่ 1 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 จ านวน 236 คน ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 707 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 457คน ใช้วิธีวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่ 
1. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน   

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 236 คน 
2. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 707 คน 
3. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน  

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 457 คน 
เคร่ืองมือวิจัย 
ข้อมูลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างถูกน ามาตรวจสอบและวิเคราะห์พร้อมกับการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft 

Excel ดังนี ้
1. ข้อมูลของคะแนนรวมเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560–2562  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในช่วงช้ันปีท่ี 1 ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560–2562 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน า

ข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน ปีการศึกษา 
2560–2562 และข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในช่วงช้ันปีท่ี 1 ของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
2. หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
3. คะแนนรวมเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ (ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 1 ร้อยละ 30 ฟิสิกส์ ร้อยละ 30 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 

เคมี ร้อยละ10 ภาษาไทย ร้อยละ 10) 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5. ปีการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติ

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเก็บรวบรวมข้อมูลในตาราง และแสดงออกมาเป็นรูปกราฟ หรือ ภาพแผนภูมิแท่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี 

1. ใช้วิธีคิดค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 P = 
 𝑓

𝑁
  ×100 

 

เมื่อ   P  แทน  ร้อยละ 
  f   แทน ความถี ่
  N แทน จ านวนประชากรกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 

2. ตรวจสอบความสมบรูณ์และความถูกต้องของข้อมูล ได้แก่ คะแนนรวม 9 วิชาสามัญ จ านวนนักศึกษา ระดับผลการ
เรียน สถานภาพการศึกษา ปีการศึกษาที่รับเข้า 

3. ด าเนินการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมลูตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน าข้อมูลของนักศึกษา              
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน  ปีการศึกษา 2560–2562 และ
ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในช่วงช้ันปีท่ี 1 ของนักศึกษามาท าการจัดเรียงในรูปแบบตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560-2562 

ปีการศึกษา 2560  ปีการศึกษา 2561  ปีการศึกษา 2562 
คะแนน 9 
วิชาสามัญ 

GPAX 
SUT 

จ านวน 
นักศึกษา  

คะแนน 9 
วิชาสามัญ 

GPAX 
SUT 

จ านวน 
นักศึกษา  

คะแนน 9 
วิชาสามัญ 

GPAX 
SUT 

จ านวน 
นักศึกษา 

<_20  2.11 4  <_20  - 0  <_20  2.28 20 

21-25  2.09 38  21-25  2.06 5  21-25  2.31 85 

26-30  2.18 88  26-30  2.27 378  26-30  2.43 205 

31-35  2.40 78  31-35  2.47 224  31-35  2.61 115 

36-40  2.50 18  36-40  2.89 76  36-40  2.96 28 
41-45  2.45 9  41-45  3.16 21  41-45  3.49 3 
46-50 0.00 0  46-50 3.06 1  46-50 0.00 0 
51-55  3.12 1  51-55  3.55 2  51-55  3.88 1 

หมายเหตุ: คะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 1 ร้อยละ 30 ฟิสิกส์ ร้อยละ 30 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20             
เคมี ร้อยละ10 ภาษาไทย ร้อยละ 10  
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 ร ะหว่างปี
การศึกษา 2560–2562 ซึ่งทางผู้วิจัยได้แบ่งช่วงคะแนนตั้งแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน จนถึง 55 คะแนน ท าให้ทราบว่า   
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 (GPAX) มีความสอดคล้องกับผลคะแนน 9 วิชาสามัญของนักศึกษา กล่าวคือ 
นักศึกษาท่ีมีผลคะแนน 9 วิชาสามัญในระดับคะแนนที่สูง มีแนวโน้มผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงด้วย ข้อมูลตามภาพที่ 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1   

ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 1   

ปีการศึกษา 2561 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

<_20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

2.11 2.09 2.18
2.40 2.50 2.45

0.00

3.12

PA
X 

SU
T

คะแนนรวม 9 วิชาสามัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2560

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

<_20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

0.00

2.06
2.27

2.47
2.89

3.16 3.06

3.55

GP
AX

 S
UT

คะแนนรวม 9 วิชาสามัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561



 
 

 310            
  

โมกวิชาการ’64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 1             
ปีการศึกษา 2562 

 
ผู้วิจัยได้น าความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญกับจ านวนนักศึกษา มาจัดเรียงในรูปแบบของตาราง                 

ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามญักับจ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2560  ปีการศึกษา 2561  ปีการศึกษา 2562 
คะแนน 9 
วิชาสามัญ 

จ านวน 
นักศึกษา 

(คน) 

ร้อยละจ านวน
นักศึกษา 

(%) 
 

คะแนน 9 
วิชาสามัญ 

จ านวน 
นักศึกษา 

(คน) 

ร้อยละจ านวน
นักศึกษา 

(%) 
 

คะแนน 9 
วิชาสามัญ 

จ านวน 
นักศึกษา 

(คน) 

ร้อยละจ านวน
นักศึกษา 

(%) 

<_20  4 1.69  <_20  0 0  <_20  20 4.38 

21-25  38 16.1  21-25  5 0.71  21-25  85 18.6 

26-30  88 37.28  26-30  378 53.47  26-30  205 44.86 

31-35  78 33.05  31-35  224 31.68  31-35  115 25.16 

36-40  18 7.62  36-40  76 10.75  36-40  28 6.13 

41-45  9 3.81  41-45  21 2.97  41-45  3 0.66 

46-50 0 0  46-50 1 0.14  46-50 0 0 

51-55  1 0.42  51-55  2 0.28  51-55  1 0.22 

หมายเหต:ุ นักศึกษาท่ีได้รับคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบ Admission ปีการศึกษา 2560–2562 และมีสถานะการเป็น
นักศึกษา ณ ปัจจุบัน จ านวน 236 ราย จ านวน 707 ราย จ านวน 457 ราย ตามล าดับ 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

<_20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

2.28 2.31 2.43 2.61
2.96

3.49

0.00

3.88
G

P
A

X
 S

U
T

คะแนนรวม 9 วิชาสามัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญกับจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน ระหว่างปีการศึกษา 2560–2562 
ซึ่งทางผู้วิจัยได้พบว่า ช่วงคะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ที่นักศึกษาได้คะแนนมีความถี่สูงสุด คือ คะแนนระหว่าง 26 – 30 โดยใน         
ปีการศึกษา 2560 สามารถรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบ     
แอดมิชชัน ได้จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 37.28 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 53.47 และปีการศึกษา 
2562 จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 44.86 และช่วงคะแนนความถี่รองลงมา คือ ช่วง 31 – 35 คะแนน โดยปีการศึกษา 2560 
ได้จ านวน 78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.05 ปีการศึกษา 2561 ได้จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 31.68 ปีการศึกษา 2562             
ได้จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 25.16 ข้อมูลแสดงตามภาพท่ี 4–ภาพที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ Admission ตามช่วงช้ันผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ Admission ตามช่วงช้ันผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 
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ภาพที่ 6  จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ Admission ตามช่วงช้ันผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ Admission ตามช่วงช้ันผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ                           ปี

การศึกษา 2560–2562 
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สรุปผลการวิจัย  
1. การศึกษาแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ระดับชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560-2562 คือ นักศึกษาท่ีมีผลคะแนน 9 วิชาสามัญในระดับคะแนนที่สูง มีแนวโน้มผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมสูง โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ สูงกว่า 26 คะแนน 

2. ช่วงคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ ที่มีความถี่สูงสุด คือช่วงคะแนน 26–30 คะแนน โดยในปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน คิดเป็นร้อยละ 37.28                    
ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 53.47 และปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 44.86  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากสรุปผลวิจัยที่น าเสนอไปข้างต้น เห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 9 วิชาสามัญกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2560–2562 มีความสอดคล้องกับผลคะแนน 9 วิชา
สามัญของนักศึกษา กล่าวคือ นักศึกษาที่มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญในระดับคะแนนที่สูง มีแนวโน้มผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูง               
ซึ่งจากข้อมูลส่วนนี้สามารถน ามาใช้พยากรณ์ในการก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ     
ดาว สงวนรังศิริกุล (2554) และ สุนันท์ มีเทศ, เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, และสิดาภา ทองโปร่ง (2556) 
 ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญกับจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบแอดมิชชัน ระหว่างปีการศึกษา 
2560–2562 และพบว่า นักศึกษาที่ได้คะแนน 9 วิชาสามัญในช่วงคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 และ 21-2 คะแนน มีระดับของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่ต่างกันอย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 1–3 ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนน 9 วิชาสามัญสูงกว่า 26 
คะแนน สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ (2555) เสนอว่า ผลการเรียนเฉลี่ยที่
แต่ละโรงเรียนประเมินความสามารถนักเรียนนั้นอาจมีมาตรฐานไม่เท่ากัน จึงไม่สะท้อนถึงระดับความสามารถของนักเรียนอย่าง
เท่าเทียมท าาให้ค่าผลการเรียนเฉลี่ยไม่สามารถจ าแนกผู้เรียนกลุ่มเก่งและอ่อนได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจึงสามาร ถ
วิเคราะห์ได้ว่า การน าผลการศึกษาคะแนน 9 วิชาสามัญมาใช้ในการศึกษาความสัมพนธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางผลการเรียนมีมาตรฐาน
มากกว่าการน าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายมาวิเคราะห์ 
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การศึกษาผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Factors Affecting Online Learning among Undergraduate Students in the Institute 
of Engineering, Suranaree University of Technology 
พรรณวลัย เชิญกลาง1* 
Punvalai Choenklang1*  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีมีต่อการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช่วงช้ันปีที่ 1 ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2560 ถึงปี 2562  จ านวน 5,678 คน คัดเลือกเฉพาะนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพราะเป็นช่วงช้ันปีที่ 1 ที่มีการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จ านวน 348 คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการหา
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาผลกระทบจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2562  ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนของนักศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านระบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ พบว่า 1) ด้านนักศึกษา มีผลกระทบในเรื่องสถานที่ในการเรียนออนไลน์ และการเข้าถึงสัญญานอินเทอร์เน็ตที่มี
คุณภาพ 2) ด้านผู้สอน มีผลกระทบในเรื่องความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างการสอนออนไลน์ และ 3) ด้านระบบการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ นักศึกษามีความกังวลในใจเรื่องทักษะในการปฏิบัติการอาจมีความแตกต่างจากการเรียนใน
ห้องเรียนปกติ รวมถึงการศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จาก
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา พบว่า รูปแบบการสอนของอาจารย์ที่ควรมีการอัพโหลดวิดีโอให้นักศึกษาสามารถดูย้อนหลังได้  

 
ค าส าคัญ: เรียนออนไลน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 
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1Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province, Thailand, 30000 
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Abstract 
 This research aimed to study the factors affecting online learning among undergraduate students in the 
Institute of Engineering during COVID-19 pandemic. The population was 5,678 first year students studying in the 
academic year 2017 to 2019.  Only students in the 2019 academic year were selected because it was the first 
year that classes were taught online.  The data collection was done by obtaining student’ s performance data 
from The Center for Educational Services and by a questionnaire on opinions of 348 students towards online 
teaching.  Data were analyzed using problem analysis methods to find the impact and ways to develop an 
online teaching and learning model using descriptive statistics to find the percentage, mean, and standard 
deviation. From studying the impact of online teaching of undergraduate students who enrolled in the academic 
year 2019 in terms of the learning environment of students, instructors, and the online teaching and learning 
management system, it was found that 1) students had an impact on the places for online learning and access 
to a quality Internet; 2) the instructor had an impact on the stability of the Internet during online teaching; and 
3)  for the online teaching and learning management system, students are concerned that their practical skills 
may differ from what they learn in a normal classroom. The analysis from students’ suggestions of approaches 
to improve online teaching methods of the Institute of Engineering revealed that there should be video clips 
uploaded for reviews. 

 
Keywords: Online learning, Factors affecting students’ learning, Engineering, Undergraduate 

 
บทน า 

ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด -19 ซึ่งเป็นเช้ือที่มีการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก (สายสมร เฉลยกิตติ , จินตนา อาจสันเที๊ยะ และ    
มักเดลานา สุภาพร ดาวดี, 2563; เสถียร พูลผล และปฏิพล อรรณพบริบูรณ์, 2563) จึงมีมติจากคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 18 มีนาคม 
2563 เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ใจความว่า “ปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป กรณียังจัดการเรียน การสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร ขอให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์หรือจัดการเรียน
การสอนหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง” (ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2563) ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงได้ออกมาตรการยกเลิกการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ  
และมีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนจริง โดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่าน  Application ต่าง ๆ เช่น 
Facebook Live, Zoom, Discord, Google Meet, Microsoft Team หรือมีการใช้วีดิทัศน์ เป็นต้น (สายสมร เฉลยกิตติ และ
คณะ, 2563) มีการปรับเปลี่ยนการประเมินผลการเรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ท าให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่างก็ต้องมีการปรับตัว ซึ่งอาจมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นต่อ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์จะสอนตามตารางเรียนปกติ แต่พบปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรทั้งของอาจารย์
และนักศึกษา เนื่องจากสภาพอากาศที่ตรงกับช่วงฤดูฝน เกิดพายุท าให้ไฟดับ และสภาพแวดล้อมที่บ้านของนักศึกษาแต่ละคนอาจ
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ไม่เหมาะสมต่อการเรียน ท าให้นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ปัญหานี้อาจารย์มีวิธีการรองรับ คือ บันทึกการ
ถ่ายทอดสดและเผยแพร่วิดีโอในภายหลัง ท าให้นักศึกษาสามารถย้อนดูได้ ในขณะเดียวกัน ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาก็ได้มี
การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อยุคดิจิทัลในอนาคต ซึ่งการศึกษาแนวโน้มผลการเรียนและการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา สามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการเรียนการสอนออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนนี้ อาจมีผลกระทบกับผลการเรียนของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาช่วงก่อนและ
หลังการเกิดโรคระบาดโควิด-19 สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนเรยีน–หลังเรยีนออนไลน์ ในช่วงช้ันปีท่ี 1 ของนักศึกษา

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศกึษาในปีการศึกษา 2560-2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน

ของนักศึกษา ด้านอาจารย์ผูส้อน และด้านระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนออนไลนข์องส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 จ านวน 5,678 คน 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า แนวโน้มผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มต่ าลงเมื่อ

เทียบกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ อาจมีผลกระทบกับผลการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเลือกศึกษา
เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 348 คน โดยใช้วิธีการ
ค านวณขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้    
ร้อยละ 5 (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2562) ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างท่ีน้อยที่สุด จ านวน 334 คน 

เคร่ืองมือวิจัย 
1) ข้อมูลผลการเรียนในช่วงช้ันปีท่ี 1 ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 

โดยแบ่งผลการเรียนเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ เป็นแบบค่าเฉลี่ย (Average) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แต่ละระดับมีความหมาย ดังน้ี 

ระดับ 5 ช่วงคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 3.51–4.00  เรียนดีเยี่ยม 
ระดับ 4 ช่วงคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 3.01–3.50  เรียนดีมาก 
ระดับ 3 ช่วงคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 2.51–3.00  เรียนดี 
ระดับ 2 ช่วงคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 2.01–2.50  เรียนพอใช้ 
ระดับ 1 ช่วงคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 1.50–2.00  เรียนต่ า 
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2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ แบบสอบถามประกอบด้วย
เนื้อหา 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา สาขาวิชาที่เข้าศึกษา และผลการเรียนสะสม
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกรายการ และเติมค าตอบ จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาของนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษา จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนักศึกษา  2) ด้านอาจารย์
ผู้สอน และ 3) ด้านระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

โดยจ านวนค าถามมีทั้งหมด 17 ค าถาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังน้ี 

ระดับ 5   หมายถึง   เห็นด้วยมากท่ีสุด 
   ระดับ 4   หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
   ระดับ 3   หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ 2   หมายถึง   เห็นด้วยน้อย 
   ระดับ 1   หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
  การก าหนดช่วงความกว้างของข้อมูล ค านวณการหาความกว้างของช้ัน (Class Interval) เพื่อน ามาก าหนด
เกณฑ์ประเมินคะแนน 

ช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละช้ัน =  
ค่าสูงสุด−ค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
  =  

5−1

5
  = 0.8 

 
ช่วงคะแนน 4.21–5.00  เห็นด้วยมากที่สุด 
ช่วงคะแนน 3.41–4.20  เห็นด้วยมาก 
ช่วงคะแนน 2.61–3.40  เห็นด้วยปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.81–2.60  เห็นด้วยน้อย 
ช่วงคะแนน 1.00–1.80  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อความถามแบบปลายเปดิ ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้อย่างอิสระ 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง การเรียนออนไลน์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเรียนของนักศึกษา 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเรียงล าดับค าถามเป็น
หมวดหมู่ตามแนวคิดการศึกษา 

3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตที่ตั้งไว้ โดยมีการตั้งค าถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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4. น าแบบสอบถามไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญในด้านการวิจัย ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและ 
โลจิสติกส์ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ รองคณบดีฝ่ายบริหารส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และ 3) อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการส านักวิชาวิศวกร รมศาสตร์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและข้อความในแต่ละข้อ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการศึกษาโดย
การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  

5. สร้างแบบสอบถาม Google Form เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้   
(เสถียร พูลผล และปฏิพล อรรณพบริบูรณ์, 2563) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษา การเรียน

ออนไลน์ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การประเมินความคิดเห็น ทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นต้น 
2. ผู้วิจัยใช้ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยในช่วงช้ันปีที่ 1 ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 จาก

ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
3. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์ จากแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา ในช่วงช้ันปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 เพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลการเรียนในปีการศึกษาที่มีการเรียนออนไลน์เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่มีการเรียนปกติ 

2. วิเคราะห์แบบสอบถามนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Excel วิเคราะห์ค่าทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นการรายงานผลในภาพรวมของแต่ละสาขาวิชา
และไม่ระบุรายละเอียดของนักศึกษาแต่ละรายบุคคล 

3. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส าหรับน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาในช่วงช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลการเรยีนเฉลีย่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนเรียน-หลังเรียนออนไลน์ ในช่วงช้ันปีท่ี 1 ของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเข้าศกึษาในปีการศึกษา 2560-2562 จ านวน 4 ภาคการศึกษา ดังนี ้

ปีการศึกษา 
ที่เข้าศึกษา 

ผลการเรียนชั้นปีที่ 1 ผลการเรียนชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
(GPAX11) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
(GPAX12) 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
(GPAX13) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
(GPAX21) 

2560 2.50 2.48 2.40 2.43 

2561 2.53 2.52 2.50 2.49 

2562 2.57 2.57 2.54* 2.48** 

* เรียนออนไลน์ (online) ร้อยละ 100    
** เรียนแบบผสมผสาน คือ เรยีนออนไลน์ (online) และเรียนในหอ้งเรียน (onsite) 
 

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนเรียน–หลังเรียนออนไลน์ ของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงช้ันปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มต่ าลง เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 
2561 โดยการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี 2562 ช่วงช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (GPAX11) และภาคการศึกษาที่ 2 
(GPAX12) มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ภาคการศึกษาที่ 3 (GPAX13) มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
และการศึกษาในช่วงช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (GPAX21) มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)         
อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2560-2562 มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับใกล้เคียงกันและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ภาพ
ชัดเจนจึงได้แสดงผลการเรียนเฉลี่ยโดยละเอียด ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  แสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 ในช่วงช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
 จากภาพที่ 1 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2560-
2562 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของช้ันปีท่ี 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับเดียวกัน โดยทั้ง 3 ปีการศึกษา เป็นการเรียนแบบปกติ 
คือ เรียนในห้อง (onsite) แต่ในภาคการศึกษาที่ 3 จะมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยลดลง ทั้ง 3 ปีการศึกษา ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 
2562 จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ (online) อย่างไรก็ตาม สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การเรียนแบบออนไลน์ (online)                 
ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา 
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ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา

ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560-2562
ในช่วงชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ถึง ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
(GPAX11)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
(GPAX12)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
(GPAX13)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
(GPAX21)
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ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 348 คน  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
GPAX 
เฉลี่ย 

ระดับผล 
การเรียนเฉลี่ย 

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 49 14.08 2.67 ด ี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 45 12.93 3.01 ดีมาก 
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 12.93 3.20 ดีมาก 
วิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส ์ 32 9.20 2.46 พอใช้ 
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 26 7.47 1.94 ต่ า 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 22 6.32 2.32 พอใช้ 
วิศวกรรมเคม ี 16 4.60 2.54 ด ี
วิศวกรรมโทรคมนาคม 12 3.45 2.41 พอใช้ 
วิศวกรรมธรณ ี 9 2.59 2.19 พอใช้ 
วิศวกรรมโลหการ 9 2.59 2.15 พอใช้ 
วิศวกรรมอากาศยาน 8 2.30 2.8 ด ี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 8 2.30 2.14 พอใช้ 
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุน่ยนต ์ 7 2.01 2.52 ด ี
วิศวกรรมปโิตรเลียมและเทคโนโลยีธรณ ี 7 2.01 2.79 ด ี
วิศวกรรมโยธา 7 2.01 3.08 ดีมาก 
วิศวกรรมเซรามิก 6 1.72 1.85 ต่ า 
วิศวกรรมเครื่องกล 5 1.44 2.97 ด ี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 1.44 2.24 พอใช้ 
วิศวกรรมพอลเิมอร ์ 4 1.15 1.87 ต่ า 
วิศวกรรมยานยนต ์ 4 1.15 2.59 ด ี

ผลการเรียนเฉลี่ย 2.51 - 4.00 214 61.49   

2.01 - 2.50 96 27.59   

1.50 - 2.00 27 7.76   

อื่น ๆ 11 3.16     
 

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 348 คน พบว่า 
นักศึกษาตอบแบบสอบถามครบทุกสาขาวิชา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากสาขาวิชาที่มีผลการเรียนดี ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ คิดเป็นร้อยละ 14.08 และสาขาวิชาที่มีผลการเรียนดีมาก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 12.93 
และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 12.93 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการเรี ยนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่          
อยู่ในช่วง 2.51–4.00 คิดเป็นร้อยละ 61.49 
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ตารางที่ 3  แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของนักศึกษาจากการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาที่เขา้ศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 348 คน  

ข้อค าถาม 

จ านวน (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD แปลผล มากสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1.ปัจจัยดา้นนักศึกษา                 

1.1 อุปกรณ์ส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่น โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ iPad เป็นต้น 

129 110 78 25 6 
3.97 ±0.85 มาก 

37.07% 31.61% 22.41% 7.18% 1.72% 

1.2 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับคุณภาพของสัญญาณอนิเทอร์เน็ต 
ในการเรียนออนไลน์ 

57 89 107 74 21 
3.27 ±1.18 

ปาน
กลาง 16.38% 25.57% 30.75% 21.26% 6.03% 

1.3 สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนออนไลน์ 
ณ ที่บ้านหรือที่พกัของนักศึกษา 

62 112 113 37 24 
3.44 ±1.16 มาก 

17.82% 32.18% 32.47% 10.63% 6.90% 
1.4 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์ 

เช่น การเข้าเรียนผ่านโปรแกรม Zoom, 
Facebook, Discord หรือซอฟต์แวร์อืน่ ๆ  
ที่มีการ  ดาวน์โหลดเพื่อใช้ประกอบการเรียน  
เป็นต้น 

100 143 83 19 3 

3.99 ±0.25 มาก 
28.74% 41.09% 23.85% 5.46% 0.86% 

1.5 ความเข้าใจของครอบครัว ในเรื่องตารางเรียน 
ของนักศึกษาส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่น  
มีความเข้าใจเมื่อนักศึกษานั่งเรียนเป็นเวลานาน 
ไม่เรียกให้นักศึกษาไปท างานบ้านขณะเรียน  
เป็นต้น 

88 123 85 30 22 

3.68 ±1.03 มาก 
25.29% 35.34% 24.43% 8.62% 6.32% 

1.6 ความสามารถในการจัดตารางเวลา เพื่อดูวิดีโอสื่อ 
การเรียนการสอนออนไลน์ย้อนหลังได้เป็นอย่างดี 

34 112 131 53 18 
3.38 ±0.24 

ปาน
กลาง 9.77% 32.18% 37.64% 15.23% 5.17% 

1.7 สภาพแวดล้อม ณ ทีบ่้านหรือทีพ่ักของนักศึกษา 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนออนไลน์ เช่น 
บ้านติดถนน บา้นติดทางรถไฟ เป็นต้น 

53 88 110 64 33 
3.23 ±1.13 

ปาน
กลาง 15.23% 25.29% 31.61% 18.39% 9.48% 

2. ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน                 
2.1 การถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ผู้สอน ส าหรับ 

การสอนออนไลน์สามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี 
เช่น Zoom, Microsoft Teams, Discord หรือ 
Facebook live เป็นต้น 

54 161 103 21 9 

3.68 ±0.63 มาก 
15.52% 46.26% 29.60% 6.03% 2.59% 

2.2 การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน
ช่องทาง Facebook, Google Classroom, SUT 
e-learning หรือ Line 

60 134 117 28 9 

3.69 ±0.21 มาก 
17.24% 38.51% 33.62% 8.05% 2.59% 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของนักศึกษาจากการเรยีนในรูปแบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 348 คน 

ข้อค าถาม 

จ านวน (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD 
แปล
ผล 

มากสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

2.3 สภาพแวดล้อมที่ดีในการสอนออนไลน์ของผู้สอน เช่น 
ไม่มีเสียงรบกวนแทรก เป็นต้น 

83 150 91 19 5 
3.86 ±0.55 มาก 

23.85% 43.10% 26.15% 5.46% 1.44% 

2.4 ความชัดเจนของสื่อการสอน ที่ใช้ในการสอน 
ของอาจารย ์

62 133 122 23 8 
3.74 ±0.04 มาก 

17.82% 38.22% 35.06% 6.61% 2.30% 

2.5 คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้สอน ระหวา่งการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน ์

44 103 129 58 14 
3.28 ±1.15 

ปาน
กลาง 12.64% 29.60% 37.07% 16.67% 4.02% 

2.6 ความชัดเจนของภาพและเสียงของวิดีโอเนื้อหาการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนผลิตขึ้น 

59 140 122 21 6 
3.69 ±0.46 มาก 

16.95% 40.23% 35.06% 6.03% 1.72% 

2.7 ความพึงพอใจเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของผู้สอนในภาพรวม 

35 148 118 35 12 
3.53 ±0.34 มาก 

10.06% 42.53% 33.91% 10.06% 3.45% 
3. ปัจจัยด้านระบบการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์  

                

a. การเรียนออนไลน์ท าให้นกัศึกษามีความรู้ 
ไม่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนปกติ 

24 77 122 76 49 
2.95 ±0.72 

ปาน
กลาง 6.90% 22.13% 35.06% 21.84% 14.08% 

b. การเรียนออนไลน์ท าให้นกัศึกษามีทกัษะ 
ด้านปฏิบัติการไม่แตกต่างจากการเรียน 
ในห้องเรียนปกติ 

12 40 112 99 85 
2.48 ±0.82 น้อย 

3.45% 11.49% 32.18% 28.45% 24.43% 

c. ในภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจเกีย่วกบั 
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

18 70 140 72 48 
2.87 ±0.88 

ปาน
กลาง 5.17% 20.11% 40.23% 20.69% 13.79% 

จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของการเรียนออนไลน์ต่อการจัด            
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามนี้
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รวมถึง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความพร้อมในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า มีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์น้อย
ที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับยอมรับได้ ถือว่าไม่มีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ 

  ระดับ 4 หมายถึง ความพร้อมในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก แสดงว่า มีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์น้อย          
ซึ่งอยู่ในระดับยอมรับได้ ถอืว่าไม่มีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ 

  ระดับ 3 หมายถึง ความพร้อมในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า มีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์           
ปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับท่ีควรพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ถือว่ามีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ 
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  ระดับ 2 หมายถึง ความพร้อมในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับน้อย แสดงว่า มีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์มากซึ่งอยู่
ในระดับที่ควรพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ถือว่ามีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ 

  ระดับ 1 หมายถึง ความพร้อมในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับน้อยที่สุด แสดงว่า มีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์มาก
ที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับท่ีควรพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ถือว่ามีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562
จ านวน 348 คน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนักศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านระบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์  ดังนี้ 

1) ด้านนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์และ
สภาพแวดล้อมท่ีบ้านหรือท่ีพักของนักศึกษา อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนออนไลน์ เช่น บ้านติดถนนบ้านติดทางรถไฟ เป็นต้น  

2) ด้านผู้สอน พบว่า คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยังคงมีปัญหาในเรื่องความ
เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

3) ด้านระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีความกังวลใจในการเรียนออนไลน์อาจท าให้
นักศึกษามีทักษะด้านปฏิบัติการแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนปกติ 

สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

1. การศึกษาผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ พบว่า การเรียนแบบผสมผสาน มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาเนื่องจาก
นักศึกษาบางส่วนเรียนแบบออนไลน์ (online) บางส่วนเรียนแบบในห้องเรียน (onsite) แต่ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้การประเมินแบบสอบ
ในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เสถียร พูลผล และปฏิพล อรรณพบริบูรณ์ (2563) ท่ีเสนอให้การเรียนแบบผสมผสาน
เป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความกังวลในการสอบออนไลน์ 

2. การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เสนอแนะถึงการอัพโหลดวิดีโอที่อาจารย์ผู้สอนให้
นักศึกษาสามารถดูย้อนหลังได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เสถียร พูลผล และปฏิพล อรรณพบริบูรณ์ (2563) ที่เสนอให้รูปแบบ
การสอนในช้ันเรียนโดยอัดคลิปไว้ให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนได้ 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัย ได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละประเด็น ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์เปรียบเที่ยบผลการเรียนหลังจากนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาในปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 พบว่า นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 ที่เรียนแบบผสมผสานระหว่างเรียนแบบออนไลน์ (online) และเรียนแบบในห้อง (onsite) มีระดับ ผลการเรียน
ที่ลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับนักศึกษารุ่นปี 2560–2561 ที่เรียนแบบในห้องเรียนปกติ สามารถพิจารณาได้ว่า การเรียนแบบ
ผสมผสาน (Hybrid Learning) มีผลกระทบต่อการเรียนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 ที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) ทั้งหมด ท าให้ผู้สอนประเมินผลโดยวิธีที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ออนไลน์ นักศึกษาจึงระดับผลการเรียนไม่แตกต่างกับปีการศึกษา 2560-2561 อย่างไรก็ตาม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ท่ีมีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) จะมีนักศึกษาบางส่วนมาเรียนแบบในห้อง (onsite) และบางส่วน
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เรียนแบบออนไลน์ (online) ซึ่งจัดประเมินผลส่วนใหญ่ แบบในห้อง (onsite) จึงเป็นผลให้ระดับผลการเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 
2563 ของนักศึกษารุ่นปี 2562 ลดลงมาก เมื่อเทียบกับนักศึกษารุ่นปี 2560-2561 

2. ศึกษาผลกระทบจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนของ
นักศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 
พบว่า 

2.1 ด้านนักศึกษา มีปัญหาในเรื่องสถานท่ีในการเรียนออนไลน์ และการเข้าถึงสัญญานอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ  
2.2 ด้านผู้สอน ยังคงมีปัญหาในเรื่องความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในระหว่างการสอนออนไลน์  
2.3 ด้านระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ นักศึกษามีความกังวลในใจเรื่องทักษะในการปฏิบัติการอาจ           

มีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนปกติ  
3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากแบสอบถาม

ข้อเสนอแนะของนักศึกษา พบว่า การเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ อาจได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
เครื่องมือในการทดลองปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงรูปแบบการสอนของอาจารย์ที่ควรมีการอัพโหลดวิดีโ อให้นักศึกษา
สามารถดูย้อนหลังได้  
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การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
A Study of Students’ Opinion Decision to Pursue Bachelor’s Degrees in 
International Engineering Programs at Suranaree University of Technology 
นันท์ธนะดี บุญญ์พุทธิพร1* 
Nanthanadee Bunphutthiporn1* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ช้ันปีท่ี 1–4 จ านวน 160 คน นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษา 
Royal Scholarship ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 60 คนและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 200 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 133 คน แบ่งออกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ช้ันปีท่ี 
1 – 4 จ านวน 87 คน (ร้อยละ 65.42) นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษา Royal Scholarship ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 23 คน (ร้อยละ 17.29) และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 23 
คน (ร้อยละ 17.29) โดยใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามการประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติภาคบรรยาย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน และร้อย
ละ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม นักเรียนและนักศึกษามีระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในแต่ละปัจจัยอยู่ใน
ระดับมาก และผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ โดยภาพรวม พบว่า เพศชาย            
มีค่าเฉลี่ย 4.60 เพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ ไม่แตกต่าง
กัน ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 4.60) เมื่อจ าแนกตามถิ่นท่ีอยู่ พบว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาใน
ประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย 4.53 ผู้ที่ก าลังศึกษาในต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.68 มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ส านักวิชาฯ แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) 
ส่วนผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68) และเมื่อจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 4.55, 4.65 ตามล าดับ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน 
นักศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ แตกต่างกัน โดยระดับมัธยมศึกษาให้ค่าเฉลี่ยปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55) ส่วนระดับอุดมศึกษาให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.65)  
 
1*ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 
1*Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province, Thailand, 30000 
*Corresponding author : nanthanadee@sut.ac.th 
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ค าส าคัญ: การตัดสินใจเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
Abstract  

The purpose of this research was to study students’opinion decision to pursue Bachelor’s Degrees in 
International Engineering Programs at Suranaree University of Technology and to compare the factors affecting 
such decisions.  The population consisted of 160 students in the international programs from the first year to 
the fourth year at Suranaree University of Technology, 60 overseas students applying for the 2021 Royal 
Scholarship, and 200 students from schools in Nakhon Ratchasima province.  The data were acquired from a 
sample group of 133 students by distributing questionnaires through online channels. These were grouped into 
87 undergraduate students from the International Program in Year 1 – 4, representing 65.42% of the sample 
group, 23 students from abroad applying for the Royal Scholarship for Undergraduate Degrees for the academic 
year 2021, which is 17.29%, and 23 students from local schools in Nakhon Ratchasima Province, representing 
17.29%. The research tool used for collecting data was Likert’s 5-point scale. A statistical analysis was carried 
out to determine the mean, standard deviation and percentage.  Results of this study showed that students 
have a high opinion level of factors to pursue bachelor’ s degrees in the International Engineering Programs at 
Suranaree University of Technology.  A comparison of results based on the demographic of the respondents 
including gender, country, graduate or undergraduate education level, it was found that there was some 
significance on their decision to study in the International Engineering Programs at Suranaree University of 
Technology. Classified by gender, male, and female students showed an average of 4.60 and 4.54, respectively. 
When classified by country, students in Thailand and abroad showed an average of 4.53 and 4.68, respectively. 
When classified by level of education, secondary school students and undergraduate students showed an 
average 4.55 and 4.65, respectively. 
 

Keywords: Decision to Pursue, Bachelor’s Degree, International Engineering Program, Suranaree University of  

                  Technology 

 
บทน า  

“การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล หากสังคม
และบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุก ๆ ด้านแล้ว สังคม และบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 
สามารถด ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ฯ พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2524  

รากฐานของชีวิตคือการศึกษา ความหมายนั้นบ่งบอกได้ว่าการศึกษานั้นส าคัญเพียงใด การศึกษาเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนา
บุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันภายในสังคมได้ ส าหรับสังคมของประเทศไทยเรานั้นถือได้ว่าเป็นสังคมที่มีการศึกษา
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เป็นพื้นฐานช่วยพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเรานั้นมีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ จะเห็นได้ชัดเจนว่าล าดับช้ันการพัฒนา เริ่มต้นที่การศึกษา คือการศึกษาพัฒนาคน 
กลุ่มคนท่ีมีการศึกษาพัฒนาประเทศ  

ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจึงเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญอีกช่วงหนึ่งของชีวิตทีต้ องไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคง สร้างอาชีพ การงาน รายได้ 
ความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิต และเป็นท่ียอมรับในสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ปัจจุบันการแข่งขันทางการศึกษาทวีความรุนแรงขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้เรียนเอง ไปจนถึงสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ท่ีจะต้องพยายามพัฒนาสถาบันเพื่อให้ตอบโจทก์ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด ด้วยการเพิ่มศักยภาพทั้งด้านบุคลากร สถานศึกษา การเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และการ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาตร์ 
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อน าข้อมูลที่ศึกษามานี้ ได้น ามาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียน
การสอน บุคลากร สภาพแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แก่ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจน เพื่อเป็นข้อมูลแก่สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการตอบโจทก์ความ
ต้องการของผู้เรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1.  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ช้ันปีท่ี 1 – 4 จ านวน 160 คน นักเรียนระดับอุดมศึกษา
ในต่างประเทศ ที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษา Royal Scholarship ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 60 คน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 200 คน 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามกลับท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 133 คน แบ่งออกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
นานาชาติ ช้ันปีที่ 1 – 4 จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 65.42 นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษา 
Royal Scholarship ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29 และนักเรียนจากโรงเรียน
ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ประกอบด้วย  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 4 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 ส ารวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 30 ข้อ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผ่านทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 

- การส่ง Email แบบสอบถามไปให้นักเรียนและนักศึกษาที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษา Royal Scholarship ประจ าปี
การศึกษา 2564 จ านวน 60 คน  

- การส่งไลน์ (Line) แบบสอบถามไปในกลุ่มไลน์ (Line) นักศึกษา ช้ันปีที่ 1 – 4 หลักสูตรนานาชาติ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 160 คน และกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 200 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยก าหนดลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน    ความพึงพอใจ 
5 คะแนน    มากท่ีสุด 
4     คะแนน    มาก 
3     คะแนน    ปานกลาง 
2 คะแนน    น้อย 
1 คะแนน    ปรับปรุง 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้กรณีศึกษาด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย จากนั้นจึงน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best & Kahn, 1986). ดังต่อไปนี้ 

  ค่าเฉลี่ย     ระดับความพึงพอใจ 
  4.51 - 5.00    มากที่สุด 
  3.51 - 4.50    มาก 
  2.51 - 3.50    ปานกลาง 
   1.51 - 2.50    น้อย 

   1.00 - 1.50    ปรับปรุง 
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4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบ จ าแนกตามเพศ ประเทศที่นักเรียนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ และ
ระดับการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของประชากรที่ส ารวจ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิจัย  

1.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. จบการศึกษาจากโรงเรียน 

3. จบการศึกษาจากประเทศ 

4. จบการศึกษาระดับชั้น 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
ความคิดเห็นของนักเรียน นักศกึษาที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

1.ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

2.ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

3.ด้านบุคลากร 

4.ด้านการประชาสัมพันธ ์

5.ด้านสภาพแวดล้อม 
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ตารางที่ 1  ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อที ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ             
พึงพอใจ 

1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี 4.48 0.64 มาก 
2 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย จากการจัดอันดับโดย

หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
4.25 0.74 มาก 

3 เป็นมหาวิทยาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ 4.37 0.68 มาก 
4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  
4.34 0.75 มาก 

5 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 4.30 0.76 มาก 
6 เปน็มหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน  4.37 0.75 มาก 
7 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนบัณฑิตได้งานท า 4.33 0.83 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 0.73 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ 
ดา้นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี
ส านักวิชาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.35, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73)  
 
ตารางที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อที ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

8 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 4.27 0.76 มาก 
9 มีการเรียนการสอนท่ีมีรายวิชาฝึกปฏิบัติจริง 4.47 0.71 มาก 
10 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนการศึกษา  4.46 0.74 มาก 
11 หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  4.37 0.73 มาก 
12 หลักสูตรที่เปิดสอนมีชื่อเสียง  4.24 0.76 มาก 
13 หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพและมีจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสม  4.36 0.73 มาก 
14 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม  4.22 0.85 มาก 
15 ความเพียงพอและทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอน  4.45 0.72 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 0.75 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ส านักวิชาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.35, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75)  
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ตารางที่ 3  ด้านบุคลากร 

ข้อที ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

16 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  4.36 0.75 มาก 
17 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นผู้น าท่ีมีชื่อเสียง  4.20 0.78 มาก 
18 คณาจารย์ของหลักสูตรมีผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับของสังคม  4.38 0.74 มาก 
19 คณาจารย์มีชื่อเสียงในวงการวิชาการ  4.26 0.79 มาก 
20 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีมิตรไมตรีจิตท่ีดี ช่วยเหลือเป็นอย่างดี  4.33 0.84 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ 

ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.31, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78)  
 
ตารางที่ 4  ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ข้อที ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
21 ได้รับค าแนะน าจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้เข้าศึกษา  4.25 0.93 มาก 
22 การไปแนะแนวของรุ่นพ่ีโรงเรียนหรือจังหวัด  4.17 0.92 มาก 
23 ได้รับค าแนะน าและชักชวนจากอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  
4.16 0.96 มาก 

24 การแนะแนวของทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เจ้าหน้าท่ี อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย  

4.11 1.00 มาก 

25 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น 
Facebook ของส า นักวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร์  และ  Facebook ของ 
International Engineering Program  

4.35 0.82 มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.93 มาก 

 
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ 

ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ส านักวิชาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.21, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.93)  
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ตารางที่ 5  ด้านสภาพแวดล้อม 

ข้อที ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

26 มีการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัยท่ีดี  4.47 0.73 มาก 
27 มีความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมโดยรอบของมหาวิทยาลัย  4.45 0.72 มาก 
28 มีพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยกว้างขวาง ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามร่มรื่น  4.54 0.64 มากที่สุด 
29 มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย มีสิ่ งอ านวยความสะดวก 

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน  
4.54 0.68 มากที่สุด 

30 สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและการคมนาคม  4.40 0.75 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.70 มาก 

 
จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ 

ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.48, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) 
 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ส านักวิชาฯ จ าแนกดังต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีส านักวิชาฯ จ าแนกตามเพศ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจข้อท่ี

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปจัจัยการเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จ าแนกตามเพศ

ชาย หญิง

ภาพลักษณ์ การเรียนการสอน บุคลากร ประชาสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม 
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จากรูปที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดั บ
ปริญญาตรี ส านักวิชาฯ จ าแนกตามเพศ โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 133 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.32 และเพศหญิง 98 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษามีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ ไม่แตกต่างกัน โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า เพศชายให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมสูงที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน (ค่าเฉลี่ย = 4.60) เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนเพศหญิงให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม          
สูงที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกว้างขวาง ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามร่มรื่น (ค่าเฉลี่ย = 4.54) เป็น
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีส านักวิชาฯ จ าแนกตามถิ่นท่ีอยู่ 
 

จากรูปที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ส านักวิชาฯ จ าแนกตามถิ่นที่อยู่ โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 133 คน จ าแนกเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ 
110 คน (ร้อยละ 82.71) และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ 23 คน (ร้อยละ 17.29) เมื่อจ าแนกตามถิ่นที่อยู่ พบว่า ความคิดเห็นของ
นักเรียน นักศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ แตกต่างกัน โดยภาพรวมเห็นได้ว่า ผู้ที่มีถิ่น
ที่อยู่ในประเทศให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสูงที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
กว้างขวาง ภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น (ค่าเฉลี่ย = 4.53) และการมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีสิ่งอ านวยกความสะดวก 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน (ค่าเฉลี่ย = 4.53) เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สูด ส่วนผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเป็นมหาวิทยาลัยที่ มีทุนสนับสนุนการศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย = 4.68) เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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รูปที่ 3  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีส านักวิชาฯ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 
จากรูปที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ส านักวิชาฯ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 133 คน จ าแนกเป็นระดับมัธมศึกษา 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 82.71 และระดับอุดมศึกษา 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความ
คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ แตกต่างกัน โดยภาพรวมจะเห็น
ได้ว่า ระดับมัธยมศึกษาให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสูงที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีสิ่งอ านวยกความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน (ค่าเฉลี่ย = 4.55) เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ส่วนระดับอุดมศึกษาให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.65) เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
1. เมื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ 

พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนและนักศึกษามีระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับมาก 
2. เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ โดยภาพรวม พบว่า เมื่อจ าแนกตามเพศ 

เพศชาย มีค่าเฉลี่ย 4.60 เพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ 
ไม่แตกต่างกัน ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด คือด้านสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 4.60) เมื่อจ าแนกตามถิ่นที่อยู่ พบว่า             
ผู้ที่ก าลังศึกษาในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย 4.53 ผู้ที่ก าลังศึกษาในต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.68 มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.53) ส่วนผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.68) และเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.55 ระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 4.65 พบว่าความคิดเห็น
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ของนักเรียน นักศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส านักวิชาฯ แตกต่างกัน โดยระดับมัธยมศึกษาให้
ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55) ส่วนระดับอุดมศึกษาให้ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.65) 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีส านัก

วิชาฯ โดยผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีส าคัญ และประเด็นที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี รองลงมาซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงด้านวิชาการและเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนบัณฑิตได้งานท าสูง และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติเป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก 
ประจ าปี พ.ศ.2563 (The 2020 Times Higher Education World University Ranking) ในระดับสาขาวิชาอย่างเป็นทางการ 
โดยในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จึงท าให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นการสร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือในสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวี สุขปาน (2556) พบว่า ปัจจัยด้าน
ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มีการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติจริง รองลงมาคือ เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนการศึกษา ความเพียงพอและทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพและมีจ านวนหน่วยกิตที่เหมาะสม หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอนมีช่ือเสียง และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสมเป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนที่ฝึกปฏิบัติจริง เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถน าไปใช้ปฏิบัติในการท างานได้จริง     
ซึ่งท าให้เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ในความสามารถของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศศิธร บูรณ์เจริญ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการปฏิบัติงานจริง 

3. ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คณาจารย์ของหลักสูตรมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับของสังคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีมิตรไมตรีจิตที่ดี ช่วยเหลือเป็นอย่างดี คณาจารย์มีชื่อเสียงในวงการวิชาการ และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าที่มีช่ือเสียงเป็นล าดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรได้
เสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ ออกมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อ
สร้างนักศึกษาท่ีเป็นเลิศให้มีความพร้อมด้านวิชาการและความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองของโลก หลักสูตรมีความยืดหยุ่นได้ตามสมัย 
คณาจารย์มีศักยภาพสูง เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนให้ได้มาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF (UK Professional 
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Standard Framework) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ไวฉลาด และ  จงดี โตอิ้ม (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่า ความมีชื่อเสียง ความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ในสถาบันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
อยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น Facebook ของ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ Facebook ของ International Engineering Program การได้รับค าแนะน าจากบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองให้เข้าศึกษา การไปแนะแนวของรุ่นพี่โรงเรียนหรือจังหวัด การได้รับค าแนะน าและชักชวนจากอาจารย์ เจ้ าหน้าที่ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการแนะแนวของทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เจ้าหน้าที่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นล าดับสุดท้าย 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันทางส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวกในการรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความรวดเร็ว และสามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที จึงได้สื่อสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรผ่านทางสื่อออนไลน์ ท าให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการ                    
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาภา อุตตมะกัลยา (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณชิยการราชด าเนิน ผลการวิจัยพบว่า ผลต่อการตัดสินใจจากด้านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก 

5. ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกว้างขวาง ภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น และ 
มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน ซึ่งทั้งสองข้อนี้เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มากที่สุด รองลงมาคือ มีการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่ดี มีความปลอดภัยจาก
สภาพแวดล้อมโดยรอบของมหาวิทยาลัย สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและการคมนาคมเป็นล าดับสุดท้าย ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยมีพื้นที่กว้างขวาง มีพรรณไม้มากมายขึ้นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของ
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรที่ช่วยกันปลูกเพื่อให้เกิดร่มเงา ท าให้มหาวิทยาลัยนั้นมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (บัวศรี) (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก หมายความว่า 
นักศึกษาต้องการที่จะศึกษาในสถาบันท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้การเรียน
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการท าวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาจากปัจจัยส่วนบุคคลเพียงบางส่วน โดยยังไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลแวดล้อม            

อันได้แก่ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกเข้าศึกษา ซึ่งเป็นอีกส่วน
หนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา นอกจากนี้ ควรเพิ่มปัจจัยด้านความภาคภูมิใจและความคาดหวังในอนาคต ซึ่งควรจะเพิ่มเติม
ในการท าแบบสอบถามในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

2. แนะน าให้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในแต่ละรอบของการรับเข้าศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลาง(TCAS) 
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Expectations and Satisfaction of Parents Whose Students Admission to Institute 
of Engineering, Suranaree University of Technology 
ธนัชวลัญชน ์ผันจะโปะ1* 
Tanatwalun Punjapho1* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในส านกัวชิา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์เข้าศึกษา
ต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย คือแบบสอบถามในการทดสอบตอนท่ี 
1 ตอบแบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามกระดาษให้ตอบในตอนที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ปกครองนักเรียน โดย
ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อใน
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส ารวจจากประชากรจ านวน 181 คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ด้วยการค านวนร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองที่เลือกเข้าศึกษาในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คือ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย มาเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 70 และทราบแหล่งข้อมูลข่าวสาร จากเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 67.80 และตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์เข้าศึกษา
ต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี ส ารวจจากประชากร จ านวน 105 คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมในครั้งนี้ 4.39 และค่า S.D.±0.65 ระดับพอใจมาก  
 

ค าส าคัญ: ผู้ปกครองนักเรียน วิศวกรรมศาสตร์ ความคาดหวังความพึงพอใจ 
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Abstract  

The research had an objective to study the expectation of parents whose students took part in an 
admission interview of the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, as well as to study the 
satisfaction with the Institute of the parents who accompanied their children to the interview.  The tools 
implemented in the research were questionnaires with open questions available in the forms of an online 
questionnaire in part 1 and a paper- based questionnaire in part 2.  The population used in the study is the 
parents of the students who come to the admission interview. The researcher bisects the interview in two parts. 
The first part is the expectation of the parents whose students took part in the admission interview at the 
Institute of Engineering.  The survey was conducted on 181 samples.  The data were collected and statistically 
analyzed to identify the percentage. The study found that the parent’s decision to allow their children to study 
in the Institute of Engineering, Suranaree University of technology is based mostly on the prestige of the 
university (70%) , and more than half of the parents (67.80%) receive the information about the university via 
the official university website.  The second part concerned the satisfaction of the parents who accompanied 
their children to the interview at the Institute.  The data were collected and statistically analyzed to identify 
the mean and the standard deviation. The population is 105 samples and the mean of the overall satisfaction 
is 4.39 and the S.D.±0.65 which can be interpreted as very satisfied. 
 

Keyword: Parents students, Engineering, Expectation, Satisfaction  

 

บทน า  
ตั้งแต่ปี ปีการศึกษา 2561 ได้มีระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง TCAS (Thai University Central Admission 

System) เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) ระบบ TCAS เป็นระบบกลางในการบริหารจัดการสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 รอบ แต่ละรอบ
จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ด้วยสถานการณ์ขณะนี้ มีหลายมหาวิทยาลัยได้มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันของตนเอง โดยเพิ่ม
จ านวนรับให้มากข้ึน ท าให้ผู้ปกครองมีอิทธิพลในการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของตนเอง แต่ละมหาวิทยาลัย
ได้มีการรับเพิ่มและขยายจ านวนรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นให้กับนักเรียนเพื่อเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตนเองชอบ จึงท าให้มีการ
แข่งขันและเพื่อโน้มน้าวผู้สมัครให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันของตนเองต่อไป (คู่มือ  TCAS64 ทปอ.ที่ประชุมจาก
อธิการบดีแห่งประเทศไทย) 

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก าลังเผชิญสภาวะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน
อย่างมาก ประชากรไทยในอนาคตจะเพิ่มในอัตราส่วนท่ีช้าลงไปเรื่อย ๆ อีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า อัตราการเพิ่มของประชากรไทย
จะใกล้เคียงกับศูนย์ และอาจเป็นไปได้ว่าอัตราเพิ่มของประชากรอาจจะลดลงไปจนต่ ากว่าศูนย์หรือติดลบ ประชากรไทยมีจ านวน
คงตัวในระยะเวลาอีกเพียงประมาณ 15 ปี (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, 2549, น. 34-41) ทั้งนี้ในระบบหลายปี
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างมาก นอกจากนี้การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ท าให้เกิด
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ประชากรถดถอย มีอัตราการเกิดน้อย ยิ่งส่งผลให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมีจ านวนลดน้อยลง ท าให้มีการแข่งขันจะ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
 ผู้วิจัยได้หาข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปี ท่ีนักเรียนได้สมัครเข้าเรียนในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ ในปีการศึกษา 2560 
มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,748 คน ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,314 คน ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 2,578 คน ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,489 คน ซึ่งแต่ละปีนั้นจะมีจ านวนไม่เท่ากันเนื่องจากมีสถานที่ให้
เลือกเรียนหลายแห่ง ส าหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักเรียนมาขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 1,073 คน ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 
2564 ซึ่งยังไม่หมดระยะเวลาการยืนยันเข้าศึกษาต่อ ซึ่งตามแผนรับของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาทั้งปีจ านวน 1,590 
คน (ระบบทะเบียนและประเมินผลศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2564)  ซึ่งแต่ละปีการศึกษา พบว่า ยัง
สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน แต่ยังต้องค านึงถึงผู้ปครองที่มีอิทธิพลกับการเลือกเข้าศึกษาในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จึงท าให้
มีการท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบรอบ TCAS รอบที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 ผู้วิจัยได้มีการศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่ให้
นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้จัด Campus ทัวร์ ส าหรับผู้ปกครอง เพื่อเยี่ยมชมสถานที่  ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้
นักเรียนที่มารับการสัมภาษณ์และมีความประสงค์จะไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชาฯ ที่เราเตรียมไว้ และจ านวนที่
รับเข้าศึกษาในรอบ TCAS รอบที่ 1 ในครั้งนี้รับจ านวน 1,100 คน และมาขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 1,073 คน ข้อมูล ณ วันที่ 27 
เมษายน 2564 ตามแผนของส านักวิชาฯ รับนักศึกษาทั้งปี 1,590 คน  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการวางแผนกลยุทธและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาต่อส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และให้บรรลุตามเป้าหมายและตามความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
วิธีการวิจัย การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
3. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
การวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนประชากรผู้ปกครองของนักเรียนประมาณ 2,500 คน และนักเรียน

ประมาณ 1,300 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ ในการวิจัยครั้งนี้ จะส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งตอนท่ี 1 
ส ารวจข้อมูลแบบสอบถามแบบออนไลน์ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 181 คน และตอนที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 สุ่มตัวอย่างแบบสอบถามแบบกระดาษ 
จ านวนผู้ปกครองตอบแบบสอบถามจ านวน 105 คน ซึ่งรายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อผลการวิจัย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่น านักเรียนมาเข้ารับ
การสัมภาษณ์ TCAS 1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2564 ในครั้ งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท า
แบบสอบถามของผู้ปกครองแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่น านักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีแบบสอบถามอยู่ 3 ส่วน โดยให้กรอกในระบบแสกน QR Code ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิภาค และอาชีพ รายไดต้่อเดือน สถานะ 
  ส่วนท่ี 2  ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง 
  ส่วนท่ี 3  เป็นค าถามแบบเปิด ใหแ้สดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจและของกลุ่มผู้ปกครองที่มีการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2564 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้กรอกแบบสอบถามเป็นกระดาษ หัวข้อใหญ่ มี 5 หัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้ันตอนการลงทะเบียน รายงานตัว และส่งเอกสาร จ านวน 4 ข้อย่อย 
 2. ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาฯ และช้ีแจงรูปแบบการสัมภาษณ์ จ านวน 6 ข้อย่อย 

3. ข้ันตอนการน าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ข้อย่อย 
4. อ่ืน ๆ จ านวน 2 ข้อย่อย 
5. ภาพรวมในการจัดการสอบสัมภาษณ์ในครั้งน้ี ท่านมีความพอใจในระดับ 

 โดยลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก 
พอใจปานกลาง พอใจน้อย ไม่พึงพอใจเลย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

   5 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
   4 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจน้อย 
   1 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พึงพอใจเลย 
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3. การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาวิจัย ได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการออกแบบสอบถามโดยสร้างในระบบ  Google Form          
ให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปสแกน QR-Code เพื่อกรอกลงในระบบ และได้จัดท าแบบสอบถามแบบกระดาษเป็นแบบเปิด         
ให้กรอกข้อมูลโดยเขียนลงแบบสอบถาม  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาวิจัย ได้เก็บข้อมลูในการวิเคราะห์ออกแบบ 2 ระบบ คือ 

1. เก็บข้อมูลและรวบรวมในระบบ Google Form แล้วน าผลมาวิเคราะห ์
2. เก็บข้อมูลแบบกระดาษแบบเปิด และน ามากรอกลงในระบบ Excel น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และผลการวิเคราะห์ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาวิจัยได้เก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้น าข้อมูลทั้งหมด ทั้ง 2 ตอนน ามาวิเคราะห์ผลการทดลอง    

ค่าหาเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อไป 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ในแต่ละตอนจะมีเนื้อหาและข้อความสรุปแตกต่างกันออกไป โดยมีข้อสรุป
ผลการวิจัยในแต่ละตอนนั้น จะท าแบบสอบถามที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปผลออกมาเป็นตอน ๆ ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ความคาดหวังในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2  

จากผลการส ารวจจ านวนผู้ปกครอง 181 คน เป็นเพศชาย จ านวน 77 คิดเป็นร้อยละ 57.20 และเพศหญิง จ านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.20 อายุอยู่ในช่วง 45-50 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.80 และภูมิล าเนาส่วนมากจะมาจาก นครชัยบุรินทร์ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) คิดเป็นร้อยละ 48.10 ประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.20 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,000-50,000 บาทมากที่สุด คิดเป็น 26.00 มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุดคือ บิดา/มารดา          
คิดเป็นร้อยละ 85.10  

 
ภาพที่ 1  ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียนเลอืกศึกษาต่อส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
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จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน ที่จะให้เลือกเข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 181 คน พบว่า เหตุผลที่ผู้ปกครองให้เลือกเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับ
ที่ 1 เพราะช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ อันดับที่ 2 เพราะช่ือเสียงของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60.60 อันดับที่ 3 ความโดดเด่นทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 43.30 อันดับที่ 4 หลักสูตรเป็นที่
น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 32.80 และอันดับที่ 5 มีอัตราได้งานท าสูง คิดเป็นร้อยละ 27.80 ตามล าดับ  

 
ภาพที่ 2  แหล่งข้อมูลขา่วสารและช่องทางที่ผู้ปกครองทราบข่าว 

 
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการส ารวจแหล่งข้อมูลข่าวสาร จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 181 คน พบว่า ผู้ปกครอง

ทราบข่าวสารจาก Website มทส. มาเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 67.80 รองลงมาเป็นการสื่อสารจากการประชาสัมพันธ์ของทาง
โรงเรียนที่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองได้ทราบ คิดเป็นร้อยละ 56.70 อันดับที่ 3 จาก Website ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มทส. คิดเป็นร้อยละ 50.60 อันดับที่ 4 จาก Facebook ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. คิดเป็นร้อยละ 33.30 และอันดับที่ 5 
จาก Facebook มทส. คิดเป็นร้อยละ 23.30 ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการส ารวจความคาดหวังของผู้ปกครองและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีข้อเสนอแนะ 2 ด้านดังน้ี 

ด้านหลักสูตร 
1. ผู้ปกครองอยากให้มีการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อจะไดน้ าไปพิจารณาในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ 
2. ผู้ปกครองอยากให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในการท างาน และแนะแนวทางการส าเร็จ

การศึกษาไปแล้ว สามารถเข้าท างานได้กับทุกหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. ผู้ปกครองอยากให้หลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตรและทุกสาขาวิชาฯ ได้รับการรับรองวิชาชีพ 
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ด้านการสอน 
1. ผู้ปกครองอยากให้มีการสอนเน้นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้คู่คุณธรรม เมื่อเด็กจบการศึกษาออกไปแล้ว 

เขาจะได้ใช้ความรู้ที่ได้รับในการประกอบอาชีพภายใต้หลักคุณธรรม เป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
2. ผู้ปกครองอยากให้มีการเพิ่มประสบการณ์การท างานให้กับนักศึกษา เช่น ฝึกงานก่อนไปท างานข้างนอก 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 1   

 ผู้ศึกษาวิจัยได้ส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ปกครองที่มีการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ในการส ารวจข้อมูลตอน
ที่ 2 นี้ ผู้ศึกษาวิจัยอยากจะทราบความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของกลุ่มผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ของนัก เรียน        
ว่ามีระดับความพึงพอใจระดับใด มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้น าข้อมูลไปศึกษาวิจัยต่อไป และหาแนวทางแก้ไขในทางใด ดังสรุป
ต่อไปนี ้
 จากข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ปกครอง แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองพอใจมากในภาพรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.39 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD ±0.65 อยู่ในระดับพอใจมาก ท าให้ทราบว่าระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในระดับพอใจมาก หัวข้อที่จะต้องปรับปรุงคือขั้นตอนการน าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย              
คิดค่าเฉลี่ย 4.25 ค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าทุกข้อ แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับพอใจมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความ             

พึงพอใจ 
1. ขั้นตอนการลงทะเบียน รายงานตัว และส่งเอกสาร 4.41 0.67 พอใจมาก 
1.1 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.56 0.60  
1.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการลงทะเบียน และรายงานตัว 4.29 0.69  
1.3 กระบวนการ/ขั้นตอนการส่งเอกสาร 4.33 0.66  
1.4 การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี 4.47 0.72  
2. ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาฯ และชี้แจงรูปแบบการสัมภาษณ ์ 4.44 0.67 พอใจมาก 

2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.59 0.58  
2.2 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม 4.55 0.62  
2.3 ความครบถ้วน/ชัดเจนของข้อมูลในการแนะน าส านักวิชาฯ 4.45 0.66  
2.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.33 0.72  
2.5 ระบบเสียง และสภาพโดยรวมภายในห้องจัดกิจกรรม 4.30 0.69  

2.6 ประโยชน์ท่ีได้รับในการจัดกิจกรรมนี้ 4.43 0.77  
3. ขั้นตอนการน าเย่ียมชมมหาวิทยาลัย 4.25 0.65 พอใจมาก 
3.1 ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการ 4.24 0.69  
3.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้ค าแนะน าประจ ารถ 4.30 0.66  
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ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความ             

พึงพอใจ 
ตารางที่ 1  (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม  

3.3 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้ค าแนะน าประจ าห้องสมุด 4.28 0.67  

3.4 ห้องสมุด เช่น การให้บริการ รูปลักษณ์ภายในอาคาร ความสมบูรณ์ 
     ของสื่อในการให้บริการ บรรยากาศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.28 0.63  

3.5 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้ค าแนะน าประจ าหอพักนักศึกษา 4.22 0.66  
3.6 หอพัก เช่น สถานท่ี บรรยากาศ ความปลอดภัย ความสะอาด สิ่งอ านวย 
     ความสะดวก สาธารณูปโภค การดูแลนักศึกษาของหอพัก 

4.27 0.67  

3.7 สถานท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน โรงอาหาร 4.24 0.64  

3.8 ระยะเวลาในการน าเยี่ยมชม 4.15 0.60  
4. อื่นๆ 4.46 0.61 พอใจมาก 
4.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดการสอบสัมภาษณ์ 4.48 0.61  
4.2 อาหาร เครื่องดื่ม 4.45 0.62  
5. โดยภาพรวมในการจัดการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ท่านมีความพอใจ 
    ในระดับ 

4.39 0.65 พอใจมาก 

 

สรุปผลการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองหรือญาติที่พานักเรียนหรือบุตรหลานมารับ              

การสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564        
ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 น้ัน ผู้วิจัยได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ความคาดหวังใน
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศกรรมศาสตร์ พบว่า เหตุผลที่ผู้ปกครองเลือกให้เข้าศึกษาต่อเป็น อันดับที่ 1 คือ 
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรองลงมาเป็นช่ือเสียงของส านักวิชา และตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับพอใจมาก ในด้านอื่นๆซึ่งประกอบด้วยการบริการอาหาร 
เครื่องดื่ม และความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดการสอบสัมภาษณ์  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองพบว่าความคาดหวังของผู้ปกครองและความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการทดลอง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ความคาดหวังในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า เหตุผลที่ผู้ปกครองเลือกให้
เข้าศึกษาต่อเป็นอันดับที่ 1 คือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรองลงมาเป็นช่ือเสียงของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในด้านผลงานวิชาการ มีหลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับ
และรู้จักมากยิ่งขึ้น ส านักวิชาฯ มีหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ Thailand Accreditation 
Body for Engineering Education (TABEE) และ Accreditation Board for Engineering & Technology (ABET) และเป็น
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มหาวิทยาลัยติดอันดับ 5 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันน าของทวีปเอเซียปี 2564 และติดอันดับที่ 
315-400 ของทวีปเอเซีย จัดอันดับโดย Times Higher Education (THE) ซึ่งได้แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
สุรนารี ท าให้ผู้ปกครองมีความคาดหวังในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยี           
สุรนารี และท าให้ผู้ปกครองมีความคาดหวังในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (คมคาย ค าก้อน และธีระ ภูดี, 2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัย
ต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งพบว่า ด้านวิชาการและช่ือเสียงของ
โรงเรียน และด้านกิจการนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการและการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน และจากการส ารวจแหล่งข้อมูลที่ผู้ปกครองรับรู้ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสูงที่สูดคือ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้ปกครองมีมากข้ึน ท าให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ข่าวสารจากเว็บไซต์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์นั้นมีมากขึ้นตามไปด้วย 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับพอใจมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และพอใจมากที่สุดคือด้านอื่น ๆ ได้แก่ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ส าหรับบริการ
ผู้ปกครองและนักเรียน มีสถานที่และห้องประชุมกว้างขวางในการรองรับผู้ปกครอง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.61 เป็นระดับความพึงพอใจมาก และผู้วิจัยได้น ารวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเพื่อน าไปปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์เรียน และเพื่อจะได้น าไปศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งได้กล่าวในหัวข้อย่อยถัดไป 

ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1.1 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แบบสื่อออไลน์ให้มากขึ้น รวมทั้งมีการแจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม ผลงานทางวิชาการ ข่าวการไปประกวดแข่งขันต่างๆ ให้กับ
ผู้ปกครองได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

1.2 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ควรท าการประชาสัมพันธ์เรื่องที่ผู้ปกครองยังไม่ทราบข้อมูลบางเรื่อง                
ผ่านสื่อที่เหมาะสม เช่น เรื่องช่ือเสียงของศิษย์เก่า เรื่องการบริการจัดหางานพิเศษในระหว่างการศึกษา เรื่องการมีหอพักของ
มหาวิทยาลัยให้บริการ เรื่องทุนเรียนฟรี และเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ผู้ปกครองได้ทราบ 

1.3 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ควรจะเพิ่มเวลาในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อผู้ปกครองจะได้
ทราบว่าอาคารที่จะใช้ในการเรียนการสอนอยู่ห่างไกลกันมากน้อยเพียงใด มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอส าหรับนักศึกษามีระบบ
สารสนเทศ สะดวกสบาย มีห้องสมุดรองรับ มีที่พักส าหรับนักศึกษาเพียงพอ สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ควรมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีการเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมด้วยทุกปี เพื่อได้แจ้งข่าวสาร แนะน าหรือ
ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองควรทราบเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 หาวิธีการออกแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองในการตอบแบบสอบถามกลับ เพื่อจะได้

แบบสอบถามกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดและครบถ้วน 
  2.2 ควรท าการวิจัยเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อศึกษาแนวโน้ม และข้อเสนอแนะต่างๆ                

ของความคาดหวังของผู้ปกครองและความพึงพอใจในการน าบุตรหลานมาศึกษาต่อที่ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้ทราบว่าควรปรับปรุงและส่งเสริมด้านใดเป็นส าคัญและมากที่สุด เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่อ งต่างๆ           
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง และเป็นการรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่กับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป 

  2.3 ข้อค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามแต่ละปีอาจมีการปรับเพิ่มเติมบางส่วน เพื่อให้มีความเหมาะสม เข้ากับ
สถานการณ์ และสามารถสะท้อนความพึงพอใจของผู้ปกครองในแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้น 
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การวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
Analysis of Graduation Rates and Cumulative GPA at Graduation of 
Undergraduate Students, Institute of Engineering, Suranaree University of 
Technology 
สรัญญา อินทโชติ1* 
Saranya Intachot1* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าและเกรดเฉลี่ย
สะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มประชากร
ที่ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้คือ นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 12 ภาค
การศึกษา ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 จ านวน 5,173 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสรุปผลการวิจัยได้ว่าค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษากลุ่มนี้
อยู่ที่ประมาณ 2.81 นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างน้อย นั้นหมายถึงมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ และยังคงต้องใช้ทรัพยากรร่วมกับนักศึกษาในรุ่นถัดไป          
จึงอาจส่งผลให้ทรัพยากรบางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมไปถึงการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีอาจไม่ทั่วถึงเนื่องจาก
จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับ เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา พบว่า เพศไม่มี
ผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษากลุ่มนี้ 
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Abstract  

The purpose of this research was to analyze the graduation rate compared to the number of first-time students 
and the cumulative GPA upon graduation of undergraduate students, Institute of Engineering, Suranaree University of 
Technology.  The population in this research was 5,173 students in 4-year bachelor's degree programs who graduated 
within 12 semester enrolled during the academic year 2012-2016. Statistics used in data analysis were percentage, mean 
and standard deviation. In conclusion, the research results show that the average cumulative GPA at graduation of the 
students was about 2.81. Students had a graduation rate within 12 semester less than 50 percent of the number of 
first-time students. This rate was relatively low and implied that there will be students who were still studying in the 
system, which need to share resources with students in the next batch. This may result in some resources being 
insufficient to use. Including the counseling of the advisors that may not be thorough due to the increasing number of 
students. The analyzing the relationship between sex and cumulative GPA at graduation, It was found that gender had 
no effect on the cumulative GPA at graduation of this group of students. 
 

Keywords: Graduation rate, Cumulative GPA, Undergraduate, Engineering 

 
บทน า  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพ                  
ในการบริหาร ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการด าเนินงาน เป็นชุมชนทางวิชาการที่ เป็นแหล่งรวมผู้รู้  ผู้ เรียน และ                    
สรรพวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม มีปณิธานอันมั่นคงที่จะด ารงความเป็นเลิศใน
ทุกภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนามนุษยชาติ           
ช่ัวนิรันดร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และผลิตบุคลากรขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยมีระบบการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น บุคลากร ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สื่อการสอน ฯลฯ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นแบบระบบไตรภาค 1           

ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส านักวิชา 1 ใน 8 ส านักวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่รับผิดชอบในการผลิต
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยที่ผ่านมามีสัมฤทธิ์การผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานไปแล้วกว่า  
สองหมื่นคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของจ านวนการผลิตบัณฑิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วทั้งสิ้น 21 รุ่น จ านวนผู้ส าเร็จแต่ละรุ่นอยู่ที่ประมาณ 
1,500-2,000 คน แต่ในจ านวนนี้มีทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามแผนการเรียนของหลักสูตร และส าเร็จการศึกษา
หลังระยะเวลา ผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยใน
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 12 ภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 ในหลักสูตรของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 22 หลักสูตร โดยในแต่ละ
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หลักสูตรก าหนดแผนการศึกษาไว้ที่ 12 ภาคการศึกษา หากนักศึกษาเรียนผ่านครบทุกรายวิชาตามแผนภายใน 12 ภาคการศึกษา 
หมายถึงนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนที่หลักสูตรก าหนดไว้ โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นอัตราการส าเร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา  

ผลที่ได้จากการวิจัย ผู้บริหารของส านักวิชาฯ สามารถน าไปคาดการณ์ถึงความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันใน
มหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือปรับปรุงหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่มี
อัตราการส าเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาที่ต่ า อีกทั้งผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อเกรด
เฉลี่ยสะสม อาจเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนการสอนของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี        

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559  

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษา ของกลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ภายใน 12 ภาคการศึกษา 

3. เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากร  

ประชากรที่น ามาวิจัยคือนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 22 หลักสูตร ของส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 จ านวน 11,909 คน โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 

12 ภาคการศึกษา จ านวน 5,173 คน เป็นเพศชายจ านวน 2,778 คน และเพศหญิงจ านวน 2,395 คน  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ครั้งนี้ มาจากระบบทะเบียนและประเมินผล ของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-

2559 ดังนี ้

1) ข้อมูลของนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4 ปี จ าแนกตามเพศ ประเภทการรับเข้า หลักสูตร 

ที่เรียน สถานภาพการศึกษา 

2) ข้อมูลของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล จ านวนคน สาขาวิชา           

ที่สังกัด หลักสูตรที่เรียน ประเภทการรับเข้า และเกรดเฉลี่ยเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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3. การวิเคราะห์ผล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ 

ผ่านฟังก์ชัน Pivot Table และทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ด้านเพศต่อเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาด้วยฟังก์ชัน 

Data Analysis  

4. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

1) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) เพื่อพรรณนาข้อมูลจาก

การวิเคราะห์ที่น าเสนอในรูปแบบตารางหรือกราฟ  

2) การทดสอบสมมติฐาน เพศมีผลต่อคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ฟังก์ชัน 

Data Analysis t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 
ผลการวิจัย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 
2555-2559 โดยจ าแนกตามสถานภาพการศึกษา เพื่อให้เห็นภาพรวมของกลุ่มประชากรที่น ามาวิจัย ดังภาพที่ 1  

 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตามสถานภาพการศึกษา 
 

จากภาพที่ 1 สรุปได้ว่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา เป็นดังนี้ ปีการศึกษา 2555 ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาร้อยละ 33.40 ปีการศึกษา 2556 ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาร้อยละ 44.53 ปีการศึกษา 2557 
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาร้อยละ 47.04 ปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาร้อยละ 43.15 ปีการศึกษา 
2559 ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาร้อยละ 47.18 ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ในทุกปีการศึกษาอัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 
12 ภาค ยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของนักศึกษาแรกเข้า 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 พบว่า มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษาเท่ากับ 33.40, 44.53, 47.04, 
43.15 และ 47.18 ตามล าดับปีการศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลารวมทั้งสิ้น 5,173 คน 
เป็นเพศชาย 2,778 คน เพศหญิง 2,395 คน เห็นได้ว่า สัดส่วนการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง
ในทุกปีการศึกษา ทั้งนี้เพราะจ านวนนักศึกษาแรกเข้าของเพศชายมากกว่าเพศหญิง เมื่อวิเคราะห์หาร้อยละการส าเร็จการศึกษา 
จากกลุ่มเพศชายต่อจ านวนรับแรกเข้าของเพศชายและเพศหญิงต่อจ านวนรับแรกเข้าของเพศหญิง พบว่า  เพศหญิงมีอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาเฉลี่ยรวมมากกว่าเพศชาย แต่มีแนวโน้มลดลงในปีการศึกษา 2558 และ 2559  

ค่าเฉลี่ยผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษากลุ่มนี้ เฉลี่ยรวมทุกปีการศึกษาอยู่ท่ี 2.81 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง หาก
พิจารณาจากค่าในแต่ละปีการศึกษา พบว่า ในแต่ละปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาอยู่ใน
ค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละปีการศึกษาก็ใกล้เคียงกัน สื่อถึงการกระจายของข้อมูลคะแนน
เฉลี่ยสะสมของนักศึกษาท่ีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในทุกปี 

เมื่อจ าแนกผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ตามช่วงคะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 46.22 มีเพียง 386 คน หรือร้อยละ 7.46 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.50 -4.00           
ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ เป็นนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2546) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง
ปีการศึกษา 2555-2559 

ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า   2,018    2,113    2,402    2,695    2,681  11,909  
เพศชาย     1,229      1,161      1,251      1,499      1,420   6,560  
เพศหญิง       789        952      1,151      1,196      1,261   5,349  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา      674       941    1,130    1,163    1,265   5,173  

เพศชาย       384        498        567        651        677   2,778  
เพศหญิง       290        443        563        511        584   2,395  

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา 33.40 44.53 47.04 43.15 47.18 43.06 
เพศชาย 56.97 52.92 50.18 55.98 53.52 53.93 
เพศหญิง 43.03 47.08 49.82 43.94 46.17 46.07 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายใน 12 ภาคการศึกษา  
(เพศชายต่อจ านวนรับแรกเขา้ของเพศชาย) 

31.24 42.89 45.32 43.43 47.68 42.13 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา  
(เพศหญิงต่อจ านวนรับแรกเข้าของเพศหญิง) 

36.76 46.53 48.91 42.73 46.31 44.31 

ค่าเฉลี่ยผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา (GPAX) 2.78 2.81 2.84 2.80 2.83 2.81 
SD GPAX 0.423 0.393 0.402 0.401 0.403 0.403 

Max 3.99 3.84 3.99 3.91 3.98 3.99 
Min 2.02 2.02 2.04 2.02 2.10 2.02 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามช่วงคะแนนเฉลี่ยสะสม       
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ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

2.00-2.49 193 222 242 293 285 1,235 
2.50-2.99 298 437 519 538 599 2,391 

3.00-3.49 127 218 278 254 284 1,161 
3.50-4.00 56 64 91 78 97 386 

 
3. วิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษา ภายใน 12 ภาคการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ โดยจ าแนกตามหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 22 หลักสูตร พบว่า  หลักสูตรที่มีอัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 มีจ านวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร และหลักสูตรที่มีอัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 มีจ านวนทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ดังภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละการส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา แยกตามหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา 
 
4. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา จ าแนกตามหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า

หลักสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา ช่วงคะแนนที่ 3.00-3.49 มีจ านวน 2 หลักสูตร ช่วงคะแนนที่ 
2.50-2.99 จ านวน 19 หลักสูตร และช่วงคะแนนท่ี 2.00-2.49 จ านวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 2 

 
 
 
 
 



  
 

   356            

 

โมกวิชาการ’64 
ตารางที่ 2  แสดงขอ้มูลค่าเฉลี่ยผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา จ าแนกตามหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา  

 

หลักสูตร N 2555 2556 2557 2558 2559  GPAX SD MAX MIN 

วศ.เคมี 45 3.34 3.29 3.08 3.25 3.25 3.20 0.346 3.84 2.53 

วศ.ปิโตรเลียมและเทคโนโลยธีรณี 231 3.06 3.23 3.13 3.11 3.02 3.12 0.389 3.95 2.09 

วศ.ไฟฟ้า 552 2.82 2.98 3.02 3.02 2.94 2.96 0.355 3.97 2.02 

วศ.พอลิเมอร์ 66 2.98 2.79 2.94 2.71 3.12 2.90 0.429 3.91 2.25 

วศ.เครื่องกล 505 3.00 2.80 2.78 2.94 2.95 2.89 0.373 3.96 2.12 

วศ.อากาศยาน 268 2.86 2.82 2.88 2.89 2.95 2.89 0.404 3.93 2.12 

วศ.อุตสาหการ 404 2.77 2.80 2.83 2.83 2.91 2.83 0.342 3.87 2.19 

วศ.โลหการ 137 2.84 2.91 2.75 2.76 2.83 2.81 0.420 3.91 2.12 

วศ.ธรณ ี 214 2.64 2.74 3.05 2.70 2.75 2.81 0.452 3.97 2.04 

วศ.เกษตรและอาหาร 67 2.80 2.62 2.92 2.86 2.76 2.80 0.470 3.87 2.08 

วศ.โยธา 463 2.66 2.73 2.76 2.71 2.93 2.78 0.373 3.87 2.07 

วศ.คอมพิวเตอร์ 426 2.77 2.81 2.81 2.72 2.75 2.77 0.450 3.99 2.02 

วศ.โทรคมนาคม 398 2.58 2.81 2.79 2.77 2.82 2.76 0.383 3.99 2.05 

วศ.ขนส่งและโลจิสติกส ์ 447 3.11 2.79 2.84 2.70 2.68 2.76 0.394 3.98 2.02 

วศ.อิเล็กทรอนิกส ์ 95 2.74 2.69 2.85 2.82 2.67 2.76 0.414 3.84 2.14 
วศ.สิ่งแวดล้อม 125 2.77 2.66 2.80 2.73 2.76 2.74 0.422 3.85 2.11 
วศ.เมคคาทรอนิกส์ 100  2.49 2.76 2.69 2.65 2.67 0.405 3.78 2.06 
วศ.ยานยนต ์ 215 2.52 2.66 2.56 2.69 2.75 2.65 0.326 3.80 2.10 
วศ.การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 191 2.69 2.50 2.62 2.55 2.66 2.62 0.331 3.92 2.06 
วศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 61  2.67 2.71 2.48 2.26 2.59 0.321 3.66 2.10 
วศ.เซรามิก 156 2.61 2.62 2.62 2.53 2.49 2.57 0.328 3.74 2.02 

วศ.เครื่องมือ 7   2.39 2.58  2.47 0.222 2.75 2.14 

ภาพรวม 5,173 2.78 2.81 2.84 2.80 2.83 2.81 0.403 3.99 2.02 

 
5. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้านเพศต่อเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ภายใน 12 ภาคการศึกษา ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ฟังก์ชัน Data Analysis t-Test: Two-Sample Assuming Unequal 
Variances พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาของทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ในทุกปีการศึกษา คืออยู่ที่
ประมาณ 2.80 โดยทั้ง 5 ภาคการศึกษา มีผลค่า P-value มากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อเกรด
เฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสัมพันธ์ต่อเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

 ค่าเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา 2.80 2.75 2.82 2.80 2.85 2.82 2.81 2.79 2.83 2.83 
 ความแปรปรวน 0.188 0.166 0.158 0.151 0.175 0.149 0.173 0.144 0.161 0.164 
 จ านวนนักศึกษา 384 290 498 443 567 563 651 512 678 587 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ตั้งสมมตฐิานไว้ 0  0  0  0  0   
จ านวนค่าอิสระ 641  931  1122  1136  1234   

t Stat 1.486  0.723  1.036  0.922  -0.054   
P(T<=t) one-tail 0.069  0.235  0.150  0.178  0.478   

t Critical one-tail 1.647  1.646  1.646  1.646  1.646   

P(T<=t) two-tail 0.138 0.470 0.300 0.357 0.957 
t Critical two-tail 1.964  1.963   1.962   1.962   1.962   

 
สรุปผลการวิจัย  
 วิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา 

1. อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาพรวมไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งยังเป็นอัตราการส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ค่อยข้างต่ า  โดยเพศหญิงมี
อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาเฉลี่ยรวมมากกว่าเพศชาย แต่มีตัวเลขที่ไม่ห่างกัน และในบางปีการศึกษาเพศชายก็มี
อัตราการส าเร็จการศึกษามากกว่าเพศหญิง ผู้วิจัยจึงสรุปว่า เพศไม่มีผลต่ออัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ภายใน 12 
ภาคการศึกษา ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 

2. ผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 12 ภาคการศึกษา อยู่ท่ี 2.81 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงในนักศึกษากลุ่มนี้ 

3 .  จ ากกา รทดสอบปั จ จั ยส่ วนบุ คคลด้ าน เพศด้ วย  t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances                 
สรุปได้ว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี) ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-
2559 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยอ้างอิงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องใน               

บางประเด็น ดังนี้ 
1. จากผลศึกษาและวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 พบว่า อัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา มีไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งถือเป็นจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในเกณฑ์     
4 ปี ที่ค่อนข้างน้อย และนั่นหมายถึงจะมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ และยังคงต้องใช้ทรัพยากรร่วมกับนักศึกษาในรุ่นถัดไป          
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จึงอาจส่งผลให้ทรัพยากรบางอย่างไม่เพียงพอ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ และรวมไปถึงการให้ค าปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาท่ีอาจไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีนักศึกษาจ านวนเพิ่มขึ้น  

2. จากผลศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษา ของกลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็ จ
การศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมส่วนใหญ่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 2.81 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงใน
นักศึกษากลุ่มนี้ เมื่อจ าแนกตามหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 22 หลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา ช่วงคะแนนที่ 3.00-3.49 มีจ านวน 2 หลักสูตร ช่วงคะแนนที่ 2.50-2.99 จ านวน 19 
หลักสูตร ช่วงคะแนนท่ี 2.00-2.49 จ านวน 1 หลักสูตร ในประเด็นนี้ผู้วิจัยเพียงน าเสนอให้เห็นภาพรวมของเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 
หากจะสรุปผลในประเด็นนี้ ยังต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา เช่น ความรู้ก่อนเข้าศึกษา การใฝ่เรียนรู้ 
เนื้อหาของหลักสูตร สภาพแวดล้อมทางการศึกษา และอื่น ๆ จึงจะสรุปได้อย่างแน่ชัดยิ่งขึ้น 

3. จากผลศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ความแตกต่างทางเพศไม่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ที่ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา) ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 เนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระหว่างชายและหญิง ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเพศแต่อย่างใด สอดคล้องกับ  กันตพัฒน์ เหล่าวิชารัตน์ และขวัญเมือง 
โพธิ์ย้อย (2562) ที่กล่าวว่า ความแตกต่างทางเพศของนักศึกษาของโรงเรียนอาชีวะเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก           
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลของการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจากการเรียนมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความแตกต่าง
ทางเพศ เช่นเดียวกับ วราภรณ์ ลวงสวาส, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, และชัยพจน์ รักงาม (2561) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร บุคลากร ของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ในการให้ค าปรึกษา ช้ีแนะกรอบแนวคิด และตรวจสอบ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา และของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลการท าวิจัยครั้งนี้  

เอกสารอ้างอิง 
กันตพัฒน ์เหล่าวิชารตัน์ และขวัญเมือง โพธ์ิย้อย. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของโรงเรียนเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารมหาจุฬาทรรศน,์ 6(10), 5305-5323. 
สืบค้นได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/download/225061/162285/. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2546). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 . สืบค้นได้
จาก http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=712. 

วราภรณ์ ลวงสวาส, สฎายุ ธีระวณิชตระกลู, และชัยพจน์ รักงาม. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มมร., 6(1), 238-254. สืบค้นได้จาก
http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/226. 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/download/225061/162285/
http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=712
http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/226


  
 

   359            

 

โมกวิชาการ’64 

การศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน ของพนักงานสายสนับสนุน                    
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บทคัดย่อ 

องค์กรที่ประสบความส าเร็จได้นั้น สิ่งส าคัญที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จคือ ความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กรของคนท างาน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความอยู่ดี  มีสุข และความผูกพันของพนักงาน         
สายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรของ
พนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ทบทวน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร และใช้เครื่องมือแบบส ารวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรระดับตัวบุคคล หรือที่เรียกว่า Employee 
Engagement on Meter: Emo-Meter ซึ่งใช้วัดระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันของพนักงานในองค์กร โดยรวบรวมข้อมูล
ประชากรคือพนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 46 คน ซึ่งแบ่งเป็นประเภท
พนักงานประจ า 25 คน และประเภทพนักงานช่ัวคราว 21 คน ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่า ระดับด้านความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (Emo-meter: EMO) พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพนักงานประเภทพนักงานประจ าอยู่ในระดับสูง = 3.80 ประเภทพนักงานช่ัวคราวอยู่ในระดับปานกลาง = 3.57  ส าหรับ
การรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กร (Perceived Organization Support: POS) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพนักงานประเภท
พนักงานประจ าอยู่ในระดับสูง = 3.70 ประเภทพนักงานช่ัวคราวอยู่ในระดับปานกลาง = 3.12 โดยสรุปผลการวิจัยพบว่า พนักงาน
ประจ ามีค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งในส่วนของระดับความอยู่ดี มีสุข และผูกพัน และการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรมากกว่า
พนักงานช่ัวคราวโดยอยู่ในระดับสูง ในขณะที่พนักงานช่ัวคราวอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ค าส าคัญ: ความอยู่ดีมีสุข ความผูกพันองค์กร พนักงานสายสนับสนุน 
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Abstract 

An organization that succeeds is essentially a process that drives the happiness and engagement of its 
employees. The objectives of this research were 1) To study the well-being, happiness, and organizational 
commitment levels of the support staff in the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology         
2) To study the perceived organization support: POS of the support staff in the Institute of Engineering, Suranaree 
University of Technology. This research can be categorized as descriptive research. The literature review was 
conducted using the staff database and an organizational diagnosis tool, namely Employee Engagement on 
Meter, or Emo-Meter which is for gauging the well-being, happiness, and organizational commitment levels of 
the staff in the organization. The study group was 46 support staff members in the Institute of Engineering, 
Suranaree University of Technology, 25 of which are permanent staff members and 21 of which are temporary 
staff members. The data was then statistically analyzed using frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The results of the research were as follows, the Emo-Meter indicates that the average well-being, 
happiness, and organizational commitment score of the permanent staff is high (3.80). Meanwhile, the average 
well-being, happiness, and organizational commitment score of the temporary staff is moderate (3.57). The 
analysis of the perceived organization support (POS) shows that the average score given by the permanent staff 
is high (3.70), while the average score given by the temporary staff is moderate (3.12). In summary, the 
permanent staff has higher levels of well-being, happiness, and organizational commitment and the perceived 
organization support than the temporary staff, score of the permanent staff is high whose score of the temporary 
staff stay in the moderate area. 
 

Keywords: Well-being, Organizational Commitment, Support Staff  

 

บทน า  
องค์กรที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานได้นั้น สิ่งส าคัญที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จคือ 

ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของคนท างาน อย่างไรก็ตามความสุขของคนท างานอาจมีเงื่อนไขหรือเกณฑ์บางอย่างที่ต้องการ
มากกว่าบุคคลโดยทั่วไป (ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา, 2550) ระบุว่า ความสุขคนท างาน หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึกของ
คนท างาน ที่ต้องการให้ตนเป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทั่วไป การได้ท างานในที่ท างานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า การเข้าถึง
โอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง การมีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตาและกรุณา การมีเพื่อนร่วมงานที่จริงใจ การได้รับสวัสดิการ            
ที่พอเพียง และการได้รับความปลอดภัยจากการท างาน ซึ่งถ้าคนท างานได้รับสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง 
คนท างานก็จะท างานอย่างมีความสุข และ (เรือนขวัญ อยู่สบาย และกัญชพร ศรมรณี, 2561) สรุปความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง 
ความรู้สึกผูกพันระหว่างบุคลากรที่มีต่อองค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การด าเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรแต่ละองค์ประกอบจะประกอบไปด้วย ความรู้สึกว่าตนเอง 
(บุคลากร) เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การยอมรับเป้าหมายและนโยบายการบริหารขององค์กร พร้อมทั้งมีการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 
ความพยายามในการปฏิบัติงาน และบุคลากรก็มีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งขององค์กร 
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ปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งองค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บุคลากรต้องมีความผูกพันและรักองค์กรพร้อมที่จะ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่องค์กร การมุ่งเน้นบุคลากรทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมของบุคลากร เพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานที่มี
ความปลอดภัยและเกื้อหนุนต่อการท างานและความผูกพันของบุคลากร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญ ต้องมี
การบริหารและพัฒนาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ท าความเข้าใจปัจจัยที่ท าให้ บุคลากร
เหล่านั้นเกิดความผูกพันกับองค์กร พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการด้านชีวิตและการท างาน เพื่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขในระดับ
บุคคล ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

จากความส าคัญของบุคลากรดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาระดับความอยู่ดี มีสุ ข และความผูกพัน ของบุคลากร                
สายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ               
มีสภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น รวมถึงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้สามารถท างานได้สอดคล้ องต่อความ                
พึงพอใจของบุคคล และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาบทความของ (บ ารุง สาริบุตร 
และกีรติกร บุญส่ง, 2558) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพือ่ศึกษาระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันของพนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยทบทวนข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร และใช้เครื่องมือ

แบบส ารวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรระดับตัวบุคคล (Organization Diagnosis) หรือที่เรียกว่า Employee Engagement on 
Meter: Emo-Meter ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  การศึกษาในงานวิจัยนี้ได้เน้นถึง 1) คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของประชากร  2) ระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันต่อองค์กร “Emo-meter” (Employee Engagement on 
Meter) และ 3) ระดับการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กร “POS” (Perceived Organization Support) โดยรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ประชากรคือ พนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จ านวน 46 คน ซึ่งแบ่งเป็นประเภทพนักงานประจ า 25 คน และประเภทพนักงานช่ัวคราว 21 คน ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งตามประเภทการจ้าง
ประกอบด้วย 1. ประเภทพนักงานประจ า และ 2.ประเภทพนักงานช่ัวคราว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปี พ.ศ. เกิด (Generation), ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส จ านวนผู้อยู่ภายใต้

อุปการะ ประเภทการจ้าง ประเภทของพนักงาน อายุงานปัจจุบัน อายุงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน/หน่วยงานในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ได้
เลื่อนระดับ/ต าแหน่งครั้งล่าสุด (ได้แก่ เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนจากลูกจ้างช่ัวคราวเป็นพนักงานประจ า) สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ/การเงินในปัจจุบัน 

2. ปัจจัยด้านความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันต่อองค์กร “Emo-meter” 

 การได้รับการดูแลจากองค์กรเป็นอย่างดี (Well-Being:BE) 

 การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีช่ือเสียง (Belonging:BL) 

 ความอยากทุ่มเทกายใจในการท างาน (Doing the Best: BS) 
3. การรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนนุจากองค์กร “POS” ประกอบด้วย 
- ปัจจัยการอยากทุ่มเทกายใจในการท างาน ได้แก ่

 สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดบัถัดไป Relationship with Supervisor (RS) 

 สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน Relationship with Colleague (RC) 

 ความมั่นคงในการท างาน Job Security (JS) 

 ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน Work-life Balance (WL) 

 สภาพการท างาน Work Environment (WE) 

 สวัสดิการ Benefit (BF) 

 ผลตอบแทนท่ีได้จากการท างาน Compensation (CO) 
- ปัจจัยจูงใจ ได้แก ่

 งานมีความท้าทาย Challenge Work (CW) 

 ความชัดเจนในหน้าที่และอ านาจตามความรับผิดชอบ Clear Accountability (CA) 

 ภาพลักษณ์องค์กร Corporate Image (CI) 

 การสื่อสารภายในองค์กร Internal Communication (IC) 

 โอกาสในการพัฒนา Development Opportunity (DO) 

 การไดร้ับการยอมรับนับถือ Respect from Others (RO) 

 ความก้าวหน้าในงาน Career Growth (CG) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนในแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Sating Scale) 
ระดับสูง 3.68-5.00       ความอยู่ดี มีสุข และความผกูพันระดับสูง ต้องรักษาไว ้
ระดับกลาง 2.34-3.67   ความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันระดับปานกลาง ต้องปรับปรุงเพื่อปรับระดับให้อยู่ในระดับสูง 
ระดับต่ า 1.00-2.33       ความอยู่ดี มีสุข และความผกูพันระดับต่ า มีความเสี่ยงสูง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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เกณฑ์ก าหนดการให้คะแนนความพึงพอใจของตนเองท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ  
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีอตัราก าลังบุคลากรรวมทั้งสิ้น 217 คน โดยเป็นพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 48 แบ่งเป็น

ประเภทพนักงานประจ า มีจ านวน 27 คน และประเภทพนักงานช่ัวคราว มีจ านวน 21 คน ซึ่งจากการส ารวจพนักงานสายสนับสนุน
โดยใช้ประชากรจ านวน 46 คน ประกอบด้วย ประเภทพนักงานประจ า 25 คน และประเภทพนักงานช่ัวคราว 21 สามารถแสดง
คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรได้ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  คุณลักษณะพนักงานสายสนบัสนุนของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะประชากร 
ประเภทพนักงานประจ า ประเภทพนักงานชั่วคราว 

จ านวน (n=25) ร้อยละ จ านวน (n=21) ร้อยละ 
ช่วงอาย ุ     

พ.ศ. 2489-2507 (Baby Boomer) 1 4.00 0 0.00 
พ.ศ. 2508-2522 (Generation X) 18 72.00 0 0.00 
พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y) 6 24.00 19 90.48 
พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป (Generation Z)   2 9.52 

สถานภาพครอบครัว     
สมรสมีบตุร 12 48.00 2 9.52 
สมรสไม่มีบุตร 3 12.00 4 19.05 
โสด 9 36.00 15 71.43 
หย่าร้างมีบตุร 1 4.00 0 0.00 

อายุงานที่ปฏิบัติงานในส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์     
น้อยกว่า 1 ปี 3 12.00 4 19.05 
1-5 ปี 1 4.00 12 57.14 
มากกว่า 5 ปี - 10 ปี 4 16.00 5 23.81 
มากกว่า 10 ปี - 15 ปี 4 16.00 0 0.00 
มากกว่า 15 ปี - 20 ปี 1 4.00 0 0.00 

   มากกว่า 20 ปี ข้ึนไป 12 48.00 0 0.00 
จากตารางที่ 1 คุณลักษณะของประชากรพบว่า พนักงานสายสนับสนุนประเภทพนักงานประจ าส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ใน

กลุ่ม Generation X (ช่วงอายุ พ.ศ. 2508-2522) ร้อยละ 72.00 ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพครอบครัวคือสมรสและมีบุตร ร้อยละ 
48.00 และอายุงานในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีถึงร้อยละ 48.00 ส าหรับพนักงานสายสนับสนุนประเภท
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พนักงานช่ัวคราว ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ในกลุ่ม Generation Y (ช่วงอายุ พ.ศ. 2523-2540) ร้อยละ 90.48 สถานภาพครอบครัว
คือโสด ร้อยละ 71.43 และมีอายุงานท่ีปฏิบัติงานในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1-5 ปี ร้อยละ 57.14 

ผู้วิจัยน าข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบสวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ อายุสัญญาจ้าง ของพนักงานสายสนับสนุน
ระหว่างพนักงานประเภทประจ ากับพนักงานประเภทช่ัวคราว ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทยีบสวัสดิการ ความก้าวหนา้ในอาชีพ อายุสัญญาจ้าง ของพนักงานสายสนับสนุน 

เร่ือง พนักงานประเภทประจ า พนักงานประเภทชั่วคราว 
ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ได้รับสวัสดิการตามประกาศมหาวทิยาลัย ได้รับจากประกันสังคม 
ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรส ได้รับสวัสดิการตามประกาศมหาวทิยาลัย ไม่ได้รับสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม ่ ได้รับสวัสดิการตามประกาศมหาวทิยาลัย ไม่ได้รับสวัสดิการ 
ค่าศึกษาบุตร ได้รับสวัสดิการตามประกาศมหาวทิยาลัย ไม่ได้รับสวัสดิการ 
ระยะเวลาการจ้าง เกษียณอายุงาน 60 ป ี ต่อสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี หรือ 2 ปี 
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีต าแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ม ี
การสนับสนุนการพัฒนาตนเอง ได้รับการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัย ได้รับการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัย 
การเลื่อนคา่จ้าง มีการเลื่อนค่าจ้างทุกปีงบประมาณ ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง 
วันลาพักผ่อน 10 วันต่อปี สะสมได้ 20 วัน หรือ 30 วัน ตาม

อายุการท างาน 
6 วัน 

วันลากิจ 45 วันต่อป ี 10 วัน หักเงินค้าจ้าง 
วันลาป่วย 30 วันต่อป ี 30 วันต่อปี 
วันลาคลอดบุตร 90 วันต่อป ี 45 วันต่อปี 
วันลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ ์ 30 วันต่อป ี ไม่ม ี
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มี ไม่ม ี

 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ อายุสัญญาจ้างของพนักงานสายสนับสนุน จาก
การศึกษาพบว่า พนักงานสายสนับสนุนประเภทพนักงานประจ า จะได้รับสวัสดิการตนเองและครอบครัวจากมหาวิทยาลัย  มีการ
เลื่อนค่าจ้างทุกปี มีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับพนักงานประเภทช่ัวคราวได้รับสวัสดิการ                 
ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมในส่วนของตนเองเท่านั้น ไม่มีการเลื่อนค่าจ้างประจ าปี และไม่มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และมี
การว่าจ้างแบบสัญญาจ้างซึ่งต่อสัญญาเป็นคราวละ 1 ปี หรือ 2 ปี 

ผลการวิเคราะห์ระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (EMO) ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์การวิจัย “เพื่อศึกษาระดับความ
อยู่ดี มีสุข และความผูกพันของพนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ” และปัจจัย
สนับสนุนจากองค์กร (POS) ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์การวิจัย “เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรของพนักงาน        
สายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 
 จากการส ารวจโดยใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์กรระดับตัวบุคคลในประชากรพนักงานสายสนับสนุน เพ่ือศึกษาระดับความอยู่
ดี มีสุข และความผูกพัน ซึ่งแต่ละปัจจัยแบ่งระดับคะแนนของค่าเฉลี่ยออกเป็น 2 ประเภทตามประเภทการจ้างคือ ประเภท
พนักงานประจ า และประเภทพนักงานช่ัวคราว ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ตารางสรุประดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (EMO) และปัจจยัสนับสนุนจากองค์กร (POS) 

Factors 
ประเภทพนักงานประจ า 

(N = 25) 
ประเภทพนักงานชั่วคราว 

(N = 21) 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล 

1. ด้านความอยู่ดี มสีุข และความผูกพัน (Emo-meter: 
EMO) 

3.80 0.92 สูง 3.57 0.89 ปานกลาง 

BE การไดร้ับการดูแลจากองค์กรเป็นอย่างดี 3.64 0.91 ปานกลาง 3.43 0.98 ปานกลาง 

BL การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีช่ือเสียง 3.88 0.93 สูง 3.48 0.87 ปานกลาง 

BS ความอยากทุ่มเทกายใจในการท างาน 3.88 0.93 สูง 3.81 0.81 สูง 
2. ด้านการรับรู้ต่อปัจจยัสนับสนุนจากองค์กร (Perceived 
Organization Support: POS) 

3.70 0.92 สูง 3.12 1.12 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านการทุ่มเทกายใจในการท างาน 3.75 0.90 สูง 3.09 1.17 ปานกลาง 
RS สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป 4.08 0.81 สูง 3.76 1.14 สูง 

RC สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 4.00 0.87 สูง 3.76 1.00 สูง 

JS ความมั่นคงในการท างาน 4.00 0.96 สูง 2.48 1.25 ปานกลาง 

WL ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 3.52 0.82 ปานกลาง 3.10 0.94 ปานกลาง 

WE สภาพการท างาน 3.64 0.86 ปานกลาง 3.33 1.06 ปานกลาง 

BF สวัสดิการ 3.52 0.92 ปานกลาง 2.48 1.03 ปานกลาง 

CO ผลตอบแทนท่ีได้จากการท างาน 3.52 0.96 ปานกลาง 2.71 1.06 ปานกลาง 

ปัจจัยจูงใจ 3.64 0.94 ปานกลาง 3.15 1.07 ปานกลาง 
CW งานมีความท้าทาย 4.00 0.82 สูง 3.48 0.81 ปานกลาง 

CA ความชัดเจนในหน้าท่ีและอ านาจตามความรับผิดชอบ 3.72 0.94 สูง 3.14 1.20 ปานกลาง 

CI ภาพลักษณ์องค์กร 3.84 0.85 สูง 3.67 0.80 ปานกลาง 

IC การสื่อสารภายในองค์กร 3.36 0.86 ปานกลาง 3.43 1.03 ปานกลาง 

DO โอกาสในการพัฒนา 3.72 0.94 สูง 2.86 1.06 ปานกลาง 

RO การไดร้ับการยอมรับนับถือ 3.56 1.00 ปานกลาง 3.19 1.03 ปานกลาง 

CG ความก้าวหน้าในงาน 3.28 1.02 ปานกลาง 2.29 1.06 ต่ า 
จากตารางที่ 3 ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์การวิจัย “เพื่อศึกษาระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันของพนักงาน         

สายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” จากการศึกษาประเภทพนักงานประจ า พบว่า ด้าน      
ความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (EMO) อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) หากพิจารณาเป็นรายปัจจัย
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยคือ การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีช่ือเสียง (BL) ความอยากทุ่มเทกายใจในการท างาน (BS)                
(มีค่าเฉลี่ย 3.88 เท่ากัน) รองลงมา การได้รับการดูแลจากองค์กรเป็นอย่างดี (BE) (ค่าเฉลี่ย 3.64) ส าหรับพนักงานประเภท
พนักงานช่ัวคราว พบว่า ด้านความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (EMO) อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89) หากพิจารณาเป็นรายปัจจัยโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยคือ ความอยากทุ่มเทกายใจในการท างาน (BS) 
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(ค่าเฉลี่ย 3.81) รองลงมา การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีช่ือเสียง (BL) (ค่าเฉลี่ย 3.48) และการได้รับการดูแลจากองค์กรเป็น 
อย่างดี (BE) (ค่าเฉลี่ย 3.43) 

และจากตารางที่ 3 ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์การวิจัย “เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรของพนักงาน 
สายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” จากการศึกษาประเภทพนักงานประจ า พบว่า ด้านการ
รับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กร (POS) อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) หากพิจารณาเป็นรายปัจจัย
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ คือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป (RS) (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมา 
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (RC) ความมั่นคงในการท างาน (JS) งานมีความท้าทาย (CW) (มีค่าเฉลี่ย 4.00 เท่ากัน) และ
ภาพลักษณ์องค์กร (CI) (ค่าเฉลี่ย 3.84) หากพิจารณาเป็นรายปัจจัยโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ  คือ 
ความก้าวหน้าในงาน (CG) (ค่าเฉลี่ย 3.28) รองลงมา การสื่อสารภายในองค์กร (IC) (ค่าเฉลี่ย 3.36) ความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท างาน (WL) สวัสดิการ (BF) ผลตอบแทนท่ีได้จากการท างาน (CO) (มีค่าเฉลี่ย 3.52 เท่ากัน) ส าหรับพนักงานประเภทพนักงาน
ช่ัวคราว พบว่า ด้านการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กร (POS) อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.12) หากพิจารณาเป็นรายปัจจัยโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ คือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป (RS) 
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (RC) (มีค่าเฉลี่ย 3.76 เท่ากัน) รองลงมาภาพลักษณ์องค์กร (CI) (ค่าเฉลี่ย 3.67) และงานมีความท้า
ทาย (CW) (ค่าเฉลี่ย 3.48) หากพิจารณาเป็นรายปัจจัยโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ  คือ ความก้าวหน้าในงาน 
(CG) (ค่าเฉลี่ย 2.29) รองลงมา ความมั่นคงในการท างาน (JS) สวัสดิการ (BF) (มีค่าเฉลี่ย 2.48 เท่ากัน) ผลตอบแทนที่ได้จากการ
ท างาน (CO) (ค่าเฉลี่ย 2.71) 
 
ตารางที่ 4  ตารางสรุประดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (EMO) ของพนักงานสายสนับสนุน ตามช่วงอายุ และอายุงาน  

ปัจจัย 

ช่วงอายุ (พ.ศ.) 
อายุงานที่ปฏิบัติงานในส านกัวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ (ปี) 
2489-2507 

(Baby 
Boomer) 

2508-2522 
(Genera 
tion X) 

2523-2540 
(Genera 
tion Y) 

>2540 
(Genera 
tion Z) 

<1 1-5 >5-
10 

>10
-15 

>15
-20 

>20 

พนักงานประจ า 5.00 3.85 3.45 - 3.89 4.00 3.50 3.17 5.00 3.97 
พนักงาน
ช่ัวคราว 

- - 3.63 3.00 4.08 3.58 3.13 - - - 

จากตารางที่ 4 ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์การวิจัย “เพื่อศึกษาระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันของพนักงาน              
สายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดยศึกษาปัจจัยด้านความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน 
(EMO) แยกตามช่วงอายุ และอายุงาน จากการศึกษาพบว่า ประเภทพนักงานประจ า ช่วงอายุ 2489-2507 (Baby Boomer) อยู่
ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 5.00 (ร้อยละ 4.00) รองลงมา พ.ศ. 2508-2522 (Generation X) อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.85 (ร้อยละ 
72.00) และ พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y) อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.45 (ร้อยละ 24.00) ถ้าพิจารณาตามอายุงาน
พบว่า อายุงานมากกว่า 15-20 ปี อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 5.00 (ร้อยละ 4.00) รองลงมาอายุงาน 1-5 ปี อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 
4.00 (ร้อยละ 4.00) และอายุงานมากกว่า 20 ปี อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.97 (ร้อยละ 48.00) ส าหรับประเภทพนักงานช่ัวคราว
พบว่า ช่วงอายุ พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y) อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.63 (ร้อยละ 90.48) รองลงมา อายุมากกว่า                 
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พ.ศ. 2540 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.00 (ร้อยละ 9.52) ถ้าพิจารณาตามอายุงาน  พบว่า อายุงานน้อยกว่า 1 ปี อยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.08 (ร้อยละ 19.05) รองลงมา อายุงาน 1-5 ปี อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.58 (ร้อยละ 57.14) และอายุ
งานมากกว่า 5-10 ปี อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.13 (ร้อยละ 23.81) 
 
ตารางที่ 5  ตารางสรุประดับการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กร (POS) ของพนักงานสายสนับสนนุ ตามช่วงอายุ และอายุงาน  

ปัจจัย 

ช่วงอายุ (พ.ศ.) 
อายุงานที่ปฏิบัติงานในส านกัวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ (ปี) 
2489-2507 
(Baby 
Boomer) 

2508-2522 
(Generation 

X) 

2523-2540 
(Generation 

Y) 

>2540 
(Generation 

Z) 

<1 1-5 >5-
10 

>10-
15 

>15
-20 

>20 

พนักงาน
ประจ า 

4.71 3.69 3.56 - 3.86 3.57 3.46 3.30 5.0
0 

3.77 

พนักงาน
ช่ัวคราว 

- - 3.20 2.39 3.80 3.11 2.60 - - - 

จากตารางที่ 5 ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์การวิจัย “เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานสาย
สนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดยศึกษาปัจจัยด้านระดับการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจาก
องค์กร (POS) แยกตามช่วงอายุ และอายุงาน จากการศึกษาพบว่า  ประเภทพนักงานประจ า ช่วงอายุ 2489-2507 (Baby 
Boomer) อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.71 (ร้อยละ 4.00) รองลงมา พ.ศ. 2508-2522 (Generation X) อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.69 
(ร้อยละ 72.00) และ พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y) อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.56 (ร้อยละ 24.00) ถ้าพิจารณาตาม
อายุงาน พบว่า อายุงานมากกว่า 15-20 ปี อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 5.00 (ร้อยละ 4.00) รองลงมา อายุงานน้อยกว่า 1 ปี อยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.89 (ร้อยละ 12.00) และอายุงานมากกว่า 20 ปี อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.77 (ร้อยละ 48.00) ส าหรับประเภท
พนักงานช่ัวคราวพบว่า ช่วงอายุ พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y) อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.20 (ร้อยละ 90.48) 
รองลงมา อายุมากกว่า พ.ศ. 2540 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.39 (ร้อยละ 9.52) ถ้าพิจารณาตามอายุงาน  พบว่า อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.80 (ร้อยละ 19.05) รองลงมา อายุงาน 1-5 ปี อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.11          
(ร้อยละ 57.14) และอายุงานมากกว่า 5-10 ปี อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.60 (ร้อยละ 23.81) 
 

สรุปผลการวิจัย  
1. ระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (EMO) ของประชากรประเภทพนักงานประจ า มีภาพรวมอยู่ในระดับสูง              

= 3.80 ซึ่งจัดว่าเป็นระดับที่ดีและต้องรักษาไว้ ส าหรับประชากรประเภทพนักงานช่ัวคราว มีระดับความอยู่ดี มีสุข และ                 
ความผูกพัน (EMO) ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง = 3.57 ซึ่งต้องปรับปรุงเพื่อปรับระดับให้อยู่ในระดับสูง  

2. ระดับการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กร  (POS) ของประชากรประเภทพนักงานประจ า ภาพรวมอยู่ในระดับสูง    
= 3.70 ซึ่งจัดว่าเป็นระดับที่ดีและต้องรักษาไว้ ส าหรับประชากรประเภทพนักงานช่ัวคราว ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                   
= 3.12 ซึ่งต้องปรับปรุงเพื่อปรับระดับให้อยู่ในระดับสูง และพบปัจจัยที่พนักงานพึงพอใจในระดับต่ าที่สุดคือ ความก้าวหน้าในงาน  
ซึ่งองค์กรควรเร่งด าเนินการปรับปรุงเร่งด่วน 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การอภิปรายผลการวิจยัครั้งนี้ ผู้วจิัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์การวิจัยแตล่ะข้อดังนี้ 

1. เพือ่ศึกษาระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันของพนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

จากการศึกษาพบว่า ประชากรประเภทพนักงานประจ า มีระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (EMO) อยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) และมีค่าเฉลี่ยรายปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่ม พ.ศ. 2508-2522 (Generation X) สมรสมีบุตร และอายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์
ท างานร่วมกับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มายาวนาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีปัจจัยเกื้อหนุนในสวัสดิการของพนักงานและ
ครอบครัว มีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับการพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือน มีความมั่นคงในงาน ในกลุ่มนี้มหาวิทยาลัย
ต้องรักษาไว้ ส าหรับประเภทพนักงานช่ัวคราว มีระดับความอยู่ดี มีสุข และความผูกพัน (EMO) อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89) และมีค่าเฉลี่ยรายปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
พ.ศ. 2523-2540 (Generation Y) สถาพภาพโสด และอายุงาน 1-5 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ท างานร่วมกับส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ไม่นาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่มีปัจจัยเกื้อหนุนในสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว ไม่มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ ไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนประจ าปี และไม่มีความมั่นคงในงาน ในกลุ่มนี้มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง
เพื่อปรับระดับให้อยู่ในระดับสูง โดยเพิ่มปัจจัยเกื้อหนุนในสวัสดิการและความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (เรือนขวัญ อยู่สบาย และกัญชพร ศรมรณี, 2561) ระบุว่า ระบบต่าง ๆ ในองค์กรมีส่วนท าให้พนักงานเกิดความผูกพัน                
ถ้าบริษัทมีระบงานที่ดี ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความก้าวหน้าในงาน ระบบการพัฒนา ระบบบริหารผลงาน ระบบการช่ืนชม
ผลงาน ระบบการสนับสนุนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถยกระดับความผูกพันให้สูงขึ้นได้อีก 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานสายสนับสนุน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

จากการศึกษาพบว่า ประชากรประเภทพนักงานประจ า มีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์กร (POS) อยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) และมีค่าเฉลี่ยรายปัจจัยอยู่ในระดับสูงและระดับปานกลาง ส าหรับประเภทพนักงาน
ช่ัวคราว มีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์กร (POS) อยู่ในระดับกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12) และมี
ค่าเฉลี่ยรายปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีค่าสัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป (RS) และสัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่วมงาน (RC) อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากหัวหน้างานมอบความไว้วางใจและให้อิสระในการท างาน ให้ค าปรึกษาและให้
การช่วยเหลือหากประสบปัญหาในการท างาน ให้คุณค่าต่อการท างานและให้ความห่วงใยในเรื่องต่าง ๆ ในส่วนของเพื่อนร่วมงานมี
ความสัมพันธ์ที่ดีมีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัจฉรีย์ มานะกิจ และ      
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2562) ระบุว่า เพราะเหตุนี้การรับรู้ได้ของบุคลากรว่าองค์การในส่วนของหัวหน้าและการรับรู้การสนับสนุน 
ของเพื่อนร่วมงาน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในกลุ่มนี้
มหาวิทยาลัยต้องรักษาไว้ และยังพบว่าทั้งสองกลุ่มมีคะแนนค่าความก้าวหน้าในงาน (CG) น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากประเภท
พนักงานประจ ามีความรู้สึกว่าการยื่นขอก าหนดต าแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพ ระดับช านาญการ ก าหนดให้มีคู่มือการท า งาน  
ร้อยละ 100 และมีวิจัยสถาบันหรือนวัตกรรมอีกร้อยละ 100 โดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานระดับคุณภาพดีมาก จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 ใน 3 เสียง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูง ท าให้พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้ยื่นขอต าแหน่งเพราะเห็นว่าเกณฑ์สูงไปท าได้ยาก มหาวิทยาลัย            
ควรพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมิน และส านักวิชาควรจะมอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานเพื่อเป็นการ
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ต้องการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ในส่วนของการสร้างประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง   
ที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาเกี่ยวกับระดับการบรรลุความส าเร็จของหลักสูตรตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 2) ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) การศึกษานี้จึงได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งข้อมูลจาก
ผู้ใช้งานนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา โดยแบบส ารวจความคิดเห็นถูกเก็บตามรายภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2562 จนถึง
ปัจจุบัน 3/2563 จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา          
ได้บรรลุความส าเร็จตามหัวข้อการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) จ านวน 6 ใน 7 หัวข้อที่ระดับคะแนนมากกว่า 4 และ
พบว่านักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีความโดดเด่นในผลลัพธ์การเรียนรู้หัวข้อด้านการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมและด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในขณะที่ผลลัพธ์การเรียนรู้หัวข้อด้านการออกแบบทางวิศวกรรมโยธาและด้านการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหายังมีผลการประเมินที่ต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ ในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้หัวข้อด้านการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่านักศึกษายังมีข้อด้อยในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สหกิจศึกษา ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
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Abstract  

This study aimed to develop the curriculum based on Program learning outcomes that were observed 
from cooperative education users. The objectives of the study were 1) To study the achievement level of 
curriculum 2) To evaluate the enterprise’s satisfaction on cooperative education’s students. Author applied the 
quantitative research to operate this study. Thus, author deigned the questionnaire survey relevant with 
program learning outcome as an equipment to receive the useful remarks from enterprise. The questionnaires 
were collected by semester from semester 1/2562 through 3/2563. From the results of statistics analysis, school 
of civil engineering’s students of Suranaree University of Technology have successfully with the program learning 
outcome 6 among 7 subject matters in score level 4. Also found that they are outstanding in team work skills 
and long life learning in the enterprise’s point of view. While the program outcome learning of civil engineering 
design and knowledge application for problem solving are able to further improve due to the lower satisfactory 
scores. Moreover, author found that students lack in English skill which was evaluated in the program learning 
outcome of efficiency in communication skills.  
 

Keywords: Curriculum development, Bachelor of Engineering Program, Civil Engineering, Cooperative 

education, Learning outcomes 

 

บทน า  
ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสนุารี ต้อง

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ กอปรกับการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของ
ประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้ารับการประเมินหลักสูตรในระดับ
นานาชาติ  การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  (Thailand Accreditation Board of Engineering 
Education, TABEE) (สภาวิศวกร, 2559) และ Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET, 2021) และ
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาดังกล่าว การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างสหกิจศึกษา 
มีความส าคัญอย่างยิ่งเป็นดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตร (พาทิศ คงโสมา, 2555)  

สหกิจศึกษาเป็นโครงการส าคัญที่มีบทบาทในการเช่ือมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการที่มีการ
ปรับเปลี่ยนในโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติ
จะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning 
หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหา
ของกระบวนการท างาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ภายใน 4 เดือน ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์
จากการท างาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากท่ีสุด  
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ดังนั้น ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความส าคัญของความคิดเห็นจากสถานประกอบการ (ผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา) ที่มีต่อ

นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญก่อนท่ีนักศึกษาจะจบการศึกษา และปฏิบัติงานจริงในอนาคต และยังตรงกับ
ประโยชน์ของสหกิจศึกษาในหัวข้อ การได้ข้อมูลย้อนหลังกลับมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนั้น การศึกษานี้ จึงหวัง
เป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ต่อยอด และช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

ผู้เขียนได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ท่ีมีความสอดคล้องกับการ
ประเมินระดับการบรรลุความส าเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
จ านวน 7 หัวข้อ คือ 1. ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา 2. ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา 3. ด้านการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4. ด้านการปฏิบัติที่ค านึงถึงจรรยาบรรณ และผลกระทบ 5. ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม 6. ด้านการปฏิบัติการ
ทดสอบ/ทดลอง และ 7. ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีวัตุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี  

1. ศึกษาเกี่ยวกับระดับการบรรลุความส าเร็จของหลักสูตร  
2. ประเมินความพึงพอใจ และความคิดเห็นของสถานประกอบการผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา   

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ผลลัพธ์การเรยีนรู้จากผลการพัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ด้วยการ
ส ารวจจากความคดิเห็นผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา” ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้  

• ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
• เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
• วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
• วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการออกสหกิจศึกษาระหว่างการปฏิบัติการงาน นักศึกษามีผู้ควบคุมดูแลที่เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการ หรือ 
พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญ พนักงานที่ปรึกษาท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล เป็นพี่ เลี้ยงผู้ให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะวิธีการและความรู้ในการท างาน และสอนงานท่ีมีประโยชน์แก่นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้น ความคิดเห็นของ
พนักงานที่ปรึกษาเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย โดยมีจ านวนทั้งสิ้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 12               
สถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 39 สถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จ านวน 29 สถาน
ประกอบการ และภาคการศึกษาที่ 3/2563 จ านวน 34 สถานประกอบการ  

• เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี

ขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้
• ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ทั้งหมด 7 ข้อ ดังที่ได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ 
• ก าหนดโครงสร้าง เนื้อหา รูปแบบของค าถามและพิจารณาค าถามแต่ละข้อกับอาจารย์ในสาขาวิชาฯ  
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• ร่างแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย ค าถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) และแบบสอบถาม

ปลายเปิด (Open form) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ตาม PLOs ทั้ง 7 ข้อ 
เกณฑ์ในการแปลผล 
การแปลผลของค าตอบวัดความสามารถของนักศึกษาสหกิจประเมินระดับการบรรลุความส าเร็จตามผลลัพธ์

การเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แบ่งระดับ ออกเป็น 5 ระดับ ต่อแบบสอบถาม 1 ข้อ ตามเกณฑ์คะแนนดังน้ี  
พอใจมาก    มีค่า  5  คะแนน  
พอใจ    มีค่า  4  คะแนน  
ปานกลไล   มีค่า  3  คะแนน  
ไม่พอใจ    มีค่า  2  คะแนน  
ไม่พอใจมาก   มีค่า  1  คะแนน 
ไม่สามารถประมวลผลได้  มีค่า  NA  คะแนน 

• วิธีการเก็บข้อมูล 
ใช้การแจกแบบสอบถามด้วยกระดาษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ 2/2562 โดยน าแบบสอบถามใส่แฟ้มนิเทศให้

คณาจารย์ที่เดินทางไปนิเทศนักศึกษาก่อนจบการออกสหกิจศึกษาตามก าหนดนัดหมายยังสถานประกอบการ โดยหลังจากจบการ
ประเมินฯ คณาจารย์ที่เดินทางไปนิเทศน าแบบสอบถามให้พนักงานท่ีปรึกษาประเมินนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา ก่อนเดินทางกลับ
พร้อมส่งคืนแฟ้มนิเทศและแบบสอบถาม 

ใช้การแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 3/2563 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 การออกนิเทศนักศึกษาของคณาจารย์ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ท้ังหมด เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการ
ใช้โปรแกรม Zoom ดังนั้น รูปแบบการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจึงเปลี่ยนเปลงเป็นออนไลน์ โดยการใช้ QR-Code ใช้โปรแกรม 
Google form ในการสร้างแบบสอบถาม และขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่เป็นประธานนิเทศนักศึกษาประจ าสาขาวิชาช่วยในการ
จัดส่ง OR-Code ให้กับนักศึกษาเพื่อส่งให้พนักงานท่ีปรึกษาให้ข้อมูล  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนท าการประเมิน 
• วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้  แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน โดยใช้วิธีประมวลค่าทางสถิติด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนนักศึกษาท่ีออกสหกิจศึกษาท้ังหมด ได้แก่ ช่ือ-สกุล 
รหัสนักศึกษา ช่ือสถานประกอบการ วิ เคราะห์ข้ อมูลโดยสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่มีต่อนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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ผลการวิจัย 

1. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (2558) ได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ข้อจ ากัดในการน าเครื่องมือแต่ละชนิดไปใช้ ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาข้อมูลทั่วไป หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบแบบสอบถามของสถานประกอบการผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 4 
ภาคการศึกษา คือ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 2/2562 2/2563 และ 3/2563 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปตามล าดับ 
1) จ านวนนักศึกษา 2) วิธีการเก็บข้อมูล และ 3) รูปแบบการออกนิเทศสหกิจศึกษา รายละเอียดดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1  แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา แยกตามภาคการศึกษา 

 
จากภาพที่ 1 เห็นได้ว่า ร้อยละการตอบแบบสอบถาม 3 ภาคการศึกษา มีมากกว่า 50% คือ ภาคการศึกษา 1/2562 

(56%) 2/2563 (71%) และ 3/2563 (78%) ซึ่งแปรผันตามจ านวนนักศึกษา แต่ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีผู้ตอบแบบสอบถาม
น้อยกว่า 50% อธิบายแยกเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 การแจกแบบสอบถามได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเพียง 18 ราย 
จาก 12 สถานประกอบการ คิดเป็นจ านวนผู้ตอบ 56%  

ภาคการศึกษาที่ 2 /2562 ภาคการศึกษานี้เป็นภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                 
มีจ านวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 138 คน 39 สถานประกอบการ ได้รับแบบสอบถามกลับเพียง 33 ชุด คิดเป็น 24% และ
เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องรูปแบบการออกนิเทศสหกิจที่ต้องไปนิเทศยังสถานประกอบการโดยคณาจารย์ในสาขาซึ่งมีไม่ถึง 10 ท่าน         
ที่ออกนิเทศ มีเวลาจ ากัด จึงไม่สะดวกในการเก็บแบบสอบถามกระดาษ 
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ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และ ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2563 เป็นช่วงสถานการณ์

โรคระบาด COVID-19 สถานประกอบการต้องยุติการออกสหกิจศึกษา และส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย ทางสาขาวิชาฯ ต้อง
จัดหัวข้อรายงานทดแทนการสหกิจศึกษา ไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ และภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีนักศึกษาออกสหกิจ
ศึกษาเพียง จ านวน 10 คน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 3/2563 ได้เปลี่ยนรูปแบบการออกนิเทศนักศึกษา และรูปแบบการตอบแบบสอบถามเป็น
รูปแบบออนไลน์ นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น ด้วยการให้นักศึกษาเป็นผู้ส่ง QR-Code ให้กับพนักงานที่ปรึกษา และรูปแบบนี้
สามารถติดตามและตรวจสอบได้ง่าย รูปแบบนี้ประสบความส าเร็จมากที่สุด เห็นได้จากร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากภาคการ ศึกษาที่ 
2/2563 มีผู้ตอบแบบสอบถาม (71%) และภาคการศึกษาที่ 3/2563 มีผู้ตอบแบบสอบถาม (78%)  
 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทั้ง 7 หัวข้อ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 2/2562 2/2563 และ 3/2563 มีรายละเอียด
ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  การส ารวจความคดิเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้เพือ่แก้ปัญหา 

รายการ 
ภาคการศึกษา  

SD ระดับ อันดับ* 1/2562 2/2562 2/2563 3/2563 �̅� 
�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD  

การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหา 

                    

นักศึกษาสามารถระบุปญัหาทาง
วิศวกรรมโยธาได้ ความเข้าใจ
บริบทของปัญหา 

3.70 0.67 4.09 0.45 4.26 0.57 4.36 0.68 4.10 0.59 พอใจ 15 

นักศึกษาสามารถระบุขั้นตอนและ
วิธีการหาผลลัพธ์ โดยประยุกต์
หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร ์

3.80 0.79 4.03 0.52 4.26 0.61 4.18 0.70 4.07 0.65 พอใจ 18 

นักศึกษาสามารถหาผลลัพธ์ของ
ปัญหาที่มีความเหมาะสมภายใต้
ข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่างมีเหตุมผีล 

3.70 0.67 3.97 0.52 4.26 0.64 4.40 0.63 4.08 0.61 พอใจ 17 

เฉลี่ยรวม 4.08  พอใจ  
หมายเหตุ * อันดับมาจากค่าเฉลีย่แต่ละหัวข้อจากทุกผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั้งหมด 23 ข้อ ตามตารางที่ 1-7 
 
 จากตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อแก้ปัญหา เห็นได้ว่า นักศึกษามีพัฒนาการเชิงบวกสูงขึ้นตามล าดับ             
ภาคการศึกษา แต่มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในอันดับ 6 ต่ ากว่าหัวข้ออ่ืน ๆ 
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โมกวิชาการ’64 
ตารางที่ 2  การส ารวจความคดิเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา 

รายการ 
ภาคการศึกษา  

SD ระดับ อันดับ* 1/2562 2/2562 2/2563 3/2563 �̅� 
�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD  

การออกแบบทางวิศวกรรมโยธา                     
นักศึกษาสามารถก าหนดความ
ต้องการของโครงงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมโยธาได้อยา่งชัดเจน 
ที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

3.56 0.53 3.91 0.57 4.19 0.61 4.31 0.69 3.99 0.60 พอใจ 21 

นักศึกษาสามารถก าหนดความ
ต้องการของโครงงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมโยธาได้อยา่งชัดเจน 
ที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

3.56 0.53 3.91 0.57 4.19 0.61 4.31 0.69 3.99 0.60 พอใจ 21 

นักศึกษาสามารถระบุข้อจ ากัด
ของปัญหาการออกแบบ ก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ยอมรับได้และตรงกับความ
ต้องการ 

3.78 0.83 3.85 0.50 4.26 0.61 4.22 0.74 4.03 0.67 พอใจ 19 

นักศึกษาสามารถด าเนินการตาม
กระบวนการหาผลลัพธ์การ
ออกแบบที่ต้องการ ท่ีคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็นแนวทางที่
พิสูจน์ได้วา่ไดค้ านึงถึง 
สาธารณสุข ความปลอดภัย 
สวัสดภิาพของประชาชน 

3.57 0.53 3.79 0.64 4.17 0.87 4.20 0.70 3.93 0.69 พอใจ 22 

เฉลี่ยรวม 3.98  พอใจ  
หมายเหตุ * อันดับมาจากค่าเฉลีย่แต่ละหัวข้อจากทุกผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั้งหมด 23 ข้อ ตามตารางที่ 1-7 
 

จากตารางที่ 2 การออกแบบทางวิศวกรรมโยธา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.98 ต่ าที่สุดจาก PLOs ทั้ง 7 ด้าน แต่ก็พบว่า 
นักศึกษามีพัฒนาการขึ้นอย่างก้าวกระโดด นักศึกษาสามารถระบุข้อจ ากัดของปัญหาการออกแบบ ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้  
ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้และตรงกับความต้องการ พัฒนาการดีขึ้นจนถึงค่าเฉลี่ย 4.00  
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โมกวิชาการ’64 
ตารางที่ 3  การส ารวจความคดิเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายการ 
ภาคการศึกษา  

SD ระดับ อันดับ* 1/2562 2/2562 2/2563 3/2563 �̅� 
�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD  

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ                     
นักศึกษาสามารถเขียนรายงาน 
สอดคล้องกับรปูแบบและ
ไวยากรณ์การเขียนทางเทคนิคได้
อย่างเหมาะสมต่อผู้น าไปใช้งาน 

4.10 0.88 4.24 0.50 4.38 0.68 4.40 0.71 4.28 0.69 พอใจ 10 

นักศึกษาสามารถใช้การเขียน
แบบ กราฟฟิก และอ่านแบบ ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

4.00 0.47 4.29 0.76 4.36 0.70 4.39 0.76 4.26 0.67 พอใจ 12 

นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงาน
ด้วยวาจาภาษาไทย ใช้ภาษากาย 
และพูดได้อย่างชัดเจนท าให้
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 

4.20 0.63 4.35 0.65 4.47 0.65 4.44 0.69 4.36 0.66 พอใจ 9 

นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได ้ 

3.63 0.74 3.41 0.70 3.72 0.58 3.71 0.63 3.62 0.66 พอใจ 23 

เฉลี่ยรวม 4.13  พอใจ  
หมายเหตุ * อันดับมาจากค่าเฉลีย่แต่ละหัวข้อจากทุกผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั้งหมด 23 ข้อ ตามตารางที่ 1-7 
 

จากตารางที่ 3 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมนักศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีค่าเฉลี่ย 4.00 ขึ้นทุก
ภาคการศึกษา ยกเว้นการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเพียง (�̅� = 3.62, SD ± 0.66) ต่ าสุดจาก 23 ข้อ 
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โมกวิชาการ’64 
ตารางที่ 4  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการปฏิบตัิที่ค านึงถึงจรรยาบรรณ และผลกระทบ 

รายการ 
ภาคการศึกษา  

SD ระดับ อันดับ* 1/2562 2/2562 2/2563 3/2563 �̅� 
�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD  

การปฏิบัติที่ค านึงถึงจรรยาบรรณ 
และผลกระทบ 

                    

นักศึกษามีจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมโยธา ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 

4.22 0.67 4.53 0.66 4.32 0.63 4.67 0.55 4.44 0.63 พอใจ 6 

นักศึกษาสามารถประเมินและ
วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ของผลลัพธ์ปัญหาทางวิศวกรรม
โยธา 

3.78 0.67 4.00 0.60 4.04 0.62 4.18 0.72 4.00 0.65 พอใจ 20 

นักศึกษาสามารถระบุประเด็น
ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางวิศวกรรม
โยธา รวมความอ่อนไหวนี้มาสู่
กระบวนการออกแบบ แก้ปัญหา 

4.11 0.78 3.91 0.62 4.11 0.67 4.25 0.67 4.10 0.69 พอใจ 16 

เฉลี่ยรวม 4.18  พอใจ  
หมายเหตุ * อันดับมาจากค่าเฉลีย่แต่ละหัวข้อจากทุกผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั้งหมด 23 ข้อ ตามตารางที่ 1-7 
 

จากตารางที่ 4 หัวข้อท่ี 1 นักศึกษามีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านนี้ ยกเว้นความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์
ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพียง 4.00 
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โมกวิชาการ’64 
ตารางที่ 5  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม 

รายการ 
ภาคการศึกษา  

SD ระดับ อันดับ* 1/2562 2/2562 2/2563 3/2563 �̅� 
�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD  

การท างานร่วมกันเป็นทีม                     
นักศึกษาสามารถปรับตัว และ
วางตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ที่มี
ความแตกต่าง หลากหลายได้
อย่างเหมาะสม 

4.50 0.71 4.74 0.57 4.43 0.65 4.78 0.42 4.61 0.59 พอใจ
มาก 

2 

นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน
เป็นทีม บูรณาการความร่วมมือ
จากสมาชิกท้ังหมดในทีม และ
น าไปตัดสินใจก าหนด
วัตถุประสงค์ของงาน เป้าหมาย 
แผนงาน 

4.50 0.53 4.65 0.49 4.34 0.64 4.64 0.49 4.53 0.53 พอใจ
มาก 

4 

นักศึกษาสามารถยอมรับการมี
ส่วนร่วมของผูร้่วมงานในทีม มี
ความเป็นผู้น าและผู้ตาม เตมิเตม็
สนับสนุนกันได้อย่างเหมาะสมท า
ให้ทีมบรรลุผลส าเร็จ 

4.40 0.70 4.44 0.75 4.38 0.64 4.73 0.53 4.49 0.65 พอใจ 5 

นักศึกษามีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ 

4.70 0.48 4.82 0.46 4.47 0.65 4.84 0.37 4.71 0.49 พอใจ
มาก 

1 

เฉลี่ยรวม 4.58  พอใจ  
หมายเหตุ * อันดับมาจากค่าเฉลีย่แต่ละหัวข้อจากทุกผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั้งหมด 23 ข้อ ตามตารางที่ 1-7 
 

จากตารางที่ 5 ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมสู งสุด        
ที่ 4.58 ถือได้ว่า เป็นจุดเด่นของสาขาวิชา สถานประกอบการพอใจเป็นอย่างมาก โดยหัวข้อการมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
และรู้จักกาลเทศะ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 4.71, SD ± 0.49) เป็นอันดับ 1 จาก 23 ข้อ 
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โมกวิชาการ’64 
ตารางที่ 6  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการปฏิบตัิการทดสอบ/ทดลอง 

รายการ 
ภาคการศึกษา  

SD ระดับ อันดับ* 1/2562 2/2562 2/2563 3/2563 �̅� 
�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD  

การปฏิบัติการทดสอบ/ทดลอง                     
นักศึกษาแสดงแนวปฏิบตัิที่ดีใน
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติงานในสนาม ใน
ห้องปฏิบัติการ สามารถใช้
อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว 

4.30 0.48 4.24 0.55 4.26 0.57 4.29 0.70 4.27 0.58 พอใจ 11 

นักศึกษารู้ว่าข้อมูลอะไรที่
เหมาะสมในการบันทึก รวบรวม 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่
เหมาะสมในการบันทึก 

4.10 0.57 4.24 0.55 4.32 0.59 4.38 0.63 4.26 0.59 พอใจ 13 

นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการวเิคราะห์ข้อมลู 
การแปลผลการทดสอบ การสอบ
ทาน ทวนสอบ ผลการทดสอบ/
ทดลอง 

4.10 0.88 4.06 0.60 4.26 0.61 4.31 0.78 4.18 0.72 พอใจ 14 

เฉลี่ยรวม 4.24  พอใจ  
หมายเหตุ * อันดับมาจากค่าเฉลีย่แต่ละหัวข้อจากทุกผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั้งหมด 23 ข้อ ตามตารางที่ 1-7 
 

จากตารางที่ 6 การปฏิบัติการทดสอบ/ทดลอง จากการศึกษาทุกหัวข้อคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 ช้ีให้เห็นถึงการจัด
การศึกษาของสาขาวิชาเรื่องการจัดรายวิชาปฏิบัติการ ห้องทดลองที่มีประสิทธิภาพ 
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โมกวิชาการ’64 
ตารางที่ 7  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

รายการ 
ภาคการศึกษา 

�̅� SD ระดับ อันดับ* 1/2562 2/2562 2/2563 3/2563 

�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
นักศึกษามีความตระหนัก และ
แสดงให้เห็นว่าการศึกษาต้องมี
ความต่อเนื่องหลังจบการศึกษา
แล้ว 

4.60 0.70 4.41 0.61 4.57 0.62 4.58 0.57 4.54 0.62 พอใจ
มาก 

3 

นักศึกษามีวิธีสืบเสาะ สืบค้น 
ข้อมูลเพื่อหาผลลัพธ์ของปัญหา 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ได้
ด้วยตนเอง 

4.20 0.42 4.32 0.77 4.53 0.55 4.51 0.57 4.39 0.58 พอใจ 8 

นักศึกษามีวิธีการเรียนรูเ้พื่อ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

4.30 0.82 4.41 0.56 4.53 0.58 4.49 0.54 4.43 0.63 พอใจ 7 

เฉลี่ยรวม 4.45  พอใจ  
หมายเหตุ * อันดับมาจากค่าเฉลีย่แต่ละหัวข้อจากทุกผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั้งหมด 23 ข้อ ตามตารางที่ 1-7 
 

จากตารางที่ 7 การเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวข้อท่ี 1 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความตระหนัก และแสดงให้เห็นว่า การศึกษา
ต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอันดับ 3 (�̅�= 4.54) และมีคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นอันดับ 2  
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ภาพที่ 2  แสดงค่าเฉลีย่รวมจ าแนกตาม 7 หัวข้อของการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 
จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยท าการแสดงค่าเฉลี่ยรวมจ าแนกตาม 7 หัวข้อการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) จาก 7 ตาราง พบว่า หัวข้อที่ 5 การท างานร่วมกันเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยรวมที่สูงที่สุด               
(�̅�= 4.58) มากกว่า 4.50 อยู่ในระดับพอใจมาก และต่ าสุดคือหัวข้อท่ี 2 การออกแบบทางวิศวกรรมโยธา (�̅�= 3.98) ต่ ากว่า 4.00  

 
ภาพที่ 3  แสดงค่าเฉลีย่จ าแนกตามหัวข้อย่อย 23 ข้อของการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 
จากภาพที่ 3 ผู้วิจัยท าการแสดงค่าเฉลี่ยจ าแนกตามหัวข้อย่อย 23 ข้อของการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานนักศึกษา

สหกิจศึกษา ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) พบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 ระดับพอใจมาก มี 4 ข้อ ดังนี้ 1. สูงสุด              
(�̅�= 4.71) หัวข้อท่ี 5.4 นักศึกษามีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ 2. (�̅�= 4.61) หัวข้อที่ 5.1 นักศึกษาสามารถ
ปรับตัว และวางตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ที่มีความแตกต่าง หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 3. (�̅�= 4.54) หัวข้อที่ 7.1 นักศึกษา          
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มีความตระหนัก และแสดงให้เห็นว่า การศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้ว 4. (�̅�= 4.53) หัวข้อที่ 5.2 นักศึกษา
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม บูรณาการความร่วมมือจากสมาชิกทั้งหมดในทีม และน าไปตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน 
เป้าหมาย แผนงาน และต่ าสุดคือหัวข้อท่ี 3.4 นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (�̅� = 3.62) ซึ่งต่ ากว่า 4.00 

สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลงานวิจัยข้อมูลทั่วไป การศึกษานี้ได้ท าการเก็บแบบส ารวจของปีการศึกษา 1/2562 จนถึงปัจจุบัน 3/2563        

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ต้องยุติการสหกิจศึกษาลง เป็นผลให้ไม่สามารถด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามในภาคการศึกษาที่ 3/2562 และ 1/2563 จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 55% 24% 
71% และ 78% ตามล าดับ เมื่อสาขาวิชาฯ ปรับรูปแบบเป็นการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามจึงเพ่ิมขึ้นติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 

สรุปผลงานวิจัยการส ารวจความคิดเห็นตามหัวข้อการประเมินระดับการบรรลุความส าเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (PLOs) จ านวน 7 หัวข้อ เรียกตามอันดับค่า สูงที่สุดล าดับที่ 1                
การท างานร่วมกันเป็นทีม (�̅�= 4.58) ล าดับที่ 2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (�̅�= 4.45) ล าดับที่ 3 การปฏิบัติการทดสอบ/ทดลอง                
(�̅�= 4.24) ล าดับที่ 4 การปฏิบัติที่ค านึงถึงจรรยาบรรณ และผลกระทบ (�̅�= 4.18) ล าดับที่ 5 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ             
(�̅�= 4.13) ล าดับที่ 6 การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา (�̅�= 4.08) ล าดับที่ 7 การออกแบบทางวิศวกรรมโยธา (�̅�= 4.08) และ
หากเรียงอันดับจาก 23 หัวข้อ อันดับที่ 1 นักศึกษามีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ (�̅�= 4.71, SD ± 0.49) 
ส่วน 3 อันดับสุดท้าย คือ นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  (�̅�= 3.62, SD ± 0.66) นักศึกษาสามารถด าเนินการตาม
กระบวนการหาผลลัพธ์การออกแบบที่ต้องการ ท่ีคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็นแนวทางที่พิสูจน์ได้ว่าได้ค านึงถึง สาธารณสุข ความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพของประชาชน (�̅�= 3.93, SD ± 0.69) นักศึกษาสามารถก าหนดความต้องการของโครงงานออกแบบทาง
วิศวกรรมโยธาได้อย่างชัดเจน ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน (�̅�= 3.99, SD ± 0.60) เป็นส่วนท่ีต้องน าไปปรับปรุงหลักสูตร 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ด้วยแบบสอบถามการส ารวจจากความคิดเห็นผู้ใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา น ามาอภิปลายสรุปได้ดังนี้  

• เนื่องจากการประเมินใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้กับผู้เป็นประชากรใน 2 รูปแบบจากปัจจัยด้านการออกนิเทศ 
และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้น ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 
3/2563 ตามล าดับ ดังนั้น การศึกษาหรือค้นคว้าวิจัยในอนาคต เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว การเก็บแบบสอบถาม
ด้วยรูปแบบออนไลน์จึงเป็นรูปแบบท่ีดีที่สุด  

• จากการศึกษาพบว่า แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงาน ตาม
ปรัชญาของหลักสูตร ที่ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานโดยใช้รู ปแบบ สหกิจศึกษา ท าให้นักศึกษามี
โอกาสเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

• จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจุดแข็งในผลลัพธ์การ
เรียนรู้หัวข้อด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม นักศึกษามีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ นักศึกษาสามารถปรับตัว 
และวางตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ที่มีความแตกต่าง หลากหลายได้อย่างเหมาะสม  นักศึกษาสามารถบูรณาการความร่วมมือจาก
สมาชิกทั้งหมดในทีม และน าไปตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน การตั้งเป้าหมาย และแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับที่หลักสูตรได้
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จัดให้นักศึกษามีกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมพี่สอนน้อง ในลักษณะการท างานกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดอบรม
และท ากิจกรรมตลอดระยะเวลาการศึกษา และจุดเด่นอีกหัวข้อคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของรายวิชา                 
สหกิจศึกษา ช้ีให้เห็นถึงการบรรลุความส าเร็จตามปรัชญาของหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มีการท าโปรเจคการก่อสร้าง 
รายวิชาโครงงานการออกแบบขั้นสูง (Capstone Design Project) ซึ่งเป็นรายวิชาที่สามารถท าควบคู่ไปกับการออกสหกิจศึกษา 
เป็นการบุรณาการความรู้ทั้งหมด ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนส าเร็จการศึกษา  

• จากผลการวิจัยหัวข้อการออกแบบทางวิศวกรรมโยธามีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดจาก 7 หัวข้อ ท าให้เห็นว่า
หลักสูตรควรเพิ่มระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ควรมีการจัดหาโปรแกรรมเกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา ควรเพิ่ม
ความรู้ทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง เพิ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถ
ของนักศึกษาให้มากยิ่งข้ึน  

• จากผลการวิจัยหัวข้อการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยรวมน้อยเป็นอันดับ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาควร
เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา ความเข้าใจบริบทของ
ปัญหา ขั้นตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ภายใต้
ข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ดังนั้น หลักสูตรควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านดังกล่าว โดยสอดแทรกใน
รายวิชา และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะ และการพัฒนาตนเอง 

• จากผลการวิจัยหัวข้อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อย่อยเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย      
น้อยที่สุด และรองลงมาคือ หัวข้อการออกแบบ หัวข้อย่อยกระบวนการหาผลลัพธ์การออกแบบท่ีคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ค านึงถึง
สาธารณสุข และความปลอดภัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหลักสูตรควรต้องมีการปรับการเรียนการสอน มีรายวิชาที่สอดแทรก
ภาษาอังกฤษ การปรับการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบ สอดแทรกจรรยาบรรณ และผลกระทบ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
นักศึกษาของหลักสูตรให้ก้าวไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพในอนาคต  

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่เสียสละเวลาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา คอยผลักดันสนับสนุน ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้วิจัยนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรี 
Factors Affecting Student Participation in Activities of Rajamangala University   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 2) ศึกษาระดับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรี และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
สุพรรณบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 333 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) และแบบโควตา (Quota Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบ
ความแตกต่าง ได้แก่ t-test, F test, Least Significant Difference (LS.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ได้แก่ Cronbach’s-Alpha coefficient เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ช้ันปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน จะมีการเข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
สุพรรณบุรี ที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract  

This research aimed to 1 )  study the motivation level for participation in activities of students from 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. Suphanburi Center 2) Study the level of participation in 
activities of students from Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.  Suphanburi Center and 3 ) 
studied the factors affecting the participation of students from Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi.  Suphanburi Center. The research population was Student of Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi Suphanburi Center Undergraduate level, regular semester, years 1-4, academic year 
2 0 2 0 , sample groups are Student of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi Center 
Undergraduate level, regular semester, years 1-4 , academic year 2020 , 333 students were stratified random 
sampling and quota sampling.  Data were analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics.  The 
difference test was t-test, F test, Least Significant Difference (LS.D.). The statistic used to test the confidence of 
the questionnaire was Cronbach's-Alpha coefficient. The instrument used in the research was the questionnaire. 
The results of the research were as follows:  most of the respondents were female, first year of the Faculty of 
Business and Information Technology.  Most students had a high level of overall motivation to participate in 
activities.  And there was a high level of participation in various activities.  The results of analysis of mean 
differences showed that students from Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. Suphanburi Center 
With different demographic characteristics There was a statistically significant difference in participation in 
activities at level 0.05 and Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi students.  Suphanburi Center 
With different motivation to participate in activities There was a statistically significant difference in participation 
in activities at the 0.05 level. 
 

Keywords:  factor, activity, student 

 
บทน า  

สถานศึกษา นอกจากจะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดผ่านอาจารย์ผู้สอนแล้ว ยังมีกระบวนการเรียนรู้ที่
ส าคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ในการท ากิจกรรมที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมนักศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างกระบวนการจัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งความหมาย
ของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของการศึ กษาไว้ว่า การศึกษา หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการ
เรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากความหมายของการศึกษาแล้ว ยังมีแนวทางการจัด
การศึกษาที่ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา ทั้งในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา อีกทั้งยัง
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มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542)    
จึงเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่เพียงแต่เน้นในเรื่องของเนื้อหาด้านการเรียนการสอนเท่านั้น ยังเน้นในเรื่องของกิจกรรม
ควบคู่ไปด้วย เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพการงานและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้น ในการจัดการศึกษานอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพแล้ว สถานศึกษาจึงควรเห็น
ความส าคัญในการด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาควบคู่ไปด้วย สอดคล้องกับ ใจจริง บุญเรืองรอด (2541) ได้กล่าวไว้ว่า 
นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพแล้ว โรงเรียนควรเห็นความส าคัญที่จะต้องจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตรเพื่อ
สนองความต้องการของผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ก าหนดแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และก าลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2560) ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นถึง
ความส าคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา แต่อาจยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย ดังนั้น การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

จากท่ีมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานกิจกรรม ได้ทราบถึงปัญหาจากการปฏิบัติงานใน
ด้านนี้โดยตรง จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการวางแผนและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา อันเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

 
สมมติฐานการวิจัย 
1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ           
ช้ันปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,983 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2563) 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ช้ันปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 333 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1973) ดังนี ้

การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และแบบโควตา (Quota Sampling) 
 การก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ช้ันปี และ    
คณะที่ศึกษา และ 2) แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ ด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านความเป็น
ผู้น าและกล้าแสดงออก และด้านสุขภาพร่างกายและทัศนคติจิตสาธารณะ  

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
  ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกีย่วกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

การหาคณุภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่า IOC และแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
แล้วจึงน ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาบันทึกข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test, F test, Least Significant difference (LS.D.) 
3. สถิติที่ใช้หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ได้แก่ Cronbach’s Alpha Coefficient 
4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรมที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และพยากรณ์ตัวแปร 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยใช้ความถี่

และค่าร้อยละ รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าความถี่และร้อยละข้อมูลด้านคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 154 46.20 
หญิง 179 53.80 
รวม 333 100.00 

2. ชั้นปีที่ศึกษา   
ช้ันปีท่ี 1 112 33.70 
ช้ันปีท่ี 2 73 21.90 
ช้ันปีท่ี 3  74 22.20 

ช้ันปีท่ี 4 74 22.20 

รวม 333 100.00 

3. คณะที่ศึกษา   
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 69 20.70 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 68 20.40 
    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 165 49.60 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 3.60 
    คณะศิลปศาสตร ์ 19 5.70 

รวม 333 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 333 ราย สามารถจ าแนกข้อมูลดังนี้ 
1. เพศ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมา คือ เพศ

ชาย จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 
2. ช้ันปีท่ีศึกษา นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 รองลงมา 

คือ ศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 ศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และศึกษาช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 ตามล าดับ 

3. คณะที่ศึกษา นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 165 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 และ           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
ศูนย์สุพรรณบุรี โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาโดยรวม  

แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม X  SD ระดับแรงจูงใจ ล าดับ 
1. ด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  4.27 0.61 สูง (มาก) 2 
2. ด้านความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก  4.29 0.67 สูง (มาก) 1 
3. ด้านสุขภาพรา่งกายและทัศนคติจิตสาธารณะ  4.14 0.68 สูง (มาก) 3 

เฉลี่ย 4.23 0.60 สูง (มาก)  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ       

ศูนย์สุพรรณบุรีโดยรวม แรงจูงใจอยู่ในระดับสูง (มาก) ( X = 4.23, SD ± 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด

คือ ด้านความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก แรงจูงใจอยู่ในระดับสูง (มาก) ( X = 4.29, SD ± 0.67) รองลงมาคือ ด้านการเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ แรงจูงใจอยู่ในระดับสูง (มาก) ( X = 4.27, SD ± 0.61) และด้านสุขภาพร่างกายและทัศนคติจิต

สาธารณะ แรงจูงใจอยู่ในระดับสูง (มาก) ( X = 4.14, SD ± 0.68) ตามล าดับ 
 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ท าการวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ และ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ระดับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รายละเอียดดังตารางที่ 3-4 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าความถี่และร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

การเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมกิจกรรม   
    ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 2  0.60 
    เข้าร่วมกิจกรรม 1-2 ครั้งต่อป ี 70 21.00 
    เข้าร่วมกิจกรรม 3-4 ครั้งต่อป ี 122 36.70 
    เข้าร่วมกิจกรรม 5-6 ครั้งต่อป ี 63 18.90 
    เข้าร่วมกิจกรรม 7 ครั้งขึ้นไปตอ่ปี 76 22.80 

รวม 333 100.00 

 
จากตารางที่ 3 จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม 3-4 ครั้งต่อปี 

จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมา คือ เข้าร่วมกิจกรรม 7 ครั้งขึ้นไปต่อปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 เข้า
ร่วมกิจกรรม 1-2 ครั้งต่อปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 เข้าร่วมกิจกรรม 5-6 ครั้งต่อปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.90 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาโดยรวม 

ความสนใจในการเข้าร่วมกจิกรรม X  SD ระดับความสนใจ ล าดับ 
1. ด้านวิชาการ 2.73 1.29 ปานกลาง 2 
2. ด้านกีฬาและนันทนาการ 2.93 1.33 ปานกลาง 1 
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.65 1.37 ปานกลาง 3 
4. ด้านการบ าเพญ็ประโยชน ์ 2.42 1.36 ปานกลาง 4 

เฉลี่ย 2.68 1.23 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ       

ศูนย์สุพรรณบุรีโดยรวม มีความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.68, SD ± 1.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กิจกรรมที่

นักศึกษามีความสนใจสูงสุดคือ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ มีความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.93, SD ± 1.33) 

รองลงมาคือ กิจกรรมด้านวิชาการ มีความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.73, SD ± 1.29) กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม             

มีความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.65, SD ± 1.37) และกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ มีความสนใจอยู่ในระดับปาน

กลาง ( X = 2.42, SD ± 1.36) ตามล าดับ 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แตกต่างกัน 
 1) การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา จ าแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ โดยใช้สถิติ
ทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) เพื่อศึกษาว่าความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศส่งผลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แตกต่างกันหรือไม่ รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา แบบสถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) 

เพศ n  SD t p 
ชาย 154 2.82 1.33 

1.960 0.05 
หญิง 179 2.56 1.13 

 * ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จ าแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ พบว่า ความสนใจการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 

X
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 2) การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา จ าแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร์ด้านช้ันปีที่ศึกษา และ
คณะที่ศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่าง ค่าเอฟ (F-test) ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ด้านช้ันปีที่ศึกษา 
และคณะที่ศึกษาส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แตกต่าง
กันหรือไม่ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านชั้นปีท่ีศึกษา และคณะที่ศึกษาส่งผลต่อการ

เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา แบบสถิติทดสอบหาความแตกต่าง ค่าเอฟ (F-test)  

Model Sum of 
Squares 

df Mean of 
Squares 

F p 

ชั้นปีที่ศึกษา ระหว่างกลุม่ 32.266 3 10.755 7.506 0.00* 
ภายในกลุ่ม 471.429 329 1.433   

รวม 503.695 332    
คณะที่ศึกษา ระหว่างกลุม่ 38.594 4 9.648 6.804 0.00* 

ภายในกลุ่ม 465.101 328 1.418   
รวม 503.695 332    

 *ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านช้ันปีที่ศึกษา และคณะที่ศึกษา พบว่า 
ด้านชั้นปีท่ีศึกษา และคณะที่ศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรตามข้อตกลง
เบื้องต้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจัยแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้แก่ ด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และด้านสุขภาพร่างกายและ
ทัศนคติจิตสาธารณะ โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 12.00 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square 
เท่ากับ 0.12 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้และความเข้าใจในงานท่ีท า และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน 
มีค่า b = 0.41 และ 0.42 ตามล าดับ หมายความว่า จ านวนของแต่ละด้านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จะเพิ่มขึ้น 0.41 และ 0.42 ตามล าดับ แสดงว่าปัจจัยแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 

สรุปผลการวิจัย  
1. ระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.23, SD ± 0.60) โดย

พบว่า แรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก ( X  = 4.29, SD ± 0.67) อยู่ในระดับมาก รองลงมา

คือ ด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ( X  = 4.27, SD ± 0.61) อยู่ในระดับมาก และด้านสุขภาพร่างกายและทัศนคติจิต

สาธารณะ ( X  = 4.14, SD ± 0.68) อยู่ในระดับมาก 
2. ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในหนึ่ งปีที่ผ่านมาเข้าร่วมกิจกรรม 3-4 ครั้งต่อปี 

จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือเข้าร่วม 7 ครั้งขึ้นไปต่อปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 เข้าร่วม1-2 
ครั้งต่อปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 เข้าร่วม 5-6 ครั้งต่อปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และไม่เคยเข้าร่วมเลย 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 

ปัจจัยแรงจูงใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การเข้าร่วมกิจกรรม t p - value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

  

(b) (β)    

ค่าคงท่ี (a) 
1. ด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
2. ด้านความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก 
3.ด้านสุขภาพร่างกายและทัศนคติจิตสาธารณะ 

-0.26  0.46  -0.56 0.58 
0.41 0.20 0.21   1.98 0.05* 
-0.13 
0.42 

-0.07 
0.23 

0.16 
0.16 

 -0.80 
  2.66 

0.42 
0.01* 

djusted R2 0.12     
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3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่นักศึกษาเข้าร่วม คือ ด้านกีฬาและนันทนาการ ( X  = 2.93, SD = 1.33) รองลงมา

คือ ด้านวิชาการ ( X  = 2.73, SD ± 1.29) ด้านศิลปวัฒนธรรม ( X  = 2.65, SD ± 1.37) และด้านการบ าเพ็ญประโยชน์               

( X  = 2.42, SD ± 1.36) 
 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพร รณบุรี ที่มีลักษณะปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ที่ต่างกันจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ พบว่า ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านช้ันปีที่ศึกษา และคณะที่ศึกษา พบว่า ด้านช้ันปีที่ศึกษา และคณะที่ศึกษามีการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ในด้านคณะที่ศึกษา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์             
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ            
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกับ คณะวิทยาศาสตร์และเ ทคโนโลยี และ                   
คณะศิลปศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 

สมมุติฐานที่ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ที่มีปัจจัยแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างกันจะมีการเข้าร่วมในกิจกรรมแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า  

ระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในด้านสุขภาพร่างกายและทัศนคติจิตสาธารณะมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ       ศูนย์

สุพรรณบุรี พบว่า ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมุติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ช้ันปีที่ศึกษา 
และคณะที่ศึกษา มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจ์ เอกวิริยะเสถียร 
(2549) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายใน
ที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึ กษาส่วนใหญ่ต้องการได้รับความ
สนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการ
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เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู้น ากิจกรรม
นันทนาการ สถานที่จัดกิจกรรม และอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา ส าหรับ
การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ต่างกัน ได้แก่ เพศ  พื้นฐานการศึกษาเดิม ช้ันปี มีปัจจัยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกัน อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับแรงจูงใจในด้านความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก        
มีความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม 3-4 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 36.70 ผลการ
วิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านวิชาการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม แล้ะด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพล พันธุเดช (2560) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อยู่ช้ันปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ยรวม 2.50-2.99 ศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตรังสิต และพักอาศัยในหอพักภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาส่วนใหญ่มีการ
เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในระดับน้อย ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ท่ีมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

ส าหรับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โดยการตอบแบบสอบถาม นักศึ กษาให้
ความคิดเห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เสียเวลาในการเรียน เสียเวลาในการท ากิจกรรมอื่น ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การพักผ่อน 
อีกทั้งยังต้องใช้จ่ายเงินจ านวนมากในการร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ในเรื่องของรูปแบบกิจกรรมบางกิจกรรมก็มีความยากล าบาก 
เหน็ดเหนื่อยและยุ่งยาก และไม่ค่อยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ส าคัญคือช่องทางการประชาสัมพันธ์ การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่          
ไม่ทั่วถึงและล่าช้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี พุทธชาค า (2557) ท่ีได้ศึกษาการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพการเป็นผู้น าด้าน
กิจกรรมสาขาช่างยนต์ ระดับช้ันประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรมพบว่า 
ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในระดับมากเกือบทุกกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกับประเพณี กิจกรรมการรับน้อง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน กิจกรรมเกี่ยวกับงานบันเทิงและกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา ส าหรับปัญหาและความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษานั้น นักศึกษาเห็นว่าบางกิจกรรมไม่น่าสนใจ ขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วม บางกิจกรรมขาดความร่วมมือจากนักศึกษาและ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บางครั้งก็ขาดงบประมาณสนับสนุนและขาดผู้น าในการท ากิจกรรม และนักศึกษาบางส่วนก็ขาดความรู้และ
ความเข้าใจไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาได้ให้ความเห็นว่ากิจกรรมที่น่าสนใจที่อยากเข้าไปมีส่วน
ร่วมที่ส าคัญได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งรูปแบบของการ
กระตุ้นจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในมุมมองของนักศึกษาที่เห็นว่าน่าจะได้ผลดี ได้แก่ การให้สิ่งตอบแทนซึ่งอาจจะได้
คะแนน รางวัล เกียรติบัตร การบังคับอาจจะเป็นการเช็คช่ือหรือให้อาจารย์บังคับโดยการตัดคะแนน การสร้างจิตส านึกให้เห็น
คุณค่าและความส าคัญของกิจกรรม การปรับรูปแบบของกิจกรรมให้เป็นกิจกรรมที่มีสาระและบันเทิงอยู่ในตัว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในวันหยุด เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักศึกษาโดยสนับสนุน



  
 

   396            

 

โมกวิชาการ’64 
ให้มีชมรมนักศึกษาของสาขาวิชาขึ้นมารับผิดชอบ นอกจากนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ใน
รายละเอียด ให้มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อนักศึกษาได้เลือกท ากิจกรรมตามความถนัดส่วนบุคคล 
2. ควรมีกิจกรรมที่สร้างความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการท างานเพื่อให้สอดคล้องในการด าเนินชีวิตและแก้ไข

ปัญหาในอนาคตได้จริง 
3. ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
4. ควรเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับคณะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จัดเพียงคณะเดียวหรือห้องเดียว เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และ

มิตรภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา เพราะนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนรู้ตามสาขาวิชาแล้ว การมีมิตรภาพจะช่วยสนับสนุนโอกาสใน
เรื่องต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

5. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย และอาจารย์ในคณะควรมีส่วนร่วม เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
น้อย ท าให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจ หรือไม่มีคนชักพาให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงนักศึกษาบางคนก็ไม่ได้สนใจหรือให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรม 

6. ควรมีการจัดกิจกรรมนอกมหาลัย เพื่อจะได้เปิดมุมมองของนักศึกษาให้กว้างขึ้น และควรจั ดกลุ่มขณะท า
กิจกรรมแบบคละคณะเพื่อให้นักศึกษาได้มีสัมพันธภาพร่วมกัน 

7. ไม่ควรจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเรียนและช่วงสอบของนักศึกษา 
8. รูปแบบของกิจกรรมควรมีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และสร้างแรงจูงใจมากข้ึน 
9. ระยะเวลา และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ควรเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
10. ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ควรชี้แจงถึงเหตุผลและประโยชน์ของกิจกรรม 
11. หากกิจกรรมใดมีจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ควรมีการควบคุมดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่

เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ 
12. ทุกกิจกรรม ควรมุ่งเน้นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติของงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กรและความต้องการของนักศึกษา 

2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรด้านแรงจูงใจ และควรใช้การวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับการวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อผลของงานวิจยัที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจ าปี 2564 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 
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วิธีการตั้งโจทย์วิจัยเร่ืองมหาสติปัฏฐาน 4 จากงานประจ าสู่งานวิจัย 
Formulation in Research Method on the Mahasatipattahana IV 
from Routine to Research. 
สรัญญา โชติรัตน์1*  
Saranyar Chotirat1*    
 
บทคัดย่อ 

เพื่อศึกษาวิธีการตั้งโจทย์งานวิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นเครื่องมือพัฒนาจากงานประจ าสู่งานวิจัย เป็นงานวิจั ย       
เชิงคุณภาพ โดยการสืบย้อนไปหากระบวนการคิดโจทย์ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านมาจ านวน 4 เรื่อง 
โดยศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ น าเสนองานแบบเล่าเรื่อง ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนตัวนักวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัย
ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ได้ สร้างค าถามแสวงหาค าตอบ ความรู้นักวิจัยต้องสะสมองค์ความรู้โดยการทบทวนวรรณกรรม แสวงหา
ประสบการณ์โดยตรงพัฒนาความรู้งานวิจัย การฝึกกระบวนการคิดตั้งแต่ที่มาปัญหา ความส าคัญปัญหา การตั้งช่ือเรื่อง และวิธีการ
เขียนข้อเสนอ 2) ปัจจัยกระบวนการงานวิจัย ประกอบด้วย วิธีการคิดที่มาปัญหาวิจัยต้องอยากรู้อยากเห็นท าความเข้าใจอาศัย
ความชอบฐานเดิมสร้างแรงบันดาลใจน ามันสมองคู่กับหัวใจ วิธีการคิดความส าคัญปัญหาต้องตั้งค าถามเป็นสมมติฐานขึ้นมาโดย
ทบทวนวรรณกรรมทั้งสาระและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อค้นหาช่องว่างข้อปัญหาวิจัยจนพบการตกผลึกโจทย์งานวิจัย วิธีการตั้งช่ือเรื่อง
วิจัยโดยการสร้างเส้นทางเดินหลักงานวิจัยภาพรวม มองภาพอนาคตงานวิจัยอาศัยค าส าคัญ สะท้อนโจทย์วิจัยเป็นช่ือเรื่องวิจัย  
วิธีการเขียนข้อเสนองานวิจัยหรือโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ ต้องแสดงองค์ความรู้พื้นฐานเดิมหนักแน่น บทความวิจัยเดิม
เพื่อต่อยอดอ้างอิงผลงาน ศึกษาท าความเข้าใจแหล่งทุนวิจัย ระบบการจัดระบบงบประมาณ ต้องเข้าใจวิธีการเขียนข้อเสนอ             
3) ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย วางโครงสร้างระบบงานวิจัยก าหนดการเดินทางโครงการวิจัย ก าหนดแผนที่เส้นทางเดินไปสู่
เป้าหมาย น าประโยชน์เช่ือมโยงส่วนตัวสู่ส่วนรวม การสืบต่องานเดิมและของบประมาณปีต่อปี ศึกษาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รู้เขารู้เรา ติดตามระบบการจัดสรรทุนวิจัย 

 
ค าส าคัญ: โจทย์วิจัย มหาสติปัฏฐาน 4    
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Abstract  

To study how to set up a research problem by relying on the subject of Mahasatipattahana IV as a tool 
to develop from routine work to research is a qualitative research by traced back to the problem-solving process 
from research project proposals and complete research results of the past 4 subjects by studying, analyzing 
and synthesizing Presenting work in a narrative. The results showed that: 1)Researcher's personal factors include 
: Researchers must be able to inspire, create questions, seek answers, knowledge researchers must accumulate 
knowledge by reviewing the literature. Seek direct experience, develop research knowledge practicing the 
thinking process from the origin of the problem importance problem naming and how to write an offer                
2) Research process factors consist of thinking methods, research problems, need to be curious and understand 
based on original preferences to create inspiration to bring the brain with the heart. The method of thinking 
about the importance of the problem requires questioning as a hypothesis by reviewing both the literature and 
research methodologies to find gaps in research problems until the crystallization of the research problem is 
found, how to title  research by creating an overview research main path. Foreseeing the future, research relies 
on keywords,  reflect the research problem as a research title,  how to write a research proposal or research 
project for a budget must show a solid prior knowledge, original research articles to build on citations Study 
and understand research funding sources. budgeting system must understand how to write an offer                      
3) Environmental factors consist of laying out a research system structure, research itinerary, determine a map 
of the walking path to the goal, bringing the benefits of personal linking to the public continuing the original 
work and asking for the year-by-year budget study research funding sources about research proposal 
development, know them, know us, follow the research fund allocation system. 
 

Keywords: Research problems, Mahasatipattahana IV 
 

บทน า  
สาระเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นพระสูตรเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค [9.มหาสติปัฏฐานสูตร] ที.ม. เล่มที่ 10 ข้อ 372 ถึง ข้อ 405 หน้า 301-340 กล่าวถึง ทางนี้
เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อท าให้แจ้ง
นิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน 4 ประการ คือ 1) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้ 2) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้               
3)พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4) พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้   

ผู้ศึกษาสนใจเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ตามกรอบพระสูตร เริ่มจากงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง“การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ           
ราชวิทยาลัย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2540-2555” (สรัญญา โชติรัตน์, 2558) ส ารวจวิทยานิพนธ์จ านวน 99 เรื่อง แล้วน ามาวิเคราะห์
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และสังเคราะห์ 55 เล่ม ผลการสังเคราะห์จ าแนกตามฐาน 4 ฐาน ต่อมางานวิจัยปี พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณ
ผ่านหน่วยงานมหาวิทยาลัย เรื่อง “การสังเคราะห์วรรณกรรมเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4” (สรัญญา โชติรัตน์, 2561) การวิจัยเชิง
คุณภาพเน้นการส ารวจเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากวรรณกรรมยุคปัจจุบันเกี่ยวกับสติปัฏฐาน 4 ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในปี
พุทธศักราช 2549-2559 จ านวน 100 เล่ม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยผ่านหน่วยงานมหาวิทยาลัยอีกเรื่อง 
“รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4” (สรัญญา โชติรัตน์, 2563) วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เขียน
ผลงานวรรณกรรมและผลงานวิทยานิพนธ์ พระวิปัสสนาจารย์ทั่วไป เจ้าส านักศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วไป วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม จ านวน 40 รูป/คน จากการสัมภาษณ์ จ านวน 27 รูป/คน จากการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบ
สมาธิบ าบัดรักษาโรคได้ด้วยตนเอง (SKT) ศึกษา 2) แบบ NLP (Neuro Linguistic Programming) 3) แบบแนวทางปฏิบัติท่าน          
โกเอ็นก้า 4)การศึกษาจากปฏิบัติธรรมด้วยตัวเอง   

ดังนั้นจากงานวิทยานิพนธ์และวิจัยที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐานซึ่งหลายประเด็นยังไม่อาจตกผลึกเป็นองค์
ความรู้ของตัวเองได้ ตัวอย่างปัญหาข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 1) ค าว่า“ฌาน”และ”ญาณ”จะเข้าใจด้วยการฝึกฝนปฏิบัติสมาธิภาวนา
เป็นประจ าไม่อาจท าความเข้าใจด้วยระดับเชาว์ปัญญา แต่ต้องอาศัยการฝึกฝน พากเพียร ต่อเนื่อง ดังว่า ปฏิบัติสมาธิให้เข้าออก
ฌาน ได้อย่างคล่องแคล่ว ค าเรียก สติ คือ“อาตาปี สัมปชาโน สติมา” เรียกมาความคิดฟุ้งซ่านไปอีกต้องฝึกเรียกมาเป็นประจ าเพื่อ
จะไม่ต้องคิดทางอกุศลกรรม 2) ปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นเส้นทางอาศัย “เวลา”เดินทาง ความสั้นยาวของเวลาชีวิตไม่
เหมือนเดิมสักครั้ง คือ เดินทางสังสารวัฏ ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด ต้องอาศัยมหาสติปัฏฐาน ฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ถ้าฝึกปฏิบัติมานาน
จะเห็นว่า ความยาวของเวลาสั้นลงทันทีขณะนั่งสมาธิเป็นเวลาช่ัวโมงเป็นประจ า แสดงให้เห็นว่า เวลามีความยืดหดด้วยการฝึกอยู่
ใน “ฌาน” เป็นการเข้าออกฌานได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนระดับใดเป็นการอธิบายความอีกเรื่อง การแยกรูปนามได้เป็นการอธิบาย
ความ 3) ความรู้เกี่ยวกับ อภิญญา 6 เป็นความรู้ยิ่งยวด เช่นข้อ เจโตปริยญาณ คือ ญาณที่ก าหนด ใจคนอื่นได้ ต้องฝึกมหาสติ          
ปัฏฐาน น าทางได้ผู้ศึกษาวิจัยรู้สึกได้เป็นอย่างนั้น การสังเกตกิริยาอาการหรือพลังงานสะท้อนออกมา และแววตาที่บอกถึงความ
เป็นพลังงานนั้น การฝึกสมาธิให้อยู่ในจิตอุเบกขา จะพบได้เห็นได้ความคิดปรุงแต่งของตนเองและความคิดผู้อื่น ซึ่ง เป็นเรื่องที่
บางครั้งหาค าตอบไม่ได้เช่นกัน 4) มหาสติปัฏฐาน 4 เป็นพระสูตรเป็นแผนที่น าทางให้พ้นทุกข์และเข้าใจค าสอนพระพุทธเจ้าได้
ลึกซึ้ง แต่เมื่อถึงฝั่งก็ต้องทิ้งเรือ เรือคือพระสูตรมหาสติปัฏฐาน 4 ฝึกท่องค าบริกรรม “พุทโธ” ในวันนี้ เพื่อไม่มีค าบริกรรมต่อใน
วันน้ี งานวิจัยก็เป็นน่ังเรือและก าลังพายเรือไป อาศัยการฝึกฝนจากพระสูตรมหาสติปัฏฐาน 4   

จากการท างานวิจัยโดยอาศัยเรื่องมหาสติปัฏฐานเป็นเครื่องมือฐานการพัฒนาโจทย์วิจัย โดยจากรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านมาพบว่า ข้อค้นพบหลากหลายบางค าถามยังต้องแขวนไว้เพื่อแสวงหาค าตอบ และบางค าตอบได้แล้วยังไม่แน่ใจ
ต้องการหลักฐานยืนยันอีกหลายครั้ง และท าให้ต้องแสวงหาข้อค้นพบและเกิดเป็นปัญหาการวิจัยเพิ่มทั้งแนวกว้างและแนวลึกเป็น
ความท้าทายการแสวงหาความรู้และพยายามพัฒนาวิธีการศึกษาเป็นแบบวิทยาศาสตร์ต่อไป สิ่งส าคัญต้องหาประเด็นโจทย์วิจัยที่มี
ความสุขกับการท างานเพื่อจากงานวิจัยไปสู่งานประจ าต่อให้ได้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยก็ดีหรือไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณก็ดี การค้นหาโจทย์วิจัยให้มีความรักและความสุขในการแสวงหาความรู้เรื่องนั้น ๆ ให้เป็นปัญญาด้วยการค้นหาช่องว่าง
ของปัญหางานวิจัย ในอาชีพนักวิจัยต้องท างานวิจัยงานวิชาการและต้องหาประเด็นเรื่องที่มีความสนใจมีความถนัดประเด็นเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ต้องอาศัยความรู้เดิมมีความหนักแน่นเป็นพื้นฐาน วิธีการตั้งโจทย์งานวิจัยเป็นความส าคัญต่อการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัย จากปัญหางานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไปพัฒนางานวิจัยเป็นประจ าหรือพัฒนางานประจ าเป็น
งานวิจัย และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย จึงเป็นที่มาการน าเสนอบทความวิจัย เรื่อง 
วิธีการตั้งโจทย์วิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากงานวิจัยสู่งานประจ า  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพื่อศึกษาวิธีการตั้งโจทย์วิจัยโดยอาศัยเรื่องมหาสติปัฏฐานเป็นเครื่องมือพัฒนาจากงานประจ าสู่งานวิจัย  
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ (2541) ได้กล่าวถึง การได้มาซึ่งปัญหาในวิจัย แบ่งได้จากทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ

อยากท าหรือจะท าการศึกษา จากประสบการณ์ตัวผู้วิจัยเอง จากการอ่านหนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับการวิจัย จากข้อเสนอแนะ
ของผลการวิจัยที่ได้ท ามาแล้ว จากบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือบทคัดย่อรายงานการวิจัย ปัญหาที่ได้มาจากผู้อื่นอาจเป็นในลักษณะที่
รวบรวมความคิดมาจากคนอ่ืน หลาย ๆ คน แล้วน ามาสร้างเป็นปัญหาขึ้นส าหรับท าการวิจัย ธานี วรภัทร์ (2549) การสร้างหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการเก็บข้อมูลทางกฎหมายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้ท าวิทยานิพนธ์ต้องน ามาใช้ประกอบกันโดยหลักการคิดใน
การสร้างพิจารณาเป็นแนวทาง คือ หลักการคิดนอกกรอบ โดยเอาความจริงหรือความยุติธรรมเป็นตัวตั้งในใจ เอาทางปฏิบัติเป็นตัว
แปร หลักกาลามสูตร โดยเป็นหลักของศาสนาพุทธที่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งใดโดยปราศจากการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองก่อน การเช่ือ
ที่ประกอบด้วยปัญญาต้องเชื่อโดยมีเหตุผลอย่างแท้จริงแหล่งที่มาของปัญหาที่สามารถช่วยให้ผู้ท าวิทยานิพนธ์ สามารถสร้างหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ได้ เช่นจากตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้ จากประสบการณ์ของผู้ท าวิทยานิพนธ์เอง การอ่านจากแหล่งต่างๆ 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีท าเสร็จแล้ว จากผู้เชี่ยวชาญ จากเหตุการณ์ส าคัญทางกฎหมาย จากแหล่งทุนอุดหนุน  
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2545) ความส าคัญของปัญหาวิจัย นักวิจัยพึงรู้ลักษณะความเป็นจริงที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
ในแต่ละปัญหาย่อมมีตัวแปร (variables) ตัวแปรดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานที่ (กาละและเทศะ) ค าตอบที่
ได้ส าหรับทุกปัญหาจะเป็นเพียงความจริงสัมพันธ์ (relative truth) ไม่ใช้ความจริงสมบูรณ์(absolute truth) ความจริงดังกล่าว 
ข้อสรุปทั่วไป กฎ และทฤษฎีทั้งหลายที่รวบรวมไว้ในต าราเป็นสิ่งที่ต้องการการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอทั้งนี้
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก ตาม“กฎอนิจจัง”ส่วนการประเมินปัญหาที่ตั้งข้ึนจากการพิจารณา 2 ด้าน 
ได้แก่ ควรพิจารณาทั้งในด้านส่วนตัวของนักวิจัย (personal factors) และทางด้านสังคม (social factors) วรัญญา ภัทรสุข 
(2545) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยผู้เขียนจะต้องเขียนเพื่อตอบค าถามส าคัญ 3 ประการให้ได้ คือ 1) ท าไมจึงท าวิจัยเรื่องนี้ 
(Why doing this research topic ? 2) ผู้วิจัยต้องการค้นหาอะไร (What to do?) หรือต้องการค าตอบอะไร 3) ผู้วิจัยจะศึกษา
อย่างไร (How to do?) หรือหาค าตอบมาได้อย่างไร ชาย โพธิสิตา (2547) จุดมุ่งหมายการท าวิจัย 3 ประเภทตามลักษณะและ
มูลเหตุที่มาของจุดมุ่งหมายนั้น ๆ คือ จุดมุ่งหมายส่วนตัวของนักวิจัย (personal purposes) หมายถึง แรงบัลดาลใจส่วนตัวท่ีท าให้
นักวิจัยอยากท าเรื่องนั้นเป็นส านึกทางสังคมและการเมืองส่วนตัวของนักวิจัย หรือความสนใจใคร่รู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือแม้แต่ความต้องการท างานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จุดมุ่งหมายเชิงปฏิบัติ (practical purposes) หมายถึง 
จุดมุ่งหมายที่ต้องการจะบรรลุถึงอะไรสักอย่างเพื่อผลในทางปฏิบัติ ลักษณะส าคัญของจุดมุ่งหมาย คือ เป็นความต้องการที่จะบรรลุ
ถึง (accomplishing) สิ่งที่มีผลต่อวงการใดวงการหนึ่งหรือต่อส่วนรวม จุดมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าวิจัย ( research purposes) 
เป็นจุดมุ่งหมายทางวิชาการ อาจไม่เกี่ยวกับนโยบายโดยตรง และอาจมีแรงบันดาลใจในการอยากรู้เพื่อความรู้ส่วนบุคคลรวมอยู่
ด้วย แต่ข้อส าคัญอยู่ที่การหาความรู้ในแนวทางการวิจัยพื้นฐานเป็นหลัก คุณลักษณะส าคัญของจุดมุ่งหมายวิจัยแบบนี้คือ การท า
ความเข้าใจ หรือหาความรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าปรากฎการณ์ นั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างไร ท าไมสิ่งต่าง ๆ ใน
ปรากฎการณ์นั้นจึงเป็นอย่างที่มันเป็นมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังปรากฎการณ์นั้น  

ภาวดี น้อยอาษา (2558) ความหมาย R2R (Routine to Research) คือ การพัฒนางานประจ าด้วยการท าวิจัยโดยใช้
โจทย์มาจากงานประจ ามาเป็นค าถามการวิจัยสู่การแสวงหาค าตอบ มีตั้งแต่ Basic ไปจนถึง Advance หมายความว่า ลักษณะ
งานวิจัยที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไปถึงลักษณะงานวิจัยที่ลุ่มลึกซึ้งเป็นงานวิจัยช้ันสูง R2R เป็นเครื่องมือที่ไปตอบสองสภาวะ
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ด้านบวกหรือพลังแห่งธรรมในตัวมนุษย์ที่สามารถน าไปสู่สภาวะการพ้นทุกข์ท่ีเกิดขึ้นจากการท างานประจ าได้ เรียนรู้ถอดบทเรียน
ภาพจะชัดเจนการท างานคือการปฏิบัติธรรม เหนื่อยแต่เมื่อต่อภาพจิ๊กซอว์เห็นความชัดเจน องค์ประกอบโมเดลคือลงมือท าค่อยๆ 
สกัดออกเป็นภาพเรียนรู้ถอดบทเรียน จากการทบทวนวรรณกรรมน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิเคราะห์  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
แหล่งข้อมูลวิจัยเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ปี พ.ศ. 2558      

“การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2540-
2555” วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและประมวลสาระความรู้แนวทางปฏิบัติ วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ  2) ปี พ.ศ.2559 “การ
สังเคราะห์วรรณกรรมเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4” วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและประมวลสาระความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากวรรณกรรมปัจจุบันเรื่องสติปัฏฐาน 3) ปี พ.ศ.2561 “รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4” วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์และสร้างรูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 4) ปี พ.ศ. 2564 “การสกัดหลักค าสอนเรื่องมหาสติปัฏฐาน 
4” ซึ่งปัจจุบันก าลังด าเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสกัดหลักค าสอนเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ตามแนวทางของครูบาอาจารย์ และศึกษา
องค์ความรู้เรื่องสติปัฏฐาน 4 จากอดีต ปัจจุบัน สู่ความเป็นอนาคต เพื่อค้นหาหลักการสากล ดังแสดงจากรูปที่ 3 และการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งโจทย์งานวิจัยและการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เป็นกรอบแนวความคิด
วิธีการตั้งโจทย์วิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากงานวิจัยสู่งานประจ า ดังแสดงจากรูปที่ 1 และ 2  

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดวิธีการตั้งโจทย์วิจัย 

เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากงานวิจยัไปสู่งานประจ า 

 
รูปที่ 2  กรอบเป้าหมายการวิจัยภาพรวม 

โครงการวิจัยเรื่องมหาสติปฏัฐาน 4  
 
เครื่องมือที่ใช้การศึกษาเป็น mind mapping แบบบันทึกข้อมูลและการใช้ประสบการณ์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ

การท างานวิจัย ในการอธิบายความ และการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การใช้การอธิบาย
ความเพื่อค้นหาลักษณะวิธีการตั้งโจทย์งานวิจัยท่ีผ่านมา ดังแสดงจากรูปที่ 3  
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รูปที่ 3  ข้อเสนอโครงการวิจยัที่ได้รับทุนวิจัยปี 2559-2564 

 
ผลการวิจัย 

การพัฒนางานวิจัยเป็นงานประจ า R2R (Routine to Research) และงานประจ าเป็นงานวิจัย ผลการศึกษาเป็นการ
น าเสนอแบบเล่าเรื่องโดยย้อนกลับไปจากงานวิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 เริ่มต้นจากเรื่องแรกจนถึงงานวิจัยเรื่องปัจจุบัน โดยท าการ
ถอดบทเรียนจากงานวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนางานวิจัย จ าแนกเป็น 1)สาระของข้อค้นพบ 2)ระเบียบวิธีการวิจัย ข้อค้นพบที่เกิด
จากงานวิจัยท าให้ทราบ ความรู้ใหม่และทราบถึงช่องว่างความรู้ ท่ีแสดงออกมาเป็นปัญหางานวิจัยเรื่องต่อไป ท้ังสาระและระเบียบ
วิธีวิจัยเป็นการท างานวิจัย เข้าใจขอบเขตงานวิจัยตนเองที่ผ่านมาเพื่อขยายขอบเขตงานวิจัยประเด็นใหม่ เป็นการตั้งโจทย์วิจัยจาก
งานประจ าสู่งานวิจัย ค้นหาเรื่องวิจัยที่มีแรงบันดาลใจให้ได้เพื่อเป็นโจทย์วิจัย  

 
  

 

รูปที่ 4  แสดงประเด็นปัญหาจากงานวิทยานิพนธ์ต้องการแสวงหาค าตอบโดยสรา้งแบบจ าลอง 
 

จากรูปที่ 4 แสดงที่มาโครงการวิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 และแบบจ าลองโจทย์ประเด็นปัญหาที่มาจากงานวิทยานิพนธ์
และต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นความอยากรู้ ความอยากเห็นและความสนใจเชิงวิชาการงานวิจัย ทุกมุมเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 โดย
คิดว่างานวิจัยเหมือนการต่อภาพจิ๊กซอว์ตั้งแต่งานวิทยานิพนธ์ไปถึงโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ยิ่งศึกษา        
ยิ่งพบเห็นประเด็นปัญหา ช่องว่างความรู้เดิมและความรู้ค้นพบใหม่ ขยายไปและกระจ่างไปที่ละอย่าง ๆ จึงท าให้ตั้งเป็นโจทย์วิจัย
ได้หลายประเด็นต่อมา เนื่องจากการเห็นมุมมองการตกผลึกองค์ความรู้เป็นนามธรรมน าไปสู่รูปธรรม โดยน าข้อมูลไปสู่การเขียน
เป็นบทความวิจัยและน าประเด็นที่มีความส าคัญเรียงร้อยแต่ละงานวิจัยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ พบการตกผลึก
ความคิด หรือข้อมูล เห็นภาพความซ้ าและความต่างกัน เห็นช่องว่าง ค าถามที่ต้องการค าตอบโดยอาศัยข้อมูล ทั้งนี้ต้องอาศัย
ระยะเวลา ความต่อเนื่อง ความพากเพียร ความอดทน และแรงบันดาลใจ เพื่อการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจบทความวิจัย ผู้วิจัย 
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คาดหวังว่ารายงานผลการวิจัยแต่ละเรื่องภายในระยะ 10 ข้างหน้า (พ.ศ.2564-2573) พิสูจน์ได้โดยน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้า
มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานวิจัยตามประเด็นและการบูรณาศาสตร์ ข้ามศาสตร์เพื่อขยายน าไปสู่ความเป็นสากล มาก
ยิ่งขึ้น จะน าข้อมูลจากงานวิจัยทั้งหมดจะสามารถเขียนบทความวิจัยได้หลายประเด็น การศึกษาเรื่องเดียวแต่ให้รู้ทุกมุมมอง
เป้าหมายภาพรวมทั้งหมดได้ และเป็นงานร่วมสมัยภาษาเป็นปัจจุบัน  

 
รูปที่ 5  แสดงแบบบันทึก 

การวิเคราะหส์ังเคราะห์วิธีการตั้งโจทย์วิจัยเรื่อง
มหาสติปัฏฐาน 4 

จากรูปที่ 5 แสดงการบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ วิธีการตั้งโจทย์
วิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากงานวิจัยสู่งานประจ า ผลการศึกษาพบว่า 
นักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจ รู้สึกสนุกสนาน อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออก 
อบรมแสวงหาความรู้เข้าใจ สะสมประสบการณ์ ตั้งค าถามแสวงหา
ค าตอบ ข้อค้นพบใหม่ องค์ความรู้ ต้องรู้ศาสตร์จริง Review ทั้งสาระ
และระเบียบวิธีวิจัย งานตีพิมพ์เก่าต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ เห็นช่องว่าง 
ความรู้เดิมมีอย่างไรต่อยอดแสวงหาความรู้ใหม่ ประเด็นท้าทายองค์
ความรู้เดิมหนักแน่น องค์ความรู้ใหม่ต่อยอด โจทย์ส าคัญช่องว่างงานวิจัย  
Milestone ส ารวจแล้วจึงก าหนดการเดินทางโครงการวิจัย แผนที่
เส้นทางไปสู่เป้าหมาย น าประโยชน์เช่ือมโยงส่วนตัวสู่ส่วนรวม ตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ค้นพบงานองค์ความรู้ใหม่ โจทย์วิจัยอนาคต สืบต่องานเดิม  
ปีต่อปี เดินทางจุดหมายปลายทางชีวิต หน้าท่ีงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย การ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การบูรณาการศาสตร์ รู้เขารู้เรา เขียน
โครงการวิจัยให้ได้ทุน งบประมาณวิจัย ต้องติดตามระบบการจัดสรรทุน
วิจัยและการเขียนค าอธิบายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

 1.วิธีการคิดที่มาปัญหาวิจัย ประการส าคัญที่สุดเป็นปัจจัยส่วนตัวของนักวิจัย ต้องอยากรู้อยากเห็นและต้องท าความ
เข้าใจเรื่องศึกษา ต้องอาศัยความชอบนักวิจัยเป็นฐานเดิมสร้างแรงบันดาลใจให้ได้ การสะสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการ
อ่าน การฟัง ความสนใจ และให้ความใส่ใจ ไปสู่การสร้างแรงจูงใจจากความอยากรู้อยากเห็น หรือความต้องการทางสังคม จะเป็น
กล่องหรือเป็นเกียรติก็ได้ นักวิจัยต้องสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเชี่ยวชาญ และสมองคู่กับหัวใจ หาเรื่องประเด็นศึกษาที่ชอบให้
เจอ อยู่กับเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกลมหายใจเข้าออก ต้องฝึกการคิดนอกกรอบงานวิจัยแบบเดิม ๆ   
 เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4  มาจากความทุกข์ของผู้ศึกษาวิจัยล้วน ๆ ประสบการณ์ตรงโดยแท้ เพื่อหาเครื่องมือท าให้พ้นทุกข์ 
จึงพบว่า มหาสติปัฏฐานพระสูตร หน่ึงกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับวิธีการท าให้พ้นทุกข์ หากน ามาเป็นงานวิชาการหรืองานวิจัย
ต้องท าอย่างไร ต้องเรียนรู้ปริยัติ ต้องเรียนจบปริญญาเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ในศาสตร์ และต้องมีงานวิจัยที่สืบเนื่องมาก
จากงานวิทยานิพนธ์ผู้ศึกษาได้ท างานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยระหว่างปีพุทธศักราช 2540-2555  เป็นการศึกษาสาระเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากงานวิทยาพนธ์ พบเห็นความ
หลากหลายประเด็นและสาระความเข้าในพระสูตรเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 แล้วน าไปเสนอเป็นบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 2 
บทความวิจัยเพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับว่ามีองค์ความรู้เดิมอยู่ ได้ทราบประเด็นปัญหางานวิจัยขยายองค์ความรู้เพิ่มเติมต่อไป 
อาศัยบทความวิจัยจากผลรายงานวิจัยเป็นส าคัญ  
  2.วิธีการคิดความส าคัญของปัญหางานวิจัย การตั้งโจทย์วิจัยต้องมีค าถาม หรือความสงสัย ตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมา
หลายข้อ วิธีการวิชาการโดยการอ่านให้มากที่สุด ต้องการทบทวนวรรณกรรม สาระงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ
ระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อหาช่องว่างข้อปัญหาวิจัย โดยตั้งค าถาม การเพิ่มคุณค่าโจทย์วิจัยต้องศึกษาของเดิม ว่ามีงานวิจัยของใคร
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ศึกษาประเด็นอะไรอย่างไร งานโครงการวิจัยมีความแตกต่างอย่างไร แล้วมีความส าคัญอย่างไรต่อวงการวิชาการ ความน่าสนใจ 
เป็นประเด็นของใหม่เพื่อหาข้อค้นพบใหม่ ความส าคัญของปัญหาเพิ่มคุณค่าโจทย์งานวิจัย ต้องเรียงร้อย จัดกลุ่มการศึกษาหรือ
ปัญหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบทความวิจัย จนข้อมูลอิ่มตัวพบการตกผลึกข้อมูลโจทย์งานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ มีความใหม่ 
ทันสมัย เป็นการตกผลึกทางความคิดหรือข้อมูล  

เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากเดิมเป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 50 เรื่อง ต่อมาเป็นวรรณกรรม
ปัจจุบัน เน้นการศึกษาขยายเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ที่ปรากฏในหนังสือ จ านวน 100 เรื่อง โดยการส ารวจเมื่อ
ได้จัดกลุ่มแล้ว ท าให้เห็นภาพว่า หนังสือปรากฏเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ประเภทลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง น าไปน าเสนอ
บทความวิจัยโดยการแยกส่วน หรือแยกตามกลุ่มประเภทหนังสือหรือหนังสือวรรณกรรมเรื่องใดมีความเหมาะสมน าไปน าเสนอเป็น
บทความวิจัยเฉพาะกรณี อาศัยผลการศึกษาและข้อมูลที่ศึกษาก็สามารถผลิตผลงานวิจัยได้ต่อไปอีกหลายเรื่อง  ท าเป็นลักษณะ
ความรู้หลาย ๆ ความรู้ กลายเป็นองค์ความรู้ องค์ความรู้หลาย ๆ องค์ความรู้กลายเป็นทฤษฎี  

รูปที่ 6  แสดงการเก็บข้อมลูโดยการสัมภาษณ์งานวิจัยเรื่อง
รูปแบบการเขา้ถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 

 
รูปที่ 7  แสดงโครงการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าถึงปญัญา

ของสมาธิบ าบัดรักษาโรคไดด้้วยตนเอง 

 
จากรูปที่ 6 และ 7 แสดงให้เห็นถึงโครงการวิจัยเรื่องต่อมา เพื่อศึกษารูปแบบการเข้าถึงปัญญา โดยระเบียบวิธีการ

ศึกษาวิจัยส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ 27 รูป/คน ตลอดจนศึกษาเป็นเฉพาะกรณี ด้วยงานวิจัยต้องการ
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เป็นการอธิบายลักษณะรูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ท าให้เกิดความเข้าใจประโยชน์
ความเป็นปัจจุบันเรื่องมหาสติปัฏฐาน หลากหลายรูปแบบ สร้างรูปแบบจากข้อค้นพบ เห็นความแตกต่างผลค้นพบความ
หลากหลายเป็นเรื่องท้าทายค าตอบไม่อาจมีได้หนึ่งเดียว ความถูกผิดเหรือความเหมือนกันของผลการศึกษา เป็นแสงสว่างคือ
ช่องทางของปัญญาที่มีค าถามต้องการค าตอบ หรือ บางค าถามยังอาจไม่มีค าตอบ ก็ต้องตั้งประเด็นเรื่องปัญหางานวิจัยต่อไป             
ที่ส าคัญพบว่าเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ไปสู่ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้  

3.วิธีการต้ังชื่อเร่ืองวิจัย การพัฒนาข้อเสนองานวิจัยช่ือเรื่องมีความส าคัญยิ่งเนื่องด้วยที่มาของปัญหาไปถึงการน าเสนอ
งานวิจัยเป็นบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยหรือน าเสนอผลงานผ่านการประชุมงานวิชาการ อีกทั้งการสร้าง 
Milestone งานวิจัยภาพรวมของตัวเองและเทียบเคียงงานวิจัยอื่น ๆ ภาพอนาคตของงานอาศัยค าส าคัญของเรื่อง (Keywords)  
ประเด็นส าคัญงานวิจัย สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างงานวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม เป็นช่ือเรื่อง 
บ่งบอกเนื้อหาจากงานวิจัย ตัวแปรที่ส่งผลต่อโจทย์งานวิจัยสอดคล้องกับประเด็นงานวิจัย ช่ือเรื่องวิจัยเป็นหน้าตาของโครงการวิจัย
ทั้งหมด ไม่ยาวมาก ไม่สั้นมาก สะท้อนโจทย์วิจัย อาศัยกรอบวิธีการเชิงปริมาณท างานวิจัยเชิงคุณภาพ  
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รูปที่ 8  แสดงกรอบแนวคิดงานวจิัย 

 
รูปที่ 9  แสดงกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจัยเรื่อง 

การสังเคราะห์วรรณกรรมเรื่องมหาสติปฏัฐาน 4 
 

เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากรูปที่ 8 และ 9 แสดงถึงการขยายขอบเขตงานวิจัยจาก “วิทยานิพนธ์” กลุ่มตัวอย่างเป็นงาน
วิทยานิพนธ์ ขยายขอบเขตงานไปกลุ่มตัวอย่างเป็นหนังสือ“วรรณกรรม”ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง และไปสู่แนวทางปฏิบัติ“รูปแบบการ
เข้าถึงปัญญา”และ“สกัดหลักค าสอน” การตั้งช่ือเรื่องมีความแตกต่างกันเหตุด้วยข้อค้นพบปัญหาจากงานวิจัยเรื่องเดิมท าให้เกิด
มุมมองใหม่ในการศึกษาปัญหาต่อไป การสร้างกรอบแนวคิด Conceptual Framework มีความส าคัญยิ่งเป็นการเช่ือมโยงภาพรวม
งานวิจัยทั้งหมด และเป็นประโยชน์ต่อการแยกส่วนประเด็นเรื่องไปน าเสนอเป็นบทความวิจัยแต่ละส่วนเฉพาะงาน เป็นเสมือนการ
ย่อและขยายส่วน อีกทั้งเพิ่มเติมบางส่วนเข้ามาเมื่อเห็นช่องว่างปัญหาใหม่ และสร้างให้เห็นภาพไปเ รื่อย ๆ ตามหลักกิโลของ
งานวิจัย Milestone ว่า เรื่องนี้ได้อะไร และเรื่องต่อไปควรศึกษาอย่างไร หลักชัยแต่ละทางเดินคืออะไร การสร้างกรอบแนวคิดวาง
โครงสร้างทั้งหมด กรอบแนวคิดงานวิจัยเป็นข้อต่อหรือจุดเช่ือมโยงทั้งหมด การตั้งช่ือเรื่องให้แกนเรื่อง “มหาสติปัฏฐาน” แล้ว
บูรณาการค าส าคัญในแต่ละประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือเป็นปัญหางานวิจัย  

4.วิธีการเขียนข้อเสนองานวิจัย ข้อเสนอต้องแสดงองค์ความรู้ของนักวิจัยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการยืนยันความรู้
พื้นฐานเดิมหนักแน่น การบูรณาการข้ามศาสตร์ต้องมีบทความวิจัยเดิมเพื่อต่อยอดอ้างอิง ผลงานผู้วิจัยที่ผ่านมา มีรายงาน
ผลการวิจัยรองรับความส าเร็จ นักวิจัยต้องศึกษาท าความเข้าใจแหล่งทุนวิจัยและการจัดระบบงบประมาณ ต้องเข้าใจวิธีการเขียน
ข้อเสนองานวิจัย ตัวช้ีวัด เป้าหมายและผลผลิตที่ต้องการ เขียนข้อเสนอให้ถูกต้องและสาระงานต้องสอดคล้องกัน  เข้าใจรูปแบบ
การเขียนถูกต้อง (platform) โน้มน้าวใจการเขียน อธิบายเป็นภาพได้ดี งบประมาณสมเหตุสมผล ไม่มากไม่น้อยสะท้อนกระบวน
การท างานวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัย ไม่ได้เขียนเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแต่เขียนเพื่อสร้างงานและอยากท างานวิจัยด้วยความจริงใจ 
งบประมาณพอสมควร หลักว่าถึงไม่ให้งบประมาณก็จะท างานวิจัยเรื่องนั้นอยู่ดี แต่ถ้าได้งบประมาณก็ท างานวิจัย           ดูได้รับ
การยอมรับมากขึ้น สุดท้ายข้อเสนอโครงการวิจัยให้เขียนประมาณว่า ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิอ่านแล้วถ้าไม่ให้ทุนให้ด าเนินงาน
โครงการวิจัยจะรู้สึกผิด ต้องเขียนให้ได้ระดับนั้น   
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รูปที่ 10  กรอบแนวคิดในการน าเสนอบทความวิจัย 

 
รูปที่ 11  บทความวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากรูปที่ 10 และ 11 แสดงให้เห็นว่าการท างานประจ าสู่งานวิจัยหรืองานวิจัยสู่งานประจ า
ได้ทั้งสองอย่าง ผู้วิจัยท างานประจ าต าแหน่งนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา มีงานวิจัยเกี่ยวกับวิจัยสถาบันผ่านมาหลายเรื่อง แต่
เหมือนว่าไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์คิดว่าจะเลิกท างานวิจัยเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้งไปจึงเสียดายเวลาหรือท าไปก็ไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่มี
ความท้าทาย ไม่มีประเด็นอะไรน่าสนใจ และต่อมาเหมือนว่า มีประสบการณ์เกี่ยวกับความทุกข์ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ๆ จึงคิด
ไปศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้แสวงหาหนทางพ้นทุกข์หรือหาค าตอบว่า เราเกิดมาท าไม ? จึงเป็นงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 แล้วมีหลายประเด็นอยากรู้เพิ่มเติม จึงขอทุนวิจัยสนับสนุนจากแหล่งทุนผ่านมหาวิทยาลัย และศึ กษา
เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ปรับปรุงความรู้ระบบทุนวิจัยรูปแบบใหม่ จึงขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยบางปีก็ถูกปฏิเสธ ก็ปรับปรุงข้อเสนอส่งไปเรื่อย ๆ โดยหลักคิดว่ามีงบประมาณสนับสนุนก็ดี ไม่มีงบประมาณสนับสนุนก็ท า
อยู่กับข้อมูลเดิมได้เขียนเป็นบทความวิจัยไปปีต่อปีต่อไป อาศัยความตั้งใจ การฝึกฝน ต่อเนื่อง และประสบการณ์ตรง ไม่ท้อแท้ 
ต่อมาได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 เรื่อยมา จากงานวิจัยแตกเป็นบทความวิจัย จากบทความวิจัยเป็นข้อเสนอ
โครงการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอต่อไป  
 
สรุปผลการวิจัย  

1) ด้านปัจจัยส่วนตัวนักวิจัย องค์ประกอบ 1.1) นักวิจัยต้องหาและสร้างแรงบันดาลใจให้ได้ โดยรู้สึกสนุกสนาน มีเร้าใจ 
ความอยากรู้อยากเห็นอยู่กับมันได้ทุกลมหายใจเข้าออก สร้างค าถามแสวงหาค าตอบ ขยันแสวงหาความรู้ท าความเข้าใจ สะสม
ประสบการณ์ ข้อค้นพบใหม่ 1.2) ความรู้นักวิจัย ต้องสะสมองค์ความรู้ ต้องรู้ศาสตร์จริง ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเข้าใจ
ทั้งสาระและระเบียบวิธีวิจัย งานตีพิมพ์เก่าของเขาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ของเราอย่างไร เห็นช่องว่างระหว่างงานเดิมและงานใหม่ 
ความรู้เดิมมีอย่างไรใครท าไว้ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่จากประเด็นท้าทายด้วยองค์ความรู้เดิมหนักแน่นบนฐานงานวิจัย เพื่อองค์
ความรู้ใหม่ต่อยอด 1.3) การฝึกกระบวนการคิด ตั้งแต่ที่มาของปัญหาการวิจัย ความส าคัญปัญหางานวิจัย การตั้งช่ือเรื่องวิจัย และ
วิธีการเขียนข้อเสนองานวิจัย 1.4) แสวงหาประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้  

2) ด้านกระบวนการงานวิจัย องค์ประกอบ 2.1) วิธีการคิดที่มาปัญหาวิจัย มาจากนักวิจัยต้องอยากรู้อยากเห็นและท า
ความเข้าใจเรื่องศึกษาอาศัยความชอบเป็นฐานเดิมสร้างแรงบันดาลใจ (passion) การสะสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องหาเรื่อง
ศึกษาอย่างชอบให้เจอ อยู่กับเรื่องนั้น ๆ อย่างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกลมหายใจเข้าออก 2.2) วิธีการคิดความส าคัญปัญหา        
ตั้งค าถามเป็นสมมติฐานขึ้นมา โดยการอ่านให้มากที่สุด ต้องการทบทวนวรรณกรรม สาระงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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และระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อหาช่องว่างข้อปัญหาวิจัย เพิ่มคุณค่าโจทย์วิจัยต้องศึกษาของเดิม หาประเด็นท าวิจัยใหม่เพื่อข้อค้นพบ
ใหม่ ความส าคัญของปัญหาเพิ่มคุณค่าโจทย์งานวิจัย ต้องส ารวจและเรียงร้อย จัดกลุ่มปัญหางานวิจัยจากบทความวิจัยจนข้อมูล
อิ่มตัวพบการตกผลึกข้อมูลโจทย์งานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย เป็นการตกผลึกทางความคิดหรือข้อมูล 2.3) วิธีการตั้งช่ือเรื่อง
วิจัย การน าเสนอบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัย การสร้าง Milestone งานวิจัยภาพรวมของตัวเองและเทียบเคียง
งานวิจัยอื่น ๆ ภาพอนาคตของงานอาศัยค าส าคัญ (keywords) ของเรื่องวิจัย ประเด็นส าคัญงานวิจัยต้องสอดคล้องกับตัวแปรที่
ต้องการศึกษาอย่างงานวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม เป็นช่ือเรื่องบ่งบอกเนื้อหาจากงานวิจัย ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
โจทย์งานวิจัยสอดคล้องกับประเด็นงานวิจัย ช่ือเรื่องวิจัยเป็นหน้าตาของโครงการวิจัยทั้งหมด ไม่ยาวมาก ไม่สั้นมาก สะท้อนโจทย์
วิจัย แม้ว่างานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพต้องอิงเชิงปริมาณเป็นกรอบ 2.4) วิธีการเขียนข้อเสนองานวิจัยหรือโครงการวิจัย เพื่อขอรับ
งบประมาณ ต้องแสดงองค์ความรู้จากงานวิจัย ความรู้พื้นฐานเดิมหนักแน่น และการบูรณาการข้ามศาสตร์ มีบทความวิจัยเดิมเพื่อ
ต่อยอดอ้างอิงผลงานผู้วิจัย มีรายงานผลการวิจัยรองรับความส าเร็จ ศึกษาท าความเข้าใจแหล่งทุนวิจัยและการจัดระบบ
งบประมาณ ต้องเข้าใจวิธีการเขียนข้อเสนองานวิจัย ตัวช้ีวัด เป้าหมายและผลผลิตที่ต้องการ เขียนข้อเสนอให้ถูกต้องและสาระงาน
ต้องสอดคล้องกัน เข้าใจรูปแบบการเขียนถูกต้อง โน้มน้าวใจการเขียน อธิบายเป็นภาพได้ดี 

3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม องค์ประกอบ 3.1) วางโครงสร้าง Milestone ส ารวจแล้วจึงก าหนดการเดินทาง
โครงการวิจัย แผนที่เส้นทางเดินทางไปสู่เป้าหมาย น าประโยชน์เช่ือมโยงส่วนตัวสู่ส่วนรวม การตีพิมพ์ผลงานวิจัยช่วยให้ ค้นพบ
งานองค์ความรู้ใหม่ โจทย์วิจัยอนาคต โครงสร้างงานวิจัย สืบต่องานเดิม ของบประมาณปีต่อปี เดินทางจุดหมายปลายทางชีวิต
หน้าที่งานวิจัย การต่อภาพจิ๊กซอว์ของโครงการวิจัยปีต่อปีให้เป็น 3.2) ศึกษาข้อมูลแหล่งทุนวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย การบูรณาการศาสตร์ รู้เขารู้เรา เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน งบประมาณวิจัย ต้องติดตามระบบการจัดสรรทุนวิจัย
และการเขียนค าอธิบายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากพระสูตรกล่าวว่า “... เอกายโน อย  ภิกฺขเว มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย ทุกฺข โทมนสฺสาน  
อตฺถงคมาย ญายสฺส อธิคมาย  นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท  จตฺตาโร สติปัฏฺฐานา ...” เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่จากงานวิจัยเพื่อ
น าไปสู่การตั้งโจทย์งานวิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการแสวงหาความรู้ความเข้าใจสู่ปัญญา ตามแนวคิด 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2553) ให้ความหมายค าว่า “ปัญญา” หมายถึง ความรอบรู้ รู้ทั่ว เข้าใจ รู้ซึ้ง แบ่งเป็น 3 
ลักษณะ คือ1) จินตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา ปัญญาสืบแต่โยนิโสมนสิการที่ตั้งขึ้นในตนเอง 2) สุตมย
ปัญญา หมายถึง ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน ปัญญาสืบแต่ปรโตโฆษะ 3) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบ าเพ็ญ
ปัญญาสืบแต่ปัญญาสองอย่างแรกนั้นแล้วหมั่นมนสิการในประดาสภาวธรรม สอดคล้องกับหลักการวิธีการตั้งโจทย์วิจัยเรื่องมหาสติ
ปัฏฐาน 4 เป็นการค้นพบเรื่องที่ต้องการศึกษาท าความเข้าใจน างานวิจัยมาสู่งานประจ า และจากงานประจ าเป็นงานวิจัย เพื่อให้รับ
การยอมรับอย่างเป็นงานวิจัย โครงการวิจัยต้องแสวงหาแหล่งทุนวิจัย ตัวนักวิจัยมีความส าคัญที่สุด คือ การค้นหาและพบเรื่อง
ตัวเองท างานวิจัยอย่างมีแรงบันดาลใจ มีความสุข มีแรงจูงใจ มีความถนัด มีความชอบ พร้อมมีความเพียร มีความต่อเนื่อง และ
ความรักในการแสวงหาปัญญาในเรื่องนั้น ๆ ต้องรักในการแสวงหาปัญญาแต่ว่าปัญญาเรื่องอะไรขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าศาสตร์         
องค์ความรู้เดิม ประสบการณ์เรียนรู้เป็นอย่างไร หาเส้นทางเดินทางไปสู่เป้าหมาย วางแผนงาน เป็นแผนท่ีการเดินทาง ไม่โลภงาน
ไม่โลภเงิน อยากได้มาเองถ้าตั้งใจ 
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ข้อเสนอแนะวิธีการตั้งโจทย์วิจัยเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากระดับนามธรรมระดับสูงย่อให้เป็นรูปธรรม การศึกษาต้อง

อาศัยการฝึกปฏิบัติทดลองโดยอาศัยฐานกายเป็นตัวน าทางฝึก การลงพื้นท่ีโดยการนั่งสมาธิแต่ละวัน หรือการฝึกการรับรู้ตามอย่าง
ศึกษาผลที่ได้พบว่า เป็นความรู้ที่ไม่มีค าตอบอย่างชัดเจนและจะกระจ่างชัดเมื่อความรู้มีงานวิจัยรองรับและผลการปฏิบัติมี
ความก้าวหน้า ปริยัติคู่ปฏิบัติน าทาง มีพื้นที่และมีแผนที่เดินทางควบคู่กันไป เพื่อท างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ต่อไป 
พระสูตรเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 เปรียบเป็นสูตรเครื่องมือแก้ปัญหาของชีวิต สมการทั้งหลายเป็นปรากฎการณ์เพื่อทดสอบการ
แก้ปัญหา เพื่อให้แก้สมการแต่ละโจทย์ของชีวิตโดยการแทนค่าแล้วจะพบถึงความส าเร็จ การน าพระสูตรเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ไป
ใช้เป็นเครื่องมือท าให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นอย่างดี แล้วน าไปสู่การสร้างเป็นบทความวิจัยต่อไป  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอกราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (บุญเสริม ศรีทา )             
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  
 
เอกสารอ้างอิง 
ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชซิ่ง จ ากัด.  
ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ (สมหวัง พิริยานุวัฒน์ บรรณาธิการ). (2541). รวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจัย เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ธานี วรภัทร์. (2549). หลักการพื้นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วญิญูชนจ ากัด. 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2545). ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งท่ี 18. นนทบุร:ี โรงพิมพ์เพิ่ม

ทรัพย์การพิมพ์. 
ภาวดี น้อยอาษา. (2558). วิถีแห่งการเรยีนรู้ R2R. ขอนแก่น: บริษัทเพ็ญพรินติ้งจ ากดั.  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ:                 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
วรัญญา ภัทรสุข. (2545). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย.  
สรัญญา โชติรัตน์. (2558). การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระหว่างปีพุทธศักราช 2540-2555. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา. พระนครศรีอยุธยา: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

สรัญญา โขติรัตน์, พระราชเขมากร (ประยุทธ วงศ์ยศ), พระครูภาวนาเจติยานุกิจ และสายัณห์ อินนันใจ. (2559). การสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหว่างปีพุทธศักราช 2540-2555. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” 
(น. 1208-1218). วันท่ี 28 มีนาคม 2559. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาเขตขอนแก่น.  



  
 

   410            

 

โมกวิชาการ’64 
สรัญญา โชติรัตน์. (2560). การสังเคราะห์วรรณกรรมเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4. (รายงานผลการวิจัย). ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

การเกษตร. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
สรัญญา โชติรัตน์. (2560). การส ารวจวรรณกรรมปัจจุบันเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (น. 548-560). เพชรบูรณ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบูรณ์. 

สรัญญา โชตริัตน์. (2562). รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสตปิฏัฐาน 4. (รายงานผลการวิจัย). ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

สรัญญา โชติรัตน์. (2562). การวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ด้านเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนายุค 4.0” (น. 24-36). วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา.  

สรัญญา โชติรัตน์. (2562). จากการส ารวจความคิดเห็นเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ด้านกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสู่การวิเคราะห์เพื่อ
สร้างรูปแบบการเข้าถึงปัญญา. ใน งานการประชุมระดับชาติ“นครน่าน: นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก” 
ประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 3 (น. 368-383). วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562. น่าน: วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 

สรัญญา โชติรัตน์. (2562). 10 ลักษณะรูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4. รายงานสืบเนื่อง ใน การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 12 (น. 819-830). วันที่ 26-28 มิถุนายน 
2562. ชลบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

สรัญญา โชติรัตน์. (2562). การวิเคราะห์เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 จากงานเขียนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง “ภาวนา เริ่มต้น ณ กม.๐”. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา: วิถีไทย วิถีอาเซียน” ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 (น. 219-232). วันท่ี 20 ธันวาคม 2562. ล าปาง: คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง. 

สรัญญา โชติรัตน์. (2563). การส ารวจความคิดเห็นเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ด้านจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสู่การวิเคราะห์เพื่อสร้าง
รูปแบบการเข้าถึงปัญญา. วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน
, 4(2), 1-17.  

สรัญญา โชติรัตน์ พระราชเขมากร(ประยุทธ วงศ์ยศ) และพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ(บุญเสริม ศรีทา) . (2563). การ
วิเคราะห์เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ที่ปรากฏในหนังสือบรรลุธรรมไม่ติดรูปแบบ ของ ณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์ . วารสาร
อักษราพิบูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(2), 89-105. 

สรัญญา โชติรัตน์ และพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (บุญเสริม ศรีทา). (2563). การทบทวนวรรณกรรม: รูปแบบการเข้าถึง
ปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 ด้านธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน . วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 
3(2), 28-47.  

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. (2564). ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ. สนืค้นได้จาก 
https://nriis.nrct.go.th/nrms_main.aspx. 

 
 

https://nriis.nrct.go.th/nrms_main.aspx


 
 

 411            

 

โมกวิชาการ’64 

คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการสังกัดคณะศิลปศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
The Quality of Working Life of Non-academic Staff in the Faculty of Liberal Arts 
and Science at Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 
วิไล แจ้งบุญ1*  
Wilai Jangboon1*  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของ    
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรกลุ่มดังกล่าว การวิจัยเป็นเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า                
ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.720 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับสูง มีจ านวน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ 2) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 3) ด้านลักษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทนในการท างาน 2) ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน 3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน                 
และ 5) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ส่วนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกลุ่มดังกล่าว พบ 10 แนวทาง ดังนี้              
1) การประเมินค่าตอบแทนจากประสิทธิภาพและความส าเร็จของผลงาน 2) การจัดการสวัสดิการให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 3) การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 4) การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 5) การมอบหมาย
งานให้เหมาะสมกับความสามารถส่วนบุคคล 6) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยปราศจากอคติของผู้บังคับบัญชา        
7) การมีความเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางความคิดอย่างเปิดเผย 8) การจัดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 9) การจัด
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม และ 10) การจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างาน บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
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Abstract  
 This research aimed to 1) study the levels of the quality of working life of the non-academic staff of 
the Faculty of Liberal Arts and Sciences at Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus and 2) find out 
guidelines to improve the quality of their life. This exploratory research used a questionnaire. The results 
showed that the mean and the standard deviation of the 8  aspects of the quality of working life of the staff 
was at 3.62, and 0.720, relatively. Considering each aspect, 3 aspects were at a high level: 1) safety and health 
promotion, 2) work-life balance, and 3) job characteristics that are beneficial to society. Besides, 5 aspects were 
at a middle level: 1 )  compensation for work, 2 )  security and job progress, 3 )  development of personal 
capabilities, 4 )  social integration or cooperation, and 5 )  organizational democracy. As for the guidelines to 
improve the quality of their working life, 10 guidelines were found as follows: 1) compensation assessment 
based on performance and achievement of work results, 2) welfare management to suit each position, 3) 
systematic staff development, 4) promotion of staff to develop their work concretely, 5) assignments suitable 
for personal abilities, 6) listening to opinions of subordinates without prejudice of supervisors, 7) equal rights in 
open expression of thought, 8) balancing work and personal life, 9) organizing social development volunteer 
programs, and 10) organizing service projects for the public. 
 

Keywords: Quality of working life, non-academic staff 

 

บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2560, น. 63) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาในการบริหารประเทศไว้ 7 ประการ ซึ่งในข้อท่ี 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คน
มีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และในข้อ
ที่ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
 นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2563-2567) โดย
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (2563, น. 26) ที่มุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี ส าหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ศุภชัย เหมือนโพธ์ิ (2559, น. 27) ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ที่เน้นหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้  
 จากนโยบายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่านโยบายในทุกระดับต่างให้ความส าคัญในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ทุกหน่วยงานจึงหันมาใส่ใจเรื่องคนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในสภาวะเศรษฐกิจ
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ถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน่วยงานจะไม่มุ่งเน้นที่คุณภาพของงานอย่างเดียว ควรให้
ความส าคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงานไปด้วย จากบทความเรื่อง บทบาท  HR ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน           
(จาก http://www.krittin.in.th/articles) กล่าวว่า หน่วยงานจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
อย่างไร ต้องหาข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และพยายามศึกษาหาวิธีการเพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จไปพร้อมกันด้วย ซึ่งด้านคุณภาพชีวิตในการด าเนินชีวิตจะประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยสี่ 2) ความมั่นคง 3) ความปลอด
ภัย 4) สุขภาพที่ดี 5) สิ่งแวดล้อม และ 6) อิสรภาพในการด าเนินชีวิตตามสิทธิที่พึงมี นั่นเป็นการมองคุณภาพชีวิตในการด าเนิน
ชีวิต แต่เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตขององค์กร ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1) ได้ท างานในองค์กรที่มั่นคง 2) ได้รับ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 3) ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร 4) มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 5) ได้รับโอกาสในการพัฒนาและ                  
มีความก้าวหน้า 6) ได้รับสวัสดิการที่ดี 7) สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี 8) มีผู้บังคับบัญชาท่ีดี 9) มีปริมาณงานท่ีเหมาะสม และ 
10)  งานที่ ได้ รับมอบหมายมีคุณค่ า  ดั งนั้น  องค์กรแห่ งความสุข (Happy Workplace) กับองค์กรที่มุ่ ง เน้นผลงาน                        
(High Performance Organization) จะไปด้วยกันได้หรือไม่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะต้องหาวิธีการเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
และยังต้องเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเลิศอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ                     
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและ                        
ช่วยวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย                
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างประจ าเปลี่ยนสถานภาพ และลูกจ้างประจ า รวมทั้งสิ้น 130 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งจากการแทน

ค่าสูตรดังกล่าว ได้เท่ากับ 104.79 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 105 คน  
เคร่ืองมือวิจัย 
ใช้แบบสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี และ

ผลงานที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับคณะฯ และระดับ
มหาวิทยาลัย รวมจ านวน 3 ท่าน โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
                ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระยะเวลาในการท างาน ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ค่าตอบแทน/เงินเดือน และหน่วยงานท่ีสังกัด 

http://www.krittin.i/
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                ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ 1) การได้รับค่าตอบแทนในการท างาน 2) สภาพ
การท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 4) การพัฒนาความสามารถ        
ของบุคคล 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตยในองค์กร 7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว และ 8) ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยน ามาตรวัดของ Likert มาปรับใช้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด   
                ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (จากค าถามปลายเปดิ) 

การเก็บข้อมูล 
1. จัดส่งแบบสอบถามไปยังประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งช้ีแจงและสร้างความเข้าใจในแบบสอบถาม และเก็บ

รวมรวมแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง   
2. เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการรายงานผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 
3. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ค่านัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 82 คน ที่ผ่านการตรวจสอบความ
สมบูรณ์และถูกต้องมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง โดยน าเสนอ         
ผลการศึกษา 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการสังกัด               
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (n = 82) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
1.  เพศ      
              ชาย 24 29.30 
              หญิง 58 70.70 
2. อายุ   
              20-30 ปี     11 13.40 
              31-40 ปี 44 53.70 
              41-50 ปี 17 20.70 
              51-60 ปี  10 12.20 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุและช่วยวิชาการ (n = 82) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
3. สถานภาพ   
              โสด 36 43.90 
              สมรส/อยู่ด้วยกัน 43 52.40 
              แยกกันอยู่/อย่าร้าง/หม้าย 3 3.70 
4. ระยะเวลาในการท างาน (เศษ 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี)   
              ต่ ากว่า 5 ป ี 20 24.40 
              5-10 ปี 27 32.90 
              11-15 ปี 16 19.50 
              16-20 ปี 5 6.10 
              21 ปีข้ึนไป 14 17.10 
5. ระดับการศึกษา   
              ต่ ากว่าปริญญาตรี 14 17.10 
              ปริญญาตรี 63 76.80 
              ปริญญาโท 5 6.10 
6. ประเภทบุคลากร   
              พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 6 7.30 
              พนักงานมหาวิทยาลัย 6  7.30 
              พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 68 82.90 
              ลูกจ้างประจ า 2 2.40 
7. ค่าตอบแทน/เงินเดือน   
              ต่ ากว่า 15,000 บาท 10 12.10 
              15,001-20,000 บาท 39 47.60 
              20,001-30,000 บาท 25 30.50 
              30,001-40,000 บาท 4 4.90 
              40,001-50,000 บาท 0 0.00 
              50,001 บาทขึ้นไป 4 4.90 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในภาพรวม (n = 82) 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ค่าเฉลี่ย SD ระดับการตัดสินใจ 

1. การได้รับค่าตอบแทนในการท างาน  3.31 0.860 ปานกลาง 
2. สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.72 0.780 สูง 
3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 3.63 0.720 ปานกลาง 
4. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.54 0.738 ปานกลาง 
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 3.57 0.772 ปานกลาง 
6. ประชาธิปไตยในองค์กร  3.65 0.702 ปานกลาง 
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 3.79 0.632 สูง 
8. ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 3.77 0.654 สูง 

รวม 3.62 0.720 ปานกลาง 
 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ        
ช่วยวิชาการ จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างมากในหลายประการ ได้แก่ 
 1. การพิจารณาจากประสิทธิภาพและความส าเร็จของผลงาน น ามาประเมินค่าตอบแทน 
 2. จัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละต าแหน่ง สร้างแรงจูงใจให้อยากมาปฏิบัติงาน และพัฒนา
ความสามารถสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 3. ควรมีการก าหนดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 4. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถส่วนบุคคล 
 6. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยรับฟังความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ ใช้หลัก            
ธรรมาภิบาล บริหารด้วยความเป็นธรรม 
 7. ให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางความคิดอย่างเปิดเผย 
 8. เช่ือว่าทุกคนสามารถจัดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ในแบบฉบับของตนเองได้ เพียงแต่ควรมอบ
ด้วยว่าส่วนตัวดี แต่งานนั้นจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วยหรือไม่ หากไม่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตในการท างานกับชีวิตส่วนตัวก็ดี
ตามไปด้วย 
 9. จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
 10. จัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 53.70)    
มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 52.40) ระยะเวลาในการท างาน 11-15 ปี (ร้อยละ 32.90) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
(ร้อยละ 76.80) มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ร้อยละ 82.90) และได้รับค่าตอบแทน/เงินเดือนอยู่ระหว่าง 
15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 47.60) 

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัด                   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 (ค่าเฉลี่ย = 3.62, SD ± 0.720) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับปานกลาง จ านวน 5 ด้าน 
ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.31, SD ± 0.860) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63, 
SD ± 0.70) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 3.54, SD ± 0.738) การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.57, SD ± 0.772) และประชาธิปไตยในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.65, SD ± 0.702) และ 3 ด้านท่ีมีระดับสูง ได้แก่ สภาพ
การท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.72, SD ± 0.780) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
(ค่าเฉลี่ย = 3.79, SD ± 0.632) และลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.77, SD ± 0.654)  

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 82 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 
ระยะเวลาในการท างาน 11-15 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และได้รับ
ค่าตอบแทน/เงินเดือน อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จากข้อมูล เห็นได้ว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย        
เงินรายได้ ปฏิบัติงานกับคณะฯ มาหลายปีแล้ว มีค่าตอบแทน/เงินเดือนที่พอจะดูแลครอบครัวได้ (ดูจากอายุและสถานภาพ)          
ซึ่งทราบกันดีว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้นั้น ได้รับสวัสดิการ/ผลตอบแทนหลายอย่างที่ยังไม่เทียบเท่ากับข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย (ที่บรรจุแล้ว) คณะฯ ควรมีการบริหารจัดการให้เท่าเทียมกันทุกคน ยกย่องชมเชย ให้รางวัล สร้างความ
ภาคภูมิใจ ซึ่งจากรายงานการวิจัยของ ชินกร น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง (2557, น.  54) กล่าวว่าความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงานสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เป็นอันดับแรก ซึ่งในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเป็นอย่างมาก โดยได้ออกประกาศ    
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการสามารถพัฒนาความสามารถ เพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และมีความก้าวหน้าใน         
สายอาชีพต่อไป 

 
ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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 1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างาน พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2559, น.  69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เงินเดือน/ค่าตอบแทนที่ได้รับ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 3.52 และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือ เงินเดือน/ค่าตอบแทนได้รับเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตตามอัตภาพของท่านและครอบครัว มีค่าเท่ากับ 3.04 จากผลการวิเคราะห์ที่ได้รับดังกล่าว อาจเป็น
เพราะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง เกิดสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนที่ได้รับในระดับไม่สูงนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ์ โขมะสรานน์ และคณะ (2560, น.  76) ที่กล่าวว่า
เงินเดือนในระบบราชการไม่สูงมากนักท าให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่สูงมากขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอ
ตัวอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจึงควรเพิ่มค่าตอบแทนที่เพียงพอส าหรับเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจไม่ใช่ด้านตัวเงินเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น อาจเป็นด้านอ่ืนๆ ด้วย อน่ึง การขึ้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนมีระบบการปฏิบัติที่ดี แต่วงเงินท่ีได้มาส าหรับการขึ้นเงินเดือน/
ค่าตอบแทนค่อนข้างต่ า (มีการก าหนดวงเงิน) จึงท าให้ไม่สามารถจะขึ้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนได้มากตามต้องการได้ จึงควรสร้าง
ความเข้าใจท่ีตรงกันของบุคลากรทุกคนด้วย 
 2) ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ พบว่า  มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับสูง           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวรรัตน์ เลิศสุวรรณเสรี (2556, น.  52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
หน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปีละครั้ง/มีการจัดท าประกันสุขภาพกลุ่ม มีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 3.79 และข้อที่
มีค่าน้อยท่ีสุดคือ หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรเป็นอย่างดี มีค่าเท่ากับ 3.60 จากผลการ
วิเคราะห์ที่ได้รับดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่างให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง 
ส าหรับระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรเป็นระบบที่ดีแล้ว แต่อาจเพิ่มให้มีทั้งระบบภายนอกอาคาร 
และภายในอาคารด้วย จุดบริการลิฟท์ที่สะอาดปลอดภัย ไม่ช ารุดเสียหาย แม่บ้านท าความสะอาดที่เพียงพอ สม่ าเสมอ หน่วย
รักษาความปลอดภัยต้องเดินตรวจตราในบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน และหน่วยงานต้องรักษาความดีงามใน            
ข้อนี้ให้คงอยู่ต่อไป เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรทุกคน และส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการท างาน
ด้านอื่น ๆ ที่ดีตามไปด้วย 
 3) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน พบว่า มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อมีปัญหา/อุปสรรคในการท างาน ท่านสามารถขอค าแนะน าปรึกษาจากเพื่อนร่วมงาน/
ผู้บังคับบัญชาได้ มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 3.78 และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าตนเอง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีค่า
เท่ากับ 3.41 จากผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจะพบว่าบุคลากรที่สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ไม่สามารถลาเรียนแบบ
เต็มเวลาได้ และมีงบประมาณจ ากัดในการสนับสนุนในด้านการศึกษา การพัฒนา ฝึกอบรม ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าตน เองไม่มี
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน หน่วยงานจึงควรพิจารณาเพิ่มเติมในด้านสวัสดิการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล  
 4) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล พบว่า มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   
3.54 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร สังข์เพิ่ม (2555, น. 90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน่วยงานเปิดโอกาสให้แสดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการท างาน มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 3.64 และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ท่านได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเท่ากับ 3.43 ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความส าคัญ        
กับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเป็นอย่างมาก โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เมื่อวันท่ี 
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการสามารถพัฒนาความสามารถ เพื่อความ
มั่นคงและก้าวหน้าในงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป ส าหรับคณะศิลปศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์ก็ให้การสนับสนุนทุนเพื่อสร้างงานวิจัย และผลงานด้านนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับชาติด้วย 
 5) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน พบว่า  มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับปานกลาง               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเพื่อนร่วมงาน ท่านได้รับการยอมรับ และ
ได้รับการช่วยเหลือในการท างานเป็นอย่างดี มีค่ามากท่ีสุดคือ 3.85 และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือ บุคลากรทุกระดับ/ทุกฝ่ายภายใน
หน่วยงาน มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี มีค่าเท่ากับ 3.39 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว หน่วยงานควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สร้างความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน เช่น การสร้างจิตสาธารณะ การจัดกิจกรรมการออก
ก าลังกาย การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนบริเวณรอบ ๆ หน่วยงาน ตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละท่าน            
 6) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร พบว่า มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และร่วมก าหนดแนวทางในกา ร
ท างานร่วมกัน มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 3.72 และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ท่านมีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอย่าง
เปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีค่าเท่ากับ 3.55 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2559, น.  77) ที่เกิดประชาธิปไตย
แบบไม่สมบูรณ์ จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว หน่วยงานควรสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่สร้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น       
ให้มากยิ่งขึ้น ให้โอกาสบุคลากรที่จะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอย่างเปิดเผยและมีเสรีภาพในการพูดมากยิ่งขึ้น มีการน า                 
แนวการปฏิบัติงานที่ดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ให้ความส าคัญอย่างเท่าเทียมกันกับบุคลากรทุกคน ไม่ละเลยกับเสียง         
ส่วนน้อย 
 7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว พบว่า มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และท่านสามารถจัดความสมดุลในชีวิตกับ
การท างานของตนเองได้ มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 3.83 ตามล าดับ และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ท่านมีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงานได้ มีค่าเท่ากับ 3.70 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว หน่วยงานควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และจัดในเวลา       
ที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และกิจกรรมนั้นส่งผลดีต่อบุคลากร ครอบครัว และหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ ประกอบผล (2561, น. 17) ที่กล่าวว่า ควรสร้างความยืดหยุ่นในการท างานให้กับบุคลากรโดยค านึงถึง
ผลงานเป็นหลักหรือการวางแผนงานให้เป็นระบบ 
 8) ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาพร กบิลพัฒน์ (2554, น. 70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านมีความภูมิใจในหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม มีค่าเท่ากับ 3.89 
และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือ หน่วยงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต มีค่า
เท่ากับ 3.68 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว หน่วยงานควรให้ความส าคัญในทุกๆ สิ่งที่มีผลท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานในด้าน
ต่าง ๆ สูงขึ้น หรือคงอยู่ในระดับเดิม หน่วยงานต้องใช้หลักการบริหารงานโดยยึดหลักยึดผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่            
ตั้งหลักความยุติธรรม เสมอภาค และจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ส่งเสริมกิจกรรม       
ทางพระพุทธศาสนา 
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 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. การศึกษาในเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์     
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านต่าง  ๆ เพื่อ            
น าผลมาพัฒนา/ปรับปรุง/ส่งเสริม/สนับสนุน เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเป็นก าลังส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน                  
ประสบความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน และอาจเป็นเพราะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง และเกิดสถานการณ์  COVID-19 จึงส่งผลให้ค่า             
ครองชีพสูงข้ึน ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับไม่สูงนัก (ระดับปานกลาง)  
 2. จากข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนที่  3 นั้ น มีหลายข้อที่ควรน ามาปรับใช้กับหน่วยงาน เช่น                 
การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถส่วนบุคคล จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นความต้องการที่มา
จากบุคลากรนั่นเอง หากน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง/ส่งเสริม/สนับสนุน ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับสูง สุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับหน่วยงานนั่นเอง และ
การที่หน่วยงานจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ท างานนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเรื่องของ
ความร่วมมือท้ังสองฝ่าย คือในส่วนของหน่วยงาน และในส่วนของพนักงาน โดยที่ท้ังสองฝ่ายต้องมีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีร่วมกัน และเกิดความพึงพอใจท้ังสองฝ่าย 

 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ จากการ
สังเกตพฤติกรรมในทุก ๆ ด้านที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการด้วย (รวมเป็นบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน)        
เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบ และน ามาพัฒนาหน่วยงานในภาพรวมต่อไป 
 3. ควรท าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความคิดเห็นของบุคลากร เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และการเกิด
สถานการณ์ COVID-19 มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้   
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาในเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จึงขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ด าเนตร 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคุณภัณฑิรา มงคลจุฑา หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนขอบคุณส าหรับความร่วมมือจากบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ         
ทุกท่าน 
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ความผูกพันของศิษย์ เก่ าและนักศึกษาปริญญาตรีที่มี ต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร                  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
The Commitment of Alumni and Undergraduate Students to School of 
Agricultural Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of 
Technology  

กรรณิกา ประเสริฐสังข์1*  
Kannika Prasertsang1*  
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีต่อสาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ศิษย์เก่า จ านวน 161 คน และ
นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 119 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นการสอบถามข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มประชากร พบว่า
ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 69.64 ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 43.57 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตอนท่ี 2 สอบถามระดับความผูกพันต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พบว่า 

ศิษย์เก่ามีความภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.84 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันมี

ความภูมิใจระดับมาก x̄ = 4.49 ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตอนที่ 3 เป็นการเรียงล าดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน พบว่าอาจารย์มีอิทธิพลต่อความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันมากที่สุด
คือร้อยละ 62.73 และ 51.26 ตามล าดับ ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพัน พบว่าทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษา
ปัจจุบัน มีความต้องการให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ เช่น การเพิ่ม
ช่องทางในการสื่อสาร การช่วยเหลือเกื้อกูล และการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนรู้สึกรักและผูกพันกับสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรมาก
ยิ่งข้ึน 

 
ค าส าคัญ: ความผูกพัน ศิษย์เก่า นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
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Abstract  
The objective of this research was to study the commitment between alumni and 

undergraduate students to the school of agricultural engineering, Institute of Engineering, 
Suranaree University of Technology.  The 2 sample groups of 161 alumni and 119 undergraduate 
students, totaling 280 people were used in this study.  Data were analyzed by percentage, mean 
and standard deviation.  The instrument used in the study was a questionnaire, divided into 4 
parts.  Part 1, general information, was to inquire about the background of the samples.  It was 
found that most of the population lived in the Northeastern region, 69. 64% , and their parents 
worked in agriculture, 43.5%, which was consistent with the university's student admissions policy. 
Part 2, the level of the commitment of alumni and undergraduate students to the school of 
Agricultural Engineering.  The pride of alumni is at the highest level x =  4. 84, while the pride of 
undergraduate students is very proud x =  4. 49, which is the same approach.  Part 3, the factors 
affecting the relation of alumni and current students to the school of Agricultural Engineering. It 
was found that the teacher is the most important factor in the commitment of alumni and 
students to the school with 62. 73% and 51. 26% , respectively.  Part 4, suggestion for build-up 
relationships among the school and alumni and students.  It was found that they want to have 
school activities to make relationships between alumni, students, and faculty as a way of 
communication, support, and it creates an incentive for everyone to feel more love and 
attachment to the school of Agricultural Engineering. 
 

Keywords: Commitment, Alumni, Student, School of Agricultural Engineering 
 

บทน า  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาหนึ่งในสังกัดของ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ระหว่างปีการศึกษา 2539 – 
2549 และได้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 
จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเกี่ยวกับก าลังคนท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร ที่ทันสมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรฯ พ.ศ. 2562 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
จะเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติการ  ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารเจรจา มีความสามารถในการรับรู้ตลอดชีพ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ปัจจุบัน            
มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (ศิษย์เก่า) จ านวน 564 คน และมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ (นักศึกษาปัจจุบัน) จ านวน 325 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ส าหรับ
ศิษย์เก่านั้น กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554) ได้กล่าวว่า ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานนิยมที่จะ
กลับไปช่วยเหลือสถาบันการศึกษาด้วยความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน
นั้นถือเป็นสมาชิกท่ีส าคัญต่อการคงอยู่ของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของงบประมาณ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จากการด าเนิน
กิจกรรมนอกหลักสูตรของสาขา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาถือเป็นการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตในสังคม และยังช่วยให้
เกิดความผูกพันกับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย ในทางกลับกันหากนักศึกษาขาดความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา
แล้ว ย่อมน ามาซึ่งผลเสียต่อสถาบันในด้านทรัพยากรที่สถาบันต้องสูญเสียไป ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การท าวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ตาม
วัตถุประสงค์ คือ ได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความผูกพันและความภาคภูมิใจในการเป็น
นักศึกษาของสาขาวิชาฯ และการร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาฯและของมหาวิทยาลัย ซึ่งค าตอบท่ีได้จะน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของสาขาวิชาฯ และมหาวิทยาลัยในภายภาคหน้า ดังนั้ นหากผู้บริหารสามารถทราบถึงข้อมูลที่จะช่วย
ส่งเสริม และปลูกฝังการมีจิตส านึกในเรื่องของความผูกพันต่อสาขาวิชาฯ และมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ย่อมจะก่อให้เกิดผลดี
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในอนาคตด้วย 

ความส าคัญของความผูกพันที่มีต่อสถาบันการศึกษา เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสถาบัน 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ของสถาบัน โดยความผูกพันต่อสถาบัน
ของนักศึกษาไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับสถาบันในอนาคตด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการที่นักศึกษาได้แสดงออกถึงความตั้งใจในการใช้ความ
พยายามที่จะท าทุกอย่างเพื่อสถาบันของตนเอง 

จากการศึกษาผลงานวิจัยของ นักรบ หมี้แสน, จารุวรรณ สกุลคู, อรรณพ โพธิสุข, และสุชาดา สุธรรมรักษ์ (2557) พบว่า 
แนวคิดความผูกพัน แบ่งออกเป็น 2 แนวความคิด ได้แก่ 1) ความผูกพันด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นการศึกษาความผูกพันที่เป็น
พฤติกรรมที่บุคคลได้รับจากองค์กรในด้านการได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร 2) ความผูกพันด้านเจตคติ เป็นการศึกษา
ความผูกพันที่มุ่งเน้นให้บุคคลเกิดความรู้สึกภูมิใจในองค์กร น าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความปราถานาที่จะคงอยู่เป็น
สมาชิกขององค์กรและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร เพราะว่าความผูกพันเป็นตัวช้ีวัดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร หากองค์กรใดสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรและมีความผูกพันต่อองค์กรสูง องค์กรนั้นก็จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้
ง่ายขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ , พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์, ชูชัย สมิทธิไกร, และพิมชนก เครือสุคนธ์ 
(2562) ที่กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาให้รักสถาบันหรือเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันการศึกษานั้น เป็นแนวทางที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะยุคที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ความจงรักภักดีของนักศึกษา (Student 
loyalty) ไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในอนาคต รวมถึงการเช่ือมโยงทัศนคติไปสู่บุคคลภายนอกร่วมด้วย  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ทั้งที่ส าเร็จการศึกษาแล้วและที่ก าลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ในการที่จะได้ข้อมูลดังกล่าวนักศึกษาที่จะให้ข้อมูล
ตอบกลับจะต้องเป็นผู้มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย และยินดีที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ทางผู้วิจัย      
ในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จึงมีความสนใจที่ศึกษาถึงความผูกพันของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ระหว่างปีการศึกษา 2539 – 2562 รวมทั้งความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร
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ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัจจัยต่าง ๆ             
ที่มีผลต่อความผูกพันของนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ท่ีมีต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
วิธีการวิจัยเรื่อง ความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิ ชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชากรศิษย์เก่า จ านวน 564 คน และประชากรนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 325 คน ได้รับการตอบกลับจากศิษย์เก่า จ านวน 161 
คน และนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 119 คน  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถออกแบบกรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง ความผูกพัน
ของศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

ภูมิล าเนา 
อาชีพผู้ปกครอง 

ความผูกพันและความภูมิใจต่อสถาบันการศึกษา 
การมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมนอกหลักสตูร 
ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อสถาบนั 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การศึกษาความผูกพันของศิษย์เกา่และนักศึกษาปริญญาตรี 
ที่มีต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อสาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้น าเสนอแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในข้อค าถาม จากนั้นน าคะแนนไปค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Item–Objective Congruence Index: IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องไม่
น้อยกว่า 0.5 จึงสามารถน ามาใช้ในการวิจัยได้ โดยได้ออกแบบแบบสอบถามเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา อาชีพผู้ปกครอง ระบบที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 
สถานภาพ ปีท่ีเข้าศึกษา และการประกอบอาชีพ 

ตอนที่ 2 สอบถามระดับความผูกพันและความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ        
ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับปรับปรุง มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 5 หมายถึง ระดับความผูกพันและภาคภูมิใจมากที่สุด 
 4 หมายถึง ระดับความผูกพันและภาคภูมิใจมาก 
 3 หมายถึง ระดับความผูกพันและภาคภูมิใจปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับความผูกพันและภาคภูมิใจน้อย 
 1 หมายถึง ระดับความผูกพันและภาคภูมิใจท่ีต้องปรับปรุง 
ตอนที่ 3 เรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการเรียงล าดับดังนี้ 
 1. อิทธิพลที่มีผลต่อความผูกพันของท่านต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ให้เรียงล าดับ 5 ปัจจัยต่อไปนี้ 
 1.1 อาจารย์ (คุณภาพการสอนของอาจารย์ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี การเข้าถึงง่าย) 
 1.2 บุคลากรสายสนับสนุน (เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชา ผู้ช่วยสอนและวิจัย ผู้สอนปฏิบัติการ) 
 1.3 หลักสูตรมีความทันสมัยน่าสนใจ 
 1.4 สิ่งอ านวยความสะดวก (สถานท่ี ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน) 
 1.5 กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร 
 2. กิจกรรมที่สามารถปลูกฝังความเป็นวิศวกรเกษตรและวิศวกรอาหาร ให้เรียงล าดับ 8 ปัจจัยต่อไปนี้ 
 2.1 กิจกรรรมการศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.2 กิจกรรมที่สาขาวิชาจัดให้นักศึกษาเข้าร่วม 
 2.3 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ 
 2.4 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ 
 2.5 กิจกรรม Open House สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 2.6 กิจกรรมจัดอบรมเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 2.7 กิจกรรมเกษตรสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 2.8 กิจกรรมขององค์การนักศึกษา 
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 3. การแนะน าให้ผู้อื่นเข้าศึกษาท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ให้เรียงล าดับ 10 ปัจจัยต่อไปนี้ 
 3.1 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
 3.2 ความโดดเด่นทางวิชาการ 
 3.3 หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน 
 3.4 การมีทุนการศึกษา 
 3.5 ภาพลักษณ์ที่ดีของอาจารย์ 
 3.6 ท าเลที่ตั้งของสถาบัน 
 3.7 การที่จะมีโอกาสเรียนเฉพาะทางต่อ 
 3.8 ช่ือเสียงของศิษย์เก่า 
 3.9 ช่ือเสียงของสาขาวิชา 
 3.10 สวัสดิการและการดูแลนักศึกษา 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพัน เป็นแบบสอบถามแบบเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ

คิดเห็นได้หลากหลาย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยสืบค้นจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จากเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประเมินผล   

ของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปีการศึกษา 2539 – 2562 โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่             
1) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว (ศิษย์เก่า) 2) ผู้ที่ก าลังศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน) จากนั้นผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามด้วย Application 
Forms จากโปรแกรม Microsoft Office365 โดยแชร์ลิงค์แบบสอบถามทางกลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ค ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นทั้งศิษย์เก่า
และนักศึกษาปัจจุบัน เมื่อได้ข้อมูลตามสัดส่วนที่ก าหนดจึงท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาแล้วน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้เป็น 6 ตาราง ดังนี้ 
ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป 
ศิษย์เก่า นักศึกษาปจัจุบนั 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1 เพศ     
1.1 หญิง 68 42.24 68 57.14 
1.2 ชาย 93 57.76 51 42.86 

รวม 161 100.00 119 100.00 
2 ภูมิล าเนา     

2.1 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 102 63.35 93 78.15 
2.2 กรุงเทพฯ และภาคกลาง 28 17.39 16 13.45 
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ข้อมูลทั่วไป 
ศิษย์เก่า นักศึกษาปจัจุบนั 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

2.3 ภาคตะวันออก 13 8.07 8 6.72 
2.4 ภาคเหนือ 12 7.45 1 0.84 
2.5 ภาคใต ้ 5 3.11 1 0.84 
2.6 ภาคตะวันตก 1 0.62 0 0.00 

รวม 161 100.00 119 100.00 
3 อาชีพผู้ปกครอง     

3.1 เกษตรกร 63 39.13 59 49.58 
3.2 ข้าราชการ/พนักงานองค์การของรฐั 27 16.77 22 18.49 
3.3 ข้าราชการบ านาญ 23 14.29 0 0.00 
34 เจ้าของธุรกิจ/ธุรกจิส่วนตัว 20 12.42 18 15.13 
3.5 พนักงานบริษัทเอกชน 20 12.42 8 6.72 
3.6 อื่น ๆ 8 4.97 12 10.08 

รวม 161 100.00 119 100.00 
4 ระบบการรับเข้าศึกษา     

4.1 ระบบโควตา  108 67.08 74 62.18 
4.2 ระบบเอนทรานซ ์ 30 18.63 0 0.00 
4.3 ระบบ Admission 21 13.04 9 7.56 
4.4 ระบบ TCAS 2 1.24 36 30.25 

รวม 161 100.00 119 100.00 
5 ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ     

5.1 บริษัทเอกชน 83 51.55   
5.2 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 31 19.25   
5.3 ธุรกิจส่วนตัว 25 15.53   
5.4 ก าลังศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น 6 3.73   
5.5 เกษตรกร 5 3.11   
3.6 อื่น ๆ รับจา้งทั่วไป แม่บ้าน ก าลังหา

งาน 
11 6.83   

รวม 161 100.00   
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าศิษย์เก่าที่ให้ข้อมูลเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน  พบว่า เป็น     
เพศหญิงให้ข้อมูลมากกว่าเพศชาย เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนที่แตกต่างกัน จากเดิมหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร เปลี่ยนเป็น
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมีภูมิล าเนาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษา
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ปัจจุบันคิดเป็น ร้อยละ 63.35 และ 78.15 ตามล าดับ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.13 และ 49.58 
ตามล าดับ และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบโควตา เช่น โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตานักกีฬา และโควตานักดนตรี 
ร้อยละ 67.08 และ 62.18 ของผู้ให้ข้อมูลศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันตามล าดับ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
จะประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.55 

 
ตางรางที่ 2  ระดับความผูกพันและความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

ที ่ ประเด็นค าถาม 
ศิษย์เก่า* นักศึกษาปจัจุบนั* 

x̄  SD x̄  SD 

1 ท่านภูมิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนว่าท่านส าเรจ็การศึกษาจากสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี

4.84 0.43 4.49 0.71 

2 การเรยีนที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ท าให้ท่านได้แรงบันดาลใจท่ีจะเป็น
วิศวกรที่ด ี

4.54 0.65 4.29 0.71 

3 ท่านจะแนะน าให้น้อง ๆ ท่ีท่านรู้จกัมาสมัครเรียนท่ีสาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

4.41 0.86 4.05 0.82 

4 ท่านพอใจกับระบบการจดัการเรียนการสอนที่ผ่านมา 4.29 0.82 3.65 0.86 
5 ท่านยินดีให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ เมื่อสาขาวิชาฯ มีกิจกรรมท่ี

ต้องการความร่วมมือจากท่าน 
4.62 0.63 4.34 0.77 

6 ท่านพบว่าเป้าหมายกับวิธีการด าเนินการเพื่อการผลติบัณฑติของ
สาขาวิชาฯ มีความสอดคล้องกัน 

4.24 0.84 3.97 0.73 

7 ท่านเชื่อว่าถึงนโยบายการศึกษาจะเปลีย่นไปแต่เป้าหมายในการผลติ
บัณฑิตของสาขาวิชาฯ จะมุ่งมั่นผลิตบณัฑิตที่ดตี่อไป 

4.52 0.67 4.24 0.73 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.49 0.74 4.15 0.81 
*การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับ ปรับปรุง 
 

จากตารางที่ 2 ในภาพรวมระดับความผูกพันและความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พบว่า ศิษย์เก่าและ

นักศึกษาปัจจุบัน มีความผูกพันต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.49 และ 4.15) เมื่อแยกตามประเด็น
ค าถามพบว่าศิษย์เก่ามีความภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.84) รองลงมาคือศิษย์เก่ามียินดีให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาเมื่อสาขาวิชา 

มีกิจกรรมที่ต้องการความร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62) ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.34)  
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ตารางที่ 3  เรียงล าดับปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันและความภาคภมูิใจต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ล าดับที ่ ศิษย์เก่า ร้อยละ ล าดับที ่ นักศึกษาปจัจุบนั ร้อยละ 

1 อาจารย์ (คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 
การเข้าถึงได้ง่าย) 

62.73 1 อาจารย์ (คุณภาพการสอนของอาจารย์ 
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี การเข้าถึง
ได้ง่าย) 

51.26 

2 บุคลากร (เจา้หน้าท่ีประจ าสาขาวิชา 
ผู้ช่วยสอนและวิจัย ผูส้อนปฏิบตัิการ) 

13.04 2 บุคลากร (เจา้หน้าท่ีประจ าสาขาวิชา 
ผู้ช่วยสอนและวิจัย ผูส้อนปฏิบตัิการ) 

21.01 

3 หลักสตูรมคีวามทันสมัยน่าสนใจ 12.42 3 หลักสตูรมคีวามทันสมัยน่าสนใจ 17.65 
4 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 (สถานท่ี ห้องปฏิบัติการ ครภุัณฑก์าร
เรียนการสอน) 

8.70 4 กิจกรรมส่งเสริมหลักสตูร 5.88 

5 กิจกรรมส่งเสริมหลักสตูร 3.11 5 สิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ ครุภณัฑ์การเรียนการ
สอน) 

4.20 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า อาจารย์มีอิทธิพลต่อความผูกพันเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 62.73 และ 51.26 อันดับ 2 คือบุคลากร 

ร้อยละ 13.04 และ 21.01 และอันดับ 3 คือ หลักสูตรมีความทันสมัยน่าสนใจ ร้อยละ 12.42 และ 17.65 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า 
ทั้ง 3 ล าดับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันมีความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 4  กิจกรรมทีส่ามารถปลกูฝังความเป็นวิศวกรเกษตรและวศิวกรอาหาร 

ล าดับที ่ ศิษย์เก่า ร้อยละ ล าดับที ่ นักศึกษาปจัจุบนั ร้อยละ 
1 กิจกรรรมการศึกษาดูงานภายนอก

มหาวิทยาลยั 
36.02 1 กิจกรรรมการศึกษาดูงานภายนอก

มหาวิทยาลยั 
48.74 

2 กิจกรรมทีส่าขาวิชาจัดให้นักศึกษาเข้า
ร่วม 

24.84 2 กิจกรรม Open House สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร 

19.33 

3 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาต ิ

21.74 3 กิจกรรมทีส่าขาวิชาจัดให้นักศึกษาเข้า
ร่วม 

12.61 

4 กิจกรรม Open House สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร 

9.94 4 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาต ิ

8.40 

5 กิจกรรมจดัอบรมเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

3.11 5 กิจกรรมเกษตรสัมพันธ์ระหว่าง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และส านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

5.88 

6 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
วิศวกรรมอาหารแห่งชาต ิ

2.48 6 กิจกรรมจดัอบรมเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

3.36 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) กิจกรรมที่สามารถปลูกฝังความเป็นวิศวกรเกษตรและวิศวกรอาหาร 
ล าดับที ่ ศิษย์เก่า ร้อยละ ล าดับที ่ นักศึกษาปจัจุบนั ร้อยละ 

7 กิจกรรมเกษตรสัมพันธ์ระหว่าง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และส านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

1.24 7 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
วิศวกรรมอาหารแห่งชาต ิ

1.68 

8 กิจกรรมขององค์การนักศึกษา 0.62 8 กิจกรรมขององค์การนักศึกษา 0.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า กิจกรรมที่สามารถปลูกฝังความเป็นวิศวกรเกษตรและวิศวกรอาหาร อันดับ  1 ทั้งศิษย์เก่าและ
นักศึกษาปัจจุบัน เป็นไปในแนวทางทางเดียวกัน คือ กิจกรรรมการศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 36.02 และ 48.74 
ตามล าดับ กิจกรรมอันดับ 2 ศิษย์เก่า ให้กิจกรรมที่สาขาวิชาจัดให้นักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 24.84 และอันดับ 3 คือ กิจกรรมการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ร้อยละ 21.74 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน กิจกรรมอันดับ 2 คือ กิจกรรม 
Open House สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ร้อยละ 19.33 และอันดับ 3 คือ กิจกรรมที่สาขาวิชาจัดให้นักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 
12.16 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5  การแนะน าให้ผู้อื่นเข้าศึกษาท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

ล าดับที ่ ศิษย์เก่า ร้อยละ ล าดับที ่ นักศึกษาปจัจุบนั ร้อยละ 
1 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 44.72 1 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 34.45 
2 ความโดดเด่นทางวิชาการ 13.66 2 หลักสตูรและรูปแบบการเรียนการสอน 20.17 
3 หลักสตูรและรูปแบบการเรียนการสอน 11.18 3 ช่ือเสียงของสาขาวิชา 11.76 
4 ช่ือเสียงของสาขาวิชา 10.56 4 ภาพลักษณ์ทีด่ีของอาจารย ์ 10.08 
5 การมีทุนการศึกษา 6.21 5 ความโดดเด่นทางวิชาการ 8.40 
6 ภาพลักษณ์ทีด่ีของอาจารย ์ 3.73 6 การที่จะมโีอกาสเรียนเฉพาะทางตอ่ 4.20 
7 ท าเลที่ตั้งของสถาบัน 3.73 7 ท าเลที่ตั้งของสถาบัน 4.20 
8 การที่จะมโีอกาสเรียนเฉพาะทางตอ่ 3.11 8 สวัสดิการ และการดูแลนักศึกษา 3.36 
9 ช่ือเสียงของศิษย์เก่า 2.48 9 การมีทุนการศึกษา 2.52 
10 สวัสดิการ และการดูแลนักศึกษา 0.62 10 ช่ือเสียงของศิษย์เก่า 0.84 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเห็นว่าช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อการแนะน าให้กับบุคคล

ที่รู้จักเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 44.72 และ 34.45 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ส าหรับปัจจัยล าดับที่ 2 ศิษย์เก่าให้ความโดดเด่นทางวิชาการ ร้อยละ 13.66 และล าดับที่ 3 หลักสูตรและรูปแบบการ
เรียนการสอน ร้อยละ 11.18 ส่วนนักศึกษาปัจจุบัน ล าดับที่ 2 คือ หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน ร้อยละ 20.17 และ 
ล าดับที่ 3 คือ ช่ือเสียงของสาขาวิชา ร้อยละ 11.76 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการส ารวจความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันมีข้อเสนอแนะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 6  
 
ตารางที่ 6  แสดงความถี่ของข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ดังนี ้

ล าดับที ่ ศิษย์เก่า ร้อยละ ล าดับที ่ นักศึกษาปจัจุบนั ร้อยละ 
1 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 79.59 1 ด้านการสร้างความสัมพันธ ์ 68.42 
2 ด้านการเสรมิสร้างหลักสูตร 8.16 2 ด้านการเสรมิสร้างหลักสูตร 10.53 
3 ด้านการช่วยเหลือเรื่องงาน 6.12 3 ด้านการช่วยเหลือเรื่องงาน 15.79 
4 ด้านการเรียนการสอน 6.12 4 ด้านการเรียนการสอน 5.26 

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 

- อยากให้ดูแลกันเหมือนครอบครัวพ่ีน้องอาจารย์ทุกคนเปรียบเทียบเหมือนพ่อแม่ที่มีอะไรพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ 
- อยากให้จัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยความร่วมมือกันภายในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ไม่ว่าจะศิษย์

เก่าหรือปัจจุบัน และทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ วิชาการ แรงกาย แรงใจ 
2. ด้านการเสริมสร้างหลักสูตร 

- อยากให้มีการจัดอบรม GMP HACCP ISO ให้เด็กในสาขาทุกคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ  

3. ด้านการช่วยเหลือเร่ืองงาน 
- อยากให้พี่มาแนะน างานบ่อยๆ 
- อยากให้มีการแนะแนวจากรุ่นพี่ท่ีมีสถานท่ีท างานท่ีดี 
- อยากให้จัดกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ด้านการท างานในสายอาชีพมาแนะน าแนวทางแก่รุ่นน้องที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ เพราะบางคนยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองก าลังเรียนอยู่ในตอนน้ี 
4. ด้านการเรียนการสอน 

- อยากให้วิชาปฏิบัติการจัดการเรียการสอนแบบเน้นปฏิบัติเดี่ยว จะได้รู้ว่านักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจด้าน
ไหน จะได้ช่วยชี้แนะได้ถูกต้อง 

- อยากให้การจัดตารางเรียนของนักศึกษาไม่ควรอัดเอาวิชาค านวณมาไว้ในเทอมเดียวกันมากเกินไปเพราะบาง
รายวิชามีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันอาจท าให้เกิดความสับสน 

- ควรเน้นปรับปรุงให้หลักสูตรเนื้อหามีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของ
ตัวเองที่จะสามารถน าไปชูในตลาดได้  
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สรุปผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

ตอนที่ 1 พบว่า ศิษย์เก่าจะเป็นเพศชายเข้ามาให้ข้อมูลมากกว่าเพศหญิง ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันพบว่าเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนที่แตกต่างกัน จากเดิมหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร (ซึ่งมีสัดส่วนเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง) เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (ซึ่งมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย) ส่วนมากจะมีภูมิล าเนาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ปกครองจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ การคัดเลือกเข้าศึกษาจะเข้าศึกษาด้วยระบบโควตา 
เช่น โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตานักกีฬา และโควตานักดนตรี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่  

ตอนที่ 2 ในภาพรวมระดับความผูกพันและความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พบว่า ศิษย์เก่าและนักศึกษา
ปัจจุบัน มีความผูกพันต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดยอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อแยกตามประเด็นค าถามพบว่าศิษย์เก่ามีความภูมิใจ
ที่จะบอกคนอ่ืนว่าส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือศิษย์เก่ามีความยินดีให้ความร่วมมือกับสาขาวิชา เมื่อสาขาวิชามีกิจกรรมที่ต้องการความร่วมมือ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส าหรับนักศึกษาปัจจุบันจะอยู่ระดับมากท้ัง 2 ประเด็นค าถามตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เห็นว่าอาจารย์มีอิทธิพลต่อความผูกพันเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือบุคลากร 
และอันดับ 3 คือ หลักสูตรมีความทันสมัยน่าสนใจ ในส่วนของกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังความเป็นวิศวกรเกษตรและวิศวกรอาหาร 
อันดับ 1 ทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นไปในแนวทางทางเดียวกัน คือ กิจกรรรมการศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมอันดับ 2 ศิษย์เก่า ให้กิจกรรมที่สาขาวิชาจัดให้นักศึกษาเข้าร่วม และอันดับ 3 คือ กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน กิจกรรมอันดับ 2 คือ กิจกรรม Open House สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร และอันดับ 3 คือ กิจกรรมที่สาขาวิชาจัดให้นักศึกษาเข้าร่วม และการแนะน าให้ผู้อื่นเข้าศึกษาที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ด้วยปัจจัยด้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 1 ส าหรับปัจจัยล าดับที่ 2 ศิษย์เก่าให้ความโดดเด่นทางวิชาการ และล าดับที่ 3 
หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน ส่วนนักศึกษาปัจจุบัน ล าดับที่ 2 คือ หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน และ ล าดับที่ 
3 คือ ช่ือเสียงของสาขาวิชา  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาความผูกพันของศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

ที่มีต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ                            
ออกแบบสอบถามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว (ศิษย์เก่า) และนักศึกษาปัจจุบัน สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปีการศึกษา 2539 – 2562 พบว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ส่วนมากเป็นผู้มีภูมิล าเนาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร และเข้าศึกษาด้วย
ระบบโควตา สอดคล้องกับหนังสือ 30th SUT ANNIVERSARY (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2562) ได้รายงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ดังนี้ การจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับสูงที่สอดคล้องตรงกับความต้องการพัฒนาประเทศในทุกด้านและให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนในส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพแต่พลาดโอกาสหรือมีโอกาสน้อยในการเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาได้เข้ามาเรียนต่อในระดับ
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ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ริเริ่มนวัตกรรมทางด้านการศึกษา        
ที่ส าคัญคือ การใช้ระบบโควตาในการรับนักศึกษาถึงร้อยละ 80 ของจ านวนที่รับท้ังหมด 

ในการจัดการศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ไม่ได้สังกัดสาขาวิชาโดยตรง              
จะก าหนดให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชา ตามประกาศส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชาส าหรับ
นักศึกษาสังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยคัดเลือกตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จะได้รับนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 1.98 (ข้อมูลจากนักศึกษารุ่นที่เข้าปี 2562) ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า แต่เมื่อนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรแล้ว นักศึกษาจะได้รับการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เมื่อนักศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 จนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์    
ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอย่างใกล้ชิด ท าให้อาจารย์มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับนักศึกษา ดังท่ี สามารถ อัยกร (2559) 
กล่าวไว้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส าคัญอย่างมากต่อตัวนักศึกษาทั้งในด้านของการเรียน และการใช้ชีวิตทุกด้านในสังคมและ       
ไม่เพียงแต่ในช่วงที่นักศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องไปถึงการวางอนาคตของนักศึกษาด้วย  

ระหว่างที่นักศึกษาศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาหลากหลาย
กิจกรรม เช่น การน านักศึกษาศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ        
การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ส าหรับกิจกรรม            
ที่สามารถปลูกฝังความเป็นวิศวกรเกษตรและวิศวกรรมอาหาร นักศึกษามีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ การศึกษาดูงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาจะน านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น            
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด KUBOTA Farm ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต บริษัท ซี.วาย.บอสส์ ฟู้ด จ ากัด          
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จ ากัด และศูนย์การเรียนรู้                
ตันแลนด์ (อิชิตัน) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ ศราวุธ ทาค า (2557) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการดูงาน: การดูงานจาก
องค์กรภายนอกจะช่วยท าให้บุคลากรเกิดมุมมองใหม่ ๆ เป็นการเสริมสร้างแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ในการท างาน ท าให้บุคลากรมี
แนวคิดใหม่ ๆ จากการปฏิบัติงานขององค์กรภายนอก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้เห็นรูปแบบการท างานขององค์กรอื่น อันน าไปสู่การจุดประกายให้บุคลา กรเกิดการ
เปรียบเทียบรูปแบบหรือข้ันตอนการท างาน ของตนเองกับองค์กรภายนอก 

ปัจจัยที่นักศึกษาจะแนะน าให้ผู้อื่นเข้าศึกษาที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คือ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ สารจากอธิการบดี ในหนังสือ 30th SUT ANNIVERSARY (2562)     
ที่กล่าวว่า ในสามทศวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ที่มีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันน าในปี 2020 ของ Time Higher Education (THE) ในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยไทย 
อันดับที่ 601-800 ของโลก (อันดับที่ 1 ของประเทศ) ในกลุ่มสาขา Physical Science อันดับที่ 601-800 ของโลก (อันดับที่ 5 
ของประเทศ) ในกลุ่มสาขาวิชา Engineering & Technology อันดับที่ 251-300 ของโลก (อันดับที่ 5 ของประเทศ) ในกลุ่ม 
Emerging Economies 2020 
 ดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าระบบอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน มีอิทธิพลทั้งต่อการด าเนินชีวิต 
และการประกอบอาชีพ ซึ่งจากการส ารวจพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบอาชีพวิศวกรในบริษัทเอกชน รับราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามล าดับ สามารถ
สร้างเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องสถาบันการศึกษาเดียวกันได้อย่างอบอุ่นยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา การรับเข้า
ท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา หรือการแนะน าช่องทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ผลิต
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บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติการ ท าให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นยอมรับในระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติได้ ถึงแม้จะก่อตั้งมาได้เพียงสามทศวรรษเท่าน้ัน 
 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. สาขาวิชาควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ผลงานทางวิชาการ ให้ศิษย์
เก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้อย่างอย่างสม่ าเสมอ 

2. สาขาวิชาควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาปัจจุบันได้มีโอกาสพบปะกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเช่ือมสายสัมพันธ์
พีน่้อง ด้วยระบบพี่ช่วยน้อง 
 3. สาขาวิชาควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวของศิษย์เก่า และให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ 
 4. ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัย คือ ท าให้ค้นพบว่าการท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ สามารถส่งแบบสอบถามได้
ทั่วถึงทุกกลุ่ม ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะได้มากขึ้นกว่าการใช้กระดาษและลด
ระยะเวลาในการประมวลผล 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากข้ึน  
2. ให้ออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุกด้าน และจัดเรียงล าดับความส าคัญในแต่ละด้าน 
3.  ควรท าการวิจยัเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือศึกษาแนวโน้ม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับปรุงใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
4.  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝังการมีจิตส านึกในเรื่องของความผูกพันต่อ

สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยใหก้ับนักศึกษา 
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Chodchoy Ruaysoongnern1*  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             

ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปีการศึกษา 2563 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่ในส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 -2563 จ านวน 3,177 คน ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษา               
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่และไม่สามารถส าเร็จการศึกษามีสาเหตุจากผลการเรียนเป็นหลัก และพบว่า  
นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิม มีอัตราการส าเร็จการศึกษาต่ ากว่านักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาในการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
การค านวณร้อยละผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผล ซึ่งค านวณจากค่าเฉลี่ยของจ านวนผลการประเมินไม่ผ่าน (ระดับคะแนน F)          
ในแต่ละรายวิชาที่มีจ านวนระดับคะแนน F สูงกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ตกออกในแต่ละปีการศึกษา พบว่า กลุ่มวิชาที่
มีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลสูงสุดมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์มี  ร้อยละผลการเรียนไม่
ผ่านประสิทธิผลสูงในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2549-2555 แต่มีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 ขณะที่กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์มีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลน้อยกว่ากลุ่มวิชาอื่นในช่วง
ปีการศึกษา 2549-2552 แต่กลับมีการเร่งตัวและท าให้มีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีร้อยละ
ของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มวิชาอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2562 ผลการศึกษานี้สามารถน าไปใช้ในการ
ให้ค าแนะน าและจัดการสอนเพิ่มเติมแก่นักศึกษาได้ดียิ่งข้ึน 
 

ค าส าคัญ: นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ การพ้นสภาพการศึกษา การส าเร็จการศึกษา 
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Abstract  
This study aimed to analyse the performance of re-entry students at Institute of Engineering, Suranaree 

University of Technology during academic years 2006- 2020 The population in this study was 3,177 students in 
the re- entry program during academic years 2006- 2020.  Data used in this study were gathered from database 
supported by center of educational service.  Results from this study reveal that the major cause of retirement 
of the students is their grade point. Furthermore, it was also found that the re-entry students who decided to 
study in the same program as their former programs have graduation rate lower than who decided to study in 
the different program.  This study reports an effective failing grade (EFG)  which is an average count of grade F 
gathered from the courses having number of grade F equal or greater than 5% of the retired students per 
academic year.  It was found that, during academic year 2006- 2012, the EFG from the subject group of 
mathematics was relatively high comparing with the other subject groups but drop significantly since the 
academic year 2013. While the EFG from the subject group of engineering fundamentals during academic year 
2006- 2009 was relatively low comparing with the other subject groups but it has increased almost every year 
and becomes the highest in the academic year 2019. Results from this report will be useful for consulting the 
re-entry students and to the management of extra classes for re-entry students.  
 

Keywords: Re-entry Student, Student Retirement, Graduation 
 

บทน า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในแปดส านักวิชา มีการเปิดสอนหลักสูตรทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 มีการรับเข้าศึกษา 2 วิธี คือ การรับตรงหรือการให้โควตา และการ
สอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากการด าเนินงานท่ีผ่านมามีนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจาก ผลการเรียน
หรือลาออก สมัครและสอบผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 วิธี และกลับเข้าศึกษาใหม่ทุกปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงเปิดโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่นักศึกษาที่พ้นสถานภาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีโอกาสกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวันท่ีพ้นสถานภาพ โดยออกระเบียบการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับ
เข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549) 

ธเนศ แก้วก าเนิด (2551) ได้ท าการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 จ านวน 
3 ราย โดยใช้ระบบการท าสัญญาและสัมภาษณ์เพื่อการสอบถามและติดตามนักศึกษา ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเปิดภาคการศึกษา
จนกระทั่งถึงราว ๆ ช่วงการสอบกลางภาคเป็นระยะ ตลอดจนให้ค าแนะน านักศึกษาในการพัฒนาตนเองเป็นระยะ รวมทั้งการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาทั้ง 3 ราย มีผลการเรียนลดลง อันเนื่องมาจากขาดความรับผิดชอบ ขาดการพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสม ขาดเจตคติที่ดีต่อการศึกษา และขาดการปรับและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลชัดเจน  
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อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์, จรัญญา สมอุดร, ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์, และทัศนีย์ เสาวนะ (2555) ได้ท าการวิจัยสถาบัน เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2549 จ านวน 309 คน จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 69 คน โดยใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนและ
ประมวลผล แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างพบว่า ส านักวิชาที่นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่พ้นสภาพ
เนื่องจากผลการเรียนมากที่สุดคือ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 44.98 นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.00–2.49 และใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3–5 ปี อัตราการตกออก
เนื่องจากผลการเรียน คิดเป็น   ร้อยละ 39.48 และพบว่า อัตราการออกกลางคันเนื่องจากไม่ช าระเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.21 และไม่
ลงทะเบียนเรียน ร้อยละ 5.50 ด้านวิธีการเรียนรู้ พบว่า มีวิธีการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นทุกด้าน ยกเว้นด้านการคิดอภิมาน ด้านความ
พยายามในการก ากับตนเอง ด้านการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง ด้านแรงจูงใจในการเรียนพบว่า มีแรงจูงใจในการ
เรียนสูงขึ้น ยกเว้นด้านความวิตกกังวลในการสอบอยู่ระดับปานกลาง ด้านการติดต่อคณาจารย์พบว่า มีการติดต่อกับคณาจารย์มาก
ขึ้น ด้านการปรับตัวทางวิชาการและสังคมพบว่า อยู่ในระดับสูง 

นิตยา อุตกฤษฎ์, เสมอ เริงอนันต์, และสบสันติ์ อุตกฤษฏ์ (2562) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่กลับเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับต่าง ๆ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2553–
2555 รวม 3 รุ่น โดยสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศและการสัมภาษณ์นักศึกษาทางโทรศัพท์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปริญญาตรีของนักศึกษาที่เรียนจบ ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนจบจากสถานศึกษาอื่น 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปริญญาตรี 
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่ท้ังกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาและไม่ส าเร็จการศึกษาต่างมีคิดเห็นในทางบวกต่อ มจพ. 

ที่ผ่านมามีนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่จ านวนมาก ผู้วิจัยจึงสนใจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพนักศึกษา 
สาเหตุการพ้นสภาพ การส าเร็จการศึกษาและกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านของนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ของส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีขอกลับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปีการศึกษา 2563 เพื่อน าไปใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่และการวางแผนในการดูแลนักศึกษากลุ่มนี้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1) เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของนักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) เพื่อวิเคราะห์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาของส านักวิ ชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
3) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพของนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่ กลับเข้าศึกษาใหม่ สังกัดส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2563 จ านวน 3,177 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ได้

จากฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมสารสนเทศของนักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2549จนถึงปี

การศึกษา 2563 จากฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ รหัสนักศึกษาปัจจุบัน ภาคการศึกษาที่กลับเข้าศึกษา        
ปีการศึกษาที่กลับเข้าศึกษา หลักสูตรที่สังกัดเดิมก่อนขอกลับเข้าศึกษาใหม่ หลักสูตรที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ผลการเรียนก่อนขอ 
กลับเข้าศึกษาใหม่ ผลการเรียนสะสมในปัจจุบัน สถานภาพนักศึกษา การพ้นสภาพนักศึกษา สาเหตุการพ้นสภาพนักศึกษา            
ภาคการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค้นหา จัดเรียง จัดกลุ่มและจ าแนกข้อมูลนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์
และสรุปผลข้อมูลตามความสนใจในการศึกษา ได้แก่ สถานภาพของนักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศึกษา จ านวนนักศึกษา พ้นสภาพจ าแนก
ตามสาเหตุการพ้นสภาพ จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาและไม่ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามหลักสูตรที่ ขอกลับเข้าศึกษา ร้อยละ
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่ ร้อยละของนักศึกษาท่ีกลับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมที่เคยศึกษาและกลับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรใหม่ ร้อยละการตกรายวิชาต่อจ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจาก ผลการเรียนและลาออก วิเคราะห์การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของผลการเรียนก่อนกลับเข้าศึกษาใหม่และหลังกลับเข้าศึกษาใหม่ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แจกแจงความถี่ และ
ร้อยละ  
 

ผลการวิจัย 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2563 รวม

ทั้งสิ้น 3,177 คน ปีการศึกษาที่มีนักศึกษากลับเข้าศึกษามากที่สุด คือปีการศึกษา 2551 จ านวน 424 คน ปีการศึกษาที่มีนักศึกษา
กลับเข้าศึกษาน้อยที่สุด คือปีการศึกษา 2560 จ านวน 81 คน  

นักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 788 คน      
คิดเป็นร้อยละ 24.80 ก าลังศึกษา 431 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 โดยรุ่นปีการศึกษาที่มีร้อยละของนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับจ านวนนักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาในรุ่นนั้นมากที่สุด คือ รุ่นปีการศึกษา 2554 จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92 
นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 นักศึกษาพ้นสภาพทุกสาเหตุ ได้แก่ ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน 
ให้ออกเนื่องจากไม่จ่ายเงิน ให้ออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ลาออก ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาการศึกษา ให้ออกเนื่องจากวินัย 
เสียชีวิต รวม 1,956 คน คิดเป็นร้อยละ 61.57 โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหส์ถานภาพของนักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศกึษาในแต่ละรุ่นปีการศึกษา 

รุ่นปี
การศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 
คน (ร้อยละ) 

ก าลังศึกษา 
คน (ร้อยละ) 

รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา 

คน (ร้อยละ) 

พ้นสภาพ 
ทุกสาเหตุ 

คน (ร้อยละ) 

รวม 
คน (ร้อยละ) 

2549 27 0 0 55 82 
 (32.93) (0.00) (0.00) (67.07) (100.00) 

2550 92 0 0 249 341 
 (26.98) (0.00) (0.00) (73.02) (100.00) 

2551 125 0 0 299 424 
 (29.48) (0.00) (0.00) (70.52) (100.00) 

2552 122 0 0 257 379 
 (32.19) (0.00) (0.00) (67.81) (100.00) 

2553 109 0 0 204 313 
 (34.82) (0.00) (0.00) (65.18) (100.00) 

2554 113 0 0 185 298 
 (37.92) (0.00) (0.00) (62.08) (100.00) 

2555 52 0 0 146 198 
 (26.26) (0.00) (0.00) (73.74) (100.00) 

2556 22 0 0 67 89 
 (24.72) (0.00) (0.00) (75.28) (100.00) 

2557 47 5 1 92 145 
 (32.41) (3.45) (0.69) (63.45) (100.00) 

2558 39 9 0 89 137 
 (28.47) (6.57) (0.00) (64.96) (100.00) 

2559 38 12 1 59 110 
 (34.55) (10.91) (0.91) (53.64) (100.00) 

2560 2 14 0 65 81 
 (2.47) (17.28) (0.00) (80.25) (100.00) 

2561 0 68 0 90 158 
 (0.00) (43.04) (0.00) (56.96) (100.00) 

2562 0 145 0 89 234 
 (0.00) (61.97) (0.00) (38.03) (100.00) 

2563 0 178 0 10 188 
 (0.00) (94.68) (0.00) (5.32) (100.00) 

รวม 788 431 2 1,956 3,177 
 (24.80) (13.57) (0.06) (61.57) (100.00) 

 
นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษา ตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาพ้นสภาพ จ านวน 1,956 คน 

เมื่อจ าแนกตามสาเหตุการพ้นสภาพ พบว่า นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนมากที่สุด จ านวน 1 ,285 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.45 รองลงมาคือ พ้นสภาพเนื่องจากลาออก จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34 รองลงมาคือ พ้นสภาพเนื่องจากไม่มา
ลงทะเบียน จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 5.82 พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระเงิน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 2.55 พ้นสภาพ
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เนื่องจากครบระยะเวลาการศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31 พ้นสภาพเนื่องจากเสียชีวิต 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 และ
พ้นสภาพเนื่องจากวินัย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหส์าเหตุการพ้นสภาพของนักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศึกษาในแตล่ะรุ่นปีการศึกษา 

รุ่นปีการศึกษา 
ไม่ช าระเงิน 
คน (ร้อยละ) 

ไม่มา
ลงทะเบียน 
คน (ร้อยละ) 

ผลการเรียน 
คน (ร้อยละ) 

ลาออก 
คน (ร้อยละ) 

ครบระยะเวลา
ศึกษา 

คน (ร้อยละ) 

ผิดวินัย 
คน  

(ร้อยละ) 

เสียชีวิต 
คน  

(ร้อยละ) 

รวม 
คน  

(ร้อยละ) 

2549 5 6 31 13  0 0  0  55  
  (6.10) (7.32) (37.80) (15.85) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2550 16 16 171 42 3 1  0 249  
  (4.69) (4.69) (50.15) (12.32) (0.88) (0.29) (0.00) (100.00) 

2551 16 24 205 51 3 0  0 299  
  (3.77) (5.66) (48.35) (12.03) (0.71) (0.00) (0.00) (100.00) 

2552 16 20 172 49 0 0  0 257  
  (4.22) (5.28) (45.38) (12.93) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2553 3 23 143 33 1 0 1 204  
  (0.96) (7.35) (45.69) (10.54) (0.32) (0.00) (0.32) (100.00) 

2554 4 22 114 42 2 0 1 185  
  (1.34) (7.38) (38.26) (14.09) (0.67) (0.00) (0.34) (100.00) 

2555 4 10 104 27 1 0  0 146  
  (2.02) (5.05) (52.53) (13.64) (0.51) (0.00) (0.00) (100.00) 

2556 2 13 41 11 0  0 0 67  
  (2.25) (14.61) (46.07) (12.36) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2557 4 12 60 16 0 0 0 92  
  (2.76) (8.28) (41.38) (11.03) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2558 6 7 53 23 0 0 0  89  
  (4.38) (5.11) (38.69) (16.79) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2559 1 10 36 12 0 0 0 59  
  (0.91) (9.09) (32.73) (10.91) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2560 0 2 49 14 0 0 0  65  
  (0.00) (2.47) (60.49) (17.28) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2561 1 4 53 32 0 0  0 90  
  (0.63) (2.53) (33.54) (20.25) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2562 3 10 53 23  0 0  0  89  
  (1.28) (4.27) (22.65) (9.83) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

2563 0 6 0 4  0 0  0  10  
  (0.00) (3.19) (0.00) (2.13) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 81 185 1,285 392 10 1 2 1,956  
  (2.55) (5.82) (40.45) (12.34) (0.31) (0.03) (0.06) (100.00) 
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นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 3,177 คน กลับเข้าศึกษาใหม่
ในหลักสูตรเดิมที่เคยศึกษา จ านวน 1,280 คน คิดเป็นร้อยละ 40.29 กลับเข้าศึกษาใหม่ในหลักสูตรใหม่ จ านวน 1,897 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.71 นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่ส าเร็จการศึกษา 788 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่ใน
หลักสูตรเดิมที่เคยศึกษา ส าเร็จการศึกษา จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 16.48 ในขณะที่นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาในหลักสูตร
ใหม่ ส าเร็จการศึกษามากกว่าคือจ านวน 577 คน คิดเป็นร้อยละ 30.42 ไม่ส าเร็จการศึกษา 1,320 คน คิดเป็นร้อยละ 69.58 โดยมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศึกษา 

สถานภาพ 
ส าเร็จการศึกษา  

คน (ร้อยละ) 

ไม่ส าเร็จการศึกษาและยัง
อยู่ระหว่างการศึกษา   

คน (ร้อยละ) 

รวม 
คน (ร้อยละ) 

ขอกลับเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิมที่เคยศึกษา 
211 

(16.48) 
1,069 
(83.52) 

1,280 
(100.00) 

ขอกลับเข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม ่
577 

(30.42) 
1,320 
(69.58) 

1,897 
(100.00) 

รวม 
788 

(24.80) 
2,389 

(75.20) 
3,177  

(100.00) 
 
เมื่อวิเคราะห์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาใหม่ว่ามีผลการเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อเทียบกับผล

การเรียนเดิมก่อนกลับเข้าศึกษาใหม่ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี GPAX เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ GPAX เดิมก่อนกลับเข้าศึกษาใหม่ 
จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี GPAX ลดลง เมื่อเทียบกับ GPAX เดิมก่อนกลับเข้าศึกษาใหม่ จ านวน 
396 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ GPAX ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่นปีการศึกษา 

รุ่นปีการศึกษา ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี GPAX เพ่ิมขึ้น 
เทียบกับผู้ส าเร็จทั้งหมด 

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี GPAX ลดลง 
เทียบกับผู้ส าเร็จทั้งหมด 

2549 51.85 48.15 
2550 50.00 50.00 
2551 49.60 50.40 
2552 50.00 50.00 
2553 50.46 49.54 
2554 49.56 50.44 
2555 50.00 50.00 
2556 50.00 50.00 
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รุ่นปีการศึกษา ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี GPAX เพ่ิมขึ้น 
เทียบกับผู้ส าเร็จทั้งหมด 

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี GPAX ลดลง 
เทียบกับผู้ส าเร็จทั้งหมด 

2557 48.94 51.06 
2558 48.72 51.28 
2559 50.00 50.00 
2560 0.00 100.00 
2561 0.00 0.00 
2562 0.00 0.00 
2563 0.00 0.00 
รวม 49.75 50.25 

 
การกลับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมแสดงถึงความมุ่งมั่นของนักศึกษาที่ต้องการเรียนในหลักสูตรนั้น เมื่อพิจารณาจาก

หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดในปัจจุบันว่าเป็นนักศึกษาที่มาจากหลักสูตรใดบ้าง พบว่า หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
นานาชาติ) และหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษาที่เคยสังกัดเลือกกลับเข้าศึกษาในหลักสูตร
เดิม ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ร้อยละ 53.45 และหลักสูตรเทคโนโลยีธรณี ร้อยละ 52.68 โดยมี
รายละเอียดแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมาจากหลักสูตรเดิมทีเ่คยศึกษาและมาจากหลักสูตรใหม่ 

 
ผลการวิเคราะห์ร้อยละการตกเมื่อเทียบต่อจ านวนรายวิชาที่น ามาค านวณต่อจ านวนนักศึกษาที่ตกออก (ร้อยละของ          

ผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผล) ของรายวิชาในหมวดต่าง ๆ ตามรายละเอียดแสดงในภาพที่ 2 โดยภาพรวมแบ่งเป็นช่วงปี
การศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

 ในช่วงปีการศึกษา 2549-2553 หมวดวิชาที่มีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
หมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 

 ในช่วงปีการศึกษา 2554-2558 หมวดวิชาที่มีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (Sci) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ (Math) หมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (FundEng) และ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Gen) โดยในปี 2557 พบว่า หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่มีรายวิชาใดที่มีการตกมากกว่าร้อยละ 5 
เทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ตกออก ท าให้ตัวเลขร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลมีค่าเท่ากับศูนย์  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการผลิตอตัโนมตัิและหุ่นยนต์

วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

วิศวกรรมขนสง่
วิศวกรรมขนสง่และโลจิสติกส์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล (หลกัสตูรนานาชาติ)

วิศวกรรมเครื่องมือ
วิศวกรรมเซรามิก

วิศวกรรมโทรคมนาคม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมธรณี

วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมพอลิเมอร์

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าควบคมุอตัโนมตัิ)

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าพลงังาน)
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส)์

วิศวกรรมยานยนต์
วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธาและโครงสรา้งพืน้ฐาน
วิศวกรรมโลหการ

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
วิศวกรรมออกแบบผลิตภณัฑ์

วิศวกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

วิศวกรรมอตุสาหการ
วิศวกรรมพรีซิชั่น

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์(หลกัสตูรสหวิทยาการ)

มาจากหลักสูตรเดิม มาจากหลักสูตรอื่น
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 ส าหรับในช่วงปีการศึกษา 2559-2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563) ยังมีนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่        
(re-entry) สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 และช่วงระหว่างปีการศึกษา 
2561-2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) ในช่วงปีการศึกษา 2559-2560 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และปีการศึกษา 2560 พบว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่มีรายวิชาใดที่มีการตกมากกว่า ร้อยละ 5 เทียบกับจ านวนนักศึกษา
ที่ตกออก ท าให้ตัวเลขร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลมีค่าเท่ากับศูนย์ เช่นเดียวกับหมวดวิชาคณิตศาสตร์ที่เริ่มเห็น
ทิศทางที่ดีขึ้นคือมีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลคงที่อยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 10 ขณะที่หมวดวิชาวิทยาศาสตร์กลับ
มีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ในปีการศึกษา 2560 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์มีร้อยละการ        
ตกออกประสิทธิผลสูงถึงร้อยละ 18 กล่าวคือในนักศึกษาที่ตกออกทุก ๆ 5 คน ตกรายวิชานี้ 1 คน รองลงมาคือหมวดวิชาพื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งปรับตัวสูงถึงร้อยละ 15 ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูล และเป็นที่น่าสังเกตว่าใน        
ปีดังกล่าว วิชาในหมวดพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ที่น ามาค านวณร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลมาจากวิชาเพียงหนึ่ง
รายวิชาเท่านั้น 

3.2) ในช่วงปีการศึกษา 2561-2562 ทุกหมวดวิชามีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่           
ปีการศึกษา 2561 โดยในปีการศึกษา 2562 พบว่า หมวดวิชาคณิตศาสตร์ไม่มีรายวิชาใดที่มีการตกมากกว่าร้อยละ 5 เทียบกับ
จ านวนนักศึกษาท่ีตกออก ท าให้ตัวเลขร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลมีค่าเท่ากับศูนย์ ขณะเดียวกันแม้ว่าทุกหมวดวิชา
มีร้อยละการตกออกประสิทธิผลลดลง พบว่า หมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์มีร้อยละของผลการเรียน ไม่ผ่านประสิทธิผลสูง
ที่สุดเป็นล าดับที่หนึ่งเมื่อเทียบกับหมวดวิชาอื่น ๆ เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูล และเป็นอีกปีที่วิชาในหมวดพื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ที่น ามาค านวณร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลมาจากวิชาเพียงหน่ึงรายวิชาเท่านั้น 

รายงานนี้มิได้ดูค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่บางหมวดวิชาอาจมีจ านวนรายวิชามีการตก
มากกว่าร้อยละ 5 จ านวนหลายรายวิชา ท าให้ภาพรวมของร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านประสิทธิผลถูกหารเฉลี่ยลงมา การน า
ข้อมูลไปใช้ในระดับปฏิบัติการจึงจ าเป็นต้องน าข้อมูลเชิงลึกซึ่งแสดงร้อยละการตกของแต่ละรายวิชามาพิจารณาร่วมด้วย   
 

 
วิทยาศาสตร์          คณิตศาสตร์          พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์          ศึกษาทั่วไป 

ภาพที ่2  ร้อยละการตกรายวิชาตอ่จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนและลาออก 
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สรุปผลการวิจัย 
สถานภาพของนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า                

มีนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2563 รวมทั้งสิ้น 3,117 คน โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่                
ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้เป็นเพราะมีการแก้ไขระเบียบให้นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาได้เพียงครั้งเดียวและมีการสอบวัดความรู้เพื่อ
กลับเข้าศึกษา นักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่นี้กลับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมคิดเป็นร้อยละ 40.30 หลักสูตรที่มีนักศึกษากลับเข้า
ศึกษามาจากหลักสูตรเดิมสูงสุดคือ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนหลักสูตรที่มีนักศึกษามาจากหลักสูตรอื่นทั้งหมด คือหลักสูตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ) วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าพลังงาน) วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือ หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร และหลักสูตร
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ท้ังนี้หลักสูตรที่มีร้อยละของนักศึกษาที่มาจากหลักสูตรเดิมสูงอาจ
เป็นเพราะความเป็นที่นิยมในหลักสูตรนั้น ๆ ท าให้นักศึกษาเมื่อออกไปแล้วก็ยังมีความพยายามที่จะกลับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม 
ประกอบกับบางหลักสูตรได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ที่รับเฉพาะนักศึกษาที่เคยสังกัดหลักสูตรนั้น
เท่านั้น 

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่มีร้อยละของการ
ส าเร็จการศึกษาอยู่ระหว่าง 24.82 ในปีการศึกษา 2556 ถึง 37.92 ในปีการศึกษา 2554 เมื่อพิจารณา GPAX ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาว่ามี GPAX เพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับ GPAX เดิมก่อนกลับเข้าศึกษาใหม่ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี GPAX เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 49.75) และผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี GPAX ลดลง (ร้อยละ 50.25) มีสัดส่วนไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาการกลับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรใหม่ พบว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปีการศึกษา 2560 นักศึกษาท่ีกลับเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่มีการ
ร้อยละส าเร็จการศึกษาสูงกว่านักศึกษาท่ีกลับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมถึง 2 เท่า  

สาเหตุการพ้นสภาพของนักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศึกษา พบว่า สาเหตุการพ้นสภาพมากท่ีสุด คือ พ้นสภาพเนื่องจาก ผลการ
เรียนถึงร้อยละ 40.45 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหมวดวิชาที่มีนักศึกษาไม่ผ่านการประเมิน พบว่า หมวดวิชาที่มีนักศึกษาไม่ผ่านการ
ประเมินจ านวนมากมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา กล่าวคือในช่วงปีการศึกษา 2549-2553 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่มีนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินสูงสุด ขณะที่ระหว่างปีการศึกษา 2554-2558 หมวดวิชาวิชา
วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์เป็นหมวดวิชาท่ีมีนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินสูงสุด และในช่วงปีการศึกษา 2559-2560 หมวด
วิชาหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และหมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหมวดวิชาท่ีมีนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินสูงสุด และในช่วง
ปีการศึกษา 2561-2562 ทุกหมวดวิชามีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านลดลงอย่างชัดเจน โดยหมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
เป็นหมวดวิชาท่ีมีนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับหมวดวิชาอื่น ๆ 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการ
แก้ไขระเบียบการขอกลับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551) ที่ก าหนดให้นักศึกษาขอกลับ
เข้าศึกษาได้เพียงครั้งเดียว ประกอบกับหลักเกณฑ์การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ก าหนดให้มี
การสอบวัดความรู้ของนักศึกษาส่งผลให้จ านวนนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ลดลง นอกจากนี้แต่ ละหลักสูตรสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นการเฉพาะ อาทิ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่เฉพาะนักศึกษาที่เคย
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ศึกษาในหลักสูตรที่ก าหนด ในบางปีการศึกษาบางหลักสูตรไม่รับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ และการปรับหลักเกณฑ์การรับได้          
ทุกปีการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อวิเคราะห์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจาก
ผลการเรียนได้มีโอกาสอีกครั้งในการปรับปรุงตนเอง ผลการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาเพียงส่วนน้อยที่ประสบความส าเร็จในการ
ปรับปรุงตนเองและส าเร็จการศึกษาเพียงร้อยละ 24.80 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธเนศ แก้วก าเนิด (2551) ที่ท าการวิจัยเพื่อ
ติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 พบว่า หากนักศึกษาขาดความรับผิดชอบ ขาดการพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ขาดการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้มีผลการเรียนลดลง นอกจากนี้พบว่านักศึกษาที่
เปลี่ยนหลักสูตรในการกลับเข้าศึกษาใหม่ประสบความส าเร็จในการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ยังคงกลับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิมที่
เคยพ้นสภาพถึงสองเท่า แสดงให้เห็นว่าหากนักศึกษาประเมินศักยภาพของตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะมี
โอกาสส าเร็จการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพของนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยพบว่า รายวิชาที่นักศึกษาท่ีขอกลับเข้าศึกษาใหม่สอบไม่ผ่านแตกต่าง
กันในแต่ละช่วงเวลา ในช่วงปีการศึกษา 2549-2553 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินหมวดวิชาคณิตศาสตร์และหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ระหว่างปีการศึกษา 2554-2558 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
หลังจากนั้นในช่วงปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และหมวดวิชาพื้นฐาน
วิศวกรรมศาสตร์ และในช่วงปีการศึกษา 2561-2562 ทุกหมวดวิชาวิชามีร้อยละของผลการเรียนไม่ผ่านลดลงอย่างชัดเจน โดย
หมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์เป็นหมวดวิชาที่มีนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินสูงที่สุดเมื่อเทียบกับหมวดวิชาอื่นๆ จาก
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่และพ้นสภาพในแต่ละปีการศึกษามีพื้นฐานความรู้ในหมวดวิชา
ต่าง ๆ แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงหมวดวิชา
ที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านแตกต่างกัน รวมถึงศึกษารายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน  นอกจากนี้ ควรศึกษาผลการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษามีโอกาส
ส าเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นต่อไป 
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การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิก 
งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
The Staff’s Opinion towards Teamwork Collaboration Affecting Staff’s Effectiveness in 
the Division of Finance and Procurement, Faculty of Liberal Arts and Science, 
Kasetsart University 
สุกัญญา นิ่มเนียม1*  

Sukunya Nimniam 1*   
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นต่อปัจจัยการท างาน และศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกท้ังหมด จ านวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และ
แบบสัมภาษณ์ และการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์อธิบายได้ดังนี้ ประชากรในงานวิจัยมีช่วงอายุมากท่ีสุด ระหว่าง 21-40 ปี ซึ่งอยู่ในช่วง Gen Y จ านวน 
5 คน โดยประชากรส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีมากที่สุด จ านวน 7 คน มีประสบการณ์ท างาน 3 ปีขึ้นไป 
จ านวน 8 คน และ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ก) ด้านความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีม (4.77) ข) ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม (4.77) ค) ด้านสภาพแวดล้อม 
(4.57) ง) ด้านการยอมรับและการช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม (4.52) และ จ) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (4.52) ส่วนด้าน
ที่ได้รับการประเมินค่าเฉลี่ยในระดับมากคือ ด้าน ก) การก าหนดบทบาทของสมาชิกในทีม (4.48) และ ข) ด้านความรู้ความสามารถ
เฉพาะบุคคล (4.32) ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการท างานเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  
 

ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรค  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1ส านักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
1Facultly Of Liberal Art and Science  Kasetsart University  Kampaengsaen Campus  Kampaengsaen, Nakornpathom Province, Thailand, 73140 

*Corresponding author : faasskp@ku.ac.th   

mailto:faasskp@ku.ac.th


 
 

 451            

 

โมกวิชาการ’64 

Abstract  
This study aimed to 1) investigate staff’s opinions towards teamwork collaboration that affected 

teamwork collaboration and 2) find out problems and obstacles that resulted in the effectiveness of teamwork 
collaboration. It was conducted at the Division of Finance and Procurement, Faculty of Liberal Arts and Science, 
Kasetsart University. Ten staff were asked to join this study. The research instruments were a questionnaire, an 
observation form, and an interview form, and group activity. Descriptive statistical analysis was percentage, 
means, and standard deviation. The results showed that, in terms of personal data, most staff were 21-40 years 
old. Five of them were in Gen Y. Seven of them were in the position of finance and accounting. Eight of them 
had at least three-year experiences, and all of staff graduated at least bachelor degree. In terms of their opinions 
towards teamwork collaboration that affected teamwork collaboration, it appeared that six aspects were rated 
as the highest level, namely teamwork collaboration (4.77), teamwork communication (4.77), working 
environment (4.57), acceptance and teamwork support (4.52), and working satisfaction (4.52). Furthermore, 
staff’s roles and individual’s knowledge were rated as high (4.48 and 4.32, respectively). In addition, problems 
and obstacles found under this study were affected from both internal and external factors.  
 

Keywords: teamwork, efficiency, problems and obstacles 

 

บทน า  
มีองค์กรจ านวนมากที่ค านึงถึงประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยจัดหาเครื่องมือส าหรับการ

ท างานให้ทันสมัย สร้างแรงจูงใจโดยการสร้างบรรยากาศในการท างาน สร้างสรรค์วิธีการท างานแบบใหม่ สร้างมิตรภาพใน
หน่วยงาน หรือสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเ ชิงบวกในการท างาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานท างานเร็วขึ้น                   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การท างานก็ยังคงมีอุปสรรค ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานบางแห่งประสบปัญหาที่บั่นทอนก าลังใจ            
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ปัญหาของเพื่อนร่วมงาน หรือปัญหาของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อ
หน่วยงาน หลายคนรู้สึกว่าไม่มีความสุขในการท างาน ถึงแม้ว่าผลตอบแทนจะคุ้มค่าส าหรับต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ หากผู้ปฏิบัติงาน
ประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นั่นหมายความว่าผู้ปฏิบัติงานจะไม่สามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากในองค์กรมี
ผู้ปฏิบัติงานหลายคน การสร้างมิตรภาพที่ดีในการท างานจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง องค์กรต้องสนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นทีมอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับเพ่ือนร่วมงานในทีม เมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความสุขกับการท างานและ
รับรู้ได้ว่ามีคนคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอหากเขาประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการท างานหรือปัญหาส่วนตัวก็ตาม 

การท างานในปัจจุบันถูกจ ากัดด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีทางเลือก ไม่สามารถที่จะ
ปฏิบัติตามความต้องการของตนเองได้มากนัก การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ควร
เป็นความคิดเห็นร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีความเห็นชอบร่วมกันท่ีจะพัฒนาสถานท่ีท างานของตนเองและ บรรยากาศในการ
ท างานเป็นไปตามที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการ เป็นแรงจูงใจให้มาปฏิบัติงานทุกวัน ผู้บริหารในองค์กรไม่ควรมองข้าม แต่ควรมอบโอกาส
ที่ดีในการสร้างสรรค์การสร้างทีมงานให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการท างานและสามารถทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ ท างานให้องค์กรได้อย่างเต็มที่  
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีม โดยคาดหวังว่าสมาชิก งานคลังและพัสดุ         
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกคนควรมีความร่วมมือร่วมใจในการประสานงาน ไม่มีความ
ขัดแย้ง มีการปรึกษาหารือเพื่อเรียนรู้การพัฒนาการท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อขวัญ
ก าลังใจของสมาชิก ปรากฎความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน มีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ท างานอย่างไม่มีอุปสรรค โดยสามารถ
ท างานเป็นทีมระหว่างสมาชิกในงานคลังและพัสดุ และระหว่างผู้ปฏิบัติงานสายงานเดียวกัน หรือผู้ปฏิบัติงานต่างสายงานได้อย่าง
ราบรื่น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อส ารวจความคิดเห็นต่อปัจจัยการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิก งานคลังและพัสดุ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิก งานคลังและพัสดุ              

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ประชากร 

2. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากร  

ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ  สมา ชิก  ง านคลั งและพั สดุ  คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวนทั้งสิ้น 10 คน 

 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยช้ินนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 เครื่องมือช้ินท่ี 1 คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามโดยเริ่มจากการทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ต่อจากนั้นจึงน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา เพื่อสร้างเนื้อหาของค าถามในแบบสอบถามตามหลักวิชาการ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน และมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบ      

ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด และได้

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ต าแหน่ง ลักษณะงาน ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา ลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ท่ีใช้มาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรวัดจัดล าดับ โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามจะเลือกค าตอบท่ีตรงกับความเป็นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีท้ังหมดจ านวน 5 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิก งานคลังและพัสดุ 7 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก าหนดบทบาทของสมาชิกในทีม 2) ด้านการได้รับการยอมรับและการช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม 3) ด้าน

ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล 4) ด้านความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก 5) ด้านความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 6) ด้าน

สภาพแวดล้อมของทีมงาน 7) ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม ลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ที่ใช้มาตรวัดแบบ

อันตรภาค โดยมีตัวเลือกที่แบ่งเป็นระดับและได้ให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ 1 หมายถึง ค่าที่น้อยที่สุด จนถึงระดับ 5 หมายถึง 

ค่าที่มากท่ีสุด มีจ านวนท้ังสิ้น 28 ข้อ 

 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค และตอนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางในการ

พัฒนาการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  

ในการตรวจสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจาก

ผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลอง 

 เครื่องมือช้ินที่ 2 คือ แบบสังเกต สร้างขึ้นเพื่อจดบันทึกพฤติกรรมของประชากรในขณะท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การกระชับความสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน  

เครื่องมือช้ินท่ี 3 คือ แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มีข้อค าถาม 5 ข้อ โดยผู้วิจัยได้แจ้งให้ประชากร

ในงานวิจัยนี้ทราบว่าจะมีการวิจัย โดยมีข้อค าถามดังนี้ 1) ปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบบ่อยครั้งคืออะไร 2) ความต้องการของ

สมาชิกจากการปฏิบัติงานใน งานคลังและพัสดุ คืออะไร 3) มีโครงการพิเศษอะไรบ้างที่ต้องการท า 4) มีแนวทางหรือข้อเสนอแนะ

ที่ต้องการน าเสนอหรือไม่ อย่างไร 5) และมีแนวทางอย่างไรส าหรับการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขออนุญาตประชากรที่จะเป็นผู้ร่วมงานวิจัยให้เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยในครั้งนี้ ประชากรในงานคลังและพัสดุ ยินยอมเข้าร่วมในงานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเริ่มอธิบายถึงกิจกรรมในงานวิจัยนี้ ได้แก่     

การร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน การท าแบบสอบถาม และการให้สัมภาษณ์ โดยกิจกรรมกลุ่มเริ่มต้นเดือนตุลาคม 2562 จนถึง

ตุลาคม 2563 ในขณะที่สมาชิกท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยได้หมั่นสังเกตถึงพฤติกรรมของสมาชิกในแต่ละคน และบันทึกลงไปในแบบ

สังเกต โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกัน 11 ครั้ง  

2. หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้เริ่มแจกแบบสอบถามให้แก่สมาชิก งานคลังและพัสดุ จ านวน 10 คน โดยขอให้สมาชิก          

งานคลังและพัสดุ ส่งคืนภายใน 3 วันท าการ  

3. หลังจากที่ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4. นัดหมายประชากรทั้ง 10 คน เพื่อขอท าการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง  
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5. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าข้อมูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม อายุ ต าแหน่ง ลักษณะงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

และวุฒิการศึกษา 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิก 

งานคลังและพัสดุ จ าแนกเป็น 7 ด้าน ๆ ละ 4 ข้อ รวม 28 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ 

 5  หมายถึง   เห็นด้วยในระดับมากทีสุ่ด 

 4 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก 

 3  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย 

 1 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สดุ 

 การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการท างานเป็นทีมที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิก งานคลังและพัสดุ ท้ัง 5 ระดับ น าคะแนนเฉลี่ย ของคะแนนตัวช้ีวัด โดยก าหนดเกณฑ์

และการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ไว้ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิตเิชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

 ตอนท่ี 1 ด้านข้อมูลส่วนบุคคล จากแบบสอบถาม พบว่า สมาชิก งานคลังและพัสดุ จ านวน 10 คน มีทั้งหมด 3 ช่วงอายุ 
คือ ช่วงอายุระหว่าง 21-40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ช่วงอายุระหว่าง 41-55 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.00 
และช่วงอายุ ตั้งแต่ 55 ปี ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีมากท่ีสุด 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 นักวิชาการพัสดุ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ปฏิบัติงานด้านการเงินมากท่ีสุด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา
คือปฏิบัติงานด้านพัสดุ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และปฏิบัติงานด้านบัญชี 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 และทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิกงานคลังและ
พัสดุ ส านักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการก าหนดบทบาทของสมาชิกในทีม เป็นรายข้อ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 

ด้านการก าหนดบทบาทของสมาชิกในทีม 

1. มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคน
อย่างชัดเจน 

4.70 0.483 มากที่สุด 

2. ท่านมีความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผดิชอบท่ีไดร้ับมอบหมายอย่างชัดเจน 4.70 0.483 มากที่สุด 

3. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน 4.10 0.737 มาก 

4. งานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อหน่วยงานของท่านมาก 4.40 0.699 มาก 

ภาพรวม 4.48 0.601 มาก 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวม ด้านการก าหนดบทบาทของสมาชิกในทีม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เท่ากับ  4.48 เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคน
อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 4.70) ข้อความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 4.70) ในข้องาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน และข้องานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อหน่วยงานของ
ท่านมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.10 และ 4.40 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการยอมรับและการช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม เป็นรายข้อ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 

ด้านการยอมรับและการช่วยเหลอืจากสมาชิกในทมี 

1. ท่านได้รับการยอมรับด้านความรู้ความสามารถในการท างานจากสมาชิกในทีม 4.50 0.527 มาก 

2. ท่านได้รับค ายกย่อง ชมเชย ก าลังใจ หรือรางวัลจากการปฏบิัติงานจากสมาชิกในทีม 4.10 0.875 มาก 

3. ท่านสามารถท างานกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่น 4.60 0.516 มากที่สุด 

4. กรณีท่านมีงานท่ีต้องปฏิบตัิอยา่งเร่งด่วน ทีมมีการจัดสมาชิกเพื่อช่วยเหลืออย่างยินดี
และเต็มใจ 

4.90 0.316 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.52 0.559 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวม ด้านการยอมรับและการช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
เท่ากับ 4.52 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีสองข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อความสามารถท าง านกับสมาชิกในทีมได้อย่าง
ราบรื่นค่าเฉลี่ย = 4.60) และข้อในกรณีที่มีการปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนทีมมีการจัดสมาชิกเพื่อช่วยเหลืออย่างยินดีและเต็มใจ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.90) และมีสองข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก ได้แก่ ข้อการยอมรับด้านความรู้ความสามารถในการท างานจากสมาชิกในทีม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.50) ข้อท่านได้รับค ายกย่อง ชมเชย ก าลังใจ หรือรางวัลจากการปฏิบัติงานจากสมาชิกในทีม (ค่าเฉลี่ย = 4.10) 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล เป็นรายข้อ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 

ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล 

1. งานท่ีท่านปฏิบัติต้องใช้ความรบัผิดชอบสูง 4.90 0.316 มากที่สุด 

2. งานท่ีท่านปฏิบัติมีความยากและซับซ้อน ต้องใช้ความสามารถเฉพาะ
บุคคลเท่านั้นถึงจะปฏิบัตไิด้อย่างดี 

4.20 0.788 มาก 

3. ท่านสามารถตดัสินใจ หรือหาวธิีการแก้ไขได้ด้วยตนเอง กรณีงานที่ปฏิบัติ
มีปัญหา 

3.90 0.737 มาก 

4. ปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบมจี านวนมาก แต่ท่านสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างลุล่วงและเป็นผลส าเรจ็ตามกรอบเวลา 

4.30 0.483 มาก 

ภาพรวม 4.32 0.581 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวม ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เท่ากับ 4.32 เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้องานที่ท่านปฏิบัติใช้ความรับผิดชอบสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.90) และมีสามข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ข้องานที่ท่านปฏิบัติมีความยากและซับซ้อนต้องใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลเท่านั้นถึงจะปฏิบัติได้
อย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 4.20) ข้อท่านสามารถตัดสินใจหรือหาวิธีการแก้ไขได้ด้วยตนเองกรณีงานที่ปฏิบัติมีปัญหา (ค่าเฉลี่ย = 3.90) 
ข้อปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบมีจ านวนมาก แต่ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างลุล่วงและเป็นผลส าเร็จตามกรอบเวลา (ค่าเฉลี่ย = 
4.30)   
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ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านความร่วมมือกันระหวา่งสมาชิกในทีม เป็นรายข้อ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 

ด้านความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีม 

1. มีความสมานสามัคคีกันดี โดยยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างของสมาชิกในทีม 4.70 0.483 มากที่สุด 

2. มีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจท างานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 4.80 0.421 มากที่สุด 

3. ร่วมประสานงานในหน้าท่ี และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน 4.80 0.421 มากท่ีสุด 

4. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เกื้อกูล แนะน า วิจารณ์ ให้ความคดิเหน็ซึ่งกันและกัน 4.80 0.421 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.77 0.437 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวม ด้านความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.77 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.70 และ 4.80 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นรายข้อ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 

ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของท่าน 4.50 0.527 มาก 

2.ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมซึ่งเป็นผลมาจากการท างาน
ร่วมกัน 

4.60 0.516 มากที่สุด 

3. ท่านรู้สึกพึงพอใจในหน้าท่ีการท างานท่ีมีความมั่นคงของท่าน 4.60 0.699 มากที่สุด 

4. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 4.40 0.699 มาก 

ภาพรวม 4.52 0.610 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 5 พบว่า ในภาพรวม ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เท่ากับ  4.52 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีสองข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อท่านรู้สึกพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม                
ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.60) และข้อท่านรู้สึกพึงพอใจในหน้าที่การท างานที่มีความมั่นคงของท่าน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.60) และมีสองข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ข้อท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของท่าน (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และข้อท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 
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ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านสภาพแวดล้อมของทีมงาน เป็นรายข้อ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 

ด้านสภาพแวดล้อมของทีมงาน 

1. มีการส่งเสริมใหส้มาชิกร่วมกันก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของทีมงาน 4.60 0.699 มากที่สุด 

2. สมาชิกมีการให้เกยีรติและเคารพความคิดเห็นของทุกคนในการท างาน 4.80 0.421 มากที่สุด 

3. ทีมงานมีความโดดเด่นและสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมสีว่นร่วมในทีม 4.70 0.483 มากท่ีสุด 

4. มีบรรยากาศในการท างานท่ีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4.20 0.788 มาก 

ภาพรวม 4.57 0.598 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6 พบว่า ในภาพรวม ด้านสภาพแวดล้อมของทีมงาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทีสุด เท่ากับ 4.57 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีสามข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการส่งเสริมให้สมาชิกร่วมกันก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ทีมงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.60) สมาชิกมีการให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของทุกคนในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 4.80) และทีมงานมี
ความโดดเด่นและสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในทีม (ค่าเฉลี่ย = 4.70) ในข้อที่มีระดับความคิดเห็นมาก ได้แก่             
มีบรรยากาศในการท างานท่ีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
 
ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของสมาชิก งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์แล ะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม เป็นรายข้อ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 

ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม 

1. มีการประชุมพดูคุยแบบเป็นกันเองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอยู่เสมอ 4.60 0.516 มากที่สุด 

2. มีการจัดกิจกรรมพเิศษเพื่อให้สมาชิกในทีมมีการสื่อสารหรือปฏสิมัพันธ์ร่วมกัน 4.80 0.421 มากที่สุด 

3. เปิดโอกาสใหเ้สนอผลงานซึ่งเปน็คู่มือการปฏิบตัิงานของตนเองแก่สมาชิกในทีม
ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.80 0.421 มากที่สุด 

4. มีเครือข่ายการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม เป็นรูปแบบการประสานงานและ
การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม (กลุ่มไลน)์ 

4.90 0.316 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.77 0.419 มากที่สุด 

จากตารางที่ 7 พบว่า ในภาพรวม ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม มีค่าเฉลีย่ในระดับมากท่ีสดุ เท่ากับ 4.77 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.60, 4.80 และ 4.90 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นการสอบถามรายกลุ่ม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค  พร้อมแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา โดยสามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  แสดงข้อมูลปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1.ได้รับข่าวสารเรื่องงานจากหน่วยงานภายนอกบาง
เรื่องล่าช้า 

เมื่อผู้บริหารระดับต้นทราบข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกหรือ จากผู้บริหาร
ระดับสูงกว่าควรแจ้งสมาชิกในทีมให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพื่อ
ผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที เนื่องจากงานส่วนใหญ่มีก าหนด
ระยะเวลาในการส่งข้อมูล หากมีปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน  อาจมีเวลาในการ
แก้ไขได้ทันและไม่ท าให้เกิดความเสียหาย 

2.สมาชิกในทีมยังไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุก
งาน 

สมาชิกในทีมท่ีมีต าแหน่งเดียวกันทุกคนควรปฏิบัติงานแทนกันได้โดยผู้บริหาร
ควรสนับสนุนให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละคนและให้สมาชิกในทีมคน
อื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และทดลองปฏิบัติ หากเกิดกรณีสมาชิกในทีมคนใดไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ ก็จะลดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ได้ 

3.สมาชิกผู้ปฏิบัติงานขาดช่องทางหรือโอกาสเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางหรือความคิดเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้
การปฏิบัติงานน้ันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานเลขานุการ ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในองค์กร เพื่อเป็นพื้นท่ีให้ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอแนะแนวทางหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และก าหนดเวลาท่ีแน่นอนอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นต่าง ๆ จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เวลาส าหรับนัดหมายประชุมหรือพูดคุยเพื่อแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิกและผู้บริหารระดับ
ต้นยังคงไม่เพียงพอ 

ผู้บริหารระดับต้นควรจัดสรรเวลาส าหรับพูดคุยเพื่อรับฟังและเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้น าเสนอแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของงาน
คลังและพัสดุ และร่วมกันหาทางออกให้เหมาะสมกับบริบทการท างานซ่ึงเป็นการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน  

5. มีการน าเสนอปัญหาการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข  

ควรมีการก าหนดกรอบวัน เวลา ส าหรับการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
โดยพิจารณางานเร่งด่วน งานส าคัญ หรือควรมีการแจ้งเตือนย้ าเน้นให้ผู้บริหาร
พูดคุยถึงทิศทางการท างานหรือการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

6. เ กิ ดค ว าม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า รปฏิ บั ติ ง า น เ น่ื อ ง จ า ก
ผู้ปฏิบัติงานท้ังระดับปฏิบัติการและระดับบริหารอาจจะ
เข้าใจไม่ตรงกัน หรืออาจจะขาดความรู้ท่ีจ าเป็นและ
ทันสมัยต่อสถานการณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารควรศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในการ บริหารงานด้าน
การเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วน เน่ืองจากมีกฎ ระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ ควบคุม 
หรือบางเรื่องมีข้อแม้ในการท างาน ควรมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน  
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นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้แก่ ในการท างานสมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และป้องกันสมาชิกในทีมที่ปฏิบัติงานด้วย ในด้านของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควร
ลดขั้นตอนการท างานลง ให้กระชับไม่ยืดเยื้อ และควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ในส่วนของผู้บริหารควร
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
 จากการสังเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หรือการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรม        
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการพูดคุยกันมากกว่าเดิม ทั้ง
เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ในกิจกรรมอื่น ๆ ก็จะเห็นได้ว่าสมาชิกท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ก็จะช่วยเหลือกิจกรรมที่จัดขึ้น
อย่างกระตือรือร้น ได้แก่ กิจกรรมการถักไหมพรม การตัดชุดตุ๊กตาหมี การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับคณะฯ และกิจกรรม
ที่เป็นที่ช่ืนชอบมากที่สุดของสมาชิก ได้แก่ การเล่นบิงโก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ทีมและน าไปสู่ความสุขในการท างาน ส่งผลให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
สรุปผลการวิจัย 

สมาชิกในงานคลังและพัสดมุีความความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ในด้านดังต่อไปนี ้
1. ด้านความร่วมมือกันระหวา่งสมาชิกในทีม (4.77) 
2. ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม (4.77) 
3. ด้านสภาพแวดล้อม (4.57) 
4. ด้านการยอมรับและการช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม (4.52)  
5. ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน (4.52)  

และสมาชิกในงานคลังและพสัดมุคีวามคิดเห็นในระดบัมาก ในด้านต่อไปนี ้
1 ด้านการก าหนดบทบาทของสมาชิกในทีม (4.48) 
2 ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล (4.32)  

ปัญหาและอุปสรรค  
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค พบว่า สมาชิกทุกคนมีความคิดเห็นว่า ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการท างานเป็นทีมจาก
ปัจจัยภายใน ได้แก่ มีคู่มือการปฏิบัติไม่ครบทุกคน ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ กรณีสมาชิกไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ ด้านปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการท างานเป็นทีม ได้แก่ การได้รับข่าวสารเรื่องงานจากหน่วยงานภายนอกบางเรื่อง
ล่าช้า ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที ข่าวสารดังกล่าวส่วนใหญ่มาจาก กองคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน หรือส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องการข้อมูลเพื่อการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ท าให้สมาชิกต้องท างานอย่างเร่งรีบอยู่เสมอ การน าเสนอ
ปัญหาการปฏิบัติงานบางเรื่องไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างไร ท าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และปัญหาส าคัญที่สุดคือ การขาด
การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมกับผู้บังคับบัญชาก็สร้างผลกระทบต่อการท างานเป็นทีมเช่นกัน  
 
 
 
 



 
 

 461            

 

โมกวิชาการ’64 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิกงานคลัง
และพัสดุ ส านักงานเลขานุการ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านข้อมูลทั่วไป ไม่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมตามปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม เพราะเมื่อได้รับมอบหมายงานทุกคนท าหน้าที่ของตนเอง
ตามความรับผิดชอบ ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของสมาชิก สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

ด้านความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีม และด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.77) พบว่า ด้าน

ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีม ทุกคนให้ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีม มีความสามัคคีกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน 

มุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากจากนี้ยังร่วมใจประสานงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน 

ช่วยเหลือเกื้อกูลและแนะน าให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมมนา สีหมุ่ย (2553, น. 83) ผลการวิจัย

พบว่า พนักงานยอมรับและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ และพนักงานช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันท าให้งาน

ส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555, น. 60) ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกมีการปรึกษาหารือกัน และ

ร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยนรินทร์ ไชยวัฒน์รวี (2560, น. 28) ผลการวิจัยพบว่า การท างาน

เป็นทีม การร่วมมือกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท างาน   

ส่วนในด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก พบว่า สมาชิกในทีมมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเสมอ และ

ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้สมาชิกมีการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ในทีมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิภา งามวุฒิวงศ์ 

(2559, น. 117) ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการสื่อสารแบบเป็นทางการ ซึ่งท าให้การท างาน

ประสบความส าเร็จมากกว่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมมนา สีหมุ่ย (2553, น. 83-84) ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารแบบ

เปิดเผยพูดคุยกันในทีม ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีดี เนื่องจากเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

ด้านการก าหนดบทบาทของทีม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (4.48) โดยสมาชิกมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง 
และงานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถของสมาชิกในทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ สอนละ , อนุชา            
ไชยชาญ, เชาวน์วัฒน์ อุมานนท์, และรุ่งอรุณ ศรีปาน (2551, น. 34) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีลักษณะการท างาน
เป็นทีมค่อนข้างดี คือมีการก าหนดเป้าหมายและคาดหวังไว้แล้วอย่างชัดเจน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้
แล้วอย่างชัดเจน   
 ด้านสภาพแวดล้อมของทีมงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (4.57) พบว่า สมาชิกในทีมมีการให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสมาชิกแต่ละคนมีความโดด
เด่น และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในทีม นอกจากนี้ทีมยังส่งเสริมให้สมาชิกก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555, น. 59) ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานมีความส าคัญเนื่องจากสมาชิกใน
ทีมยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในทีม และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

ด้านการยอมรับและการช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม และด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (4.52)  

ด้านการยอมรับและการช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม พบว่า สมาชิกในทีมได้รับการยอมรับความรู้ความสามารถจากเพื่อน
ร่วมทีม และได้รับค ายกย่อง ชมเชย ก าลังใจ จากเพื่อนร่วมงาน และสามารถท างานกับเพื่อนสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่น             
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หากท่านมีงานต้องท าอย่างเร่งด่วน เพื่อนสมาชิกในทีมก็ยินดีที่จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิ
รา จินตนาวสาร (2559, น. 77) ผลการวิจัยพบว่า คณะครูผู้สอนในเขตอ าเภอคลองใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา
ตราด มีผลการวิจัย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีเป้าหมาย
เดียวกัน ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน และด้านการยอมรับนับถือ โดยด้านการยอมรับนับถือ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
ซึ่งข้าราชการครูภายในโรงเรียนมีความเช่ือว่าทุกคนสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ 

ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สมาชิกมีความพึงพอใจ เพราะมีอิสระในการตัดสินใจ สมาชิกในทีมมีความพึงพอใจ

ต่อความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมทีม และมีความพึงพอใจต่อหน้าที่การงานอย่างมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกร กรวัชร

เจริญ (2555, น. 59) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม ในด้านความพึงพอใจในทีม มีผลต่อขวัญและก าลังต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา และความเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน 

 ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.32) สมาชิกในทีมเห็นว่า งานที่ได้รับมอบหมายยาก
และซับซ้อน ต้องใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลจึงจะท าได้ดี งานที่สมาชิกได้รับมอบหมายมีจ านวนมากแต่สามารถด าเนินการได้
ตามก าหนดและลุล่วงได้ สมาชิกสามารถตัดสินใจสามารถแก้ไขหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเองกรณีงานมีปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ ธนกร 
กรวัชรเจริญ (2555, น. 60) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและคุณลักษณะของงานนั้นมีความส าคัญ และท้าทายต่อความสามารถ
ของสมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และยังตรงกับด้านการออกแบบงาน เนื่องจากสมาชิกได้ใช้ความสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่กับ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสมาชิก งานคลัง
และพัสดุ ส านักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
และระดับมาก อาจเนื่องมาจากในงานคลังและพัสดุ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการท างานอย่างชัดเจน ก าหนดแนว
ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มงานมีการจัดกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม มีวัฒนธรรมองค์กรในการทักทาย ด้านของสิทธิประโยชน์มีการให้ความรู้และชักชวนทุกคนให้
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานคลังและพัสดุในภาพรวม และจัดท าแผนผังการปฏิบัติงาน ( flow 

chart) เพื่อให้มองเห็นข้ันตอนการท างานเป็นทีมอย่างละเอียด 
2. การหาวิธีสร้างทีมงานให้มีความสัมพันธ์มั่นคงอยู่ตลอดเวลา เช่น ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอรวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรท ากิจกรรมสันทนาการเพื่อการผ่อนคลายและลดความเครียดใน
การท างาน เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย การวิ่ง KU Run 5 วิทยาเขต หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจัดโปรแกรมเที่ยว
ประจ าปี เพื่อให้ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันมากขึ้น  

3. กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในทีม มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มมากขึ้นจากการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  

4. ควรมีการแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างทีมงานกับผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง 
5. ควรมีการจัดท าวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานแทนกันเพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดด าเนินงานของสมาชิกและเพิ่ม

มาตรฐานการท างานเป็นทีม” 
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
A Comparative Study of Academic Performance of Students from Two Master’s 
Programs: Master of Engineering (Polymer Engineering) and Master of 
Engineering (Materials Engineering)  
วรรณพร หนูยก1*  
Wannaporn Nuyok1* 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ             
(2) เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาบังคับ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ก่อนและหลังการบูรณาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (3) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการหลักสูตร โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงสถิติ (4) เพื่อสนับสนุนข้อมูลการวิจัยในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป ขอบเขตของการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล           
ผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ตั้งแต่การริเริ่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พอลิเมอร์ โดยเริ่มเปิดหลักสูตรฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ. 2558 และการริเริ่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้จาก 3 ศาสตร์หลักด้านวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเซรามิก และ
วิศวกรรมพอลิเมอร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเก็บข้อมูลเชิงเปรียบเทียบศาสตร์เฉพาะด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
พ.ศ. 2554 จนถึง พ.ศ. 2564 รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาของนักศึกษาจากฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (2564) จากผลการวิจัยศึกษาพบว่า การบูรณาการหลักสูตรจากการปรับโครงสร้างหลักสูตร การปรับรายวิชา
บังคับพ้ืนฐาน ส่งผลให้ผลการศึกษาของนักศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ปรับปรุงหลักสูตร การเปรียบเทียบ ผลการศึกษา บัณฑิต การบูรณาการหลักสูตร  
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Abstract  
 The objectives of this research were ( 1)  To compare the results of graduate studies of academic 
performance of Master graduates from the Master of Engineering ( Polymer Engineering)  and Master of 
Engineering (Materials Engineering), (2) To compare the course structure, required subject and research results 
published of curriculum before and after the integration of the Master of Engineering (Polymer Engineering) and 
Master of Engineering ( Materials Engineering) , and ( 3)  To study and analyze the achievement of curriculum 
integration using statistical comparisons.  ( 4)  To support research data in quality assurance for curriculum 
improvement in the future.  The scope of the study covered the data on student academic performance 
collected since the establishment of the Master program in Polymer Engineering from the year 2000-2015 and 
the establishment of the Master program in Materials Engineering from the year 2015 onwards.  The Master's 
program in Materials Engineering was an integrated program combined three main curriculums from 
Metallurgical Engineering, Ceramics Engineering, and Polymer Engineering.  The study focused on the program 
of Master of Engineering ( Polymer Engineering)  from the year 2013 to the present.  The data were collected 
from the student database provided by the Center for Educational Service.  The research results showed that 
the integration of the program from adjust the course structure, required subject basic a cause result of graduate 
studies tend to be higher. 
 

Keywords: Curriculum Development, Comparative Study, Academic Performance, Graduate Study,  

      Course integration 
 
บทน า  
 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยเริ่มจากหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2543 มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2554 และ    
ได้มีการบูรณาการหลักสูตร เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโลหการ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2555 เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 โดยเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะ
ของการบูรณาการ หลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจะต้องมีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมวัสดุ                
ที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาและปรับตนเองในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/เอกชน และมีคุณธรรม 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง 3 สาขาวิชา เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญการเชิงวิชาการและวิชาชีพระดับสูงด้านวิศวกรรมวัสดุ ที่สามารถสร้าง         
องค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นวิศวกร นักวิชาการ นักวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถ
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พัฒนาตนเองประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้าลักษณะงานด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็น
ก าลังท่ีส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของสาขาวิชาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ             
การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการปรับปรุงก่อนการบูรณาการหลักสูตร และหลังจากบูรณาการหลักสูตร ท าให้สาขาวิชาฯ มีข้อมูล
รายละเอียดที่ชัดเจนมากข้ึน ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะท าให้สามารถผลิต
บัณฑิตด้านวิศวกรรมวัสดุ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาเซียน และมาตรฐานสากลได้อย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือหลักสูตร
เดิม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือหลักสูตรบูรณาการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาบังคับ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ก่อนและหลังการบูรณาการหลักสูตร 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของการบูรณาการหลักสูตร โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงสถิติ 
 4. เพื่อสนับสนุนข้อมูลการวิจัยในงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ศึกษาเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอน              
ปีการศึกษา 2543 – 2558 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปีการศึกษา 2559 – 2563 โดยการ
เปรียบเทียบเชิงสถิติ 
 2. ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ปีการศึกษา 2543 – 2558 จ านวน 36 คน และนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ ปีการศึกษา 2559 – 2560 จ านวน 6 คน นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 – 2562 ซึ่งยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 48 คน  
 3. มุ่งศึกษาผลการบูรณาการจากหลักสูตรวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร์ เป็นหลักสูตร
วิศวกรรมวัสดุ โดยการปรับโครงสร้างของหลักสูตร จากนั้นเปรียบเทียบตัวแปรด้านผลการศึกษาแรกเข้า และผลการศึกษา        
จบการศึกษา จ านวนของนักศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งคิดค่าน้ าหนักผลงานจาก
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบทะเบียนของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการสังเคราะห์
และวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวม จ าแนกประเภท และจัดกลุ่ม เพื่อสรุป
ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย t-Test: Paired Two Sample for Means 
โดยวิธีการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระ ส่วนการน าเสนอแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร อาศัยข้อมูลที่ได้จากการสรุปสาระส าคัญจากการสังเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเด็นส าคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลการวิจัย 
 1. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตร เดิม ริเริ่ม
หลักสูตรฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2556 (ในปีการศึกษา 2557 - 2558 ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ ริเริ่มหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันนั้น พบว่า จ านวน
นักศึกษามีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 4 คนต่อปีการศึกษาแรกเข้า ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1 จ านวนนักศึกษา จ าแนกตามปีการศึกษาแรกเข้า (ที่มา : ศูนย์บริการการศึกษา, 2564) 

 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาการปรับโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 
2554 ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2558 (ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2564) ซึ่งเป็นหลักสูตรหลังการบูรณาการ ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงการปรับโครงสร้างหลักสตูร 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2554 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2558 

แผน ก 1 - 
แบบ ก 2 การศึกษารายวิชา จ านวน 45 หน่วยกิต 
            และการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์  

แผน ก การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
แบบ ก 1  การวิจัยเพื่อท าวิทยานพินธ์   
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต  
แบบ ก 2  การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์
   จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
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 การปรับรายวิชาบังคับในหลักสูตรบูรณาการ แสดงให้เห็นว่า มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับ จ านวน 3 รายวิชา จาก
หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2554 ปรับมาเป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2558 (ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2564) ดังแสดงในตารางที่ 2 วัตถุประสงค์ในการปรับรายวิชาบังคับเพื่อให้
นักศึกษามีทักษะในด้านวัสดุที่กว้างขวางมากยิ่งข้ึน สามารถศึกษาได้ทั้งด้านโลหการ เซรามิก และพอลิเมอร์ และเป็นรายวิชาที่เน้น
การศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้เข้ากับสภาวะของสังคม
ที่เปลี่ยนไปให้มีความทันสมัยยิ่งข้ึน  
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงการปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับ 

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2554 
รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2558 
รายวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 

1. Polymer Engineering                
2. Polymer Rheology                   
3. Advanced Polymer Process       
4. Industry Safety and Process      

Control for Polymer Engineers 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

1. Structures and Transformation 
of Materials  

2. Materials Properties and Designs  
3. Statistic Analysis in Materials 

Engineering  

3 หน่วยกิต 
 
3 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2558  
รายวิชาเลือก 

  1. Polymer Engineering                
2. Polymer Rheology  
3. Advanced Polymer Process  
4. Industry Safety and Process      

Control for Polymer Engineers 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 3. การส ารวจผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือ
หลักสูตรเดิม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือหลักสูตรบูรณาการ พบว่า ผลการศึกษาของ
บัณฑิตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากมีการบูรณาการหลักสูตร สังเกตได้จากระดับคะแนนโดยเก็บข้อมูลจากการจบการศึกษา 
โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2554 จะอยู่ที่ 3.42 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2558 จะอยู่ที่ 3.68 เพิ่มขึ้นตามล าดับ (ศูนย์บริการการศึกษา, 2564) ช้ีให้เห็นว่าการ
ปรับโครงสร้างหลักสูตรฯ ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงในภาพที่ 2 และ             
ตารางที่ 3  
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ภาพที่ 2  แสดงผลการศึกษาแรกเข้าและผลการศึกษา ณ วันจบการศึกษโดยจ าแนกตามหลักสตูรฯ 

 
ตารางที่ 3  ตารางการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางผลการศึกษาหลังจบการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร 

   

ผลการศึกษา หลักสูตรเดิม หลักสูตรบูรณาการ 
Mean 1.64 3.44 
Variance 2.44 0.07 
Observations 50 50 
Pearson Correlation 0.42  
Hypothesized Mean Difference 0.00  
df 49.00  
t Stat -8.71  
P (T<=t) one-tail 0.00  
t Critical one-tail 1.68  

 
 ในส่วนของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาของนักศึกษาโดยจ าแนกตามภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จัดการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค) พบว่า ระยะเวลาการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ภาคการศึกษา โดยแสดงข้อมูลในภาพรวม
ตั้งแต่เริ่มเปิดหลักสูตรฯ ดังแสดงในภาพท่ี 3 อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2561 – 2562 ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา จึงไม่ได้ท า
การแสดงข้อมูล 
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ภาพที่ 3  ภาพแสดงการเฉลีย่ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยจ าแนกตามภาคการศึกษา 

 4. การส ารวจผลงานการวิจัย ส ารวจจากจ านวนบทความของนักศึกษาในหลักสูตรฯ โดยอ้างอิงการคิดระดับคะแนนจาก
ค่าน้ าหนักผลงานของกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา (2564) โดยจ าแนกตามบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก = 0.6) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก = 1) 
บทความวิจัยเต็มรูปแบบท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก = 0.4) บทความวิจัยเต็มรูปแบบ
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก = 0.6) ซึ่งแสดงให้เห็นจ านวนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมากที่สุด โดยหลักสูตรเดิม มีจ านวนบทความตีพิมพ์มากที่สุดในปี
การศึกษา 2550 คิดเป็นค่าน้ าหนัก 8.4 ส่วนหลักสูตรบูรณาการ มีจ านวนบทความตีพิมพ์มากที่สุดเท่ากัน 2 ปี คือ ปี 2560 และ 
2561 คิดเป็นค่าน้ าหนัก 2.4 ดังแสดงในภาพที่ 4  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยบทความวิจัยที่ไดร้ับการตีพมิพ์โดยคิดจากน้ าหนักระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
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ภาพที่ 5  แสดงจ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์จ าแนกตามรายบุคคล 
 จากภาพท่ี 5 คิดค านวณจากผลรวมค่าเฉลี่ยระดับคะแนนคุณภาพผลงานแต่ละปีการศึกษา ตามภาพที่ 4 หารด้วยจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดของแต่ละปี ได้ค่าเฉลี่ยคุณภาพผลงานบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในแต่ละปี ตัวอย่างเช่น จากภาพที่ 4            
ปีการศึกษา 2544 มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ คิดคะแนนเฉลี่ยคุณภาพผลงานเป็น 1.8 หารด้วยจ านวนนักศึกษา         
ปีการศึกษา 2544 = 3 คน ฉะนั้น 1.8/3 = 0.6 เป็นต้น 
 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือหลักสูตรเดิม และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือหลักสูตรบูรณาการ สรุปได้ดังนี้  

1. จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรบูรณาการ พบว่า แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คนต่อปีการศึกษา       
ซึ่งจ านวนที่เข้าศึกษาหลังจากการบูรณาการหลักสูตร น้อยกว่าจ านวนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม เนื่องด้วยระยะเวลาการเปิด
หลักสูตรบูรณาการที่น้อยกว่าหลักสูตรเดิม 

2. การบูรณาการหลักสูตรโดยการปรับโครงสร้างหลักสูตรและการปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับ พบว่า หลักสูตรบูรณาการ
ได้ปรับปรุงรายวิชาใหม่ให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางด้านวัสดุได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาได้ทั้งด้านโลหการ เซรามิก 
และพอลิเมอร์ 

3. ผลการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2554 และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2558 พบว่า แตกต่างกัน โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (P ≤ 0.05) 
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4. การเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยจ าแนกตามภาคการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน              
ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษามีค่าเฉลี่ยที่ 9 ภาคการศึกษา  
 5. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของทั้ง 2 หลักสูตร พบว่า แตกต่างกัน โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สูงกว่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โดยมีตัวแปรส าคัญที่ท าให้แตกต่างกัน คือ จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2550 เนื่องด้วยมีนักศึกษา   
เข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ค่าเฉลี่ยบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงที่สุด 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาการเปรียบเทียบผลการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม      
พอลิเมอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ     
ผลของการน าหลักสูตรบูรณาการไปใช้จัดการเรียนการสอน พบว่า ผลการศึกษาของนักศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ยเป็นไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาโดยจ าแนกจากภาคการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคือ 9 ภาคการศึกษา ไม่แตกต่างกันจาก
หลักสูตรเดิม ดังนั้น สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักสูตรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในด้านผลการศึกษา ด้านบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ แต่ยังคงมีระยะเวลาการศึกษาเท่าเดิม ซึ่งมีระยะเวลาที่มากกว่าแผนการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิดา      
เทพหินลัพ, น้ าเงิน จันทรมณี, รักษิต สุทธิพงษ์, และวรรณากร พรประเสริฐ (2564) เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน        
การสอนแบบบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา” ช้ีให้เห็นว่าการ     
บูรณาการหลักสูตร สามารถเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถที่เป็นสากล ทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ รวมถึง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ 
 ข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถใช้สนับสนุนข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ 
มีความเหมาะสมมากขึ้นต่อไป โดยสามารถพิจารณาจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา การมีระบบพี่เลี้ยง หรือการจัด
รายวิชาสัมมนาเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย เพื่อลดระยะเวลาการศึกษาของผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ซึ่งโดย
ปกติแล้วระยะเวลาศึกษาตามแผนการเรียนคือ 6 ภาคการศึกษา  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยในครั้งนี้ ได้รับค าแนะน าจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อา จารย์        

ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ ในการให้ค าแนะน าทางด้านสถิติ อาจารย์ ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี ในการให้ค าแนะน าทางด้านการเขียน 
Abstract และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส าหรับค าแนะน าทางด้านข้อมูลการบูรณาการของหลักสูตรฯ 
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การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ภาพอินโฟกราฟิก ของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
The Effective of Knowledge Management using Infographics of the Institute of 
Engineering, Suranaree University of Technology 
รัชนี หอมกลาง1*  
Ratchanee Homklang1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้โดยการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่

ความเป็นเลิศโดยการใช้ภาพอินโฟกราฟิก ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสายสนับสนุนและลูกจ้างของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 52 คน เพื่อจัดการงานคลังความรู้ทั้งหมด 5 คลังข้อมูลได้แก่ 1) งาน
การเงิน 2) งานคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 3) งานปริญญาตรี 4) งานบัณฑิตศึกษา และ 5) งานธุรการ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อินโฟกราฟิกสื่อภาพนิ่ง โดยมีแบบสอบถามประเมินความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณา ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง 5 คลังข้อมูล มีการประเมินความเข้าใจการจัดการ
ความรู้ในการศึกษาภาพอินโฟกราฟิก เปรียบเทียบก่อน คิดเป็นร้อยละ 57.93 และ หลัง คิดเป็นร้อยละ 88.27 แสดงว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถเข้าใจสื่อที่น าเสนอได้เป็นอย่างดี และจากการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของ
ผลลัพธ์ สามารถลดความผิดพลาดการปฏิบัติงานแต่ละงานคลังข้อมูล โดยงานคลังการเงิน เป็นล าดับที่ 1 มีความเข้าใจมากที่สุด 
สามารถลดความผิดพลาดได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.14 งานคลังธุรการเป็นล าดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 83.45 งานคลังประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นล าดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 82.86 งานคลังบัณฑิตศึกษาเป็นล าดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 82.76 
และ งานคลังปริญญาตรี เป็นล าดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 81.38 หลังได้ศึกษาภาพอินโฟกราฟิกแล้วมาปฏิบัติงาน ในภาพรวมผลการ
วิเคราะห์ของการลดความผิดพลาดในการท างานได้ถึง 4.14 จากระดับ 5 แสดงให้เห็นว่า เกิดกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 5 คลัง
โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ ภาพอินโฟกราฟิก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
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Abstract 
The purpose of this research was to improve the knowledge management processes through effective 

management, leading to excellence through the use of Infographics. The population in this research was 52 
supported staff of the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology. The Knowledge Management 
5 data warehouses were contained of 1) Finance work 2) Faculty of Engineering work 3) Bachelor's degree work 
4) Graduate work and 5) Administrative work. The research tools were consisted of knowledge management, 
Infographics with a questionnaire to assess understanding of analyzed descriptive statistics data. The research 
results were found regarding to knowledge management for all 5 data warehouses. Understanding of the study 
in infographics was assessed and 57.93 precent of understanding was improved to 88.27 percent. It was obvious 
that the participants were able to understand well on the media presented and able to assess knowledge to 
perform tasks and reduce errors in each data warehouse. The financial treasury work was the number 1 rank 
with the most understanding as much as possible to reduce errors, which yielded 84.14 percent error reduction 
while administrative works, faculty works, graduate works and bachelor’s degree works were 83.45, 82.86, 82.76 
and 81.38 percent error reduction, respectively. These results were implemented and overall score of error 
reduction was 4.14 from 5 scale. There was revealed that the knowledge management processes of all 5 data 
warehouses were effectively created. 
 

Keywords: knowledge management, Infographics, Institute of Engineering 

 

บทน า 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิชาฯ โดยคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งหน่วยภายในเป็น 17 สาขาวิชา 
สถานวิจัย สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ และส านักงานคณบดี การด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา 17 คน 
หัวหน้าสถาน 3 คน ผู้แทนคณาจารย์จากการเลือกตั้ง 11 คน รวม 34 คน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักวิชาฯ เพื่อผลิตวิศวกรที่
มีความรู้และทักษะพร้อมในการท างานเพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศ (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ , 2562) โดยใช้หลักการ
ด าเนินงานท่ีปฏิบัติเป็นระบบการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานท่ีมีความแตกต่าง
จากระบบราชการ มหาวิทยาลัยฯ สามารถก าหนดระบบบริหารบุคลากร การเงิน การบริหารวิชาการ และการจัดการทั่วไปได้ ตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย การท างานของหน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันจะมีเพียงหน่วยเดียว 
สามารถใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ท าให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559) ทั้งนี้เพื่อให้การบริการที่เป็นเลิศของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของส านักวิชาได้มี
การใช้เครื่องมือด้านการบริหารและด้านคุณภาพ (Performance Agreement: PA) มาใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน          
ที่มุ่งตรงสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตัวช้ีวัด ให้สอดคล้องกับค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) มีการปรับปรุง
ระบบผลการด าเนินการโดยใช้ Plan วางแผน Do ปฏิบัติตามแผน Check ตรวจสอบ Act ปรับปรุงการด าเนินการ (PDCA)  
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ด้วยบริบทการท างานของพนักงานสายสนับสนุนของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านวัฒนธรรม 
ความเข้าใจการสื่อสารที่แตกต่าง จึงท าให้เกิดภาพของ “ต่างคนต่างท า” ถึงแม้จะเป็นการขออนุมัติเอกสารเรื่องเดียวกัน รูปแบบ
การน าเสนอเอกสารที่น าเสนอก็มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การน าเสนอเรื่องขออนุมัติเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาฯ มีการจัดท ามาในรูปแบบท่ีก าหนดไม่เหมือนกัน มีความผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด จากการค านวณ
ตัวเลข การใส่จุดทศนิยม เกิดความผิดพลาดจ านวนหลายจุดบ่อยครั้ง เป็นต้น จากปัญหาข้างต้น จึงเกิดค าถามว่า “จะท าอย่างไรให้
มีรูปแบบเอกสารเป็นแบบเดียวกันทั้งส านักวิชาฯ” เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานสายสนับสนุนและ
ลูกจ้าง ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจตรงกัน ลดข้อผิดพลาดให้ได้มากท่ีสุด ผู้วิจัยรับผิดชอบในฐานะต าแหน่งเลขานุการ
คณะท างานการจัดการความรู้ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จึงน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) มา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย สุประภาดา โชติมณี (2551) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ต้องการใช้ ให้แก่คนที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องใช้ เพื่อให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้
องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนิยาม “Right Knowledge Right People Right Time” แสวงหาเทคนิคและ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการท างานประจ าของพนักงานสายสนับสนุน โดยการสร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แบ่งปัน หาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เป็นระบบ โดยใช้แนวปฏิบัติของ Senge (1990) มีแนวปฏิบัติ
ตามหลักส าคัญของวินัย 5 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย  

วินัยที่ 1 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) เป็นการเช่ือมโยงสิ่งที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ลดความ
ซับซ้อน  

วินัยท่ี 2 ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) เป็นลักษณะของความรอบรู้ที่เกิดในตัวบุคคลที่ต้องอาศัยปฏิภาณไหว
พริบ และความพากเพียรพยายามในการใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรม เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ สร้างวิสัยทัศน์ส่วนตัว 
(Personal Vision) สร้างสรรค์งาน (Creative Tension) พัฒนาตลอดเวลา โดยความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจด้วยเหตุผล 
เมื่อฝึกใช้เป็นประจ าจนอยู่ในจิตใจส านึกในการท างาน (Subconscious) ก็จะด าเนินงานไปเองอย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งการจะส าเร็จ
ได้ในข้ันตอนน้ีมีการฝึกฝนในงานอย่างจริงจัง  

วินัยที่ 3 แบบแผนความคิด (Mental Models) รูปแบบวิธีคิด ความเช่ือพื้นฐานและความเข้าใจในเรื่องแต่ละเรื่องที่เป็น
ภาพลักษณ์ที่ตกผลึกในความคิดอ่านของคนท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจ การฝึกฝนช่วยให้สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งท่ีเชื่อกับ
สิ่งที่ปฏิบัติ  

วินัยท่ี 4 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  
วินัยท่ี 5 การเรียนรู้ของทีม (Team Learning)  
การสื่อสารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าอย่างไรให้พนักงานสายสนับสนุนและลูกจ้างของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์    

เกิดความเข้าใจตรงกัน มีรูปแบบเอกสารเดียวกัน จึงมีแนวคิดในการค้นหาสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมมาใช้เผยแพร่สื่อสารข้อมูล 
เข้าใจง่าย อ่านแล้วน่าสนใจ สามารถปฏิบัติตามได้ จึงเลือกการจัดท าภาพอินโฟกราฟิก (Infographics) มาจากค าว่า อินฟอร์เมชัน
กราฟิก (Information Graphics) หมายถึง การน าข้อมูลหรือสารสนเทศมาน าเสนอเป็นรูปภาพที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
น่าสนใจ โดยใช้ภาพประกอบ สัญลักษณ์ และตัวอักษร มาประกอบผ่านกระบวนการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบของภาพ 
แม้ข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นจะมีความซับซ้อนก็ตาม (Lamb & Johnson, 2014) อินโฟกราฟิกไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ ในยุคสงคราม
ไครเมีย ค.ศ. 1854 พบหลักฐานว่า อินโฟกราฟิกถูกน ามาใช้โดย ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล พยาบาลชาวอังกฤษเป็นผู้ออกแบบช้ินงานที่มี
ช่ือว่า แผนภาพสาเหตุของการตาย (Diagram of the Causes of Mortality) หลังจากเธอพบว่า สิ่งที่คร่าชีวิตทหารผ่านศึกได้ใน
จ านวนมากพอ ๆ กับการเสียชีวิตในสงครามคือ สภาพความเป็นอยู่ในสถานพยาบาลที่สกปรกและแออัด ท าให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง
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และสูญเสียชีวิตทหารโดยไม่จ าเป็น ไนติงเกลจึงเสนอข้อมูลนี้แก่รัฐบาล แต่หน่วยงานขั้นสูงของรัฐไม่สนใจข้อมูลของเธอ เธอจึงคิดค้น
หาวิธีการน าเสนอข้อมูลใหม่โดยการปรึกษากับนักสถิติศาสตร์ แผนภาพของไนติงเกลใช้สีแดงแสดงความต่างของข้อมูลเปรียบเทียบ
ส่วนต่างของจ านวนผู้เสียชีวิตของทหารจากสงคราม สาเหตุที่เกิดจากสาธารณสุขที่ไม่เหมาะสม และคลี่ขยายพื้นที่จากศูนย์กลางจนดู
เหมือนกลีบดอกกุหลาบ จึงมีช่ือเรียกผลงานช้ินนี้ว่า แผนภาพกุหลาบไนติงเกล (Nightingale Rose Diagram) (Panaram, 2021, 
Online) และในปีเดียวกัน จอห์น สโนว์ นายแพทย์ชาวอังกฤษได้ออกแบบช้ินงานที่มีช่ือว่า แผนที่อหิวาตกโรคของจอห์น สโนว์ (John 
Snow’s Cholera Map) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงการระบาดของอหิวาตกโรคในเมืองลอนดอนในสมัยนั้น (Butters, 2015, Online)               
การรับรู้ข้อมูลผ่านอินโฟกราฟิกของกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ คือบุคคลสามารถแสดงออกตามความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับ 
และแสดงออกผ่านพฤติกรรมของบุคคลนั้น (Agnes & Guralnik, 2009) ปกติคนมักจ าเรื่องจากการอ่านเพียงร้อยละ 20 การตอบสนอง
ข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้มากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือธรรมดา จุดเด่นของการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกคือ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
ดึงดูดความสนใจ ประหยัดเวลาในการศึกษา ช่วยให้จดจ าข้อมูลได้ดี น าไปเผยแพร่ได้ง่าย ดูเป็นมืออาชีพและน่าเช่ือถือ  

ฉะนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดการที่มีประสิทธิภาพภายในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวัดประสิทธิภาพ
วิธีการจัดการที่ผู้ให้บริการมีความเข้าใจงานของตนเอง ในมิติของกระบวนการวัดมีแบบฟอร์มที่มีรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
และเกิดบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศโดยพนักงานสายสนับสนุนมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและบริการเป็นที่พอใจของผู้มารับบริการ 
(สิริกร สุขสุดไพศาล และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล, 2556) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่อง เปรียบเทียบประเมินความเข้าใจในการศึกษาภาพอินโฟกราฟิกของกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 5 คลังข้อมูล ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ 1) งานการเงิน            
2) งานคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 3) งานปริญญาตรี 4) งานบัณฑิตศึกษา และ 5) งานธุรการ น าข้อมูลไปปรับปรุงให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อประเมินความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ภาพอินโฟกราฟิก 
3. เพื่อเปรียบเทียบความผิดพลาดและระยะเวลางานในการปฏิบัติงานและของพนักงานสายสนับสนุนและลูกจ้าง       

เมื่อได้รับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Research) ควบคุมตัวแปรโดยการจับคู่ กลุ่มตัวอย่างที่มีการ

ท างานแบบเดียวกัน ท าการทดสอบนับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ใช้ทฤษฎี หลักการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ มุ่งเน้นการศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่มีการควบคุมโดยกระบวนการวิจัย เปรียบเทียบผลลัพธ์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ท าการศึกษาเฉพาะพนักงานสายสนับสนุนและลูกจ้างภายในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นจ านวน 52 คนเท่านั้น ประเมินความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการใช้ภาพอินโฟกราฟิกในการ
ท างาน 
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ประชากร 
 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
 กลุ่มที่ 1 ประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ พนักงานสายสนับสนุนและลูกจ้าง จ านวน 29 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
 กลุ่มที่ 2 ประชากรที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ พนักงานสายสนับสนุนและลูกจ้าง จ านวน 23 คน เป็นกลุ่ม
ควบคุม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้ แบ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เวทีกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 2) อินโฟกราฟิกสื่อภาพนิง่ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในมิติกระบวนการ 2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 4 ข้อ โดย เป็นค าถามปลายปิด ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด, 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย, 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง, 4 หมายถึง              
พึงพอใจมาก และ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ส าหรับค าถามปลายเปิดเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ 
Google Form 

การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. วิเคราะหห์าสาเหตุปญัหาของพนักงานสายสนับสนุนว่า เหตุใดจึงเกดิความผดิพลาดเรื่องเอกสารที่เกดิซ้ า  
2. ก าหนดปัญหาตามโครงสร้างงานการท างานของพนักงานสายสนับสนุนของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 

งานการเงิน งานคณะกรรมการประจ าส านักวิชา งานปริญญาตรี งานบัณฑิตศึกษา และงานธุรการ รวมจ านวน 5 งาน ให้เป็นงาน
คลังข้อมูล 

3. ค้นหารูปแบบวิธีการที่จะน ามาใช้ 7 กระบวนการการจัดการความรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ รักษาความรู้เก่า ก าจัด
ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว จัดการคลังข้อมูลให้เป็นระบบ ประมวลผลและกลั่นกรอง ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การเข้าถึง
ความรู้โดยใช้ระบบสารสนเทศ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ Explicit Knowledge ท าเอกสารเป็น
ฐานคลังความรู้ และ Tacit Knowledge 

4. สร้างสื่ออินโฟกราฟิกเป็นภาพนิ่ง จากเหมืองข้อมูล (Data Mining) ในกิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสกัด
เนื้อหาเฉพาะที่มีความส าคัญมาสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด จัดท าเป็นภาพ สื่อให้เกิดความเข้าใจให้ได้มากท่ีสุด 

5. รวบรวมแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
6. สร้าง Hyperlink เชื่อมโยง แบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการดาวน์โหลด 
7. สร้าง QR Code เพิ่มส าหรับเป็นทางเลือกในการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. สร้าง Google Drive ส าหรับแชร์ข้อมูล แบบฟอร์ม ภาพอินโฟกราฟิก  
9. สร้าง QR Code ส าหรับแชร์ภาพอินโฟกราฟิก 
10.  สร้างแบบสอบถามออนไลน์ใน Google Form โดยผู้จัดกิจกรรม มีการตั้งค าถามให้ความสอดคล้องกับเนื้อหา

กิจกรรม และวัตถุประสงค์ที่วัด มีความเช่ือมั่นโดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูล และจากผลคะแนนท่ีมีการตอบกลับในระดับ
ที่พึงพอใจ หาความเที่ยงตรง จึงถือเป็นการประเมินความถูกต้องได้ ก าหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) ด าเนินการเป็นขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบประเมินสอบถามความเข้าใจจากกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งผ่านอีเมล์ ว่าอยู่ในระดับใด                
ใน 5 ระดับ 
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1   หมายถึง   ท่านมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 
2   หมายถึง   ท่านมีความรู้ความเข้าใจน้อย 
3   หมายถึง   ท่านมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
4   หมายถึง   ท่านมีความรู้ความเข้าใจมาก 
5   หมายถึง  ท่านมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 2 ส่งภาพอินโฟกราฟิกผ่านอีเมล์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
ขั้นตอนท่ี 3 ส่งแบบประเมิน ส่งผ่านอีเมล์  
 หัวข้อ แบบประเมินหลัง จากท่านได้ศึกษาภาพอินโฟกราฟิกแล้วว่าอยู่ ในระดับใด ใน 5 ระดับ 

1   หมายถึง   ท่านมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 
2   หมายถึง   ท่านมีความรู้ความเข้าใจน้อย 
3   หมายถึง   ท่านมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
4   หมายถึง   ท่านมีความรู้ความเข้าใจมาก 
5   หมายถึง  ท่านมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด 

 หัวข้อ ลดความผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร แล้วว่าอยู่ ในระดับใด ใน 5 ระดับ แต่ละคลังข้อมูล 
1   หมายถึง   ลดความผิดพลาด ได้น้อยท่ีสุด 
2   หมายถึง   ลดความผิดพลาด ได้น้อย 
3   หมายถึง   ลดความผิดพลาด ได้ปานกลาง 
4   หมายถึง   ลดความผิดพลาด ได้มาก 
5   หมายถึง   ลดความผิดพลาด ได้มากท่ีสุด 

 หัวข้อ ระยะเวลาในการท างาน แล้วว่าอยู่ ในระดับใด ใน 5 ระดับ แต่ละคลังข้อมูล 
1   หมายถึง   ใช้ระยะเวลาในการท างานน้อยที่สุด 
2  หมายถึง   ใช้ระยะเวลาในการท างานน้อย 
3   หมายถึง   ใช้ระยะเวลาในการท างานปานกลาง 
4   หมายถึง   ใช้ระยะเวลาในการท างานมาก 
5   หมายถึง   ใช้ระยะเวลาในการท างานมากท่ีสุด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ออกแบบระบบดังนี้ 
1. จัดเก็บข้อมูลส าหรับการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ใน Google Form  
2. ข้อมูลน ามาบันทึกในระบบรูปแบบ Spreadsheet ของ Excel  
3. รวมไฟล์โดยการแชร์ไดร์ทใน Google Drive 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์การลดความผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร การใช้ระยะเวลาในการท างาน หลังจากการใช้ภาพ
สื่ออินโฟกราฟิกภาพนิ่ง โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบกลุ่มประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการใช้ภาพอินโฟกราฟิกร่วมกับการท างานกับกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
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 ส าหรับเกณฑ์ในการประเมินความเข้าใจ อ้างอิงจาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง เข้าใจ
น้อยที่สุด, 1.51-2.50 หมายถึง เข้าใจน้อย, 2.51-3.50 หมายถึง เข้าใจปานกลาง, 3.51-4.50 หมายถึง เข้าใจมาก, 4.51-5.00 หมายถึง 
เข้าใจมากที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 คลังข้อมูล (1) คลังงานการเงิน (2) คลังงานประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

(3) คลังงานปริญญาตรี (4) คลังงานบัณฑิตศึกษา และ (5) คลังงานธุรการ สรุปผลได้ว่า ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนศึกษาภาพอินโฟกราฟิก คิดเป็นร้อยละ 57.93 พบว่า หลังศึกษาภาพอินโฟกราฟิกสูงขึ้นเป็นร้อยละ 88.27 
เห็นได้ว่า ภาพอินโฟกราฟิกมีผลต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ (Knowledge 
Access) ได้เป็นอย่างดี ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินความเข้าใจในการศึกษาภาพอินโฟกราฟิก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของงาน 5 คลัง 

หลังจากพนักงานสายสนับสนุนได้ศึกษาภาพอินโฟกราฟิกทั้ง 5 คลังข้อมูลแล้ว สรุปผลได้ว่า งานคลังที่ 1 งานการเงิน
สามารถลดความผิดพลาดได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.14 อยู่ในระดับ 4.21 และภาพอินโฟกราฟิกที่ศึกษาแล้วสามารถลดความ
ผิดพลาดได้น้อยที่สุดเป็นงานคลังที่ 3 งานปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.38 อยู่ในระดับ 4.07 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของ
การลดความผิดพลาดจากการศึกษาภาพอินโฟกราฟิกสามารถลดความผิดพลาดได้ถึง 4.14 จากระดับ 5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ ±0.05 ซึ่งค่อนข้างน้อย หมายถึงผลการประเมินค่อนข้างเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า เกิด
กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 5 คลังโดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินลดความผิดพลาดในการท างานของงาน 5 คลัง 

ประเด็น 
จ านวนระดบัคะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 
ระดับ
เฉลี่ย 5 4 3 2 1 

1)  ก่อน ศึกษาภาพอินโฟกราฟิกของงาน 5 คลัง 1 6 13 7 2 57.93 2.90 
2)  หลัง ศึกษาภาพอินโฟกราฟิกของงาน 5 คลัง 13 15 1 0 0 88.27 4.41 

ประเด็น 
จ านวนระดับคะนน คิดเป็น

ร้อยละ 
ระดับ
เฉลี่ย 5 4 3 2 1 

1) งานคลังท่ี 1 งานการเงิน 9 18 1 1 0 84.14 4.21 
2) งานคลังท่ี 2 งานประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 7 19 1 1 0 82.86 4.14 
3) งานคลังท่ี 3 งานปริญญาตร ี 8 16 4 1 0 81.38 4.07 
4) งานคลังท่ี 4 งานบัณฑิตศึกษา 9 16 3 1 0 82.76 4.13 
5) งานคลังท่ี 5 งานธุรการ 9 17 2 1 0 83.45 4.17 

ค่าระดับเฉลี่ย 4.14  
SD 0.05  
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หลังจากพนักงานสายสนับสนุนได้ศึกษาภาพอินโฟกราฟิกทั้ง 5 คลังข้อมูล สรุปผลได้ว่า งานคลังที่ 3 งานปริญญาตรี          
ใช้ระยะเวลาการท างานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.31 อยู่ในระดับ 3.96 และภาพอินโฟกราฟิกที่ศึกษาแล้วใช้ระยะเวลาการ
ท างานน้อยที่สุดเป็นงานที่ 1 งานการเงิน คิดเป็นร้อยละ 77.24 อยู่ในระดับ 3.86 ซึง่ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของการใช้ระยะ
การท างานจากการศึกษาภาพอินโฟกราฟิกได้ถึง 3.89 จากระดับ 5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ±0.05 ซึ่งค่อนข้าง
น้อย หมายถึงผลการประเมินค่อนข้างเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน แสดงได้ว่า พนักงานสายสนับสนุนยังไม่เข้าใจระบบการ
จัดการของงานปริญญาตรี มีความแตกต่างกับงานการเงินท่ีใช้ระยะการท างานได้น้อย ควรมีการปรับภาพอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจ
สื่อความหมาย แบบฟอร์ม ลิงก์ที่ใช้ให้เพียงพอเป็นข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงานให้มากกว่าน้ี ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินระยะเวลาในการท างานของงาน 5 คลัง 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินลดความผิดพลาด และตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระยะเวลาในการท างานของ
งาน 5 คลัง น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบในรูปของกราฟเรดาร์ (Radar Chart) ดังแสดงในรูปที่ 1 สรุปผลได้ว่า งานคลังที่ 3 งาน
ปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาในการท างานมากจึงเกิดความผิดพลาดได้มาก เมือเทียบกับ งานคลังที่ 1 งานการเงิน ใช้ระยะเวลาในการ
ท างานสั้นจึงเกิดความผิดพลาดได้น้อย 
 

 
รูปที่ 1  กราฟเรดาร์ (Radar Chart) ร้อยละความผิดพลาดกับระยะเวลาในการท างานท้ัง 5 คลัง หลังจากด าเนินการจัดการความรู ้
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81.38 82.76 

83.45 

77.24

78.62

79.3176.55

77.93
 70.00
 75.00
 80.00
 85.00
งานคลังที่ 1 งานการเงิน

งานคลังที่ 2 งานประชุม
คณะกรรมการฯ

งานคลังที่ 3 งาน
ปริญญาตรี

งานคลังที่ 4 งานบัณฑิต

งานคลังที่ 5 งานธุรการ

เปรียบเทียบร้อยละความผิดพลาดกับระยะเวลาในการท างานทั้ง 5 คลัง

ลดความผิดพลาด

ระยะเวลาในการท างาน 

ประเด็น 
จ านวนระดับคะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 
ระดับ
เฉลี่ย 5 4 3 2 1 

1) งานคลังท่ี 1 งานการเงิน 8 11 8 2 0 77.24 3.86 
2) งานคลังท่ี 2 งานประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 8 12 8 1 0 78.62 3.93 
3)  งานคลังท่ี 3 งานปริญญาตร ี 7 14 8 0 0 79.31 3.96 
4)  งานคลังท่ี 4 งานบัณฑิตศึกษา 6 14 8 0 1 76.55 3.82 
5)  งานคลังท่ี 5 งานธุรการ 8 13 6 1 1 77.93 3.89 

ค่าระดับเฉลี่ย 3.89  
SD 0.05  
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ในการสร้างเครื่องมือการวัดระดับประสิทธิภาพงาน 5 คลัง จึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดพลาดกับระยะเวลา
ในการท างาน 5 คลัง ในรูปของกราฟเรดาร์ (Radar Chart) ดังแสดงในรูปที่ 2 แสดงสรุปผลได้ว่า งานคลังที่ 3 งานปริญญาตรี ใช้
ระยะเวลาในการท างานมากจึงเกิดความผิดพลาดได้มาก อยู่ในระดับที่น้อยสุด เมือเทียบกับ งานคลังท่ี 1 งานการเงิน ใช้ระยะเวลา
ในการท างานสั้นจึงเกิดความผิดพลาดได้น้อย อยู่ในระดับท่ีมากสุด จากเกณฑ์เป้าหมายการวัดระดับท่ี 5 ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับ
รูปที่ 1 

 
รูปที่ 2 กราฟเรดาร์ (Radar Chart) ระดับความผดิพลาดกับระยะเวลาในการท างานท้ัง 5 คลัง หลังจากด าเนินการจดัการความรู ้

เพื่อให้เห็นภาพงาน 5 คลัง ที่ได้รบัผลการประเมินดีที่สุด คือ งานการเงินส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และที่ได้รับผลการ

ประเมินท่ีน้อยทีสุ่ด คือ งานปรญิญาตรสี านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยจึงขอแสดงตัวอย่างภาพอินโฟกราฟิกดังแสดงในรูปที่ 3 

และ 4 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3  ตัวอย่างภาพอินโฟกราฟิก งานการเงินส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
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เ ป รี ยบ เที ยบ  ร ะ ดั บความ ผิ ดพลาดกั บ ร ะยะ เ วลา
ใน ก า รท า ง านทั้ ง 5  คลั ง

ลดความผิดพลาด

ระยะเวลาในการท างาน 
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รูปที่ 4  ตัวอย่างภาพอินโฟกราฟิก งานปริญญาตรีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 การเปรียบเทียบความผิดพลาดของกลุ่มประชากรในงานที่มีก่อนการเรียนรู้มากที่สุดและน้อยที่สุดในงานเอกสารขอ
อนุมัติ โดยเลือก งานคลังข้อมูลที่ 1 งานการเงิน ซึ่งมีการเรียนรู้มากท่ีสุด และคลังข้อมูลที่ 3 งานปริญญาตรี ซึ่งมีการเรียนรู้น้อย
ที่สุด จากกลุ่มประชากรที่มีทั้งหมดในพนักงานสายสนับสนุนจ านวน 52 คน ในช่วงงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม) โดยก าหนดนับเรื่องที่เกี่ยวข้องและจ านวนครั้งที่มีความ
ผิดพลาด มีการแก้ไขซ้ า จาก 2 กลุ่มประชากร ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มที่ 2 ประชากรที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และไม่ได้ศึกษาภาพอินโฟกราฟิกไม่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งดูได้จากร้อยละของจ านวนครั้งท่ีมีความผิดพลาดมีค่าสูงมาก 
 
ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทยีบความผดิพลาดของกลุม่ประชากรของงานท่ีมีการเรียนรู้มากท่ีสุดและน้อยท่ีสดุในงานเอกสาร 
               ขออนุมัติ  

กลุ่มประชากร 

งานคลังท่ี 1 งานการเงิน งานคลังท่ี 3 งานปริญญาตรี 
จ านวนบนัทึก
ข้อความขอ
อนุมัติ (เร่ือง) 

จ านวนคร้ังท่ีมี
ความผิดพลาด 

(เร่ือง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนบนัทึก
ข้อความขอ
อนุมัติ (เร่ือง) 

จ านวนคร้ังท่ีมี
ความผิดพลาด 

(เร่ือง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ประชากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
พนักงานสายสนับสนุนและ
ลูกจ้าง จ านวน 29 คน  
เป็นกลุ่มทดลอง 

45 
 

5 11.11 48 3 6.25 
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กลุ่มประชากร 

งานคลังท่ี 1 งานการเงิน งานคลังท่ี 3 งานปริญญาตรี 
จ านวนบนัทึก
ข้อความขอ
อนุมัติ (เร่ือง) 

จ านวนคร้ังท่ีมี
ความผิดพลาด 

(เร่ือง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนบนัทึก
ข้อความขอ
อนุมัติ (เร่ือง) 

จ านวนคร้ังท่ีมี
ความผิดพลาด 

(เร่ือง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กลุ่มที่ 2 ประชากรที่ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
คือ พนักงานสายสนับสนุน
และลูกจ้าง จ านวน 23 คน  
เป็นกลุ่มควบคุม 

32 10 31.25 45 12 26.67 

 จากการประเมินผลข้างต้น เพื่อให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน ผู้วิจัย จึงค้นหาแนวทางลดความผดิพลาด และวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการความรู ้ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  แนวทางการแก้ไขปัญหา และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ 
ปัญหาเกิดจาก สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้รับข้อมลูข่าวสาร  

มักจะใช้ไฟล์เดิมซ้ า ๆ ไมป่รับปรุงไฟล ์
จัดระเบียบการท างานโดยล าดับขั้นตอนการท างาน (Work Instruction) 
เป็นคู่มือแตล่ะงาน และจัดไฟลข์้อมูลตามหัวข้อไม่ให้เกดิสับสน 
สะดวกในการเปิดใช้งาน 

ระบบ ขาดระบบการจัดการที่ด ี
แบบฟอร์มไมเ่ป็นปัจจุบัน 

น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Share Drive มีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันเสมออย่างเป็นระบบ 

การสื่อสาร ขาดความเข้าใจ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยให้ทุกคนได้มีส่วน และ
หากไม่เข้าร่วม ก็สามารถศึกษาข้อมูลได้จากภาพอินโฟกราฟิก 
แล้วสามารถปฏิบตัิตามได ้

 
สรุปผลการวิจัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พนักงานสายสนับสนุนและลูกจ้าง
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการน าเทคนิคแนวปฏิบัติที่ดี มาจัดเก็บให้เป็นระบบ เกิดการปรับปรุง
กระบวนการท างาน ลดความซ้ าซ้อนการท างาน สื่อสารด้วยภาพอินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุก
คนสามารถเข้าถึง เข้าใจ เรียนรู้ ขั้นตอน รูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่
ได้ มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สามารถลดระยะเวลาการท างาน ลดข้อผิดพลาดในงานเอกสาร โดยสามารถลดความผิดพลาดใน
การท างานได้ถึง 4.14 จากระดับ 5 มีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงประโยชน์ในการเป็นแนวทางให้พนักงานสายสนับสนุน
สามารถสลับหน้าท่ีหมุนเวียนการท างานด้วยกันได้ รวมถึงพนักงานใหม่อีกด้วย 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ข้อค้นพบจากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นดังนี ้
1. การประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู้ สามารถปรับปรุงการท างานที่  

ไม่เคยใช้ภาพอินโฟกราฟิกมาก่อน หลังจากการแลกเปลี่ยนรู้ ซึ่งภาพท่ีได้นั้นมาจากเทคนิคของแต่ละตัวบุคคลที่ได้มีส่วนร่วม ในการ
แลกเปลี่ยน เกิดแนวปฏิบัติที่ดี มาจัดการให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่ายขึ้น ผ่านภาพอินโฟกราฟิก น่าจดจ า อ่านศึกษาแล้ว สามารถ
ท าตามได้ทันที ผลลัพธ์ที่ได้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการท างาน น าไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สอดคล้องกับ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ร่มกันเป็นทีมด้วย
กระบวนการแบบโครงงานผ่านอินโฟกราฟิก (ดวงใจ พุทธเษม, 2560) 

2. เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการท างานท่ีด ี
 จากข้อค้นพบข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปสื่อตา่ง ๆ ทุกเรื่องให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เพื่อทุกคน
สามารถเข้าถึง เข้าใจได้ง่าย 

2. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นงานท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกัน อาทิเช่น กลุ่ม 8 ส านักวิชาทั้งหมดในปัจจุบันภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

3. ควรมีการท าวิจยัต่อยอดใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกดิประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค ระบบงานเดิมของกระบวนการจัดการ
ข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลศรีวิชัย  
ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพ       
โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT ด้วยการประยุกต์ใช้ Google Application ร่วมกับหลักการ
Management Cockpit และ Data Visualization พร้อมท้ังศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางดังกล่าว
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งกระบวนการสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94.51 สามารถลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษ ส าหรับการจัดเตรียมรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,665.75 บาท โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก 14 ขั้นตอน เหลือ 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 28.57           
ลดระยะเวลาในการท างานจาก 3,905 นาที เหลือ 1,185 นาที คิดเป็นร้อยละ 69.65    
 

ค าส าคัญ: แนวคิดลีน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กระบวนการจัดการข้อมูล 
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Abstract  
 This research is an action research by analyzing problems and obstacles information management 
processes of original work system. For development of information management processes for internal quality 
assurance of course level to be effective with applying the Lean Management approach by ECRS+IT method by 
applying Google Application together with Management Cockpit and Data Visualization principles. As well as to 
study the results of the process. The results showed that approach has resulted in the effectiveness of 
information management processes for internal quality assurance of course level, Faculty of Engineering 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. The whole process is increased by a percentage is 94.51% higher, 
can reduce the use of paper resources for the preparation of a list of documentary evidence for the internal 
quality assurance of course level, totaling 3,665.75 baht, reduce operational procedures from 14 steps to 9 
steps, representing 28.57 percent, reduce working time from 3,905 minutes to 1,185 minutes, or 69.65%. 
 

Keywords: Approach of Lean, Internal Quality Assurance (Course Level), Manage of information 

 

บทน า  
กระบวนการการประกันคุณภาพเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหาร

สถานศึกษา เนื่องจากการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันกับสังคมว่าผลผลิตที่เกิดขึ้น คือ คุณภาพของผู้เรียนจะมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร มาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  รวมถึงพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก  
ประกอบด้วยขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ( Internal Quality Assurance) และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, 
2564) โดยมีแนวคิดการด าเนินงานท่ีน่าสนใจและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เช่น กระบวนการพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลอย่าง
ชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
(Learning Network) และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็นต้น ซึ่งการน าแนวคิดเหล่านี้ไป
ด าเนินงาน มิใช่เป็นการเพิ่มภาระงานที่มากขึ้น แต่เป็นการเสริมหรือสนับสนุนให้มีระบบหรือวิธีการที่จะพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นฐานในการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวทางวงจรการควบคุมคุณภาพ 
(PDCA Cycle) (ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึ งความส าคัญและความจ าเป็นของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของระดับหลักสูตร และระดับคณะที่
ก่อให้เกิดผลการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด เป็นฐานในการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง และสร้างความ
เช่ือมั่นในคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอย่างยั่งยืนโดย        
ในรอบการประเมินส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยก าหนด
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กรอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) 
จากการตรวจสอบข้อมูลการท างานการจัดเตรียมรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรขององค์กรกรณีศึกษา พบว่า กระบวนการท างานเกิดกิจกรรมหรือพฤติกรรมการรอคอยขั้นตอน หรือกระบวนการ
ตัดสินใจในกระบวนการ การจัดท าเอกสารรายงานที่ซ้ าซ้อนมากเกินความจ าเป็น นอกจากนี้รูปแบบดังกล่าวข้างต้นไม่มีระบบ
ติดตาม หรือรายงานผลสถานะของข้อมูลต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องส าหรับการใช้ข้อมูล ก่อให้เกิดปัญหาด้านความครบถ้วนของข้อมูล
ส าหรับประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี 
ECRS+IT (อติกานต์ ม่วงเงิน, 2564, น. 149-159) และ (มารวย ส่งทานินทร์ , 2557) ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate)          
การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) การท าให้ง่าย (Simplify) และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ท างานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยการประยุกต์ใช้ Google Application ร่วมกับหลักการ Management Cockpit และ Data Visualization ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์กระบวนการท างาน และเสนอแนะปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยเขียนแผนผังสายธารแห่ง
คุณค่าของระบบงานเก่า และระบบงานใหม่โดยตัดกระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องท า (Waste) และปรับลดกระบวนการที่ไม่
จ าเป็นต้องท าแต่ต้องท า (Non Value) พร้อมระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นท้ังหมดประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม และเวลาระหว่างรอ วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการตามแนวความคิดแบบลีน (LEAN) เพื่อหาคุณค่า (Value) 
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (เพ็ญวิสาข์ เอกกะยอ และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์, 2555, น.  1061-1066) เพื่อลดระยะเวลาในการ
จัดเตรียมรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและให้กระบวนการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค ระบบงานเดิมของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประยุกต์ใช้ Google Application ร่วมกับหลักการ Management 
Cockpit และ Data Visualization 

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร        
ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยการวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ
ท างานแต่ละขึ้นตอนโดยการเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) เพื่อหาหาความสูญเปล่าของกระบวนการ 
โดยระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เวลาในการด าเนินกิจกรรม และเวลาระหว่างรอ
กิจกรรม พร้อมท้ังวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wets of Lean) และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น



 
 

 490            

 

โมกวิชาการ’64 

ด้วยหลักการ ECRS+IT ประกอบด้วย ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) ความสูญเปล่าเนื่องจากการ
เก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) ความสูญเปล่าเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) ความสูญเปล่าเนื่องจากการเคลื่อนไหว 
(Motion) ความสูญเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลิต  (Processing) ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย (Waiting) และความ               
สูญเปล่าเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) (สมเกียรติ นินถึก, 2559) โดยการประยุกต์ใช้ Google Application ร่วมกับหลักการ
Management Cockpit (สกล ธีระวรัญญู และศิริลักษณ์ สังขาระ, 2563) และ Data Visualization (อัครพล วิชัยสุข, 2561) 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 40 คน  

การรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยท าการแบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร โดยท าการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูลและ                

สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกฝ่าย

ในองค์กร โดยร่วมกันระดมสมอง (Brainstorming) ส าหรับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสู่การ
วางแผน การด าเนินการ การค้นหาสาเหตุของปัญหา ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น         
ตามแนวความคิดการจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ของระบบงานเดิม โดยการน ากระบวนการปัจจุบัน            
ด้านเอกสารส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาเขียนเป็นแผนท่ีเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นภาพกระบวนการทั้งหมด
ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารและใช้หาความสูญเปล่าของกระบวนการ โดยระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เวลาในการด าเนินกิจกรรม และเวลาระหว่างรอ 

2. วิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wets of Lean) ระบบงานเดิมของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมท้ังเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้นตามแนวความคิด   การ
จัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT   

3. เขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ของระบบงานใหม่ โดยตัดกระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องท า 
(Waste) และปรับลดกระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องท าแต่ต้องท า (Non Value)โดยระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นท้ังหมด ประกอบด้วยข้อมูล  

4. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีนเพื่อหาคุณค่า (Value) ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ ประกอบด้วย วงรอบเวลา และการใช้ทรัพยากร และ%ประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร  

 
 % ประสิทธิภาพ = (ผลรวมของเวลาที่เป็น Value Time / เวลาทั้งหมดของ Flow Process) x 100 
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ผลการวิจัย 
1. สภาพปัญหา และอุปสรรค ระบบงานเดิมกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 
 ผลจากการตรวจสอบข้อมูลการท างานขององค์กรกรณีศึกษาต่อกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการเดิม พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขตาม          
แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประยุกต์ใช้ Google Application ร่วมกับหลักการ Management Cockpit และ Data 
Visualization สามารถสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรค ระบบงานเดิมและแนวทางการแก้ไข ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการเดิมและแนวทางแก้ไข 

สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข 
การผลิตมากเกินไป (Over production)  
กระบวนการจัดส่งข้อมูลรายการหลักฐานเอกสาร อ้างอิง
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ไปยังหลักสูตรจัดส่งในรูปแบบของส าเนาเอกสาร 
ซึ่งบางครั้งรายการหลักฐานเอกสาร อ้างอิงบางรายการไม่
ถูกน าไปใช้ในทุกหลักสูตร หรือหากข้อมูลเกิดการสูญหาย
มีการขอรายการเอกสารดังกล่าวซ้ า 

น าความสามารถของ Google Application มาประยุ กต์ ใ ช้  
ประกอบด้วย 
1. จัดท าเอกสารในรูปแบบไฟล์แล้วจัดเก็บไว้ใน Google Drive  
2. การจัดท าระบบก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ด้วย Google Sheet ส าหรับการเข้าถึง
ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ตามหลักสูตร และตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)  
จ านวนรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
มีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากเอกสารบางอย่างจะต้องใช้
ส าหรับการอ้างอิงเปรียบเทียบในปีการศึกษาถัดไป เช่น 
สถิตินักศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากร เป็นต้น หรือใช้ส าหรับ
เป็นหลักฐานส าหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ส่งผลให้จะต้องมีพื้นที่ส าหรับการ
จัดเก็บเอกสารขนาดใหญ่ การค้นหาเอกสารมีความล่าช้า 
ซึ่งในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถน ากลับมาใช้เป็น
ข้อมูลได้จะต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลใหม่ 

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  Google Data Studio ร่ ว ม กั บ ห ลั ก ก า ร                    
Data Visualization ส าหรับจัดระเบียบข้อมูลให้มีความน่าเช่ือถือ
ประหยัด เวลาในการน าเสนอ โดยการน าข้อมูลที่มีปริมาณมากยาก
ต่อการเข้าใจมาน าเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบของกราฟ 
ภาพ หรือแผนภูมิ เพื่อให้มีความสะดวกในการเรียกใช้งาน และ
สามารถแสดงแนวโน้มของข้อมูล เช่น สถิตินักศึกษา ระดับความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากร เป็นต้น 
แสดงผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ: ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ  

 
 
 



 
 

 492            

 

โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 1  (ต่อ) การวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการเดิมและแนวทางแก้ไข  
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข 

การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)  
จ านวนรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรมี
ปริมาณมากขึ้น เนื่องจากเอกสารบางอย่างจะต้องใช้ส าหรับ
การอ้างอิงเปรียบเทียบในปีการศึกษาถัดไป เช่น สถิตินักศึกษา 
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อมูลคุณวุฒิ
ของบุคลากร เป็นต้น หรือใช้ส าหรับเป็นหลักฐานส าหรับรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งผลให้จะต้อง
มีพื้นท่ีส าหรับการจัดเก็บเอกสารขนาดใหญ่ การค้นหาเอกสาร
มีความล่าช้า ซึ่งในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถน ากลับมา
ใช้เป็นข้อมูลได้จะต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลใหม่  

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  Google Data Studio ร่ ว ม กั บ ห ลั ก ก า ร  
Data Visualization ส าหรับจัดระเบียบข้อมูลให้มีความ
น่าเช่ือถือประหยัด เวลาในการน าเสนอ โดยการน าข้อมูลที่มี
ปริมาณมากยากต่อการเข้าใจมาน าเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
ในรูปแบบของกราฟ ภาพ หรือแผนภูมิ เพื่อให้มีความสะดวก
ในการเรียกใช้งาน และสามารถแสดงแนวโน้มของข้อมูล เช่น 
สถิตินักศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากร เป็นต้น แสดงผ่านเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ: ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  

การขนส่ง (Transportation)  
กระบวนการติดตามข้อมูล การจัดส่งข้อมูล จะด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความทุกครั้ง โดยผ่านระบบงานสารบรรณ ซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มกระบวนการ (จัดท าบันทึกข้อความ เสนอ
คณบดีพิจารณาลงนาม โดยผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าส านักงาน 
รองคณบดี และท าการออกเลขหนังสือ ลงวันท่ี) ทุกครั้ง 

การน าข้อมูลรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรแสดงผ่าน
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา จากท่ีไหนก็ได้ คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์สื่อสารเครื่องใดก็ได้ที่มีการเช่ือต่ออินเทอร์เน็ต 
และมีบราวเซอร์มาตรฐาน รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการ 
Management Cockpit ส าหรับการติดตามความก้าวหน้า
ของข้อมูลในระบบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในส่วนข้อมูล และ
แก้ไขข้อมูลเกิดการตกหล่นได้ทันท่วงที 

การเคลื่อนไหว (Motion) 
กระบวนการด้านเอกสารเกิดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษาแต่
กระบวนการส าหรับการจัดส่งข้อมูลไปยังหลักสูตรด าเนินการ
รวบรวมปีละ 1 ครั้ง ส่งผลให้กระบวนการจัดส่งข้อมูลไปยัง
หลักสูตรเกิดความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด ข้อมูลเกิดการตก
หล่น เป็นต้น 

การน าข้อมูลรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรแสดงผ่าน
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา จากท่ีไหนก็ได้ คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์สื่อสารเครื่องใดก็ได้ที่มีการเช่ือต่ออินเทอร์เน็ต
และมีบราวเซอร์มาตรฐาน รวมถึงการประยุกต์ ใช้หลักการ 
Management Cockpit ส าหรับการติดตามความก้าวหน้า
ของข้อมูลในระบบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในส่วนข้อมูล และ
แก้ไขข้อมูลเกิดการตกหล่นได้ทันท่วงที 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) การวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการเดิมและแนวทางแก้ไข  
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข 

กระบวนการผลิต (Processing)  
มีขั้ นตอนที่ ไม่ จ า เป็นท า ให้ งานมีความล่ า ช้า  เนื่ องจาก
กระบวนการน าส่ง หรือร้องขอข้อมูลจะด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความทุกครั้ง โดยผ่านกระบวนการงานสารบรรณทุกครั้ง  

การน าข้อมูลรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรแสดงผ่าน
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ เพื่อลด
ขั้นตอนในการจัดท าหนังสือน าส่ง หรือการขอข้อมูล 
เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที 

การรอคอย (Waiting)  
การจัดส่งข้อมูลรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกภายใน ระดับหลักสูตรไปยังหลักสูตรจะ
ด าเนินการรวบรวมจัดส่งในรูปแบบของส าเนาเอกสารปีละ  
1 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน ผ่านกระบวนการงานสารบรรณ ถึง
หัวหน้าหลักสูตร ส่งผลให้การด าเนินงานส าหรับการเขียน
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ไม่สามารถด าเนินการได้ 
นอกจากนี้บางหลักสูตรผู้จัดท ารายงานประเมินตนเองไม่ใช่
หัวหน้าหลักสูตร ส่งผลให้เกิดการรอคอยข้อมูลภายในหลักสูตร
อีกด้วย 

การน าข้อมูลรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรแสดงผ่าน
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้ าถึ งข้อมูล ได้ตลอด เวลา จากที่ ไหนก็ ได้  
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเครื่องใดก็ได้ที่มีการเช่ือต่อ
อินเทอร์เน็ต และมีบราวเซอร์มาตรฐาน 

การผลิตของเสีย (Defect)  
เครื่องถ่ายเอกสารท างานอย่างหนัก เนื่องจากคณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ มีหลักสูตรรวมทั้ง 14 หลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษา 
จะต้องท าส าเนาเอกสารเฉลี่ย 7,000 แผ่น ท าให้เอกสารที่ท า
ส าเนามีความผิดพลาด เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคของเครื่อง
ถ่ายเอกสาร เช่น การถ่ายระยะเวลานาน ๆ ส่งผลให้หมึกเลอะ 
ความครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสารขาดหาย เครื่องถ่ายเอกสาร
ติดส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษาเพิ่มขึ้น 

น าความสามารถของ Google Application มาประยุกต์ใช้ 
โดยการจัดท าเอกสารในรูปแบบไฟล์แล้วจัดเก็บไว้ใน 
Google Drive  

 
2. ผลการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล

ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประยุกต์ใช้ Google Application ร่วมกับหลักการ 
Data Visualization และ Management Cockpit  
 ผลการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยท าการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ       
โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Application ร่วมกับหลักการ Data Visualization และหลักการ Management 
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Cockpit เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบสารสนเทศเพื่องาน
ประกันคุณภาพ มีกระบวนการท างานของระบบดังน้ี  
 2.1 ผู้ใช้งานจะต้องท าการล็อกอินเข้าใช้งานด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-passport) ของมหาวิทยาลัย
เท่านั้น ผ่าน RMUTSV Google Apps For Education รายละเอียดดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที ่1  ระบบ Login ผ่าน RMUTSV Google Apps for Education 
 

2.2 ประยุกต์ใช้ Google Sheet ส าหรับจัดเก็บรายการเอกสาร/หลักฐานข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมท้ังแสดงสถานะการน าเข้าข้อมูลของผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีที่ได้รับโดยการแปลงข้อมูล
ให้อยูในรูปของแผนภูมิเกจท์ โดยใช้หลักการ Management Cockpit ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลในระบบของ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในส่วนข้อมูล และแก้ไขข้อมูลกรณีเกิดการตกหล่นได้
ทันท่วงที รายละเอียดดังรูปที่ 2 และรูปท่ี 3 

 
 
รูปที ่2  การประยุกต์ใช้ Google Sheet ส าหรับการจัดเก็บรายการเอกสาร/หลักฐานข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 
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รูปที่ 3  การแปลงข้อมูลให้อยูในรปูของแผนภูมิเกจท์ ร่วมกับหลักการ Management Cockpit 
 
 2.3  ประยุกต์ใช้ Google Data Studio ร่วมกับหลักการ Data Visualization ส าหรับจัดระเบียบข้อมูลให้มีความ
น่าเช่ือถือประหยัด เวลาในการน าเสนอ โดยการน าข้อมูลที่มีปริมาณมากยากต่อการเข้าใจมาน าเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายใน
รูปแบบของกราฟ ภาพ หรือแผนภูมิ เพื่อให้มีความสะดวกในการเรียกใช้งาน และสามารถแสดงแนวโน้มของข้อมูล เช่น สถิติ
นักศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากร เป็นต้น แสดงผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อ
งานประกันคุณภาพ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รายละเอียดดังรูปที่ 4 

  
(A) 
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(B) 

รูปที่ 4  การประยุกต์ใช้ Google Data Studio ร่วมกับหลักการ Data Visualization (A, B) 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทาง
การบริหารจัดการแบบลีน 

 ผลจากการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูล
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประยุกต์ใช้ Google Application ร่วมกับหลักการ
Management Cockpit และ Data Visualization น ามาเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ของ
ระบบงานเดิม และระบบงานใหม่ พบว่า ขั้นตอนทั้งกระบวนการของระบบงานเดิม (Pre-Lean) ประกอบด้วย 14 ขั้นตอน รวม
ระยะเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมด 3,905 นาที ประกอบด้วยสิ่งที่จ าเป็นต้องท า 2,805 นาที และสิ่งที่ไม่จ าเป็นต้องท าแต่ต้องท า 1,100  
นาที คิดเป็นประสิทธิภาพ (2805/3905) x 100 = 71.83% รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 497            

 

โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 2  Pre-Lean กระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ล าดับ กระบวนการท างานเดิม 
เวลาเฉลี่ย 

(นาที) 
ประเภทคุณค่า ทรัพยากรท่ีใช้ 

1 เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพจัดท าบันทึก
ข้อความก าหนดการจัดส่งข้อมูล 

20 นาที Non Value กระดาษ จ านวน 2 แผ่น 

2 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณน าเสนอคณบดีพิจารณา
ลงนาม (ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าส านักงาน รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

60 นาที Non Value  

3 เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณออกเลขทะเบียนส่ง และ
วันท่ีส่ง 

5 นาท ี Non Value  

4 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพจัดท าส าเนาบันทึก
ข้อความ พร้อมทั้ งจั ดส่ ง ไปยั ง เจ้ าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

5 นาท ี Non Value กระดาษ จ านวน 20 แผ่น 
ด้วยวิธีการถ่ายเอกสาร 

5 ผู้รับผิดชอบตัวบงช้ีรวบรวม สรุปผล วิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน ตามตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย 
(ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดท าข้อมูลของผู้รับผิด 
ชอบตัวบ่งช้ี 15 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง)   

2700 นาที Value กระดาษ จ านวน 464 แผ่น 
ด้วยวิธีการถ่ายเอกสาร  

6 หัวหน้างานของแต่ละฝ่ายด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความ ส าหรับการจัดส่งรายการเอกสาร/
หลักฐานไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา  

20 นาที Non Value กระดาษ จ านวน 2 แผ่น 

7 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณรับหนังสือ (ลงทะเบียน
ออกเลขตับ / วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ) 

5 นาท ี No Value  

8 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณน าเสนอคณบดีพิจารณา
สั่งการ (ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าส านักงาน รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

60 นาที Non Value  

9 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพรวบรวมเอกสาร
พร้อมจัดท าส าเนาเพื่อส่งไปยังหลักสูตร 14 
หลักสูตร (ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดเตรียม/
ส าเนาเอกสาร 2 วัน วันละ 7 ช่ัวโมง) 

840 นาที Non Value กระดาษ จ านวน 6,496 แผ่น 
ด้วยวิธีการถ่ายเอกสาร 

10 เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพจัดท าบันทึก
ข้อความส าหรับการจัดส่งรายการเอกสาร/
หลักฐาน ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

20 นาที Non Value กระดาษ จ านวน 2 แผ่น 
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ล าดับ กระบวนการท างานเดิม 
เวลาเฉลี่ย 

(นาที) 
ประเภทคุณค่า ทรัพยากรท่ีใช้ 

11 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณน าเสนอคณบดีพิจารณา
ลงนาม (ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าส านักงาน รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

60 นาที Non Value  

12 เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณออกเลขทะเบียนส่ง และ
วันท่ีส่ง 

5 นาท ี Non Value  

13 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพจัดท าส าเนาบันทึก
ข้อความ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังหลักสูตร จ านวน 
14 หลักสูตร 

5 นาท ี Value กระดาษ จ านวน 14 แผ่น 
ด้วยวิธีการถ่ายเอกสาร 

14 อาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้าถึงรายการเอกสาร/
หลักฐาน ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

100 นาที Value  

 ขั้นตอนท้ังกระบวนการของระบบงานใหม่ (Post-Lean) ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน รวมระยะเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมด 1,185 
นาที ประกอบด้วยสิ่งที่จ าเป็นต้องท า 1,120 นาที และสิ่งที่ไม่จ าเป็นต้องท าแต่ต้องท า 65 นาที คิดเป็น % ประสิทธิภาพ 
(1120/1185)x100=94.51% รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  Post-Lean กระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ล าดับ กระบวนการท างานใหม่ 
เวลาเฉลี่ย 

(นาที) 
ประเภทคุณค่า ทรัพยากรท่ีใช้ 

1 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพแจ้งผู้รับผิดชอบตัว
บ่ง ช้ี  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดส่ ง
รายการเอกสาร/หลักฐาน ข้อมูลส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ผ่านกลุ่มไลน์  

5 นาท ี Non Value  

2 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพจัดประชุมช้ีแจง 
การจัดส่งรายการเอกสาร/หลักฐาน ข้อมูล
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสู ตร  และการ เข้ า ใ ช้ งานระบบ 
(ระยะเวลเฉลี่ย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา) 

120 นาที Value  

3 ผู้รับผิดชอบตัวบงช้ีเข้าสู่ระบบเพื่อน าข้อมูล
รายการเอกสาร/หลักฐาน ข้อมูลส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

5 นาท ี Non Value  
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ล าดับ กระบวนการท างานใหม่ 
เวลาเฉลี่ย 

(นาที) 
ประเภทคุณค่า ทรัพยากรท่ีใช้ 

เข้าสู่ระบบ (ระยะเวลาเฉลี่ย 15 ครั้ง/ปีการศึกษา 
โดยใช้ระยะเวลาในการเข้าสู่ ระบบครั้งละ 2 
นาที) 

4 ผู้รับผิดชอบตัวบงช้ีเข้าน าข้อมูลรายการเอกสาร/
หลักฐาน ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเข้าสู่ระบบ 

900 นาที Value  

5 ผู้บริหารเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดเก็บข้อมูล (ระยะเวลาเฉลี่ย 5 ครั้ง/ปี
การศึกษา โดยใช้ระยะเวลาในการเข้าสู่ระบบครั้ง
ละ 2 นาที)  

10 นาที Non Value  

6 ผู้บริหารติดตาม ตรวจสอบการน าเข้าข้อมูล
รายการเอกสาร/หลักฐาน ข้อมูลส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ผ่านระบบ 

50 นาที Value  

7 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบผ่านกลุ่มไลน์/สื่อ
สังคมออไลน์ของคณะฯ 

10 นาที Non Value กระดาษ จ านวน 10 แผ่น 
ส าหรับคู่มือการใช้งานระบบ 

8 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูล
รายการเอกสาร/หลักฐาน ข้อมูลส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(ระยะเวลาเฉลี่ย 5 ครั้ง/ปีการศึกษา โดยใช้
ระยะเวลาในการเข้าสู่ระบบครั้งละ 2 นาที) 

10 นาที Non Value  

9 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าถึงข้อมูล/ดาวน์โหลด
ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร) 

50 นาที Value  

 
 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทาง

การบริหารจัดการแบบลีน โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของขั้นตอนการท างาน ระยะเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย ใน
กระบวนการท างานขอบระบบงานเดิมและกระบวนการท างานของระบบงานใหม่ โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการงานเดมิ (Pre-Lean) และกระบวนการงานใหม่ (Post-Lean) 
รายการ ก่อน LEAN หลัง LEAN ลดลง /เพ่ิมขึ้น ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนการท างาน 14 9 4 28.57 
ระยะเวลา (นาที) 3,905 1,185 2,720 69.65 
% ประสิทธิภาพ 71.83 94.51 22.68 * 31.58 
การใช้กระดาษ (แผ่น) 7,000 10 6,990 99.86 
ค่ากระดาษ (บาท) 1,568 2.24 1,565.76 99.86 
ค่าถ่ายเอกสาร (บาท) 2,100 0 2,100 100 

หมายเหตุ ค่ากระดาษส าหรับถ่ายเอกสารต่อรีม 112 บาท อัตราค่าถ่ายเอกสารเฉลีย่ต่อแผ่น 0.30 บาท 
 

สรุปผลการวิจัย  
การปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                         คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. สภาพปัญหาและอุปสรรคระบบงานเดิมของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร พบว่า กระบวนการจัดส่งข้อมูลรายการหลักฐานเอกสาร อ้างอิงส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ไปยังหลักสูตรจะด าเนินจัดส่งในรูปแบบของส าเนาเอกสารโดยด าเนินการรวบรวมและจัดส่งไปยังหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง     
ซึ่งจะต้องท าส าเนาเอกสารเฉลี่ย 7,000 แผ่น/ปีการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานมีต้นทุนส าหรับการจัดท าส าเนาประกอบด้วย          
ค่ากระดาษส าหรับถ่ายเอกสารต่อรีม 112 บาท อัตราค่าถ่ายเอกสารเฉลี่ยต่อแผ่น 0.30 บาท อีกทั้งกระบวนการดังกล่าวส่งผล             
ให้การจัดส่งข้อมูลไปยังหลักสูตรเกิดความล่าช้า เกิดการรอคอยข้อมูล ข้อมูลเกิดการตกหล่น  เป็นต้น เนื่องจากจะต้องผ่าน
ระบบงานสารบรรณ  

2. การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประยุกต์ใช้ Google Application ร่วมกับหลักการManagement 
Cockpit และ Data Visualization น ามาสู่ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ระบบ คือ ระบบก ากับ ติดตาม การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประยุกต์ใช้ Google Sheet ส าหรับจัดเก็บรายการเอกสาร/หลักฐานข้อมูลส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงสถานะการน าเข้าข้อมูลของผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีที่ได้รับ
โดยการแปลงข้อมูลให้อยูในรูปของแผนภูมิเกจท์ โดยใช้หลักการ Management Cockpit ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าของ
ข้อมูลในระบบของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในส่วนข้อมูล และแก้ไขข้อมูลกรณีเกิด
การตกหล่นได้ทันท่วงที และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยการประยุกต์ใช้ Google Data Studio ร่วมกับหลักการ Data 
Visualization ส าหรับจัดระเบียบข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือประหยัด เวลาในการน าเสนอ โดยการน าข้อมูลที่มีปริมาณมากยากต่อ
การเข้าใจมาน าเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบของกราฟ ภาพ หรือแผนภูมิ เพื่อให้มีความสะดวกในการเรียกใช้งาน และ
สามารถแสดงแนวโน้มของข้อมูล เช่น สถิตินักศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากร  
เป็นต้น 
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3. ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางการ
บริหารจัดการแบบลีน พบว่า แนวทางดังกล่าวส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท้ังกระบวนการสูงขึ้นที่
ระดับร้อยละ 94.51 สามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ส าหรับการจัดเตรียมรายการหลักฐานเอกสารอ้างอิงส าหรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,665.75 บาท โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก 14 ข้ันตอน 
เหลือ 9 ข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ลดระยะเวลาในการท างานจาก 3,905 นาที เหลือ 1,185 นาที คิดเป็นร้อยละ 69.65  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการน าแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนด้วยวิธี ECRS+IT ส าหรับการ
พัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประยุกต์ใช้ Google 
Application ร่วมกับหลักการManagement Cockpit และ  Data Visualization ส่ งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของ
กระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท้ังกระบวนการสูงขึ้นท่ีระดับร้อยละ 94.51 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (อติกานต์ 
ม่วงเงิน, 2564) ที่พบว่าการประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีนสามารถลดจ านวนข้ันตอนของกระบวนการท างานลงคิดเป็นร้อยละ 58.84 
ลดรอบเวลาทั้งหมดของกระบวนการท างานคิดเป็นเป็นร้อยละ 88.63 ลดรอบเวลาการรอคอยทั้งหมดของกระบวนการท างาน                     
คิดเป็นร้อยละ 89.50 รัตตรินทร์ เรืองแจ่ม, และวงศกร จ้อยศรี (2563) ได้ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ร่วมกับการน าเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า สามารถลดความสูญเปล่าจากระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 57.18 ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ คิดเป็น
ร้อยละ 94.28 และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษ คิดเป็นร้อยละ 82.84 และวรธิดา รัตนโค้น (2559) โดยศึกษาการประยุกต์ใช้
แนวความคิดแบบลีนมปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนกบัญชี กรณีศึกษา บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ ากัด จังหวัดราชบุรี 
พบว่า กระบวนการดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 23.16 ส่งผลให้ภาพรวมของเวลาการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการ
จัดการข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งกระบวนการสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตัวช้ีวัดที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ จ านวนนวัตกรรมในการให้บริการด้ วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานอยา่ง
มีแบบแผนและเป็นระบบ เพื่ออ านวความสะดวกและประโยชน์ในการบริหารราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ใหม่ นอกจากนี้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาในอนาคต คือ การประยุกต์ใช้กับการะบวนการงานอื่น ๆ เช่น กระบวนการส าหรับ
การบริการนักศึกษา กระบวนการด้านการวิจัย กระบวนการด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น 
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การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านบริการการศึกษาและกิจการนิสิต: 
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย 
The Study of Student’s Satisfaction towards Academic and Student Services:     
A Case Study of a University in the Central Part of Thailand 
ปุญฤทธิ์ ยาศรี1*  
Punyarit Yasri1*  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาและกิจการนิสิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลาง กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตทุกช้ันปี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 1,682 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์โดย ใช้ทฤษฎี Grounded 
theory ของ Strauss & Corbin (1999) ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านบริการการศึกษาและกิจการ

นิสิตทั้งหมด 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี้ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x  = 3.75) 2) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

( x  = 3.54) 3) ด้านการให้บริการงานกิจการนิสิต ( x  = 3.54) และ 4) ด้านการให้บริการงานบริการการศึกษา ( x  = 3.47) 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่า 1) ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
ให้เสร็จภายในระยะเวลาเวลาที่รวบรัด (One-Stop-Service) และควรน าระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อให้บริการ
นิสิตคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งควรมีการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน และคู่มือการใช้บริการ 2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตบริการ 3) ด้านงานบริการการศึกษา ควรปรับปรุง พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนให้มี
เสถียรภาพมากขึ้น และ 4) ด้านงานกิจการนิสิต ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย รวมทั้งการ
ให้บริการแนะแนวและทุนการศึกษา แก่นิสิตอย่างท่ัวถึง โดยผ่านทางออนไลน์ท่ีนิสิตจะสามารถเข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
 

ค าส าคัญ: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ความพึงพอใจ งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต 
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Abstract 
 This study investigated student’s satisfaction in Business Administration Program towards Academic and 
Student Services at a university in the central part of Thailand. The population and samples were 1,682 
undergraduate students. A set of questionnaire and group interview were used as the research tools. Data 
analysis employed percentage, means, and standard deviation. As for the interview, Grounded theory of Strauss 
& Corbin (1999) was applied. Overall, findings revealed four high aspects of students’ satisfaction that were:     

1) personnel’s services ( x  = 3.75), 2) processes and steps of providing services ( x  = 3.54), 3) student affairs 

services ( x  = 3.54), and 4) educational academic services ( x  = 3.47) respectively. Furthermore, the interview 
results showed that the participants viewed 1) service processes should be adapted to one-stop-service and 
online application should be used to provide students with its flexibility, convenience and fast services, 
including organizing standard procedures with service manual, 2) persons in charge of services should have 
service-mind and good relationship and personality, 3) educational academic services should be improved, 
particularly stable enrollment system, and lastly 4) student affairs services should provide more extra-
curriculum and various academic activities as well as counseling and scholarship services through online 
platforms that will be easily accessed.  
 
Keywords: Bachelor of Business Administration Program, Student’s Satisfaction, Academic Services, Student 

Affairs services  
 

บทน า 
 มหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษาเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งมีภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (4) ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และได้ก าหนดมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศกึษา
ที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554, 2554) 
ซึ่งนอกจากภารกิจด้านวิชาการในการจัดการเรียน การสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศแล้ว
นั้น แต่ยังต้องพัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพก่อให้เกิดความประทับใจ 
และความพึงพอใจแก่นิสิต นักศึกษาหรือผู้มารับบริการด้วย ด้วยเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก จ านวน 72,476 คน (ระบบ
สารสนเทศนิสิต ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ซึ่งจากจ านวนนิสิตแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนหรือ
ผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
ยกระดับการให้บริการนิสิตให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอีกทั้ง เพื่อสร้างความ
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เข้มแข็งและยั่งยืนของการบริหารสามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้สถานการณ์ ของโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภายใต้โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาของมหาวิทยาลัย        
ที่ท าการศึกษา มีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากฐานข้อมูลจ านวนนิ สิต โดยมีนิสิตภาคปกติ 
จ านวน 1,941 คน และภาคพิเศษ จ านวน 1,429 คน รวมทั้งหมด 3,370 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 : ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล)  
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาระงานของงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิต โครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดีว่า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องให้บริการแก่
นิสิตเป็นจ านวนมาก ประกอบกับระบบการบริหารจัดการในหน่วยงานที่ยังขาดประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีแก่นิสิตอย่างท่ัวถึง 
จึงเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการขับเคลื่อนบริหารจัดการหลักสูตรหรือหน่วยงาน อีกทั้ง การให้บริการนิสิตยังไม่ได้มาตรฐานสากล          
จึงมีความจ าเป็นท่ีจักต้องมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาองค์กรให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการบริการนิสิตที่ก าลังเพิ่ม
จ านวนมากขึ้น โดยสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคือ ด้านการบริการนิสิต ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ก่อให้เกิดความ
ประทับใจและเกิดพึงพอใจต่อนิสิตสูงสุด และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นการตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ 3 ประการ ดังนี้ 
 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในเรื่องระบบการบริหารจัดการในภาครัฐ  
โดยมีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้
ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559) 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การพัฒนาระบบกา รให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไทยให้มีความเป็นเลิศ  
ยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ พัฒนานวัตกรรม ให้เข้าถึงง่าย สะดวก หลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561) 
 3) ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา ในเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมี
แนวทางการบริหารและพัฒนา ด้านการบริหารงานท่ัวไป เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงานท้ังระบบ บริหารจัดการแบบ
องค์รวมเชิงรุก ปรับระบบและวิธีการท างานให้รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น 
 จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยในครั้งนี้ อาจสรุปได้ว่าการบริหารจัดการด้านการให้บริการนิสิต ถือเป็นภารกิจ
ส าคัญของหลักสูตรหรือหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อีกทั้งยัง การบริการที่ดีเป็นการอ านวยความสะดวก ให้
นิสิตได้ใช้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น จนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและงานกิจการนิสิต เพื่อจักได้ทราบทัศนคติต่อ
การได้รับบริการของนิสิต ซึ่งจักเป็นข้อมูลพื้นฐานอันส าคัญยิ่งในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
มุ่งสู่การยกระดับการบริการนิสิตที่เป็นเลิศ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ท่ีมีต่อการให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและงาน
กิจการนิสิต  
 2. ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงานบริการ
การศึกษาและงานกิจการนิสิต 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว                     
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 1,930 คน ประกอบด้วย   
 1)  นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ) จ านวน  412 คน 
 2)  นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) จ านวน 1,518 คน 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 1,930 ชุด ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมา จ านวน 1,682 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.15  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีการน าไปตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ และน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเครื่องมือวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่ม              
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ที่มตี่อการให้บริการด้าน
งานบริการการศึกษาและกจิการนสิิต โดย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นค าถามปลายปิด ประกอบกับการประเมินค่า 5 ระดับจากมากท่ีสดุถึงน้อยที่สุด  

2. ค าถามสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิต  เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงาน
บริการการศึกษาและงานกิจการนิสิต 

วิธีวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลู แบ่งออกเป็น 2 วิธีตามลักษณะของเครื่องมือวิจยั ได้แก่ 1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม และ 2) ข้อมูล
จากการสมัภาษณ์กลุม่ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
   ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้คืนมา ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean หรือ x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ 
SD) ดังนี ้
   ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ น าเสนอข้อมูล
ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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   ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาร้อยละ น าเสนอข้อมูลในรูปตาราง

ประกอบค าบรรยายวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในภาพรวม และรายด้านน าเสนอ
ข้อมูล โดยเป็นลักษณะของแบบสอบถามทั้งหมด 16 ข้อ จากการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  จ านวน 4   ข้อ 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    จ านวน 4   ข้อ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านบริการการศึกษา  จ านวน 4   ข้อ 
       ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกิจการนิสิต   จ านวน 4   ข้อ 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ ์
การสัมภาษณ์กลุ่มมีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนิสิต ที่มีต่อการให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและ

กิจการนิสิต โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปีของสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว จากกลุ่มประชากรที่ท าการตอบแบบสอบถาม ดังนี้  

 1) นิสิตภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1-4 (ช้ันปีละ 1 คน) รวมจ านวน   4 คน 
 2) นิสิตภาคพิเศษ ช้ันปีท่ี 1-4 (ช้ันปีละ 3 คน) รวมจ านวน 12 คน 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามปลายเปิด บันทึกเทป (recording) และถอดความ 
(transcribing) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Content Analysis โดยใช้ทฤษฎี Grounded theory ของ Strauss & Corbin  
(1999) เนื่องจากวิธีการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงคุณภาพที่เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยจัดกลุ่ม
ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ น ามาตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต              
ที่มีต่อการให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผล               
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ดังนี ้

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเป็นการวิเคราะห์ค่าจ านวนและหาร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ ช้ันปีที่ก าลัง
ศึกษา ระบบการศึกษา ภูมิภาคที่จบการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ดังนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ใช้บริการเป็นเพศ
ชาย มีจ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และเพศหญิง มีจ านวน 1,413 คน คิดเป็นร้อยละ 84 จึงสรุปได้ว่าผู้ใช้บริการเป็นเพศ
หญิง มากกว่าเพศชาย 
 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามชั้นปีนิสิตที่ก าลังศึกษา สรุปได้
ว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนิสิต ช้ันปีที่ 1 มีจ านวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ นิสิตช้ันปีที่ 2 มีจ านวน 417 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.8 และนิสิตช้ันปีที่ 4 มีจ านวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 (กลุ่มตัวอย่างนิสิตช้ันปีที่ 2 และนิสิตช้ันปีที่ 4          
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มีจ านวนเท่ากัน) นิสิตช้ันปีที่ 3 มีจ านวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และนิสิตช้ันปีอื่น ๆ (ช้ันปีที่ 5) มีจ านวน 3 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 0.2 ตามล าดับ  
 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ด้านระบบการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ พบว่า ผู้ใช้บริการเป็นนิสิตภาคปกติ มีจ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และนิสิตภาคพิเศษมีจ านวน 1 ,383 คน          
คิดเป็นร้อยละ 82.2 สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการที่จ าแนกตามระบบการศึกษา เป็นนิสิตภาคพิเศษ มากกว่านิสิตภาคปกติ 
 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ โดยจ าแนกตามภูมิภาคที่นิสิตจบการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) สรุปได้ว่า นิสิตผู้ใช้บริการมาจากภูมิภาคที่จบการศึกษาท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ภาคกลาง โดยมีจ านวน 1,375 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.7 และจ านวนน้อยที่สุด คือ ภาคเหนือ โดยมีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่มีต่อการให้บริการด้านงานบริการ
การศึกษาและงานกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและงาน
กิจการนิสิต ในภาพรวม มีดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและงาน

กิจการนิสิต โดยรวมและรายด้าน 

ความพึงพอใจ   รวมทุกระดับ  

 N x  SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 1,682 3.54 0.64 มาก 

2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1,682 3.75 0.71 มาก 

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านบริการการศึกษา 1,682 3.47 0.72 ปานกลาง 
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกิจการนิสิต 1,682 3.54 0.63 มาก 

รวม 1,682 3.58 0.57 มาก 

 
จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่มีต่อการให้บริการด้าน

บริการการศึกษาและงานกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา สรุปได้ว่า นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก        

( x  = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย 

ล าดับที่ 1 คือ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x  = 3.75) ล าดับท่ี 2 คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ ( x  = 3.54) และความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกิจการนิสิต ( x  = 3.54) และนิสิตมีความพึงพอใจในระดับ        

ปานกลาง จ านวน 1 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านบริการการศึกษา ( x  = 3.47) โดยสามารถน าเสนอรายละเอียด
ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 



 
 

 509            

 

โมกวิชาการ’64 

 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 (SD ± 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเสมอภาคของการให้บริการตามล าดับ
ก่อน-หลัง อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก เป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (SD ± 0.80) รองลงมา คือ ความสะดวกใน
การที่นิสิตติดต่อขอรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการมาก อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.57 (SD ± 0.81) 
ความคล่องตัว ไม่ซับซ้อนของขั้นตอนในการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการมาก อันดับ 3 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 (SD ± 0.73) และความเหมาะสมของระยะเวลา ความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลาของงานในการให้บริการ มีความ
พึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการปานกลาง อันดับ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 (SD ± 0.77) 
 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
คุณภาพการให้บริการมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 (SD ± 0.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการด้านงานบริการการศึกษา และกิจการนิสิต อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก เป็นอันดับ 1              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (SD ± 0.70) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่อธิบายตอบข้อซักถาม อธิบายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้ค าแนะน า 
และช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการมาก อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82                 
(SD ± 0.80) เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ กริยามารยาท และเป็นกันเองในการให้บริการ อันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (SD ± 0.92) 
และเจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ เต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ อันดับ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 (SD ± 0.90) 
 3) ด้านการให้บริการงานบริการการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิต ด้านการให้บริการงานบริการการศึกษาโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับคุณภาพการให้บริการปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 (SD ± 0.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การด าเนินการด้าน
ค าร้องทั่วไป เช่น การขอเปิดรายวิชา การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา การขอเทียบโอนรายวิชา การเสนอจบการศึกษา และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 (SD ± 0.80) และความพร้อม ทันต่อการขอรับบริการของ
แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 (SD ± 0.81) อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก 
เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ การลงทะเบียนเรียน (การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน
เกิน หรือต่ ากว่าที่ก าหนด ผ่านเอกสาร) มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการมาก เป็นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 
(SD ± 0.89) และการด าเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอบ มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการปานกลาง เป็นอันดับ 3 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (SD ± 1.01) 
 4) ด้านการให้บริการงานกิจการนิสิต 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิต ด้านการให้บริการงานบริการการศึกษาโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับคุณภาพการให้บริการมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 (SD ± 0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การด าเนินการด้าน            
ค าร้องทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับงานกิจการนิสิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 (SD ± 0.80) อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก เป็นอันดับ 1 
รองลงมา คือ การด าเนินการขอหน่วยกิจกรรม ตรวจสอบหน่วยกิจกรรมนิสิต และบันทึกหน่วยกิจกรรมที่อยู่ในความดูแลของ
หลักสูตร ในระบบ Transcript กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (SD ± 0.83) อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก เป็นอันดับ 2 
และการให้บริการข้อมูล/ด าเนินการ ด้านทุนการศึกษาทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย และสวัสดิการของนิสิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.51 (SD ± 0.80) อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก เป็นอันดับ 3 ส่วนความหลากหลายของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และ/หรือโครงการพัฒนานิสิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (SD ± 0.98) อยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก ซึ่งเป็นล าดับสุดท้าย 



 
 

 510            

 

โมกวิชาการ’64 

 โดยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ด้านบริการการศึกษาและกิจการนิสิตทั้งหมด 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x =3.75)  

2) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ( x = 3.54) 3) ด้านการให้บริการงานกิจการนิสิต ( x =3.54) และ 4) ด้านการ

ให้บริการงานบริการการศึกษา ( x = 3.47) เรียงตามล าดับ 
 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นิสิต เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการด้านงานบริการ
การศึกษาและงานกิจการนิสิต โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคจากทฤษฎี Grounded 
theory การน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งพบว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อ การให้บริการ              
งานบริการการศึกษาและงานกิจการนิสิต 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา  2) 
ความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้บริการงานกิจการนิสิต และ 3) ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อผู้ให้บริการด้านงานบริการการศึกษา
และงานกิจการนิสิต ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา จากการสัมภาษณ์นิสิตผู้ใช้บริการ สามารถสรุป
ประเด็นย่อยเป็น 2 ด้าน ดังนี ้
 2.1.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการ 
       นิสิตมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ไ ด้แก่ สาขาวิชาฯ หรือ
หน่วยงานควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีการจัดท ากระบวนงาน  รวมถึง
การแจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างอย่างชัดเจน 
และง่ายต่อความเข้าใจของนิสิต อีกท้ัง มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสาขาวิชาฯ กับนิสิตที่หลากหลายในเรื่องการตอบค าถาม 
การให้ค าปรึกษา การประชาสัมพันธ์ทางด้านงานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต ซึ่งนอกจากการให้นิสิตติดต่อทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนกลางของสาขาฯวิชา ยังต้องมีการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีนิยมใช้ติดต่อกันอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบาย และความรวดเร็วในการให้บริการ 
 2.1.2 ด้านการให้บริการงานบริการการศึกษา สามารถสรุปข้อย่อย ได้ 2 ประการ ดังนี้  
  1) ด้านระบบลงทะเบียนเรียนที่ไม่เสถียรหรือระบบเครือข่ายล่มในช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนของนิสิต เจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวข้องควรประสานงานแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะไปยังกองบริหารการศึกษา และ/หรือส านักบริการคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบเครือข่ายการลงทะเบียนเรียนให้มีเสถียรภาพมากข้ึน 
  2) ด้านการด าเนินการจัดและการประกาศตารางเรียน ตารางสอบ มีความล่าช้า เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ควรวางแผนและจัดด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จและ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนก าหนดการลงทะเบียนวันแรก และก าหนดการสอบกลางภาค
และการสอบไล่วันแรกประจ าภาคเรียนนั้น ๆ นอกจากนั้น ควรมีการพิจาณาความเหมาะสมของการจัดช่วงเวลาในการสอบ และ
ระยะเวลาในการท าข้อสอบของนิสิตที่ไม่น้อยเกินไป เช่น วิชาที่ต้องมีการค านวณ เป็นต้น และควรปรับปรุงตารางสอบ โดยไม่ควร
จัดรายวิชาที่มีเนื้อหายากในวันเดียวกัน 
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 2.2 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้บริการงานกิจการนิสิต สามารถสรุปข้อย่อย ได้ 4 ประการ ดังน้ี   
  1) สาขาวิชาฯ ควรจัดกิจกรรมเเนะเเนวที่เกี่ยวข้องการฝึกงาน เเละสายงานการประกอบอาชีพในอนาคต       
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเอกในหลักสูตรที่ เปิดจัดการเรียน การสอน โดยวิทยากร ซึ่ งเป็นผู้ เ ช่ียวชาญ หรือบุคคลที่                       
ประสบความส าเร็จ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือผู้ประกอบอาชีพ หรือตัวแทนสถานประกอบการ ในสายวิชาชีพน้ัน ๆ 
  2) สาขาวิชาฯ ควรจัดกิจกรรมศึกษา ดูงานในเส้นทางสถานท่ีท่องเที่ยว และโรงแรมหรือสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานสากล เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยวจริงและสถานประกอบการจริง อันจะเป็นการ
เพิ่มพูนทักษะในด้านอุตสาหกรรมบริการ  
  3) สาขาวิชาฯ ควรจัดกิจกรรมทางด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 
  4) สาขาวิชาฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการแนะแนวและทุนการศึกษา แก่นิสิตอย่างทั่วถึง และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีนิสิตเข้าถึงง่ายในยุคปัจจุบัน  
 2.3 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อผู้ให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและงานกิจการนิสิต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ควรมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการคบคุมอารมณ์หรือ
การแสดงออกที่เหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเหมาะสม มีความเป็นกันเองในการให้บริการแก่นิสิต นอกจากนี ้ผู้ให้บริการ
ควรมีความพร้อมในการให้บริการนิสิต เมื่อนิสิตมาขอรับบริการและควรอ านวยความสะดวกให้นิสิตสามารถติดต่อขอรับบริการได้
หลากหลายช่องทาง และควรระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการ
ให้บริการ และเพื่อท่ีจะช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาและกิจการนิสิตที่เกิดได้อย่างทันถ่วงที หรือ
อยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่มีต่อ
การให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและงานกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปผลการวิจัย 
สามารถสรุปได้ 2 ประการ ดังนี้ 
   1. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านบริการการศึกษาและกิจการนิสติ 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตที่มีต่อการให้บริการด้านงานบริการ
การศึกษาและงานกิจการนิสิต พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน และรายข้อ มีท้ังหมด 
4 ด้าน ได้แก ่
  1.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ซึ่งนิสิตมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการมาก ได้แก่ อันดับที่ 1 ความเสมอภาคของ

การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ( x  = 3.65) อันดับที่ 2 ความสะดวกในการที่นิสิตติดต่อขอรับบริการ ( x  = 3.57) อันดับที่ 3 

ความคล่องตัว ไม่ซับซ้อนของขั้นตอนในการให้บริการ ( x  = 3.50) และข้อที่นิสิตมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการ

ปานกลาง คือ ความเหมาะสมของระยะเวลา ความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลาของงานในการให้บริการ ( x  = 3.43) 
  1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก โดย
พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่

มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการด้านงานบริการการศึกษา และกิจการนิสิต ( x  = 3.95) 2) เจ้าหน้าท่ีอธิบายตอบข้อซักถาม 
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อธิบายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้ค าแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ( x  = 3.82) และ 3) เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ 

กริยามารยาท และเป็นกันเองในการให้บริการ ( x  = 3.66) ตามล าดับ และอันดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจ 

และความพร้อมในการให้บริการ ( x  = 3.58) 
  1.3 ด้านการให้บริการงานบริการการศึกษา โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการ

ปานกลาง โดยพบว่า การให้บริการระดับคุณภาพอันดับสูงสุดได้แก่ การด าเนินการด้านค าร้องทั่วไป ( x  = 3.56) เช่น การขอเปิด
รายวิชา การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา การขอเทียบโอนรายวิชา การเสนอจบการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

บริการการศึกษา และความพร้อม ทันต่อการขอรับบริการของแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษา ( x  = 3.56) 

รองลงมา คือ การลงทะเบียนเรียน ( x  = 3.55) มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการมาก และการด าเนินการจัดตาราง

เรียน ตารางสอบ มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการปานกลาง ( x  = 3.21) ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย 
  1.4 ด้านการให้บริการงานกิจการนิสิต โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการมาก 
โดยพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการมาก จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) การด าเนินการด้านค าร้องทั่วไป              

ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนิสิต ( x = 3.57) 2) การด าเนินการขอหน่วยกิจกรรม ตรวจสอบหน่วยกิจกรรมนิสิต และบันทึก               

หน่วยกิจกรรมที่อยู่ในความดูแลของหลักสูตร ในระบบ Transcript กิจกรรม ( x = 3.52) 3) การให้บริการข้อมูลและด าเนินการ 

ด้านทุนการศึกษาทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และสวัสดิการของนิสิต ( x = 3.51) ตามล าดับ ส่วนความหลากหลายของการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ/หรือโครงการพัฒนา นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการปานกลาง ซึ่งเป็นล าดับ

สุดท้าย ( x  = 3.33) 
 2. ความคิดเห็นท่ีเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการงานบริการการศึกษาและกิจการนสิิต 
  ผลสรุปการวิจัยด้านความคิดเห็นที่เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการงานบริการการศึ กษาและ
กิจการนิสิต มีทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 
 2.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เสร็จภายในระยะเวลาเวลา           
ที่รวบรัด (One-Stop-Service) โดยควรน าระบบออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อให้บริการนิสิตได้อย่างคล่องตัว 
สะดวก รวดเร็ว และมีการจัดท ากระบวนงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน (Flowchart) ที่สรุปเนื้อหา และคู่มือการใช้บริการ
ส าหรับนิสิตในเรื่องต่าง ๆ ที่อ่านเข้าใจง่าย มีความชัดเจน  
 2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการควรมีจิตบริการ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล่าวคือ ต้องท างาน
ด้วยหัวใจบริการ มีความเต็มใจในการให้บริการ ความสามารถในการคบคุมอารมณ์หรือการแสดงออกที่เหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาสุภาพเหมาะสม มีความเป็นกันเองในการให้บริการแก่นิสิต และผู้ให้บริการควรมีความพร้อมในการให้บริการนิสิต เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกว่าติดต่อเข้าถึงบริการง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็วในการให้บริการ  
 2.3 ด้านการให้บริการงานบริการการศึกษา  

 2.3.1 ควรปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายการระบบลงทะเบียนเรียนให้มีเสถียรภาพมากข้ึน 
  2.3.2 ควรวางแผนและจัดด าเนินการจัดท าและประกาศตารางเรียน ตารางสอบ ให้แล้วเสร็จอย่างทันก าหนด
และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็ว นอกจากนั้น ควรมีการพิจาณาความเหมาะสมของการจัดช่วงเวลาใน
การสอบ และระยะเวลาในการท าข้อสอบของนิสิตที่ไม่น้อยเกินไป รวมทั้งควรปรับปรุงตารางสอบ โดยไม่ควรจัดรายวิชาที่มีเนื้อหา
ยากในวันเดียวกัน 
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 2.4. ด้านการให้บริการงานกิจการนิสิต ควรมุ่งให้ความส าคัญกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการที่
หลากหลาย โดยค านึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เสริมทักษะชีวิตและสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของนิสิตใน
อนาคต นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการแนะแนวและทุนการศึกษา แก่นิสิตอย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีนิสิตเข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
1. อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต ที่มีต่อ
การให้บริการด้านงานบริการการศึกษาและงานกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า มีประเด็น
อภิปรายผล 4 ประเด็น ดังนี ้1) ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจา้หน้าท่ีให้บริการ 3) ด้านงานการบริการ
การศึกษา และ 4) แนวทางในการพัฒนางานกิจการนิสิต 
 1.1 ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บริการ  

 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเสมอ
ภาคของการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ความสะดวกในการที่นิสิตติดต่อขอรับบริการ และความคล่องตัว ไม่ซับซ้อนของขั้นตอน
ในการให้บริการ ซึ่งนิสิตมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพการให้บริการมาก ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว มีการประชุม วางแผนการท างานในส่วนฝ่ายการศึกษาและกิจการนิสิตได้อย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการท างาน ชัดเจน 
ส่งผลให้การด าเนินงานในการบริการนิสิตในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม นิสิตมีความพึงพอใจปานกลาง   
ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา ความรวดเร็ว และทันเวลา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะหลักสูตรมีนิสิตเป็นจ านวนมาก ทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ จึงท าให้เกิดปัญหาในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใช้บริการงานบริการการศึกษาของนิสิตหลายคนใน
ช่วงเวลาเดียวกัน อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาคือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวบรัด และจัดท าคู่มือ
การใช้บริการส าหรับนิสิตในเรื่องต่าง ๆ ท่ีอ่านเข้าใจง่าย มีความชัดเจน รวมถึงการแจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างอย่างชัดเจน และง่ายต่อความเข้าใจของนิสิต อีกทั้ง ควรน า
ระบบออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการนิสิต โดยเฉพาะ
การติดต่อสื่อสารภายในในหลักสูตร และกับนิสิต ควรผ่านช่องทางออนไลน์ที่นิยมใช้ติดต่อกันอย่างแพร่หลาย เช่น Website, 
Facebook และ Line Application เป็นต้น ซึ่งอาจเพิ่มความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการให้บริการ และนิสิตสามารถเข้าถึง
บริการได้ง่ายและทั่วถึงกัน อันจะเป็นการส่งผลให้นิสิตมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการได้รับบริการงานบริการการศึกษาและกิจการ
นิสิต ผลการศึกษาจากการวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ สมพร ภูช านิ (2552) พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความคิดเห็นและเสนอแนะต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา ด้านวิธีการและขั้นตอนการ
ให้บริการ ว่าควรปรับปรุงขั้นตอนของการให้บริการการศึกษาให้เสร็จภายในเวลาที่รวบรัดและรวดเร็ว และด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารและค าปรึกษาแนะแนว ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของงานบริการการศึกษาให้รวดเร็ว สม่ าเสมอ และหลาย
ช่องทาง เช่น ติดประกาศหลาย ๆ บอร์ด เสียงตามสายของมหาวิทยาลัย และจัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์             
ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง  
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 1.2 ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการ มาก
ทุกข้อ เป็นที่น่าสนใจว่าในการศึกษาความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน นิสิตมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่วนมากมีความรู้ ความเข้าใจในภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ให้บริการ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การลาออกหรือโยกย้ายหน้าที่น้อยที่สุด จึงท าให้เจ้าหน้าที่ส่วนมากมีประสบการณ์การ
ท างาน จึงให้บริการนิสิตได้ดี จากผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ พบว่ า การที่ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ             
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้บริการประดุจดั่งพี่ช่วยเหลือน้อง ท าให้นิสิตเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการได้รับบริการ เป็นปัจจัย
ส าคัญส่งผลให้นิสิตมีความต้องการเข้าใช้บริการด้านงานบริการการศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ     
การขอจบการศึกษา การด าเนินการค าร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนิสิต เป็นต้น และด้านงานกิจการนิสิต เช่น การขอ
ความช่วยเหลือ ค าแนะน า ปรึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น เมื่อนิสิตได้รับบริกา รที่ดี ได้รับความ
ช่วยเหลือตามจุดประสงค์ที่นิสิตติดต่อขอรับบริการ นอกจากจะส่งผลให้นิสิตมีความพึงพอใจในการใช้บริการงานบริการการศึกษา 
ยังท าให้นิสิตมีแนวทางในการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนได้ถูกต้องเหมาะสม มีก าลังใจในการเรียน จึงกล่าวได้ว่า 
งานบริการการศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการส่งผลให้นิสิตส าเร็จการศึกษาและมีชีวิตการเรียนที่ดีได้  
 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า นิสิตบางคนต้องการให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาการบริการ
แก่นิสิตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรศึกษาหาความรู้ความสามารถในวิชาชีพเพิ่มเติม เช่น ความรู้  
ในทฤษฎี ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง การมีความรู้ทางจิตวิทยาหรือความรู้ทางวิชาการในการให้ปรึกษาแก่
นิสิตในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากน้ัน ผู้ให้บริการควรมีจิตบริการ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี กล่าวคือ มีความเต็มใจในการให้บริการ มีการแสดงออกที่เหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ มีความเป็นกันเองในการ
ให้บริการแก่นิสิต และผู้ให้บริการควรมีความพร้อมในการให้บริการนิสิต เมื่อนิสิตมาขอรับบริการและควรอ านวยความสะดวก            
ให้นิสิตสามารถติดต่อขอรับบริการได้หลากหลายช่องทาง เช่น การให้นิสิตพบด้วยตนเอง โทรศัพท์ หรือการติดต่อทางออนไลน์     
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกว่าติดต่อเข้าถึงบริการง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็วในการให้บริการ อีกทั้งเพื่อท่ีจะช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาและกิจการนิสิตที่เกิดได้อย่างทันถ่วงที หรืออยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ การให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นหัวใจส าคัญของหน่วยงาน ที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ 
มีทัศนคติที่ดี ท้ังยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานอีกด้วย  
 การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ สมพร ภูช านิ (2552) ท่ีพบว่า ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ควรมีมนุษยสัมพันธ์และแนะน านักศึกษาที่ มาขอรับ
บริการด้วยวาจาไพเราะ ยิ้มแย้ม ไม่ปัดความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าท่ี  
 1.3 ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง เป็นที่สังเกตว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับอีก 3 ด้าน งานบริการการศึกษาเป็นเพียงด้านเดียวที่นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่า งานบริการการศึกษาเกี่ยวข้องกับการศึกษาของนิสิตโดยตรงและนิสิตเข้าบริการอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน การจัดสอบ การลงทะเบียน ค าร้องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น และนิสิต
แต่ละสาขามีจ านวนมาก อาจเป็นผลท าให้การบริการด้านงานบริการการศึกษาแก่นิสิตไม่ทั่วถึง และด าเนินการล่าช้า ไม่ได้รับความ
สะดวกตามความต้องการในการเข้ารับบริการของนิสิต จึงส่งผลต่อการบริหารจัดการในภาพรวม สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสัมภาษณ์ ที่พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ มี 2 ประการ คือ 1) ระบบลงทะเบียนเรียนที่ไม่เสถียรหรือระบบ
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เครือข่ายล่มในช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน 2 ) การด าเนินการจัดและการประกาศตารางเรียน ตารางสอบ มีความล่าช้า รวมทั้ง
ระยะเวลาในการท าข้อสอบวิชาค านวณน้อยเกินไป และจัดรายวิชาที่มีเนื้อหายากในวันเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการสอบของ
นิสิต ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ แสงแข โคละทัต (2554) ที่พบว่า นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์            
มีความเห็นว่า การให้บริการของกองบริการการศึกษา มีความเหมาะสมเพียงระดับปานกลาง ทั้งด้านการรับสมัครและการรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษา ด้านจัดตารางสอนและตารางสอบ ด้านการลงทะเบียนเรียน  

 1.4 แนวทางในการพัฒนางานกิจการนิสิต 
 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจการนิสิต อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเป็น
เพราะว่า นิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมาจากสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  มีการร่วมวางแผน ด าเนินงานและก าหนดแผน
ระยะเวลาความส าเร็จของงานได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการข้อมูลด้านกิจการนิสิตอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ในภาพรวม
นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก แต่ในด้านความหลากหลายของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ/หรือโครงการพัฒนา  นิสิต          
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพการให้บริการปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทางสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวควรมุ่งให้
ความสนใจพัฒนาปรับปรุงด้านนี้ให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น จากผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ และในฐานะที่ผู้วิจัย             
มีประสบการณ์ในการท างานด้านบริการการศึกษาและกิจการนิสิตของหลักสูตรที่ท าการวิจัย จึงขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนา
กิจการนิสิต 4 ด้าน คือ  
  1) ควรจัดกิจกรรมเเนะเเนวท่ีเกี่ยวข้องการฝึกงาน เเละการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเชิญวิทยากร ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญ หรือบุคคลที่ประสบความส าเร็จ หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง หรือผู้ประกอบอาชีพ หรือตัวแทนสถานประกอบการ                
ในสายวิชาชีพน้ัน ๆ  
  2) ควรจัดกิจกรรมศึกษา ดูงานในเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรมหรือสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานสากล เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานท่ีท่องเที่ยวจริงและสถานประกอบการจริง  
  3) ควรจัดกิจกรรมทางด้านจิตอาสา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม อันเป็น
การพัฒนา ปลูกฝัง ให้นิสิตมีจิตอาสา หรือจิตบริการสาธารณะ  
  4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการแนะแนวและทุนการศึกษา แก่นิสิตอย่างทั่วถึง และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีนิสิตเข้าถึงง่ายในยุคปัจจุบัน เช่น Facebook, Instagram และ Line Official เป็นต้น  
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อจ ากัด คือ การท าวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการส ารวจข้อมูลในช่วงของหนึ่งปีการศึกษา ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและการเข้ามาศึกษาของนิสิตในแต่ละรุ่น หากมีการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา
เพิ่มเติม 3 ประการ ดังนี้ 1) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานบริการการศึกษาและงานกิจการนิสิต 2) การพัฒนาการปฏิบัติงาน
บริการการศึกษาสู่รูปแบบออนไลน์ และ 3) การพัฒนารูปแบบการให้บริการคุณภาพแก่นิสิต ด้านงานบริการการศึกษาและกิจการ
นิสิต 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้ งนี้ ได้ รับทุนสนับสนุนจากโครงการจัดตั้ งภาควิชาอุตส าหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ด าเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้ความกรุณา
เสียสละเวลาอันมีค่าเมตตาถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขงานด้วยดี
ตลอดมา ตลอดจนนิสิตที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันสร้าง
งานวิจัยฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 4 ปี  
Graduation Rate Analysis within 4 Years 
วีรินภ์ อาจหาญ1*  
Veerin Arthan1* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลา 4 ปี ของสาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้ผู้บริหารหลักสูตรทราบถึงปัจจัยในการ
ส าเร็จการศึกษา ลดจ านวนการส าเร็จการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   
โดยมีเป้าหมายให้สามารถเพิ่มจ านวนอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะ 4 ปี มากขึ้นหรือครบร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา ของกลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของสาขาวิชาฯ ในช่วง             
ปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2559 จ านวนรวมทั้งสิ้น 398 คน มาวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการส าเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยของเกรด
เฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยจ าแนกตามประเภทการรับเข้าและเพศของนักศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราการส าเร็จการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมี
อัตราส าเร็จการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 50 เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคะแนน 2.50 -2.99 
คดิเป็นร้อยละ 42 และมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 3.00 อยู่ที่ร้อยละ 28 ตัวแปรด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ย
สะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษากลุ่มนี้ที่ค่าทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ การส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 
1 Institute of Engineering Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province, Thailand, 30000 
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Abstract 
This research aimed to study graduation rate of undergraduate students in Telecommunication 

Engineering,  Institute of Engineering,  Suranaree University of Technology.  To provide information to the 
curriculum administrator in terms of graduation factors, reduce over time graduation rate, and be the roadmap 
for curriculum improvement to achieve 100% in time graduation within four years were needed.  The sample 
was students who graduated within 4 years during the academic year at 2012 to 2016.  Information of 398 
students was obtained from database of the Education Service Center. Analyzed data on graduation rate was 
data, average cumulative GPA at graduations classified by type of admission and gender of students.                              
The statistical parameters were frequency, percentage, mean and standard deviation.  Based on the results,                   
it was found that graduation rate within 4 years of undergraduate students in Telecommunication Engineering 
was satisfied graduation rate of more than 50 percent.  The cumulative grade point average of 42 percent of 
students were in the range of 2. 50- 2. 99, and 28 percent of students was graduated with a cumulative GPA 
higher than 3. 00.  Gender parameter was found to not correlate with the cumulative grade point average                          
at confidence level of 0.05. 
 

Keywords : Graduation, Telecommunication Engineering, Suranaree University of Technology 

 

บทน า  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายแยกเป็นสาขาวิชา (ค าว่า 

สาขาวิชาจะเทียบเท่ากับ ภาควิชาของมหาวิทยาลัยทั่วไป) ซึ่งในหนึ่งสาขาวิชารับผิดชอบการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ภายใต้การบริหาร
จัดการของ ส านักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ส านักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้รวมทั้ง 15 สาขาวิชา สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม
ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี รวมเป็นส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา ซึ่งส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีระบบการศึกษาเป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิต แบบไตรภาค   
ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กล่าวคือ 1 ปีการศึกษา มี 
3 ภาคการศึกษา โดยเป็นภาคบังคับท้ัง 3 ภาคการศึกษา  

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหน่วยงานหนึ่งในส านักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2533 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2536 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2538 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิศ วกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
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บัณฑิตศึกษา มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จนถึงปีการศึกษา 2559 แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,332 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน 86 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 17 คน  

ทั้งนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) โดยในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษา           
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้ต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00            
โดยมีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษา รวมทั้งสิ้น 398 คน จ าแนกตามสถานภาพการศึกษาการส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปี มีร้อยละดังนี้ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 46 คน ร้อยละ 46.96 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 72 คน ร้อยละ 
73.47 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 84 คน ร้อยละ 84.00 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 102 คน ร้อยละ 79.07 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 94 คน ร้อยละ 74.60 ซึ่งในข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษานี้ ไม่ได้นับรวมจ านวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการหรือลาออกจากการเป็น
นักศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยในการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ภายใน 4 ปี โดยผู้วิจัยเห็นความส าคัญของ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อลดจ านวนการส าเร็จการศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การศึกษา เพิ่มจ านวนการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาภายใน 4 ปี โดยมีเป้าหมายให้สามารถเพิ่มจ านวนอัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะ 4 ปี มากขึ้นหรือครบร้อยละ 100 และเพื่อเป็นแนวทางให้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพื่อศึกษาอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ตามเกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากร  
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีเคยศึกษาอยู่ในช่วงภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 ถึง ภาคการศึกษา 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวนนักศึกษา 398 คน ซึ่งจ านวนนี้ไม่ได้รวมนักศึกษาที่พ้นสภาพการหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา                    
แต่เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิซึ่งได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (2564) ปัจจัย/ตัวแปร ได้เลือกจากข้อมูลที่มีและได้เพิ่มข้อมูลที่มีในฐานข้อมูล ซึ่งได้กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดังนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12 
ภาคการศึกษา ประเภทการรับเข้า ภาคการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และหน่วยกิตท่ีได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ครั้งนี้ มาจากข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (2564) โดยเป็นข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ที่เข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยข้อมูล ประเภทการรับเข้า ภาคการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และหน่วยท่ีกิตที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยน าข้อมูลที่ได้ตามแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 

 
 



 
 

 520            

 

โมกวิชาการ’64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยผู้วิจัยด าเนินการแจกแจงข้อมูลดังนี้ 
1) จ าแนกข้อมูลตามสถานภาพทางการศึกษา เพื่อหาจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี 
2) จ าแนกข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี เพื่อหาอัตราการส าเร็จการศึกษาระหว่างเพศชาย

และเพศหญิง 
3) จ าแนกอัตราการส าเร็จการศึกษาของเพศชายต่อจ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพศชาย 
4) จ าแนกอัตราการส าเร็จการศึกษาของเพศหญิงต่อจ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพศหญิง 
5) จ าแนกข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาตามช่วงระดับคะแนน 
6) จ าแนกข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาตามประเภทการรับเข้า 
7) จ าแนกข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาตามเพศ 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ Data Mining ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในการจัดการกับ

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มาเป็นวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้ท าการเลือกตัวแปรที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Cleaning) ที่ได้รับจากแหล่งทุติยภูมิ เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์บริการ
การศึกษา มานั้น เป็นข้อมูลที่ต้องผ่านกระบวนการ Data Mining เพื่อจัดการข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ โดยเลือกเฉพาะตัวแปร
ส าคัญที่คาดว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และเป็นตัวแปรที่มีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษา ซึ่งใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 2012 ในการการประมวลผลข้อมูลผ่าน Data Analysis สูตรการค านวณหาค่าต่าง ๆ และการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ  

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- เพศ 
- จังหวัด 
- ศาสนา 

ข้อมูลการศึกษาของนักศึกษา 
- ประเภทการเข้า 
- ประเภทการเลือกสาขา 
- จ านวนหนว่ยกิตที่ลงทะเบียน 
- จ านวนภาคการศึกษา 
- จ านวนกิตที่ลงทะเบียนแต่ละภาค 
- จ านวนหนว่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา 
- เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อแรกเข้า 
- เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา 
- เกรดเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคการศึกษา 
 

ระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี 
หรือไม่ 
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4. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
อธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลและลักษณะกลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ท าการวิเคราะห์ 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ศึกษาเฉพาะปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล และตัวแบบที่เพิ่มปัจจัยข้อมูล
คุณภาพการศึกษา จากการวิเคราะห์ที่น าเสนอในรูปแบบตารางหรือกราฟ และการทดสอบสมมติฐาน เพศมีผลต่อคะแนนเฉลี่ย
สะสมที่แตกต่างกัน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ฟังก์ชัน Data Analysis t-Test: Two-Sample Assuming Unequal 
Variances 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยข้อมูลนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสถานภาพการเข้าศึกษา พบว่า ร้อยละนักศึกษา           
ที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ในปีการศึกษา 2555 มีร้อยละ 49.46 ปีการศึกษา 2556 มีร้อยละ 73.47 ปีการศึกษา 2557 มีร้อย
ละ 84.00 ปีการศึกษา 2558 มีร้อยละ 79.07 ปีการศึกษา 2559 มีร้อยละ 74.60 มีแนมโน้มการส าเร็จการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์การศึกษาภายใน 4 ปี ค่อนข้างสูงขึ้น และมีอัตราการพ้นสภาพนักศึกษาลดลง ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  แสดงร้อยละของนักศึกษาท้ังหมดจ าแนกตามสถานภาพการศึกษา 

 
ผลการวิจัยข้อมูลนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของสาขาวิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 398 คน มาจ าแนกตามเพศ   
โดยผลที่ได้คือ มีจ านวนนักศึกษาและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 12 ภาคการศึกษา ดังนี้ เพศชายมีจ านวน 173 คน     
คิดเป็นร้อยละ 43.47 และเพศหญิงมีจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.63 การส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของเพศหญิง มีอัตรา
การส าเร็จการศึกษาสูงกว่าเพศชาย ดังภาพท่ี 2 

49.46

73.47
84.00 79.07 74.60

25.81

20.41
12.00 13.9524.73

5.10
4.00

5.43

5.56

1.02 1.55

19.84

0%
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40%

60%

80%

100%

2555 2556 2557 2558 2559

ร้อยละของนักศึกษาท้ังหมดจ าแนกตามสถานภาพการศึกษา

ก าลังศึกษา

ลาออกและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ส าเร็จการศึกษาหลัง 4 ปี

ส าเร็จการศึกษาใน 4 ปี
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ภาพที่ 2  แสดงจ านวน ร้อยละนกัศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาภายใน 4 ปี จ าแนกตามเพศ 

 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี จ าแนก ตามเพศและ         

ปีการศึกษาแรกเข้า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงว่า เพศใดมีอัตราการส าเร็จการศึกษามากน้อยกว่ากัน โดยผู้วิจัยน าข้อมูลจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของนักศึกษาเพศชายเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพศชาย และน าข้อมูลจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของนักศึกษาดพศหญิงเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพศหญิง พบว่า อัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลาของเพศหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย ยกเว้นปีการศึกษา 2558 ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี จ าแนกตามเพศ 
 

จ านวนนักศึกษา, ร้อยละการส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี จ าแนกตามเพศ

เพศชาย เพศหญิง

255, 56.50
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ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี จ าแนกตามเพศ

หญิง

ชาย

173, 43.50 
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ตารางที่ 1  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามภาคการที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาแรกเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 
จ านวนภาคศึกษาที่ใช้ส าเร็จการศึกษา ภายใน 4 ปี       

ภาคการศึกษาที่ 10 - 1 1 1 1 4 
ภาคการศึกษาที่ 11 29 40 63 66 47 244 
ภาคการศึกษาที่ 12 17 31 20 35 46 150 

รวม 46 72 84 102 94 398 
ร้อยละของจ านวนภาคศึกษาที่ใช้ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ป ี       

ภาคการศึกษาที่ 10 - 1.39 1.19 0.98 1.06 1.00 
ภาคการศึกษาที่ 11 63.04 55.56 75.00 64.71 50.00 61.31 
ภาคการศึกษาที่ 12 36.96 43.06 23.81 34.34 48.94 37.69 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีใช้ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 398 คน จ าแนกตามจ านวนภาคการศึกษาที่ใช้ส าเร็จ
การศึกษา พบว่า มีนักศึกษาที่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่สั้นที่สุดในภาคการศึกษาที่ 10 (3 ปี 1 ภาคกา รศึกษา) มี
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามากที่สุดภายในภาคการศึกษาที่ 11 (3 ปี 2 ภาคการศึกษา) 
มีจ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.31 และส าเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 12 หรือภายใน 4 ปี (3 ปี 3 ภาคการศึกษา) 
มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69  
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามปีการศึกษาและเพศ 

 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและคะเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามปีการศึกษาและเพศ  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

N x̅ N x̅ N x̅ N x̅ N x̅ N x̅ 

ชาย 21 2.80 29 2.71 36 2.86 43 2.81 44 2.72 173 2.78 
2.00-2.49 7 2.39 5 2.35 5 2.44 12 2.33 13 2.31 42 2.35 

2.50-2.49 6 2.67 19 2.67 21 2.74 14 2.69 21 2.71 81 2.70 

3.00-3.49 6 3.16 5 3.21 6 3.12 14 3.16 8 3.16 39 3.16 

3.50-4.00 2 3.60   4 3.60 3 3.73 2 3.72 11 3.66 
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส าเร็จการศึกษาในช่วงคะแนน 2.00-2.49 จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ในช่วงคะแนน 2.50-2.99 จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ในช่วงคะแนน 3.00-3.49 จ านวน     
95 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ในช่วงคะแนน 3.50-4.00 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ท้ังเพศชายและ
เพศหญิงส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาท่ีช่วงคะแนน 2.50-2.99 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเมื่อส าเร็จการศึกษาของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 3  แสดงผลจากการทดสอบ t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances หาความสัมพันธ์ด้านเพศต่อเกรด
เฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษา 

  

ตารางที่ 2  (ต่อ) แสดงจ านวนและเกรดเฉลีย่สะสมเมื่อส าเร็จการศกึษา จ าแนกตามปีการศึกษาและเพศ 

ช่วงคะแนน 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

N x̅ N x̅ N x̅ N x̅ N x̅ N x̅ 

หญิง 25 2.68 43 2.68 48 2.85 59 2.82 50 2.62 225 2.74 
2.00-2.49 9 2.29 18 2.36 9 2.37 14 2.36 25 2.34 75 2.35 

2.50-2.49 9 2.72 16 2.74 18 2.69 27 2.75 17 2.69 87 2.72 

3.00-3.49 7 3.15 8 3.18 20 3.16 14 3.17 7 3.28 56 3.18 

3.50-4.00   1 3.63 1 3.99 4 3.67 1 3.87 7 3.74 

ผลรวมทั้งหมด 46 2.74 72 2.69 84 2.85 102 2.82 94 2.67 398 2.76 

2.00-2.49 16 2.33 23 2.36 14 2.40 26 2.35 38 2.33 117 2.35 

2.50-2.49 15 2.70 35 2.70 39 2.72 41 2.73 38 2.70 168 2.71 

3.00-3.49 13 3.15 13 3.19 26 3.15 28 3.16 15 3.22 95 3.17 

3.50-4.00 2 3.60 1 3.63 5 3.68 7 3.70 3 3.77 18 3.69 

 

 2555   2556  2557  2558  2559  รวม  

  ชาย หญิง  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
Mean 2.80 2.68  2.71 2.68 2.86 2.85 2.81 2.82 2.72 2.62 2.78 2.74 
Variance 0.176 0.142  0.081 0.129 0.122 0.139 0.187 0.146 0.147 0.150 0.145 0.148 
Observations 21 25  29 43 36 48 43 59 44 50 173 225 
Hypothesized Mean 
Difference 0  

 
0  0  0  0  0   

df 41   68  78  84  91  372   
t Stat 1.011   0.359  0.087  -0.057  1.236  1.029   
P(T<=t) one-tail 0.159   0.360  0.466  0.477  0.110  0.152   
t Critical one-tail 1.683   1.668  1.665  1.663  1.662  1.649   

P(T<=t) two-tail 0.318    0.721   0.931   0.955   0.219   0.304   

t Critical two-tail 2.020    1.995   1.991   1.989   1.986   1.966   
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 วิจัยทดสอบ t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances หาความสัมพันธ์ด้านเพศต่อเกรดเฉลี่ยสะสมที่
ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2556 ที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาของทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน โดยมีผลค่า P-value 
มากกว่า 0.05 ในทุกปีการศึกษา สรุปได้ว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 และส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี 
 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามประเภทการรับเข้า 

ประเภทการรับ จ านวน (คน)  GPAX      SD     MAX     MIN 
ทุนศักยบัณฑิต 2 3.71 0.40 3.99 3.43 
ทุน 84 พรรษา 9 3.17 0.34 3.63 2.55 

โควตาดนตรีและนาฎศิลป ์ 1 3.06 - 3.06 3.06 
โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 2.98 - 2.98 2.98 

โควตาโรงเรียน 124 2.81 0.37 3.71 2.10 
โควตาวิชาสามัญ 3 2.79 0.36 3.10 2.39 

โควตาผู้พิการ 1 2.79 - 2.79 2.79 
โควตาจังหวัด 105 2.75 0.36 3.84 2.13 
โควตานักกีฬา 6 2.74 0.58 3.70 2.10 

โควตาพิเศษ/โควตารอบพิเศษ 9 2.73 0.44 3.20 2.28 
Admissions 49 2.72 0.33 3.55 2.21 

โควตาวิชาเรยีน 81 2.66 0.38 3.87 2.10 
กลับเข้าศึกษาใหม ่ 7 2.48 0.40 3.07 2.05 

ผลรวมทั้งหมด 398 2.76 0.38 3.99 2.05 
 

จากตารางที่ 4 ผู้วิจัยจ าแนกเกรดเฉลี่ยเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ตามประเภทการรับเข้า พบว่า นักศึกษาจากการรับเข้าประเภททุน  ได้แก่          
ทุนศักยบัณฑิตและทุน 84 พรรษา มีค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาสูงกว่าประเภทอ่ืน ๆ แต่มีจ านวนนักศึกษาใน
ประเภทนี้เพียงร้อยละ 3 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดเท่านั้น เมื่อวิเคราะห์จากประเภทที่มีจ านวนนักศึกษามากที่สุดคือประเภท
โควตาต่าง ๆ พบว่า นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 2.70 โดยประเภทที่มีค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาน้อย
ที่สุดคือประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่  
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สรุปผลการวิจัย   
1.อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มที่ดี โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี สูงกว่าร้อยละ 50 ในทุกปีการศึกษา ซึ่งพบว่า นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่สั้น
ที่สุดในภาคการศึกษาที่ 10 (3 ปี 1 ภาคการศึกษา) ส าเร็จการศึกษาสูงสุดภายในภาคการศึกษาที่ 11 (3 ปี 2 ภาคการศึกษา) และ
ส าเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 12 หรือภายใน 4 ปี (3 ปี 3 ภาคการศึกษา) 

2.อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีอัตราการส าเร็จ
การศึกษาสูงกว่าเพศชาย 

3.ผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภายใน 4 ปี                   
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.76 เมื่อจ าแนกตามช่วงคะแนน สรุปได้ว่า ในช่วงคะแนน 2.00-2.49 จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29 
ในช่วงคะแนน 2.50-2.99 จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ในช่วงคะแนน 3.00-3.49 จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24   
ในช่วงคะแนน 3.50-4.00 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5  

4.ผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภายใน 4 ปี จ าแนก
ตามประเภทการรับเข้า พบว่า นักศึกษาในแต่ละประเภทการรับเข้ามีผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาต่างกัน 

5.จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศด้วย t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของเพศต่อเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จ
การศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 กลุ่มผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผลการวิจัย โดยอ้างอิงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในบางประเด็น ดังนี้ 

1.อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มที่ดี โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี สูงกว่าร้อยละ 50 ในทุกปีการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยคาดการณ์ว่าอาจเป็นผลมาจากการที่สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2557 โดยนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรนี้คือนักศึกษาในปีการศึกษา 2556-2559 ซึ่งพบว่า
นักศึกษาสามารถส าเร็จการในระยะเวลาที่สั้นท่ีสุดในภาคการศึกษาที่ 10 (3 ปี 1 ภาคการศึกษา) นักศึกษาส าเร็จการศึกษาสูงสุด
ภายในภาคการศึกษาที่ 11 (3 ปี 2 ภาคการศึกษา) และหากสามารถท าให้เพิ่มจ านวนอัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ได้เพิ่ม
มากขึ้นหรือจนครบร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้หางานท า
ได้เร็วขึ้นหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยส าเร็จการศึกษาหลัง 4 ปี 
รายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาอาจถูกปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ตามมาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีรอบการปรับปรุงหลักสูตร  
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ทุก 5 ปี หากมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหลัง 4 ปี อาจารย์ประจ าวิชาที่ยังคงมีนักศึกษาคงค้างศึกษา ต้องท าการเรียนการสอนซึ่งมี
นักศึกษาเหลือเพียงจ านวนน้อยนั้นเป็นการเพิ่มการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในประเด็นนี้ผู้วิจัยยังต้องศึกษาปัจจัยในด้านอ่ืนๆ 
เช่น ปัจจัยด้านรายวิชา ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยสิ่งสนับสนุน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.อัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีอัตราการส าเร็จ
การศึกษาสูงกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์ ปรดิษฐ์ผล , และปรีชา วิจิตรธรรมรส. (2559) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัย          
ที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีพบว่า เพศหญิงมีอัตราการส าเร็จตามเกณฑ์สูงกว่าเพศชาย 

3.ผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 2.76 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาอยู่ในช่วงคะแนน 2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 42 
และมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 3.00 อยู่ที่ร้อยละ 28 ประเด็นนี้ผู้วิจัยได้แจกแจงข้อมูลตามผลการเรียนของนักศึกษา
เท่านั้น หากจะให้ได้ข้อสรุปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มนี้ ยังต้องศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ เช่ น ปัจจัยด้าน
ความรู้พื้นฐาน ปัจจัยด้านการใฝ่รู้ ปัจจัยด้านเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.ผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี จ าแนก
ตามประเภทการรับเข้า พบว่า นักศึกษาในแต่ละประเภทการรับเข้ามีผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาต่างกัน ส่วนใหญ่นักศึกษาที่
เข้ามาในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นนักศึกษาจากประเภทโควตา โดยมีเกรดเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 2.70 ส่วนนักศึกษาที่
มีเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่า 3.00 มาจากประเภททุน แต่จ านวนนักศึกษามีเพียงร้อยละ 3 ของนักศึกษาทั้งหมดเท่านั้น หากสาขาวิชาฯ 
สามารถรับนักศึกษาประเภทนี้ได้ในจ านวนที่เพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลให้เกรดเฉลี่ยรวมเพิ่มสูงขึ้น 

5.ปัจจัยด้านเพศต่อเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเข้าศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภายใน 4 
ปี สรุปได้ว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ 
กันตพัฒน์ เหล่าวิชารัตน์, และขวัญเมือง โพธิ์ย้อย (2562) ที่กล่าวว่า ความแตกต่างทางเพศของนักศึกษาของโรงเรียนอาชีวะ
เอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลของการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจาก   
การเรียน มีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ความแตกต่างทางเพศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ที่ให้การสนับสนุนพนักงานสายสนับสนุนในการน าผลงานวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการการในให้ข้อมูล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหลายส่วนงานท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลการท าวิจัยครั้งนี้  
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ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
Relationship between Number of International Journal Publications and Number 
of Graduates in Graduated Programs in Institute of Engineering, Suranaree 
University of Technology 
ดวงแข เปรี้ยวกระโทก1*  
Duangkhae Priewkrathok1* 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้ เพื่อท าการหาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยท า
การเก็บข้อมูลเฉพาะบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus แยกตามควอร์ไทล์ (quartile) 1 (Q1) ถึง ควอร์ไทล์ 4 (Q4) จากการศึกษา พบว่า ในระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวนท้ังสิ้น 755 บทความ โดยสาขาวิชาที่มี
บทความมากที่สุด 5 อันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตามล าดับ เมื่อน าจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา น ามาวิเคราะห์อัตราส่วนจ านวนบทความต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่าสาขาวิชาที่มีอัตราส่วนบทความต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง และเมื่อน า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะระดับดุษฎีบัณฑิต มาค านวณอัตราส่วนบทความต่อผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่าสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นสาขาวิชาที่มีอัตราส่วนดังกล่าวสูงสุด เมื่อท าการศึกษา
อัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความกับจ านวนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และอัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความ
และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พบว่า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษระดับดุษฎีบัณฑิตมีผลต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ  
 

ค าส าคัญ: จ านวนบทความในวารระดับนานาชาติ ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 

                                                           
สถานวิจยั ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000  
1 Research Department Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province, Thailand,  30000 
*Corresponding author : duangkhae @g.sut.ac.th   
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Abstract  
This report determined relationship between the number of international journal publications and the 

number of graduates in graduated programs in Institute of Engineering, Suranaree University of Technology. The 
study was conducted by gathering detail of international journal publications authored and/ or coauthored by 
faculty members of the institute during academic years 2017-2020. The journal publications must be published 
in international journal indexed by Scopus database.  It was found that, during academic years 2017 –  2020, 
faculty members of the institute published 755 international journal papers indexed in Scopus. The School of 
Civil Engineering (CE), the School of Electrical Engineering (EE), the School of Transportation Engineering (TrE), 
the School of Telecommunication Engineering ( TE) , and the School of Mechanical Engineering ( ME)  are the 
most productive schools in term of total number of journal publications.  Number of graduates in graduated 
programs was included in this study through a ratio of number of international journal papers to number of 
graduates (RPG). It was found that the School of Ceramic Engineering (CeE), the School of Polymer Engineering 
(PE), the School of Metallurgical Engineering (MeE), and the School of Transportation Engineering are the most 
productive schools in term of RPG.  Noting that this finding is based on the RPG calculated from total number 
of graduates in every graduated program supervision by the corresponding school.  If the RPG was calculated 
based on total number of doctoral graduates, the most productive schools in term of RPG are CE, EE, and TE, 
which are consistent with the most productive schools in term of total number of journal publications. Further 
studies based on the RPG calculated from the number of total graduates and the RPG calculated from the 
number of doctoral graduates advices that number of doctoral graduates affects the number of internal journal 
of publications. 
 

Keywords: International journal publication, Number of graduates in graduated programs 

 

บทน า  
การวิจัยของประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และการผลิตผลงานวิจัยซึ่งเป็น

พื้นฐานส าคัญไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่ อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อ 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามที่คณะกรรมการก าหนดยกระดับเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในปี 2553 ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4) มหาวิทยาลัยมหิดล 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
8) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9) มหาวิทยาลัยสงขลา ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยใช้
งบประมาณทั้ง 9 แห่ง รวม 9,450 ล้านบาท (ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์, ประภาพันธ์ พลายจันทร์, และเกรียงไกร ชัยมินทร์, 2554) และ
เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ท าให้มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการท าผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และเริ่มมีการกล่าวถึงการถูกจัดล าดับของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ด้วยสถาบันจัดล าดับ
ต่าง ๆ เช่น THE QS ฯลฯ 
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ส านักวิชาวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือเป็นส านักมีวิชาที่มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการมากที่สุด 
เมื่อเทียบกับส านักวิชาอื่น ๆ ดังนั้นผลผลิตจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เองได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดล าดับของส านักวิชาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการได้รับการจัดล าดับติด 1 ใน 3 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2568 ส านักวิชาจึงให้ความส าคัญ
ในกระบวนการสร้างนักวิจัย และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้             
การรับผู้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการส าคัญของการท างานวิจัยก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
กัน ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาที่หลากหลายส าหรับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อกระตุ้นให้มีเกิดงานวิจัย การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ อันจะส่งผลต่อการจัดล าดับของมหาวิทยาลัย 
บทความนี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยท าการศึกษาเฉพาะ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus แยกตามควอร์ไทล์ (quartile) 1 (Q1) ถึง               
ควอร์ไทล์ 4 (Q4) ที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 เพื่อให้ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ ใน
ส านักวิชา ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามร ะดับการ
ส าเร็จการศึกษา (มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต) และแยกตามสาขาวิชา อันจะน าไปสู่แผนเชิงนโยบายในการเพิ่มจ านวนผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับสากล  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ทางวิชาการด้านจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และจ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและจ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ลักษณะงานวิจัย เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยมรกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังรูปที่ 1 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและหาค่าอัตราส่วนแสดงผลรูปแบบกราฟ   
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา 

2. ระดับการส าเร็จการศึกษา 

3. สาขาวิชาต่าง ๆ ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในค

วอร์ไทล์ตา่ง ๆ  



 
 

 532            

 

โมกวิชาการ’64 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีส าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึงปี 2563 จ านวน 640 คน ผู้วิจัย
ใช้ทั้งหมด โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
  เคร่ืองมือวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลส่วนประเมินผลการเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
งานวิจัยบนฐานข้อมูล Scopus ได้แก่ผลงานตีพิมพ์วารสารนานาชาติที่จัดระดับ Quartile ranking   

1) ข้อมูลบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 - 2563  
2) ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจากระบบฐานข้อมูล Scopus ที่มีระดับ Q1-Q4 
3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
4) โปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Excel) ในการบันทึกข้อมูลและท ากราฟ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2560-2563 จากหน่วยงานศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2. รวบรวมข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จากหนังสือรายงานประจ าปี การวิจัย นวัตกรรม และการ
บริการวิชาการ ของสถานวิจัยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. ข้อมูลจากการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus และจากการรวบรวมจากของมูลใน Website   
https://www.scimagojr.com/ journalrank.php  

4. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Excel) และท ากราฟ  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลังจากรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้วได้น าข้อมูลไปบันทึกลงในโปรมแกรมส าเร็จรูป (Microsoft 

Excel) และน าไปท ากราฟ และหาอัตราส่วนแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แยกตาม (quartile) Q1-Q4  
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แยกตามสาขาวิชา 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1 และ Q2 แยกตาม

สาขาวิชา 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q3 และ Q4 แยกตาม

สาขาวิชา 
5. วิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความวารสารนานาชาติต่อจ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
6. วิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความวารสารนานาชาติต่อจ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  

แยกตามสาขาวิชา 
 

 
 

https://www.scimagojr.com/%20journalrank.php
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษา จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแยกตาม (quartile) Q1-Q4 ระหว่างปีการศึกษา 

2560-2563 พบว่า จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 และ Q2 จะมีจ านวนมากกว่าจ านวนบทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q3 และ Q4 ทุกปีการศึกษา แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มของจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน 
Q1 ไม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q3 และ Q4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
 
รูปที่ 2  แสดงจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แยกตาม (quartile) Q1-Q4 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 

 
จากการศึกษา จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แยกตามสาขาวิชา โดยน าสาขาวิชาที่มีจ านวน

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในแต่ละปีการศึกษา 6 สาขาวิชาแรกมาแสดงผล ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 พบว่า 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเป็นล าดับที่ 1 ตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา โดย
มีจ านวนบทความมากกว่าสาขาอื่นอย่างเห็นได้ชัด แต่น่าสังเกตว่าจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                  
มีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ ส่วนสาขาวิชาที่มีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นล าดับที่ 2 คือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ซึ่งมี
จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเห็นว่า ในปีการศึกษา 2560-2561 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ไม่ได้
ติดอยู่ใน 6 ล าดับแรกของสาขาวิชาที่มีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์สูงที่สุด และปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกที่สาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่ง มีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ข้ึนมาติด 6 ล าดับแรกของสาขาวิชาที่มีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด 
และปีการศึกษา 2563 มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ในล าดับท่ี 2 ส่วนล าดับท่ี 3 และ 4 มีจ านวนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ที่ใกล้เคียงกัน คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีแนว โน้ม
คงที่ ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ส่วนล าดับที่ 5 และ 6 ได้แก่สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยพบว่า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเพิ่มขึ้นมากในปีการศึกษา 
2561 และหลังจากนั้นก็มีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์คงที่ตลอดช่วง 3 ปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3  จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แยกตามสาขาวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 
 

จากการศึกษา จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1 และ Q2 แยกตามสาขาวิชาระหว่างปี
การศึกษา 2560-2563 พบว่า สาขาวิชาที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในระดับ Q1 และ Q2 ยังคงเป็นสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา โดยมีจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ระดับ Q1 สูงกว่าสาขาอื่นอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างช้า ๆ แต่มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับอื่น ๆ จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติระดับ Q1 และในปีการศึกษา 2563 พบว่า มีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q2 น้อยมาก 
เป็นเหตุให้ภาพรวมจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีจ านวนลดลง ส าหรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง พบว่า จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1 และ Q2 เพิ่มขึ้นเท่า ๆ กัน 
คล้ายกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

จ านวนบทความ
นานาชาติ

จ านวนบทความ
นานาชาติ

จ านวนบทความ
นานาชาติ

จ านวนบทความ
นานาชาติ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 5 7 13 25

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 12 11 13

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 13 9 13

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 11 19 10 21

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 17 24 23 21

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 56 51 48 43
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รูปที่ 4  จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q1 และ Q2 แยกตามสาขาวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2560-

2563 
 

ส าหรับกราฟแสดงจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q3 และ Q4 แสดงดังในรูปที่ 4 พบว่า 
สาขาวิชาที่มีบทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q3 และ Q4 มากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พบว่า                
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กลับมีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับนี้น้อยมาก ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
 
รูปที่ 5  จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดบั Q3 และ Q4 แยกตามสาขาวิชาระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 3 2 3 1 4 6 9 9

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 3 3 4 7 4 6 4

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 6 3 4 4 4 5 3 5

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 2 1 6 2 5 9 9

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 9 3 4 6 0 1 1 3

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 48 8 36 13 32 12 38 1
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร 3 3 1 1 0 3 1 5

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 1 9 0 8 1 3 3

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 0 1 6 1 1 1 4

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 3 3 6 1 1 1 0 4

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 4 4 5 7 1 2 3 0

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 8 6 6 16 7 10

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 0 4 0 4 2 0 2
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เมื่อท าการหาอัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความวารสารนานาชาติต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ระหว่างปี
การศึกษา 2560-2563 แยกตามสาขาวิชาแสดงดังรูปที่ 5 พบว่า สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง เป็นสาขาวิชาที่มี
อัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสูงในล าดับต้น ๆ ส่วนสาขาวิชาอื่น ๆ พบว่า มีอัตราส่วน
ดังกล่าวเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ท้ังนี้ พบว่า สาขาวิชาส่วนมากมีอัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความวารสารนานาชาติต่อจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่คงที่ เป็นเพราะการแกว่งตัวของจ านวนผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีกา รศึกษา                      
ของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6  อัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความวารสารนานาชาติต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2563 

แยกตามสาขาวิชา 
 

ทั้งนี้ พบว่า สาขาที่มีจ านวนบทความสูงเป็นล าดับต้น ๆ กลับมีอัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความวารสารนานาชาติ           
ต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต่ า เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณอัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความวารสารนานาชาติต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับดุ ษฎี
บัณฑิต แสดงดังรูปท่ี 6 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนบทความวารสารตีพิมพ์นานาชาติต่อจ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต พบว่า เมื่อน าจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มาค านวนอัตราส่วนบทความต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า 
สาขาวิชาที่มีจ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสูง มีอัตราส่วนบทความวารสารตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ต่อจ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสูง ซึ่งแตกต่างจากที่แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งใช้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดมา
ค านวณ และเป็นเพราะสาขาวิชาเหล่านี้ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ท่ีมีหลักสูตรนอกเวลาและผู้เข้าศึกษามักเลือกศึกษาในแผน 
ข ที่เน้นการเรียนมากกว่าการท างานวิจัย และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาไม่จ าเป็นต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
ซึ่งต่างจากเกณฑ์การส าเร็จศึกษาของหลักสูตรการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งต้ องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
เท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 7 
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รูปที่ 7  อัตราส่วนระหว่างจ านวนบทความวารสารนานาชาติต่อจ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตระหว่าง ปีการศึกษา 

2560-2563 แยกตามสาขาวิชา 
 

สรุปผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยจ านวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์วารสารนานาชาติของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างปีการศึกษา             

2560-2563 โดยการรวบรวม 4 ปี ย้อนหลัง มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ดังนี้ ปีการศึกษา 2560 (169 
บทความ) ปีการศึกษา 2561 (210 บทความ) ปีการศึกษา 2562 (178 บทความ)  และปีการศึกษา 2563 (198 บทความ) รวม
จ านวนบทความทั้งหมด 755 บทความ โดยแยกผลงานตีพิมพ์ท่ีมี ค่าระดับออกเป็น Q1, Q2, Q3, และ Q4 ในแต่ละปีได้เรียงล าดับ
สาขาที่มีจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จากมากไปหาน้อย ซึ่งในล าดับที่มีจ านวนสูงสุด 5 สาขาวิชาล าดับแรก คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา รองลงมาคือ สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ตามล าดับ ซึ่งมีการจัดล าดับผลงานตีพิมพ์ท่ีมีคุณภาพออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ วารสารในระดับ Q1 
และ Q2 และกลุ่มที่ 2 ได้แก่วารสารในระดับ Q3 และ Q4 พบว่า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คือ สาขาวิชาที่มีจ านวนบทความในวารสารนานาชาติสูงสุด  3 ล าดับแรก หากแยกตามกลุ่มวารสาร พบว่า 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คือ สาขา 3 ล าดับแรกที่มีบทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 และ Q2 สูงสุด ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง และสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คือ สาขา 3 ล าดับแรกที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับ Q3 และ Q4 สูงสุด  

ส่วนผลจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 640 คน พบว่า สาขาวิชาส่วนมากมีอัตราส่วนจ านวนบทความวารสารนานาชาติต่อจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาไม่คงที่ และพบว่าสาขาที่มีจ านวนบทความสูงเป็นล าดับต้น ๆ กลับมีอัตราส่วนจ านวนบทความวารสารนานาชาติ
ต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต่ า แต่เมื่อค านวนอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยใช้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตเท่านั้น จากการค านวณ พบว่า สาขาวิชาที่มีจ านวน
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บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสูง มีอัตราส่วนอัตราบทความวารสารตีพิมพ์นานาชาติต่อจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาสูง จึงสามารถสรุปได้ว่า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต มีผลกระทบโดยตรงต่อจ านวนบทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เนื่องจากเกณฑ์การส าเร็จศึกษาของหลักสูตรการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเท่าน้ัน  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติกับจ านวนผู้ที่ ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมีผลต่อจ านวนบทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ , และสุวรรณี แสงมหาชัย (2562) 
กล่าวไว้ว่า จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น 
โดยเกิดจากกลไกล การขับเคลื่อนในการบริหารงานวิจัย ได้แก่ การพัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานผลงงานทางวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูล Scopus ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น และการวิจัยของ สุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ (2562) กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ของความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและข้อมูลบรรณมิติที่มีต่อค่าอ้างอิงของงานวิจัยที่ตีพิมพ์บนฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 สามารถเพิ่ม
คุณภาพของงานวิจัยและเพิ่มโอกาสที่งานวิจัยจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร, 
และวรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย (2556) พบว่า ในการเลือกใช้ฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดเพื่อประเมินคุณภาพการวิจัย คุณภาพที่แตกต่าง
กันอาจจะบ่งช้ีว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมีคุณภาพที่แตกต่างกันไปด้วย ดุษณี ด ามี (2559) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. บทความนี้พบว่าจ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมีผลต่อจ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ ดังนั้นหากส านักวิชาต้องการเพิ่มจ านวนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ควรเน้นการให้
ทุนการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 

2. บทความนี้พบว่ามีเพียง 4 ถึง 5 สาขาวิชาที่มีการจ านวนตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูง ดังนั้นจ าเป็นต้องออก
มาตรการกระตุ้นให้สาขาวิชาอื่น ๆ น างานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

3. การก าหนดจ านวนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ จ าเป็นต้องน าผลลัพธ์ด้านการตีพิมพ์ หรือ
ผลลัพธ์ด้านอื่น ๆ ที่เทียบเท่ามาประกอบในการพิจารณาจ านวนทุนที่จะกระจายให้แก่สาขาวิชาต่าง ๆ  
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บนฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(1), 154-170. 
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Assessment of Cooperative Students in the 21st Century Skills  
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบผลการประเมินของสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประชากรส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้คือข้อมูลผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 จ านวน 94 คน 
ด าเนินการศึกษาโดยน าข้อค าถามจากแบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพทั้ง 3 ฝ่าย 
น ามาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 7 ด้าน พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ระดับมากที่สุดจากสถานประกอบการ 
คือ ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษา เห็นตรงกับทักษะที่มีระดับมากที่สุด 
คือ ทักษะการร่วมมือและการท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น า และทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีทักษะระดับน้อยที่สุด คือ ทักษะ
ด้านที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สรุปได้ว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีทักษะ ที่       
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สามารถปรับตัวในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่ 21 ได้อย่างรู้เท่าทันและยั่งยืน 
 

ค าส าคัญ: ทักษะในศตวรรษที่ 21 สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
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Abstract  
This study aimed to study the 21st century skills of School of Environmental Engineering cooperative 

students, and comparing the assessment results of the workplace, cooperative advisor, and Environmental 
Engineering cooperative students by using secondary data from the co-operative student assessment report in 
the academic year 2019. The assessment results of 94 subjects were conducted and compared in 21st century 
skills from 3- party data.  Overall, the 21st century skills of cooperative students in 6 out of 7 skills were found 
at high levels.  The comparison of the 21st century skills from 3- party showed that the highest level from            
the workplace assessment was “Cross-Cultural Understanding”. The highest level from the cooperative advisor 
and the cooperative student were “Collaboration, Teamwork and Leadership”. The lowest level was “Creativity 
and Innovation”that all of 3-party agreed. In conclusion, the study revealed cooperative students at the school 
of Environmental Engineering were at a high level in the 21st century skills. However, School of Environmental 
Engineering should support their learning skills and development for sustainable life of living and occupation 
in the world of the 21st century. 

 
Keywords: 21st century skills, cooperative, Suranaree University of Technology 

 
บทน า  

ยุคแห่งโลกดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีท าให้โลกไร้พรมแดนอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกด้าน ท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลกระทบจากการพลิกผันทาง
เทคโนโลยี (Technology Disruption) ท าให้ผู้คนในยุคนี้ต้องใช้ชีวิตที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นับเป็นความท้าทาย
ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่ตรงตามความต้องการของประเทศ ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
การปฏิรูปการศึกษาจากแบบเดิมมาเป็นแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้โครงงาน
เป็นฐาน (PBL) การฝึกปฏิบัติงานจริง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ พัฒนา
ทักษะให้นักศึกษาจากรู้วิชาไปสู่ทักษะการใช้วิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีการปรับตัว และรู้เท่าทันเทคโนโลยี      
โดยการพัฒนาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งในหลากหลายสาขาวิชาชีพได้น าการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มาบรรจุเป็นคุณลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งชีวิตและการท างานท่ีสูงขึ้น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตก าลังคนออกไปรับใช้สังคมอย่างมีทักษะที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการก าลังคนของประเทศ ดังปรัชญาการศึกษา “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และ             
ภูมิฐาน” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2563) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
สุรนารี ต้องค านึงถึงหลักการส าคัญ คือ การจัดการศึกษาทั่วไปในรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ 
และคุณธรรม การจัดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ  การจัดการ
ศึกษาในวิชาชีพในลักษณะผสมผสานภาคทฤษฎีกับปฏิบัติหรือการผสมผสานการเรียนให้ห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติในสถาน
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ประกอบการ (Cooperative Education) และการผสมผสานระหว่างศาสตร์ในลักษณะพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary)      
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2548) สาเหตุของความส าเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษานั้น มาได้จากหลากหลายตัวแปร และการที่
บัณฑิตสหกิจศึกษาจะประสบความส าเร็จในอาชีพควรรับรู้ตัวแปรที่ส าคัญ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และประสบการณ์
ด้านสหกิจศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพต่อไปในอนาคต (จิตตานันท์ ติกุล และบุญชัย วิจิตรเสถียร, 2562) การพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในศตรวรรษที่ 21 ได้ถูกน ามาก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลยุทธ์: การสร้างทักษะแห่ง
ความเป็นเลิศของนักศึกษา จากรายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 ด้าน ดังนี้ 1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)             
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และทักษะการเรียนรู้ (Critical Thinking, Complex Problem Solving and 
Learning Skills) 3. ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง (Communication and Negotiation) 4. ทักษะการร่วมมือและการ
ท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 5. ทักษะคอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีและการรู้ เท่าทันสื่อ (Computing, Information, Technology and Digital Literacy) 6. ทักษะชีวิตและอาชีพ 
(Career and Life Skills) 7. ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural Understanding) พบว่า ระดับทักษะ           
ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ าแนกตามรายด้าน ทุกด้านโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น า โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
รองลงมาคือด้านการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง (ชุติมา 
ไชยเสน, 2563)  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการเรียนการสอนเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานตามกรอบวิชาชีพ 
และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงปรัชญาและแนวทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาก าหนดเป็นมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่บรรจุในหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่ก้าวทันเทคโนโลยี ให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการผ่านระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) (สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี, 2564) ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ต้องไปปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเต็มเวลาของสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่เรียน เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อเพิ่มเติม
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลัก หรือ                    
Work-based Learning ผ่านการท าโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา
ตนเอง ทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ มีการจัดเตรียมและน าเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณ์การ
ท างานจริงของตนเองที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้านงานอาชีพ
ที่ชัดเจนขึ้น และประเมินผลอย่างเป็นระบบ (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2564)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ภายใต้กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย สู่ระดับสาขาวิชา  ผู้วิจัยเป็น
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา ซึ่งนอกสาขาวิชา           
จะจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 แล้ว ยังส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ Hard Skills 
ทักษะ Soft Skills ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาที่ผ่านระบบสหกิจศึกษา มีทักษะใดบ้าง อยู่ในระดับใด ทักษะใดที่เป็นจุดเด่น และทักษะใดที่ควรพัฒนา โดยการศึกษา
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จากผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการรับรู้การมีทักษะของนักศึกษาโดยตรง 3 ฝ่าย ได้แก่ 
สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศงาน และการประเมินตนเองของนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว เป็นด่านแรกที่จะท าให้
รับรู้มุมมองของผู้ที่มีส่วนได้เสียจากผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาได้รับรู้การมีทักษะของตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาตนเอง   
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพ ในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้การปรับป รุง        
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพของนักศึกษา รวมถึง
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินของสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 94 คน ใช้วิธีการศึกษาการวิเคราะห์เอกสารจากข้อมูลทุติยภูมิ จากรายงานผลการประเมินนักศึกษา  
สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 โดยน าแบบประเมินและผลการประเมินที่ตอบกลับจากผู้เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยตรง 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศงาน และการประเมินตนเอง
ของนักศึกษา ซึ่งเกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 อันดับ โดยผู้ตอบแบบประเมินเลือกตอบตรง
กับความคิดเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้  5 เท่ากับ มากที่สุด 4 เท่ากับ มาก 3 เท่ากับ ปานกลาง 2 เท่ากับ น้อย 1 เท่ากับ    
น้อยที่สุด น ามาศึกษาเปรียบเทียบแยกข้อค าถามจากแบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาทั้ง 3 ฝ่าย และจัด
กลุ่มเปรียบเทียบให้สอดคล้องตามนิยาม และค าอธิบายในคุณลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของรายงานการวิจัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 จ านวน 7 ด้าน ดังนี้ 1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และทักษะการเรียนรู้ (Critical Thinking, Complex Problem 
Solving and Learning Skills) 3. ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง (Communication and Negotiation) 4. ทักษะการ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership ) 5. ทักษะคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ (Computing, Information, Technology and Digital Literacy) 6.ทักษะชีวิต
และอาชีพ (Career and Life Skills) 7. ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural Understanding) เพื่อ
เชื่อมโยงการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 หลังจากได้จากนั้นท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา สหกิจ
ศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากสรุปผลการประเมินนักศึกษาจากผู้ประเมิน 3 ฝ่าย  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องข้อค าถามกับคุณลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ในศตรวรรษที่ 21 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบข้อค าถามจากแบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษา  
และพัฒนาอาชีพ เพื่อใช้ประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศงาน 
และนักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ 
และนักศึกษา จ าแนกคุณลักษณะและทักษะอันพึงประสงค์ใน 3 ด้านส าคัญ คือ (1) ด้านความรู้ ความและสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (2) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และ (3) ด้านลักษณะส่วนบุคคล  

ผลการจัดกลุ่มข้อค าถามเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับนิยาม และค าอธิบาย คุณลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 
21 ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านที่ 1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านที่ 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
และทักษะการเรียนรู้ ด้านที่ 3. ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง ด้านที่ 4. ทักษะการร่วมมือและการท างานเป็นทีมและ
ภาวะความเป็นผู้น า ด้านที่ 5. ทักษะคอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ ด้านที่ 6. ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ด้านที่ 7. ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม พบว่า ผลการเปรียบเทียบข้อค าถามจากแบบประเมินของทั้ง 3 ฝ่ าย     
โดยน ามาเช่ือมโยงให้สอดคล้องกับแนวคิดของทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
พบการมีเชื่อมโยง จ านวน 6 ด้าน ไม่พบข้อค าถามที่สามารถเช่ือมโยงความสอดคล้องกับทักษะด้านที่ 5 ทักษะคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ ผู้ศึกษาจึงสรุปผลการศึกษาแสดงความสอดคล้องกับแนวคิดของคุณลักษณะทักษะ               
ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่ 1 และแสดงค่าเฉลี่ยจากการเช่ือมโยงความสอดคล้องข้อค าถามจากแบบประเมิน
นักศึกษา สหกิจศึกษากับคุณลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความสอดคล้องข้อค าถามกับคณุลักษณะทกัษะที่พึงประสงค์ในศตรวรรษที่ 21 

ทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
ข้อค าถามในแบบประเมนิ 

สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศงาน นักศึกษาสหกิจศกึษา 
ด้านที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ 
           นวัตกรรม  

- ความสามารถในการเรียนรู้ 
  และประยุกต์วิชาการ  
- ความเป็นผู้น า 
- ความสามารถเริ่มต้น 
  ท างานได้ด้วยตนเอง 

- ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้
ใหม่ ๆ เพิ่มเติม  

- มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ 

- มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ 
- ใช้เวลาในการท างานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด  

- ความคิดริเริ่มในการสร้างงาน 
  และเสนอความคิด  
- ความเป็นผู้น า 
- ความมั่นใจในตนเอง 

ด้านที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การ 
           แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน และ 
           ทักษะการเรียนรู้  

- วิจารณญาณและการ 
  ตัดสินใจ 
- การจัดการและการวางแผน 
- คุณภาพงาน 

- ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้  
  ความสามารถท่ีมีอยู่อย่าง 
  เต็มท่ี  
- มีความสามารถในการ 
  วางแผนจัดล าดับ 
  ความส าคัญของงาน 

- วิจารณญาณ การวิเคราะห์ 
  และตัดสินใจ  
- ความรู้ความสามารถ 
  ทางด้านวิชาการ 
- การจัดการและวางแผน 
- ความมุ่งมั่นและต้องการ 
  ความส าเร็จ 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) เปรียบเทียบความสอดคล้องข้อค าถามกับคณุลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ในศตรวรรษที่ 21 

ทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
ข้อค าถามในแบบประเมนิ 

สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศงาน นักศึกษาสหกิจศกึษา 
ด้านที่ 3 ทักษะการสื่อสารและการ 
           เจรจาต่อรอง  

- ทักษะการสื่อสาร  
- การตอบสนองต่อการสั่งการ 
- บุคลิกภาพและการวางตัว 

- มีความม่ันใจในตนเอง 
  กล้าสอบถาม และเสนอ 
  ความคิดเห็น  
- มีบุคลิกภาพและวางตัว 
  เหมาะสม 

- ทักษะการสื่อสาร และการ 
  น าเสนอ  
- การตอบสนองต่อการสั่งการ 

ด้านที่ 5 ทักษะคอมพิวเตอร์ ข้อมูล 
           ข่าวสาร เทคโนโลยีและการ 
           รู้เท่าทันสื่อ  

 ไม่พบข้อค าถามท่ีเชื่อมโยง  ไม่พบข้อค าถามท่ีเชื่อมโยง  ไม่พบข้อค าถามท่ีเชื่อมโยง 

ด้านที่ 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ  - ความรู้ความช านาญด้าน 
  ปฏิบัติการ  
- ปริมาณงาน 
- ความสนใจ อุตสาหะใน 
  การท างาน 

- ปฏิบัติงานด้วยความ 
  กระตือรือร้น  
- มีการปรับปรุงคุณภาพงาน 
  ท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ 
- มีความช านาญในด้าน 
  ปฏิบัติการ 
- มีความขยัน อดทน สู้งาน 

- ความรู้ความช านาญด้าน 
  การปฏิบัติงาน  
- ความสนใจ ความอุตสาหะ 
  อุทิศตนในการท างาน 
- ความสามารถในการเรียนรู้ 

ด้านที่ 7 ทักษะการเข้าใจความแตกต่าง 
           ทางวัฒนธรรม  

- การพัฒนาด้านภาษาและ 
  วัฒนธรรมต่างประเทศ  
- มนุษยสัมพันธ์ 
- ความมีระเบียบวินัย  
  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ 
  องค์กร 
- คุณธรรมและจริยธรรม 

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
  หรือข้อบังคับขององค์กร 
  โดยเคร่งครัด  
- มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น  
  ซ่ือสัตย์ สุจริต รักษา 
  ความลับองค์กร 
- ให้ความเคารพเชื่อฟัง 
  ผู้บังคับบัญชา 
- เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด 
  ไม่เคยสาย 

- บุคลิกภาพ การวางตัว 
  และการปรับตัวเข้ากับ 
  สังคม  
- ความมีระเบียบวินัย  
  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 
  องค์กร 
- มนุษยสัมพันธ์ และการ 
  ท างานร่วมกับผู้อื่น 
- การพัฒนาด้านภาษาและ 
  วัฒนธรรมต่างประเทศ 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินนักศึกษาสหกจิศึกษากับคุณลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

ทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 คะแนนเฉลี่ย 
สถานประกอบการ คณาจารย์ นักศึกษา 

ด้านที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3.89 4.13 3.07 
ด้านที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
           ที่ซับซ้อน และทักษะการเรียนรู้  

3.93 4.15 3.32 

ด้านที่ 3 ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง  4.23 4.39 3.60 
ด้านที่ 4 ทักษะการร่วมมือและการท างานเป็นทีมและภาวะ 
           ความเป็นผู้น า  

4.27 4.49 3.70 

ด้านที่ 5 ทักษะคอมพิวเตอร์ ข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยีและ 
           การรู้เท่าทันสื่อ  

ไม่พบการประเมินในด้านที่ 5 

ด้านที่ 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ  4.00 4.29 3.51 
ด้านที่ 7 ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  4.47 4.43 3.44 

 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ  

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         
ในมุมมองของสถานประกอบการ เมื่อพิจารณาทักษะที่มีมากสุดไปน้อยที่สุดที่ตามค่าเฉลี่ย พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีทักษะด้านท่ี 7 ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมา 
คือ ด้านที่ 4 ทักษะการร่วมมือและการท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านที่ 3 ทักษะการ
สื่อสารและการเจรจาต่อรอง มีค่าเฉลี่ย 4.23 ด้านที่ 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์    
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 3.93 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือทักษะด้านที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม      
มีค่าเฉลี่ย 3.89 ดังแสดงในรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยสถานประกอบการ 
 

ด้านที่ 7 ด้านที่ 4 ด้านที่ 3 ด้านที่ 6 ด้านที่ 2 ด้านที่ 1

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา โดยสถานประกอบการ

4.47 4.27 4.23 4.00 3.93 3.89
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3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยคณาจารย์นิเทศ  
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                   

ในมุมมองของคณาจารย์นิเทศ เมื่อพิจารณาทักษะที่มีมากสุดไปน้อยที่สุดตามระดับค่าเฉลี่ย พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีทักษะด้านที่ 4 ทักษะการร่วมมือและการท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น าอยู่ในระดับมากที่สุด                  
มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา คือ ด้านที่ 7 ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 ด้านที่ 3 
ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง มีค่าเฉลี่ย 4.39 และด้านท่ี 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านที่ 2 ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.15 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทักษะด้านที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.13 ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยของการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยคณาจารย์นเิทศงาน 
 

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสหกิจศึกษา  
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในมุมมอง

ของนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อพิจารณาทักษะที่มีมากสุดไปน้อยที่สุดตามค่าเฉลี่ย พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมมีทักษะด้านที่ 4 ทักษะการร่วมมือและการท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น าอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.70 
รองลงมา คือ ด้านที่ 3 ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.60 ด้านที่ 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ     
มีค่าเฉลี่ย 3.51 ด้านที่ 7 ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.44 ด้านที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์           
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 3.32 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือทักษะด้านที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม        
มีค่าเฉลี่ย 3.07 ดังแสดงในรูปที่ 3  
 
 
 
 

ด้านที่ 4 ด้านที่ 7 ด้านที่ 3 ด้านที่ 6 ด้านที่ 2 ด้านที่ 1

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

โดยคณาจารย์นิเทศ
4.49 4.43 4.39 4.29 4.15 4.13
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รูปที่ 3  แสดงคา่เฉลี่ยการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของนักศกึษาสหกิจศึกษาสาขาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาสหกจิศึกษา 
 

5. เปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ และ
นักศึกษาสหกิจศึกษา  
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษา โดยการเปรียบเทียบกับทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ดังแสดงใน   
รูปที่ 4 พบว่า ทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 6 ด้าน วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากสถานประกอบการ 
และคณาจารย์นิเทศ มีทักษะอยู่ในระดับมาก แต่มีความเห็นต่างกันในมุมมองของผู้ประเมินนักศึกษา โดยสถานประกอบการเห็นว่า
นักศึกษามีทักษะด้านที่ 7 อยู่ในระดับท่ีมากที่สุด พิจารณาจากแบบประเมินในข้อค าถามการมีการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ มนุษยสัมพันธ์ ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร มีคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา คือ ด้านที่ 4 
พิจารณาจากข้อค าถามความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานท่ีได้รับ มอบหมาย ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ ซึ่งเป็นความเห็น
ต่างจากคณาจารย์นิเทศ ที่มีความเห็นว่านักศึกษามีทักษะ ด้านที่ 4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด พิจารณาจากข้อค าถามมีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น และรองลงมา คือ
ทักษะด้านที่ 7 พิจารณาจากข้อค าถามปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น  
ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย  

ทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ท่ีสถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศ มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันรองลงมา 
คือ ด้านที่ 3 โดยสถานประกอบการพิจารณาจากทักษะการสื่อสาร การตอบสนองต่อการสั่งการ บุคลิกภาพและการวางตัว 
คณาจารย์นิเทศพิจารณาจาก มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถามและเสนอความคิดเห็น มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม และ
ด้านที่ 6 สถานประกอบการพิจารณาจาก ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ ปริมาณงาน ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 
คณาจารย์นิเทศพิจารณาจากปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ มีความช านาญในด้าน
ปฏิบัติการ มีความขยัน อดทน สู้งาน และด้านที่ 2 สถานประกอบการพิจารณาจาก วิจารณญาณและการ ตัดสินใจ การจัดการและ
การวางแผน คุณภาพงาน ขณะที่คณาจารย์นิเทศ พิจารณาจากปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่                  
มีความสามารถในการวางแผนจัดล าดับความส าคัญของงาน 

ด้านที่ 4 ด้านที่ 3 ด้านที่ 6 ด้านที่ 7 ด้านที่ 2 ด้านที่ 1

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

โดยนักศึกษา
3.70 3.60 3.51 3.44 3.32 3.07
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 จากมุมมองของนักศึกษาในการประเมินตนเอง พบว่า ศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่าตนเอง 
มีทักษะระดับมากที่สุด คือ ด้านที่ 4 พิจารณาจาก วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน ความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ ซึ่งมี
ความเห็นไปในทางเดียวกันกับคณาจารย์นิเทศงาน และความเห็นที่แตกต่างจากผลประเมินของสถานประกอบการ และคณาจารย์
นิเทศงาน รองลงมา คือ ด้านที่ 3 พิจารณาจากทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ การตอบสนองต่อการสั่งการ ด้านท่ี 6 พิจารณา
จากความรู้ความช านาญด้านการปฏิบัติงาน ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการท างาน ความสามารถในการเรียนรู้ ด้านท่ี 7 
พิจารณาจากบุคลิกภาพ การวางตัวและการปรับตัวเข้ากับสังคม ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร มนุษยสัมพันธ์ 
และการท างานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ และด้านที่มีทักษะในระดับน้อย มีความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับสถานประกอบการ และคณาจารย์ที่นิเทศ คือ ทักษะด้านที่ 2 พิจารณาจากวิจารณญาณ การวิ เคราะห์และ
ตัดสินใจ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ การจัดการและวางแผน ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จตามล าดับ และด้านท่ีมี
ทักษะน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านที่ 1 พิจารณาจากความคิดริเริ่มในการสร้างงาน และเสนอความคิด ความเป็นผู้น า ความมั่นใจใน
ตนเอง ทักษะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านท่ี 5 ผู้ศึกษาไม่พบข้อค าถามที่เชื่อมโยงถึงทักษะดังกล่าวจึงไม่ได้น ามาศึกษาเปรียบเทียบ  

 
 
รูปที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินกาปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดย   

สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศงาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษา โดยการเปรียบเทียบกับทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 7 ด้าน 
พบว่าทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 6 ด้าน จากค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ 
และนักศึกษาสหกิจศึกษามีทักษะอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า สถานประกอบการเห็นว่านักศึกษามีทักษะด้านที่ 7 ทักษะการเข้า
ใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับที่มากที่สุด  คณาจารย์นิเทศ มีความเห็นว่านักศึกษามีทักษะด้านที่ 4 ทักษะ                   
การร่วมมือและการท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น า อยู่ในระดับมากที่สุด จากมุมมองของนักศึกษาในการประเมินตนเอง 
พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าตนเองมีทักษะ ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 4 ทักษะการร่วมมือและการท างานเป็นทีมและภาวะความ

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 6 ด้านที่ 7

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงาน 
โดยสถานประกอบการ

3.89 3.93 4.23 4.27 4.00 4.47

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงาน 
โดยคณาจารย์นิเทศ

4.13 4.15 4.39 4.49 4.29 4.43

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงาน 
โดยนักศึกษา

3.07 3.32 3.60 3.70 3.51 3.44

0.0
0.5
1.0
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2.5
3.0
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4.5
5.0
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เป็นผู้น า และทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ทักษะด้านที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นด้านที่นักศึกษาสหกิจศึกษา       
มีทักษะน้อยที่สุด ส่วนทักษะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านท่ี 5 ทักษะคอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ 
ผู้วิจัยไม่พบข้อค าถามที่เช่ือมโยงถึงทักษะดังกล่าวจึงไม่ได้น ามาศึกษาเปรียบเทียบ สรุปผลการเปรียบเทียบการมีทักษะที่                    
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  สรุปล าดับผลการประเมินคุณลักษณะทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ล าดับ 
ผลการประเมิน 

ผลประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศกึษาตามทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศกึษา 

1 ด้านที่ 7 ทักษะการเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

ด้านที่ 4 ทักษะการร่วมมือและ
การท างานเป็นทีมและภาวะความ
เป็นผู้น า              

ด้านที่ 4 ทักษะการร่วมมือ
และการท างานเป็นทีมและ
ภาวะความเป็นผู้น า              

2 ด้านที่ 4 ทักษะการร่วมมือและการ
ท างานเป็นทีมและภาวะความเป็น
ผู้น า              

ด้านที่ 7 ทักษะการเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

ด้านที่ 3 ทักษะการสื่อสารและ
การเจรจาต่อรอง 

3 ด้านที่ 3 ทักษะการสื่อสารและการ
เจรจาต่อรอง 

ด้านที่ 3 ทักษะการสื่อสารและ
การเจรจาต่อรอง 

ด้านที่ 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ 

4 ด้านที่ 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านที่ 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านที่ 7 ทักษะการเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

5 ด้านที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา ท่ีซับซ้อน และทักษะ
การเรยีนรู ้

ด้านที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา ท่ีซับซ้อน และ
ทักษะการเรยีนรู ้

ด้านที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และ
ทักษะการเรยีนรู ้

6 ด้านที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

ด้านที่ 1 ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม 

ด้านที่ 1 ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านระบบสหกิจ
ศึกษา มีทักษะจากการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 6 ด้าน จาก 7 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ท าให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการออกปฏิบัติงานจริง การที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) เป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการท างานทันทีที่จบการศึกษา      
การออกสหกิจศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน และนักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถ
เสริมสร้างทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี (ชุติมา ไชยเสน, 2563)  
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ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นด้านที่ผู้ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แสดงความเห็นว่าเป็นด้านท่ีมีทักษะน้อยที่สุด ทางสาขาวิชาจึงควรเสริมทักษะให้นักศึกษาเพิ่มพูน
ทักษะและพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพ ในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะที่ จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และประกอบ
อาชีพของนักศึกษา รวมถึงใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และสร้างรูปแบบ
กิจกรรมเสริมทักษะระหว่างเรียนให้นักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีทักษะที่ส าคัญอีกหนึ่งด้านที่สมควรน ามาพิจารณา คือ ทักษะ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาไม่มี
คุณลักษณะและทักษะใดสอดคล้องกับแนวคิดของการประเมินทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ท าให้ผลการประเมินทักษะ
ดังกล่าวมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ 0.00 ดังนั้น การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาควรเพิ่มเติมข้อค าถาม             
ที่เป็นตัวบ่งช้ีทักษะในศตวรรษที่ 21 ของทักษะด้านนี้ เพื่อใช้ในการประเมินทักษะให้ครบทุกด้าน  

จากผลการศึกษาการมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิ ศวกรรมสิ่งแวดล้อม     
มีระดับทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 6 ด้าน ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะ
ความเป็นผู้น า ผลการศึกษาระดับทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ าแนกตาม 
รายด้าน ทุกด้านโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะความเป็น
ผู้น า ซึ่งเป็นทักษะที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
รองลงมา คือ ด้านการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม พิจารณาได้ว่า คุณลักษณะที่โดดเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และนักศึกษาที่ผ่านการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คือ ทักษะด้านการร่วมมือ 
การท างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น า เพื่อยืนยันความเห็นดังกล่าวมหาวิทยาลัย ส านักวิชา และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ อาจน าไปศึกษาทักษะที่โดดเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อส่งเสริมให้เป็นอัตลักษณ์บัณฑิต                     
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการประเมินนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการศึกษา และขอขอบพระคุณ หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ท่ีให้การช่วยเหลือและแนะน าให้ค าปรึกษาท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี   
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สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
The Core Competency of Supporting Staff and the Performance Effectiveness of 
Secretary Office in Departments of Mahasarakham University 
ดาราพร  ไชยสีทา1*  
Daraporn Chaiseetha1* 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชา และศึกษา
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการและจัดท าสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 246 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด เพื่อวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านความร่วมแรงร่วมใจ และใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับการตอบกลับ จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 76.42 ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชามี
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ส่วนผลการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการ โดย
มีความคิดเห็นเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านการวางแผนและการจัดระบบงาน ด้านคุณภาพงาน 
ด้านการตัดสินใจแก้ปัญหาและอุปสรรค ด้านการมีความรับผิดชอบในงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตามล าดับ         
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักในแต่ละด้านและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามโดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  

 

ค าส าคัญ: สมรรถนะหลัก บุคลากรสายสนับสนุน เลขานุการภาควิชา  
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Abstract  
The purposes of this research are studying the core competency of the support personnel performing 

the duties of the department secretary and studying the effectiveness of secretarial work and preparing 
competency for supporting personnel performing the duties of the secretary of the department of 
Mahasarakham University. The sample groups are 246 people of academic and support personnel of Faculty of 
Science, Faculty of Technology, Faculty of Informatics, Faculty of Humanities and Social Sciences and Faculty 
of Education. The researcher uses a closed-ended questionnaire to measure the level of 5 core competencies 
in performance such as achievement motivation, service mind, expertise, Integrity and teamwork. The researcher 
uses semi-structured interview as a tool of research for data collection and the total number of responses was 
188; it is 76.42 % of the sample group. The data were analyzed by using descriptive statistics following; 

percentage, average (�̅�), standard deviation, Pearson Product moment Correlation Coefficient and content 
analysis. The result of the research found that the support personnel performing the duties of the department 
secretary have the highest overall performance in their core competency. The results of the study on the 
effectiveness of the secretary work with their opinions sorted in descending average order to ascending average 
order follows: planning and organizing work, quality of work, making decision, problem solving and obstacles, 
responsibility and compliance with regulations. The correlation coefficients in each core of competency and 
the overall performance effectiveness of the Department of Mahasarakham University were significantly 
negative in the opposite direction at 0.1. 
 

Keywords: core competencies, support personnel, departmental secretary 

 

บทน า  
สมรรถนะ (Competency) เป็นหนึ่งในหลักการส าคัญที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการก าหนดให้มี

การน าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่มาใช้ ซึ่งมีหลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource Management Plan) หลักระบบคุณธรรม (Merit System) หลักสมรรถนะ 
(Competency) และหลักผลปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งถือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นผลสัมฤทธิ์ใน
การท างานเพื่อประชาชน เน้นการท างานท่ียึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ และการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
และประชาชนผู้รับบริการ โดยระบบที่ปรับปรุงใหม่นี้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพของบุคคล ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคคลให้สามารถใช้สมรรถนะได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัย “คน” เป็นทรัพยากร             
ที่ส าคัญ จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสังกัดให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริหาร (วิทยา จันทร์ศิริ, 2551) โดยสมรรถนะ
หลักถือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องท าเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของ
บุคคลที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และยังหมายถึงลักษณะพฤติกรรม
ของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลในทุกระดับและทุกกลุ่มงานที่องค์กรต้องการให้มี             
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ซึ่งประกอบด้วยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น ในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และการท างานเป็นทีม (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลของงาน  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งที่จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นคณะจ านวน 18 คณะ 2 วิทยาลัย และ 1 สถาบัน มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนจ านวน 
17 หน่วย มีการจัดการบริหารงานภายในเป็น 2 สายงาน ได้แก่ สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานภายในท่ีมีโครงสร้างการบริหารจัดการแบบระบบภาควิชา จ านวน 5 คณะ 24 ภาควิชา ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวน 4 ภาควิชา คณะเทคโนโลยี มีจ านวน 3 ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ มีจ านวน 6 ภาควิชา   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวน 5 ภาควิชา และคณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวน 6 ภาควิชา โดยส านักงานเลขานุการ
ภาควิชา ถือว่าเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนทางวิชาการที่ส าคัญหน่วยงานหนึ่ง ในการปฏิบัติที่สนับสนุนด้านการบริการการศึกษา 
งานวิชาการ งานพัฒนานิสิต งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ การเงินและงบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานในการด าเนินงานของภาควิชา ที่สังกัดคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยที่ผ่านมาการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่งานเลขานุการของแต่ละภาควิชา 
มหาวิทยาลัยฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานส าหรับการประเมินด้านสมรรถนะ ซึ่งได้ก าหนด
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในแบบข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทาลัยมหาสารคามไว้อยู่แล้ว แต่เป็นเพียงการก าหนดสมรรถนะในภาพรวมของการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานในงานหลาย ๆ ด้านที่มีการน ามาปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานเลขานุการภาควิชาทุกคน
ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถและต้องพยายามเรียนรู้งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อท าให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อที่จะสามารถก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการ
ภาควิชา จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชายิ่งขึ้น  
 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชา คือ ปริมาณงานและภาระหน้าที่          
ที่ปฏิบัติมีหลายหน้าที่หลายด้านจึงท าให้งานมีคุณภาพงานออกมาไม่ดีพอ ขาดความรอบคอบ อีกทั้งท าให้ไม่ช านาญงานที่ปฏิบัติ
เป็นประจ าเท่าที่ควร ขาดความรู้ความเช่ียวชาญในระเบียบข้อบังคับท าให้การท างานมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง การวางแผนและการจัด
ระบบงานยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่วางแผนได้ตามระบบงาน เนื่องจากท างานหลายหน้าที่ ท าให้ปฏิบัติงานอย่าง           
ไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่ าเสมอท าให้เกิดความล่าช้า การจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่เป็นระบบระเบียบยากต่อการค้นหา ด้าน
การบริการต้องคอยบริการผู้ใช้บริการได้แก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในภาควิชา บางครั้งมาใช้บริการในเวลาเดียวกันพร้อมกัน
ท าให้ไม่สามารถท างานให้ผู้ใช้บริการได้เสร็จทันตามเวลาที่ต้องการได้  

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานหน้าที่งานเลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถ
ปฏิบัติงานและด าเนินงานของภาควิชา ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการภายในและด้านการบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ในการก าหนดสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีการก าหนดมาจากมหาวิทยาลัยฯ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยู่แล้วนั้น  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาขีดสมรรถนะในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบได้ นอกจากนี้ การก าหนดสมรรถนะที่ชัดเจนของต าแหน่งงานท าให้สามารถ
สรรหาบุคคลที่ตรงตามต าแหน่งท่ีต้องการ และมีแนวทางในการพัฒนาขีดสมรรถนะนั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสมรรถนะหลัก
และศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาให้มีความชัดเจน
และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการและจัดท าสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการ

ภาควิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา ผู้เคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา เลขานุการภาควิชา/
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในภาควิชา หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานส านักงาน
เลขานุการ คณะวิชา และภาควิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 5 คณะ 24 ภาควิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวน 4 
ภาควิชา คณะเทคโนโลยี มีจ านวน 3 ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ มีจ านวน 6 ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีจ านวน 5 ภาควิชา และคณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวน 6 ภาควิชา 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 
หัวหน้าภาควิชาภาควิชาละ 1 คน ผู้เคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาควิชาละ 1 คน รองหัวหน้าภาควิชาภาควิชาละ 1 คน และ
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ จากจ านวน 5 คณะ 24 ภาควิชา รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 77 คน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 
บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชา ภาควิชาละ 1 คน บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการ
คณะ คณะละ 5 คน และอาจารย์ประจ าภาควิชา ภาควิชาละ 5 คน รวมจ านวน 169 คน รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 246 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด และแบบสัมภาษณ์ 
    ส่วนท่ี 1 ใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน  แบ่งออกเป็น 5 ด้าน รวมค าถามทั้งสิ้น 

30 ข้อ จ าแนกตามด้าน ดังนี้ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 5 ข้อ ด้านการบริการที่ดี จ านวน 6 ข้อ ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ จ านวน 7 ข้อ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6 ข้อ และด้านความร่วมแรงร่วมใจ จ านวน 6 ข้อ โดยแบบสอบถาม
ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญและน าไปทดลองใช้ในการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า             
อยู่ระหว่าง 0.83-0.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (0.70) 

 ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์  ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง  ในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ค าถามจ านวน 5 ข้อ 
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และส่งผลสะท้อนถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างผ่านส านักงาน

เลขานุการคณะและภาควิชา และน าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product moment Correlation Coefficient) 
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม 

การวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 76.42 ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยพบว่าสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาจารย์มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการคณะ เลขานุการภาควิชา/บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในภาควิชา หัวหน้าภาควิชา                  
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ตามล าดับ (ร้อยละ 12.23 11.70 8.51 6.92 6.83 และ 2.66 
ตามล าดับ) ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.   หัวหน้าภาควิชา 13 6.92 
2.  รองหัวหนา้ภาควิชา 12 6.38 
3.  ผู้เคยด ารงต าแหน่งหัวหนา้ภาควชิา 16 8.51 
4.  เลขานุการภาควิชา/บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏบิัติงานในภาควิชา 22 11.70 
5.  บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏบิัติงานในส านักงานเลขานุการคณะ 23 12.23 
6.  อาจารย ์ 97 51.60 
7.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 5 2.66 

รวม 188 100.00 

 
จากการวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33±0.61 (ตารางที่ 2) ด้านการบริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40±0.60 (ตารางที่ 3) ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23±0.68 (ตารางที่ 4) ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53±0.56 (ตารางที่ 5) และ
ด้านความร่วมแรงร่วมใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47±0.59 (ตารางที่ 6)  
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ตารางที่ 2 การวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

สมรรถนะหลัก �̅� SD 
ระดับสมรรถนะหลกั
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ 4.31 0.58 มากที่สุด 
2. ปฏิบัติงานที่รับผดิชอบให้บรรลเุป้าหมายตามกรอบของแผนงานท่ีก าหนด 4.37 0.58 มากที่สุด 
3. มีความรอบรู้และปฏิบัตติามกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงานท่ี 
    ไดร้ับมอบหมายอย่างถูกต้องแม่นย า 

4.28 0.65 มากที่สุด 

4. เข้าใจค าสั่ง สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้ผลงาน 
    ตามเปา้หมายที่วางไว้ และส่งมอบงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 

4.40 0.57 มากที่สุด 

5. มีการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ยิ่งข้ึน 

4.27 0.67 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.33 0.61 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 3 การวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านการบริการที่ด ี

สมรรถนะหลัก �̅� SD 
ระดับสมรรถนะหลกั
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเต็มใจท่ีจะให้การบริการ  มีกริยาท่าทางที ่
    เป็นมิตร สุภาพอ่อนโยน มองคนในแง่ดี  มีน้ าใจ 

4.47 0.57 มากที่สุด 

2. ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 4.37 0.56 มากที่สุด 
3. สามารถเข้าใจความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้รับบริการ พรอ้ม

ให้บริการและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

4.44 0.58 มากที่สุด 

4. เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์
สูงสุด 

4.38 0.60 มากที่สุด 

5. ปฏิบัติตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผู้รบับริการไว้วางใจตลอดจนมีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจของผูร้ับบริการ 

4.40 0.62 มากที่สุด 

6. สามารถให้ความเห็นส่วนตัวท่ีอาจแตกต่างไปจากวิธีการ หรือข้ันตอนท่ี
ผู้รับบริการต้องการ เพื่อสอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ 

4.32 0.66 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.40 0.60 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 การวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญ 

สมรรถนะหลัก �̅� SD 
ระดับสมรรถนะหลกั
ในการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ  อย่างต่อเนื่อง 4.28 0.64 มากที่สุด 
2. สามารถน าวิชาการ ความรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย 
4.28 0.66 มากที่สุด 

3. มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อน ามารวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เป็นผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหมด่ว้ย
กระบวนการวิจยัให้เป็นท่ียอมรับ 

4.23 0.68 มากที่สุด 

4. มีความเชี่ยวชาญในการบรูณาการความรูจ้ากหลากหลายแขนงวิชา สามารถ
น าความรูไ้ปใช้ในการสรา้งวิสัยทัศน์และการปฏิบัติงานเชิงรุกในอนาคต 

4.18 0.74 มากที่สุด 

5. สามารถแนะน า และ /หรือแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ  ให้กับเพื่อนรว่มงานได้  4.27 0.66 มากที่สุด 
6. มีการริเริ่มและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรม

ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร 
4.20 0.68 มากที่สุด 

7. หมั่นทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้
ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน 

4.15 0.70 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.23 0.68 มากที่สุด 
 
 
ตารางที่ 5 การวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม 

สมรรถนะหลัก �̅� SD 
ระดับสมรรถนะหลกั
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม แม้
ผลการปฏิบตัิอาจสร้างศัตรู หรืออาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือเสียผลประโยชน ์

4.55 0.53 มากที่สุด 

2. ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคตหิรือ
ผลประโยชน์ส่วนตน 

4.58 0.53 มากที่สุด 

3. มีความเสยีสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 4.53 0.54 มากที่สุด 
4. ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุง่พิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร 4.55 0.55 มากที่สุด 
5. แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 4.45 0.63 มากที่สุด 
6. เป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของงานท่ีอยู่ในหน่วยงานและรว่มหา

แนวทางแก้ไข 
4.52 0.61 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.53 0.56 มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 การวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านความร่วมแรงร่วมใจ 

สมรรถนะหลัก �̅� SD 
ระดับสมรรถนะหลกั
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีความสามารถในการร่วมด าเนนิการเป็นทีม สนับสนุนการตัดสินใจของทีม  
    มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และท างานในส่วนท่ีตนได้รบัมอบหมายได้ 
    ส าเร็จ  

4.46 0.61 มากที่สุด 

2. แสดงออกถึงพฤติกรรมการร่วมพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 

4.41 0.63 มากที่สุด 

3. สร้างความสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี แสดงความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ให้
ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยด ี

4.49 0.62 มากที่สุด 

4. กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสรา้งสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลบัหลัง 

4.47 0.60 มากที่สุด 

5. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรูจ้ากผู้อื่น รวมถงึ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบญัชาและผู้ร่วมงาน 

4.53 0.52 มากที่สุด 

6. สามารถน าทีมให้ปฏิบัตภิารกิจและแก้ไขปญัหาใหไ้ดผ้ลส าเร็จ   4.46 0.58 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.47 0.59 มากที่สุด 

 
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ 
  จากการสัมภาษณ์ในประเด็นค าถามด้านการจะพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้ได้ผลปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกเหนือจากสมรรถนะหลัก 5 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการ
ภาควิชาควรมีการสั่งสมความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโดยการเข้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนา
ความสามารถเพิ่มเติม และต้องสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้แก่ผู้อื่นได้ ควรมีการพัฒนาตนเองด้านภาษาต่างประเทศ ควรมี
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เป็นตัวช่วยในการพัฒนางาน และ
ควรมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  จากการสัมภาษณ์ในประเด็นค าถามถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาที่ควรเป็น ผลการ
สัมภาษณ์แสดงดังตารางที่ 7 โดยพบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นด้านการวางแผนและการจัดระบบงานมีค่าคะแนน
สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.73 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพงาน ด้านการตัดสินใจแก้ปัญหาและอุปสรรค ด้านการมีความรับผิดชอบใน
งาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตามล าดับ (ร้อยละ 15.68 15.18 13.20 และ 6.77 ตามล าดับ) 
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ตารางที่ 7 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาที่ควรเป็น 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ค่าคะแนน ร้อยละ 
ปริมาณงาน 14 2.31 
คุณภาพงาน 95 15.68 
การวางแผนและการจดัระบบงาน 162 26.73 
การตัดสินใจแก้ปัญหาและอุปสรรค 92 15.18 
การค านึงถึงการใช้ทรัพยากรขององค์กร 14 2.31 
การพัฒนาตนเองและการแสวงหาความรู้ใหม ่ๆ 31 5.12 
การปฏิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 41 6.77 
ความรอบรู้ในงานและความสามารถในการเรยีนรู ้ 29 4.79 
เวลาที่ใช้ในการท างาน 9 1.49 
การติดต่อสื่อสาร 27 4.46 
การมีความรับผดิชอบในงาน 80 13.20 
การหมั่นดูแลเอาใจใส่งาน 9 1.49 
การประเมินประสิทธิผลของตนเอง 3 0.50 
รวม 606 100.00 

 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างกันของสมรรถนะหลั กในแต่ละด้าน และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามในทิศทางลบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง -0.086 ถึง -0.771 ตัวแปรสมรรถนะหลักท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับต่ ามาก แต่มีความสัมพันธ์กันในทาง
ตรงกันข้าม (r = -0.278) ส่วนด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีระดับค่าความสัมพันธ์ต่ ามากและไม่มีความสัมพันธ์กัน                 
(r = -0.086) ด้านการร่วมแรงร่วมใจ มีค่าระดับความสัมพันธ์ต่ ามากและไม่มีความสัมพันธ์กัน (r = -0.122)  ด้านการบริการที่ดีมี
ระดับค่าความสัมพันธ์ต่ ามากและไม่มีความสัมพันธ์กัน (r = -0.223)  และด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญมีระดับค่าความสัมพันธ์
มากและไม่มีความสัมพันธ์กัน (r = -0.771)  ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ภายในระหว่างกันของสมรรถนะหลัก และประสิทธิผลการปฏิบัตงิานเลขานุการภาควิชา 
สมรรถนะหลัก/ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ACH SER SPE MOR TEAM EFF (Y) ค่าระดับความสัมพันธ์ 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ACH) 1.000 0.612* 0.639* 0.534* 0.511* -0.278* 
ต่ ามาก/ 
มีความสัมพันธ์กันทางลบ 

ด้านการบริการท่ีดี (SER)  1.000 0.700* 0.716* 0.717* -0.233 
ต่ ามาก/ 
ไม่มีความพันธ์กัน 

ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ (SPE)   1.000 0.733* 0.655* -0.771 
มาก/ 
ไม่มีความพันธ์กัน 

ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม (MOR)    1.000 0.827* -0.086 
ต่ ามาก/ 
ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ด้านการร่วมแรงร่วมใจ (TEAM)     1.000 -0.122 
ต่ ามาก/ 
ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  (EFF)      1.000  

 

สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชา มีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 188 คน จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 246 คน คิดเป็นร้อยละ 76.42 สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์
มากที่สุด (ร้อยละ 51.60) โดยพบว่าระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการ
ที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญ ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม และด้านความร่วมแรงร่วมใจ มีระดับสมรรถนะหลักอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.33±0.61 4.40±0.60 4.23±0.68 4.53±0.56 และ 4.47±0.59 ตามล าดับ) ส าหรับผลการศึกษาประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานเลขานุการ พบว่า ด้านการวางแผนและการจัดระบบงาน มีความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพงาน                
ด้านการตัดสินใจแก้ปัญหาและอุปสรรค ด้านการมีความรับผิดชอบในงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตามล าดับ 
ในส่วนผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักในแต่ละด้านและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการภาควชิา
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง -0.086 ถึง -0.771  

ทั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าผลการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
เลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาก าหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ที่จะท าให้บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการภาควิชาท างานมีมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะในการที่จะก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ  ดังนี ้
 1)   ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 -   ควรมีการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วธิีการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 -   ควรมีความรอบรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างถูกตอ้ง
แม่นย า   
 -   ควรปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของแผนงานที่ก าหนด  
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 2)   ด้านการบริการที่ดี  
 -   สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการมีความต้องการเพื่อให้
สอดคล้องกับความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ  
 -   ปฏิบัติตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผู้รับบริการไว้วางใจตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ  
 -   เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาวและสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการ
ให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด  
 3)   ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญ  
 - มีความเช่ียวชาญในการบูรณาการความรู้จากหลากหลายแขนงวิชาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้าง
วิสัยทัศน์และการปฏิบัติงานเชิงรุกในอนาคต  
 - หมั่นทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน  
 -  มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อน ามารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นผลงานทางวิชาการ 
ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยให้เป็นท่ียอมรับ  
 4)   ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 -    แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  
 -    เป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของงานท่ีอยู่ในหน่วยงานและร่วมหาแนวทางแก้ไข   
 -    ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร  
 5)  ด้านความร่วมแรงร่วมใจ  
 -   แสดงออกถึงพฤติกรรมการร่วมพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม  
 -    สร้างความสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี   
 -    มีความสามารถในการร่วมด าเนินการเป็นทีมสนับสนุนการตัดสินใจของทีม  มีส่วนร่วมในการแสดง                
ความคิดเห็นและท างานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ    
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พบว่า  สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ด้านการบริการที่ดี ด้าน
การสั่งสมความเช่ียวชาญ ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม และด้านความร่วมแรงร่วมใจ ส่วนสมรรถนะหลักท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
การปฏิบัติงานมากที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผนและการจัดระบบงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านการตัดสินใจแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ด้านการมีความรับผิดชอบในงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสมรรถนะทุกด้านท่ีได้จากการศึกษาวิจัยจะท าให้
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ จะได้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาฯ            
ที่เหมาะสม กลยุทธ์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ นอกจากสมรรถนะที่พึงปฏิบัติทุกด้านแล้ว การมองเห็นคุณค่าของงาน              
คือสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะเวลาที่เราท างานใด ๆ ไปแล้ว ผลสัมฤทธิ์ของงานจะบ่งบอกถึงคุณภาพและคุณค่าที่มาพร้อมกับความ
ภาคภูมิใจ 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของสมรรถนะหลักในแต่ละด้านและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ การวิเคราะห์ตัวแปรสมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญกับ
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชา กับด้านการวางแผนและการจัดระบบงาน ผลการวิเคราะห์พบว่าทุกด้านมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ ามากและไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหมายความว่า ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าการมีสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับมากที่สุดจะท าให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
เลขานุการด้านการวางแผนและการจัดระบบงานลดลงอย่างมีนัยส าคัญ   

ส าหรับการเปรียบเทียบผลงานด้านการวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านการบริการที่ดีอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ และ นิคม เจียมจินดา (2561, น. 1-13) ที่ท าการศึกษาสมรรถนะชองผู้ปฏิบัติงาน
กับคุณภาพการให้บริการขององค์การ พบว่า สมรรถนะของการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการให้บริการของ
องค์การ  

ผลการวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญอยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับงาน         
วิจัยของ วิลัยภรณ์ แย้มสวน (2553) ซึ่งได้ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามทักษะของผู้บริหาร                 
และผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดส านักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย โดยพบว่ า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องการพัฒนาบุคลากรด้าน            
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เป็นล าดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร จิณณธนพงษ์ (2554)  
ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการฝึกอบรมกับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั 
กรุงเทพฯ โดยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับความก้าวหน้าในสายงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง 

ผลการวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ศศิธร จิมากรณ์ (2556) ท าการศึกษาสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเลขานุการ ส านักงานศาล
ยุติธรรม พบว่าเลขานุการ ส านักงานศาลยุติธรรมมีสมรรถนะหลักด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
เลขานุการส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสอดส่องดูแลมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือความลับขององค์การแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นจรรยาบรรณของเลขานุการ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่          
ต่อผู้บริหารและองค์การ ต้องสร้างความน่าเช่ือถือให้ปรากฏจนได้รับความเข้าใจวางใจจากผู้บังคับบัญชาพึงระลึกอยู่เสมอว่า 
เลขานุการเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่ง จึงต้องรักษาความลับ และรักษาภาพลักษณ์ของผู้บริหารและ
องค์การได้ดีที่สุด 

ผลการวัดระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานด้านความร่วมแรงร่วมใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ล าเทียน เผ้าอาจ (2559) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยาย
โอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมี
ส่วนร่วม การยอมรับนับถือ และการสื่อสารอย่างเปิดเผย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเลขานกุาร
ภาควิชา ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  การที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนนอกเหนือจากสมรรถนะหลักท้ัง 5 ด้าน แล้ว เพื่อให้ได้ผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเด็นหลักที่ส าคัญมากคือ ควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาตนเองในสายงาน การเข้าฝึกอบรมศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนา
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ความสามารถเพิ่มเติมจากเดิม สามารถน าความรู้ที่ไปพัฒนาตนเองกลับมาถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ ตลอดจนการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งงานของคณะและงานของภาควิชา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางาน
ให้รวดเร็วและมีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   
 2.  การท างานเชิงรุก ควรมีการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ท าความเข้าใจจุดเด่น จุดด้อยของ
งาน น าผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาพัฒนาและปรับปรุงงาน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยในการพัฒนา
งาน  ด้านการติดตามงาน การติดต่อประสานงานควรมีความอดทนสูงต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในการติดต่อประสานงาน
เพื่อให้งานมีความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ตามข้อเสนอแนะข้อ 1 และ ข้อ 2 นี้ มีความสอดคล้องกับงานการศึกษาวิจัยของ สว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง 
และ นภาพร วงษ์วิชิต (2562, น. 290-314) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท่ีการทดสอบสมมุติฐานพบว่า สมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เนื่องจาก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มีการน าเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์สู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 การท างานเชิงรุก ควรมีการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ นั้น มีความสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ ชญานิษฐ แสงทิพย์ และคณะ (2557, น. 169-180) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ซึ่งได้ข้อเสนอแนะการท างานควรมีการ
วางแผน ก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจนร่วมกัน ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
และเพิ่มการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 3.   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตอบค าถามข้อดังกล่าว โดยให้ข้อเสนอแนะและสรุปได้ว่า 
 3.1 เนื่องจากเลขานุการของภาควิชาต้องปฏิบัติงานหลายด้าน ดังนี้ งานเลขานุการ งานการเงิน งานวิชาการ 
งานแผนฯ งานประกันฯ ดังนั้น การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและพึงพอใจต้องอาศัยความอดทนและความขยันหมั่นเพียร เข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 3.2   อยากให้เลขานุการภาควิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงานจะได้น ามา
ปรับแก้ในแต่ละหน่วยงานของตน 
 3.3   สมรรถนะพื้นฐานมีกันทุกคน แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่ด้านที่มีความต่างกัน คือ ความรู้
ในการน าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในงาน เช่น การจัดเก็บข้อมูล 
 3.4   มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 3.5   มีใจมุ่งมั่นให้บริการทั้งนิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก 
 3.6   ควรมีการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับคณะในด้านการส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควรมีการ
เพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ เพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 3.7   ต าแหน่งเลขานุการภาควิชาเป็นต าแหน่งส าคัญ หากเป็นไปได้ควรมีการบรรจุเป็นพนักงานเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจและไม่ท าให้เปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อย 
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 ขอขอบคุณกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้
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ศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
และให้ค าปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผู้เคยด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ อาจารย์ประจ าภาควิชา บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชา 
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส านักงานขานุการคณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ             
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 157 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประสิทธิภาพของคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับ
หลักสูตร ในหลักสูตรปริญญาตรี ที่ผ่านการทดสอบค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คู่มือมีประสิทธิภาพในภาพรวมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านเรียงตามล าดับ คือ  
1) ความเป็นประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้ 3) ความถูกต้อง และ 4) ความเหมาะสม คู่มือที่พัฒนาขึ้นพบว่า ข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติตามคู่มือน้ีจะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ น าไปใช้
ในสถานการณ์จริงได้  

 
ค าส าคัญ: การประเมินคณุภาพการศึกษา หลักสูตรปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  
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Abstract  
The research purpose was to study and development the work manual for Internal Quality Assessment 

of Higher Education Undergraduate at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi: RUS-university and 
to evaluate its performance of the work manual. The samplings used in the research were 157 lecturers working 
in RUS-university. The research instrument was the questionnaire regarding the need of the development of 
the manual in the registration system used by the lecturers. The coefficient of reliability value was 0.87 The 
statistics used to analyze the data were mean and standard deviation. The research showed a high performance 
on a development of a manual in registration system for lecturers of RUS-university. The descending order were 
1) benefits 2) feasibility 3) accuracy and 4) suitability usage, respectively. Moreover, The information obtained 
from the two items highest level : 1) the work manual for IQA could be applied to read situations, and 2) it was 
able to use as a guideline to operate with understanding and to reduce time. 

 
Keywords: internal quality assessment, undergraduate degree,Rajamangala University of Technology  
                        Suvarnabhumi 
 

บทน า  
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแสดง

ศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษา ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันให้มี
ความเชี่ยวชาญทัดเทียมระดับสากล โดยใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก อันจะเห็นได้จาก
ความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) ที่ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งภายในและภายนอกถือเป็นหนึ่งภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จากภารกิจหลักที่ต้องด าเนินการทั้ง 4 ประการ คือ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการ ที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องเร่งด าเนินการ 
ได้แก่ 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต จากการที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และการด าเนินการวางแผนขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ซึ่งอีกนัยหนึ่งคือหากหลักสูตรใดไม่ผ่านมาตรฐานอาจปิดตัวลงในอนาคต             
2) ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา 3) สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมในการพัฒนาองค์
ความรู้ และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่น 
และชุมชน 4) สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นักศึกษาผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
มีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (accountability)       
ตามหลักธรรมาภิบาล 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง            
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน พร้อมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่ก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นหน่วยงานติดตามตรวจสอบคุณภาพ 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใช้
มาตรฐานการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระดับหน่วยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษา ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา            
8) กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริม และ
ก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  9) กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน พ.ศ. 2553 และ 10) ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และพัฒนา
ปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 
2557 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใช้เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้นสังกัดก าหนด ไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai Qualifications Register) ทั้งนี้ คุณสมบัติ
ขั้นต้นของการที่จะขอข้ึนทะเบียนนั้น หลักสูตรจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี
ขึ้นไปติดต่อกัน 2 ปี และหลักเกณฑ์รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งภาระหน้าที่ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ถือ
เสมือนว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้บริหารในระดับหลักสูตรที่มีหน้าที่บริหารจัดการการศึกษา ขับเคลื่อนหลักสูตร               
การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการด าเนินการเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพทั้งด้านวิชาการและประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค2 และมีลักษณะการบริหารจัดการ
หลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลายศูนย์พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา และศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี พื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี คือ ศูนย์นนทบุรี และพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี คือ                   
ศูนย์สุพรรณบุรี  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด า เนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและ
วิชาชีพช้ันสูงในสายตาระดับชาติและนานาชาติ ที่เป็นไปตามคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร                     

ในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีพัฒนาขึ้น 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling)  
จ านวน 157 คน จากจ านวน 43 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2560 หน่วยของการวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และ3) 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประสิทธิภาพของคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร            
ในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ระยะที่ 1 ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู้ สร้างและพัฒนา (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ได้พัฒนามาจากความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของผู้วิจัย และ
ข้อเสนอแนะและค าช้ีแนะจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญไว้ คือ รองอธิการบดีด้านวิชาการ 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพ หัวหน้างานคุณภาพการศึกษา ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึ กษาของกระทรวง             

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท                  
ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นผู้ประเมินของ อว . และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินในระดับปริญญาตรี ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากนั้นผู้วิจัยน า (ร่าง) คู่มือดังกล่าวไปทดลองใช้ในปีการศึกษา 2561 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 2 สร้างแบบสอบถามเพื่อหา
ประสิทธิภาพของคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ในหลักสูตรปริญญาตรี หาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้เช่ียวชาญที่ก าหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน 5 คน มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับที่ 0.87 
และการสนทนากลุ่ม กับกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ในการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยผู้วิจัยเป็นผู้น าการสนทนากลุ่ม (Moderator) คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูง
ให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางและละเอียดลึกซึ้ง ในประเด็น
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี  ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (กัลยา              
วานิชย์บัญชา, 2542) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และก าหนดอันตรภาคช้ันในการแปลผลข้อมูล คือ 1.00 – 1.80 ระดับ
ประสิทธิภาพน้อยที่สุด 1.81 – 2.60 ระดับประสิทธิภาพน้อย 2.61 – 3.40 ระดับประสิทธิภาพปานกลาง 3.41 – 4.20 ระดับ
ประสิทธิภาพมาก และ 4.21 – 5.00 ระดับประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการศึกษาและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในครั้งนี้ ได้พัฒนาคู่มือดังกล่าวข้างต้น และน าคู่มือไปทดสอบการปฏิบัติงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลังจากที่ศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ  ได้รับแบบสอบถาม (Questionnaire) หาค่า
ประสิทธิภาพของคู่มือ จ านวน 157 ฉบับ (ร้อยละ 100) ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจได้ถูกน ามา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งผลการศึกษา
ข้อมูลสรุปได้ ดังนี้  
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1. ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 45 
คน (ร้อยละ 28.66) เป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน (ร้อยละ 84.71) มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน 151 คน (ร้อยละ 96.18) 
มีต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ จ านวน 140 คน (ร้อยละ 89.17) อายุ 31–40 ปี จ านวน 112 คน (ร้อยละ 71.34) มีอายุงาน 5–10 
ปี จ านวน 90 คน (ร้อยละ 57.32)  

2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร                  
ในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ าแนก เป็น 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผลประสิทธิภาพของการพัฒนาคู่มือจ าแนกรายด้าน           

(n = 157) 
ประสิทธิภาพของการพัฒนาคู่มือรายด้าน   SD  การแปลผล  

1. ความถูกต้อง 3.61 0.13 มาก 
2. ความเหมาะสม 3.42 0.17 มาก 
3. ความเป็นไปได ้ 4.21 0.22 มากที่สุด 
4. ความเป็นประโยชน ์ 4.24 0.11 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ภาพรวม 3.89 0.15 มาก 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพในภาพรวมของคู่มือมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( = 3.89) ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คอื 

ด้านความเป็นประโยชน์  ( = 4.24) รองลงมา คือ ความเป็นไปได้ ( = 4.21) ความถูกต้อง ( = 3.61) และ ความเหมาะสม (

= 3.42)  
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล ด้านความถูกต้อง จ าแนกรายข้อ (n = 157) 
ที ่ ด้านความถูกต้อง  SD ระดับความถูกต้อง  
1. หลักการและเหตผุลของคู่มือนี้มีความชัดเจน 4.20 0.01 มาก 
2. วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้มีความชัดเจน 4.12 0.08 มาก 
3. แนวทางการด าเนินงานแตล่ะตอนของคู่มือนี้มีความเหมาะสมตาม

ขั้นตอนกระบวนการ 
3.42 0.21 มาก 

4. ข้อมูลแตล่ะตอนของคู่มือนี้ครอบคลุมเนื้อหาและก าหนดบทบาท
หน้าท่ีมีความชัดเจน 

3.43 0.27 มาก 

5. เนื้อหาของคู่มือนี้เข้าใจง่าย มีความชัดเจนง่ายต่อการน าไปปฏิบัต ิ 3.45 0.34 มาก 
ภาพรวม 3.61 0.13 มาก 

  

x

x

x

x x x

x

x

x
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จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพด้านความถูกต้องของคู่มือในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( = 3.61) ค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ หลักการและเหตุผลของคู่มือนี้มีความชัดเจน ( = 4.20) รองลงมาคือวัตถุประสงค์ของคู่มือนี้มีความชัดเจน( = 4.12) 

เนื้อหาของคู่มือนี้เข้าใจง่าย มีความชัดเจนง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ ( = 3.45) ข้อมูลแต่ละตอนของคู่มือนี้ครอบคลุมเนื้อหาและ

ก าหนดบทบาทหน้าที่มีความชัดเจน ( =3.43) และ แนวทางการด าเนินงานแต่ละตอนของคู่มือนี้มีความเหมาะสมตามขั้นตอน

กระบวนการ ( = 3.42)  
 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล ด้านความถูกต้อง จ าแนกรายข้อ (n = 157) 
ที ่ ด้านความเหมาะสม  SD ระดับความเหมาะสม  
1. คู่มือนี้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการด าเนินงานในมหาวิทยาลัย 2.71 0.21 ปานกลาง 
2. คู่มือนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่าง

ชัดเจน 
2.70 0.54 ปานกลาง 

3. คู่มือนี้มีองค์ประกอบของรูปแบบชัดเจน 4.32 0.01 มากที่สุด 
4. ภารกิจและขอบข่ายงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือสามารถน าไปเป็น

แนวทางปฏิบัติได ้
4.26 0.01 มากที่สุด 

5. รูปเลม่ของคู่มือนี้มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน 4.36 0.10 มากที่สุด 
ภาพรวม 3.42 0.17 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพด้านความเหมาะสมของคู่มือ ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยในระดับมาก ( = 3.42) ค่าเฉลีย่

สูงสุด คือ รูปเลม่ของคู่มือนี้มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน ( = 4.36) รองลงมาคือ คู่มือนี้มีองค์ประกอบของรูปแบบชัดเจน 

( = 4.32) ภารกจิและขอบข่ายงานตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ในคู่มือสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัตไิด้ ( = 4.26) คู่มือนี้มีความ

เหมาะสมในการน าไปใช้ในการด าเนินงานในมหาวิทยาลัย ( = 2.71) และ คู่มือนี้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยัอย่างชัดเจน ( = 2.70) 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล ด้านความเป็นไปได้ จ าแนกรายข้อ (n = 157) 
ที ่ ด้านความเป็นไปได้  SD ระดับความเป็นไปได้ 
1. คู่มือนี้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได ้ 4.81 0.17 มากที่สุด 
2. คู่มือนี้สามารถยอมรับได ้ 4.36 0.41 มากที่สุด 
3. มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะน าคู่มือน้ีไปใช้เป็นแบบอย่าง 3.42 0.45 มาก 
4. คู่มือนี้เป็นไปได้ที่จะใช้เป็นแนวปฏบิัติให้สามารถท างานได้ตามขั้นตอน

และมีประสิทธิภาพ 
4.35 0.18 มากที่สุด 

5. คู่มือนี้มีความเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยจะน าไปใช้อย่างเหมาะสม เปน็
ระบบ ระเบียบเรียบร้อย 

4.36 0.41 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.21 0.34 มากที่สุด 
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 จากตารางที ่4 พบว่า ประสิทธิภาพด้านความเป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.21) ค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ 

คู่มือนี้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ( = 4.81) รองลงมาคือ คู่มือนี้มีความเป็นไปได้ทีม่หาวิทยาลัยจะน าไปใช้อย่าง

เหมาะสม เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย ( = 4.36) คู่มือนี้สามารถยอมรับได้ ( = 4.36) คู่มือนี้เป็นไปไดท้ี่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติให้

สามารถท างานไดต้ามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ( = 4.35) และ มีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะน าคู่มือน้ีไปใช้เป็น

แบบอย่าง ( = 3.42) 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล  ด้านความเป็นประโยชน์ จ าแนกรายข้อ (n = 157) 

ที ่ ด้านความเป็นประโยชน ์  SD 
ระดับความ 

เป็นประโยชน ์
1. การด าเนินงานตามคูม่ือนี้มีประโยชน์ต่อกระบวนการปฏิบัติงานใน

กระบวนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปรญิญาตร ี
3.88 0.15 มาก 

2. การน าคู่มือนีไ้ปใช้จะท าให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปรญิญาตรี 

3.66 0.41 มาก 

3. การด าเนินงานตามคูม่ือนี้มีความชัดเจนและผลที่ได้จากการเนินการตาม
คู่มือแต่ละขั้นตอนมีประโยชน์ต่อแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ปรญิญาตรี 

4.22 0.05 มากที่สุด 

4. ข้อมูลที่ไดจ้ากการปฏิบัติตามคู่มือนี้จะเป็นแนวทางการปฏบิัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ และลดระยะเวลาในการปฏิบตัิงานได้   

4.45 0.24 มากที่สุด 

5. ข้อมูลที่ไดจ้ากการปฏิบัติตามคู่มือนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มอื 4.36 0.18 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.24 0.31 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพด้านความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามคู่มือนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและลดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานได้ ( = 4.45) รองลงมาคือ ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามคู่มือนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือ ( = 4.36) การ
ด าเนินงานตามคู่มือน้ีมีความชัดเจนและผลที่ได้จากการด าเนินการตามคู่มือแต่ละขั้นตอนมีประโยชน์ต่อแนวทางการปฏิบัติงานใน

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ( = 4.22) การด าเนินงานตามคู่มือนี้มีประโยชน์ต่อ

กระบวนการปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ( = 3.88) และการน าคู่มือนี้

ไปใช้จะท าให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ( = 3.66)  
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สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในครั้งนี้ สรุปผลวิจัย จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ พบว่า คู่มือมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ความเป็นประโยชน์  
รองลงมา คือ ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเหมาะสม เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า  

ด้านความถูกต้องของคู่มือในภาพรวมมีประสิทธิภาพมาก ประเด็นที่มีระดับสูงสุด คือ หลักการและเหตุผลของคู่มือนี้มี
ความชัดเจน รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้มีความชัดเจน เนื้อหาของคู่มือนี้เข้าใจง่าย มีความชัดเจนง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ 
ข้อมูลแต่ละตอนของคู่มือนี้ครอบคลุมเนื้อหาและก าหนดบทบาทหน้าที่มีความชัดเจน และแนวทางการด าเนินงานแต่ละตอนของ
คู่มือนี้มีความเหมาะสมตามขั้นตอนกระบวนการ  

ด้านความเหมาะสมของคู่มือ ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมาก ประเด็นที่มีระดับสูงสุด คือ รูปเล่มของคู่มือนี้มีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน คู่มือนี้มีองค์ประกอบของรูปแบบชัดเจน ภารกิจและขอบข่ายงานตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ในคู่มือสามารถ
น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ คู่มือนี้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการด าเนินงานในมหาวิทยาลัย และคู่มือนี้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  

ด้านความเป็นไปได้ของคู่มือ ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ประเด็นที่มีระดับสูงสุด คือ คู่มือนี้สามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ คู่มือนี้มีความเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยจะน าไปใช้อย่างเหมาะสม เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย คู่มือนี้สามารถ
ยอมรับได้ คู่มือนี้เป็นไปได้ที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติให้สามารถท างานได้ตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ และ มีความเป็นไปได้ที่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะน าคู่มือน้ีไปใช้เป็นแบบอย่าง 

ด้านความเป็นประโยชน์ของคู่มือ ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมาก ประเด็นที่มีระดับสูงสุด คือ ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติ
ตามคู่มือนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ ข้อมูลที่ได้จาก
การปฏิบัติตามคู่มือนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือ การด าเนินงานตามคู่มือน้ีมีความชัดเจนและผลที่ได้จากการปฏิบัติงานตาม
คู่มือแต่ละขั้นตอนมีประโยชน์ต่อแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญา
ตรี การปฏิบัติงานตามคู่มือนี้มีประโยชน์ต่อกระบวนการปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปริญญาตรี และการน าคู่มือนี้ไปใช้จะท าให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ประสิทธิภาพของคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ในหลักสูตรปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สามารถอภิปรายผลจากประเด็นต่าง ๆ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

และความเป็นประโยชน์ พบว่า คู่มือมีประสิทธิภาพของในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ด้านความ

เป็นประโยชน์ และเมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามคู่มือนี้จะเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับ โศรดา น้อยดี (2559)              

ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบงานทะเบียนส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า คู่มือ

ที่พัฒนาขึ้นมีสาระความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและสามารถน าไปใช้ได้จริง และข้อที่มีประสิทธิภาพต่ าที่สุด คือ การด าเนินงานตาม

คู่มือนี้มีประโยชน์ต่อกระบวนการปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินคุณภาพ ส าหรับด้านความเป็นไปได้ของคู่มือ รายข้อที่มี               
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ค่าประสิทธิภาพสูงสุด คือ คู่มือนี้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ และรายข้อที่มีประสิทธิภาพต่ าที่สุด คือ การน าคู่มือน้ีไปใช้

จะท าให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ด้านความถูกต้อง

ของคู่มือ รายข้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ หลักการและเหตุผลของคู่มือนี้มีความชัดเจน และรายข้อที่มีค่าประสิทธิภาพต่ าที่สุด 

คือ แนวทางการด าเนินงานแต่ละตอนของคู่มือน้ีมีความเหมาะสมตามขั้นตอนกระบวนการ และด้านความเหมาะสมของคู่มือ ราย

ข้อที่มีค่าประสิทธิภาพสูงสุด คือ รูปเล่มของคู่มือนี้มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน และรายข้อที่ค่าประสิทธิภาพต่ าที่สุดคือ 

คู่มือนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาวิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับ               

ชลธาร สมาธิ (2560) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กล่าวว่า การพัฒนาคู่มือการบริการจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เนื่องจากยังมีแนวทางการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการที่ไม่

ชัดเจนจึงต้องมีการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้การหาประสิทธิภาพของคู่มือมีประสิทธิภาพ และมี

ความน่าเช่ือถือ ควรมีการน าผลการศึกษาวิจัย ไปด าเนินการทดสอบค่าประสิทธิภาพของคู่มือซ้ าจนสามารถสรุปค่าประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง ประกอบกับการแปลผลประสิทธิภาพเชิงคุณภาพสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค สะท้อนได้ว่าคู่มือ

สามารถปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการน าคู่มือไปใช้ในการด าเนินงานจริงเป็นรูปธรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคู่มือที่ดี                

โดย สิริกร ประสพสุข (2555) กล่าวว่า ลักษณะของคู่มือท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรอ่าน

ง่าย ชัดเจน รูปประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและการน าเสนอกิจกรรม แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน ด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ของ

คู่มือก าหนดไว้ชัดเจน เหมาะสม ระบุขอบข่ายเนื้อหา เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ค าแนะน าการศึกษาคู่มือเขียนได้ชัดเจน 

เข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการและความจ าเป็น และด้านการน าไปใช้ ก าหนดขั้นตอนการศึกษาไว้

ชัดเจน ก าหนดกิจกรรมเนื้อหาและแบบฝึกได้สัมพันธ์กัน มีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหา 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และได้รับความช่วยเหลือจากคณะหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
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ท าให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสังกัด
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกให้กระจายไปตามทุกหน่วยงานและทุกพ้ืนที่การปฏิบัติงาน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 27 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ และ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยทุกด้าน     

 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น การพัฒนาองค์กร  การประกันคุณภาพการศึกษา     
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1 Office of the President Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province,  
  Thailand, 13000 
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Abstract  

The purpose of this research was to study the opinions on organizational development after the 
quality evaluation of the Office of the President, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The 
sample group used in the study was personnel of the office of the president. Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi including 4 campus of 200 people by using questionnaires as a tool for data 
collection and distributing to all departments and  operations areas.  Then the obtained data were analyze 
the software program SPSS Version 27. The statistics used for data analysis were frequency,Percentage and 
Standard Deviation. The results of the research showed that the personnel opinions about organizational 
development after the educational quality evaluation of the personnel, the Office of the President, 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi were in the level of agreement. The considered in each 
of the 5 aspects Management, Strategic planning, focusing on the concerned parties Knowledge and information 
management,  Appreciation Resources sharing and human development were also high level of agreement in 
all aspects.   

 

Keywords: Opinions, organization development, Educational quality assurance  

 

บทน า  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซี่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภารกิจ 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว การด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุผลตามภารกิจดังกล่าว ต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ความท้าทายของโลกา
ภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา การสร้างความมั่นใจต่อสังคมในด้านการพัฒนาความรู้และคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมของสังคม การด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะได้รับการศึกษา และการบริการที่
มีคุณภาพมาตรฐาน  

2. เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะระดับหน่วยงานสาย
สนับสนุน (หน่วยงานเทียบเท่า) และระดับสถาบัน ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3. เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่
การก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว ้

4. เพื่อให้หลักสูตร คณะ หน่วยงานสายสนับสนุน และมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้  

5. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  

6. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7. เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
จากความเป็นมาและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ 2553 ถึงปีปัจจุบัน เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมเป็น
หลักประกันที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้น าเสนอต่อ
ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนา และก าหนดแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และท าให้การประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                  
ทั้ง 4 ศูนย์พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี จ านวน 200 
คน ดังตารางที่ 1  
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 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ             
ทั้ง 4 ศูนย์พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างมาจากประชากรโดยใช้ตารางของ  เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Mogan, 1970, p. 608) จ านวน 132 คน                
จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีก าหนด  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนตัวอย่างในแต่ละศูนย์พื้นท่ี 

ศูนย์พ้ืนที ่ จ านวนบุคลากร จ านวนตัวอย่าง 
พระนครศรีอยุธยา หันตรา   140 93 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  20 13 
ศูนย์นนทบุรี 20 13 
ศูนย์สุพรรณบุรี 20 13 

รวมท้ังสิ้น 200 132 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา   
ประเภทต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพภายใน
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ และด้านการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นข้อค าถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaires) ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวทาง
ของ Best and Kahn (1993) ดังนี ้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 5 คะแนน 
เห็นด้วย เท่ากับ 4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ เท่ากับ 3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน 

 เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดบัคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 
เห็นด้วย มีระดบัคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 
ไม่แน่ใจ มีระดบัคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 
ไม่เห็นด้วย มีระดบัคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดบัคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 
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และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญที่ก าหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน 5 คน มีค่าความเช่ือมั่นท้ัง
ฉบับท่ี 0.87 หลังจากสร้างและทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้น าไปแจกให้บุคลากรของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ จ านวน 132 ชุด แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 27  

1. ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ           
หาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลในตารางทั้งหมด (n = 132) 

สถานภาพการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

1. ชาย 12 9.09 
2. หญิง 120 90.91 

รวม 132 100.00 
2. ระดับการศึกษา   

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 4.50 
2. ปริญญาตรี 119 90.20 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 7 5.30 

รวม 132 100.00 
3. ประเภทต าแหน่ง   

1. ข้าราชการ 5 3.79 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 124 93.94 
3. พนักงานราชการ 3 2.27 
4. ลูกจ้างประจ า - - 

รวม 132 100.00 
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สถานภาพการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. ประสบการณ์ในการท างาน   

1. 5 ปี หรือ น้อยกว่า  21 15.91 
2. 6 – 10 ปี 103 78.03 
3. 11 – 15 ปี 5 3.79 
4. มากกว่า 15 ปี 3 2.27 

รวม 132 100.00 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 132 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 

90.91 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.34  มีประสบการณ์ในการท างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.03   
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จ าแนกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ                    
ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 
 หลังการประเมินคุณภาพการศึกษา จ าแนกรายด้าน (n = 132) 

จากตารางที่ 3 พบว่า การพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วย                      

( = 3.64) ด้านที่มีพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( = 3.72) 

รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง และด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ ( = 3.64) 

และด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ( = 3.56) ตามล าดับ 

x

x x

x

x

การพัฒนาองค์กรรายด้าน 
 

SD แปลผล 

1.ด้านการบรหิารจดัการ 3.64 0.905 เห็นด้วย 

2.ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 3.72 0.807 เห็นด้วย 

3.ด้านการให้ความส าคญักับผูเ้กี่ยวข้อง 3.64 0.725 เห็นด้วย 

4.ด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ 3.64 0.849 เห็นด้วย 

5.ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 3.56 0.968 เห็นด้วย 

รวม 3.64 0.851 เห็นด้วย 

x
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล ด้านการบริหารจัดการ จ าแนกรายข้อ (n = 132) 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย

ในระดับเห็นด้วย ( = 3.64) ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุดคือ ผู้บริหารได้ช้ีน าและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะ

ยาวชัดเจน ( = 3.77) รองลงมาคือ มีกระบวนการภายในองค์กรท าให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร                        

( = 3.70)  มีการสร้างบรรยากาศภายในองค์กรเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ( = 3.61) หน่วยงาน

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด ( = 3.57) และมีระบบการกระจาย

อ านาจตัดสินใจที่ดีให้กับบุคลากร ( = 3.55)  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จ าแนกรายข้อ  
 (n = 132)  

x

x

x

x x

x

x

x

การพัฒนาองค์ด้านการบริหารจัดการ 
 

SD แปลผล 

1. ผู้บริหารได้ชี้น าและก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ระยะสั้น ระยะยาวชัดเจน 

3.77 0.797 เห็นด้วย 

2. หน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิราชการสอดคล้องกับนโยบาย 
กรอบทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.57 0.967 เห็นด้วย 

3. มีระบบการกระจายอ านาจตดัสินใจที่ดีให้กับบุคลากร 3.55 1.053 เห็นด้วย 

4. มีการสร้างบรรยากาศภายในองค์กรเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3.61 0.913 เห็นด้วย 

5. มีกระบวนการภายในองค์กรท าให้เกิดการพัฒนาการบริหาร
จัดการทั่วทั้งองค์กร 

3.70 0.789 เห็นด้วย 

รวม 3.64 0.905 เห็นด้วย 

การพัฒนาองค์กรด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

SD แปลผล 

1. มีการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อบรรลุวสิัยทัศน์ท่ีต้องการ 

3.86 0.696 เห็นด้วย 

2. การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีครอบคลมุพันธกิจของหน่วยงาน 

3.73 0.811 เห็นด้วย 

3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลมุ
แผนบริหารก าลังคนโดยมีการก าหนดเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ 

3.70 0.845 เห็นด้วย 

    

x

x
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จากตารางที่ 5 พบว่า การพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วย ( = 3.72) ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุดคือ มีการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ ( = 3.80) รองลงมาคือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน  ( = 3.73) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ครอบคลุมแผนบริหารก าลังคนโดยมีการก าหนดเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ( = 3.70) มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติที่ชัดเจน ( = 3.66) และมีการท าแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ( = 3.64) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง   
 จ าแนกรายข้อ (n = 132)  

จากตารางที่ 6 พบว่า การพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องใน

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วย ( = 3.64) ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุดคือ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยน าผลไป

ปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงาน ( = 3.73) รองลงมาคือมีการรวบรวม/จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ( = 3.70) เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ เรียนรู้         

ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น (เช่น จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน) ( = 3.67) มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน ( = 3.59) และมีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ( = 3.50) ตามล าดับ 

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

การพัฒนาองค์กรด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  SD แปลผล 

4. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน 3.66 0.881 เห็นด้วย 

5. มีการท าแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลมุพันธกิจของหน่วยงาน 3.64 0.803 เห็นด้วย 

รวม 3.72 0.807 เห็นด้วย 

การพัฒนาองค์กรด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง  SD แปลผล 

1. มีการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้กี่ยวข้อง 3.50 0.757 เห็นด้วย 

2. มีการรวบรวม/จดัการข้อร้องเรยีน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3.70 0.791 เห็นด้วย 

3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 3.59 0.687 เห็นด้วย 

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เกีย่วข้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น (เช่น จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน) 

3.67 0.673 เห็นด้วย 

5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยน าผลไปปรับปรุงการ
ให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.73 0.719 เห็นด้วย 

รวม 3.64 0.725 เห็นด้วย 

x

x
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล ด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ   
 จ าแนกรายข้อ (n = 132)  

จากตารางที่ 7  พบว่า การพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วย ( = 3.65) ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุดคือ มีฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ และ มีความ

สะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ( = 3.73) รองลงมาคือ มีการพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถ่ายทอด

และเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานและเครือข่าย ( = 3.64) มีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้ง

หน่วยงาน ( = 3.61)  และมีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลสารสนเทศ ( = 3.54) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผล ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จ าแนกรายข้อ 
              (n = 132) 

 

x

x

x

x

x x

x

การพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ  SD แปลผล 

1. มีการพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในหน่วยงาน
และเครือข่าย 

3.64 0.803 เห็นด้วย 

2. มีการแบ่งปันความรู้ใหเ้กิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้ง
หน่วยงาน 

3.61 0.862 เห็นด้วย 

3. มีฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการ 3.73 0.811 เห็นด้วย 

4. มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 3.73 0.753 เห็นด้วย 

5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลสารสนเทศ 3.54 0.920 เห็นด้วย 

รวม 3.65 0.830 เห็นด้วย 

การพัฒนาองค์กรด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 

SD แปลผล 
1. มีการสร้างแรงจูงใจไปสูค่วามพงึพอใจในการท างาน 3.57 1.013 เห็นด้วย 
2. มีการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอื้อต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 3.57 0.967 เห็นด้วย 

3. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

3.50 1.015 เห็นด้วย 

4. มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการและการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของบคุลากร 

3.48 1.059 ไม่แน่ใจ 

5. มีระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล
และเป็นธรรม 

3.70 0.789 เห็นด้วย 

รวม 3.56 0.968 เห็นด้วย 

x

x
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จากตารางที่ 8 พบว่า การพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลในภาพรวม        

มีค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วย ( = 3.56) ค่าเฉลี่ยรายข้อสูงสุดคือ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล

และเป็นธรรม ( = 3.70) รองลงมาคือ มีการสร้างแรงจูงใจไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน และ มีการสร้างบรรยากาศ                  

ในการท างานที่เอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ( = 3.57) มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน        

( = 3.50) และ มีการจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร           

มีค่าเฉลี่ยในระดับไม่แน่ใจ ( = 3.48) ตามล าดับ    

 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พบว่า บุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักงานอธิการบดี              
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านทุกด้านบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้ วย เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการวางแผน                           
เชิงยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง และด้านการจัดการความรู้และ
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ตามล าดับ  

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน คือ มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และนานาชาติ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารส านักงานอธิการบดี                 
มีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรโดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย        
รวมทั้งบุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานเอกสารด้านต่าง  ๆ เช่น ระบบสาร
บรรณอิ เล็ กทรอนิกส์  (E-Document Management System : EDOC) ระบบการขอใ ช้บริ การห้องประ ชุมออนไลน์
(MeetingRoom e-Booking) ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Information System) การประชุม
ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet การน า Google Site มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินงาน 
โดยการพัฒนาระบบก ากับติดตามการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การประเมินความพึงพอใจด้วย Google Form เป็นต้น 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร และให้ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศ
ในการท างานที่สร้างแรงจูงใจไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน และเมื่อพิจารณาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในด้านต่าง ๆ พบว่า บุคลากรเห็นด้วยกับการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในท้ัง 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม พบว่า ผู้บริหารได้ช้ีน าและ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาวชัดเจน บุคลากรเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

x

x

x

x

x
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2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม พบว่า การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน บุคลากรเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

3. ด้านการให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรเห็นด้วยในทุกข้อค าถาม เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถามพบว่า มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยน าผลไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

4. ด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ บุคลากรเห็นด้วยทุกข้อค าถาม เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม พบว่า             
มีฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ และ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด  

5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล บุคลากรเห็นด้วยทุกข้อค าถาม เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถาม พบว่า มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรม  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2556, น. 34) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมิน
คุณภาพการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวม 
บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มีความเห็นด้วยทุกด้าน ซึ่งแสดงว่าผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่มีวิสัยทัศน์ก าหนด                   
ทิศทางการด าเนินงานขององค์กรโดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรองค์กรมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และให้ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง และมีแผนการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล สร้างบรรยากาศในการท างานที่สร้างแรงจูงใจไปสู่ความพึงพอใจใน
การท างาน รวมทั้งเอกสารที่องค์กรมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจที่ดีเพียงพอที่จะเสริมสร้างให้ เกิด
บรรยากาศที่ดีได้ และกฤษฎา น้าคณาคุปต์ (2556, น. 51) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับเห็นด้วย 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงเอาใจใส่เป็นอย่างดี และ
เมื่อพิจารณาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง  ๆ พบว่า บุคลากรเห็นด้วยกับการด าเนินงานการพัฒนา
องค์กรหลังการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงในท้ัง 5 ด้าน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดีทุกหน่วยงานทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส  
กลับนวล ที่ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนนิการวิจัยจนท าให้เอกสารฉบับนี้บรรลุผลส าเร็จ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
Factors Affecting Teamwork of Support Staff in Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi 
ประเสริฐศักดิ์ เอ่ียมใส1*   
มณฑิรา สาระพันธ์1    
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Montira Saraphan1   
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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 169 คน ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
ความคิดเห็น ท้ัง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.02 ± 0.17) เมื่อจ าแนกตามด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างทีม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  (4.22 ± 0.14) รองลงมา ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                       
(4.02 ± 0.17) ด้านพฤติกรรมหัวหน้าทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.94 ± 0.99) ด้านบรรยากาศในการท างานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (3.92 ± 0.22) และ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.92 ± 0.22) และล าดับสุดท้าย 
คือ ด้านกระบวนการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.91 ± 0.13) 
 

ค าส าคัญ  การท างานเป็นทีม สายสนับสนุน ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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1 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi Province, Thailand, 11000   
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Abstract  
The study factors affecting the teamwork of support staff, the office of the President, Rajamangala 

University of Technology Suvarnabhumi has objectives to 1 )  study factors affecting the teamwork of support 
staff of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 2) to propose a way to increase the efficiency of 
teamwork of support staff, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The sample of this study 
consisting of 169 support staffs. The researcher found that the opinions of all 6  aspects were at a high level 
(4.02 ± 0.17) When classified by aspects it was found that the team structure, overall, at a high level (4.22 ± 
0.14) followed by support and promotion of teamwork, overall, at a high level (4.02 ± 0.17) the behavior of 
team leader, overall, at a high level (3.94 ± 0.99) working atmosphere, overall, at a high level (3.92 ± 0.22) the 
participation in teamwork, overall, at a high level (3.92 ± 0.22) and the level of the teamwork process, overall, 
at a high level (3.91 ± 0.13). 
 

Keywords : teamwork, support staff, Rajamangala Suvarnabhumi 

 

บทน า  
การท างานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการท างาน ช่วยสร้างบรรยากาศความสามัคคีให้เกิดขึ้นในการ

ท างานร่วมกันในองค์กร ซึ่งการท างานเป็นทีมในปัจจุบันถือเป็นตัวช้ีวัดระบบการท างานและความมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
รวมทั้งการท างานเป็นทีมยังเป็นยุทธศาสตร์แห่งความส าเร็จของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์คุณภาพใน
องค์กรหากองค์กรหน่วยงานใดที่มีทีมงานเข้มแข็ง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น                
ศรมณ เทพแก้ว (2552) ปัจจุบันในการปฏิบัติงานภายในยังขาดความร่วมมือในการปฏิบัติ เนื่องจากภาระงานส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย จะมีผู้รับผิดชอบคนเดียวซึ่งหากมีการหยุดการปฏิบัติ ผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ในฐานะผู้วิจัยเป็น
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สังกัดกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม จึงสนใจที่จะศึกษา 
เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน 
สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. เพื่อน าเสนอแนวทางในเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2563 สังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 300 คน  
2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2563 สังกัดส านักงานอธิการบดี โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของ เครจซี่และ 
มอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 169 คน  

3.การสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยได้ท าการศึกษาท้ังหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างทีม ด้านการสนับสนุน
และส่งเสริมการท างานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมหัวหน้าทีม ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม และ ด้านบรรยากาศในการ
ท างาน โดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คนท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น และได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามแก่บุคลากร
สายสนับสนุน 

5.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) โดยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบถ้วนมาวิเคราะห์ข้อมูล และ แปลความหมายจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ในการก าหนดค่าเฉลี่ย และมีความหมายในแต่ละช่วง 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมภาพรวม (n = 169) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีม 
X  SD ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านโครงสร้างทีม 
2. ด้านพฤติกรรมของหัวหน้าทีม 
3. ด้านกระบวนการท างานเป็นทีม 
4. ด้านบรรยากาศในการท างาน 
5. ด้านการมสี่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
6. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

4.22 
3.94 
3.91 
3.92 
3.92 
4.02 

0.14 
0.99 
0.13 
0.22 
0.22 
0.17 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.02 0.17 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมภาพรวม ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.02 ± 

0.17) เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า อันดับแรก ได้แก่ ด้านโครงสร้างทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.22 ± 0.14) รองลงมา คือ 
ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.02 ± 0.17) ด้านพฤติกรรมหัวหน้าทีม               
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.94 ± 0.99) ด้านบรรยากาศในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.92 ± 0.22) และ ด้าน
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การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.92 ± 0.22) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านกระบวนการท างาน
เป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.91 ± 0.13) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านโครงสร้างของทีม (n = 169)  

ด้านโครงสร้างของทีม 
X  SD ระดับความคิดเห็น 

1. หน่วยงานท่านมีการแบ่งเขต อ านาจหน้าท่ีความรับผดิชอบของทีมอย่างชัดเจน 
2. หน่วยงานท่านมีระบบการจัดการและขั้นตอนการท างานท่ีเป็นระบบ มีส่วนสนับสนุน  
    ต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3. โครงสร้างของงานมีความเหมาะสมกับงานท่ีบุคลากรไดร้ับมอบหมายในการท างาน 
4. ภายในหน่วยงานมีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกบัปรมิาณงานทีไ่ดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
5. การปฏิบัติงานของท่านมีขอบเขตของงานท่ีชัดเจน 
6. ภายในหน่วยงานมีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับสมาชิก      
    ในทีม 
7. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดบทบาท 
    หน้าท่ีในทีมงาน 
8. หน่วยงานท่านมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับความถนดัและความสามารถ 
    ของแต่ละบุคคล 
9. มีการส่งเสริมให้ท่านและสมาชกิในทีมได้ปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ 
   มอบหมายอย่างเต็มที ่

4.79 
3.88 

 
3.91 
3.89 
3.91 
3.91 
4.97 

 
4.85 

 
3.90 

0.60 
0.31 

 
0.27 
0.31 
0.27 
0.27 
0.21 

 
0.51 

 
0.29 

มากทีสุ่ด 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด  
 

มากที่สุด 
 

มาก 

รวม 4.22 0.14 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านโครงสร้างของทีม ผลการวิจัย พบว่า ด้านโครงสร้างทีม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.22 ± 0.14) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น อันดับแรก คือ มีการเปิดโอกาสให้ท่าน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดบทบาทหน้าที่ในทีมงาน (4.97 ± 0.21) รองลงมา คือ หน่วยงานท่านมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล (4.85 ± 0.51) หน่วยงานท่านมีการแบ่งเขต 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมอย่างชัดเจน (4.79 ± 0.60) และอันดับสุดท้าย คือ หน่วยงานท่านมีระบบการจัดการและ
ขั้นตอนการท างานท่ีเป็นระบบ มีส่วนสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน (3.88 ± 0.31) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านพฤติกรรมหัวหน้าทีม (n = 169)  
ด้านพฤติกรรมหัวหน้าทีม 

X  SD ระดับความคิดเห็น 

1. หัวหน้าทีมมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
2. หัวหน้าทีมก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไวล้่วงหน้า 
3. หัวหนา้ทีมสามารถท าให้บุคลากรท างานร่วมกันอย่างราบรื่น 
4. หัวหน้าทีมสามารถท าให้บุคลากรมีความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม 
5. หัวหน้าทีมสามารถท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อการท างานเป็นทีม 

3.89 
3.89 
3.95 
4.00 
3.95 

0.30 
0.30 
0.21 
0.00 
0.21 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

6. หัวหน้าทีมเปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความสามารถได้อย่างเตม็ที ่
7. หัวหน้าทีมมีความสามารถในการสั่งงานและมอบหมายงาน 
8. หัวหน้าทีมมีความไว้ใจลูกน้องและให้อ านาจในการตัดสินใจ 
9. หัวหน้าทีมยอมรับความผดิพลาดของบุคลากรในทีมได้ 

3.95 
3.93 
3.92 
3.93 

0.20 
0.24 
0.25 
0.24 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 3.94 0.99 มาก 

  
จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านพฤติกรรมหัวหน้าทีม ผลการวิจัย พบว่า ด้านพฤติกรรมหัวหน้า

ทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.94 ± 0.99) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็น อันดับแรก คือ หัวหน้าทีม
สามารถท าให้บุคลากรมีความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม (4.00 ± 0.00) รองลงมา คือ หัวหน้าทีมสามารถท าให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันอย่างราบรื่น (3.95 ± 0.21) หัวหน้าทีมสามารถท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อการท างานเป็นทีม (3.95 ± 0.21) และอันดับ
สุดท้าย คือ หัวหน้าทีมมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (3.89 ± 0.30) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านกระบวนการท างานเป็นทีม       

(n = 169)  
ด้านกระบวนการท างานเป็นทีม 

X  SD ระดับความคิดเห็น 

1. มีการสนับสนุนการท างานจากหัวหน้าทีมและทมีงานท าให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดมีากขึ้น 

2. ภายในหน่วยงานท่านมีการพูดคุยแลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณ์
การปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ต่อเนื่อง 

3. การบริหารงานท่ีดีของหัวหน้าทีมมีส่วนท าให้ท่านประสบความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

4. การท างานร่วมกันท าให้การติดต่อสื่อสารระหวา่งกันเป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และทันเหตุการณ ์

5. หัวหน้าทีมและเพื่อร่วมงานของท่านช่วยเหลือและสนับสนุนเมื่องานมีปริมาณ
มาก 

6. ภายในทีมงานสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ตามผลตามเป้าหมาย 
 

4.75 
 

4.86 
 

3.94 
 

3.89 
 

3.90 
 

3.91 

0.63 
 

0.41 
 

0.22 
 

0.30 
 

0.29 
 

0.28 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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ด้านกระบวนการท างานเป็นทีม 
X  SD ระดับความคิดเห็น 

7. ในหน่วยงานท่านได้มีการปรึกษาหารือเพื่อรวบรวมการแกไ้ขปัญหาแล้วน าไป 
    แก้ไขตามขั้นตอนร่วมกัน 
8. ภายในทีมมีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ ไมม่ีปัญหาและอุปสรรค 
9. ท่านได้รับข่าวสารเกีย่วกับการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง 
10. การตดิต่อสื่อสารกันภายในทมีมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

3.91 
 

3.92 
3.88 
3.93 

0.27 
 

0.26 
0.38 
0.24 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 3.91 0.13 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านกระบวนการท างานเป็นทีม ผลการวิจัย พบว่า ด้านกระบวนการ
ท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.91 ± 0.13) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็น อันดับแรก             
คือ ภายในหน่วยงานท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ต่อเนื่อง (4.86 ± 0.41) 
รองลงมา คือ มีการสนับสนุนการท างานจากหัวหน้าทีมและทีมงานท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้น (4.75 ± 0.63) การ
บริหารงานท่ีดีของหัวหน้าทีมมีส่วนท าให้ท่านประสบความส าเร็จในการท างาน (3.94 ± 0.22) และอันดับสุดท้าย คือ การท างาน
ร่วมกันท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ (3.89 ± 0.30) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ด้านบรรยากาศในการท างาน         

(n = 169) 
ด้านบรรยากาศในการท างาน X  SD ระดับความคิดเห็น 

1. มีการยอมรับฟังความคิดเห็นภายในทีม 
2. ภายในทีมงานท่านมีน้ าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน 
3. ภายในทีมงานท่านมีความจริงใจและปรารถนาดีต่อกัน 
4. สมาชิกภายในทีมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
5. การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานมีการให้เกียรตซิึ่งกันและกันให้ความ 
    เคารพรักต่อกัน 
6. หน่วยงานมีการประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ 
    ปฏิบัติงานประสบความส าเรจ็ 

3.93 
3.94 
3.95 
3.90 

 
3.86 

 
3.90 

0.24 
0.22 
0.21 
0.29 

 
0.34 

 
0.29 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

                         รวม 3.92 0.22 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านบรรยากาศในการท างาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านบรรยากาศในการ
ท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(3.92 ± 0.22) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็น อันดับแรก คือ ภายใน
ทีมงานท่านมีความจริงใจและปรารถนาดีต่อกัน (3.95 ± 0.21) รองลงมา คือ ภายในทีมงานท่านมีน้ าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน (3.94 
± 0.22) มีการยอมรับฟังความคิดเห็นภายในทีม (3.93 ± 0.24) และอันดับสุดท้าย คือ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานมีการ
ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ความเคารพรักต่อกัน (3.86 ± 0.34) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
(n = 169) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม X  SD ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านมีการร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน และขั้นตอนการท างานเป็นทีม 
2.เมื่อเกิดปญัหาทุกคนในทีมจะมสี่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดเปา้หมายการท างานร่วมกัน 

3.92 
 

3.95 
3.90 

0.25 
 

0.21 
0.29 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.92 0.22 มาก 

 จากตารางที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม ผลการวิจัย พบว่า ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.92 ± 0.22) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็น 
อันดับแรก คือ เมื่อเกิดปัญหาทุกคนในทีมจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (3.95 ± 0.21) รองลงมา คือ 
ท่านมีการร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน และขั้นตอนการท างานเป็นทีม (3.92 ± 0.25) และอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน (3.90 ± 0.29) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการ

ท างานเป็นทีม (n = 169)  

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
X  SD ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านมักจะได้ค าชมเชยยินดีเมื่อท างานส าเร็จ 
2.หัวหน้าทีมท าให้ท่านรู้สึกถึงความมั่นคง ปลอดภัย และอบอุ่นในการท างาน 
3.หัวหน้าทีมจะส่งให้ท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองเสมอ 
4.หัวหน้าทีมจะแนะน าท่านสู่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
5.เพื่อนร่วมงานแสดงออกถึงความห่วงใยท่าน 
6.เพื่อนร่วมงานท่านจะช่วยเหลือเมื่อท่านท างานปริมาณมากและต้องแก้ไขปัญหา  
  งานเมื่องานมีปัญหา 
7.เพื่อนร่วมงานท่านช่วยกันคิดแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นในการท างาน 

3.95 
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0.30 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.02 0.17 มาก 

 
 จากตารางที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 4.02 ± 0.17) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีระดับความคิดเห็น อันดับแรก คือ หัวหน้าทีมจะส่งให้ท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองเสมอ (4.94 ± 0.22) รองลงมา คือ เพื่อน
ร่วมงานแสดงออกถึงความห่วงใยท่าน (4.11 ± 0.31) เพื่อนร่วมงานท่านช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน                  
(4.10 ± 0.30) และอันดับสุดท้าย คือ หัวหน้าทีมท าให้ท่านรู้สึกถึงความมั่นคง ปลอดภัย และอบอุ่นในการท างาน (3.93 ± 0.24) 
ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                
เมื่อจ าแนกตามด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ภายใน
หน่วยงานมีการแบ่งเขต อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมอย่างชัดเจน รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นหัวหน้าทีมจะส่งและสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม
พัฒนาตนเองสม่ าเสมอ ด้านพฤติกรรมหัวหน้าทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม หัวหน้าทีมสามารถ
ท าให้บุคลากรมีความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เมื่อเกิดปัญหาทุกคนในทีมจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา                  
ด้านบรรยากาศในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความจริงใจและปรารถนาดีต่อกัน                
มีน้ าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน และล าดับท้ายสุด ด้านกระบวนการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ความคิดเห็นภายในหน่วยงานจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกันอยู่
ต่อเนื่อง  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยเรื่องนี้ มีข้อค้นพบที่เด่น ๆ น ามาอภิปรายโดยใช้หลักตรรกวิทยาและอภิปรายผลการวิจัยให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกข้อทุกประเด็น ดังต่อไปนี้  
ด้านโครงสร้างทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น อันดับท่ี 1 คือ มีการ

เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดบทบาทหน้าที่ในทีมงาน รองลงมา คือ หน่วยงานท่านมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล หน่วยงานท่านมีการแบ่งเขต อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของทีมอย่างชัดเจน และล าดับท้ายสุด คือ หน่วยงานท่านมีระบบการจัดการและขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบ มีส่วน
สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ สันทัดการ (2546) ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก สามารถ
อภิปรายได้เพิ่มเติมได้ว่าจากการจัดท าโครงการภายในหน่วยงานมีการแบ่งภาระงานซึ่งสามารถให้ทุกคนในองค์กรสามารถท างาน
ร่วมกันได้เป็นทีมเป็นเดียวและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าด้านโครงสร้างทีมหน่วยงานมีความเหมาะสม
การทีมเพราะได้มีการด าเนินการก าหนดความถนัดให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่ง 

ด้านพฤติกรรมหัวหน้าทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็น อันดับ           
ที่ 1 คือ หัวหน้าทีมสามารถท าให้บุคลากรมีความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม  รองลงมา คือหัวหน้าทีมสามารถท าให้บุคลากร
ท างานร่วมกันอย่างราบรื่น หัวหน้าทีมสามารถท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อการท างานเป็นทีม และล าดับสุดท้าย คือ หัวหน้าทีม
มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา มัลคละตีรี (2552)            
ได้ท าการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า 
ด้านผู้น าทีม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในด้านหัวหน้าทีม ผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน            
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ จะมีการสนับสนุนพัฒนาถึงทักษะการท างานอยู่เสมอ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า หัวหน้าทีม                 
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของทีม ต้องท าให้บุคลากรท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้านกระบวนการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็น 
อันดับที่ 1 คือ มีการสนับสนุนการท างานจากหัวหน้าทีมและทีมงานท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้น  รองลงมาคือภายใน
หน่วยงานท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ต่อเนื่อง การบริหารงานที่ดีของ
หัวหน้าทีมมีส่วนท าให้ท่านประสบความส าเร็จในการท างาน และล าดับสุดท้าย คือ การท างานร่วมกันท าให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน เผ้าอาจ (2559) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ในเรื่อง การท างานเป็นทีมในด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน โดยรวมและรายข้อมูลในระดับมาก อธิบายเพิ่มเติม
ได้ว่า ในกระบวนการท างานเป็นทีม ต้องมีการสนับสนุนในการท างานจากผู้บังคับบัญชาและให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตลอดเวลา 

ด้านบรรยากาศในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็น 
อันดับที่ 1 คือภายในทีมงานท่านมีความจริงใจและปรารถนาดีต่อกัน รองลงมาคือภายในทีมงานท่านมีน้ าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน 
(มีการยอมรับฟังความคิดเห็นภายในทีม และล าดับท้ายสุดคือ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ให้ความเคารพรักต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปลื้มจิตร บุญพึ่ง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในด้านบรรยากาศในองค์กร 
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า ในการท างานท่ีจะมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีบรรยากาศในการท างานที่ดีจะ
ส่งผลในการปฏิบัติงานท่ีดี 

ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความ
คิดเห็น อันดับที่ 1 คือ เมื่อเกิดปัญหาทุกคนในทีมจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา รองลงมา คือ ท่านมี
วิธีการร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและขั้นตอนการท างานเป็นทีม ล าดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายการท างานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน เผ้าอาจ  (2559) การท างานเป็นทีมในด้านการมีส่วนร่วม 
โดยรวมและระดับข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย  

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็น อันดับที่ 1 คือ 
หัวหน้าทีมจะส่งให้ท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองเสมอ เนื่องจากปัจจุบันมีการส่งเสริมการพัฒนาให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัฯ
พัฒนาตนเอง ท้ังด้านทักษะด้านการท างานและการท างานเป็นทีม รองลงมา คือ เพื่อนร่วมงานแสดงออกถึงความห่วงใยท่าน เพื่อน
ร่วมงานท่านช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน และล าดับสุดท้าย คือ หัวหน้าทีมท าให้ท่านรู้สึกถึงความมั่นคง ปลอดภัย 
และอบอุ่นในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปลื้มจิตร บุญพึ่ง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในด้านการสนับสนุนทางสังคม 
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ท าให้บุคลากรเกิดความสามัคคี 
2. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพาบุคลากรออกไปสร้างกิจกรรมภายนอก 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการวิจัย และได้รับความเมตตากรุณาจากรองอธิการบดี ประจ าศูนย์พื้นท่ีนนทบุรี ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ หัวหน้างานบริการและส่งเสริมการศึกษา และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี
ชัยยง ศิริพรมงคลชัย ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ญาดา อธิปัญญา                
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ให้ค าแนะน า รวมถึงช้ีแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการท างานวิจัยตลอดระยะเวลา และ
ขอขอบพระคุณบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่เป็นตัวอย่างใน
การเก็บข้อมูล 
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
Problem and Solution in the Operation of Support Staff in Rajamangala University 
of Technology Suvarnabhumi 
มณฑิรา สาระพันธ์1*   

Montira Saraphan 1*  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ปฏิ บัติงานในปี พ.ศ. 
2563 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 168 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และหาร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.23 ± 0.80) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า อันดับแรก คือ ปัญหาด้านบุคลากร (4.45 ± 0.25) อันดับสอง คือ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (4.44 ± 0.20) 
อันดับสาม คือ ปัญหาด้านระบบงาน (4.01 ± 0.89) และอันดับสุดท้าย คือ ปัญหาด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน (4.01 ± 
0.17) แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านบุคลากร คือ ขาดการสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน คือ มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ห้อง
ส านักงาน และพื้นที่เขียว เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน ด้านระบบงาน คือ มหาวิทยาลัยฯ ควรมี
การแบ่งภาระงานให้ชัดเจน และควรมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ด้านขวัญและก าลังใจ คือ ควรให้โอกาสแก่บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีและศักยภาพสูง ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

 

ค าส าคัญ: ปัญหา แนวทางแก้ไข บุคลากรสายสนับสนุน ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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1 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi Province, Thailand, 11000  
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Abstract  
The purpose of this research was to study the problems and obstacles in the performance of support 

staffs who work at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The sample group was the staffs of 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi in operation in the year 2020. The sample size was 
calculated according to the schedule of Crazy and Morgan and defined as 168 support staffs. A questionnaire 
was used as a research tool. Its validity was evaluated by the experts before data collection. The simple random 
sampling was performed. The statistics based on data analysis, including frequency, percentage, mean (X ), and 
standard deviation (SD). The results of the research were as follows: problems in the performance of support 
staff, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, the overall level was at a high level (4.23 ± 0.80). 
When classified by aspects it was found that the first rank was personnel (4.45 ± 0.25), followed by working 
environment (4.44 ± 0.20), work system (4.01 ± 0.89), and morale (4.01 ± 0.17), respectively. For improvement 
in each aspect, the university should promote and encourage the support staff for their career path. Facilities 
and environments are needed to be managed properly. The workload of support staff should be clearly defined 
and continuously monitored. Rewards and recognition are needed for support staff. 
 

Keywords: problem, solution, support staff, Rajamangala Suvarnabhumi 

 

บทน า  
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยความรู้

ความสามารถของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ดังนั้นการให้ความส าคัญและการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถ และ
ทัศนคติที่ดีองค์กร ถือเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญยิ่ง เพราะปัจจัยส าคัญของความส าเร็จขององค์กรคือศักยภาพของบุคลากร 
หน่วยงานที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ ดี ย่อมสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ จะสามารถน าพาองค์กรให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการและยั่งยืน  

บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มีบทบาทส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย            
ทั้งการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจได้ ดังนั้นในฐานะหัวหน้างาน
บริหารและพัฒนาระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ซึ่งปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปัจจุบันยังประสบปัญหาอยู่ในหลาย ๆ ด้าน 
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างาน จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรขององค์กร เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน จึงได้สนใจศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อน าผลการ
ศึกษาวิจัยไปเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและ
บุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ

ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                   

ที่ปฎิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 290 คน 
2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2563 โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
168 คน  

3.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไป ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลักษณะ
ค าถามแบบเลือกตอบ (checklist) หรือ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยน าแบบสอบถามไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น และได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามแก่
บุคลากรสายสนับสนุน 

5.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) โดยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบถ้วนมาวิเคราะห์ข้อมูล และ แปลความหมายจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ในการก าหนดค่าเฉลี่ย และมีความหมายในแต่ละช่วง ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 604            

 

โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรายด้าน (n = 168)  

ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

(X ) SD ระดับ 

1. ด้านบุคลากร 
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ด้านระบบงาน 
4. ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 

4.45 
4.44 
4.01 
4.01 

0.25 
0.20 
0.89 
0.17 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.23 0.80 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมริายดา้น
ภาพรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.23, SD ± 0.80) เมื่อจ าแนกรายดา้น เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ 
ด้านบุคลากร (X  = 4.45, SD ± 0.25) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (X  = 4.44, SD ± 0.20) ด้านระบบงาน          
(X = 4.01, SD ± 0.89) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน (X  = 4.01, SD ± 0.17) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลัย 

             เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ด้านบุคลากร (n = 168)  

ด้านบุคลากร (X ) SD ระดับ 

1. หน่วยงานของท่านมีจ านวนอัตราก าลังเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. ท่านมีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
3. ท่านได้รับการพัฒนาความรูค้วามสามารถเกี่ยวกับหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ 
    อย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรในหน่วยงานท่านมีการสื่อสารและประสานงานท่ีดรีะหวา่งกัน 

4.87 
4.00 

 
4.94 
4.01 

0.56 
0.21 

 
0.39 
0.20 

มากที่สุด 
มาก 

 
มากที่สุด 

มาก 
รวม 4.45 0.25 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้าน

บุคลากร ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้าน

บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X =4.45, SD ± 0.25) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ การพัฒนาความรู้

ความสามารถเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง (X =4.94, SD ± 0.39) และอันดับสุดท้าย คือ ทักษะความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย (X =4.00, SD ± 0.21) 
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โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน (n = 168)  

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (X ) SD ระดับ 

1. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของท่านอย่างเพียงพอ 
2. หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ี ท่ีทันสมัย 
3. หน่วยงานของท่านมียานพาหนะที่มีความปลอดภยัและสภาพใหม ่
4. หน่วยของท่านมีสถานท่ีปฏิบัตงิาน สะอาด แสงสวา่งเพียงพอ และบรรยากาศชวนให ้
    ปฏิบัติงาน 

4.01 
4.01 
4.87 
4.89 

0.13 
0.15 
0.49 
0.45 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.44 0.20 มาก 
 จากตารางที่ 3 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                      

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.44, SD ± 0.20) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 

พบว่า อันดับแรก คือ หน่วยของท่านมีสถานที่ปฏิบัติงาน สะอาด แสงสว่างเพียงพอ และบรรยากาศชวนให้ปฏิบัติงาน (X =4.89, 

SD ± 0.45) และอันดับสุดท้าย คือ หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี ท่ีทันสมัย (X =4.01, SD ± 0.15) 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดา้นระบบงาน (n = 168)  

ด้านระบบงาน (X ) SD ระดับ 

1. ในหน่วยงานของท่านมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
2. หนว่ยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เพียงพอ 
3. ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ทันในเวลาที่ก าหนด 
4. ท่านเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัตงิานท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 

4.01 
4.04 
4.01 
4.01 

0.18 
0.18 
0.13 
0.23 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.01 0.89 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้าน
ระบบงาน ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้าน
ระบบงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.01, SD ± 0.89) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ หน่วยงานของท่าน         
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล (X =4.04, SD ± 0.18) และอันดับสุดท้าย คือ ท่านเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างชัดเจน (X =4.01, SD ± 0.23) 
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โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดา้นขวัญและก าลังใจในการท างาน (n = 168)  

ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน (X ) SD ระดับ 

1. ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีได้รบัเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ 
2. การจัดสวสัดิการให้กับบุคลากรมีความเท่าเทยีมและตรงกับความต้องการ 
3. ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีที่ครองอยู่ 
4. ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน 

4.00 
4.01 
4.04 
4.02 

0.21 
0.25 
0.26 
0.30 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.01 0.17 มาก 
 จากตารางที่ 5 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านขวัญ
และก าลังใจในการท างาน ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ด้านขวัญและก าลังใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.01, SD ± 0.17) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
อันดับแรก คือ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่ครองอยู่ (X =4.04, SD ± 0.26) และอันดับสุดท้าย คือ ค่าตอบแทนหรือ
เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ (X =4.00, SD ± 0.21) 

ตารางที่ 6 แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ (n = 168) 

ปัญหาในการ

ปฎิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขในการปฎิบัติงาน 

ความถี่ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

- ด้านบุคลากร 
 

1.การเพิ่มอัตราก าลังให้เพียงพอตอ่การปฎิบัติงาน 
2.มหาวิทยาลัยควรส่งเสรมิทักษะความรู้ทางด้านการปฎิบตัิงานมากขึ้น 
3.การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเพื่อสามารถเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นทั้ง
ในเชิงวิชาการและเชิงปฎิบัติการ 
4.การสนับสนุนความก้าวหน้าในดา้นการปฎิบตัิงาน 

5 
20 
10 
 

30 

2.97 
11.90 
5.95 

 
17.85 

- ด้าน
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

1.มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงภมูทิัศน์และเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่นห้องน้ า ห้องส านักงาน และพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีบรรยากาศแวดล้อม
ดีเพื่อให้มีการท างานท่ีด ี

30 17.85 

- ด้านระบบงาน 1.มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการแบ่งภาระงาน ให้ชัดเจนและควรมีการ
ติดตามก ากับดูแล อย่างใกล้ชิด 
2.ควรน าระบบมาใช้งานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน 
3. ควรก าหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานให้ชัดเจน 

40 
 

20 
10 

23.80 
 

11.90 
5.95 

- ด้านขวัญและ
ก าลังใจ 

1.มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มสวัสดิการใหบุ้คลากร 
2.ควรให้โอกาสแก่บุคลากรทีม่ีผลการปฎิบัติงานดีและศักยภาพสูง ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งด้วยการวางแผนพัฒนา
ความก้าวหน้า 

20 
30 

11.90 
17.85 
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สรุปผลการวิจัย  
งานวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, SD ± 0.80) เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า 
อันดับที่ 1 คือ ด้านบุคลากร (X  = 4.45, SD ± 0.25) รองลงมา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (X  = 4.44, SD ± 0.20)           
ด้านระบบงาน (X  = 4.01, SD ± 0.89) และด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน (X  = 4.01, SD ± 0.17) ตามล าดับ แนวทางแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ด้านบุคลากร 1. การเพิ่มอัตราก าลังให้เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน 2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม
ทักษะความรู้ทางด้านการปฎิบัติงานมากขึ้น 3. การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเพื่อสามารถเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งใน เชิง
วิชาการและเชิงปฎิบัติการ 4. การสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านการปฎิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 1. มหาวิทยาลัย
ควรปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ห้องส านักงาน และพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีบรรยากาศแวดล้อมดี
เพื่อให้มีการท างานที่ดี ด้านระบบงาน 1. มหาวิทยาลัย ควรมีการแบ่งภาระงาน ให้ชัดเจนและควรมีการติดตามก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 2. ควรน าระบบมาใช้งานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน 3. ควรก าหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานให้ชัดเจน ด้านขวัญ
และก าลังใจ 1. มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มสวัสดิการให้บุคลากร 2. ควรให้โอกาสแก่บุคลากรที่มีผลการปฎิบัติงานดีและศักยภาพสูง        
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งด้วยการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านบุคลากร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหน้าที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และท่านมีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ปัญหาในการปฎิบัติงานดังกล่าว
ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน
และการแก้ไขการปฎิบัติงาน โดยมีกระบวนการหาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร สามารถอภิปรายเพิ่มเติมได้ว่า 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลีน่า พอนมาเจดี และ เสาวนี   
ตรีพุทธรัตน์ (2555) ได้ท าการศึกษา สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารงานบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการยกระดับความรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างทั่วถึง ควรมีแผนที่
ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ และทางคณะฯ ควรมีงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนาบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น ควร
ให้โอกาสบุคลากรทุก ๆ คนได้รับการพัฒนา ควรส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ทักษะใหม่ ๆ กับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ และควรเปิดโอกาสให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ในการยกระดับความรู้ความสามารถหรือ
เรียนต่อต่างประเทศ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ หน่วยงาน
ของท่านมีสถานท่ีปฏิบัติงาน สะอาด แสงสว่างเพียงพอ และบรรยากาศชวนให้ปฏิบัติงาน และ หน่วยงานของท่านมีวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่ทันสมัย และ ด้านระบบงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก              
คือ หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และท่านเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน ซึ่งตรงกับ
การวิจัยของ วิทยา เลียดประถม (2545) ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลเป็นการศึกษาเฉพาะในเขตอ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า อาคารสถานท่ีคับแคบและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน  
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ด้านขวัญและก าลังใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก คือ ท่านมี
โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีที่ครองอยู่ และ ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มหาวิทยาลัย
เห็นควรให้ขวัญและก าลังใจในการท างานแก่บุคลากรมากข้ึน  

ในส่วนของแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
ด้านบุคลากร การเพิ่มอัตราก าลังให้เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรไม่เพียงพอและปริมาณงานที่มี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้น และมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านการปฎิบัติงานมากขึ้น การเตรียมความพร้อมให้บุคลากร
เพื่อสามารถเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฎิบัติการ การสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านการปฎิบัติงาน  

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า   
ห้องส านักงาน และพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีบรรยากาศแวดล้อมดี เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฎิบัติงานท าให้บุคลากรสามารถ
ปฎิบัติงานด้วยความเต็มที ่

ด้านระบบงาน มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการแบ่งภาระงาน ให้ชัดเจนและควรมีการติดตามก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ควรน า
ระบบมาใช้งานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานให้ชัดเจน 

ด้านขวัญและก าลังใจ มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มสวัสดิการให้บุคลากร ควรให้โอกาสแก่บุคลากรที่มีผลการปฎิบัติงานดีและ
ศักยภาพสูง ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งด้วยการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการท างาน 
 2. การปรับปรุงสภาพการท างานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

3. มหาวิทยาลัยฯควรสร้างแรงจูงใจเพื่อเกิดความพอใจในการท างาน และแก้ไขปัญหาการปรับปรุงงานของตนเองที่ 
ปฏิบัติอยู่แล้วให้ดีขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการวิจัย และได้รับความเมตตากรุณาจากรองอธิการบดี ประจ าศูนย์พื้นท่ีนนทบุรี ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
ขอขอบพระคุณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีเป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 
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คุณภาพการให้บริการตามความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 
The Service Quality from Lanna Architecture Center Visitors’ Opinions 
to Achieve Service Excellence 
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา1*  
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าชมที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ                        
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้เข้าชมทั่วไป จ านวน 100 ราย 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา (Priority Needs Index) ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ เข้าเยี่ยมชม                            
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่           
ผู้ให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการควรเป็นบุคคลในท้องถิ่น ด้านกระบวนการให้บริการ
ควรมีการอธิบายรายละเอียดระหว่างการน าชม ด้านอาคารสถานท่ีให้บริการควรมีป้ายสื่อความหมายหรือป้ายดึงดูดความสนใจเชิญ
ชวนเข้ามาเยี่ยมชมและควรมีการเสริมสร้างบรรยากาศระหว่างเยี่ยมชมโดยการใช้เสียงเพลงประกอบภายในอาคาร                         
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกเสริมการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
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Abstract  
This research aimed to study the satisfaction of the Lanna Architecture Center visitors towards the 

service quality of the Lanna Architecture Center and to study opinions and suggestions from visitors towards 
the service quality of the Lanna Architecture Center.  The sample of 100 participants were pupils, students, 
teachers, lecturers, and general visitors. The data collection tool used in this study was questionnaire. Statistic 
used in data analysis were percentage, average, standard aviation, and priority needs index.  The result found 
that their satisfaction towards the service quality of Lanna Architecture Center were in high level in all aspects. 
The services that obtain the greatest level of satisfaction were the service of the service person, followed by 
the service process and the service quality. The opinions and suggestions towards the service quality of Lanna 
Architecture Center were given in each aspects; in terms of service person, the person should be a local person; 
in terms of the service process, a detailed explanation should be provided during the tour; in terms of building 
and place, there should be a meaningful or interesting sign that attracts people to come visit and it is suggested 
to turn on background music in the building; in terms of facility, equipment and technology should be provided 
to enhance the learning ability. 
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บทน า  

ภารกิจการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ ถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ                     
โดยมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ รวมทั้ง                  
มีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินการโดยมีการบริหารงานพร้อมท้ัง                  
มีคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมและชุมชน ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการวางแผนด้านการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีนโยบาย แผนงานและการด าเนินงานในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับภารกิจด้ านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลังข้อมูลศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา, 2563) โดยทางคณะฯ 
มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ และได้มีการจัดพื้นที่
บริเวณศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเอื้อและส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบ
อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์  (มหาอินทร์ ) จากตระกูลทิพยมณฑลและตระกูลกิติบุตร เมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.  2544 โดย                          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการดูแลอนุรักษ์อาคาร เพื่อจัดตั้งเป็น                           
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาอันเป็นสถานที่ให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาแก่บุคคลทั่วไป โดยมี
เป้าหมายส าคัญของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคือ การรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค เป็นแหล่งจัดเก็บจัดแสดงเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา 
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นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลที่สนใจทั่วไปที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และมีนโยบายในการบริหาร
องค์กรในลักษณะของหน่วยงานท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดอาคาร
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมเพื่อศึกษาถึงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของอาคาร ซึ่งภายในอาคารได้จัด
แสดงนิทรรศการให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมล้านนาให้นักท่องเที่ยวและบุคคลที่สนใจเข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ.  2545 โดย
อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ตั้งอยู่ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายใต้การดูแลและบริหารงานโดยคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2548 ด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมประเภท
อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะจากคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมและสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และรางวัล Museum Thailand Awards จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2563 ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อบูรณะและปรับปรุง
พร้อมทั้งด าเนินการแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด าเนินบูรณะซ่อมแซมอาคารและซ่อมแซมโรงครัวเก่า 
การปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม มีการปรับปรุงห้องนิทรรศการเพื่อจัดแสดงนิทรรศการถาวรและ
นิทรรศการหมุนเวียน เพื่อรองรับผู้ที่สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้า
มาเยี่ยมชม โดยมีความก้าวหน้ามาเป็นล าดับและได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนาได้มีการปรับปรุงการให้บริการเข้าเยี่ยมชมและมีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้น
มา มีอัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้เข้าเยี่ยมชม โดยมีวัตถุประสงค์ของการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดหารายได้
ในการพึ่งพาตนเอง ประกอบกับมีข้อได้เปรียบเรื่องสถานที่ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าแวดล้อมด้วยวัดวาอารามที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และมีช่ือเสียงและอยู่ใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่หลายแห่ง จึงเป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นเป้าหมายในการมาทัศนศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน 
นักศึกษาและผู้ที่สนใจจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั่วประเทศโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ 
2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561–30 กันยายน พ.ศ. 2562) มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา จ านวน 4,345 คน และมี
รายรับจากค่าเยี่ยมชม จ านวนเงิน 182,690.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ 
2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562–30 กันยายน พ.ศ. 2563) มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา จ านวน 3,634 คน มีรายรับ
จากค่าเยี่ยมชม จ านวนเงิน 152 ,200.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) (สถิติข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์
สถาปัตยกรรมล้านนา, 2563)  

ด้วยความเป็นมา และพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา               
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่าง  ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม
ล้านนา และการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น การให้ค าปรึกษา การจัดอบรม
ความรู้และการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี และ                   
การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเข้าชมเป็นระยะเวลา 2 ปีของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ผู้วิจัยเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการให้บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อผู้รับบริการได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก                        
ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มีความรวดเร็วพร้อมจะ
แนะน าผู้อื่นให้มาสนใจและเข้าเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยการให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และการ
ให้บริการที่ดีนั้น จะต้องมีการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ดังนั้นผู้ท าการวิจัยจึงมีค วามสนใจศึกษา
คุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาตามความคิดเห็นของผู้มาเยี่ยมชมในด้านของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขั้นตอน
และกระบวนการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและความพึงพอใจต่อการได้รับบริการว่าอยู่ในระดับใด และศึกษาความต้องการ
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จ าเป็นในการน าไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาให้ดียิ่ง  ๆ ขึ้น เพื่อพัฒนา                   
ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาและเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการตามความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัต ยกรรมล้านนาเป็นการวิจัย           

เชิงส ารวจ (Survey research) ที่ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้เข้าชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ทั้งเพศชาย

และหญิง ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563–เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จ านวน 491 คน (สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนา, 2564) และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จ านวน 100 คน โดยแยกเป็นประเภทนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบถามถึงคุณภาพการให้บริการตามความคิดเห็น
ของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างแบบสอบถาม ตรวจสอบเนื้อหาของค าถามที่อยู่ในแบบสอบถาม และหาความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจต่อค าถามในแบบสอบถามตรงกัน และมีเนื้อหาครบถ้วนที่จะใช้สอบถาม ทั้งนี้การด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าว ด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเนื้อหาของคุณภาพการให้บริการตามความคิดเห็นของ    
ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษา
งานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมเนื้อหา และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้แบบสอบถามสมบูรณ์             
ซึ่งเป็นการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าชม
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการ
ค้นคว้าศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนา  

4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาตามความคิดเห็นของผู้เข้าชมโดย
ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยก าหนดข้อมูลในการวิเคราะห์ใช้
ค่าสถิติร้อยละ (%) วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ใช้ค่าสถิติเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สถานภาพ        
ที่เป็นจริงในปัจจุบันต่อคุณภาพการให้บริการ และสถานภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของ             
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ใช้ค่าสถิติดัชนีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา (Priority Needs Index) ใช้ค่าสถิติเฉลี่ยและ             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และใช้ค่าสถิติร้อยละและร้อยละสะสม วิเคราะห์ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 
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ผลการวิจัย 
ผู้ที่เข้าชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21–30 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท มีภูมิล าเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันในภาคเหนือ ส่วนใหญ่
เข้าเยี่ยมชมจ านวน 1 ครั้ง รู้จักศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาจากการเดิน/ขับรถผ่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมเพื่อท่องเที่ยว
และเพื่อศึกษาหาความรู้  ส่วนใหญ่มาเยี่ยมชมกับเพื่อน และเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา                        
13.00 น.-16.30 น.  

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าชมต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา  
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งแบ่งออก 

เป็น 5 ด้านประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ให้บริการ ด้านคุณภาพ    
การให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์

สถาปัตยกรรมล้านนา อยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.71, SD ± 0.55) เมื่อเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดแล้วแล้วพบว่า ผู้เข้าเยี่ยม
ชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสูงที่สุด                  

(𝑥 = 4.82, SD ± 0.39) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการการให้บริการ (𝑥 = 4.77, SD ± 0.46) ด้านอาคารสถานท่ีให้บริการ                   

(𝑥 = 4.62, SD ± 0.63) ด้านคุณภาพการให้บริการ (𝑥 = 4.73, SD ± 0.60) และมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                      

ต่ าที่สุด (𝑥 = 4.59, SD ± 0.66) ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

 

𝒙 
 

SD 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ        
1.ผู้ให้บริการยิ้ม แย้มแจ่มใส เอาใจใส่ผูร้ับบริการเป็นอย่างดี 81 18 1 0 0 4.80 0.43 
2.ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี และให้บริการด้วยความ
สุภาพอ่อนน้อม 

86 14 0 0 0 4.86 0.35 

3.ผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการไดร้วดเร็วทันใจ 80 19 1 0 0 4.79 0.43 
4.ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างด ี 80 20 0 0 0 4.80 0.40 
5.ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพ และการแต่งกายที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

86 14 0 0 0 4.86 0.35 

รวม 4.82 0.39 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปตัยกรรมล้านนาท่ีมีต่อคณุภาพ     

การให้บริการของศูนยส์ถาปัตยกรรมล้านนา 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
น้อยที่สุด 

1 

 

𝒙 
 

SD 

ด้านกระบวนการการให้บริการ        
1.ตอบสนองความต้องการของผูร้บับริการได้อย่าง
รวดเร็ว 

77 22 1 0 0 4.76 0.45 

2.ความเหมาะสมของเวลาให้บริการเปิด-ปดิ (08.30 
น.–16.30 น.) 

73 23 4 0 0 4.69 0.54 

3.มีความคล่องตัว และสามารถตดิต่อผู้ให้บริการได้
สะดวก  

79 21 0 0 0 4.79 0.41 

4.ให้ข้อมูล ข่าวสารได้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน
สมบูรณ ์

81 19 0 0 0 4.81 0.39 

5.ผู้รับบริการรอรับการบริการไม่นานเกินไป 83 14 2 1 0 4.79 0.52 
รวม 4.77 0.46 

ด้านคุณภาพการให้บริการ        
1.บริการด้วยความมุ่งมั่น อย่างตั้งใจ 85 10 4 1 0 4.79 0.56 
2.ให้บริการได้เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 74 22 2 2 0 4.68 0.62 
3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ประทับใจ  
เมื่อใช้บริการ 

79 17 3 1 0 4.74 0.56 

4.ผู้รับบริการรูส้ึกคุ้มคา่ราคาเกินกว่าความคาดหวัง 78 13 6 3 0 4.66 0.73 
5.มีการให้บริการอย่างเสมอภาค 81 16 2 1 0 4.77 0.53 

รวม 4.73 0.60 
ด้านอาคารสถานที่ให้บริการ        
1.สถานท่ีให้บริการมีความปลอดภยั 68 29 2 1 0 4.64 0.58 
2.การตกแต่งภายใน สะอาด สวยงาม เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

68 27 4 1 0 4.62 0.62 

3.มีอากาศถ่ายเท สะดวก บรรยากาศเหมาะส าหรับ
การศึกษาเรยีบรู ้

77 19 3 1 0 4.72 0.57 

4.สถานท่ีกว้างขวาง และเพียงพอแก่ผู้รับบริการ 68 25 6 1 0 4.60 0.65 
5.มีป้ายบอกจุดบริการไว้อย่างชัดเจน 64 26 8 2 0 4.52 0.73 

รวม 4.62 0.63 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจผู้เข้า เยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาที่มีต่อคุณภาพ      
การให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

 

𝒙 
 

SD 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก        
1.สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ ป้ายความรู้และ
นิทรรศการ นา่สนใจ 

64 28 7 1 0 4.55 0.67 

2.เครื่องมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
มีสภาพพร้อมใช้งาน 

66 28 5 1 0 4.59 0.64 

3.มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 73 23 3 1 0 4.68 0.58 
4.มีเอกสาร-แผ่นพับให้บริการ 68 24 6 2 0 4.58 0.70 
5.ห้องน้ า ลานจอดรถ และที่นั่งพักบริการเพียงพอ 67 25 6 2 0 4.57 0.70 
รวม 4.59 0.66 

 
การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันต่อคุณภาพการให้บริการ และสถานภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวัง                   

ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยใช้การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ( Priority 
Needs Index : PNI Modified)  

เมื่อน าค่าเฉลี่ยสภาพท่ีเป็นจริง ค่าเฉลี่ยสภาพท่ีคาดหวัง มาหาผลต่าง ๆ ตามวิธีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นพบว่า ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริง จ านวน 4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้ อย   
ได้ดังนี้ ด้านกระบวนการการให้บริการ (PNI = 0.00676) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (PNI = 0.00525) ด้านอาคารสถานที่
ให้บริการ (PNI = 0.00173) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (PNI = 0.00083) และหากเรียงล าดับตามรายละเอียดในแต่ละด้าน 
สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย (PNI = 0.01532) มีป้ายบอกจุดบริการไว้อย่าง
ชัดเจน (PNI = 0.01345) ผู้รับบริการรอรับการบริการไม่นานเกินไป (PNI = 0.01268) ให้ข้อมูล ข่าวสารได้ถูกต้อง ชัดเจนและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ (PNI = 0.01263) สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ ป้ายความรู้และนิทรรศการ มีความน่าสนใจ (PNI = 0.01111)                     
มีเอกสาร-แผ่นพับให้บริการ (PNI = 0.01104) ให้บริการได้เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ (PNI = 0.01080) ความเหมาะสม
ของเวลาให้บริการเปิด-ปิด (08.30 น. - 16.30 น.) (PNI = 0.00860) ห้องน้ า ลานจอดรถ และที่นั่งพักบริการเพียงพอ                       
(PNI = 0.00440) ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี (PNI = 0.00418) ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี และ
ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม (PNI = 0.00413) มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ (PNI = 0.00214) และตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว (PNI = 0.00211) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยสภาพท่ีเป็นจริง ค่าเฉลี่ยสภาพท่ีคาดหวัง ค่าความต้องการจ าเป็น และล าดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ 
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

ค่าเฉลี่ย
สภาพที่
เป็นจริง 

ค่าเฉลี่ย
สภาพที่
คาดหวัง 

PNI 
ล าดับ 

ด้าน รวม
ทั้งหมด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

4 

 
1.ผู้ให้บริการยิ้มแยม้แจ่มใสเอาใจใส่ผู้รับบริการเป็นอย่างด ี 4.81 4.80 -0.00208 - 
2.ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี และให้บริการด้วยความ
สุภาพอ่อนน้อม 

4.84 4.86 0.00413 11 

3.ผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการไดร้วดเร็วทันใจ 4.79 4.79 0.00000 - 
4.ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างด ี 4.78 4.80 0.00418 10 
5.ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพ และการแต่งกายที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

4.87 4.86 -0.00205 - 

รวม 4.82 4.82 0.00083  
ด้านกระบวนการการให้บริการ    

1 

 
1.ตอบสนองความต้องการของผูร้บับริการได้อย่างรวดเร็ว 4.75 4.76 0.00211 13 
2.ความเหมาะสมของเวลาให้บริการเปิด-ปดิ  
(08.30 น.–16.30 น.) 

4.65 4.69 0.00860 8 

3.มีความคล่องตัว และสามารถตดิต่อผู้ให้บริการไดส้ะดวก            
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.80 4.79 -0.00208 - 

4.ให้ข้อมูล ข่าวสารได้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนสมบรูณ ์ 4.75 4.81 0.01263 4 
5.ผู้รับบริการรอรับการบริการไม่นานเกินไป 4.73 4.79 0.01268 3 

รวม 4.74 4.77 0.00676  

ด้านคุณภาพการให้บริการ    

- 

 
1.บริการด้วยความมุ่งมั่น อย่างตั้งใจ 4.82 4.79 -0.00622 - 
2.ให้บริการได้เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ 4.63 4.68 0.01080 7 
3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ประทับใจ เมื่อใช้บริการ 4.75 4.74 -0.00211 - 
4.ผู้รับบริการรูส้ึกคุ้มคา่ราคาเกินกว่าความคาดหวัง 4.69 4.66 -0.00640 - 
5.มีการให้บริการอย่างเสมอภาค 4.82 4.77 -0.01037 - 

รวม 4.74 4.73 -0.00295  
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ตารางที่ 2  (ต่อ) ค่าเฉลีย่สภาพที่เป็นจริง ค่าเฉลี่ยสภาพที่คาดหวัง ค่าความต้องการจ าเป็น และล าดบัการพัฒนาคุณภาพ      
การให้บริการของศูนยส์ถาปัตยกรรมล้านนา 

 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ 
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 

ค่าเฉลี่ย
สภาพที่
เป็นจริง 

ค่าเฉลี่ย
สภาพที่
คาดหวัง 

PNI 
ล าดับ 

ด้าน รวม
ทั้งหมด 

ด้านอาคารสถานที่ให้บริการ    

 
 
3 

 
1.สถานท่ีให้บริการมีความปลอดภยั 4.57 4.64 0.01532 1 
2.การตกแต่งภายใน สะอาด สวยงาม เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

4.65 4.62 -0.00645 - 

3.มีอากาศถ่ายเท สะดวก บรรยากาศเหมาะส าหรับ
การศึกษาเรยีนรู ้

4.72 4.72 0.00000 - 

4.สถานท่ีกว้างขวาง และเพียงพอแก่ผู้รับบริการ 4.66 4.60 -0.01288 - 
5.มีป้ายบอกจุดบริการไว้อย่างชัดเจน 4.46 4.52 0.01345 2 

รวม 4.61 4.62 0.00173  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

2 

 
1.สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ ป้ายความรู้และนิทรรศการ  
มีความน่าสนใจ 

4.50 4.55 0.01111 5 

2.เครื่องมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

4.60 4.59 -0.00217 - 

3.มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 4.67 4.68 0.00214 12 
4.มีเอกสาร-แผ่นพับให้บริการ 4.53 4.58 0.01104 6 
5.ห้องน้ า ลานจอดรถ และที่นั่งพักบริการเพียงพอ 4.55 4.57 0.00440 9 

รวม 4.57 4.59 0.00525  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา  
ผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในแต่ละด้านว่ามีความพร้อมด้านข้อมูลความรู้ ความรวดเร็วและเหมาะสม ส่วนการ

ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเทคโนโลยีเสริมความรู้เพิ่มเติม  
 

ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมล้านนาซ่ึงผู้เข้าชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาต้องการความรู้เพ่ิมเติม 
ผู้เข้าชมส่วนใหญ่มีความสนใจต้องการความรู้เพิ่มเติม ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านการก่อสร้างและการออกแบบ ประวัติศาสตร์

ล้านนา การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และภาษาล้านนา ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา พบว่า  ผู้เข้าชม    

มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยสามารถจัดล าดับของระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่            

ผู้ให้บริการ (𝑥 = 4.82, SD ± 0.39) ล าดับที่ 2 ด้านกระบวนการการให้บริการ (𝑥 = 4.77, SD ± 0.46) ล าดับที่ 3 ด้านคุณภาพ                 

การให้บริการ (𝑥 = 4.73, SD ± 0.60) ล าดับที่ 4 ด้านอาคารสถานที่ให้บริการ (𝑥 = 4.62, SD ± 0.63) และล าดับที่ 5 ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก (𝑥 = 4.59, SD ± 0.66) 
           2. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าเยี่ยมชมมีความคิดเห็นในแต่ละด้านว่ามีความพร้อมด้านข้อมูล ความรู้ ความรวดเร็วและเหมาะสม 
ส่วนการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเทคโนโลยีเสริมความรู้เพิ่มเติม และมีความสนใจ
ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภูมิปัญญาด้านการก่อสร้าง การออกแบบ ประวัติศาสตร์ล้านนา การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และภาษา
ล้านนาตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญเพือ่น ามาสู่การอภิปรายและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมมีความ            

พึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อย
ที่สุด พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่             
ผู้ให้บริการสูงที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าผู้รับบริการได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาท่ีมีบุคลิกภาพและ      
ความเรียบร้อย มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการเป็นอย่าง
ดี ตลอดจนมีการตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วทันใจ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการและแนวคิดในการให้บริการของ 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2557) ที่กล่าวว่า การให้บริการเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible 
Goods) ให้กับผู้รับบริการ โดยไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งยังเกิดความสะดวกรวดเร็วให้ความเสมอภาค          
ความเอื้ออาทร มีน้ าใจและเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ตอบสนองความต้องการได้ตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวั งไว้พร้อมกับ 
ท าให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับน าไปสู่ความพึงพอใจในบริการนั้น  
 2. จากผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ทั้ง 5 ด้าน พบว่า คุณภาพการให้บริการ
ด้านกระบวนการให้บริการมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาเป็นล าดับแรก ทั้งในส่วนของระยะเวลาในการรอรับการบริการ
ของผู้เข้าชมและการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนารองลงมาเป็นคุณภาพการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยเฉพาะการใช้สื่อและเทคโนโลยีควรมีความน่าสนใจ
ประกอบการให้บริการแก่ผู้เข้าชม และเครื่องมือหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้เพราะว่าศูนย์
สถาปัตยกรรมล้านนายังขาดแคลนงบประมาณในการจัดหามาประกอบการให้บริการเยี่ยมชมแก่ผู้รับบริการและความจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการพัฒนาอีกด้านที่ส าคัญ คือ ด้านอาคารสถานที่ให้บริการควรมีความปลอดภัย และมีป้ายบอกจุดบริการไว้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันทางศูนย์สถาปัตยกรรรมล้านนายังขาดการให้บริการด้านความปลอดภัย และการจัดท าป้ายบอกจุดบริการ
แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ประกอบกับงบประมาณในการด าเนินการที่ได้รับการจัดสรรมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะ   
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จัดจ้างบุคลากรเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการได้ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านนี้อยู่ในล าดับท้าย ดังนั้นจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการพัฒนาโดยเร่งด่วน ไม่น้อยกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิราวรรณ บุญช่วยแก้ว (2558) และ    
ณัฎฐพัชร จันทนินทร (2562) ที่พบว่า ผู้รับบริการมีความคาดหวังจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพการให้บริการที่เหนือ           
ความคาดหวัง อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ ดังนั้นการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการให้ครอบคลุมทุกมิติและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการนั้น ผู้วิจัยจึง
เห็นว่าทางคณะฯ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้แก่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาให้เพียงพอต่อการพัฒนาปัจจยั
ด้านกายภาพสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานท่ีให้บริการที่มีความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการเป็นล าดับต้น  
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บทคัดย่อ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ
เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่าความปกติใหม่  (New Normal) โดยมีการเว้นระยะห่าง มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่                  
ที่แตกต่างจากอดีต มีท าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การประชุม ซึ่งสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จาก
ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดอบรมโดยผ่าน                 
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human 
Subject Protection Course” ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2564 จ านวน 148 คน 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้ระดับคะแนนทดสอบก่อนและหลังการอบรม เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอบรมปกติและผ่านแอปพลิเคชัน 
Zoom Cloud Meetings และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์และนักศึกษา มีคะแนนทดสอบก่อนการ
อบรมเฉลี่ย 6.93 และคะแนนทดสอบหลังการอบรมเฉลี่ยที่ 9.22 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ร้อยละ 90.7 ด้าน
ความพึงพอใจในการจัดจัดอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.52±0.62 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.63±0.57 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 
4.57±0.58 และด้านการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.53±0.66 และด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.36±0.66 ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ : ผลการอบรม การวิจัยในมนุษย์ ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 
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Abstract  
 Due to the COVID- 19 epidemic situation, humanity's life and livelihoods change, called New Normal. 
There is a new lifestyle that is different from the past.  Online transactions including teaching and meetings 
management are also available online.  All that can learn any content from anyone, anywhere and anytime. 
The objective of this research was to study the achievement and satisfaction of the training through the zoom 
cloud meetings application. The population of this study were the trainees of the human research ethics training 
of the " Human Subject Protection Course"  program via Application Zoom Cloud Meetings on 25- 26 January 
2021, accounting to 148 persons in total.  Data were collected using test scores before and after training. 
Compare the cost of regular training and through the Zoom Cloud Meetings Application and satisfaction 
questionnaire.  Data were analyzed using descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation.  The 
results of the research showed that most of the trainees were teachers and students had an average pre- test 
score of 6.93 and an average post-test score of 9.22. On the satisfaction aspect, overall service satisfaction at 
the high level (mean ± S.D.) 4.52±0.62 which are service, the lecturer, activity, service and course were 4.63±0.57, 
4.57±0.58, 4.53±0.66, 4.36±0.66, respectively. 
 

Keywords: online training, human ethic research, satisfaction, Zoom Cloud Meetings Application 

 
บทน า  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หรือช่ือเดิมว่าไวรัส โคโรน่า โควิด เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 ท่ีก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่
ตลอดจนการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" 
หมายถึง ความปกติใหม่ และค าว่าฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต เช่น ร้านอาหาร
ต้องนั่งทานแยกโต๊ะ หรือต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้น การท าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น เว้นระยะในการเดินทางโดยสารสาธารณะ               
ใช้บริการส่งของถึงบ้าน (Delivery) รวมถึงการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal ซึ่งจะต้องมีการจัดให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์อย่างจริงจัง จะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นชัดเจนท่ีสุดคือ เรื่องสถานท่ี จะเห็นได้จากการที่ผู้เรียนเคยต้องเดินทาง
ไปศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หากจัดการเรียนการสอน Online ก็สามารถนั่งเรียนที่บ้านได้ไม่ต้อง
เดินทาง ท าให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา และไม่ได้ท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนลดลง 
ยังคงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถโต้ตอบกันได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่จากโรงเรียน 
มาเป็นท่ีบ้าน ในรถ หรือสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์เท่าน้ัน  

ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online นั้น เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สอน ผู้เรียน สถานศึกษาต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน 
ผู้พัฒนาระบบทางด้านสารสนเทศ เร่งพัฒนาเครื่องมือท่ีจะมาช่วยในการจัดการศึกษา และการประชุมทางไกลที่มีการด าเนินการอยู่
บ้างแล้ว แต่มาถึงยุคโควิด 19 การสอนทางไกล การประชุมทางไกล ยิ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างมาก จึงเกิดเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน การประชุมทางไกลเกิดขึ้นมากมาย เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้เช่น Zoom, Google 
Hangouts, Skype, Line, FaceTime, Facebook, Messenger, Microsoft Teams, True Virtual World, Google Meet, 
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Vroom, Web X เป็นต้น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ การอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ 
นักศึกษา นักวิจัยมาเป็น แบบ Online เพื่อลดการเผชิญหน้ากัน ซึ่งเดิมมีการจัดการเรียนรู้แบบ Online บ้างแต่ไม่มากนัก                   
กลายมาเป็นจัดการเรียนรู้ Online 100% ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร เพื่องดการมารวมกลุ่มกันเป็น
จ านวนมาก งดกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมที่จัด มาเป็นกิจกรรมแบบ Online เช่น การประชุม Online สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
แบบ Online กิจกรรมท านุบ ารุง ศาสนา เช่น เวียนเทียน Online ลอยกระทง Online เป็นต้น (กาญจนา บุญภักดิ์, 2563)  

ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีก าหนดการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ “Human Subject Protection Course” เมื่อวันท่ี 25-26 มกราคม 2564 เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ 
นักวิจัยและนักศึกษา เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและ
คุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วม การพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัย
แบบต่าง ๆ การปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัยตลอดจนวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐานในการปกป้อง
อาสาสมัคร ทราบหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติ
ตามหลักการท าวิจัยที่ดี โดยค านึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครตามมาตรฐานสากล              สอดคลอง
กับหลักจริยธรรมสากลที่ใชยึดถือปฏิบัติไดแก Belmont Report, Declaration of Helsinki, International Ethical Guidelines 
for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS), International Ethical Guidelines for Epidemiological 
Studies (CIOMS and WHO) ตลอดจนกฎหมาย ขอบังคับ และ ขอก าหนดขององคกรก ากับดูแลในประเทศไทย ไดแกค าประกาศ
สิทธิของผูปวย พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2559) ทั้งนี้ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Standard Operating 
Procedures, SOPs) ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้วิจัยในการท าวิจัยในมนุษย์ว่าต้องผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยใน
มนุษย์ก่อนจึงจะขอรับเอกสารโครงการวิจัยในมนุษย์ได้ 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อชะลอและป้องกันการระบาดของไวรัสนี้ 
ตามมาตรการ Social Distancing หรือระยะห่างทางสังคม ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เช้ือโควิด จึงงด             
การจัดอบรมแบบ face to face ดังนั้น แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้รับผิดชอบสามารถจัด
อบรมให้ความรู้ได้โดยผ่าน video conference ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal เหมาะส าหรับการใช้ในการประชุม 
และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพียงเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการและสัญญาณค่อนข้างเสถียร มีฟังก์ชันการท างานที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ อีกทั้งสามารถประชุมร่วมกันได้เป็นจ านวนมาก ผู้สอนสามารถมองเห็นผู้เรียน
ได้ทุกคน มีระบบโต้ตอบเพื่ออ านวยความสะดวกในการประชุมหรือการเรียน เช่น ระบบยกมือ และระบบพูดคุยกันเองระหว่าง
ผู้เรียน สามารถบันทึก แชร์ไฟล์ (PowerPoint) หรือแชร์หน้าจอร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ สร้าง URL ส าหรับห้องส่วน
บุคคลได้ รวมถึงอัดวิดีโอไว้ดูย้อนหลังหรือน าไปโพสต์บน Social Media ได้ (https://cdt.wu.ac.th/?p=12903&lang=th) อีกทั้ง
ยังประหยัด ลดต้นทุนอีกด้วย (อุมาสวรรค์ ชูหา , สุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์, ธีรเสฏฐ์ ศิราธนานนท์, เพชรไพลิน พิบูลย์เกษม, และ     
ศิริภัททรา จุฑามณี, 2562) ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ได้แก่ ค่าเดินทางวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
อาหารกลางวัน ค่าเอกสารประชุม เป็นต้น โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาอบรม
ให้ความรู้ ในการนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings เพื่อศึกษาผลการจัดอบรม
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และความพึงพอใจในการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแบบปกติกับการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings และความพึงพอใจในการจัดอบรม 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร (ความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์) ด้านกิจกรรม (หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ และระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยาย) ด้านวิทยากร (เทคนิคการน าเสนอ การเช่ือมโยงเนื้อหา เอกสาร
ประกอบการบรรยาย การเปิดโอกาสให้ซักถาม) ด้านการบริการ (การแจ้งข่าวสารข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลดเอกสาร/
ระบบสารสนเทศ การอ านวยความสะดวก) และเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดอบรมในหัวข้ออ่ืน ๆ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาผลการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             

ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection” ผ่านโปรแกรม Google 
form จ านวน 182 คน  

 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human 

Subject Protection” เมื่อวันท่ี 25-26 มกราคม 2564 จ านวน 148 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน 10 ข้อ (ทดสอบก่อน-หลังการอบรม) 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม มี 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถานภาพของ         
ผู้เข้ารับการอบรม วัดตัวแปรแบบมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) คือ ความถี่ และร้อยละ 

ตอนที ่2 ข้อมูลความพึงพอใจในการจัดอบรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรม ด้านวิทยากร 
และด้านการบริการ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) วัดตัวแปรแบบ  
อันตรภาค (Interval Scale)  

ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะในการจัดอบรม 
ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอบรมในห้องประชุมและการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom 

Cloud Meetings 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน าข้อมูลที่ได้รับมาออกแบบเพื่อสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูล และเสนอ

ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าความเที่ยงตรง (validity) เท่ากับ 1.0 จากนั้นจึงน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 



 
 

 625            

 

โมกวิชาการ’64 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงเก็บ
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม Google form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online โดยส่งทางอีเมล และข้อความผ่าน 
Zoom ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งก่อนและหลังการอบรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม จ านวน 15 ข้อ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว น าไปประมวลผลและค านวณหา

ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการ
ศึกษาวิจัย โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 

1. ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วัดผลโดยการเก็บคะแนนจากแบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ ทั้งก่อน-
หลังการอบรม มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนสอบก่อนและหลังการอบรม  

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่และร้อยละ 
3. ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรม ด้านวิทยากร และด้านการ

บริการ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ วัดตัวแปรแบบอันตรภาค ( Interval Scale) วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยแต่ละค าถามแบ่งระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 1. ระดับความพึงพอใจที่ตรงกับผู้ตอบน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 1 
 2. ระดับความพึงพอใจที่ตรงกับผู้ตอบน้อย  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 2 
 3. ระดับความพึงพอใจที่ตรงกับผู้ตอบปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 3 
 4. ระดับความพึงพอใจที่ตรงกับผู้ตอบมาก  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 4 
 5. ระดับความพึงพอใจที่ตรงกับผู้ตอบมากที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5 
ส่วนปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรม ด้านวิทยากร และด้านการ

บริการ มีเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์การแบ่งของ บุญชม ศรีสะอาด (2553, น. 67 - 68) 
เป็นดังนี ้

 คะแนนเฉลี่ย   ความหมาย 
 4.51 - 5.00   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากที่สุด 
 3.51 - 4.50   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก 
 2.51 - 3.50   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง 
 1.51 - 2.50   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย 
 1.00 - 1.50   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
5. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอบรมในห้องประชุมและการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings                 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่มาจาก
ต่างประเทศ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายว่าด้วยมาตรการ
ประหยัด พ.ศ. 2561  
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นสถานภาพของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักศึกษา 54 36.49 

 อาจารย ์ 44 29.73 
พนักงานสายปฏิบัติการ 26 17.57 
คณะกรรมการจรยิธรรมวิจัยในมนษุย์ 10 6.76 
อื่น ๆ 14 9.45 

รวม 148 100 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 148 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 54 คน ร้อยละ 36.49 รองลงมา
คือ อาจารย์ จ านวน 44 คน ร้อยละ 29.73 และพนักงานสายปฏิบัติการ จ านวน 26 คน ร้อยละ 17.57  
 

ข้อมูลผลการทดสอบ 
คะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งวิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบก่อนและ

หลังการอบรม เป็นแบบสอบถามจ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนทดสอบก่อนเข้ารับ
การอบรม เฉลี่ย 6.93 และหลังจากท่ีได้เข้ารับการอบรมแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.22 คะแนน 

ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการจัดอบรม 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject 

Protection” ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจดัอบรม  

หัวข้อความพึงพอใจ 𝑥 SD ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านหลักสูตร 

1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสตูรนี้ก่อนเข้ารับการอบรม 3.86 0.99 มาก 
1.2 ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสตูรนี้หลังเข้ารับการอบรม 4.52 0.54 มากที่สุด 
1.3 สามารถระบุประโยชน์และรายละเอยีดในการอบรมหลักสตูรนี้ได้ 4.50 0.55 มาก 
1.4 สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ที่ได้รับในครั้งน้ี ไปประยุกต์ใช้ในการ      

ปฏิบัติงานได้  
4.61 0.53 มากที่สุด 

1.5 สามารถน าความรูไ้ปเผยแพรแ่ละให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้  4.31 0.71 มาก 
ภาพรวม 4.36 0.66 มาก 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดอบรม 
หัวข้อความพึงพอใจ 𝑥 SD ระดับความพึงพอใจ 

2. ด้านกิจกรรม 
   2.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม  4.62 0.53 มากที่สุด 
   2.2 เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการ  4.57 0.58 มากที่สุด 
   2.2 ระยะเวลาการอบรม/สมัมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร  4.52 0.62 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.57 0.58 มากที่สุด 
3. ด้านวิทยากร  
   3.1 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร/การเช่ือมโยงเนื้อหาในการอบรม  4.59 0.60 มากที่สุด 
   3.2 การน าเสนอเนื้อหาสาระ/เอกสารประกอบ ครบถ้วนและน่าสนใจ  4.61 0.60 มากที่สุด 
   3.3 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการอบรม/การตอบข้อซักถาม  4.68 0.52 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.63 0.57 มากที่สุด 
4. ด้านการบริการ  
   3.1 การแจ้งข่าวสารข้อมูล/ประชาสัมพันธ์  4.48 0.73 มาก 
   3.2 การดาวน์โหลดเอกสาร/ระบบสารสนเทศ  4.53 0.64 มากที่สุด 
   3.3 การบริการ/อ านวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ี  4.59 0.60 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.53 0.66 มากที่สุด 
ความพึงพอใจการจัดอบรมในภาพรวม 4.52 0.62 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection”           
ผ่าน แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings มีความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความพึงพอใจด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาคือ 
ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.57 และความพึงพอใจในบริการ ค่าเฉลี่ย 4.53 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านหลักสูตร   
มีค่าเฉลี่ย 4.36 โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจรายด้าน ดังนี้ 
 
 1) ด้านหลักสูตร  
  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection” ผ่าน       
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ด้านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ 
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรนี้ก่อนเข้ารับการอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.86) ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรนี้หลังเข้ารับการอบรม 
(ค่าเฉลี่ย 4.52) สามารถระบุประโยชน์และรายละเอียดในการอบรมหลักสูตรนี้ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.50) สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ที่
ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย 4.61) สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่และให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ (ค่าเฉลี่ย 
4.31) 
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 2) ด้านกิจกรรม 
  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection” ผ่าน                     
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ด้านกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ 
หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.62) เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 
4.57) และระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 4.52) 
 
 3) ด้านวิทยากร 
  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection” ผ่าน   
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ 
เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร/การเช่ือมโยงเนื้อหาในการอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.59) การน าเสนอเนื้อหาสาระ/เอกสารประกอบ 
ครบถ้วนและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.61) และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการอบรม/การตอบข้อซักถาม (ค่าเฉลี่ย 4.68)   
 
 4) ด้านการบริการ 
  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection” ผ่าน   
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ดังนี้ การแจ้งข่าวสารข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.48) การดาวน์โหลดเอกสาร/ระบบสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.53) และการ
บริการ/อ านวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ี (ค่าเฉลี่ย 4.59) 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection” 

เปรียบเทียบการจัดอบรมในห้องประชุมและการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอบรมในห้องประชุมและการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ห้องประชุม Zoom 
1. ค่าเช่าห้องประชุม 2 วัน วันละ 7,000 บาท 14,000 - 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200 บาท  14,400 14,400 
3. ค่ารถรับ-ส่ง วิทยากร (นครราชสีมา-ขอนแก่น-นครราชสีมา) 2 วัน วันละ 4,000 บาท  8,000 - 
4. ค่าที่พักวิทยากร 2 คน 2 วัน วันละ 2,400 บาท  9,600 - 
5. ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าอบรม 182 คน คนละ 50 บาท 4 ครั้ง 36,400 - 
6. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าอบรม 182 คน คนละ 150 บาท 2 ครั้ง  54,600 - 
7. ค่าเอกสารประกอบการอบรมและ Certificate 184 ชุด ชุดละ 100 บาท 18,400 - 

รวมท้ังสิ้น 155,400 14,400 
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 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอบรมในห้องประชุมและการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud 
Meetings พบว่า ค่าใช้จ่ายในการอบรมในห้องประชุม มีรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
ส าหรับวิทยากร (ค่าตอบแทน ค่ารถรับ-ส่ง ค่าที่พัก) ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าเอกสารประกอบการอบรม ซึ่งการจัด
อบรมครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 155,400 บาท ส่วนการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings มีเพียง 1 รายการ             
ในล าดับที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับวิทยากร คือค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 14,400 บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมได้ถึงร้อยละ 90.7  
 

ข้อเสนอแนะจากการอบรม 
1. ด้านการบริการ  
   1.1 เนื่องจากผู้เข้าอบรมเข้าห้องอบรมไม่พร้อมกันท าให้มีเสียงแทรกเข้าระหว่างการอบรม รบกวนผู้เข้าอบรมท่านอ่ืน 

ผู้จัดต้องคอยควบคุมระบบเสียงระหว่างวิทยากรบรรยายไม่ให้มีเสียงสอดแทรก 
   1.2 ต้องคอยตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยการสอบถามเรื่องภาพและเสี ยงจากผู้เข้าอบรมอย่างสม่ าเสมอ 

เนื่องจากบางช่วงของการจัดอบรมสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายไป 
2. หัวข้อการจัดอบรมครั้งต่อไป 
    1. การอบรมหลักสูตร Good Clinical Practice (GCP) จริยธรรมในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการใช้สถิติ

เพื่องานวิจัย เช่น การค านวณขนาดตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม การออกแบบและสถิติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ และการใช้โปรแกรม SPSS เป็นต้น 

    2. การเขียนเอกสารในการยื่นขอเอกสารรับรองโครงการวิจัย 
ตัวอย่างภาพการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection” ผ่านแอปพลิเคชัน 

Zoom Cloud Meetings (รูปที่ 1) 
 

 
 

รูปที่ 1  การอบรมโดยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings  
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สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาส าหรับการจัดอบรมจากการใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 

   1.1 คะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นแบบสอบถามจ านวน  10 ข้อ ซึ่งวิทยากรให้           
ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการอบรม เท่ากับ 6.93 คะแนน และคะแนน
ทดสอบหลังการอบรม เท่ากับ 9.22 คะแนน 

   1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมในห้องประชุมและการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พบว่า การจัด
อบรมแบบท่ัวไปมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 156,400 บาท ส่วนการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings มีเพียงค่าใช้จ่าย
ส าหรับวิทยากรคือ ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 14,400 บาท ซึ่งประหยัดงบประมาณเมื่อเทียบกับการจัดอบรมแบบปกติถึง   
ร้อยละ 90.7 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject 
Protection Course” โดยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการจัด
อบรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ความพึงพอใจด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.63 
ด้านกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.53 และด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.36  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อต่อไปนี้  
1. เพื่อศึกษาผลการจัดอบรมจากการใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 
   จากการศึกษาผลการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection ” โดย                        

แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบก่อนการอบรม เท่ากับ 6.93 คะแนน และ
คะแนนทดสอบหลังการอบรม เท่ากับ 9.22 คะแนน แสดงให้เห็นว่า หลังจากที่ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมท าให้ผู้เข้ารับการอบรม            
มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มากข้ึน น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิทยา วาโย, อภิรดี เจริญนุกูล, ฉัตรสุดา กานกายันต์, และจรรยา คนใหญ่ (2563) โดยการอบรมจ าเป็นต้องมีการวัดผลและ
ประเมินผลทั้งก่อนและหลังเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรม รวมถึงประสิทธิภาพของการอบรม และการจัดอบรมครั้งนี้
สามารถลดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเดินทางวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเอกสารประกอบการอบรม โดยจ่ายเพียงแค่
ค่าตอบแทนวิทยากรในการบรรยายตามก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญที่มาจากต่างประเทศ วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2556 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556) สอดคล้องกับการศึกษาของ อุมาสวรรค์ ชูหา และคณะ (2562)           
ซึ่งเป็นการประหยัดและลดต้นทุนในการจัดอบรม เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยมาตรการประหยัด พ.ศ. 2561 (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2561)  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการอบรมโดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 
   จากการศึกษาผลการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร “Human Subject Protection Course” โดย 

แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการอบรมผ่านทางระบบ แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ดังกล่าวได้ผลดี โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านวิทยากร แสดงให้เห็นว่า การน าเสนอของวิทยากร มีการเช่ือมโยงเนื้อหาในการอบรม เอกสาร
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ประกอบ ครบถ้วนและน่าสนใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตอบข้อซักถาม รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม ซึ่งหัวข้อบรรยายมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม รวมถึงระยะเวลาการ
อบรมเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร สอดคล้องกับการศึกษาของ (อุมาสวรรค์ ชูหาและคณะ, 2562) พบว่า การใช้
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ช่วยในการอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการใช้งาน ประหยัดคุ้มค่า และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย โดย Cauca, Dhaniar, & Udiana. (2018) การใช้ Zoom Online Application 
ในการเรียนภาษาซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งการอ่าน การเขียน และการน าเสนองาน และยังสามารถเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรมให้
สามารถเข้าอบรมได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Smith & Lundy. (2015) ซึ่ง Zoom สามารถมีผู้เข้าเรียนได้ถึง 200 
คน ดังนัน้ การใช้ Zoom Cloud Meetings Application มาใช้ในการอบรมสามารถน ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีได้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ท้ังยังสามารถประหยัด ลดต้นทุน และยังสามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการอบรม เพิ่มจ านวนท่ีนั่งให้ผู้เข้าอบรมได้
อีกด้วย  

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาเรื่อง ผลการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection” ผ่านแอปพลิเคชัน 

Zoom Cloud Meetings สามารถน าผลการวิจัยไปปรับปรุงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ต่อไป ซึ่งจากผลการวิจัยการจัด
อบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พบว่า ในขณะจัดอบรมยังมีเสียงแทรกจากผู้เข้าอบรมที่เข้ามาในห้องรบกวน
การบรรยายของวิทยากร เนื่องจากการเข้าระบบของผู้เข้าอบรมไม่พร้อมกัน บางท่านไม่ได้ปิดไมโครโฟนจึงมีเสียงรบกวน และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายในบางช่วงของการอบรม ซึ่งในการจัดอบรมครั้งต่อไปในหัวข้ออื่น ๆ ผู้จัดจะต้องมีการควบคุมระบบ
เสียงและภาพ โดยเรียนรู้การใช้ระบบให้มีความช านาญและมีช่างเทคนิคคอยช่วยเหลือในการจัดอบรม โดยน าข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุงการอบรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจและมีความประสงค์จะให้จัดอบรมครั้ง
ต่อไปโดยมีหัวข้อต่าง ๆ ที่สนใจ ได้แก่ การอบรมหลักสูตร Good Clinical Practice (GCP) จริยธรรมในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และการใช้สถิติเพื่องานวิจัย เช่น การค านวณขนาดตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม การออกแบบและสถิติการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และการใช้โปรแกรม SPSS รวมถึงการเขียนเอกสารในการยื่นขอเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย เป็นต้น ซึ่งส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะได้ด าเนินการอบรมให้ความรู้ใน
โอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจกรณีศึกษางานธุรการ                    
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร                   
สายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ และพนักงานราชการจ านวนมาก โดยมีบุคลากร
ลาราชการและไปราชการทุกวัน โดยปกติหน่วยบุคคล จะบันทึกข้อมูลอยู่ในภาพแบบไฟล์ Excel ซึ่งเป็นการยากท่ีแต่ละบุคคลจะ
ตรวจสอบข้อมูลตนเอง อีกท้ังยังเป็นการวางแผนในอนาคตที่จะปรับปรุงมาตรฐานด้านข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้สูงขึ้นจากเดิมที่ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel (แบบออฟไลน์) พัฒนามาเป็นเป็นระบบสารสนเทศที่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลที่สามารถส่งออกข้อมูล
ส าหรับใช้วิเคราะห์ ค านวณแบบออนไลน์และเรียลไทม์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยบุคคล 
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจกรณีศึกษางานธุรการ ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากร
สามารถตรวจสอบข้อมูลการลาราชการและการไปราชการของตนเองแบบปัจจุบันและแบบย้อนหลังได้ ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ (Responsive web) พร้อมทั้งลดปริมาณการใช้
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กระดาษ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท้ังหมด 94 กลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินอยู่ในค่าเฉลี่ย (X) ระดับ 4.74 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.44 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากท่ีสุด   

 
ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เรสปอนซีฟเว็บดีไซน์ ระบบเรียลไทม์ งานธุรการ  
 

Abstract  
This research aims to develop the administrative information management system to support planning 

of the decision makers:  a case study of administrative section, Faculty of Public Health, Naresuan University. 
Presently, the Faculty of Public Health has many faculty members and the staff that consist of university 
employees and government employees.  Normally, by the personnel unit, the records of the official travel to 
perform duty and the leave of absence of all personnel will be reported in Excel files which creates the 
difficulty for the personnel and the staff of personnel unit in searching the records.  The administrators of the 
faculty also require this information to plan the faculty activities such as faculty meeting or conference.                 
As the result, the Faculty of Public Health has planned to improve the standard of human resource information 
management by connecting the system with the database that can export the information for online and real 
time analysis and computation. This system will be a useful tool to support the decision of the administrators 
and the personnel unit on planning, and to assist other personnel for their annual leave planning. Accordingly, 
the researchers have developed the online administrative information management system that allows all 
faculty members and staff to check on online system at any time, and any device (Responsive Web), along with 
reducing the amount of paper consumption. The conclusion of the research from the selected 94 study groups 

showed that the mean (X) 4.74. The standard deviation (S.D.) 0.44, which at a most satisfied level of the study 
groups were satisfied with the system.  

 
Keywords: Decision Support System, Responsive Web Design, Realtime System, General Affairs 

 
บทน า  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 54 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 40 
คน งานธุรการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลบริหารและจัดการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลบุคลากร การขาดลามาสาย            
การลาราชการ การไปราชการ การลงเวลาปฏิบัติงาน การขอต าแหน่งทางวิชาการ และการอบรมเพิ่มความรู้ เป็นต้น                
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจ านวนมากจ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและจัดการ
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพื่อเกิดความคล่องตัวและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกฝ่ายในการสืบค้นข้อมูล ผู้บริหารคณะ
ต้องการจัดเก็บข้อมูลด้านงานธุรการ เพื่อใช้ประกอบในการวางแผน บริหารงาน และการสนับสนุนการตัดสินใจ 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์มีบุคลากรฝ่ายวิชาการ 3 กลุ่มสาขาวิชา บุคลากรสายสนับสนุน 5 งาน ผู้บริหารคณะได้เล็งเห็น
ความส าคัญของข้อมูลด้านงานธุรการว่าเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการบริหารงานหากคณะมีการบริหารจัดการข้อมูลด้านธุรการที่ดีมี
คุณภาพและเหมาะสมกับงาน การท างานก็จะมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปัญหาในปัจจุบันคือ ปริมาณข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ของงานธุรการมีมากข้ึน และถูกเก็บไว้ไม่เป็นระเบียบหรือไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก (จุฑามาศ ศรีครุท , 2556) 
ในการน าข้อมูลมาใช้งานหรือน าข้อมูลมาใช้งานได้ล่าช้า และมีปริมาณการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์จ านวนมาก ดังนั้น ผู้บริหาร
คณะจึงได้ให้หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน พัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของ
งานธุรการ เช่น ระบบการลาราชการ ระบบการไปราชการ ระบบการบันทึกเวลาท างาน ระบบข้อมูลบุคลากร ระบบแฟ้มสะสมงาน 
เป็นต้น โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ได้แยกระบบการท างาน ท าให้การค้นหาข้อมูลล่าช้า หรือบันทึกข้อมูลเกิดความผิดพลาด 
เนื่องจากฐานข้อมูลอยู่แต่ละฐานข้อมูลกัน ท าให้เกิดปัญหากับงานธุรการ เช่น งานซ้ าซ้อน ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอข่าวสารและระบบรายงานที่รวดเร็ว 
ทั่วถึง และถูกต้อง การท างานแต่ละส่วนมีความถูกต้อง การท างานแต่ละอย่างมีความต้องการ การใช้ข้อมูลอย่างมากมายในเวลาที่
จ ากัด (อ าไพ สุดสม, 2551) ระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ จึงมีความจ าเป็นต่อบุคลากรในองค์กร              
ทุกระดับในขณะเดียวกันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือแนวโน้มของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการบริการและจัดการข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (พรทิพย์ ว่องไวพิทยา, 2551) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการท างานให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่ง
เป็นการเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ข้อมูลและระบบสารสนเทศยังมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ พิจารณาและก าหนดนโยบาย
วางแผน เพื่อพัฒนาคณะฯ และแก้ไขปัญหางานต่าง ๆ ของคณะต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 
และเรียกดูรายงานได้สะดวก พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจภายในคณะฯ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลในการลาราชการและการไปราชการแบบออนไลน์และเรียลไทม์ 
2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารและบุคลากรในการลาราชการและ การไปราชการ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การด าเนินงานวิจัยสถาบันของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “ระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินงาน
วิจัย ดังนี ้

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะหร์ะบบและออกแบบระบบ 
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
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4. การศึกษาระบบงานเดิม 
5. การวิเคราะห์ความต้องการระบบงานใหม่ 
6. การออกแบบระบบงานใหม ่
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

1. ระบบปฏิบัติการ Window 10 เพื่อติดตั้งและควบคุมซอฟ์แวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ให้ท างานร่วมกันด้วยดี 
2. โปรแกรม Appserv เพื่อใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลส าเร็จภาพที่ประกอบไปด้วย Apche2.5.10 PHP5.2.6 

MySQL5.0.5 และรองรับการใช้งาน JavaScript และมีเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลชื่อ phpMyAdmin 
2.1 Notepad++ หน้าท่ีใช้ในการ Coding ด้วยภาษา PHP และ HTML5 
2.2 Bootstrap หน้าท่ีใช้ส าหรับการออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Front-end component library) 
2.3 Ajax หน้าท่ีใช้เป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่าง client และ server 
2.4 Jquery หน้าท่ีใช้สร้าง JavaScript Library เพื่อให้การเขียน JavaScript มีความสะดวกและง่ายขึ้น  
2.5 Json หน้าท่ีใช้ส าหรับเป็นภาพแบบส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ 
2.6 JavaScript หน้าท่ีใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ 
2.7 Text Editor หน้าท่ีโปรแกรมที่ใช้ส าหรับสร้างและแก้ไขจัดการข้อความในการสร้างระบบ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ 
ระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร คณะผู้วิจัยได้เลือกการวิเคราะห์และออกแบบตามหลักการการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 
(System Analysis & Design in the Modern) (ไกรศักดิ์ เกษร, 2556) เพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินการและตรวจสอบ จึงก าหนด
ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ดังน้ี 

1. การหา System Requirement เป็นการรับทราบปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้หรือเจ้าของงาน โดยการเก็บ
รายละเอียดต่างๆ ของงาน ด้วยการสัมภาษณ์สอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  

2. การเขียน Context Description เป็นการก าหนดบริบท ซึ่งประกอบด้วย List of Boundary, List of Data และ 
List of Processes 

3. การเขียน Context Diagram เป็นการออกแบบโครงสร้างของบริบทเป็นการจัดกลุ่มของ Process ให้อยู่กลุ่ม
เดียวกัน Data Flow Diagram: DFD เป็นการเขียนผังการไหลของข้อมูลในระดับต่างๆ ที่ปรากฏตามขั้น Process  

4. การเขียน Process Description เป็นการอธิบายรายละเอียด Process ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
5. การก าหนดความสัมพันธ์ของ Entities ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ เป็นขั้นตอนการก าหนด Data Modeling ภาพ

แบบของข้อมูลเพื่อพิจารณา ซึ่งใช้ Data Storage ที่ได้ในขั้นตอน DFD 
6. ข้ันตอนการก าหนด Attribute เป็นข้ันตอนการอธิบาย Data Dictionary ที่อ้างถึงใน Data modeling เพื่อก าหนด

รายละเอียดที่จ าเป็นเบื้องต้นส าหรับใช้ในระบบฯ 
7. ขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ด้วยวิธีการ Normalization หรือ Entity Relationship 

Model 



   

 638             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

8. ข้ันตอนการก าหนดรายละเอียด Attribute หมายถึง การก าหนด Data Table Description ที่มีในแต่ละ Table 
9. การออกแบบส่วนแสดงผล (Output Design) แยกออกเป็น รายงาน เอกสาร และข้อความ 
10. การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล (Input Design) วัตถุประสงค์เป็นการออกแบบเพื่อน าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

ดังนั้นจึงต้องออกแบบให้สอดคล้องกับการแสดงผลของจอภาพ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าแนวคิดการใช้เทคนิค Web Responsive ในการออกแบบหน้าจอ และการออกแบบตามแนวคิด

ที่จะใช้ข้อมูลในระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีลักษณะเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ในออกแบบระบบ  

11. แผนภาพโครงสร้างบริบท (Context Diagram) คือ การออกแบบการท างานและการไหลของข้อมูลของระบบ 
(กิตติพงษ์ กลมกลุ่ม, 2551) โดยการแสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบจะแสดงด้วย Context Diagram  

12. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) จากแผนภาพระบบงาน บอกถึงภาพรวมที่คณะผู้วิจัยพัฒนาโดยจะ
มีรายละเอียดกระบวนการหลักที่สามารถแสดงได้ด้วย Data Flow Diagram เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลในแต่ละกระบวนการ 
โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ภาพแบบสัญลักษณ์ของ Gane and Sarson  
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

1. ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้โดยก าหนดและเปลี่ยนแปลงสิทธ์ิการใช้งานได้บริหารจัดการ User ได้ทั้งหมด 
2. ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี สามารถดูผลรายงานทั้งหมดโดยรวมและแยกหน่วยงาน

หรือต าแหน่งแต่ละบุคคลได้ 
3. ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานธุรการจะสามารถเพิ่มลด ลบข้อมูลได้ ส่งเอกสารแจ้งเตือนได้ สามารถดูข้อมูล

แยกหน่วยงานหรือต าแหน่งแต่ละบุคคลได้ 
4. ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเพิ่ม ลบ 

และแก้ไข ข้อมูลของตนเองได้ 
5. หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา สามารถดูผลรายงานการประเมินทั้งหมดและแยกหน่วยงานหรือต าแหน่งแต่ละ

บุคคลได้ 
 การศึกษาระบบงานเดิม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความต้องการน าระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
ภายในคณะ โดยเฉพาะงานธุรการมีความต้องการน าระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการข้อมูลประวัติการลาราชการและ
การไปราชการของบุคลากร พร้อมทั้งต้องการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ไกรศักดิ์ เกษร, 2555) ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรใน
การเรียกดูข้อมูลและรายงานได้ทันที ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ โดยที่ผ่านมาข้อมูลไม่มีการเก็บที่เป็นระบบถูกบันทึกลง 
Excel และลงในแฟ้มข้อมูลการไปราชการ เมื่อผู้บริหารต้องการใช้ข้อมูล หรือรายงานสรุปผลต่าง ๆ ไม่สามารถดูได้ทันที การค้นหา
ก็มีความซับซ้อนและยุ่งยากและใช้เวลานาน อีกทั้งยังไม่ออนไลน์ ข้อมูลถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยบุคคลเท่าน้ัน  

การวิเคราะห์ความต้องการระบบงานใหม่ 
จากการศึกษารายงานต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามความต้องการและศึกษาขั้นตอน

การท างานของระบบในปัจจุบัน สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน พบว่า 
ผู้บริหารและบุคลากรต้องการระบบที่สามารถเรียกดูข้อมูลรายงานการลาราชการและการไปราชการ แบบปัจจุบันและ แบบ
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ย้อนหลังเพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของคณะได้ทันที ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ในภาพแบบออนไลน์ 
(Web Application) แต่ระบบงานเดิมไม่สามารถท าได้ 

การออกแบบระบบงานใหม่ 
1. การก าหนดบริบท (Context Description) (ชนวัฒน์ ศรีสะอ้าน, 2551) ของระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2. แผนภาพโครงสร้างบริบท (Context Diagram) 

 Context Diagram “ระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา งานธุรการ                         
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”  

3. แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) 
Data Flow Diagram Level 0 คือ ภาพรวมผังแสดงการไหลของข้อมูลของระบบท้ังหมด 
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ภาพที่ 1 แสดง Data Flow Diagram: Level 0 
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 จากภาพท่ี 1 แสดง Data Flow Diagram Level 0 จะประกอบดว้ยงาน คือ 
Process 1 การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลเง่ือนไขในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยการบันทึกข้อมูล

ปีงบประมาณ ก าหนดสิทธ์ิการลาราชการแต่ละประเภทและก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน 
Process 2 จัดการข้อมูลสิทธ์ิการลาและการเดินทางไปราชการ  
Process 3 จัดการข้อมูลหลักฐานเป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลการเดินทางไปราชการและการลาราชการ 
Process 4 จัดการผลข้อมูลในการสร้างรายงานส าหรับผู้ใช้งานแต่ละระดับช้ัน 
 

User

PK,FK1 user_id

FK2 user_username
FK3 user_type
FK4 user_personnel_type
 user_department
 user_email
 user_phone
 user_approve
 user_picture
 user_name
 user_prefix
 user_lastname
 user_address
FK6 jobrecord_id

jobrecord

PK jobrecord_id

 jobrecord_type
 jobrecord_date

 fiscal_year

PK fiscal_year_id

 fiscal_year_name
 fiscal_year_start
 fiscal_year_end

 leave

PK leave_id

 user_id
 leave_type
 leave_start
 leave_end
 leave_time
 leave_amount
 leave_period
 leave_deduction
 leave_approvers
 leave_note
 leave_update

 news

PK news_id

 news_name
 news_detail
 news_date

governor

PK governor_id

 user_id
 governor_start
 governor_end
 governor_amount
 governor_topic
 governor_place
 governor_update

 privilege

PK leave_id

 user_id
 leave_sick
 leave_errand
 leave_vacation
 leave_maternity
 leave_ordain
 leave_update

 
 

ภาพที่ 2 แสดง ER-Model  
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กรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual framework) 

 
กรอบแนวคิด (Conceptual framework ) ของการวิจัยระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 
1. ขั้นตอนข้อมูลน าเข้า ( Input) เมื่อบุคลากร Log in เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าดูข้อมูลของตนเอง ระบบก็จะดึงข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลของ User นั้น และในส่วนของงานธุรการก็จะท าหน้าที่กรอกข้อมูลของแต่ละบุคคลเข้าสู่ระบบ 
2. ขั้นตอนการประมวลผล (Process) เมื่อระบบมีข้อมูลน าเข้าแล้ว ระบบก็จะประมวลผลตามอัลกอริทึม (Algorithm) 

ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิค CRUD (Create, edit, update and delete) 
3. ขั้นตอนผลลัพธ์ (Output) เป็นขั้นตอนออกรายงานตามความต้องการของ User และให้ระบบแสดงผลได้                       

ทุกระบบปฏิบัติการ ทุกอุปกรณ์ ทุกท่ี ทุกเวลา ด้วยเทคนิค Responsive Web และมาตราฐาน Progressive web app (PWA) 

 
ผลการวิจัย 

 คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษางานธุรการ                 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ePersonal) โดยบุคลากรทุกระดับภายในคณะสามารถใช้ระบบนี้เพื่อบริหารและ
จัดการข้อมูลในการลาราชการและไปราชการแบบออนไลน์และเรียลไทม์ผ่านทุกอุปกรณ์ (All Device) ทุกระบบปฏิบัติ                     
(All Operation) และทุกเว็บเบราว์เซอร์ (All browser) ได้ทุกที่ (Anywhere) ทุกเวลา (Anytime) ด้วยเทคนิค Responsive 
web และมาตราฐาน Progressive web app ซึ่งง่ายต่อการเข้าใช้งานของ User ด้วยการน าเทคนิค Ldap (Lightweight Directory 
Access Protocol) เข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูล NU Account ให้เป็น One account for access to all system ของบุคลากร
แต่ละคนผสานเข้ากับระบบที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้เพื่อให้ User ไม่สับสนในการมีหลาย Account กับหลายระบบ 
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ภาพที่ 4 ไอคอนระบบ ePersonal แบบ Progrssive web app 
 
จากภาพท่ี 4 คณะผู้วิจัยได้น ามาตราฐาน Progressive web app มาใช้ในการพัฒนาระบบ ePersonal ให้รองรับการใช้

งานบนสมาร์ตโฟนทุกระบบปฏิบัติการโดย User เรียกใช้ระบบผ่านไอคอนบนสมาร์ตโฟนของ User ซึ่งง่ายต่อการเรียกใช้งาน และ
ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ (Space) ของสมาร์ตโฟนในการดาวน์โหลด Application เพื่อมาใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าแรกของระบบ ePersonal บนสมาร์ตโฟนและบนเครือ่งคอมพิวเตอร ์
 
จากภาพที่ 5 คณะผู้วิจัยได้น าเทคนิค Responsive web มาพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟนและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และระบบปฏิบัติการ Mac 
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โดยคณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารและบุคลากรในการลาราชการและการไปราชการ 
เช่น ใช้เป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ซึ่งบุคลากรสามารถเรียกดูข้อมูล
ทั้งหมดของการลาราชการ หรือการไปราชการได้ด้วยตนเองว่ามีบุคลากรรายใดลาราชการหรือไปราชการ ณ เวลานั้น ๆ  

 
 

ภาพที่ 6 รายงานข้อมูลการลาราชการของบุคลากรรายบุคคลและภาพรวม  
 

 
 

ภาพที่ 7 รายงานข้อมูลการเดินทางไปราชการรายบุคคลและภาพรวม 
 
จากภาพที่ 6 และ 7 เมื่อบุคลากรภายในคณะมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมขึ้นภายในคณะ โดยต้องการทราบว่ามี

บุคลากรรายใดลาราชการ หรือไปราชการ ณ วันนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลว่ามีบุคลากรจ านวนกี่รายที่ปฏิบัติงานที่คณะและสามารถ
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ 
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ภาพที่ 8 สรุปรายการการลาราชการและวันลาราชการคงเหลือ (สว่นบุคคล) ของแต่ละปีงบประมาณ 
 
จากภาพที่ 8 เป็นการสรุปรายการการไปราชการและการลาราชการส่วนบุคคล โดยบุคลากรแต่ละรายสามารถเรียกดู

รายงานได้ด้วยตนเอง ว่าสิทธิ์การลาราชการแต่ละประเภทลาได้กี่วัน และคงเหลือกี่วัน ซึ่งคณะทีมวิจัยได้พัฒนาระบบให้แสดง
ข้อมูลการลาราชการโดยละเอียด ตามระเบียบการลาราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนในการ
ตัดสินใจในการลาราชการครั้งต่อไปของบุคลากรแต่ละราย 
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ภาพที่ 9 รายงานการลาราชการและวันลาราชการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลยันเรศวร 

 
 

ภาพที่ 10 สรุปการลาราชการและวันลาราชการ ตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยนเรศวร (Export to Excel) ส่งมหาวิทยาลัย 
 
 จากภาพที่ 9 และภาพที่ 10 คณะผู้วิจัยได้พัฒนารายงาน ด้วยการคิวรี่ (Query report) เรียกรายงานส่วนบุคคล 

หน่วยงานและภาพรวมของคณะออกมาในภาพแบบของรายงานออนไลน์ ที่งานธุรการและผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังพัฒนาภาพแบบรายงานให้สามารถ Export เป็น Excel ตามภาพแบบมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ โดยงาน
ธุรการสามารถน าไฟล์ดังกล่าวสรุปข้อมูลให้มหาวิทยาลัยได้ในทันท ี 

ระบบดังกล่าวยังมีส่วนช่วยลดการใช้กระดาษ โดยบุคลากรเรียกดูข้อมูลแบบออนไลน์ลดการพิมพ์เอกสารจากหน่วย
บุคคล งานธุรการ ไปยังบุคลากรแต่ละคนเพื่อการตรวจสอบได้ถึงปีงบประมาณละ 3,000 แผ่น ลดปริมาณการใช้แฟ้มเอกสาร
ปีงบประมาณละ 30 แฟ้ม และประหยัดหมึกพิมพ์ขาวด า (Toner) จ านวน 3 ตลับ  

คณะผู้วิจัยระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจกรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประเมินความพึงพอใจระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบตามหลักของโมเดลการประสบความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศ (Information System Success Model) คุณภาพของระบบจะเกี่ยวเนื่องกับการวัด คุณภาพของระบบท่ีเป็น
กระบวนการการท างานของระบบเพื่อที่แสดงผลลัพธ์ออกมา ซึ่งคุณภาพของระบบในแง่ของการใช้งานมีผลเป็นอย่างมากต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยทั่วไป (Delone & McLean, 1992) โดยคุณภาพของระบบเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ (Feature)               
ที่มองเห็นภายนอกของระบบ (Feature) และประสิทธิภาพการท างาน (Performance) ของระบบ ซึ่งผลการประเมินความพึง
พอใจระบบทั้ง 5 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพของระบบท้ัง 5 ด้าน 
 

หัวข้อการการประเมิน 
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 

X SD 
ด้านความถูกต้องและน่าเช่ือถือของระบบ (Accuracy)  4.73 0.47 
ด้านความง่ายในการใช้ระบบ (Ease of Use) 4.77 0.43 
ด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบ (Timeliness) 4.78 0.42 
ด้านประโยชน์จากการใช้ระบบ (Usefulness) 4.83 0.38 
ด้านฟังก์ช่ันการท างานของระบบ (Functionality) 4.59 0.49 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 0.44 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามหลักการประเมินปัจจัยด้านคุณภาพของระบบที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (Doll & Torkzadeh, 1989) โดยมีบุคลากรผู้ใช้งานระบบประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.60 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 และบุคลากรสายสนับ สนุน จ านวน 39 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 41.50 รวมจ านวนผู้ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบทั้งหมด 94 คน ดังนั้นจากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพของระบบทั้ง 5 ด้าน ผลการประเมินอยู่ในค่าเฉลี่ย (X) ระดับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 0.44 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลที่ได้จากระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ นี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น บุคลากร
สามารถตรวจสอบข้อมูลการลาราชการและการไปราชการของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา และผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานข้อมูล
การลาราชการและการไปราชการรายบุคคล รายกลุ่มสาขาวิชาหรือรายหน่วยงาน และภาพรวมทั้งคณะ พร้อมรายงานแบบสรุป
เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดโครงการ จัดกิจกรรม หรือ
จัดการประชุมของคณะได้ ผ่านทุกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่สามารถเช่ือมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ เช่น สมาร์ตโฟน 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถดูรายการย้อนหลัง
ข้อมูลการลาราชการและการไปราชการ โดยเรียกดูข้อมูลจากรายงานในระบบสามารถลดขั้นตอนและเวลาการท างานของหน่วย
บุคคลพร้อมท้ังเป็นการเก็บข้อมูลเอกสารในภาพแบบฐานข้อมูลที่สามารถเอาไปต่อยอดในพัฒนาระบบต่อไป  

2. แก้ปัญหาความยุ่งยากและลดความซับซ้อนในการเก็บ รวบรวม และสรุปผลข้อมูลการลาราชการและการไปราชการ
ของบุคลากรรายบุคคล รายกลุ่มสาขา ภาพรวมคณะ 

3. งานธุรการสามารถใช้ระบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลด้านการลาราชการและการไปราชการเพียงระบบเดียว โดยระบบ
มีการสรุปข้อมูลการหักวันลาคงเหลือ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของบุคลากร โดยบุคลากรสามารถย้อนแย้งข้อมูลกับงานธุรการได้
ทันทีถ้าข้อมูลไม่ตรงกัน 
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4. การน าฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงสถิติแล้วน าเสนอในภาพแบบรายงานเชิงสถิติเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากร โดยสามารถตอบสนองการประเมินของการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ของ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในส่วนการออกแบบระบบ (UX, UI) ได้ออกแบบระบบให้รองรับการใช้งานในยุคปัจจุบันและรองรับการใช้
งานในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบระบบส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป ส าหรับหน่วยบุคคล ส าหรับผู้บริหารและส าหรับผู้ดูแล
ระบบซึ่งได้ออกแบบระบบให้ทุกกลุ่มผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานในภาพแบบออนไลน์และเรียลไทม์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ไกรศักดิ์ เกษร (2556) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้ออกแบบระบบได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้ใช้งานและระบบสามารถท างานได้ทุกสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ง่ายต่อการใช้งาน โดยผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นและ
ไม่กลัวการใช้งานระบบใหม่ ๆ พร้อมทั้งระบบสามารถท าให้บุคลากรลดปริมาณการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และแฟ้มจัดเก็บเอกสาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ ศรีครุท (2556) ที่ได้พัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา กลุ่มปฏิบัติการเดิน
รถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดการใช้แฟ้มจัดเก็บเอกสาร 
และลดการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร  

การพัฒนาระบบในครั้งนี้ ได้พัฒนาระบบให้สนับสนุนการตัดสินของบุคลากรทุกระดับในคณะให้รองรับการแก้ไขระบบ
แก้ไขข้อมูล และการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงาน เนื่องจากเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเอง (Coding) ด้วยภาษา PHP และภาษา 
HTML5 โดยนักพัฒนาคนอ่ืนสามารถพัฒนาต่อยอดได้ไม่จ ากัดสิทธ์ิเหมือนโปรแกรมส าเร็จภาพเช่น Wordpress และ Joomla ซึ่ง
บุคลากรสามารถเรียกดูข้อมูลตามสิทธิ์การใช้งานในระบบถ้าหากมีการปรับปรุงหรือแก้ไขก็สามารถแจ้งให้ผู้พัฒนาระบบแก้ไขได้
ทันที สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ว่องไวพิทยา (2551) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
มอบหมายและติดตามความก้าวหน้าของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ระบบสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ดังนั้นระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ: กรณีศึกษางานธุรการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเป็นระบบต้นแบบระบบสมัยใหม่ที่คณะจะต่อยอดการพัฒนาระบบในส่วนอื่น ๆของคณะต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรพัฒนาเพิ่มเติมการ Log in ในภาพแบบของ LDAP ให้ผู้เข้ามาใช้งานใหม่ 
 2. น าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่น เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบต้นแบบในการพัฒนาระบบแบบ
ออนไลน์ท่ีผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ในทุกที่ (Any Where) ทุกเวลา (Any Time) และทุกอุปกรณ์ (Any Device) 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศในภาพแบบของ Big Data หรือ Data center ให้สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ของคณะได้ เช่น ข้อมูลจากงานการเงิน ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน ข้อมูลจากงานกิจการนิสิต ข้อมูลการ
บริการวิชาการ และข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานบุคคล ฐานข้อมูล
กองบริการวิชาการ เป็นต้น เพื่อสะท้อนข้อมูลของบุคลากรทุกมิติ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยใช้ชุดแอปพลิเคชันจากกูเกิล 
(Google Apps) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือนั้น 
โดยระบบนี้ใช้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
กระบวนการพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เริ่มจากสร้างปฏิทินส าหรับเครื่องมือแต่ละเครื่องด้วยกูเกิลคา
เลนดาร์ (google calendar) ล าดับถัดมาจัดท าแบบฟอร์ม ส าหรับกรอกข้อมูลในการจองใช้ด้วยกูเกิลฟอร์ม (google form) 
หลังจากนั้นสร้างโค้ด (code) บนกูเกิลชีท (google sheet) เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลจากกูเกิลฟอร์มไปแสดงบน กูเกิลคาเลนดาร์ และ
ส่งข้อมูลจากกูเกิลคาเลนดาร์ ไปยังแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีผู้จองใช้เครื่องมือ หลังจากนั้นน ากูเกิลคาเลนดาร์
และกูเกิลฟอร์มของแต่ละเครื่อง รวมทั้งวิดีโอสอนใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปไว้บนกูเกิลไซท์ ( google site)                   
เพื่อสร้างระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ จากนั้นท าการประเมินผลการด าเนินงานโดยประมาณการเวลาและ
กระดาษที่ใช้ในการจองแบบเดิมและแบบออนไลน์ พบว่าการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสั้นกว่าการจองแบบเดิม และการจองออนไลน์ช่วยลดปริมาณความต้องการใช้กระดาษลดลงเหลือร้อยละ 25.43 
นอกจากนี้จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์
ในระดับมากท่ีสุด โดยได้คะแนน 4.65 ± 0.55 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
ค าส าคัญ: การจองเครื่องมือออนไลน์, HPLC, UV spectrophotometer, เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

                                                           
1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok Province, Thailand, 65000 
*Corresponding author : sakawratt@nu.ac.th  
 



   

 650             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

Abstract 
This study aims to develop an online scientific instrument management system by using Google 

application.  The online system is used as a tool for scientific instrument reservation and a channel for other 
related document access. The system is developed for the management of some scientific instruments located 
in the department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 
Naresuan University. The system development process involved a creation of google calendar and google form 
of each scientific instrument. After that, a code on google sheet used to link data from the google form to the 
google calendar was created and embedded.  The data on the google calendar will be subsequently send to 
LINE Application when a user fills the google form. Finally, google calendar, google form, instruction videos as 
well as other related documents were uploaded into the google site to complete an online scientific instrument 
management system. The developed online system was subsequently assessed by the estimated time for 
reservation and numbers of paper used to fill the forms.  The estimated time for online booking was shorter 
than a conventional booking system.  In addition, the amount of used paper was declined to 25. 43 percent 
when the online booking was applied. Moreover, the results showed that the user’s satisfaction over this online 

management system was 4.65 ± 0.55 (the highest level) out of 5.00. 
 

Keywords: Online instrument booking, HPLC, UV spectrophotometer, scientific instrument 

 
บทน า 

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสังคมดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย กลุ่มคนรวมกันเป็นสังคมและมีการท ากิจกรรมร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์ มีการ
แพร่ขยายออกไปมากขึ้น จากรายงานผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 พบว่าคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย คือ 10.22 ช่ัวโมงต่อวัน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2562, น. 16) แสดงให้เห็นถึงการใช้
เวลาเกือบครึ่งหน่ึงของวันไปกับการใช้อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันมีมากขึ้น เช่น การซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ อีกทั้งมีงานวิจัยจ านวนมากพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการจองตั๋ว
ภาพยนต์ (อัครเดช ปิ่นสุข, 2558, น. 83) การจองคิวล่วงหน้าส าหรับร้านอาหาร (ฉันชนก ฉัตรทอง, 2561, น. 49) การจองห้องพัก 
(สนทยา พลพาลสังข์ และ รัชชนันท์ หลาบมาลา , 2560, น. 78-79) และห้องบริการออนไลน์ (สุบิน แก้วก่า, จิรศักดิ์ จันทะศรี, 
อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม, ศศธร มาศสถิตย์ และ ภควัต ชัยวินิจ, 2560, น. 78) เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และ
การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์มาปรับใช้กับการท างานอย่าง
เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ 

ห้องปฏิบัติการกลางทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการด้านเค รื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ได้แก่ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High-performance 
liquid chromatography), เครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวี (UV spectrophotometer) , เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง               
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(pH meter) และเครื่องช่ังไฟฟ้า (Analytical balance) มีโครงการวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้
เครื่องมือของห้องปฏิบัติการกลางทางเภสัชเคมี มากกว่า 20 โครงการต่อปี ส าหรับเครื่องมือที่มีอัตราการใช้หนาแน่น ต้องจอง
ล่วงหน้าก่อนใช้งาน ด้วยการเขียนจองบนสมุดปฏิทินที่จัดท าไว้ภายในห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ หากผู้ต้องการใช้งาน
เครื่องมือไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะเภสัชศาสตร์จะไม่สามารถจองเครื่องมือได้ ท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ต้องการจอง
เครื่องมือ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงน าระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่มีความสะดวก ให้ผลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มา
ใช้งานทดแทนแบบเดิม 
 ระบบจองคิวออนไลน์โดยการใช้อินเทอร์เน็ตก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้รับบริการมีความ
สะดวกสบาย ได้รับบริการรวดเร็ว สามารถใช้บริการได้เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบจองคิวออนไลน์เป็นระบบหรือ     
แอปพลิเคชันที่พัฒนาได้จากเครื่องมือหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การใช้บริการเว็บเซอร์วิส (Web service) พัฒนาระบบเว็บแอป
พลิเคชัน (Web application) ซึ่งวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language : UML) 
พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) (สนทยา พลพาลสังข์ และ รัชชนันท์ หลาบมาลา, 2560, น. 79) ตัวอย่างการพัฒนาระบบจอง
คิวออนไลน์ เช่น งานวิจัยของ จรรยา ช่ืนอารมณ์ (2562, น. 73-79) น าโปรแกรมประยุกต์ของกูเกิล (Google) พัฒนาร่วมกับ
โปรแกรมซาเปียอินทีเกรชัน (Zapier integration) เพื่อใช้เป็นระบบการจองใช้ห้องปฏิบัติการ ทันตวัสดุแบบออนไลน์ ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาในการจองได้ แต่การใช้บริการเว็บเซอร์วิสหรือโปรแกรมส าเร็จรูปออนไลน์นั้นมีค่าใช้จ่ายหากมีความถี่ในการส่งต่อข้อมูล
เกินกว่าที่ก าหนด และผู้พัฒนาระบบต้องมีความรู้ด้านภาษาพีเอชพี เอชทีเอ็มแอล เอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งต้องใช้บุคลเฉพาะทางด้านไอที
หรือโปรแกรมเมอร์ (programmer) จึงจะออกแบบระบบงานได้ เมื่อสืบค้นเพิ่มเติมพบว่า ไชยเชษฐ์ อุค า (2562) ได้เผยแพร่วิธีการ
สร้างระบบจองห้องประชุมออนไลน์แบบง่าย ๆ ผ่านทางเว็บบล็อก (Web blog) ซึ่งท าได้โดยใช้ชุดแอปพลิเคชันจากกูเกิล (Google 
Apps) ซึ่งสามารถใช้งานได้เพียงมีแอ็กเคานต์ (account) ของจีเมล (Gmail) ผู้วิจัยจึงได้วางแผนน าชุดแอปพลิเคชันจากกูเกิลมา
ปรับใช้ในการออกแบบระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย มีพื้นที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลถึง 15 กิกะไบต์ 
(gigabyte) และมีพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลไม่จ ากัดส าหรับผู้ที่ท างานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน 

ผู้วิจัยต้องการพัฒนาระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบที่สามารถ
ควบคุมได้โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่เหมาะสม ใช้งานง่าย สะดวกท้ังต่อผู้รับและผู้ให้บริการ และไม่เสียค่าบริการ 
หลังจากพัฒนาระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์และทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ท าการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น และจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจองแบบเดิมและการจองแบบออนไลน์  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ และค านวณคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ             
ซึ่งผลการศึกษาวิจัยที่ได้จะน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ต่อไป 

ในการออกแบบระบบการท างานส าหรับระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์นั้น มีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ จัดท า
กูเกิลคาเลนดาร์ (google calendar) ส าหรับแสดงผลการจองเครื่องมือ และกูเกิลฟอร์ม (google form) ส าหรับกรอกข้อมูลใน
การจองเครื่องมือ เมื่อกรอกข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังกูเกิลชีท (google sheet) ท าการเขียนโค้ด (code) 
ในกูเกิลแอปสคริปต์ (google app script) ของกูเกิลชีท เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวไปแสดงบนกูเกิลคาเลนดาร์ แม้ผู้พัฒนาระบบ       
ไม่สามารถเขียนโค้ดในแอปสคริปต์ได้เอง แต่มีผู้แบ่งปันโค้ดดังกล่าวไว้ในบล็อก (blog) ของ ไชยเชษฐ์ อุค า (2562) จึงได้ทดลอง
สร้างระบบโดยใช้โค้ดดังกล่าว จนกระทั่งสร้างระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ได้ส าเร็จ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าระบบสามารถ
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แจ้งเตือนการจองไปยังแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ได้ โดยการเขียนโค้ดเพิ่มเติมในแอปสคริปต์ (อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา , 2563)               
จึงได้ท าการศึกษาและเขียนโค้ดเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้จองเครื่องมือ หลังจากนั้นทดสอบระบบอีกครั้ง ระบบ
ดังกล่าวท างานได้ถูกต้อง แม่นย า เรียบร้อยดีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ จึงท าระบบการจองส าหรับเครื่องมือแต่ละเครื่อง หลังจากนั้น
ท าการรวบรวมวิดีโอสอนใช้งานและอื่น ๆ อัปโหลดลงยูทูป (YouTube) และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เครื่องมือใน
รูปแบบของ กูเกิลด็อกคิวเมนต์ (google document) แล้วจัดเก็บไว้ในกูเกิลไดรฟ์ (google drive) และรวบรวมทั้งหมดไว้บน
เว็บไซต์ที่สร้างโดยกูเกิลไซต์ (google site) หลังจากนั้นน าเว็บไซต์ดังกล่าวไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ และจัดท า
คิวอาร์โค้ด (QR code) ของเว็บไซต์ ติดไว้บนเครื่องมือทุกเครื่องที่ต้องมีการจองใช้งาน พร้อมทั้งแนบคิวอาร์โค้ดนั้นไว้ในโน้ตของ
แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มผู้ใช้งานในเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางเข้าสู่เว็บไซต์ระบบการจองเครื่องมือออนไลน์และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. การพัฒนาระบบการจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวี เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง และเครื่อง
ช่ังไฟฟ้า ของภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 กูเกิลฟอร์ม กูเกิลคาเลนดาร์ กูเกิลชีท กูเกิลด็อกคิวเมนต์ กูเกิลไดรฟ์ กูเกิลไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์สรุปได้ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1  
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                                              แจ้งเตือน 
           
                                                                                        
    
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างระบบการสร้างระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน ์
 

2. การประเมินผลของระบบการจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้ใช้งานระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การประมาณการเวลาที่ใช้ในการจองเครื่องมือแบบเดิมและแบบออนไลน์ 
2. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบกระดาษและแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เร่ิมต้น 

ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบจองออนไลน ์

วางแผน ออกแบบ โครงสร้างระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 

สร้างกูเกลิฟอร์ม ส าหรับกรอกข้อมูลการจอง 

ข้อมูลการจองบันทึกในกูเกิลชีท 

สร้างกูเกลิคาเลนดาร์ ส าหรับแสดงข้อมูลการจอง 

เขียนโค้ดในแอปสคริปต์ของกูเกิลชีท 

การแสดงข้อมลูการจอง 

แอปพลิเคชันไลน ์

สิ้นสุด 

สร้างเว็บไซตส์ าหรับการจองเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ ด้วยกูเกลิไซต ์
ไม่แสดงข้อมูล 

ไม่แจ้งเตือน 

แสดงข้อมูล 
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ท าการประมาณการเวลาที่ใช้ในการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบเดิมและแบบออนไลน์ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างระบบการสร้างระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน ์
 

รวบรวมและนับจ านวนแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบกระดาษและแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 วิเคราะห์จ านวนกระดาษที่ใช้ โดยค านวณหาร้อยละการใช้กระดาษจากการ
ส่งแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือฯ ท้ังสองแบบ 

 
 

การจองแบบเดิม 

ผู้ต้องการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร ์

เดินทางไปยังสมุดปฏิทิน (5 นาที) 

ท าการจอง (30 วินาที) 

เดินทางกลับห้องปฏิบตัิการ (5 นาที) 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือฯ  

เป็นกระดาษ (30 วินาที) 

น าแบบฟอร์มฯ ไปให้อาจารย์ที่ปรกึษาลงนาม  

(5 นาที 30 วินาที) 

น าแบบฟอร์มฯ ส่งนักวิทยาศาสตร์ ( 5 นาที) 

สิ้นสุด 

การจองออนไลน ์

ผู้ต้องการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตรเ์ข้าสูร่ะบบจอง

เครื่องมือฯ ออนไลน์และท าการจอง (1 นาที) 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือฯ ลงในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา (30 วินาที) 

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและส่งกลบั (30 วินาที) 

ผู้ต้องการใช้งานเครื่องมือฯ  

ส่งไฟล์ให้นักวิทยาศาสตร์ (30 วินาที) 

สิ้นสุด 
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3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้งานเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เครื่องสเปคโทรโฟ
โตมิเตอร์ชนิดยูวี เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง และเครื่องช่ังไฟฟ้า ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
ทั้งหมด จ านวน 35 คน โดยใช้สูตรของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ในการค านวณกลุ่มตัวอย่าง 
  
 สูตรของเครซี่และมอร์แกน   

𝑛 =  
𝑋2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑋2𝑝(1 − 𝑝)
 

 
   n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  =  ขนาดของประชากร 
   E  =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
   X2 =  ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (X2 = 3.841) 
   P  =  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 
 

จากการค านวณ ประชากรทั้งหมด 35 คน ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 32 คน ในงานศึกษานี้จึงเลือกใช้ประชากร
ทั้งหมด 35 คน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ยูทูป กูเกิลด็อกคิวเมนต์ กูเกิลไดรฟ์ และกูเกิลไซต์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์  

โดยเกณฑ์การประเมิน คือ 

 ค่าเฉลี่ย (X) 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ย (X) 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย (X) 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย (X) 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย (X) 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 สร้างระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์และให้ผู้เข้าใช้งานระบบฯ ประเมินความพึงพอใจต่อระบบฯ ดัง
แสดงในแผนภาพท่ี 3 
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แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างระบบการจัดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์และขั้นตอนการประเมินความพึงใจต่อระบบฯ 

 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมลูการใช้งานระบบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ในด้านต่าง ๆ ได้ผลดงันี้  

การพัฒนาระบบการจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
 จากการพัฒนาระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ท าให้จัดท าเว็บไซต์ส าหรับจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ส าเร็จ ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

เร่ิมต้น 

สร้างระบบการจดัการเครื่องมือวทิยาศาสตร์ออนไลน์  

ด้วยการสร้างเว็บไซตด์้วยกูเกลิไซต์ 

ผู้ใช้งานเครื่องมือฯ เข้าใช้ระบบฯ 

ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้า หาหัวข้อในการท า 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ส่งให้ผู้เข้าใช้ระบบฯ 

ประเมินความพึงพอใจ 

ผลประเมินและค านวณ                                    

หาระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ 

สิ้นสุด 

อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้

เครื่องมือฯ ลงกูเกลิไดรฟ  

อัปโหลดวดิีโอสอนใช้งานเครื่องมอืฯ ลงยูทูป 

ระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน ์
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ภาพที่ 1 หน้าเว็บไซต์ส าหรับเข้าจองใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ 

 
 เมื่อมีผู้จองเครื่องมือ ข้อมูลการจองจะแสดงบนปฏิทินประจ าเครื่องโดยอัตโนมัติ และสามารถรับทราบได้ในทันที 

จากการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันไลน์ 
การประเมินผลของระบบการจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
1) การใช้เวลาในการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบเดิมและแบบออนไลน์ 
ประมาณการเวลาที่ใช้ในการจองแบบเดิม พบว่าผู้ต้องการใช้งานเครื่องมือต้องใช้เวลาอย่างน้อย ประมาณ 21 นาที 30  

วินาที จึงเสร็จสิ้นกระบวนการจองเครื่องมือ หากไม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ไม่อยู่ห้องพักต้องรออาจารย์จะใช้เวลา
มากกว่านี้ ในขณะที่การจองโดยเข้าใช้ระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ รวมแล้วใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2 นาที 
30 วินาที การประมาณการใช้เวลาในการจองเครื่องมือท้ังสองแบบได้แสดงดังในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการใช้เวลาในการจองเครื่องมือวิทยาศาสตรแ์บบเดิมและแบบออนไลน ์

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

เวลาที่ใช้ในการจอง (นาที) 
แบบเดิม ออนไลน ์

เดินทางจากห้องปฏิบัติการไปยังหอ้งเครื่องมือ 5.0 0.0 
เข้าสู่เว็บไซต์จองเครื่องมือ 0.0 0.5 
จองเครื่องมือลงปฏิทิน 0.5 0.5 
กลับห้องปฏิบัติการ 5.0 0.0 
กรอกแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือ 0.5 0.5 
น าแบบฟอร์มฯไปให้อาจารย์ที่ปรกึษาลงนาม 5.0 0.0 
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 0.5 0.5 
น าแบบฟอร์มฯส่งนักวิทยาศาสตร ์ 5.0 0.5 
รวมใช้เวลา 21.5 2.5 
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2) การใช้กระดาษในการส่งแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
จากการนับจ านวนแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในช่วงเวลาการศึกษา คือในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 

2563 – มกราคม พ.ศ. 2564 น ามาค านวณหาค่าร้อยละของการส่งแบบฟอร์มฯ ในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าการส่งแบบฟอร์มฯ ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 74.57 และการส่งแบบฟอร์มฯ ในรูปแบบกระดาษ คิดเป็นร้อยละ 25.43 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในรูปแบบกระดาษและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเดือน 

พฤษภาคม 2563 – มกราคม 2564  

เดือน 
รูปแบบการส่งแบบฟอร์มฯ 

กระดาษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์
พฤษภาคม 15 0 
มิถุนายน 11 15 
กรกฎาคม 9 45 
สิงหาคม 11 47 
กันยายน 5 5 
ตุลาคม 3 8 
พฤศจิกายน 2 4 
ธันวาคม 3 18 
มกราคม 0 31 
รวม 59 173 
คิดเป็นร้อยละ 25.43 74.57 

 
 เมื่อพิจารณาการส่งแบบฟอร์มฯ ในช่วงเวลาการศึกษา พบว่า มีการใช้กระดาษลดลงในแต่ละเดือน และในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2564 การส่งแบบฟอร์มฯ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด แสดงถึงในอนาคตมีแนวโน้มการใช้กระดาษลดลงเป็นศูนย์ และ  
นับจ านวนแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งมีระยะเวลา 10 เดือน มีการขอใช้เครื่องมือ 232 ครั้ง หากทุกครั้งเป็น
การใช้กระดาษจะใช้กระดาษจ านวน 232 แผ่น ซึ่งหากประมาณการการใช้กระดาษในเวลา 1 ปี จะใช้กระดาษประมาณ 250 แผ่น
ซึ่งเท่ากับครึ่งรีม หากการจองใช้เครื่องมืออื่นของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งมีอีก 3 ห้องปฏิบัติการกลาง ใช้การจองออนไลน์เช่นกัน               
จะลดการใช้กระดาษได้ประมาณ 2 รีมต่อปี  
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ทั้งหมด 35 คน ใช้บริการ          

มีความพึงพอใจต่อระบบนี้ คือ 4.65 ± 0.55 (ระดับมากที่สุด) และมีความพึงพอใจต่อการจองใช้เครื่องมือ คือ 4.74 ± 0.44 
(ระดับมากที่สุด) โดยแสดงผลระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการหาระดับความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

N (X) SD 
ผลประเมิน 

ที่ได้ 5 4 3 2 1 

1 การจองใช้เครื่องมือ 26 9 0 0 0 35 4.74 0.44 มากที่สุด 

2 วิดีโอสอนใช้งานเครื่องมือ 20 14 1 0 0 35 4.54 0.55 มากที่สุด 

3 วิดีโอและบทความแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 19 12 4 0 0 35 4.43 0.69 มาก 

4 การดาวน์โหลดเอกสาร 24 8 3 0 0 35 4.60 0.64 มากที่สุด 

5 ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานใน
ภาพรวม 

24 9 2 0 0 35 4.63 0.59 มากที่สุด 

6 การเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อ
การใช้งาน 

26 6 3 0 0 35 4.66 0.63 มากที่สุด 

7 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา
และท าความเข้าใจ 

28 6 1 0 0 35 4.77 0.48 มากที่สุด 

8 เ ป็ น แหล่ ง ข้ อมู ลที่ ต ร งกั บคว า ม
ต้องการของผู้ใช้งาน 

26 9 0 0 0 35 4.74 0.44 มากที่สุด 

9 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในภาพรวม 26 8 1 0 0 35 4.71 0.51 มากที่สุด 

 รวม 219 81 15 0 0 315 4.65 0.55 มากที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมานั้น ให้ความสะดวกต่อผู้รับบริการ ใช้งานง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าระบบ อีกทั้งยังแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการจองเข้ามา ท าให้ทราบถึงความต้องการเข้าใช้งานเครื่องมือของผู้รับบริการ
ในทันที รวมถึงให้ข้อมูลการจองที่ถูกต้อง แม่นย า มีประสิทธิภาพ เป็นไปโดยอัตโนมัติ และลดขั้นตอนการท างาน การจองเครื่องมือ
ออนไลน์ใช้เวลาในการด าเนินการจองเพียง 2 นาที 30 วินาที ในขณะที่การจองแบบเดิมใช้เวลา 21 นาที 30 วินาที และในส่วนของ
การส่งแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในแบบออนไลน์ซึ่งผู้ใช้งานเครื่องมือสามารถส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ท าให้ลดการ
ใช้กระดาษเหลือเพียง ร้อยละ 25.43 ในขณะที่ระบบเดิมจะใช้กระดาษทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าในระบบออนไลน์นอกจากจะใช้เวลา
น้อยกว่าแบบเดิมแล้ว ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอีกด้วย จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้งานมีความ            
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พึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ คือ 4.65 ± 0.55 (ระดับมากที่สุด) แสดงให้เห็นว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบออนไลน์มีความสะดวกในการจองเครื่องมือ อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางให้เข้าถึงวิดีโอและเอกสารที่เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ง่ายอีกด้วย  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ให้ผลการศึกษา ดังนี้ 
การสร้างระบบจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์  

 การสร้างระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์  สามารถจัดท าได้ โดยการใช้ชุดแอปพลิเคชันจากกูเกิล ซึ่งไม่           
เสียค่าบริการ การจัดท าไม่ซับซ้อน สามารถท าได้ด้วยตนเองแต่ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจในการจัดท าแต่ละขั้นตอน 
เมื่อพัฒนาได้ส าเร็จแล้ว สามารถใช้งานได้จริง การจองเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการท างาน ประหยัดเวลา และมีข้อมูลการ
จองที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งในระบบเดิมจะต้องจัดท าสมุดปฏิทินส าหรับจองเครื่องมือใหม่ทุกปี ใช้เวลามากเนื่องจากมีเครื่องมือที่
ต้องจัดท าปฏิทินการจองมากกว่า 10 เครื่อง การพัฒนาระบบจองเครื่องมือออนไลน์นี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยการ
ลดความสูญเปล่าโดยใช้หลักการอีซีอาร์เอส (ECRS) ซึ่งเป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด การรวมกัน การจัดใหม่ และการท า
ให้ง่าย (สุภรัตน์ พูลสวัสดิ์, 2559, น. 10) ซึ่งระบบออนไลน์ท าให้ง่ายขึ้นส าหรับการจองใช้เครื่องมือ การใช้งานได้โดยง่าย ไม่ต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถในการใช้งานมากนัก หรือไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้งานมากเกินไป (สรพรรค ภักดีศรี , 2556,           
น.93) นับว่ามีประโยชน์อย่างมากทั้งกับผู้ให้และผู้รับบริการ และระบบออนไลน์มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากเพียงพอ ข้อมูลการจอง 
และประวัติการขอใช้เครื่องมือจะถูกเก็บไว้ในระบบโดยไม่ตกหล่น สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ ต่างจากระบบเดิมที่ต้องใช้ตู้เก็บ
เอกสารเป็นจ านวนมาก และเมื่อเวลาผ่านไป เอกสารเหล่านี้อาจสูญหายหรือถูกท าลายไป 

การประเมินผลของระบบการจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น  
 พบว่าระบบออนไลน์นั้น ผู้รับบริการใช้เวลาในกระบวนการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปจนถึงส่งแบบฟอร์มขอใช้
เครื่องมือสั้นกว่าระบบเดิม ซึ่งตอบรับกับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันท่ีชอบความรวดเร็วในกิจกรรมต่าง ๆ ระบบนี้พัฒนาขึ้นตอบ
รับกับความต้องการของผู้รับบริการ เนื่องจากเมื่อตรงกับความต้องการของผู้รับบริการย่อมส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจาก
การใช้งานระบบ (สมสุข นาคะกุล, 2561, น. 45) ซึ่งต่างจากระบบเดิมที่ต้องใช้เวลาทั้งกระบวนการมากกว่า อีกทั้งเทคโนโลยี
ทางด้านออนไลน์เข้ามามีส่วนในชีวิตประจ าวันมากขึ้น การให้ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์ มขอใช้เครื่องมือในลักษณะเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์จึงไม่เป็นที่ขัดข้อง สืบเนื่องจากช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีวิกฤตเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ท าให้นิสิตและ
บุคลากรในหน่วยงานต้องเรียนและปฏิบัติงานที่บ้าน ในการนี้ต้องจัดท าเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะด้วยคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ การให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้เครื่องมือ การลงช่ือขอใช้เครื่อง และการลงนามของ
อาจารย์ที่ปรึกษา จึงไม่ใช่เรื่องยากส าหรับทุกคนในหน่วยงาน 

ด้านการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
จากการศึกษานี้ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์เป็นอย่างมาก 

เนื่องจากมีความสะดวกในการจองใช้เครื่องมือ มีวิดีโอสอนใช้เครื่องมือที่สามารถเข้าดูเพื่อทบทวนได้ตลอดเวลา และสามารถ  
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เครื่องมือได้ในระบบ กล่าวได้ว่าระบบนี้มีทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้ต้องการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ จากผลประเมินความพึงพอใจแสดงให้เห็นถึงผู้รับบริการพึงพอใจต่อระบบออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีกิจกรรมมากมาย    
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ที่พัฒนาไปทางด้านออนไลน์เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค กล่าวได้ว่าระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์นี้
เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการในปัจจุบัน 

ระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์สามารถจัดท าได้เองถึงแม้มิใช่โปรแกรมเมอร์ แต่ผู้พัฒนาระบบต้องมีการ
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดแอปพลิเคชันจากกูเกิล ยูทูปและแอปพลิเคช่ันไลน์ แล้วน าสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ส าหรับ
สร้างระบบขึ้นมา สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปในระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ คือ การเชื่อมโยงข้อมูลจากการ
กรอกในกูเกิลฟอร์มเพื่อจองใช้เครื่องมือไปยังแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือ ซึ่งจะเป็นการลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเชิง และเป็นการ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย และอีกสิ่งที่ควรพัฒนา คือ การจัดท าแบบฟอร์มการจองใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และวิดีโอสอนใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อตอบรับต่อผู้ใช้งานที่เป็นชาวต่างชาติที่มาเรียนใน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การออกแบบระบบการอบรมโรงงานดิจิทัล ในระบบคู่ขนานในสถานที่ตั้ง และออนไลน์แบบ
ทันทีทันใด  
System Design of the Digital Factory Short Course Parallel Training on Real 
Time Onsite and Online 
นันฐวัตร์ ภาคกุหลาบ1* 
Nanthawat Phakkulhab1* 
 

บทคัดย่อ 
 การจัดอบรมสัมมนาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งต้องจ ากัดผู้เข้าร่วมอบรมในสถานที่ตั้ง จึงต้องใช้การ
อบรมแบบออนไลน์เพื่อการจัดอบรมให้ผู้สนใจ ระบบจัดอบรมคู่ขนานในสถานที่ตั้ง และออนไลน์แบบทันทีทันใด เป็น
เครื่องมือที่จ าเป็น ในการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบจัดอบรมคู่ขนานแบบทันทีทันใด ชนิด 3 ช่องทางคือ ใน
สถานท่ีตั้ง ZOOM และถ่ายทอดสดเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปพร้อมกัน ที่ Facebook live ส าหรับหลักสูตรระยะสั้นโรงงานดิจิทัล 
และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การอบรมหลักสูตรโรงงานดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมอบรม 14 คนในสถานท่ีตั้ง ผ่าน
โปรแกรม Zoom จ านวน 131 คน และรับชมการถ่ายทอดผ่าน Facebook live จ านวน 22 คน โดยใช้โปรแกรม Open 
Broadcaster และPlugin OBS-VirtualCam ส าหรับภาพและเสียง Voicemeeter Banana, Virtual Audio Cable Device 
ส าหรับระบบเสียง และ Iriun webcam pc ส าหรับระบบภาพ ซึ่งผลการประเมินจากผู้เข้าอบรมทั้งในสถานท่ีตั้ง และออนไลน์
แบบทันทีทันใด 145 คน (ไม่รวม Facebook live) ด้านความรู้อยู่ในระดับเข้าใจ จะน าไปปรับใช้ในการท างานต่อไป และด้าน
การอบรมมีระดับความพึงพอใจของการอบรมในด้านต่าง ๆ ในระดับมากทุกหัวข้อ โดยหัวข้อมีอุปกรณ์การอบรมที่เหมาะสม
กับเนื้อหาที่อบรมมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และหัวข้อการอบรมสะดวก ชัดเจน ตลอดการอบรม 8 ช่ัวโมง มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
ที่สุด นอกจากนี้ระบบการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าระบบภาพ และเสียง และการควบคุมไปใช้งานใน
การอบรมคู่ขนานแบบทันทีทันใด 3 ช่องทางส าหรับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อีก 4 หลักสูตรได้ 
 

ค าส าคัญ : การจัดอบรมคู่ขนาน, ระบบภาพ, ระบบเสียง, การจดัอบรมออนไลน ์ 
 
 
 
 
 

Abstract  
The training during the COVID-19 epidemic, which requires limited attendance on the onsite training. 

Therefore, online training must be used to organize training for interested people.  Real- time onsite and 

                                                           
1ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800 
1 Department of Industrial Engineering King Mongkut’s University of Technology North Bangkok , Bangkok, Thailand, 10800 
*Corresponding author : nanthawat.p@eng.kmutnb.ac.th 



   

 664             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

online training is a necessary tool. The objectives of this research are to design a real-time parallel training 
for three parallel training channels are presented: onsite training, ZOOM Application, and live broadcast to 
disseminate knowledge at the same time on Facebook live of the Digital Factory short course training case 
study, and satisfaction assessment. The training was attended by 14 people onsite, 131 people via the 
Zoom program, and 22 people on Facebook live. In the training use the Open Broadcaster and Plugin OBS-
VirtualCam for video and audio, Voicemeeter Banana and Virtual Audio Cable Device for audio, and iriun 
webcam pc for video. The onsite and online 145 participants’ assessment (excluding Facebook live), for 
knowledge assessment was understanding and will be adapted for further work level; and training 
assessment was very satisfactory on every topic, the training materials topics that were most suitable for 
the training content had the highest average score, and the convenient and clear during the 8-hour training 
topics had the lowest average score. Moreover, the communication system is efficient, which could 
implement audio-visual and control systems in parallel training three channels for four others training 
courses. 
 

Keyword : Parallel Training, Image System, Sound System, Online Training  
 

บทน า  
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งานย่อยที่ 5 หลักสูตรระยะสั้นท่ีร่วมกันพัฒนา (Task 5.5 Developing joint short-term courses) เป้าหมายเพื่อยกระดับ
ความรู้ด้านวิศวกรรม             อุตสาหการส าหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม นักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ  ทั่วประเทศ 
คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 1 หลักสูตรรวม 5 หลักสูตร โดยมีเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ช่องทางสังคมออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังภาพที่ 1 ซึ่งในช่วงจัดอบรมอยู่ในช่วง การระบาดของโควิด 19 
จึงต้องจัดแบบในสถานท่ีตั้งตามข้อก าหนดของรัฐบาลซึ่งรับผู้เข้าอบรมได้จ ากัดตามพื้นท่ีห้อง จึงต้องจัดผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามวัตถุประสงค์โครงการ ช่องทางออนไลน์ท่ี 1 คือ แอปพลิเคชัน ZOOM แบบลงทะเบียนเข้าอบรม และ
ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์ ที่  2  คื อ  ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ส ด เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ไ ป พ ร้ อ ม กั น ที่  Facebook live 
(www.facebook.com/MSIE4Thailand) 
 ฉะนั้น การอบรมครั้งนี้ จึงต้องออกแบบระบบภาพและระบบเสียง และการควบคุม ในการอบรมให้สามารถจัดอบรม
ได้ทั้ง 3 ช่องทางพร้อมกัน โดยผู้เข้าอบรมทั้งในสถานที่ตั้ง และออนไลน์แบบทันทีทันใด เพื่อเป็นต้นแบบการอบรมอีก 4 
หลักสูตรของโครงการ และมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อประเมินเป็นอย่างน้อย ระบบภาพและเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสื่อสารได้ 2 ช่องทาง ตลอดการอบรม  

http://www.facebook.com/MSIE4Thailand
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ภาพที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสตูรระยะสั้น 

 
 ในการรับสมัครจะผ่านทาง Google Form 
(https://docs.google.com/forms/d/1rpGVbrB9MmKDl5YMQ3mDziyZpjfeSSQuDND2ClT05dY/edit) ซึ่ง
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผ่านทางสือ่สังคมออนไลนต์่าง ๆ คือ เว็บไซด์มหาวิทยาลัย, Facebook, Line ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 2 Google Form รับสมคัรเข้าอบรม 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อออกแบบระบบจัดอบรมคู่ขนานแบบทันทีทันใด ชนิด 3 ช่องทางส าหรับหลักสตูรระยะสั้นโรงงานดิจิทัล 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rpGVbrB9MmKDl5YMQ3mDziyZpjfeSSQuDND2ClT05dY/edit
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ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
โปรแกรม Open Broadcaster (OBS) จัดการภาพและเสียงของผู้บรรยาย โปรแกรม OBS มีไว้ใช้เพื่อช่วยจัดการ

การไลฟ์สตรีมของผู้บรรยาย ผ่านทางช่องทางโปรแกรม Zoom Meetings หรือ Facebook สามารถใช้ในการแสดงหน้าจอ
ของโปรแกรมที่ใช้งานต่าง ๆ ในเครื่องได้ ท้ังยังเพิ่มลูกเล่นในหน้าจอตามที่ต้องการได้อีกด้วย รวมถึงการควบคุมการเปลี่ยนชุด
หน้าจอต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 3 (https://sideproject.in.th/blog/powerpoint-slide-window-navigation-
using-obs-hotkey/) 

โปรแกรม Plugin OBS-VirtualCam เป็นโปรแกรมเสริมของโปรแกรม OBS จ าลองภาพที่ออกจาก OBS เป็นเหมือน
กล้องเว็บแคมหนึ่งตัว เราสามารถน าไปใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Meeting หรือโปรแกรม Chat ที่รองรับการต่อ
กล้อง เพื่อจะท าให้มองเห็นสัญญาณภาพที่โปรแกรม OBS แสดง 

 

 
 

ภาพที่ 3  หน้าจอโปรแกรม OBS 
ที่มา: https://sideproject.in.th/blog/powerpoint-slide-window-navigation-using-obs-hotkey/ 
 
โปรแกรม Voicemeeter Banana จัดการเรื่องเสียงที่ผ่านเข้ายัง Input และ Output เป็นแอปพลิเคชันผสมเสียง

ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสียงเสมือนท่ีใช้เป็น Virtual I/O เพื่อผสมและจัดการแหล่งเสียงไปยังอุปกรณ์เสียงหรือ  แอปพลิเคชันที่
น ามาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Virtual Audio Cable ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 หน้าจอ โปรแกรม Virtual Audio Cable  
ที่มา: (https://vb-audio.com/) 

 
โปรแกรม Virtual Audio Cable Device เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกม Voicemeeter Banana อุปกรณ์ 

Virtual Audio Cable (VB-CABLE) เป็นสายเคเบิลเสียง เสมือนเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้เปลี่ยนสายล าโพงที่เชื่อมต่อไมโครโฟน
และล าโพงด้วยอนาล็อกเสมือนจริง ดังภาพที่ 5 นอกจากนี้สามารถส่งสัญญาณเสียงระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ มีประโยชน์ใน
กรณีต่อไปนี้: 

ก.  เมื่อต้องการแปลงเสียงเป็นข้อความ 
ข.  เมื่อต้องการบันทึกการสนทนาที่ด าเนินการผ่านผูส้่งสารบางประเภท 
ค.  เมื่อต้องการบันทึกเสียงท่ีเล่นบนคอมพิวเตอร์และรักษาคุณภาพการบันทึก 
ง.  เมื่อต้องการส่งเสยีงวิดีโอโดยไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 

 
 

ภาพที่ 5  สายเคเบิลเสียงและโปรแกรม Virtual Audio Cable Device ที่มา: https://vb-audio.com/ 
 

โปรแกรม Iriun webcam pc เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเช่ือมตอ่กับกล้องของสมาร์ตโฟน โดยเครื่องสมารต์โฟน
จะต้องติดตั้ง App Iriun 4K Webcam เพื่อใช้เป็นตัวติดต่อกับ Iriun webcam pc เพื่อน าภาพที่ได้จากกล้องสมาร์ตโฟนส่งไป
ยังโปรแกรม OBS 

 
 

https://vb-audio.com/
https://vb-audio.com/
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การจัดอบรมคู่ขนานออนไลน์ 3 ช่องทาง ในสถานที่ตั้ง ออนไลน์ผ่าน ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live 
มีระเบียบวิธีวิจัยเป็นดังภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 ระเบยีบวิธีวิจัย 

1. การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ความส าเร็จ คือ ผู้เข้าอบรมในที่ตั้ง และออนไลน์ผ่าน ZOOM ประเมินระดับความรู้ตนเองหลังการอบรมต้องอยู่ใน

ระดับไม่ต่ ากว่าระดับ เข้าใจ จะน าไปปรับใช้ในการท างานต่อไป และมีความพึงพอใจการอบรมไม่ต่ ากว่าระดับมากทุกหัวข้อ
ประเมิน     โดย การประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 การประเมินด้านระดับความรู้ของผู้เข้าอบรม ก่อนการอบรมและหลังการอบรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ                
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ระดับความรู้ของผูเ้ข้าอบรม ก่อนการอบรมและหลังการอบรม  

คะแนน ระดับความรู้ 
1 ไม่เข้าใจ 
2 เข้าใจมาบ้าง ยังไมส่ามารถไปปรับใช้ในงานได้ 
3 เข้าใจ ยังไม่สามารถไปปรบัใช้ในงานได ้
4 เข้าใจ จะน าไปปรับใช้ในการท างานต่อไป 
5 เข้าใจ สามาถน าไปปรับใช้ในงานได้ 

 

ส่วนท่ี 2 การประเมินด้านการอบรม ประกอบด้วย 7 ข้อ คือ 1) การอบรมตรงกับหัวข้อที่ระบุในการอบรม 2) เนื้อหา
และรูปแบบการอบรมสามารถท าให้น าไปปฏิบัติงานได้ 3) ผู้บรรยายจัดกิจกรรมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล 4) มี
อุปกรณ์การอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอบรม 5) การอบรมสามารสร้างประสบการณ์ตามหัวข้อในการอบรมได้ 6) การอบรม
สะดวก ชัดเจน ตลอดการอบรม 8 ช่ัวโมง 7) การตอบค าถามและการสื่อสารขณะเข้าอบรม โดยระดับความพึงพอใจของการ
อบรม เป็นดังตารางที่ 2 

การอบรมคู่ขนานแบบทันทีทันใด 3 ช่องทาง 
(ZOOM, Facebook live และในที่ต้ัง) 

จัดระบบภาพ จัดระบบเสียง 

ประเมนิด้านระดับความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนการ
อบรมและหลังการอบรม  
ระดับไม่ต่ ากว่าระดบัเข้าใจจะน าไปปรับใช้ในการ
ท างานต่อไป 

ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าระดบัมากทุกหวัข้อประเมิน  
1) การอบรมตรงกับหวัข้อที่ระบุในการอบรม  
2) เนื้อหาและรูปแบบการอบรมสามารถท าให้น าไปปฏบิัติงานได้  
3) ผู้บรรยายจัดกิจกรรมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล  
4) มีอุปกรณ์การอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่อบรม 
5) การอบรมสามารสร้างประสบการณ์ตามหัวข้อในการอบรมได้  
6) การอบรมสะดวก ชัดเจน ตลอดการอบรม 8 ชั่วโมง  
7) การตอบค าถามและการสื่อสารขณะเขา้อบรม 

จัดฝึกอบรมคู่ขนาน 3 ช่องทาง 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของการอบรม 

คะแนน ระดับความพึงพอใจของการอบรม 
1 ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง  
2 ไม่พึงพอใจ 
3 พึงพอใจ 
4 พึงพอใจมาก 
5 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
เกณฑ์การแปลความหมายของแบบสอบแบบประเมินการอบรม โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้              

(บุญชม ศรีสะอ้าน, 2556, น. 112) เป็นดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3  เกณฑ์การแปลความหมายของแบบสอบแบบประเมินการอบรม 

คะแนน ระดับความรู้ ระดับความพึงพอใจของการอบรม 
1 ไม่เข้าใจ ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง  
2 เข้าใจมาบ้าง ยังไมส่ามารถไปปรับใช้ในงานได้ ไม่พึงพอใจ 
3 เข้าใจ ยังไม่สามารถไปปรบัใช้ในงานได ้ พึงพอใจ 
4 เข้าใจ จะน าไปปรับใช้ในการท างานต่อไป พึงพอใจมาก 
5 เข้าใจ สามาถน าไปปรับใช้ในงานได้ พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
2. การสร้างระบบจัดอบรมคู่ขนาน 
ระบบท่ีใช้ในการอบรมแบ่งออกเปน็ 3 ส่วน คือ ในสถานท่ีตั้งและออนไลน์ ระบบ Online และระบบการควบคุม ดังนี ้ 
 2.1 แบบในสถานที่ต้ัง (Onsite) อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบอบรมแบบ Onsite แยกออกเป็น 2 ส่วน ดังภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 ระบบอบรมแบบ Onsite 
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 2.1.1 ระบบภาพ มีส่วนประกอบดังนี้ 
 2.1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการบรรยาย ท าหน้าที่ในการส่งสัญญาณภาพการบรรยาย ของ

ผู้บรรยาย ออกทาง Display Port (HDMI) ไปยัง เครื่อง HDMI Splitter เข้า 1 ออก 2 (1) ดังภาพท่ี 8 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดง Display Port (HDMI) ไปยัง เครื่อง HDMI Splitter 
 

การส่งสัญญาณภาพอออกไปยัง Display Port (HDMI) ได้นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้บรรยาย จะต้องจัดการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบฟังช่ัน Duplicate โดยกดปุ่มคีบอร์ด   +  
 2.1.1.2 HDMI Splitter เข้า 1 ออก 2 (1) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณภาพ จาก Display Port (HDMI)             

ให้สัญญาณ ออกได้ 2 ทางเพื่อน าสัญญาณภาพ และเสียงไปใช้กับอุปกรณ์  MATRIX SWITCH เข้า 2 ออก 2 และ Video 
Capture HDMI (2) 

 2.1.1.3 อุปกรณ์ Video Capture HDMI (2) หน้าที่ดึงสัญญาณภาพ และเสียงผ่านเข้ามายัง USB 
Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรมแบบ Onsite และ Online เพื่อไปใช้กับการเปิด File VDO ของ
ผู้บรรยาย                  โดยใช้ Software Open Broadcaster และ Voicemeeter Banana ในการควบคุมภาพ และเสียง 

 2.1.1.4 อุปกรณ์ MATRIX SWITCH เข้า 2 ออก 2 ท าหน้าที่กระจายสัญญาณภาพที่ส่งมาจาก 
Display Port (HDMI) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้บรรยาย ออกไปยังเครื่อง Projector 1 และ Projector 2  

 2.1.1.5 เคร่ือง Projector 1 และ Projector 1 ท าหน้าที่ส่งสัญญาณภาพ ที่ได้จากการกระจาย
สัญญาณ จากอุปกรณ์ MATRIX SWITCH เข้า 2 ออก 2 ไปยัง Screen Projector 1 และ Screen Projector 2 

 2.1.1.6 Screen Projector 1 และ Screen Projector 2 ท าหน้าที่รับภาพที่ออกมาจาก Projector 
1 และ Projector 2 น าเสนอให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 
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 2.1.2 ระบบเสียง มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
 2.1.2.1 ไมค์ลอยส าหรับผู้บรรยาย ท าหน้าที่ส่งสัญญาณเสียงของผู้บรรยายไปยังเครื่องรับสัญญาณที่

ต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรมแบบ Onsite และ Online   
 2.1.2.2 เคร่ืองรับสัญญาณไมค์ลอยของผู้บรรยาย ท าหน้าที่รับสัญญาณไมค์ลอยจากผู้บรรยายเข้าไป

ยังช่องเสียบ Mic Input ของ Sound Card ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรมแบบ Onsite และ Online  
 2.1.2.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรมแบบ Onsite และ Online ท าหน้าที่จัดการ

ระบบเสียงของผู้บรรยายที่ input เข้ามาจากเครื่องรับสัญญาณไมค์ลอยของผู้บรรยาย และส่งออกไปยังช่องทาง Output 
Speaker ของ Sound Card ไปยัง เพาเวอร์มิกเซอร์ POWER MIXER 

การที่ผู้ฟังจะได้ยินเสียงผู้บรรยายออกล าโพง จะต้องจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้เสียงจากไมค์ออกล าโพง โดยตั้ง
ค่าในส่วนของฟังก์ชันไมค์ก่อน โดย คลิ๊กขวามุมล่างของจอภาพคอมพิวเตอร์รูปล าโพงเลือก  

Open Volume mixer --->Application --->Recording ---->Microphone--->Listen--->เลือก Listen to this 
device ดังภาพท่ี 9 

 2.1.2.4 เพาเวอร์มิกเซอร์ (POWER MIXER) ท าหน้าที่ปรับแต่งสัญญาณเสียงของผู้บรรยายที่ออกมา
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรมแบบ Onsite และ Online ผ่านเข้ามาให้เหมาะสมกับขนาดห้อง และ
จ านวนผู้บรรยาย 

 2.1.2.5 ล าโพง ท าหน้าที่รับสัญญาณจาก POWER MIXER กระจายสัญญาณให้ผู้เข้าอบรมได้รับฟัง
การบรรยาย 

 
 

ภาพที่ 9 ตั้งค่าในส่วนของฟังก์ชันไมค ์
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ภาพที่ 10 แผนภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบอบรมแบบ online 

 2.2.1 ระบบภาพ มีส่วนประกอบดังนี้  
 2.2.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการบรรยาย ท าหน้าที่ในการส่งสัญญาณภาพการบรรยายของ

ผู้บรรยายออกทาง Display Port (HDMI) ไปยัง เครื่อง HDMI Splitter เข้า 1 ออก 2 (2) 
 2.2.1.2 HDMI Splitter เข้า 1 ออก 2 (1) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณภาพ จาก Display Port (HDMI)            

ให้สัญญาณ ออกได้ 2 ทางเพื่อน าสัญญาณภาพ และเสียงไปใช้กับอุปกรณ์ Video Capture HDMI (2) 
 2.2.1.3 อุปกรณ์ Video Capture HDMI (2) ท าหน้าที่ดึงสัญญาณภาพ และเสียงผ่านเข้ามายัง 

USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรมแบบ Onsite และ Online เพื่อไปใช้กับการเปิด File VDO ของ
ผู้บรรยาย โดยใช้ Software Open Broadcaster และ Voicemeeter Banana ในการควบคุมภาพและเสียง 

 2.2.1.4 กล้องส าหรับถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศ ท าหน้าที่บันทึกการบรรยาย และส่งสัญญาณ
ภาพไปยัง Video Capture HDMI (1) 

 2.2.1.5 Video Capture HDMI (1) ท าหน้าที่ดึงสัญญาณภาพ และเสียงผ่านเข้ามายัง USB Port 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ ควบคุมระบบอบรม แบบ Onsite และ Online เพื่อไปใช้กับการเปิด File VDO ของผู้บรรยาย 
โดยใช้ Software Open Broadcaster และ Voicemeeter Banana ในการควบคุมภาพและเสียง  

 2.2.1.6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรมแบบ Onsite และ Online ท าหน้าที่ รับ-ส่ง 
สัญญาณภาพ ให้กับผู้เข้าอบรมทาง Onsite และ Online โดยใช้ Software Open Broadcaster และ Voicemeeter 
Banana ในการควบคุมภาพ 

 2.2.1.7 LCD TV (1) และ LCD (2) ท าหน้าที่ให้ผู้เข้าอบรมแบบ Onsite สามารถมองเห็นผู้เข้าอบรม
แบบ Online ได้ 
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 2.2.1.8 สมาร์ตโฟน ท าหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศ ภายในห้องอบรมแบบสถานที่ตั้ง (Onsite) ส่งเข้า
ไปยังโปรแกรม Open Broadcaster (OBS) จัดการภาพและเสียง เพื่อส่งให้ผู้เข้าอบรมแบบระบบออนไลน์ (Online) ได้รับชม 
และรับฟัง 

 2.2.2 ระบบเสียง มีส่วนประกอบดังนี้ 
 2.2.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการบรรยาย  ท าหน้าที่ในการส่งสัญญาณภาพการบรรยาย             

ของผู้บรรยายออกทาง Display Port (HDMI) ไปยังเครื่อง HDMI Splitter เข้า 1 ออก 2 (2) 
 2.2.2.2 HDMI Splitter เข้า 1 ออก 2 (1) ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณภาพ จาก Display Port (HDMI)              

ให้สัญญาณออกได้ 2 ทางเพื่อน าสัญญาณภาพ และเสียงไปใช้กับอุปกรณ์ Video Capture HDMI (2) 
 2.2.2.3 อุปกรณ์ Video Capture HDMI (2) ท าหน้าที่ดึงสัญญาณภาพ และเสียงผ่านเข้ามายัง 

USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรมแบบ Onsite และ Online เพื่อไปใช้กับการเปิด File VDO ของ
ผู้บรรยาย โดยใช้ Software Open Broadcaster และ Voicemeeter Banana ในการควบคุมภาพและเสียง 

 2.2.2.4 กล้องส าหรับถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศ ท าหน้าที่บันทึกการบรรยาย และส่งสัญญาณ
ภาพไปยัง Video Capture HDMI (1) 

 
 
 2.2.2.5 Video Capture HDMI (1) ท าหน้าที่ดึงสัญญาณภาพ และเสียงจากกล้องส าหรับถ่ายทอด

สัญญาณออกอากาศผ่านเข้ามายัง USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมระบบอบรม แบบ Onsite และ Online        
เพื่อส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังผู้เข้าร่วมอบรมแบบ Online โดยผ่าน Software Open Broadcaster และ Voicemeeter 
Banana 

 2.2.2.6 Monitor ส าหรับผู้บรรยาย ท าหน้าที่รับสัญญาณภาพจากผู้เข้าอบรมจากระบบ Online 
และสามารถดูค าถามของผู้เข้าอบรมแบบ Online ได้ 

 
 2.3. ระบบควบคุมระบบอบรม แบบ Onsite และ Online ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับท าหน้าท่ี ควบคุม

สัญญาณภาพ และเสียง โดยใช้ Software ในการควบคุม ดังน้ี 
ก.  Open Broadcaster และ Plugin OBS-VirtualCam  
ข.  Voicemeeter Banana 
ค.  Virtual Audio Cabel 
ง.  Iriun webcam pc 

ระบบจัดอบรมคู่ขนานในสถานที่ตั้ง และออนไลน์แบบทันทีทันใด เป็นการจัดระบบเสียงและภาพ 3 ช่องทางพร้อม
กัน คือ ในห้องอบรม แอปพลิเคชัน Zoom และ Facebook live แสดงแผนภาพในภาพท่ี 11 
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ภาพที่ 11 ระบบจัดอบรมคู่ขนานในสถานท่ีตั้ง และออนไลน์แบบทนัทีทันใด 

ผลการวิจัย 
จากการรับลงทะเบียนเข้าอบรม มีผู้ลงทะเบียนหลักสูตร ทั้งหมด 513 คน ซึ่งมีประสบการณ์การท างาน 0-1 ปี (รัอย

ละ 20.7) 2-3 ปี (ร้อยละ 13.6) 4-5 ปี (ร้อยละ 9.1) 6-7 ปี (ร้อยละ 8.7) 8-9 ปี (ร้อยละ 7.1) 10-20 ปี (ร้อยละ 21.1) และ
มากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 19.9) มีจ านวนลงทะเบียนหลักสูตร Digital Factory 242 คน มาเข้าร่วมอบรม 145 คน ในสถานท่ีตั้ง 
14 คน ผ่านทางโปรแกรม ZOOM จ านวน 131 คน เพศชาย 78 คน เพศหญิง 67 คน มาจากภาควิชาการ 20 คน จาก
ภาคอุตสาหกรรม 101 คน และนักศึกษา 24 คน และรับชมถ่ายทอดสดช่องทาง Facebook live จ านวน 22 คน รายละเอียด 
ดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 ประเภทผู้เข้าอบรม หลักสูตร Digital Factory 

ประเภทผู้เข้าอบรม ทัง้หมด เพศหญิง เพศชาย 
ผู้เข้าอบรมในสถานท่ีตั้ง 14 8 6 
ผู้เข้าอบรมใน Zoom 131 59 72 
ผู้เข้าอบรมใน Facebook live 22 N.A. N.A. 
ผู้เข้าอบรมภาควิชาการ 20 11 9 
ผู้เข้าอบรมภาคอุตสาหกรรม 101 38 63 
ผู้เข้าอบรมในท่ีเป็นนักศึกษา 24 8 16 
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 ผลการประเมินด้านระดับความรู้ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร Digital Factory ก่อนการอบรมและหลังการอบรมของผู้
เข้าอบรม 145 คน เป็นระดับเข้าใจมาบ้าง ยังไม่สามารถไปปรับใช้ในงานได้ (2.47) และหลังการอบรมเป็นระดับเข้าใจ จะ
น าไปปรับใช้ในการท างานต่อไป (4.13) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านระดับความรู้ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร Digital Factory  

ช่วงการประเมินระดับความรู้หลักสูตร Digital Factory ผลการประเมินด้านระดับความเรียนรู้ 
ก่อนการอบรม เข้าใจมาบ้าง ยังไมส่ามารถไปปรับใช้ในงานได้ (2.47) 
หลังการอบรม เข้าใจ จะน าไปปรับใช้ในการท างานต่อไป (4.13) 

 
การประเมินการอบรม Digital Factory ผู้เข้าอบรม 145 คน ผลการประเมินเป็น ดังตารางที่ 6 ผู้เข้าอบรมทั้งใน               

สถานท่ีตั้ง และออนไลน์แบบทันทีทันใด 145 คน มีระดับความพึงพอใจของการอบรมในด้านต่างๆ ในระดับมากท้ังหมด โดยมี
อุปกรณ์การอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่อบรมมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และการอบรมสะดวก ชัดเจน ตลอดการอบรม 8 
ช่ัวโมง คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังภาพที่ 12  
 
 
 
 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Digital Factory 

หัวข้อประเมิน ระดับการประเมิน 
การอบรมตรงกับหัวข้อที่ระบุในการอบรม พึงพอใจมาก (4.38) 
เนื้อหาและรูปแบบการอบรมสามารถท าให้น าไปปฏิบัติงานได ้ พึงพอใจมาก (4.38) 
ผู้บรรยายจดักิจกรรมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล พึงพอใจมาก (4.36) 
มีอุปกรณ์การอบรมทีเ่หมาะสมกับเนื้อหาท่ีอบรม  พึงพอใจมาก (4.41) 
การอบรมสามารสร้างประสบการณ์ตามหัวข้อในการอบรมได ้ พึงพอใจมาก (4.25) 
การอบรมสะดวก ชัดเจน ตลอดการอบรม 8 ช่ัวโมง พึงพอใจมาก (4.20) 
การตอบค าถาม และการสื่อสารขณะเข้าอบรม  พึงพอใจมาก (4.23) 

การอบรมในภาพรวมท้ังหมด พึงพอใจมากท่ีสุด (4.53) 
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ภาพที่ 12 ผลการประเมินความพงึพอใจต่อการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Digital Factory 

 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการจัดระบบเสียงและภาพในสถานท่ีตั้ง และระบบภาพออนไลน์แบบทันทีทันใด ตามที่ออกแบบไว้สามารถท า
ให้การอบรมบรรลุผล ไม่เกิดภาพสะดุด หลุด เสียงก้อง เสียงสะท้อน หรือเสียงหายทุกช่องทาง ตลอด 8 ช่ัวโมง จากการ
ด าเนินการ           จัดอบรม โรงงานดิจิทัล สามารถน าระบบภาพ และเสียง และการควบคุมไปใช้งานในการอบรมคู่ขนาน
แบบทันทีทันใด 3 ช่องทางส าหรับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัดอบรมในสถานท่ีมีจ านวนคนมาก ๆ ได้จึงจ าเป็นจะต้องน าระบบนี้เข้ามาช่วยในการจัดอบรมเพื่อคนที่ลงทะเบียน
เข้าอบรมได้หลายช่องทาง ซึ่งในระบบนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวจัดการควบคุมถ่ายทอดสัญญาณออกไปยังช่องทาง 
Online ต่าง ๆ ซึ่งจะใช้ Software ต่าง ๆ เข้ามาควบคุมจัดการภาพและเสียงในทุกช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. Open Broadcaster และPlugin OBS-VirtualCam ช่วยควบคุมภาพ และเสียงของผู้บรรยายในการเข้าอบรม
ทางระบบ Online โปรแกรม OBS มีไว้ใช้เพื่อช่วยจัดการการไลฟ์สตรีมของผู้บรรยาย ผ่านทางช่องทางโปรแกรม Zoom 
Meetings หรือ Facebook สามารถใช้ในการแสดงหน้าจอของโปรแกรมที่ใช้งานต่าง ๆ ในเครื่องได้ 

2. โปรแกรม Voicemeeter Banana ช่วยผสมเสียงที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสียงเสมือนที่ใช้เป็น Virtual I / O เพื่อ
ผสมและจัดการ แหล่งเสียงไปยังอุปกรณ์เสียงหรือแอปพลิเคชันใด ๆ ใช้ร่วมกับโปรแกรม Virtual Audio Cable เพื่อให้ผู้
อบรมทางระบบ Online ได้ยินเสียงของแอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่ผู้บรรยายเปิดใช้งาน 

3. โปรแกรม Virtual Audio Cable Device เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกม Voicemeeter Banana Virtual 
Audio Cable (VB-CABLE) เป็นสายเคเบิลเสียงเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เปลี่ยนสายล าโพงที่เช่ือมต่อ ไมโครโฟนและ
ล าโพงด้วยอนาล็อกเสมือนจริงส่งผ่านช่องทางของแอพพลิเคชันต่างๆ ไปให้โปแกรม Voicemeeter Banana  

4. Iriun webcam pc ช่วยในการเช่ือมต่อกับกล้องของสมาร์ตโฟน โดยเครื่องสมาร์ตโฟนจะต้องติดตั้ง App Iriun 
4K Webcam เพื่อใช้เป็นตัวติดต่อกับ Iriun webcam pc เพื่อน าภาพท่ีได้จากกล้องสมาร์ตโฟนส่งไปยังโปรแกรม OBS 

ผลการวิจัยสามารถออกแบบระบบจัดอบรมคู่ขนานแบบ ทันทีทันใดชนิด 3 ช่องทางน ามาติดตั้งส าหรับอบรม
หลักสูตรระยะสั้น โรงงานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 
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กา รอบรมตรงกั บหั ว ข้ อที่ ร ะบุ ใ นก า รอบรม

เ นื้ อ ห าและรู ปแบบกา รอบรมสามารถท า ให้ น า ไป …

ผู้ บ ร รย ายจั ดกิ จ ก ร รมระหว่ า งก ารอบรม ได้ อ ย่ า งมี …

มี อุ ป ก รณ์ ก า รอบรมที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ ห าที่ อบ รม  

ก า รอบรมสามา รสร้ า งป ระสบกา รณ์ ต ามหั ว ข้ อ ในก า ร …

กา รอบรมสะดวก  ชั ด เ จน  ตลอดกา รอบรม  8 ชั่ ว โ ม ง

ก า รตอบค า ถ าม  และกา รสื่ อ ส า รขณะ เข้ า อบรม  

ก า รอบรม ในภาพรวมทั้ ง หมด

คะแนนความพึ งพอใจ
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมินการอบรมหลักสูตรระยะสั้นโรงงานดิจิทัล มีความพึงพอใจระดับมากทุกหัวข้อ และในภาพรวม ซึ่งมี

ข้อเด่น ดังนี้ คือ การใช้ระบบนี้จะท าให้ผู้อบรมแบบออนไลน์ สามารถเข้ารับชมและรับฟังผ่านช่องทางของแอปพลิเคชันต่าง ๆ   
เช่น Facebook, Youtube, Zoom Meetings จากสถานที่ต่าง ๆ ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือ สมาร์ตโฟน เปรียบเสมือนกับการเข้ามาอบรมในสถานท่ีตั้ง สามารถถามค าถามจากผู้บรรยายได้ ผู้บรรยายก็สามารถตอบ
ค าถามกลับไปยังผู้อบรมออนไลน์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถรับชมย้อนหลังส าหรับหลักสูตร Digital Factory ได้
ตลอด 24 ช่ัวโมงใน Facebook (www.facebook.com/MSIE4Thailand) ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับชมถึง 2,800 ครั้ง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS Moodle (พรทิพย์ เกิดถาวร, 2563)  

ส่วนข้อด้อยของการใช้งานระบบของผู้อบรม คือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของแอพพลิเคชันท่ีใช้
ในการเข้าอบรมบ้าง และจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟนที่ดีเพื่อการ
เข้าอบรมที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
การจัดท าคู่มือการติดตั้งระบบการอบรมพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยในรูปแบบการพัฒนางานประจ าสู่ง านวิจัย 

R2R  
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การพัฒนาวิธีการตรวจหาการปนเปื้อนเนื้อวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนจากสัตว์
โดยเทคนิค Real-time PCR 
Development of a DNA-Based Screening Method to Detect Cattle DNA in 
Animal Feed Raw Material using Real-time PCR Technique 
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บทคัดย่อ 
 โปรตีนจากสัตว์มีสารที่เรียกว่า APF (Animal Protein Factor) เป็นสารประกอบท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์ แต่การใช้โปรตีนจากสัตว์ที่ได้จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์เป็นสาเหตุของการระบาด
ของโรค Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) โรคนี้สามารถติดต่อสู่คนได้ โดยเกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่
ปนเปื้อนเชื้อ BSE การตรวจหาการปนเปื้อนดีเอ็นเอของวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีประโยชน์ท าให้ทราบการปนเปื้อน และเป็น
มาตรการควบคุมการระบาดของโรค BSE ส าหรับวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอของวัวทางห้องปฏิบัติการ เดิมใช้วิธี 
Polymerase Chain Reaction–Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีใช้ระยะเวลา 
9-10 ช่ัวโมงและในข้ันตอนการวิเคราะห์ผลต้องใช้สาร Ethidium Bromide เป็นสารก่อมะเร็งท่ีเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน 
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real-time Polymerase Chain Reaction โดยท าการทดสอบและ

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีเนื้อวัวผสม โดยการน าเนื้อวัวมาอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นบดละเอียดและผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทเนื้อหมูและกระดูกหมู
บดละเอียด แล้วน าตัวอย่างดังกล่าวไปวิเคราะห์หาดีเอ็นเอของวัวที่ปนเปื้อนด้วยวิธี PCR-RFLP กับวิธี Real-time PCR จาก
การทดสอบด้วยวิธี Real time PCR พบว่า ผลการตรวจหาการปนเปื้อนดีเอ็นเอของวัวเหมือนกับผลการตรวจจากวิธี PCR-
RFLP แสดงให้เห็นว่า วิธี Real- time PCR มีประสิทธิภาพ มีความแม่นย าถูกต้องในการตรวจหาการปนเปื้อนดีเอ็นเอของวัว 
และยังลดเวลาในการตรวจวิเคราะห์เหลือเพียง 5-6 ช่ัวโมง และลดความเสี่ยงต่อสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย 

 
ค าส าคัญ: เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ ดีเอ็นเอ การปนเปื้อน อาหารสัตว์  
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Abstract  
 Animal protein is considered a high-quality protein source. Because animal proteins consist of 
necessary nutrition called Animal protein factor (APF) which effect to animal better growth. However, it is 
reported that the use of animal protein, which from ruminant such as cattle, as component in animal feed 
causes epidemic of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). This disease can be transmitted to human by 
consuming BSE contaminated food. Detection of cattle DNA in animal feed is useful to control the risk and 
sustain the standard of cattle DNA contamination in animal feed. At present, Food Research and Testing 
Laboratory uses Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) 
technique for detect cattle DNA contamination. PCR-RFLP technique takes 9-10 hours and have to use 
ethidium bromide, which is carcinogen, for analysis of the results. Therefore, the detection of cattle DNA 
contamination with Real time-Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) technique is needed. The study 
is testing and comparing the results of animal feed raw material containing beef. Preparation of sample, 
amount of beef was dried in hot air oven in 70°C for 72 hours. Then, it was grinded by universal mill and 
homogenized with pork meat and bone meal. The samples were then analyzed by PCR-RFLP and Real-time 
PCR technique. The results were compared between two techniques. The results from both techniques 
were similar. It shows that the Real-time PCR is effective with accuracy and precision in detection of cattle 
DNA contamination and also reduces the time for analysis to be 5-6 hours. 
 

Keywords: Real Time-PCR technique, Bovine Spongiform Encephalopathy, DNA, Animal feed,  
                  Contamination  
 

บทน า  
 การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีได้จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว แพะ แกะ เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์เป็นสาเหตุของ
การระบาดของโรค Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) หรือที่รู้จักกันว่า โรควัวบ้า โรคนี้สามารถติดต่อสู่คนได้ 
โดยเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเช้ือ BSE เข้าไป (Kao et al., 2002, p. 332-335) ส่งผลให้แสดงอาการทาง
สมองเสื่อมอย่างรุนแรง และมีอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ (Prince et al., 2003, p. 37-60) แต่อย่างไรก็ตาม โปรตีนจากสัตว์ 
(Animal Protein) จัดว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เพราะมีสารพิเศษที่เรียกว่า APF (Animal Protein Factor) ซึ่งจะ
ส่งผลให้สัตว์ที่ได้รับสารชนิดนี้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น โดยแหล่งโปรตีนจากสัตว์ส่วนใหญ่ได้รับจากซากเนื้อเยื่อของสัตว์ที่เกิด
จากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อและกระดูกป่น (Meat and Bone Meal: MBM) เลือดป่น 
(Dried Blood Meal) ขนสัตว์ปีกป่น (Feather Meal) การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่กล่าวมาผสมในสูตรอาหารสัตว์ยังสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้เลี้ยงลงได้ แต่เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีโรงงานที่ผลิตเนื้อและกระดูกป่นโดยตรง จึงท าให้
ปัจจุบันประเทศไทยมีการน าเข้าเนื้อและกระดูกป่นเป็นจ านวนมาก โดยน าเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ เช่น นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก 
เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมัน ออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยจึงได้มีการห้ามน าเข้าเนื้อและกระดูกป่นจาก
ประเทศที่มีรายงานการเกิดโรค BSE รวมถึงออกมาตรการควบคุมการน าเข้าเนื้อและกระดูกป่นโดยต้องให้ผู้น าเข้าอาหารสัตว์
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ที่มีส่วนประกอบเป็นโปรตีนจากสัตว์ จากประเทศที่มีการรายงานการเกิดโรควัวบ้า ต้องมีการแจ้งความประสงค์ขอน าเข้า               
ทุกครั้ง (เกณฑ์มาตรฐานพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์, 2559) 
 การตรวจหาการปนเปื้อนดีเอ็นเอของวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีประโยชน์ท าให้ทราบสภาวะความเสี่ยงท่ีจะพบการ
ปนเปื้อน และจะเป็นมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเนื้อและกระดูกป่นของวัว ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดโรค
วัวบ้า ส าหรับวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอของวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางห้องปฏิบัติการฯ ใช้เทคนิค PCR-RFLP โดย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ ข้ันตอนการสกัดสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ข้ันตอนเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ขั้นตอนการตัดสายดี
เอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะและตรวจสอบความจ าเพาะของภาพแบบแถบดีเอ็นเอในแผ่นเจล (Wolf, Rentsch, Hübner, 
1999, p. 1350-1355) ซึ่งใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 9-10 ช่ัวโมงและผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อสารเคมีก่อมะเร็งใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบโดยใช้เทคนิค Real-time PCR ซึ่ง
มีข้อดีกว่าเทคนิค PCR-RFLP คือสามารถลดขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพแบบแถบดีเอ็นเอในแผ่นเจลได้ เนื่องจาก Real-time 
PCR จะวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการจับสัญญาณแสงท่ีเกิดขึ้นระหว่างมีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอและแสดงผลออกมาในภาพแบบของ
กราฟทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Alessandro et al., 2003, p. 1-15) จึงท าให้ลดเวลาการทดสอบเหลือเพียง 5-6 ช่ัวโมงและ
ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานต่อสารเคมีอันตรายได้เป็นอย่างดี 
 ส าหรับการพัฒนาเทคนิค Real-time PCR เริ่มจากการศึกษาและทดสอบไพรเมอร์มีความจ าเพาะต่อดีเอ็นเอของวัว 
และท าการทดลองแปรผันสภาวะต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ และระยะเวลาของขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมาย เพื่อให้
ได้ผลการทดสอบที่แม่นย าและเหมาะสมที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดเวลาในการทดสอบโดยท าการทดสอบตัวอย่างเนือ้
และกระดูกป่นที่มีเนื้อวัวผสม โดยทดสอบด้วยเทคนิค PCR-RFLP และ Real-time PCR ทั้งสองเทคนิค เพื่อที่จะน าผลการ
ทดสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกัน และตรวจสอบว่าผลการทดสอบจากเทคนิค PCR-RFLP กับเทคนิค Real-time PCR ให้ผลการ
ทดสอบที่ไม่แตกต่างกัน จากนั้นเมื่อพบว่าผลการทดสอบมีความไม่แตกต่างกัน ท าการทดสอบความใช้ได้ของวิธีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดเีอ็นเอของวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยเทคนิค Real-time PCR ให้มี
ความถูกต้องและแม่นย า 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของวัวท่ีปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีน
จากสัตว์โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างวิธีวิเคราะห์เดิมคือ PCR-RFLP กับวิธีวิเคราะห์ที่ต้องการพัฒนาคือ Real-time PCR 
โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาและด าเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1.การทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ต่อดีเอ็นเอของ
วัว 2.การเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีเนื้อวัวผสม 3.การทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างวิธี PCR-
RFLP และ Real-time PCR และ 4.การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 
 1. ขั้นตอนการทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ต่อดีเอ็นเอของวัว 
 1.1 สกัดดีเอ็นเอจากเนื้อสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ เนื้อแกะ เนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว 
 1.2 ช่ังน้ าหนักเนื้อสัตว์ท้ัง 4 ชนิด ปริมาณ 0.2 กรัม ลงในหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
 1.3 สกัดดีเอ็นเอโดยใช้ ชุดสกัด Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) 
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 1.4 น าสารละลายดีเอ็นเอท่ีสกัดได้จากเนื้อสัตว์ทั้ง 4 ชนิด มาทดสอบเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) โดยใช้
ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อดีเอ็นเอของวัว โดยแบ่งชุดการทดลองดังต่อไปนี้      
   1.4.1 ชุดการทดลองบวก สารละลายดีเอ็นเอจากเนื้อวัว 
  1.4.2 ชุดการทดลองลบ สารละลายดีเอ็นเอจาก เนื้อแกะ เนื้อหมู และเนื้อไก่ 
  1.4.3 ชุดการทดลองควบคุม (Non-Template Control) ไม่ท าการเติมสารละลายดีเอ็นเอ 
  1.4.4 ท าการทดสอบแต่ละสารละลายดีเอ็นเอ จ านวน 2 ซ้ า 
 1.5 ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (PCR) ด้วยเทคนิค Conventional PCR 
  1.5.1 เตรียมสารละลาย Master Mix ประกอบด้วย 
  1.5.1.1 PCR Buffer 
  1.5.1.2 MgCl2 

  1.5.1.3 dNTP 
  1.5.1.4 primers ที่จ าเพาะต่อดีเอ็นเอของวัว 
   1.5.1.4.1 Forward Primer: TGT AAG AAA GAA CTC ATG GAA ACT TAA 
   1.5.1.4.2 Reverse Primer: TAT AAA AGT CAC ATT GAA GGG TCT ACA 
   1.5.1.5 Taq Polymerase 
   1.5.1.6 Deionized Water 
  1.5.2 ปิเปตสารละลาย Master Mix ลงในหลอดทดลอง PCR ปริมาตร 48 ไมโครลิตร 
  1.5.3 ปิเปตสารละลายดีเอ็นเอแต่ละชุดการทดลอง ลงใน Master Mix ในหลอดทดลอง PCR ปริมาตร 2 
ไมโครลิตร 
 1.5.4 น าหลอดทดลอง PCR ลงในเครื่อง Thermocycler เพื่อท าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

ขั้นตอน รายละเอียด 
1.  denaturization 940C  นาน 3 นาที 
2.  denaturization 940C  นาน 1 นาที 
3.  annealing 580C  นาน 1 นาที 
4.  extension 720C  นาน 1 นาที 
5.  ท าซ้ า ข้อ 2-4 ให้ครบ 40 รอบ 
6.  extension 720C  นาน 5 นาที 
Final extension เก็บรักษาท่ี 100C 

 1.6 ตรวจสอบการเพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอ ด้วยวิธี Gel Electrophoresis  
 1.7 เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อดีเอ็นเอของวัวจะต้องปรากฏแถบดีเอ็นเอในแผ่นเจล 
เฉพาะชุดการทดลองบวกเท่านั้น 
 1.8 ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (PCR) ด้วยเทคนิค Real-time PCR 
  1.8.1 เตรียมสารละลาย Master Mix ประกอบด้วย 
   1.8.1.1 Real-time PCR Buffer 
   1.8.1.2 Primers ที่จ าเพาะต่อดีเอ็นเอของวัว 
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   1.8.1.3 Deionized Water 
  1.8.2 ปิเปตสารละลาย Master Mix ลงในหลอดทดลอง PCR ปริมาตร 18 ไมโครลิตร 
  1.8.3 ปิเปตสารละลายดีเอ็นเอแต่ละชุดการทดลอง ลงใน Master Mix ในหลอดทดลอง PCR ปริมาตร 2 
ไมโครลิตร 
  1.8.4 น าหลอดทดลอง PCR ลงในเครื่อง Real-time PCR เพื่อท าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ 
 

ขั้นตอน รายละเอียด  
1.  denaturation 940C  นาน 60 วินาที 
2.  annealing 580C  นาน 50 วินาที 
3.  extension 720C  นาน 50 วินาที + อ่านสัญญาณ 
4.  ท าซ้ า ข้อ 1-3 ให้ครบ 39 รอบ 
5. extension 720C  นาน 2 นาที   
6. melt curve 650C  ถึง 950C + อ่านสัญญาณ  

 1.9 ตรวจสอบการเพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอ จากกราฟเส้นท่ีแสดงจากเครื่อง Real-time PCR 
 1.10 เกณฑ์ที่ยอมรับได้ พบสัญญาณในลักษณะกราฟเส้นท่ีสูงขึ้น เฉพาะชุดการทดลองบวกเท่านั้น 
 1.11 ผลการทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ต่อดีเอ็นเอของวัวต้องให้ผลบวกกับชุดการทดลองบวกเท่านั้น
โดยผลการทดสอบต้องสอดคล้องกันท้ัง 2 เทคนิค 
 2. การเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีเนื้อวัวผสม เป็นขั้นตอนเพื่อเตรียมชุดการทดสอบส าหรับในการทดลอง 
ขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างเทคนิค PCR-RFLP และ Real-time PCR 
 2.1 เตรียมเนื้อสัตว์สด 3 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ และ เนื้อวัว น้ าหนักชนิดละ 300 กรัม 
 2.2 อบเนื้อสัตว์ท้ัง 3 ชนิด ในตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 78 ช่ัวโมง 
 2.3 น าเนื้อสัตว์ท้ัง 3 ชนิดที่อบจนแห้งแล้ว ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 
 2.4 น าเนื้อสัตว์ท่ีปั่นจนละเอียดแล้ว มาผสมให้เข้ากัน โดยแบ่งเป็นชุดการทดสอบดังต่อไปนี้ 
  2.4.1 เนื้อหมูปั่นบดละเอียด 
  2.4.2 เนื้อไก่ปั่นบดละเอียด 
  2.4.3 เนื้อหมูปั่นบดละเอียดผสมกับเนื้อวัวปั่นบดละเอียด อัตราส่วน 9 ต่อ 1 
  2.4.4 เนื้อไก่ปั่นบดละเอียดผสมกับเนื้อวัวปั่นบดละเอียด อัตราส่วน 9 ต่อ 1 
  2.4.5 เนื้อหมูปั่นบดละเอียดผสมเนื้อไก่ปั่นบดละเอียดและเนื้อวัวปั่นบดละเอียด อัตราส่วน 4.5 ต่อ 4.5 
ต่อ 1 ตามล าดับ 
 3. การทดสอบเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างเทคนิค PCR-RFLP และ Real-time PCR  
 3.1 ช่ังน้ าหนักเนื้อสัตว์ทั้ง 5 ชุดการทดลอง ที่เตรียมไว้ จากข้อ 2.4.1–2.4.5 ปริมาณ 0.2 กรัม ลงในหลอด
ทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
 3.2 สกัดดีเอ็นเอโดยใช้ ชุดสกัด DNA Extraction Kit 
 3.3 น าสารละลายดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ มาทดสอบโดยเทคนิค PCR-RFLP และ Real-time PCR 
 3.4 ขั้นตอนการทดสอบด้วยเทคนิค PCR-RFLP 
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 3.4.1 ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (PCR) ตามขั้นตอน ข้อ 1.5-1.6 โดยใช้ไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อยีน 
Cytochrome b (Wolf, Rentsch, Hübner, 1999, p. 1350-1355) 
   3.4.1.1 มีชุดควบคุมบวกเป็น สารละลายดีเอ็นเอของวัว 
   3.4.1.2 มีชุดควบคุมลบเป็น สารละลายดีเอ็นเอของหมู และไก่ 
 3.4.2 น าดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณแล้ว (PCR Product) ไปท าปฏิกิริยากับเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
   3.4.2.1 ขั้นตอนการตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ เพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างว่าเป็น ดีเอ็นเอของ
สัตว์ชนิดใด โดยเปรียบเทียบภาพแบบแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏขึ้นบนแผ่นเจล 
   3.4.2.2 เตรียมสารละลาย Master Mix ประกอบด้วย 
    3.4.2.2.1 Restriction Buffer 
    3.4.2.2.2 Restriction Enzyme 
    3.4.2.2.3 Deionized Water 
   3.4.2.3 ผสม Master Mix กับ PCR product อัตราส่วน 10 ต่อ 5 ไมโครลิตร ในหลอดทดลอง
ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
   3.4.2.4 น าหลอดทดลองบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
   3.4.2.5 ตรวจสอบการตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ ด้วยวิธี Gel Electrophoresis 
   3.4.2.6 เกณฑ์การยอมรับภาพแบบของแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏขึ้นตรงกับชุดควบคุมบวก 
 3.5 ขั้นตอนการทดสอบด้วยเทคนิค Real-time PCR 
  3.5.1 ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Real-time PCR ตามข้อ 1.8-1.9 
  3.5.2 เกณฑ์การยอมรับ คือ  พบสัญญาณในลักษณะกราฟเส้นที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับ Melt 
Temperature ของชุดควบคุมบวก 
 3.6 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอวัวในตัวอย่างจากทั้ง 2 เทคนิคการวิเคราะห์ ท าการ
ทดสอบและเก็บข้อมูลเป็นจ านวน 100 ตัวอย่าง  

4. การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real-time PCR เป็นกระบวนการพิสูจน์ว่าวิธีวิเคราะห์มีความ
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ทดสอบตามวัตถุประสงค์ของงานหรือไม่ ในโครงการนี้ได้ท าการพิสูจน์วิธีวิเคราะห์ในค่าต่าง ๆดังต่อไปนี้ 
Range, Linearity, LOD, LOQ, Accuracy และ Precision 
 4.1 ขั้นตอนการพิสูจน์ ค่า Range  
 4.1.1 เตรียมสารละลายดีเอ็นเอของวัว 4 ค่าความเข้มข้น ได้แก่ 100, 10, 1, 0.1 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร 
  4.1.2 น าสารละลายดีเอ็นเอของวัวทั้ง 4 ค่าความเข้มข้น วิเคราะห์หาค่า Cq Value โดยใช้เทคนิค Real-
time PCR ตามขั้นตอนข้อ 1.8-1.9 
  4.1.3 น าค่า Cq Value และค่าความเข้มข้นสารละลายดีเอ็นเอ มาสร้างกราฟเส้นตรง 
 4.1.4 เกณฑ์การยอมรับ คือ กราฟเส้นตรงที่สร้างขึ้นจาก Cq Value และค่าความเข้มข้นต้องมีช่วงกราฟ
เป็นเส้นตรง 
 4.2 ขั้นตอนการพิสูจน์ค่า Linearity  
 4.2.1 เตรียมสารละลายดีเอ็นเอของวัว 4 ค่าความเข้มข้น ได้แก่ 100, 10, 1, 0.1 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร 
 4.2.2 น าสารละลายดีเอ็นเอของวัวทั้ง 4 ค่าความเข้มข้น วิเคราะห์หาค่า Cq Value โดยใช้เทคนิค Real-
time PCR ทดสอบความเข้มข้นละ 3 ซ้ า ตามขั้นตอนข้อ 1.8-1.9 
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 4.2.3 น าค่า Cq Value และค่าความเข้มข้นสารละลายดีเอ็นเอ มาสร้างกราฟเส้นตรง 
 4.2.4 เกณฑ์การยอมรับ คือ กราฟเส้นตรงที่สร้างขึ้นจาก Cq Value และค่าความเข้มข้นต้องมีค่า R2 > 
0.995 
 4.3 ขั้นตอนการพิสูจน์ ค่า LOD และ LOQ 
  4.3.1 เตรียมสารละลายดีเอ็นเอความเข้มข้น 0.1 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร 
  4.3.2 ท าการวิเคราะห์สารละลายดีเอ็นเอวัว โดยเทคนิค Real-time PCR ทั้งหมด 10 ซ้ า 
 4.3.3 ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าปริมาณดีเอ็นเอของวัวที่วิเคราะห์ได้ 
 4.3.4 โดยค่า LOD ของวิธีวิเคราะห์จะเท่ากับ 3 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบ ค่า 
LOQ ของวิธีวิเคราะห์จะเท่ากับ 10 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบ 
 4.4 ขั้นตอนการพิสูจน์ ค่า Accuracy และ Precision  
  4.4.1 เตรียมสารละลายดีเอ็นเอความที่ 3 ระดับความเข้มข้น สูง กลาง ต่ า (100, 10, 0.1 นาโนกรัมต่อ
ไมโครลิตร) 
 4.4.2 ท าการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารละลายดีเอ็นเอในแต่ละช่วงความเข้มข้น ท าการทดสอบ
ความเข้มข้นละ 10 ซ้ า โดยเทคนิค Real-time PCR ตามขั้นตอน 1.8-1.9 
 4.4.3 น าค่าความเข้มข้นของสารละลายดีเอ็นเอวัวที่วิเคราะห์ได้ มาค านวณหาค่า % Recovery % RSD 
และ HORRAT 
 4.4.4 เกณฑ์การยอมรับคือ % Recovery ต้องอยู่ในช่วง 75-120 %, % RSD<15% และ HORRAT < 2 
 

ผลการวิจัย 
การทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ต่อดีเอ็นเอของวัว ด้วยเทคนิค Conventional PCR และ Real-time PCR 

จากการทดสอบสารละลายดีเอ็นเอสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ แกะ วัว หมู และไก่ ด้วยเทคนิค Conventional PCR โดยใช้ไพรเมอร์ที่
จ าเพาะต่อดีเอ็นเอของวัว และวิเคราะห์ผลการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธี Gel Electrophoresis จากผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า แถบดีเอ็นเอปรากฏขึ้นในแผ่นเจล แถวที่ 1 คือ DNA Marker แถวที่ 2 คือชุดควบคุม Non-Template 
Control แถวที่ 3 และ 4 คือสารละลายดีเอ็นเอของแกะ แถวที่ 5 และ 6 คือสารละลายดีเอ็นเอของวัว 7 และ 8 คือ
สารละลายดีเอ็นเอของหมู แถวที่ 9 และ 10 คือสารละลายดีเอ็นเอของไก่ จากภาพที่ 1 พบว่า แถบดีเอ็นเอเป้าหมายปรากฏ
ขึ้นเฉพาะแถวที่ 5 และ 6 ที่เป็นสารละลายดีเอ็นของวัวเท่านั้น และไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอเป้าหมายในแถวท่ี 3 4 7 ถึง 10 ที่
เป็นสารละลายดีเอ็นเอของแกะ หมู และไก่ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายเจลผลการทดสอบหาความจ าเพาะของไพรเมอรด์้วยเทคนิค Conventional PCR  

1  2  3  4   5   6  7  8  9  10 
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จากการทดสอบสารละลายดีเอ็นเอของสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ แกะ วัว หมู และไก่ ด้วยเทคนิค Real-time PCR ผลการ
ทดสอบจะเป็นลักษณะกราฟเส้นแสดงผลทางหน้าจอ พบว่า เส้นกราฟที่แสดงถึงสารละลายดีเอ็นเอของวัว มีลักษณะเพิ่ม
สูงขึ้นในช่วง Cq value ที่ 28 แต่เส้นกราฟที่แสดงถึงสารละลายดีเอ็นเอของแกะ หมู และไก่ เส้นกราฟเริ่มสูงขึ้นในช่วง Cq 
Value ที่ 35 เป็นต้นไป ดังภาพท่ี 2 ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับการทดสอบด้วยเทคนิค Conventional PCR แสดงให้เห็น
ว่าจากการทดสอบดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า ไพรเมอร์ใช้ในการทดสอบมีความจ าเพาะต่อดีเอ็นเอของวัวจริง สามารถ
น าไปใช้ในการทดสอบในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้ 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพกราฟเส้นแสดงถึงผลการทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอรต์่อดีเอ็นเอของวัวด้วยเทคนิค Real-time PCR 
 

การทดสอบเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างวิธี PCR-RFLP และ Real-time PCR โดยใช้ตัวอย่างที่เตรียมขึ้นเอง
ท าการทดสอบทั้งหมดจ านวน 100 ตัวอย่าง ประกอบด้วยชุดทดสอบ ดังต่อไปนี้ 1.เนื้อหมูปั่นบดละเอียด 2.เนื้อไก่ปั่น
บดละเอียด 3.เนื้อหมูปั่นบดละเอียดผสมกับเนื้อวัวปั่นบดละเอียด 4.เนื้อไก่ปั่นบดละเอียดผสมกับเนื้อวัวปั่นบดละเอียด 5.เนื้อ
หมูปั่นบดละเอียดผสมเนื้อไก่ปั่นบดละเอียดและเนื้อวัวปั่นบดละเอียด  6.สารละลายดีเอ็นเอของวัวเป็นชุดควบคุมบวก                  
7.สารละลายดีเอ็นเอของแกะ หมูและไก่ เป็นชุดการทดลองลบ จากการทดสอบโดยเทคนิค PCR-RFLP และวิเคราะห์ภาพ
แบบแถบดีเอ็นเอบนแผ่นเจลพบว่า ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนจากท้ังสองวิธี ได้แก่ PCR-RFLP และ Real-time PCR ให้ผล
เชิงคุณภาพที่สอดคล้องกัน โดยผลการทดสอบจากเทคนิค PCR-RFLP พบว่า ภาพแบบของดีเอ็นเอที่ปรากฏขึ้นในแผ่น 
Agarose gel ที่ผ่านปฏิกิริยาจากเอนไซม์ตัดจ าเพาะทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ Alu I และ Hinf I ในตัวอย่างเนื้อสัตว์แห้งป่นท่ีมีเนื้อวัว
แห้งป่นผสมมีภาพแบบตรงกับภาพแบบของดีเอ็นเอของวัวที่ใช้เป็นชุดควบคุมบวก และไม่ตรงกับภาพแบบของดีเอ็นเอของหมู 
แกะ และไก่ ท่ีใช้เป็นชุดควบคุมลบ โดยภาพ 3A แถวที่ 3 5 และ 6 คือชุดควบคุมลบ แถวที่ 4 คือชุดควบคุมบวก พบว่า ภาพ
แบบของตัวอย่างที่มีเนื้อวัวผสมที่ปรากฏขึ้นในแถวท่ี 11 12 และ 17 18 มีภาพแบบสอดคล้องกับภาพแบบดีเอ็นเอในแถวที่ 4 
ภาพ 3B แถวที่ 3 5 และ 6 คือชุดควบคุมลบ แถวที่ 4 คือชุดควบคุมบวก พบว่า ภาพแบบของตัวอย่างที่มีเนื้อวัวผสมที่ปรากฏ
ขึ้นในแถวที่ 7 ถึง 16 มีภาพแบบสอดคล้องกับภาพแบบดีเอ็นเอในแถวที่ 4 ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพแบบดีเอ็นเอหลังเกิดปฏิกริิยาด้วยเอนไซม์ตดัจ าเพาะทั้งสองชนิดที่ปรากฏขึ้นบนแผ่น Agarose gel 

1  2  3  4  5  6  7   8  9 10 111213 141516 17 18 1  2  3 4  5 6  7  8 9 10 11 12 1314 1516  

เส้นกราฟท่ีแสดงถึงการทดสอบ 

สารละลายดเีอ็นเอของวัว 

A 

B 
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ส่วนผลการทดสอบด้วยเทคนิค Real-time PCR ผลปรากฏว่าตัวอย่างทดสอบเนื้อสัตว์ป่นบดละเอียดที่มีเนื้อวัวป่น
บดละเอียดผสมเส้นกราฟมีค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อรอบการเกิดปฏิกิริยา PCR ด าเนินไปแตกต่างจากเส้นกราฟจาก
ชุดทดสอบเนื้อสัตว์ป่นบดละเอียดที่ไม่มีเนื้อวัวป่นบดละเอียดผสมที่ไม่มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปฏิกิริยา PCR ด าเนินไปในแต่ละรอบ 
ประกอบกับการตรวจสอบค่า Melting Temperature ซึ่งเป็นค่าที่มีความจ าเพาะต่อล าดับเบสในสายดีเอ็นเอ ผลทดสอบ
พบว่า ค่า Melting Temperature ของตัวอย่างทดสอบเนื้อสัตว์ป่นบดละเอียดที่มีเนื้อวัวป่นบดละเอียดผสมให้ค่าใกล้เคียงกับ
ชุดควบคุมบวกอยู่ที่ประมาณ 83.00 องศาเซลเซียส ซึ่งแตกต่างจากชุดทดสอบเนื้อสัตว์ป่นบดละเอียดที่ไม่มีเนื้อวัวป่น
บดละเอียดผสมที่มีค่า Melting Temperature ประมาณ 76.00-80.00 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 4) ซึ่งผลการทดสอบ
สอดคล้องกับการทดสอบด้วยเทคนิค PCR-RFLP โดยเมื่อท าการทดสอบตัวอย่างจ านวน 100 ตัวอย่าง มีตัวอย่างที่ผสมเนื้อวัว 
74 ตัวอย่าง ไม่ผสมเนื้อวัว 26 ตัวอย่าง การทดสอบด้วยเทคนิค PCR-RFLP ให้ผลบวกต่อตัวอย่างที่มีเนื้อวัวผสมจ านวน 74 
ตัวอย่าง และให้ผลลบต่อตัวอย่างที่ไม่มีเนื้อวัวผสม 26 ตัวอย่าง การทดสอบด้วยเทคนิค Real-time PCR ให้ผลบวกต่อ
ตัวอย่างที่มีเนื้อวัวผสมจ านวน 74 ตัวอย่าง และให้ผลลบต่อตัวอย่างที่ไม่มีเนื้อวัวผสม 26 ตัวอย่าง เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
การทดสอบด้วยเทคนิค PCR-RFLP ใช้เวลาในกระบวนการทดสอบ 9 ถึง 10 ช่ัวโมง เนื่องจากเทคนิค PCR-RFLP ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนสกัดสารพันธุกรรมใช้เวลา 2 ช่ัวโมง เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมใช้เวลา 3 ช่ัวโมง วิเคราะห์ผลการเพิ่ม
ปริมาณสารพันธุกรรมใช้เวลา 1 ช่ัวโมง และการตัดสายสารพันธุกรรมด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 3 ช่ัวโมง ในขณะที่เทคนิค 
Real-time PCR ใช้เวลาในกระบวนการทดสอบเพียง 5 ถึง 6 ช่ัวโมง เท่านั้น เนื่องจากประกอบด้วยเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น 
ได้แก่ ขั้นตอนสกัดสารพันธุกรรมใช้เวลา 2 ช่ัวโมง และขั้นตอนเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมใช้เวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นสามารถ
วิเคราะห์ผลการทดสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กราฟเส้นแสดงค่า Melting temperature เทคนิค Real-time PCR 
 การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ได้ผลการทดสอบตามค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การทดสอบเรื่อง Range และ 
Linearity โดยใช้วิธี Spiked sample blank ที่ความเข้มข้น 0.1, 1, 10 และ 100 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร ในตัวอย่างเนื้อหมู

ป่นละเอียด แล้วน าไปสร้างกราฟมาตรฐาน พบว่ากราฟท่ีได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นเส้นตรงและได้ค่า r2  0.995 จึงยืนยัน
ว่า กราฟมีความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นเส้นตรง ดังนั้นจึงเลือกช่วงความเข้มข้นในการเตรียมกราฟมาตรฐานของดีเอ็นเอของวัว
ข้างต้นเป็นช่วงการทดสอบต่อไป 
 การทดสอบเพื่อหาค่า LOD ท าการทดสอบโดยวิเคราะห์หาดีเอ็นเอของวัวที่มีความเข้มข้น 0.1 นาโนกรัมต่อ
ไมโครลิตร จ านวน 10 ซ้ า ได้ค่า LOD เท่ากับ 0.02 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร ค่า LOQ ท าการทดสอบโดย Spiked sample 
blank ที่ความเข้มข้น 0.1 ในตัวอย่างเนื้อหมูป่นละเอียด แล้วน ามาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อค านวนค่า LOQ ได้
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ค่าประมาณเท่ากับ 0.1-0.2 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร และเมื่อน าค่า LOQ ที่ค านวนได้ไปพิสูจน์ % Recovery อยู่ในช่วง 
78.33-119.03 %, % RSD เท่ากับ 14.349 และ HORRAT เท่ากับ 0.44 ซึ่งอยู่เกณฑ์การยอมรับ จึงสรุปได้ว่า ค่า LOQ ของ
วิธีการวิเคราะห์อยู่ที่ 0.2 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร 
 การทดสอบเพื่อพิสูจน์ Accuracy และ Precision จากการทดสอบ Spiked sample blank ที่ระดับความเข้มข้น                  
ต่ า กลาง และสูง ในตัวอย่างเนื้อหมูป่นละเอียดท าการทดสอบทั้งหมดที่ระดับละ 10 ซ้ า ได้ผลการทดสอบตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่า % Recovery, % RSD และ HORRAT จากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอวัวความเข้มข้น 3 ระดับ (ต่ า กลาง และสูง) 

ในตัวอย่างเนื้อหมูป่นละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งผลการทดสอบให้ค่า Accuracy และ Precision อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด คือ % Recovery อยู่ในช่วง 75-120 %,                 

% RSD  15 % และ HORRAT  2 แสดงว่าวิธีทดสอบนี้มี Accuracy และ Precision 
 

สรุปผลการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ท าการวิจัยต้องการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอของวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว์             

จากเดิมใช้เทคนิค PCR-RFLP พัฒนาใหม่โดยใช้เทคนิค Real-time PCR โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็นขั้นตอนใหญ่ทั้งหมด 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขั้นตอนทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ต่อดีเอ็นเอวัว 2.ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ทีมี
เนื้อวัวผสม 3.ขั้นตอนการทดสอบเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเนื้อวัวระหว่างเทคนิค PCR-RFLP และเทคนิค 
Real-time PCR และ 4.ขั้นตอนการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real Time-PCR  

การทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ต่อดีเอ็นเอของวัว จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการทดสอบโดยใช้
เทคนิค PCR conventional และ Real-time PCR ให้ผลที่สอดคล้องกัน คือ ไพรเมอร์ที่ผู้วิจัยน ามาทดสอบมีปฏิกิริยาเพิ่ม
ปริมาณสารพันธุกรรมเฉพาะต่อสารละลายดีเอ็นเอของวัวเท่านั้น และไม่มีปฏิกิริยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมต่อสารละลายดี
เอ็นเอของแกะ หมู และไก่  

การทดสอบเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างเทคนิค PCR-RFLP ซึ่งเป็นเทคนิคเดิมที่ใช้วิเคราะห์ และเทคนิค            
Real-time PCR โดยขั้นตอนนี้ท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแม่นย าและความถูกต้องของเทคนิค Real-time PCR ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาเพื่อน ามาใช้แทนเทคนิคเดิม ท าการทดสอบกับตัวอย่างที่เตรียมเองทั้งหมด 100 ตัวอย่าง 
โดยให้ผลบวกกับตัวอย่างที่มีการผสมเนื้อวัวเท่านั้น และให้ผลลบกับตัวอย่างที่ไม่ผสมเนื้อวัว แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์
จากทั้งสองเทคนิคให้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกันและมีความถูกต้องแม่นย า นอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ตรวจ
วิเคราะห์ได้จาก   9-10 ช่ัวโมง เหลือเพียง 5-6 ช่ัวโมง ได้อีกด้วย 

ดีเอ็นเอของวัว 
เนื้อหมูป่นละเอียด 

% Recovery % RSD HORRAT 
ความเข้มข้นต่ า (0.1 ng/µl) 76.35 - 116.02 14.39 0.47 
ความเข้มข้นกลาง (10 ng/µl ) 80.91 - 117.82 11.97 0.74 
ความเข้มข้นสูง (100  ng/µl) 77.79 - 114.25 14.46 1.25 
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การทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า วิธีการตรวจหาดีเอ็นเอของวัวที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยวิธี Real-
time PCR ให้ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับวิธี PCR-RFLP โดยวิธี Real-time PCR มีค่า LOD 0.02 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร
ค่า LOQ 0.2 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร และเป็นวิธีที่มีค่า Range, Linearity, Accuracy และ Precision ผ่านเกณฑ์การยอมรับ 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์การปนเปื้อเนื้อวัวในวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคเดิมที่ใช้อยู่ คือ               
PCR-RFLP และเทคนิคท่ีท าการพัฒนาคือ Real-time PCR ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องไม่แตกต่างกัน โดยสังเกตได้จากผลการ
ทดสอบการวิเคราะห์ที่เปรียบเทียบกันระหว่างสองเทคนิคในตัวอย่างที่เตรียมเอง 100 ตัวอย่าง แต่เทคนิค Real-time PCR 
จ าเป็นต้องใช้ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อดีเอ็นเอเท่านั้น (Golinelli, Silva, Carvalho & Paschoalin, 2006) ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ดีเอ็นเอเป้าหมายที่ต้องการคือดีเอ็นเอของวัว ในทางกลับกันเทคนิคเดิมคือ PCR-RFLP ใช้ไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อ ยีนไซโต
โครม บี  ที่นิยมน ามาใช้จ าแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต (นิตยา พันธุ์บัว , ปวีณา พานชกุล และ จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์, 2551,             
น 153-163) แล้วน ามาทดสอบต่อด้วยการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะเพื่อระบุชนิดของสัตว์ในตัวอย่าง เนื่องจากการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค Real-time PCR ใช้ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อดีเอ็นเอของวัว และการตรวจวัดสัญญาณสารเรืองแสงท่ีถูกปล่อย
ออกมาในทุก ๆ รอบของการเพิ่มจ านวนของดีเอ็นเอเป้าหมาย (Alessandro et al., 2003, p. 1-15) จึงสามารถตรวจพบดี
เอ็นเอของวัวได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ส่งผลให้เทคนิค Real-time PCR ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์
ทั้งหมดเพียง 5-6 ช่ัวโมงเท่านั้น ในทางกลับกันเทคนิคเดิม PCR-RFLP จ าเป็นต้องมีขั้นตอนการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะต่อ 
หลังจากเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อยีนไซโตโครม บี จึงท าให้การทดสอบด้วยเทคนิค PCR-RFLP มี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์มากกว่า ส่งผลให้ใช้เวลาทั้งหมด 9-10 ช่ัวโมง นอกจากนี้การวิเคราะห์ผลการทดสอบก็ยังมีความ
แตกต่างกัน เทคนิค PCR-RFLP จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ลักษณะภาพแบบแถบดีเอ็นเอท่ีปรากฏขึ้นในแผ่นเจล ด้วยวิธี Gel 
Electrophoresis (Rolf, Christiane, Jürg & Urs, 1995) จึงจะระบุชนิดของดีเอ็นเอของวัวที่ตรวจพบในตัวอย่างได้ ส่วน
เทคนิค Real-time PCR สามารถตรวจพบดีเอ็นเอของวัวได้จากสัญญาณที่ตรวจจับได้จากขั้นตอนเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ได้ประมาณร้อยละ 30 และลดความเสี่ยงของผู้ท าการวิเคราะห์ที่ต้อง
สัมผัสกับสารเอธิเดียมโบรไมด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลบนแผ่นเจลได้อีกด้วย  นอกจากนี้เทคนิค Real-time PCR เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพเพราะค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และนอกจากจะ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพได้เหมือนกับเทคนิค PCR-RFLP แล้วยังสามารถวิเคราะห์ทางปริมาณได้โดยการเทียบค่า Cq Value กับ
กราฟมาตรฐานที่ทราบค่าความเข้มข้นของดีเอ็นเอของวัว (Larionov, Krause & Miller, 2005) ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจ
ที่จะขอการรับรองมาตรฐานวิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของวัวในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของสัตว์ชนิดอื่น  ๆ ในตัวอย่าง
ลักษณะประเภทอื่นในอนาคตต่อไป 

อย่างไรก็ตาม เทคนิค Real-time PCR ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถตรวจพบดีเอ็นเอของวัวที่เป็นดีเอ็นเอ
เป้าหมายได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น (Monoplex Real-time PCR) ยังไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอเป้าหมายมากกว่า 1 
เป้าหมายได้ต่อการท าการทดสอบหนึ่งครั้ง การวิจัยครั้งต่อไปควรต้องมีการพัฒนาต่อไปให้สามารถวิเคราะห์ดีเอ็นเอเป้าหมาย
ได้หลายเป้าหมาย (Multiplex PCR) และในการศึกษาวิจัยการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของสัตว์ชนิดอื่น  ๆ ควร
จะต้องหาสารละลายดีเอ็นเอมาตรฐาน (CRM) ของสัตว์ชนิดที่ต้องการศึกษามาใช้ในการวิจัย เพื่อลดปัญหาในขั้นตอนการ
เตรียมสารละลายดีเอ็นเอของวัวที่ความเข้มข้นต่าง ๆ  
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บทคัดย่อ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดให้สาขาวิชารับผิดชอบการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาด้วยตนเอง ข้ันตอนการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีหลายขั้นตอน มีก าหนดเวลาในแต่ละขั้นตอน
ต่างกันส าหรับนักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งมีเง่ือนไขการจบศึกษาต่างกันเมื่อได้รับทุนการศึกษาต่างประเภทกัน ส่งผลให้เกิด
ปัญหาหลายประการ เช่น นักศึกษายื่นเอกสารเลยเวลาที่ก าหนดหรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบทั้งต่อนักศึกษาและ
เป็นภาระอย่างมากของเลขานุการที่ต้องตรวจสอบสถานะและก าหนดเวลา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและ
สร้างฐานข้อมูลออนไลน์บน Google Sheets ที่จัดเก็บบน Google Drive และพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
“ELECGrad” โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor เพื่อเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์มาแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์มือ
ถือ ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวม 23 คน หลังจากติดตั้ง
แอปพลิเคชันและใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เป็นเวลา 4 เดือน นักศึกษาประมาณร้อยละ 70 ระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีความ
สะดวกต่อการใช้งาน ท าให้ทราบแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน และพบว่านักศึกษาร้อยละ 60 
เปิดใช้งานแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา วิธีการแก้ปัญหานี้ช่วยให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติ 
ด าเนินการตามได้อย่างถูกต้อง และทันตามก าหนดเวลา ทั้งยังช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของเลขานุการได้เป็นอย่างมาก 
วิธีการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์และแอปพลิเคชันรูปแบบนี้เหมาะส าหรับหน่วยงานขนาดเล็ก เนื่องจากเลขานุการ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานมีความคุ้นเคยกับโปรแกรม Google Sheets อยู่แล้ว รวมทั้ง โปรแกรม MIT App Inventor นั้นออกแบบมา
ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาก่อน 
 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ฐานข้อมูลออนไลน์ การบริหารจัดการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา MIT App Inventor 
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Abstract 
 At Suranaree University of Technology, most of administrative works related to graduate studies and 
graduate students are primarily assigned to the school responsibility. To finish a graduate degree, graduate 
students must pass several requirements with specified time constraints in which depends on the student’s 
first entry quarter.  Students who receive different types of scholarship also have different conditions for 
graduation.  Several students have missed deadlines and often they have filed wrong papers.  It is a heavy 
burden for the school secretary to regularly check the status of all the students and deadlines for the next 
requirement.  To solve the problems, we have devised an online database for the School of Electronic 
Engineering at SUT and a mobile application “ELECGrad” allowing the students to conveniently check their 
current academic progress and deadlines for all requirement using a smartphone. Google Sheets and Google 
Drive, familiar tools for most secretaries, were used to create the online database and MIT App Inventor,   
a simple application builder platform, was used to develop the mobile application. Survey results obtained 
from 23 the school’ s graduate students after 4 months of the application installation showing that about 
70%  of the students strongly agreed that the application helps them track their academic progress 
conveniently as well as helps them meet the deadlines. About 60% of the students used the application 
at least one per academic semester. In addition, we found that the online database and the ELECGrad app 
drastically reduced the administrative problems related the graduate studies and all the students have 
been able to follow the deadlines for all requirements. 
 

Keywords: Mobile Application, Online Database, Administration of Graduate Studies, MIT App Inventor 
 

บทน า 
 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการจัดการเอกสารส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ก าหนดให้แต่ละส านักวิชาเป็นผู้ดูแล ในส่วนของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้แต่ละ
สาขาวิชาเป็นผู้ดูแลงานด้านบัณฑิตศึกษาเอง ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลงานด้านเอกสารและ
งานธุรการของบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ีกระบวนการ วิธีการเรียนการสอน และการจบการศึกษาก็มีความแตกต่างจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีคือ บัณฑิตศึกษาจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับมากกว่า มีการลงทะเบียนเรียนที่ไม่พร้อมกัน นักศึกษา
เป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขเรื่องเวลาได้ด้วยตนเอง เช่น ก าหนดวันสอบต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องท าพร้อมกับคนอ่ืน เป็นต้น แต่จะต้อง
อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อบังคับของ มทส. ดังนั้นการก ากับดูแลงานด้านเอกสารและงานธุรการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจึงมีความซับซ้อนมากกว่าของนักศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างมาก 
 มทส. มีการเรียน 3 ภาคการศึกษา และเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ท าให้การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาแต่ละคนไม่พร้อมกัน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจศึกษาเกี่ยวกับก าหนดเวลาของขั้นตอนและการ สอบต่าง ๆ            
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เมื่อใกล้ถึงก าหนดเวลาของแต่ละขั้นตอนจึงรีบเร่งด าเนินการด้านเอกสารในเวลากระช้ันชิด ท าให้มี
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสูง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเลขานุการประจ าสาขาวิชา และบางครั้งท าให้งานประจ า
อื่นล่าช้าตามไปด้วย  
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 นอกจากนี้กระบวนการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา
มีหลายขั้นตอน นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโทรศัพท์หรือเดินทางมาพบเลขานุการเพื่อสอบถามทีละขั้นตอน บางคนทราบ
ข้อบังคับแต่ลืมตรวจสอบเง่ือนไขเวลา บางคนคิดว่าสาขาวิชาจะเป็นผู้แจ้งเตือนให้นักศึกษาทราบทุกครั้ง อีกทั้งยังมีเอกสาร
หลายรายการที่จะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามก าหนดเวลา ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลาย
ประการ 
 ตัวอย่างปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับนักศึกษา เช่น นักศึกษาชาวต่างชาติคนหนึ่งได้ สอบเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว                     
จึงเดินทางกลับประเทศ แต่ลืมยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษาแบบออนไลน์ ส่งผลให้นักศึกษาต้องเสียเงินค่ารักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา และต้องเลื่อนการจบการศึกษาออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา ท าให้หัวหน้าสาขาวิชาและเลขานุการต้องจัดท าเอกสาร
และด าเนินเรื่องอีกหลายขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ รวมทั้งท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร นักศึกษาคนหนึ่งลืม
ตรวจสอบก าหนดระยะเวลาของการศึกษา จึงยื่นเรื่องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ไม่ทันตามที่ก าหนด ส่งผลให้เกินระยะเวลาที่
ก าหนดตามข้อบังคับ นักศึกษาจึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติ โดยนักศึกษาคนดังกล่าวต้องสมัครเข้าเรียนใหม่                   
ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และเสียเวลาเป็นอย่างมาก ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยครั้งคือ นักศึกษาไม่ได้ยื่นแบบขออนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการสอบต่าง ๆ เพราะคิดว่าเลขานุการจะด าเนินการให้ ท าให้เลยช่วงระยะเวลาของการสอบ ในกรณีดังกล่าว สาขาวิชา
ต้องท าบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเลื่อนการสอบในภาคการศึกษาถัดไปให้กับนักศึกษาเป็นประจ า  
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นผู้วิจัยซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการของสาขาวิชา จึงได้จัดท าฐานข้อมูลบน MS-Excel 
เพื่อใช้ดูข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนและก าหนดเวลาแจ้งเตือน ฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
หลักสูตร แผนการเรียน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ภาคการศึกษาแรกเข้า ผ่านการสอบอะไรบ้าง และยังเหลือกระบวนการใดบ้างที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ หลังจากท่ีใช้งานฐานข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงเห็นความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะข้อมูล
ต่าง ๆ ยังอยู่ที่เลขานุการ เมื่อนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาต้องการทราบข้อมูลของนักศึกษาก็จะต้องสอบถามที่เลขานุการ
ทุกครั้ง ผู้วิจัยจึงได้น าฐานข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็นฐานข้อมูลแบบออนไลน์ผ่าน google drive จ านวน 2 ฐานข้อมูล (ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอก) เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ 
และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา จึงได้เพิ่มเติมค าอธิบาย
อย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ แหล่ง download แบบฟอร์มต่าง ๆ วิธีการกรอกข้อมูล วิธีการจัดส่งเอกสาร 
ระยะเวลาในการส่ง และเง่ือนไขต่างๆ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาตามมาคือ ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นมีหลายแถว (columns) และหลายบรรทัด (rows) ท าให้เกิด
ความไม่สะดวกเมื่อดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และเมื่อนักศึกษาเปิดไฟล์ดังกล่าวจะเห็นข้อมูลของนักศึกษาคนอื่น ๆ ด้วย 
อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็มักจะจดจ า link ไม่ได้  
 บทความนี้ได้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาต่อยอดจากฐานข้อมูลที่แสดงบน Google Drive                  
ให้กลายเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ช่ือว่า “ฐานข้อมูลออนไลน์และแอปพลิเคชันส าหรับการบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ELECGrad App.)” ซึ่งเป็นการเช่ือมต่อฐานข้อมูลบน Google Drive ให้
แสดงผลในรูปแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในการเรียกดู
ความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาได้ด้วยตนเอง ช่วยให้วางแผนการสอบได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และลดเวลาการปฏิบัติงานของ
เลขานุการ โดยผลงานช้ินนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาวิชาหรือใช้ในระดับส านักวิชาได้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือ ELECGrad ได้ใช้โปรแกรม MIT App 
Inventor (www.appinventor.mit.edu) ในการพัฒนา โดยโปรแกรมนี้มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่ายและเหมาะส าหรับ
ผู้พัฒนาท่ีไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีพัฒนาขึ้นจะท าหน้าท่ีดึงข้อมูล
จากฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าวมาแสดงผลที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเท่านั้น (ภาพที่ 1) วิธีการดังกล่าวนี้เหมาะส าหรับ
หน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กท่ีต้องการพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์และแอปพลิเคชันข้ึนใช้งานเอง 
 

 
 
ภาพที่ 1 การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างด้วย Google Sheets และจัดเก็บไว้บน Google 

Drive มาแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 
 

 1) การสร้างฐานข้อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาบน Google sheets 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, 2560) และ พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2562) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) และแนวปฏิบัติของงานวิศวศึกษาของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้วางแผนงานเริ่มจากเรียงล าดับขั้นตอนของข้อมูลและกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็นระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (ตารางที่ 1)  
 จากนั้นได้ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย Google Sheets โดยเพิ่มเติมกิจกรรมย่อยของแต่ละกิจกรรมหลักเรียง
ตามล าดับขั้นตอนของการด าเนินการ พร้อมค าอธิบายโดยละเอียดในบางขั้นตอนที่นักศึกษาจะต้องรับทราบ ตัวอย่างเช่น     
วันที่หมดเขตสอบที่ค านวณตามเกณฑ์ข้อบังคับของ มทส. การยื่นเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานวิศวศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
(ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, 2562) ซึ่งได้อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียดตามแนวปฏิบัติของส านักวิชาฯ เป็นต้น  
 น าข้อมูลในตารางที่ 1 มาสร้างเป็นตารางโดยใช้ Google Sheets โดยแยกเป็น 2 ตาราง คือ ตารางส าหรับระดับ
ปริญญาโทซึ่งมี 48 หลัก (column) และตารางส าหรับระดับปริญญาเอกมี 50 หลัก (เพิ่มเง่ือนไขการสอบภาษาอังกฤษ) โดย
ข้อมูลในแต่ละแถว (row) จะเป็นข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคน สามารถเพิ่มจ านวนแถว (จ านวนนักศึกษา) ได้อย่างไม่จ ากัด           
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แต่ไม่สามารถเพิ่มหรือลดจ านวนหลักได้ ในด้านล่างของตารางได้เพิ่มเติมค าอธิบายข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ (ตารางที่ 2) 
จากนั้นบันทึกไฟล์ (save) ไว้ที่ Google Drive โดยบันทึกเป็น 2 ไฟล์แยกกัน ซึ่งจะท าให้ได้ Web Link 2 ค่า เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลออนไลน์ส าหรับการจัดท าแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่จะพัฒนาต่อไป  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลและกิจกรรมหลักตามหลักสูตรและข้อบังคับของ มทส. ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ข้อมูลและกจิกรรม
หลัก 

ข้อมูลและเง่ือนไขทีส่ าคัญ 
ระดบัปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 รหัสประจ าตัวขึ้นต้นด้วย M ตามด้วยตัวเลข
จ านวน 7 หลัก (Mxxxxxxx) โดยภาค
การศึกษาแรกเข้าของแตล่ะคนแตกต่างกัน 

 แผนการเรียนมี 2 แบบ คือ แบบ ก1 และ ก2 

 รหัสประจ าตัวขึ้นต้นด้วย D ตามด้วยตัวเลข
จ านวน 7 หลัก (Dxxxxxxx) โดยภาค
การศึกษาแรกเข้าของแตล่ะคนแตกต่างกัน 

 แผนการเรียนมี 2 แบบ คือ แบบ 2.1 และ 2.2 
ทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนเรียนดี ทุนศักยภาพ ทุน OROG ทุนกิตติบัณฑิต และทุนวิเทศบัณฑิต 
(เง่ือนไขการจบการศึกษาของแต่ละทุนแตกต่างกัน) 

การสอบ 
วัดความรูเ้บื้องต้น 

 เรียกว่าการสอบประมวลความรู ้
 ต้องสอบผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษา 
 กรรมการสอบวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท
ขึ้นไป จ านวน 4-6 คน และกรรมการต้องมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด 

 เรียกว่าการสอบวัดคณุสมบัต ิ

 ต้องสอบผ่านภายใน 6 ภาคการศึกษา 
 กรรมการสอบวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก

ขึ้นไป จ านวน 4-6 คน และกรรมการต้องมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด 

การสอบ 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 ต้องสอบผ่านภายใน 5 ภาคการศึกษา  ต้องสอบผ่านภายใน 7 ภาคการศึกษา 
 กรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีคณุสมบัติตามที่ก าหนด 

การสอบภาษาอังกฤษ ไม่ม ี  ต้องสอบผ่านภายใน 9 ภาคการศึกษา 

การสอบวิทยานิพนธ ์

 ต้องสอบผ่านภายใน 15 ภาคการศึกษา  ต้องสอบผ่านภายใน 18 ภาคการศึกษา 
ส าหรับแผน 2.1 และภายใน 24 ภาค
การศึกษา ส าหรับแผน 2.2 

 กรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด 

 กรรมการสอบไม่น้อยกว่า 5 คน ประธาน
การสอบต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก 
และกรรมการต้องมีคณุสมบัติตามที่ก าหนด 

การส่งเล่ม
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ให้งานวิศวศึกษาตรวจสอบ จัดท าประวัติ เสนอคณบดีและ              
รองอธิการบดีฯ ลงนามหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ก่อนผลิตเล่ม แล้วน าสง่เล่มให้ศูนย์บริการ
การศึกษา 

การจบการศึกษา  นักศึกษายื่นเรื่องจบการศึกษาทีศู่นย์บริการการศึกษา และสาขาวิชาฯ จัดท าเอกสารจบ 
หมายเหตุ ประธานการสอบทุกรูปแบบจะต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 
 ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นจะมีผู้ดูแลคือเลขานุการประจ าสาขาวิชา ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของนักศึกษาแต่ละ
คนได้ สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น นักศึกษาคนที่ 16 ในตารางที่ 2 นั้น ได้ผ่านการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่นักศึกษาต้องสอบ 
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นักศึกษาคนดังกล่าวสอบผ่านในครั้งแรกที่สอบ เพราะน าส่งแบบ ทบ.20 (ต้องส่งแบบฟอร์มนี้หลังสอบผ่านภายใน 2 วัน)            
แล้ว ซึ่งจะพบเครื่องหมาย “/” ในหลักที่ 28 เครื่องหมายดังกล่าวจะใช้สื่อสารกับแอปพลิเคชันท่ีจะพัฒนาขึ้น เพื่อให้แสดงผล
ค าว่า “ส่งแล้ว” ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ส าหรับนักศึกษาคนนี้ กิจกรรมหลักถัดไปคือการสอบวิทยานิพนธ์ โดยต้องสอบ
ภายในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ซึ่งมีแบบฟอร์มต้องส่งก่อนการสอบและหลังการสอบ 3 แบบฟอร์ม (ไม่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 
2) ส่วนนักศึกษารายที่ 18 และ 19 นั้น จะพบว่ามีก าหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 นี้ ปัจจุบัน
นักศึกษาอยู่ระหว่างการส่งแบบฟอร์ม วศ.03 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบจากส านักวิชาฯ 
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ตารางที่ 2 ฐานข้อมูลออนไลน์ระดับปริญญาโทท่ีสร้างโดยใช้โปรแกรม Google Sheets ที่แสดงข้อมูลของนักศึกษา 28 หลัก (จากข้อมูลทั้งหมด 48 หลัก) 
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 ส าหรับฐานข้อมูลออนไลน์นี้มีหมายเหตุรวมทั้งหมด 22 ข้อ อยู่ท้ายตาราง ซึ่งจะใช้สื่อสารกับแอปพลิเคชันที่จะพัฒนาขึ้น 
เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มสัญลักษณ์ “?” แอปพลิเคชันก็จะแสดงรายละเอียดหมายเหตุนี้ที่หน้าจอรองของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะท าให้
นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  
 เมื่อสาขาวิชาฯ รับนักศึกษาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป ก็จะสามารถเพิ่มข้อมูลลงในแถวถัดไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่จ ากัด
จ านวนแถว 
 
 2) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยใช้ MIT App Inventor 
 MIT App Inventor เป็นโปรแกรมส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ผู้พัฒนา
เลือกใช้ MIT App Inventor ในการเขียนโปรแกรมเนื่องจากใช้งานง่ายและสามารถ download ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รูปแบบการ
เขียนโปรแกรมจะคล้ายกับการต่อจิ๊กซอว์ (Jigsaw puzzles) 
 การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ (ตารางที่ 2) มาแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของการ login เพื่อเข้าสู่ระบบ ส่วนของการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์มาแสดงผลที่หน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ และส่วนการแสดงผลค าอธิบายต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้กดปุ่มสัญลักษณ์ “?” 
 ภาพท่ี 2 แสดง coding block ส าหรับส่วน login เพื่อเข้าสู่ระบบ โปรแกรมจะท าการตรวจสอบตัวอักษรตัวแรกของรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาในหลักที่สองของตารางที่ 2 (ส่วนที่ , ภาพที่ 2) ซึ่งจะต้องเป็น M หรือ D เท่านั้น หากเป็นตัวอักษร M 
โปรแกรมจะเชื่อมต่อไปที่ web link และตรวจสอบกับตาราง Google Sheets ระดับปริญญาโท ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะเชื่อมต่อไป
ที่ web link และตรวจสอบกับตาราง Google Sheets ระดับปริญญาเอก ส่วนท่ี  โดยโปรแกรมจะค้นหาตัวเลขรหัสนักศึกษาที่
ตรงกับที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูล ถ้าพบรหัสตรงกัน โปรแกรมจะเรียกข้อมูลนักศึกษาในแถวนั้นๆ มาแสดงผล หากไม่พบข้อมูลจะแสดง
ข้อความ “รหัสไม่ถูกต้อง” ตามโปรแกรมส่วนท่ี  และไม่ด าเนินการต่อ 
 โปแกรมส่วนที่สอง (ภาพที่ 3) เป็นการดึงข้อมูลจากตาราง Google Sheets ในแถวที่ตรงกับรหัสนักศึกษาที่ผู้ใช้ป้อน                
มาแสดงผลที่หน้าจอโทรศัพท์ วิธีการท างานของโปรแกรมคือ เมื่อแอปพลิเคชันได้รับข้อมูลจาก Google Sheets แล้ว ข้อมูล
เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของกลุ่มข้อมูล (list) ซึ่งข้อมูลจะเรียงตามล าดับ index ที่สอดคล้องกับข้อมูลในแต่ละหลักใน Google 
Sheets จากนั้นโปรแกรมจะเลือกข้อมูลในหลักมาแสดงผลใน textbox บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่สอดคล้องกัน กรณีที่พบ
เครื่องหมาย “/” ในหลักใดของ Google Sheets โปรแกรมจะแสดงผลค าว่า “ส่งแล้ว” แทน ซึ่งหมายถึงนักศึกษาได้ส่งแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดแล้ว กรณีที่ไม่พบเครื่องหมายดังกล่าว โปรแกรมจะแสดงผลค าว่า “ยังไม่ส่ง” แทน 
 ภาพท่ี 4 เป็น coding block ของส่วนที่สามซึ่งเป็นส่วนการแสดงผลค าอธิบายรายละเอียดที่นักศึกษาจ าเป็นต้องทราบใน
แต่ละขั้นตอน เมื่อผู้ใช้กดปุ่มสัญลักษณ์ “?” บนแอปพลิเคชัน เช่น ปุ่มที่อยู่กับข้อความ “ส่งแบบ วศ.01” ( ในภาพที่                
4) โปรแกรมจะบันทึกข้อความจากหมายเหตุที่ “4” ของตารางที่ 2 ไว้ที่ textbox () และข้อความที่บันทึกไว้จะแสดงผลออก
ทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ () 
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 3) การติดต้ังและการใช้งาน 
 ผู้ที่จะได้รับสิทธิเข้าใช้งาน ELECGrad App. คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ที่ต้องการดูความคืบหน้าของนักศึกษาในที่ปรึกษา โดยจะต้อง login ด้วยรหัสประจ าตัวของนักศึกษา
เท่านั้น วิธีการติดตั้งแสดงในภาพที่ 5 โดยผู้ใช้สามารถสแกน QR code แล้วกดปุ่มยืนยันการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ icon 
“ELECGrad” บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ จากนั้นจะสามารถ login เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ ปัจจุบันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะ
โทรศัพท์ท่ีมีระบบปฏิบัติการ Android  
 

 
 
ภาพที่ 2  Coding blocks เพื่อตรวจสอบรหัสประจ าตัวนักศึกษาเบื้องต้นก่อนท าการตรวจสอบกับฐานข้อมูลบน Google Sheet 

โดยส่วนท่ี  ของโปรแกรมจะตรวจสอบรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “M” หรือ “D” ส่วนที่  จะระบุช่ือ link ที่
ต้องการเรียกข้อมูลมาแสดงผล โดยจะเรียกดูข้อมูลเฉพาะในแถว (row) ที่ตรงกับรหัสนักศึกษาที่ผู้ใช้ login และส่วนที่ 
 จะแสดงผล “รหัสไม่ถูกต้อง” กรณีที่ผู้ใช้ป้อนรหัสไม่ตรงกับรหัสนักศึกษาท่ีเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ 
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ภาพที่ 3 Coding blocks เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บไว้บน Google Drive มาแสดงผลในส่วนของการสอบประมวลความรู้ 

ในตัวอย่างนี้โปรแกรมจะดึงข้อมูลจากตาราง Google Sheets ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในแถวที่ตรงกับรหัสของ
ผู้ใช้งานมาแสดงไว้ใน textbox ที่ก าหนด 
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ภาพที่ 4 Coding block เพื่อใช้จัดเก็บค าอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อผู้ใช้กดปุ่มสัญลักษณ์ “?” ในหัวข้อที่สนใจ 

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้บนหน้าจอรองของโทรศัพท์มือถือ ค าอธิบายที่บันทึกไว้ในโปรแกรมจะสอดคล้องกับ
หมายเหตุที่ “1-10” (จากท้ังหมด 22 ข้อ) ในท้ายตารางที่ 2 
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ภาพที่ 5  ขั้นตอนการติดตั้ง ELECGrad App. และหน้า login เข้าสู่ระบบ 
 

 4) วิธีการใช้งาน ELECGrad App. 
 เมื่อผู้ใช้ท าการ Login “ELECGrad” เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล การสอบ
ประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะระดับปริญญาเอก) การสอบ
วิทยานิพนธ์ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และจบการศึกษา ซึ่งในแต่ละส่วนจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการเรียง
ตามล าดับขั้นตอน ในบางขั้นตอนท่ีมีแนวปฏิบัติที่นักศึกษาจะต้องรับทราบและด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามก าหนดเวลา จะมี
สญัลักษณ์ “?” เพื่อให้นักศึกษาคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียด ดังภาพท่ี 6 
 ในกรณีของนักศึกษารายนี้จะพบว่า นักศึกษาได้ผ่านกระบวนการสอบประมวลความรู้และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 
รวมทั้งในขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 12 ม. ค. 2560 แต่ยังไม่ได้สอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะหมดเขตสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2563  
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูล “ELECGrad” ของนักศึกษาคนหนึ่ง และการแสดงผลรายละเอียดและเงื่อนไขแต่ละขั้นตอน

เมื่อกดปุ่มสัญลักษณ์ “?” หลังข้อมูล “ส่งแบบ วศ.01” และ “ท า ทบ.23 ก่อนสอบ” นักศึกษาจะทราบรายละเอียดและ
ค าแนะน าในการกรอกแบบฟอร์ม วศ.01 และ ทบ.23 ตามล าดับ 
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 5) การใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 เมื่อด าเนินการจัดท า ELECGrad เสร็จสมบูรณ์และได้มีการเผยแพร่ให้นักศึกษาเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบ              
(กรณีนี้คือเลขานุการประจ าสาขาวิชา) มีหน้าที่ในการ update ฐานข้อมูลบน Google Sheets อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ 
update ฐานข้อมูลทันทีเมื่อนักศึกษายื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการเข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อด าเนินการ update ดังนี ้
 1) การเข้าสู่ระบบ Google Drive ให้เปิดเว็บไซต์ google.com แล้วเลือกค าสั่ง “ลงช่ือเข้าสู่ระบบ” เพื่อท าการ login   
เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกข้อมูลอีเมลที่มีนามสกุล @gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้วกรอกรหัสผ่าน 
เลือกค าสั่ง “Google apps” แล้วเลือก “Drive”  
 2) การ update ไฟล์ฐานข้อมูล ให้เลือกไฟล์ “ข้อมูลระดับปริญญาโท” หรือ “ข้อมูลระดับปริญญาเอก” ใน Google 
Sheets แล้วพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ update ในช่องต่าง ๆ ที่มีความคืบหน้า โดยสามารถเพิ่มช่องตารางในบรรทัดถัดไปในกรณีที่มี
นักศึกษาใหม่และผ่านการขึ้นทะเบียนบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 เมื่อด าเนินการ update ข้อมูลเสร็จแล้ว ควรเปิด ELECGrad แล้ว login ด้วยรหัสประจ าตัวของนักศึกษาคนนั้น ๆ เพื่อ
ตรวจสอบว่า application มีการ update ข้อมูลตามที่ได้ด าเนินการแล้ว 
 
 6) การส ารวจความพึงพอใจและประโยชน์จากการใช้งาน 
 ผู้จัดท าได้เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางไลน์กลุ่มบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อให้นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ ทั้งหมด 23 คน ได้ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่โทรศัพท์มือถือของแต่ละคนและทดลองใช้งาน รวมระยะเวลา 
4 เดือน ก่อนจัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์ระบบ android ได้ท าการ
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 13 คน (ร้อยละ 56.5) ยังไม่ได้ติดตั้ง 1 คน (ร้อยละ 4.4) และไม่ได้ติดตั้งเนื่องจากโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาใช้
งานเป็นระบบ iOS จ านวน 9 คน (ร้อยละ 39.1) ซึ่งเป็นระบบที่โปรแกรม MIT App Inventor ยังไม่รองรับ (อยู่ระหว่างการ
พัฒนา) จากนั้นได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมส่งให้บัณฑิตศึกษาผ่านช่องทางไลน์กลุ่มบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชาฯ ผลจากการตอบแบบสอบถามช่วงระหว่างวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2563 11/จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  
 

ผลการวิจัย 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่ามีการใช้งานโปรแกรม ELECGrad บ่อยเพียงใด พบว่ามีนักศึกษาเข้าใช้งาน
มากกว่า 3 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.9 (ภาพที่ 7(ก)) และใช้งาน 1-3 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19 สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าการส่งเอกสารตามกระบวนการต่างๆ มีขั้นตอนท่ีจะต้องด าเนินการจ านวนมาก นักศึกษาจึงเข้าไปดูทีละขั้นตอนและ
ด าเนินการตามทีละขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ของผู้จัดท าที่คาดหวังว่านักศึกษาต้องเข้าไปดูรายละเอียดอย่างน้อย            
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ส่วนร้อยละของนักศึกษาที่ ไม่ได้ใช้โปรแกรมมีตัวเลขใกล้เคียงกับจ านวนของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
โปรแกรม เพราะใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ส่งผลให้ไม่สามารถดูข้อมูลผ่านช่องทางนี้ได้ 
 เมื่อถามถึงประโยชน์และความสะดวกของโปรแกรม ELECGrad ว่าสามารถช่วยให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติต่างๆ ในแต่
ละขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดท าหรือไม่ และมีความสะดวกต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด นักศึกษาระบุว่าเกิดประโยชน์
มาก ร้อยละ 73.7 และมีความสะดวกต่อการใช้งาน ร้อยละ 68.4 (ภาพท่ี 7(ข)-(ค)) 
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 นอกจากน้ียังได้รับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุง application ซึ่งผู้จัดท าจะน าข้อเสนอแนะดังกล่าว
มาแก้ไขปรับปรุงต่อไป เช่น การแสดงช่ือวิทยานิพนธ์หลังจากท่ีนักศึกษาได้ผ่านการขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
แล้ว เป็นต้น ในอนาคตจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้กับระบบโทรศัพท์แบบ iOS ได้  
 

 
ภาพที่ 7  ผลการส ารวจการใช้งานและความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม ELECGrad 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จุดประสงค์หลักของการพัฒนา ELECGrad App. คือเพื่อใช้ในการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการแก้ไขปัญหาการส่งเอกสารไม่ถูกต้อง   
ไม่ครบถ้วน ไม่ทันตามก าหนดเวลา และการตอบค าถามซ้ าๆ ของเลขานุการให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคน ซึ่งสาเหตุหลักมา
จากการที่นักศึกษาไม่ทราบหรือไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือข้ันตอนต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
(สาขาวิชาฯ หรือส านักวิชาฯ) ยังไม่มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลและขั้นตอนต่างๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบอย่างเป็นระบบ งานวิจัยนี้
จึงได้สร้างนวัตกรรมช่ือ ELECGrad App.  ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ MIT App Inventor เพื่อท าหน้าที่ เรียกดูข้อมูลนักศึกษา                 
จากฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แล้วน าข้อมูลมาแสดงผลผ่าน
โทรศัพท์มือถือ การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ได้ใช้โปรแกรม google sheets และจัดเก็บข้อมูลไว้บน google drive ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่เลขานุการหรือผู้ปฏิบัติงานมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว จึงท าให้สามารถจัดท าฐานข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ซึ่งฐานข้อมูล
ดังกล่าวยังมีข้อดีคือผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและสะดวก เมื่อน า ELECGrad App. ไปให้นักศึกษาของสาขา     
วิชาฯ ทดลองใช้งาน พบว่าเกิดความสะดวกต่อนักศึกษา ท าให้ทราบขั้นตอนการด าเนินการอย่างละเอียด สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานและส่งเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามก าหนดเวลา ช่วยลดปัญหาเรื่องความผิดพลาด ล่าช้า และลด
ภาระงานของเลขานุการได้เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการใช้แอปพลิเคชันนี้ ปัจจุบันนี้ ELECGrad App. สามารถใช้ได้
เฉพาะโทรศัพท์มือถือระบบ Android เท่านั้น ในอนาคตจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์ระบบ iOS ด้วย 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลายประการ 
โดยผู้วิจัยได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างฐานข้อมูลบน MS-Excel เพื่อใช้ดูข้อมูลของนักศึกษาและแจ้งเตือนนักศึกษา 
จากนั้นได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ Google Sheets บน Google Drive เพื่อแสดงผลข้อมูลออนไลน์ให้บัณฑิตศึกษาได้ศึกษาขั้นตอน
และวิธีการสอบต่างๆ ด้วยตนเอง แต่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องความไม่เหมาะสมในการแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว โดยการน า 
ELECGrad App. มาใช้งาน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและค่าโทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล ประหยัดเวลาของนักศึกษาและเลขานุการ และลดปัญหาที่เกิดขึ้นหลาย
ประการ ดังข้อมูลในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัญหาที่พบเกี่ยวกับการบรหิารจดัการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนและหลงัการใช้งาน ELECGrad App. 
ปัญหาท่ีพบก่อนการใช้งาน ELECGrad  
(ภาคการศึกษาท่ี 1/2549 ถึง 1/2563) 

หลังจากติดต้ังและใช้งาน ELECGrad 
(ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ถึงปัจจุบัน) 

นักศึกษาเดินทางมาพบด้วยตนเองหรือโทรศัพท์มาสอบถามเลขานกุารเพื่อ
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆ เฉลีย่คนละ 2-3 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

นักศึกษาเดินทางมาพบด้วยตนเองหรือโทรศัพท์มา
สอบถามเลขานุการลดลง เหลือเฉลี่ยคนละ 0-1 
ครั้ง/ภาคการศึกษา 

นักศึกษาด าเนินการด้านเอกสารไม่ครบทุกข้ันตอน ส่งผลให้ต้องเสียเงินค่า
รักษาสภาพ 1 คน 

ไม่พบปัญหาดังกล่าว 

นักศึกษาไม่ได้ตรวจสอบก าหนดระยะเวลาของการศึกษา ส่งผลให้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 1 คน 

ไม่พบปัญหาดังกล่าว 

นักศึกษาไม่ทราบก าหนดระยะเวลาของการสอบประมวลความรู้ สอบวัด
คุณสมบัติ ขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานพินธ์ ท า
ให้เตรียมตัวสอบไม่ทันหรือเลยก าหนดการสอบ 2 คน 

ไม่พบปัญหาดังกล่าว 

นักศึกษาไม่ได้ยื่นเอกสารบางรายการเพราะคิดว่าเลขานุการจะเป็น
ผู้ด าเนินการให้ ท าให้เลยก าหนดเวลา 1 คน 

ไม่พบปัญหาดังกล่าว 

นักศึกษาไม่ได้เตรียมแบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ ทบ.23) มา
ยื่นให้คณะกรรมการสอบลงนามในวันสอบ ท าให้นักศึกษาต้องเสียคา่จัดส่ง
ไปรษณีย์เพื่อส่งเอกสารให้กรรมการภายนอก ส่งผลให้การแจ้งผลการสอบ
ต่อส านักวิชาฯ ล่าช้าตามไปด้วยประมาณ 5 คน 

ไม่พบปัญหาดังกล่าว 

นักศึกษาใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้องท าให้ต้องเสียเวลาในการแกไ้ขและให้
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องลงนามใหม่ประมาณ 10 คน 

ไม่พบปัญหาดังกล่าว 

นักศึกษาประมาณ 70% กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง ไม่พบปัญหาดังกล่าว 
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 นอกจากนี้ ELECGrad App. จะแสดงผลข้อมูลของนักศึกษาในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ
นักศึกษา รวมทั้งขั้นตอนถัดไปและขั้นตอนที่เหลือที่นักศึกษาต้องด าเนินการ ซึ่งมีความแตกต่างจากข้ อมูลของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาที่อยู่บนเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา มทส. (ศูนย์บริการการศึกษา, 2562) ที่จะแสดงข้อมูลของบัณฑิตศึกษาเมื่อ
ผ่านการสอบต่าง ๆ แล้ว ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลย้อนหลังเท่าน้ัน  
 ในการพัฒนา ELECGrad App. ผู้จัดท าได้ออกแบบให้แอปพลิเคชันท าหน้าที่ดึงข้อมูลของนักศึกษาจากฐานข้อมูลออนไลน์
ที่สร้างโดยใช้ Google Sheets เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ (เลขานุการ) สามารถเพิ่มเติมและ update ข้อมูลของนักศึกษาได้
ด้วยตนเอง ในอนาคตเมื่อผู้ดูแลระบบต้องการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ก็สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างฐานข้อมูล
ออนไลน์โดยใช้ Google Sheets ขึ้นมาก่อน เมื่อพบว่าฐานข้อมูลดังกล่าวใช้งานได้ดี จึงเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเรียกดูข้อมูล
จากฐานข้อมูลดังกล่าวในภายหลังได้ นอกจากนี้ MIT App Inventor ได้ออกแบบให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมให้
สามารถเขียนแอปพลิเคชันได้ ดังนั้นการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ Google Sheets ร่วมกับ MIT App Inventor จึงน่าจะ
เป็นทางเลือกในการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับใช้กับหน่วยงานขนาดเล็ก เช่น ระดับสาขาวิชาหรือส านักวิชา เป็นต้น และเหมาะ
ส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากนัก วิธีการที่เสนอในงานวิจัยนี้จะท าให้พนักงานสามารถเริ่มต้นแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองด้วยการใช้ google sheets ซึ่งพนักงานมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว โดยไม่ต้องรอการพัฒนาโปรแกรม           
ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือส านักวิชา 
 เมื่อเปรียบเทียบ ELECGrad App. กับ web service ที่พัฒนาขึ้นใช้งานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทส. (อัญชุลี                
รักด่านกลาง, 2560) ส าหรับใช้บริหารจัดการนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับสาขาวิชา พบว่ากรณีการพัฒนา web service เมื่อมี
ปัญหาในการใช้งานหรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลจะต้องให้ผู้เขียนโปรแกรมคนเดิมเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขให้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาหลาย
ประการ เช่น ไม่สามารถติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ จึงจ าเป็นต้องจ้างผู้เขียนโปรแกรมคนใหม่ ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา 
กรณีที่ไม่มีงบประมาณจะท าให้การแก้ไขเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเลขานุการสามารถแก้ไขหรือ Update ข้อมูลได้เองจะมีความคล่องตัว
กว่า โดยเฉพาะการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ Google Sheets/Google Drive ที่เลขานุการส่วนใหญ่ใช้งานเป็นประจ าอยู่
แล้ว เมื่อสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวเสร็จแล้ว ก็สามารถว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเช่ือมต่อและแสดงผลผ่าน
โทรศัพท์มือถือเท่านั้น 
 อย่างไรก็ตาม การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ Google Sheets ร่วมกับ MIT App Inventor น่าจะเหมาะสมต่อการใช้
งานกรณีที่มีจ านวนนักศึกษาและจ านวนข้อมูลที่ต้องการแสดงผลไม่มากนัก เพราะอาจเกิดการสูญหายของข้อมูลไ ด้ง่าย เช่น            
ถ้าผู้ดูแลระบบลบไฟล์ฐานข้อมูลทิ้งโดยไม่ตั้งใจ ก็จะท าให้ข้อมูลทั้งหมดสูญหายไปได้ เป็นต้น  
 ส าหรับ ELECGrad App. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการใช้งาน โดยในช่วงแรกได้เผยแพร่การใช้งานให้กับสาขาวิชา
ต่างๆ ในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. โดยให้สาขาวิชาที่สนใจน าฐานข้อมูลที่สร้างโดยใช้ Google Sheets ไปสร้างไฟล์ใหม่บน 
Google Drive จากนั้นปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นของแต่ละสาขาวิชา ส าหรับส่วนของแอปพลิเคชันนั้น ก็สามารถปรับปรุงจาก
โปรแกรม MIT App Inventor ในงานวิจัยนี้ได้ ในอนาคตคาดว่าจะสามารถน าไปปรับใช้งานให้กับทุกสาขาวิชาใน มทส. ได้ 
 การน าแอปพลิเคชันมาช่วยในการบริการจัดการนักศึกษา ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานได้อย่างง่ายดาย (Donoghue, Singh & Green, 2004; Luaran, 
Samsuri, Nadzri, Baharen & Rom, 2014) ปัจจุบันการใช้งาน ELECGrad บนโทรศัพท์มือถือสามารถรองรับได้เฉพาะระบบ 
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Android เท่านั้น ในส่วนของ iOS ยังยากต่อการเข้าถึง ในอนาคตหากสามารถปรับปรุงให้ใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกระบบ เพื่อให้
บัณฑิตศึกษาสามารถเข้าถึงได้ทุกคนจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ทดลอง
ใช้งาน และตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้บริหารของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนั กงาน            
มีความรู้ในการจัดท าบทความวิจัยและมีประสบการณ์ในการน าเสนอบทความ 
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การพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน 
The Development of Smoke Reduction Biomass Burner 

รณกฤต แสงผ่อง1*   
ประเทือง โมราราย1   
Ronakrit Sangphong1*  
Paturng Morarai1   
 
บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควันที่สามารถใช้ก าจัดขยะชีวมวล และน าพลังงาน
ความร้อนจาการเผาไหม้มาใช้ประโยชน์ในการเผาถ่านไบโอชาร์ โดยเตาประกอบด้วยสองส่วน คือ  ห้องเผาไหม้และถังเผาถ่าน   
เตาใช้หลักการทางความร้อนในการเผาท าลายขยะชีวมวลและน าพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นมาใช้เผาถ่าน ด้วยกระบวนการเผา
แบบ ไพโรไลซีส จากการทดลองพบว่า การเผาขยะชีวมวลด้วยเตาพัฒนาขึ้นมาสามารถเผาท าลายขยะชีวมวลได้เป็นอย่างดี โดยใช้
ระยะเวลาในการเผาน้อยกว่าการเผาแบบสุมกองตามปกติ และพบว่า ปริมาณฝุ่นควันลดน้อยลงคิดเป็นร้อยละ 41.05 เมื่อ
เปรียบเทียบค่าปริมาณฝุ่นควันที่วัดได้ จากการเผาทั้งสองรูปแบบ ความร้อนทีเ่กิดจากเตาเผามีอุณหภูมิ 250 – 600 องศาเซลเซียส
ต้องใช้เวลา 4 ช่ัวโมงขึ้นไป จึงจะสามารถเปลี่ยนชีวมวลปริมาณน้ าหนัก 30 กิโลกรัม เป็นถ่านไบโอชาร์ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมด      
จากการวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า เตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควันสามารถใช้ก าจัดขยะชีวมวลได้ และมีควันจากการเผาไหม้น้อย        
เตาสามารถน าความร้อนจากการเผาท าลายขยะใช้เผาถ่านไบโอชาร์ได้ โดยถ่านไบโอชาร์มีประโยชน์ต่อการบ ารุงสภาพดินท าให้
เหมาะสมในการปลูกพืช และมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ค าส าคัญ: เตาเผาขยะ ขยะชีวมวล ถ่านไบโอชาร์    
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Abstract  
 This research studied and developed a smoke reduction biomass burner which can eliminate biomass 
and produce heat energy to burn bio-charcoal. The biomass burner consists of 2 parts: a combustor and a kiln. 
It uses principle of heating to burn biomass, and it uses heat energy to burn charcoal by firing process of 
pyrolysis. From the experiment of burning biomass, it was found that a reduction biomass burner can burn the 
biomass effectively and released 41.05 percent less smoke than a normal burner. The 250 – 600 degrees Celsius 
heat generated by the furnace requires 4 hours or more to convert 30 kg of biomass to be biochar completely. 
In conclusion, the smoke reduction biomass burner can eliminate biomass and produce little smoke. It can 
conduct heat from burning waste to produce bio-charcoal which is beneficial for improving soil quality and 
good for the environments. 
 

Keywords: burner, biomass, bio-charcoal 

 
บทน า  
 ในสภาพปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นจ านวนมาก คณะฯ ได้ด าเนินการตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม สงบ สันติ เป็นสังคมแห่งความเอื้อต่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี 
เป็นที่พึ่งพิงของประชาชน และสังคมได้ (Green University) จากเป้าหมายของมหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ภายในบริเวณคณะฯ ให้เป็นสีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้และพืชพรรณทางธรรมชาติ   
ต่าง ๆ พร้อมทั้งด าเนินการปรับสภาพพื้นที่ให้มีความสมดุลและมีความเหมาะสมต่อการเรียนของนิสิต รวมถึงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในคณะ ส่งผลให้คณะฯ ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในโครงการ Green office ของมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ในเวลา
เดียวกัน ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต้นไม้อยู่มากก่อให้เกิดขยะชีวมวลจาก ใบไม้ กิ่งไม้ และวัชพืช ประเภทต่าง ๆ ภายใน
คณะฯ เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการจัดการขยะชีวมวลที่เกิดขึ้นจึงมีความส าคัญ 

ปัญหาปริมาณขยะชีวมวลจ านวนมากที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันส่งผลท าให้พื้นที่ ส าหรับทิ้งขยะชีวมวลไม่เพียงพอ คณะฯ             
จึงหาแนวทางแก้ปัญหาโดยการน าขยะชีวมวลมาท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ภายในคณะฯ แต่วิธีการดังกล่าวไม่สามารถก าจัดขยะชีวมวลที่
เกิดขึ้นในทุกวันได้ จึงต้องก าจัดขยะโดยการขนย้าย น าไปทิ้งบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากสถานที่ที่น าขยะไปทิ้งมี
ระยะทางไกลจากมหาวิทยาลัยมาก ท าให้ต้องใช้เวลาด าเนินการที่ยาวนาน และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ใช้ขนย้าย   

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดหาวิธีก าจัดขยะชีวมวลที่เกิดขึ้น โดยท าการค้นคว้าและศึกษาองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูล 
รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ท าให้ทราบว่ากระบวนการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพใช้ระยะเวลาด าเนินการไม่มาก มีต้นทุนต่ า คือ 
กระบวนการเผาท าลายด้วยความร้อน แต่กระบวนการเผาท าลาย มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาคือ ปริมาณควันจ านวนมากจากการเผา
ไหม้ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้คนท่ีอาศัย
อยู่บริเวณใกล้เคียง การเผาก าจัดขยะ คณะผู้วิจัยจึงได้น าข้อดีของกระบวนการเผาท าลายด้วยความร้อน ท่ีใช้เวลาในการก าจัดขยะ
ชีวมวลได้รวดเร็ว ต้นทุนต่ าและได้ผลดีมาพัฒนาเตาเผาขยะเพื่อทดลองใช้ก าจัดขยะชีวมวลภายในคณะ โดยพัฒนาให้เตาสามารถ
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เผาท าลายขยะได้ และมีควันจากการเผาไหม้น้อย ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อย อีกท้ังยังสามารถเพิ่มคุณค่าขยะชีวมวลประเภท
กิ่งไม้ และใบไม้ที่เผาเพียงเพื่อก าจัดทิ้งไป อย่างไม่เกิดประโยชน์ ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยงานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดในการ
น ากิ่งไม้ และใบไม้ มาท าเป็นถ่านไบโอชาร์ ด้วยการใช้พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้มาใช้ประโยชน์ในการ
เผาถ่านไบโอชาร์ ท่ีช่วยในการบ ารุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ปลูกพืชหรือต้นไม้ได้ โดยงานวิจัยนี้ เป็นแนวทางหนึ่งเพื่อ
ใช้แก้ปัญหาปริมาณขยะชวีมวลที่เกิดขึ้นในแต่ระวันและมีอยู่เป็นจ านวนมากต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพื่อออกแบบและพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลที่สามารถเผาท าลายขยะชีวมวลได้ และ มีควันน้อย อีกทั้งความร้อนจากการ
เผาท าลายขยะสามารถเผาถ่านไบโอชาร์ได้ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดของโครงการวิจัย 
โครงการวิจัยหัวข้อการพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน เป็นการศึกษาถึงวิธีก าจัดขยะชีวมวลภายใน                

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหาแนวทางก าจัดขยะที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยด าเนินการศึกษาข้อมูลจากทฤษฎี
ต่าง ๆ และท าการสรุปข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเตาเผาขยะ โดยมีข้อมูลที่น ามาใช้ดังต่อไปนี้ 

ชีวมวล 
ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถน ามาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น 

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น  แกลบ ได้จากการสีข้าวเปลือก   
ชานอ้อย ได้จากการผลิตน้ าตาลทราย เศษไม้ ได้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนได้จาก
สวนป่าที่ปลูกไว้ กากปาล์ม ได้จากการสกัดน้ ามันปาล์มดิบออกจากผลปาล์มสด กากมันส าปะหลัง ได้จากการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง ซังข้าวโพด ได้จากการสีข้าวโพดเพื่อน าเมล็ดออกจากกาบ และกะลามะพร้าว ได้จากการน ามะพร้าวมาปลอกเปลือก
ออกเพื่อน าเนื้อมะพร้าวไปผลิตกะทิ เป็นต้น ชีวมวล สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้ เพราะในขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืช
เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า เป็นพลังงานด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงจากแสงอาทิตย์ ท าให้เกิดแป้งและน้ าตาลกักเก็บไว้
ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เมื่อน าพืชมาเป็นเช้ือเพลิง เราจะได้พลังงานออกมา (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, 2552) 

ทฤษฎีการเผาไหม้ 
การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่ซึ่งวัตถุที่เผาไหม้ได้จะท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน กับออกซิเจน พร้อมกับปลดปล่อยความ

ร้อนออกมาในขณะเดียวกันก็จะแปรสภาพไปเป็นสารประกอบออกไซด์ หรือผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงที่สมบูรณ์ได้แก่
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ าปฏิกิริยาเผาไหม้มีลักษณะเด่น คือ เป็นปฏิกิริยาอุณหภูมิสูงและความเร็วสูงท่ีประกอบด้วย อะตอมและ
อนุมูลอิสระรวมทั้งคุณสมบัติของปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่อย่างมาก กับอิทธิพลทางกลศาสตร์ของแก๊ส กล่าวคือ ปฏิกิริยาเผาไหม้ทั่วไป
หากไม่สนใจกระบวนการระหว่างทางแล้ว ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นปฏิกิริยาการคายความร้อนในสถานะแก๊ส ไม่ว่าเช้ือเพลิงจะเป็น
ของแข็งหรือของเหลวเมื่อเริ่มเผาไหม้จะเกิดการกลายเป็นไอก่อน  

หลังจากนั้นจะท าปฏิกิริยาคายความร้อนในสถานะแก๊ส ระหว่างแก๊สเช้ือเพลิงกับสารออกซิเดชันเช้ือเพลิงไม่ว่าจะเป็น 
แก๊ส ของเหลว หรือของแข็งจะประกอบด้วยอะตอมของ C, H, O ฯลฯ ที่ท าพันธะกันในรูปแบบต่าง ๆ อะตอมเหล่านี้จะท า
ปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับออกซิเจนก่อให้เกิดแสงและความร้อน จากการท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน สุดท้ายแล้วเช้ือเพลิงจะกลายเป็น 
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CO2, H2O ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ที่ท างานด้วยความร้อน คือ การใช้ความร้อนที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ (ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน, 2560) 

เทคโนโลยีแกซิฟิเคชัน 
แกซิฟิเคชัน เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลให้เป็นพลังงานในรูปแก๊สเช้ือเพลิง (fuel gases) โดยอาศัยกระบวนการ 

ทางเคมี ความร้อนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในสภาวะจ ากัดปริมาณอากาศ เมื่อให้ความร้อนแก่ชีวมวลร่วมกับเทคนิคกา รจ ากัด 
ปริมาณอากาศ (air) หรือออกซิเจน (Oxygen, O2) หรือไอน้ า (Steam) เพื่อให้เกิดสภาวะที่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนใน
สัดส่วน ที่ต่ ากว่าปริมาณที่ท าให้เกิดการเผาไหม้เช้ือเพลิงอย่างสมบูรณ์ ท าให้ชีวมวลเกิดการแตกตัวเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(hydrocarbon) ในรูปของแข็งและแก๊ส ซึ่งประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide, CO) แก๊สไฮโดรเจน 
(hydrogen, Hy) แก๊สมีเทน (methane, CH4) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide, CO2) แก๊สไนโตรเจน (nitrogen, N 
และแก๊สอื่น ๆ เรียกว่า โปรดิวเซอร์แก๊ส (producer gas) กระบวนการแกซิฟิเคชันจากชีวมวลเป็นกระบวนการเผาไหม้แบบไม่
สมบูรณ์ ดังนั้น ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นจะมีความซับซ้อนและสามารถเกิดผลิตภัณฑ์หรือแก๊สหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของ  
ชีวมวลและเทคนิคในการจ ากัดปัจจัยต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ไม่ได้มีเพียงแต่แก๊สเชื้อเพลิงเท่านั้น ยังได้แก่ ถ่านชาร์ 
(char) เถ้า (ash) น้ ามันดิน (tar) และไอน้ า (สถาบันพลาสติก, 2560) 
 เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร 
 เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร เป็นเตาที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น (ถังน้ ามัน 200 ลิตร) โดยได้รับการ
พัฒนาจนมีประสิทธิภาพ การเผาไหม้ และการควบคุมอากาศภายในให้ดียิ่งขึ้น ท าให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดี ประหยัดเวลาในการ    
เผาถ่าน สร้างประกอบได้ง่าย ราคาถูก เหมาะกับครัวเรือนที่มี การใช้ถ่านเป็นพลังงานในการหุงต้มประกอบอาหาร อีกทั้งยังมีผล
พลอยได้ คือ น้ าส้มควันไม้ จากการเผาถ่านท่ีเป็นประโยชน์ ถ่าน คือ เชื้อเพลิงที่ได้จากการเผาไหม้ของไม้ ภายในบริเวณที่มีอากาศ
อยู่บางเบา หรืออาจกล่าวในทางเทคนิคก็คือ กระบวนการแยกสารอินทรีย์ภายในไม้ในสภาวะที่อากาศอยู่น้อยมาก ส าหรับ
กระบวนการที่ท าให้สารอินทรีย์ในเนื้อไม้เปลี่ยนรูปเป็นถ่าน เรียกว่า “คาร์บอไนเซชัน” (Carbonization) โดยการเผาถ่านด้วย 
เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเผาไหม้ การลดความชื้น การคายความร้อน และการท าให้เป็นตัว 
ซึ่งถูกต้องตามหลักการผลิตถ่านท่ีมีคุณภาพ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2550) 
 เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน 
 เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน มีการออกแบบเตาเผาให้ใช้หลักการไหลเข้าของอากาศแบบธรรมชาติเพื่อเติมออกซิเจนให้ระบบ
โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากภายนอก มีกระบวนการเผา ทั้ง 3 แบบ คือ การเผาโดยใช้ออกซิเจน (Combustion) การเผา
โดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือการเผาถ่าน (Pyrolysis) และการเผาให้กลายเป็นแก๊ส (Gasification) เกิดขึ้นในเตาเดียวกัน ในต าแหน่งที่
เหมาะสมลงตัว การจุดไฟจากด้านบนของกองเช้ือเพลิงในเตา ช่วยเหนี่ยวน าให้เกิดกระบวนการเผาถ่านจากบนลงล่าง 
(Downward Pyrolysis) ไอแก๊สไฮโดรคาร์บอนจากการเผาถ่านจะลอยขึ้นไปด้านบนและถูกเผาให้กลายเป็นแก๊สตัวเล็ก ๆ จ าพวก 
แก๊สไฮโดรเจน ออกซิเจน ไอน้ า และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาจะถูกดักจับ
ด้วยกรวยภายในปล่องควันและถูกเผากลายเป็นไอน้ า ออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเตาเผาขยะชีวมวล
ที่อยู่บนพื้นฐานหลักการเผาที่ก่อมลพิษน้อยมากเมื่อเทียบกับการเผาขยะชีวมวลในที่โล่งโดยสามารถลดการปลดปล่อย แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ได้ร้อยละ 98.99 ลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ร้อยละ 40 ลดแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ลงได้ ร้อยละ 
80 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2555) 
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ไบโอชาร์ 
ไบโอชาร์ คือ ถ่านคุณสมบัติพิเศษ ได้จากการเผาวัสดุธรรมชาติ  เป็นวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน (มีธาตุคาร์บอนบริสุทธิ์)   

ไบโอชาร์เกิดขึ้นด้วยกระบวนการให้ความร้อนกับชีวมวล (Biomass) โดยใช้สัดส่วนออกซิเจนที่น้อยมากหรืออาจไม่ใช้เลย เป็น
กระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนแบบ (Pyrolysis) มีสองวิธีหลัก ๆ คือการแยกสลายอย่างเร็วและอย่างช้า การผลิตไบโอชาร์
ด้วยวิธีการแยกสลายอย่างช้าที่อุณหภูมิเฉลี่ย 300 -500 องศาเซลเซียส จะได้ไบโอชาร์มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณชีวมวลที่
น ามาผ่านกระบวนการให้ความร้อนโดยต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการเป็นช่ัวโมง ซึ่งต่างจากวิธีการแยกสลายอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 700 องศาเซลเซียส ที่จะใช้เวลาเป็นนาทีและผลผลิตที่ได้ จะเป็นน้ ามันชีวภาพ (bio-oil) ร้อยละ 60 แก๊สสังเคราะห์ ได้แก่ 
H2, CO และ CH4 รวมกันร้อยละ 20 และไบโอชาร์ร้อยละ 20 ไบโอชาร์ (Bio char) เป็นถ่านท่ีใช้ประโยชน์ ในการกักเก็บคาร์บอน
ลงพื้นดินและท าหน้าท่ีปรับปรุงดิน ให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช และเป็นวิธีการก าจัดของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลก
ร้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยส่งเสริมปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรมท าให้ได้จ านวนมากขึ้นทั้งสะอาดและปลอดภัย  (อรสา สุกสว่าง, 
2552) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 
 ท าการศึกษาถึงประเภทและหลักการท างานของเตาเผาขยะชีวมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และวิธีการเผาถ่านไบโอชาร์  
โดยจากการศึกษาข้อมูลท าให้ทราบถึงความส าคัญของการถ่ายเทอากาศและความร้อนที่มีผลต่อการเผาไหม้ ภายในเตา รวมถึง
กระบวนการไพโรไรซิสที่ใช้เผาถ่านไบโอชาร์ จากข้อมูลที่ได้จึงน ามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบเตาต่อไป  
 การออกแบบเตาเผาขยะชีวมวล 
 การออกแบบเตาได้น าข้อมูลที่ส าคัญ คือ การถ่ายเทอากาศและความร้อนที่มีผลต่อการเผาไหม้ มาใช้เป็นข้อมูลทาง
เทคนิคในการออกแบบเตา โดยการออกแบบให้เตามีช่องอากาศที่ผนังเตาโดยรอบเพื่อให้อากาศสามารถไหลเข้าสู่ภายในเตาได้
สะดวก และในด้านความร้อน จากข้อมูลที่ได้ศึกษาท าให้ทราบว่าการเผาไหม้จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาจากการที่
บริเวณเผาไหม้มีความร้อนสูงและคงที่อยู่ตลอดเวลา จากข้อมูลนี้จึงน ากระบวนการไพโรไรซิสที่ใช้เผาถ่านไบโอชาร์ เป็นตัวสะสม
พลังงานความร้อนเพื่อท าให้เตามีความร้อนสูงคงที่อยู่ตลอด จึงออกแบบให้เตามีถังเผาถ่านอยู่ภายในโดยท าให้เกิดการสนับสนุนกัน
ทางด้านความร้อนภายในเตา คือ เมื่อด าเนินการเผาท าลายขยะความร้อนที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่ กระบวนการไพโรไรซิสเปลี่ยนชีวมวล
ภายในถังเผาถ่านให้เป็นถ่านไบโอชาร์ และเมื่อชีวมวลภายในถังเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านจะท าให้เกิดการสะสมพลังงานความร้อนท า
ให้ภายในเตามีอุณภูมิสูงตลอดเวลา เมื่อมีการเติมขยะเข้าสู่ภายในเตาจะท าให้เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว และที่บริเวณส่วนล่าง
ของเตาออกแบบให้มีตะแกรงป้องกันขยะชีวมวลที่ยังเผาไหม้ไม่หมดให้ติดอยู่บริเวณนี้ และรอจนเกิดการเผาไหม้เป็นเถ้าถ่านจึงจะ
สามารถผ่านตะแกรงไปได้ 
 ขั้นตอนด าเนินการจัดสร้างเตา 
 จากการออกแบบได้มีการค านึงถึงขนาดของเตาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงปริมาณและลักษณะของวัสดุที่
น ามาใช้สร้างเตา โดยการสร้างเตาจะใช้เหล็กแป๊บเหลี่ยมประกอบเป็นโครงสร้างหลักของเตา บริเวณผนังเตาใช้โลหะแผ่นตัดขึ้นรูป
ประกอบเป็นผนังเตาโดยรอบในส่วนถังเผาถ่านไบโอชาร์ ใช้ถังโลหะขนาด 200 ลิตร แบบมีฝาปิด ถอดประกอบได้ติดตั้งภายในเตา
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แบบถาวร ที่ถังเผาถ่านท าการเจารูเพื่อระบายแก๊สชีวมวลภายในถัง ช้ินส่วนตะแกรงประกอบเป็นช้ินส่วนอิสระที่สามารถถอดออก
และใส่กลับยังต าแหน่งเดิมได้ 
 การทดสอบก่อนปรับปรุง 
 ท าการทดสอบเผาขยะด้วยเตาที่สร้างพร้อมเก็บข้อมูลการเผาไหม้และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบพบว่าการเผาไหม้
เกิดขึ้นตามปกติดี แต่เมื่อมีการเติมขยะชีวมวลเข้าสู่ภายในเตาจะมีขยะบางส่วนลงไปปิดช่องอากาศเข้าสู่เตามีผลท าให้ในระยะแรก
การเผาไหม้ในเตาไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดควันเป็นจ านวนมากจึงใช้เป็นข้อมูลที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 การปรับปรุงแก้ไข 
 จากการทดสอบเผาขยะท าให้ทราบถึงปัญหาของการที่มีขยะลงไปปิดบริเวณช่องอากาศเข้าภายในเตาจนส่งผลกระทบตอ่
การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และมีควันเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากจึงได้ปรับปรุงแก้ไขโดยการติดตั้งตะแกรงป้องกันขยะบริเวณช่องอากาศ
เข้าทุกด้านของผนังเตา 
 การทดสอบหลังการปรับปรุง 
 ท าการทดสอบเผาขยะหลังจากติดตั้งตะแกรงป้องกันขยะปิดช่องอากาศเข้าสู่ภายในเตาพบว่า การเผาไหม้เกิดขึ้นได้
ตามปกติและเมื่อมีการเติมขยะเพื่อเผาท าลายตะแกรงที่ติดตั้งเพิ่มเติมสามารถป้องกันการอุดตันของขยะได้เป็นอย่างดี และยังช่วย
ท าให้อากาศเข้าสู่ภายในเตาได้ง่ายและมีปริมาณมากส่งผลต่อการเผาไหม้ที่ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วข้ึน 
 สรุปผลการทดลอง 
 ด าเนินการทดสอบการเผาขยะชีวมวลด้วยเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควันที่สร้างขึ้นพร้อมเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเผาขยะแบบสุมกองตามปกติและการเผาขยะด้วยเตาที่สร้างขึ้น โดยข้อมูลที่ใช้
น ามาวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลด้านเวลาที่ใช้ในการเผา ข้อมูลด้านปริมาณฝุ่นควันที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนสภาพเป็นถ่าน       
ไบโอชาร์ โดยข้อมูลที่ได้จะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเตาเผาขยะที่สร้างขึ้นได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการวิจัย 
 การออกแบบและด าเนินการสร้างเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน เพื่อช่วยลดปัญหาและเพิ่มทางเลือกในการก าจัดขยะ 
ชีวมวลสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 หลักส าคัญในการออกแบบเตา คือ ได้น าคุณสมบัติการสะสมพลังงานความร้อนในกระบวนการ
เผาถ่านมาใช้ โดยออกแบบให้มีถังเผาถ่านติดตั้งอยู่ภายในเตาเพื่อท าหน้าที่สะสมความร้อนจากการเผาท าลายขยะ ซึ่งจะท าให้
ภายในเตามีอุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการออกแบบให้มีช่องอากาศเข้าทุกด้านของเตา จะช่วยท าให้การเผาใหม้เกิดขึ้นได้
รวดเร็ว ต่อเนื่อง หลังจากด าเนินการสร้างเตาตามที่ออกแบบเสร็จแล้ว จึงได้ท าการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเตาในด้าน
ต่างๆ และเมื่อด าเนินการทดสอบเผาขยะท าให้ทราบผลดังนี้ 
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                (ก)                       (ข) 
รูปที่ 1  แสดงเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน (ก) ภาพตดัเตาเผาขยะ (ข) เตาที่เสร็จแล้ว 

 
ผลการทดสอบเผาท าลายขยะชีวมวล 
ผลจากการทดสอบเผาท าลายขยะชีวมวล ประเภทขยะชีวมวลผสมระหว่างก่ิงไม้และใบไม้แห้งด้วยเตาที่ออกแบบ ดังรูปที่ 

2 ท าให้ทราบถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นขณะมีการเผาไหม้ภายในเตา โดยจากการทดสอบพบว่า เมื่อเริ่มกระบวนการเผาขยะมีควัน
เกิดขึ้นหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นการเผาไหม้ภายในเตาเกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์ และเกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง เมื่อกระบวนการเผาไหม้ผ่านระยะเวลา 40 นาที จะเกิดการคายแก๊สชีวมวล ท าให้
มีการระบายแก๊สภายในถังเผาถ่านไบโอชาร์ ขณะที่มีการระบายแก๊สจะได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจน โดยแก๊สชีวมวลที่เกิดขึ้นช่วยท า
ให้การเผาไหม้ได้รวดเร็วข้ึน และจากการทดสอบยังพบว่า เมื่อด าเนินการเผาขยะอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความร้อนสะสมภายในถัง
เผาถ่านไบโอชาร์ ซึ่งช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเติมขยะเข้าสู่ภายในเตา ขยะชีวมวลที่
เกิดการเผาท าลายอย่างสมบูรณ์แล้วเปลี่ยนสภาพเป็นเถ้าถ่าน ตกลงสู่ด้านล่างของเตาตามช่องระบายเถ้าถ่านของเตา ในส่วนของ
ถ่านไบโอชาร์ได้ท าการทดสอบเผาถ่านตามทฤษฎีการเผาถ่านไบโอชาร์โดยการเผาที่อุณหภูมิ 300 – 600 องศาเซลเซียส            
ใช้ระยะเวลาในการเผาถ่านไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง จากการทดสอบเตาสามารถเผาถ่านไบโอชาร์ได้ตามทฤษฎีที่กล่าวไว้และจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการเผาขยะชีวมวลโดยรวมด้วยเตาเผาขยะที่ออกแบบพบว่า สามารถก าจัดขยะชีวมวลด้วยวิธีการเผาท าลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการเผาไหม้เกิดขึ้นตรงตามที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดี 

   

รูปที่ 2  แสดงการทดสอบเผาขยะชีวมวล และเก็บข้อมลู 
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ผลการทดสอบระยะเวลาท่ีใช้เผา 
การทดสอบเผาขยะชีวมวลด้วยเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน โดยใช้ขยะชีวมวลแบบผสม กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง 

น้ าหนัก 20 กิโลกรัม เพื่อหาระยะเวลาของการเผาและใช้เปรียบเทียบระหว่างการเผาขยะชีวมวลด้วยเตาและการเผาแบบสุมกอง 
ในการเผาทดสอบจะท าการจุดติดไฟให้กับการเผาทั้งสองรูปแบบจนเกิดการเผาไหม้เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงเติมขยะชีวมวล 
และด าเนินการจับเวลาพร้อมบันทึกผลการทดสอบโดยได้ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทยีบระยะเวลาที่ใช้ในการเผาขยะภายในเวลา 40 นาที ด้วยปริมาณขยะชีวมวล 20 กิโลกรัม 

ผลการทดสอบ 
วิธีการเผา ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้ในการเผาขยะ 

 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 

การเผาขยะชีวมวลด้วยเตา 50.00 42.50 60.00 50.83 

การเผาขยะชีวมวลแบบสุมกอง 72.50 92.50 87.50 84.17 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การเผาขยะชีวมวลด้วยเตาที่พัฒนาจะใช้ระยะเวลาในการเผาที่น้อยกว่าการเผาแบบสุมกองโดย
การเผาด้วยเตาเผายังสามารถเผาท าลายขยะชีวมวลจนเปลี่ยนสภาพเป็นเถ้าถ่านทั้งหมด แต่การเผาแบบสุมกองจะไม่สามารถเผา
ท าลายขยะชีวมวลได้ทั้งหมด โดยบริเวณรอบกองจะยังคงเหลือขยะชีวมวลที่ไม่เกิดการเผาไหม้อยู่พอสมควร 
 ผลการทดสอบวัดปริมาณฝุ่นละออง 
 การทดสอบวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 จากกระบวนการเผาไหม้ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นควันที่เกิดขึ้น 
ระหว่างการเผาขยะชีวมวลด้วยเตา และการเผาแบบสุมกอง วิธีการทดสอบจะใช้ขยะชีวมวลปริมาณน้ าหนัก 20 กิโลกรัม ในการ
เผาเพื่อทดสอบ โดยทั้งสองแบบจะใช้น้ าหนักชีวมวลเท่ากัน และจะทดสอบการเผาจ านวน 3 ครั้งเหมือนกัน วิธีการทดสอบเริ่มต้น
จากการจุดติดไฟให้กับการเผาทั้งสองรูปแบบจนเกิดการเผาไหม้เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงเติมขยะชีวมวลทั้งหมดภายในครั้ง
เดียวและด าเนินการน าอุปกรณ์ดักเก็บควันเข้ากักเก็บควันในช่วงนาที ที่ 20 ของการเผาขยะทั้งสองแบบ โดยการดักเก็บควันแต่ละ
ครั้งใช้ระยะเวลา 5 วินาที และวัดปริมาณฝุ่นละอองภายในอุปกรณ์ดักเก็บควันด้วยเครื่องวัดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยได้ผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงการทดสอบการวัดปริมาณค่าฝุ่นละออง  

ผลการทดสอบ 

การทดลอง 
ปริมาณฝุ่นละออง 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 

การเผาขยะชีวมวลด้วยเตา 277.18 222.46 165.33 221.65 

การเผาขยะชีวมวลแบบสุมกอง 442.66 463.42 221.76 375.95 
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 จากตารางที่ 2 เมื่อท าการวัดปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาขยะทั้งสองรูปแบบ พบว่า การเผาด้วยเตาเผาขยะชีวมวลที่
ออกแบบจะมีปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาขยะน้อยกว่าการเผาแบบสุมกอง คิดเป็นร้อยละ 58.95 ของการเผาแบบสุมกอง และ
เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบพบว่า การเผาด้วยเตาเผาจะมีค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นน้อยกว่าการเผาแบบสุมกอง ร้อยละ 41.05 จาก
ค่าที่ได้ท าให้ทราบว่าการเผาขยะชีวมวลด้วยเตาเผา สามารถเผาท าลายขยะชีวมวล และท าให้เกิดปริมาณควันน้อยกว่าการเผาขยะ
ชีวมวลแบบสุมกอง 
 ผลการทดสอบการเผาถ่านไบโอชาร์ 

การออกแบบและสร้างเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน มีการออกแบบเตาให้สามารถน าพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเผาไหม้ในการเผาท าลายขยะชีวมวล โดยการน ามาใช้ในการเผาถ่านไบโอชาร์ กระบวนการเผาถ่านไบโอชาร์ใช้
หลักการเผาแบบไพโรไรซีส ที่จ ากัดปริมาณออกซิเจนภายในห้องเผาไหม้ให้มีออกซิเจนน้อยท่ีสุดหรืออาจจะไม่มีเลย โดยคณะผู้วิจัย
ได้ออกแบบเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควันให้มีถังเผาถ่านไบโอชาร์อยู่ภายในตัวเตาและมีฝาเปิด – ปิดที่ด้านนอกเตาเพื่อสามารถ
บรรจุขยะชีวมวล ที่ต้องการน ามาเผาถ่านไบโอชาร์ และสามารถน าถ่านไบโอชาร์ออกจากถังเผาได้สะดวก จากการทดสอบการเผา
ถ่านไบโอชาร์ด้วยเตา ที่ออกแบบได้ผลการทดสอบดังท่ีแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 3  แสดงการทดสอบระยะเวลาการเผาถ่านไบโอชาร์ด้วยชีวมวลปรมิาณน้ าหนัก 30 กิโลกรัม 

ระยะเวลาการทดสอบ 
การเปลี่ยนสภาพชีวมวลเป็นถ่านไบโอชาร์ 

ไม่เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนสภาพบางส่วน เปลี่ยนสภาพ 

ช่วงระยะเวลาการเผา 1 ช่ัวโมง •   
ช่วงระยะเวลาการเผา 2 ช่ัวโมง •   
ช่วงระยะเวลาการเผา 3 ช่ัวโมง  •  
ช่วงระยะเวลาการเผา 4 ช่ัวโมง   • 
ช่วงระยะเวลาการเผา 5 ช่ัวโมง   • 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาถ่านไบโอชาร์ด้วยเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน ต้องใช้ระยะเวลาการเผา
ไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง จึงท าให้ชีวมวลปริมาณน้ าหนัก 30 กิโลกรัม เปลี่ยนสภาพเป็นถ่านไบโอชาร์ที่สมบูรณ์ทั้งหมด โดยอัตราส่วน
น้ าหนักชีวมวลคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของระยะเวลาที่ใช้เผา จนชีวมวลเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านไบโอชาร์ ในกรณีชีวมวลที่น ามาเผาไม่
เปลี่ยนสภาพเป็นถ่านไบโอชาร์ สามารถคัดแยกและน ากลับมาเผาใหม่ได้ในครั้งต่อไป ซึ่งถ่านไบโอชาร์ที่ได้มีประโยชน์ในการ
ปรับปรุงดินท าให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติมโตของพืชได้เป็นอย่างดี 
 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน 
 ตามหลักการบัญชีต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนในการลงทุน และต้นทุนในการผลิต  

1. ต้นทุนในการลงทุน (Investment cost) หรืองบประมาณลงทุน (capital cost) เนื่องด้วยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและ
พัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลถึงความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ก าจัดขยะชีวมวลภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร                     
จึงไม่น างบประมาณต้นทุนในการลงทุนมาท าการค านวน 
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2. ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing cost) ประกอบด้วยต้นทุน 3 ชนิดคือ ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct material cost) ได้แก่ ค่าวัสดุที่น ามาใช้ในการสร้างเตาประกอบด้วย แผ่นเหล็ก
ขนาดความหนา 1.5 มิลลิเมตร จ านวน 2 แผ่น ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตัวละ 3,500 บาท เหล็กแป๊บเหลี่ยมขนาด 1½×1½  
นิ้ว จ านวน 5 เส้น มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตัวละ 1,250 บาท เหล็กแป๊บเหลี่ยมขนาด 1×1 นิ้ว จ านวน 2 เส้น มีต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงเฉลี่ยตัวละ 460 บาท เหล็กแป๊บเหลี่ยมขนาด 2×2 นิ้ว จ านวน 2 เส้น มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตัวละ 700 บาท 
เหล็กเส้นแบนขนาด ¼ นิ้ว จ านวน 15 เส้น มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตัวละ 450 บาท ถังโลหะแบบมีฝาปิดขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 1 ใบ มีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตัวละ 550 บาท จึงสรุปได้ว่า ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 6,910 บาท 

2.2 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor cost) ในการสร้างเตาใช้เวลาด าเนินการทั้งสิ้น 15 วัน เวลาท างานเฉลี่ย          
4 ช่ัวโมงต่อคนต่อวัน แต่เนื่องจากงานวิจัยนี้ไม่ได้จ้างแรงงานในการสร้างจึงไม่มีการคิดต้นทุนแรงงานทางตรงของการสร้างเตา แต่
น าค่าแรงข้ันต่ าต่อวันของจังหวัดพิษณุโลกมาใช้ในการค านวนหาต้นทุนค่าแรงงานทางตรงของการสร้างเตา ในปัจจุบันค่าแรงข้ันต่ า
ต่อวันเท่ากับ 320 บาท (ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) ก าหนดให้เวลาท างานตามปกติที่ 8 ช่ัวโมงต่อวัน ดังนั้นต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการสร้างเตา 1 ตัว อยู่ท่ี 4,800 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing overhead) เป็นค่าเหล็กแผ่นตะแกรงสานส าหรับใช้ท าตะแกรงดักชีวมวลและ
เถ้าถ่านส่วนล่างของเตาซึ่งใช้จ านวนน้อย ขนาดที่ใช้คือ 100x100 เซนติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ราคาจ าหน่ายเท่ากับ 275 บาท  
จึงสามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับ 275 บาท 
 สรุปต้นทุนการผลิตเตาชีวมวลแบบลดควัน การค านวณต้นทุนในการผลิตดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ต้นทุนในการผลิตเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน 

ประเภทเตา 
ต้นทุนในการผลิตเตาเผาขยะชีวิตแบบลดควัน (บาท) 

ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต รวม 

เตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน 6,910 4,800 275 11,985 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ต้นทุนการผลิตเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน เมื่อค านวนต้นทุนแล้วจะมีต้นทุนการผลิตที่ 11,985 

บาท ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง 6,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.65 ของต้นทุนรวม รองลงมาคือ ค่าแรงงาน
ทางตรง 4,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.05 ของต้นทุนรวม และค่าใช้จ่ายการผลิต 275 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของต้นทุนรวม 
 

สรุปผลการวิจัย  
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูล และด าเนินการสร้างเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน เพื่อใช้ก าจัดขยะชีวมวล ด้วย

กระบวนการเผาท าลาย ที่ท าให้เกิดควันน้อย เตาสามารถน าพลังงานความร้อนจากกระบวนการเผาท าลาย มาใช้ในการเผาถ่าน   
ไบโอชาร์ โดยไม่ปล่อยให้สูญเสียไปอย่างไม่เกิดประโยชน์ บริเวณภายในเตาประกอบด้วยห้องเผาไหม้ แ ละถังส าหรับเผาถ่าน      
ไบโอชาร์ ที่ผนังเตาท าการเจาะรูทุกด้านเพื่อให้ออากาศเข้าสู่ภายในเตาได้อย่างสะดวก ปริมาณอากาศที่มากช่วยท าให้เกิดการเผา
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ไหม้สมบูรณ์และต่อเนื่องยาวนาน โดยความร้อนที่สะสมจากกระบวนการเผาถ่านมีส่วนช่วยในการจุดติดเปลวไฟ และท าให้การเผา
ไหม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีควันน้อย 

จากผลการทดลองเผาท าลายขยะชีวมวลด้วยเตาที่สร้างขึ้น พบว่า สามารถเผาท าลายขยะได้ดี การเผาไหม้เป็นเปลวไฟ 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเป็นผลจากการออกแบบผนังเตาให้มีช่องที่ช่วยให้อากาศสามารถไหลเข้าภายในเตาได้สะดวก  
รวมถึงบริเวณห้องเผาไหม้ มีถังเผาถ่านไบโอชาร์ ช่วยท าหน้าที่เป็นตัวสะสมความร้อน ท าให้ภายในเตามีอุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลา  
เมื่อมีการเติมขยะชีวมวลซึ่งเป็นเช้ือเพลิงช้ันดีจะท าให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และการเผาไหม้จะกลายเป็นเปลวไฟได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้มีควันที่เกิดขึ้นน้อย การออกแบบให้เตามีถังเผาถ่านไบโอชาร์อยู่ภายในเตา มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยให้      
การเผาไหม้ มีประสิทธิ์ภาพดียิ่งขึ้น การก าจัดขยะชีวมวลด้วยวิธีการเผานั้น เป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ า                         
แต่จ าเป็นต้องท าให้ถูกวิธีจึงจะมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การจัดสร้างเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควันเพื่อใช้ในการทดลองก าจัดขยะชีวมวล ด้วยวิธีการเผาที่ท าให้เกิดควันน้อย 

จากการทดลองพบว่า การออกแบบเตาให้มีช่องอากาศที่ผนังเตาโดยรอบท าให้อากาศสามารถไหลเข้าภายในเตาได้ดีและมีปริมาณ
เหมาะสมต่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เมื่อเกิดการเผาไหม้พบว่า เกิดเปลวไฟได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีควันเกิดขึ้นน้อย โดยที่บริเวณ
ช่องอากาศมีตะแกรงป้องกันการอุดตันของขยะชีวมวล และจากการทดลองเผาขยะโดยไม่ติดตั้งตะแกรงป้องกันช่องอากาศพบว่า 
เมื่อด าเนินการเผา ขยะชีวมวลลงไปปิดช่องอากาศส่งผลให้อากาศไหลเข้าสู่เตาได้น้อย หรืออุดตันจนอากาศเข้าไม่ได้ ซึ่งจะท าให้
เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และมีควันเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อติดตั้งตะแกรงป้องกันช่องอากาศ การเผาไหม้ดีกว่าและมีควัน
จากการเผาไหม้น้อย  
 การออกแบบเตาให้มีถังเผาถ่านขนาด 200 ลิตร อยู่ภายในเตาเพื่อใช้เผาถ่านโดยอาศัยความร้อนจากการเผาท าลายขยะ 
ซึ่งแตกต่างจากเตาเผาขยะทั่วไปที่จะไม่มีถังเผาถ่านอยู่ภายในเตา ถังเผาถ่านยังท าหน้าที่เป็นตัวช่วยสะสมความร้อนโดยท าให้
ภายในเตามีอุณภูมิสูงที่ 400 – 600 องศาเซลเซียส อยูต่ลอดเวลา แต่ในเตาเผาขยะทั่วไป อุณหภูมิภายในเตาจะไม่คงที่ โดยขึ้นอยู่
กับการเติมขยะเพื่อเผาท าลายเมื่อมีการเติมขยะ และเกิดการเผาไหม้ อุณหภูมิภายในเตาจึงจะสูงขึ้น แต่เมื่อการเผาไหม้ลดน้อยลง 
อุณหภูมิภายในเตาจะลดต่ าลงด้วย ท าใหเ้มื่อมีการเติมขยะเพื่อเผาท าลายจะท าให้ไม่เกิดการเผาไหม้ในทันที และยังท าให้เกิดควัน
เป็นจ านวนมากซึ่งจะแตกต่างจากเตาที่สร้างขึ้นโดยเตาที่สร้างจะมีอุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการเผาไหม้ได้ง่ายและ
รวดเร็วเมื่อมีการเติมขยะ จึงท าให้เตาที่สร้างขึ้นสามารถเผาท าลายขยะและมีควันน้อยกว่าเตาเผาขยะทั่วไป และถ่านท่ีได้จากการ
เผาเป็นถ่านไบโอชาร์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการบ ารุงดินช่วยท าให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างดี 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยในการล าเลียงขยะชีวมวลเข้าสู่เตาเผา จะท าให้การเผาไหม้ขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และเผาได้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังช่วยป้องกันอันตรายจากความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน 
 2. การพัฒนาเตาในด้านวัสดุที่น ามาใช้สร้าง จะต้องมีคุณสมบัติทนต่อการผุกร่อนจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้
ได้ดีจะช่วยให้เตามีอายุการใช้งานท่ียาวนานข้ึน 
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 3. กระบวนการเผาถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาร์ ฝาถังที่ใช้ในการปิดถังควรปิดให้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าสู่
ภายในถังเผาถ่านได้ โดยหากออกซิเจนเข้าสู่ภายในถังมากจะท าให้ชีวมวลภายในถังเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และเปลี่ยนสภาพ
เป็นเถ้าถ่านไม่เป็นถา่นไบโอชาร์ 
 4. การพัฒนาให้ถังเผาถ่านสามารถถอดแยกจากเตาเผาได้ จะท าให้การบรรจุชีวมวลที่ต้องการเผาถ่านและน าถ่าน        
ไบโอชาร์ออกจากถังได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาระบบป้องกันกระแสลัดวงจรส าหรับเคร่ืองจ่ายไฟตรงในห้องปฏิบัติการ 
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
Development of A Short Circuit Protection System for DC Power Supplies  
in An Introductory Electrical Engineering Laboratory 

ฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์1*   
Chatchai Surawattanaboon1*  
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ เป็น การพัฒนาการออกแบบระบบป้องกันกระแสลัดวงจรของเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง                           
ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้ องต้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบป้องกัน           
ถูกออกแบบขึ้น เพื่อความปลอดภัยและประหยัดเวลาและงบประมาณในการเปลี่ยนฟิวส์จากท่ีนักศึกษาต่อวงจรผิด ท าให้เกิดการ
ลัดวงจร จึงออกแบบระบบป้องกันใช้ต่อร่วมกับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  ที่พิกัดก าลัง 60 VA ระดับแรงดัน 0-30 Vdc ขนาด
กระแสทางออก 2 แอมป์ การออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพในด้านการบ ารุงรักษาชนิดกระแสแบบฮอลล์ด้วย
กระแสทางเข้าหม้อแปลง หากกระแสเกินระบบวงจรจะถูกตัดกระแสทางเข้าหม้อแปลงด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ผลการ
ทดสอบมีการจ าลองด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปพีซิม (PSIM) ทดสอบการใช้งาน พบว่า ระบบป้องกันท่ีถูกสร้างขึ้นสามารถท างานได้เร็ว
กว่าการตัดของฟิวส์ โดยมีความไวในการตัดกระแสทางเข้าหม้อแปลงด้วยเวลา 10 มิลลิวินาที สรุปได้ว่า ระบบป้องกันสามารถ
ท างานร่วมกับเครื่องจ่ายไฟตรงได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการสูญเสียของฟิวส์ได้ เท่ากับ 840 ตัวต่อปีงบประมาณ จึงช่วยประหยัด
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ ในการซื้อฟิวส์เป็นจ านวนเงิน 5,880 บาทต่อปีงบประมาณ และช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ทางการศึกษา ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ท าให้เกิดความคุ้มค่าและเป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ส าหรับการพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักศึกษาต่อไป 

 
ค าส าคัญ: การลัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

 
 
 

                                                           
1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธาน ี12120   
1Department of Electrical and Computer Engineering Faculty of Engineering Thammasat University , Pathumthani Province,  
Thailand, 12120  
*Corresponding author : schatchai@engr.tu.ac.th 
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Abstract  
This paper is a study and design system of the short circuit protection system for DC power supplies in 

an introductory electrical engineering laboratory for teaching in faculty engineering Thammasat University for 
use in teaching students of the faculty of engineering Thammasat University the protection system is designed 
for safety and saving time, changing the fuse in the experiment. From the student who connected the wrong 
circuit cause a short circuit therefore, the protection system is designed to be used in conjunction with a DC 
power supply. At rated power 60 VA, voltage level 0-30 Vdc, output current 2 amps. the design use a sensor 
device that is efficient in maintaining Hall effect sensor type current with transformer inrush current If the system 
current is overloaded, the test results were simulated wish the program PSIM. Tests for use revealed that the 
cut-off the fuse. wish a sensitivity of 10 ms transformer inlet cut-off time in conclusion, the protection system 
works well wish the DC power supply. It saves a lot of fuses damaged by operation. When analyzing the results, 
it was found that the loss of fuses was 840 per fiscal year. thus saving the budget of 5,880 baht per fiscal year 
and help prolong the service life of the DC power supply which is an educational equipment to last longer. 
This creates cost-effectiveness and is a guideline for further development of knowledge for laboratories that 
use DC power supplies. For further development of teaching of students 

 

Keywords: DC Power supply, Short circuit protection, Glass cartridge fuse, Hall effect sensor. 

 
บทน า 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ซึ่งยังไม่มีทักษะในวิชาปฏิบัติการทางไฟฟ้า                 
ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาจ านวน 93 คน จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ลงทะเบียนเรียน 
โดยมีเนื้อหาคร่าว ๆ ดังนี้คือ การฝึกทักษะและประสบการณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น             
มัลติมิเตอร์ ตามหลักการทางทฤษฎีกฎของโอห์ม การทดลองการต่อวงจรพื้นฐานทางไฟฟ้าเพื่อทดสอบกฎของแรงดันไฟฟ้าของ
เคอร์ชอฟฟ์ กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ และการทดลองการต่อวงจรพื้นฐานทางไฟฟ้าเพื่อทดสอบวงจรด้วยวิธีโนดและ           
วิธีกระแสเมช การทดลองการต่อวงจรพื้นฐานทางไฟฟ้าเพื่อทดสอบวงจรด้วยทฤษฎีเทวินิน และทฤษฎีนอร์ตัน เป็นต้น จากการที่
นักศึกษาไม่มีประสบการณ์จากการทดลอง และการใช้งานเครื่องวัดต่างๆ มาก่อน ท าให้เกิดการต่อวงจรที่ผิดวิธี หรือที่เรียกว่า 
“การลัดวงจร” ประกอบกับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย “ไม่มีระบบป้องกันการลัดวงจร” 
เป็นผลให้ฟิวส์ชนิดหลอดแก้วซึ่งใช้ในการป้องกันอันตรายจากการลัดวงจรของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขาด จึงเป็นที่มาของ
ปัญหา ประกอบกับนักศึกษาที่มีจ านวนมาก ท าให้การควบคุมยากมากข้ึน และเมื่อพิจารณาเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแล้ว พบว่า 
ภายในเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมีเพียงระบบฟิวส์ป้องกัน หากเกิดการลัดวงจรจะท าให้ฟิวส์ขาด และท าให้เกิดความเสียหายจาก
ฟิวส์ขาดเป็นจ านวนมาก อีกท้ัง ยังท าให้การทดลองหยุดชะงักลง และเสียเวลามากในการเปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้ว และนั่นก็หมายถึง
จะต้องเสียทั้งเวลาและงบประมาณเป็นจ านวนมากในการจัดซื้อฟิวส์หลอดแก้วเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การพัฒนาระบบป้องกัน
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กระแสลัดวงจร จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยลดการสูญเสีย ทั้งเวลาของอาจารย์ผู้สอนใน
การเปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้วขณะท าการสอน และค่าใช้จ่ายที่เป็นงบประมาณแผ่นดินที่ตัองสูญเสียในการจัดซื้อฟิวส์หลอดแก้วมา
เปลี่ยน เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินการลงปฏิบัติการทดลองได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ
การให้บริการที่ดี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาพัฒนาและออกแบบระบบป้องกันกระแสลัดวงจรของเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในห้องปฏิบัติการ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใช้บริการ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบป้องกันกระแสลัดวงจรของเครื่องจ่ายไฟตรงแบบทั่วไปในห้องปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นนี้ มีระเบียบวิธีวิจัย ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี ้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้การศึกษาวิจัยในรูปแบบของ การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสังเกตเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อท าการวิเคราะห์และสรุปผล
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนแรกเป็นการประเมินผลการท างานของเครื่องป้องกันกระแส
ลัดวงจรที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยใช้วิธีการทดสอบการต่อลัดวงจรจ านวน 100 ครั้ง และสังเกตการท างานของเครื่ องป้องกันกระแส
ลัดวงจรว่ามีการท างานผิดพลาดจ านวนกี่ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพการท างาน และ 2. เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบ
สังเกตเพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนแรกเป็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่ จากการสร้าง
เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรและประเมินประสิทธิภาพก่อนการน าไปใช้งานจริงในการลงปฏิบัติการ 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สังเกต เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจริง 

4. สรุปผลการด าเนินงานและเขียนรายงานการวิจัย 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน (Block Diagram) ดังนี ้
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รูปที่ 1 ล าดับขั้นตอนการท างานเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร  

 
 
 

ข้อมูลสถิติการเปลี่ยนฟิวส์           
จากการปฏิบตัิงาน 

สรุปการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุศกึษาเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร           
ต่อใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

เร่ิมต้น

ศึกษาปัญหาเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงฟิวส์ขาด

ตั้งสมมติฐานการแกไ้ขปัญหา 100%

สืบค้นข้อมูลการวิจัย 
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี                                 
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมลู และพสิูจนส์มมติฐานการวิจัย

ออกแบบ ทดลองและทดสอบประสิทธิภาพการท างาน 
เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร

 
น าไปทดสอบและประเมินผลการใช้งานกับ 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

สรุปและอภิปลายผล

เขียนรายงานการวิจัย

ข้อมูลจากรายงานการวิจัย                
ปี 2562 นักศึกษา 61.3 %  

แสดงความคดิเห็นให้ปรับปรุง
แก้ไขเครื่องจ่ายไฟฟ้า 
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ขั้นตอนการวิจัย 
การวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบป้องกันกระแสลัดวงจรของเครื่องจ่ายไฟตรงแบบทั่วไปในห้องปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นนี้ มีผลการวิจัย ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี ้
1. สภาพปัญหาจากพฤติกรรมการลงปฏิบัติของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีเนื้อหาการสอน
ปฏิบัติการคร่าว ๆ ดังนี้ การฝึกทักษะและประสบการณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดต่าง  ๆ เช่น                    
มัลติมิเตอร์ ตามหลักการทางทฤษฎีกฎของโอห์ม การทดลองการต่อวงจรพื้นฐานทางไฟฟ้าเพื่อทดสอบกฎของแรงดันไฟฟ้าของ
เคอร์ชอฟฟ์ กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ และการทดลองการต่อวงจรพื้นฐานทางไฟฟ้าเพื่อทดสอบวงจรด้วยวิธีโนดและวิธี
กระแสเมช การทดลองการต่อวงจรพื้นฐานทางไฟฟ้าเพื่อทดสอบวงจรด้วยทฤษฎีเทวินิน และทฤษฎีนอร์ตัน  เป็นต้น จากการที่
นักศึกษาไม่มีประสบการณ์การทดลอง และการใช้งานเครื่องวัดมาก่อน ท าให้เกิดการต่อวงจรที่ผิดวิธี หรือท่ีเรียกว่า “การลัดวงจร” 
ประกอบกับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย “ไม่มีระบบป้องกัน การลัดวงจร” เป็นผลให้ฟิวส์
ชนิดหลอดแก้วซึ่งใช้ในการป้องกันอันตรายจากการลัดวงจรของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขาด จึงเป็นสาเหตุหลักของปัญหา 
ประกอบกับนักศึกษาที่มีจ านวนมาก ท าให้การควบคุมยากมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงตรงแล้ว พบว่า 
ภายในเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมีเพียงระบบฟิวส์ป้องกัน หากเกิดการลัดวงจรจะท าให้ฟิวส์ขาด และท าให้เกิดความ
เสียหายจากฟิวส์ขาดเป็นจ านวนมาก อีกท้ัง ยังท าให้การทดลองหยุดชะงักลง และเสียเวลามากในการเปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้ว และ
นั่นก็หมายถึงว่าจะต้องเสียทั้งเวลาและงบประมาณเป็นจ านวนมากในการจัดซื้อฟิวส์หลอดแก้วเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การพัฒนา
ระบบป้องกันกระแสลัดวงจร จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยลดการสูญเสีย ทั้งเวลาของ
อาจารย์ผู้สอนในการเปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้วขณะท าการสอน ตามรูปที่ 2 และค่าใช้จ่ายที่เป็นงบประมาณแผ่นดินที่ตัองสูญเสียใน
การจัดซื้อฟิวส์หลอดแก้วมาเปลี่ยน เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินการลงปฏิบัติการทดลองได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              รูปที่ 2 แสดงการเรียนการสอนวิชาปฏิบตัิการ 
                       ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 

 รูปที่ 3 คุณลักษณะของฟิวส์หลอดแก้วที่มีขนาด 
          ตามการใช้งาน 
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ตามรูปที่ 3 หลอดแก้วหุ้มฟิวส์ ถ้ามองจากภายนอกจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อฟิวส์ขาดฟิวส์ตัดการท างานของวงจร
ทันทีแบบ Fast Blow เมื่อไฟฟ้าลัดวงจร หรือใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าที่ก าหนด เหมาะส าหรับติดตั้งร่วมกับกระบอกรับฟิวส์ (Fuse 
Holder) ตามรูปที่ 4 เพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ฟิวส์ที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก (PCB Fuse) ซึ่งอ้างอิงตาม
มาตรฐาน IEC 60127-4 (Wright & Newbery, 2004; Valdes, Cline, & Papallo, 2010; Schossig, 2007; Qi et al., 2019) การ
ลัดวงจรเกิดจากกระแสสูงเกินพิกัด และฟิวส์จะมีพิกัดแรงดัน 32V 63V 125V 250V ฟิวส์ต้องตัดวงจรก่อนที่วงจรถัดไปจะเสียหาย 
ตามรูปที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              รูปที่ 4 แสดงกระบอกรับฟิวส์หลอดแก้ว                       รูปที่ 5 ความสัมพันธ์กระแสและเวลาในการ 

          ตัดตอนหากเกิดการลัดวงจร 
           

ความเร็วในการตอบสนองต่อกระแสเกิน/หลอมละลายของฟิวส์ว่าจะเร็วระดับไหน    เราจะกล่าวถึง เง่ือนไขปริมาณ
กระแสที่ใช้ในการทดสอบ คือ กระแสมากกว่าพิกัดกระแสปกติ 125%  ฟิวส์ต้องทนได้และไม่ตัดในระยะเวลาที่น้อยกว่า 1 ชม. (ทนได้   
ไม่ต่ ากว่า 1 ชม.) กระแสมากกว่าพิกัดกระแสปกติ  200% ฟิวส์ต้องตัดวงจรภายใน 2 นาที เป็นต้น การแสดงกราฟ Time-Current 
(Time-Current Curve) เป็นกราฟเส้นโค้งแสดงระยะเวลาในการหลอมละลายและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกระแส
และระยะเวลาในการตัดของฟิวส์ กราฟนี้มีประโยชน์ในการออกแบบวงจรป้องกันกระแสเกิน คือ ใช้เลือกจุดท างานหรือจุดตัด
กระแสเกินของฟิวส์ที่ 5% ของปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มีค่าน้อยกว่าค่าพิกัดที่ก าหนดของฟิวส์ 1 แอมแปร์ หรือควบคุม
การไหลของกระแสไฟฟ้าที่ปริมาณ 950 mA โดยใช้ฮอลล์เซนเซอร์(Holl current sensor) เป็นตัวควบคุม  สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ 
ฟิวส์แต่ละรุ่นแต่ละโรงงานผลิตจะมี กราฟ Time-Current ที่ต่างกัน ต้องอ้างอิงข้อมูลการทดสอบจากโรงงานผลิต และหาก
พิจารณาการลัดวงจรเกิดจากกระแสสูงเกินพิกัด แสดงตัวแปรเทียบเคียงหากเกิดการลัดวงจรด้วยค่ากระแสไฟสลับ  Isc (ac) และ
ค่ากระแสลัดวงจรไฟตรง Isc (dc) ทางออกของระบบวงจรเรียงกระแสซึ่งประกอบด้วยความต้านทาน (R) ต่ออนุกรมกับอินดัก
แตนซ์ (L) และโดยที่การลัดวงจรจากกระแสสูงเกินพิกัด พบว่า เป็นตัวแปรของค่ากระแสช่ัวขณะ instantaneous current (Iinst) 
และค่ากระแสใช้งาน (Irms) ในช่วงระยะเวลาในการหน่วงของกระแส (L/R: Electrical time constant) เป็นต้น 
 การเปลี่ยน “ฟิวส์หลอดแก้ว” เป็นจ านวนมากในแต่ละครั้งท่ีมีการลงปฏิบัติการเป็นปัญหาส าคัญต้องใช้เวลาในการแก้ไข
ซ่อมแซมในการเปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้ว ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฟิวส์หลอดแก้วเป็นจ านวนมาก รวมทั้งยังสิ้นเปลืองเวลาใน
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การเปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้วในระหว่างท าการสอน การวิจัยนี้  เป็นการพัฒนาการออกแบบระบบป้องกันการต่อลัดวงจร                     
ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อชดเชย และแก้ไขปัญหาโดยระบบวงจรป้องกันจะถูกต่อร่วมกับเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
โดยแต่ละเครื่องมีขนาดพิกัดก าลัง 60 VA ด้วยระดับแรงดัน 0-30 ดีซี (Vdc) ขนาดกระแสทางออก 2A 
 2. การออกแบบระบบป้องกันกระแสไฟตรง การวิจัยนี้ได้ด าเนินการโดยการศึกษาพฤติกรรมการลงปฏิบัติการของ
นักศึกษา จากนั้นได้ศึกษาน าเอาข้อมูลที่ได้รับมาท าการออกแบบระบบป้องกันกระแสลัดวงจรเพื่อใช้งานควบคู่กับเครื่องแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรง โดยการออกแบบให้เป็นอิสระต่อกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อตกลงส าคัญที่ว่า เมื่อนักศึกษาท าการทดลองในวิชา
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ใบงานที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในการทดลอง จ านวน 5 ครั้ง ถ้านักศึกษา
ต่อลัดวงจร ก่อนที่ฟิวส์หลอดแก้วจะขาดเสียหาย ให้วงจรระบบป้องกันกระแสลัดวงจรท าการตัดตอนเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงออกไปเสียก่อน เพื่อป้องกันการสูญเสียฟิวส์หลอดแก้ว ซึ่งมีโครงสร้างหลักการท างานระบบควบคุมการป้องกันกระแส
ลัดวงจร ตามรูปท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  ไดอะแกรมระบบควบคุมการป้องกันกระแสลัดวงจร 
 

 

  หลักการท างานของวงจรระบบป้องกันกระแสลัดวงจรส าหรับเครื่องจ่ายไฟตรง อาศัยหลักการออกแบบการท างานจาก
หลายทฤษฎี เช่น วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรทรานซิสเตอร์สวิทซ์ วงจรเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าแบบฮอลล์ (Hall effect sensor) 
วงจรการต่อใช้งานโซลิดสเตทรีเลย์ เป็นต้น องค์ประกอบการเช่ือมโยงของวงจรสรุปภาพรวมตามโครงสร้างหลักการท างานของ
ระบบควบคุมการป้องกันกระแสลัดวงจรต่อร่วมกับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 0-30 ดีซี (Vdc) โดยเริ่มต้นจากบล็อค
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ (AC Line) ที่เป็นอุปกรณ์หลักต่อเข้าชุดควบคุมการตัดตอนของแหล่งจ่ายไฟตรงแบบปรับค่าได้ 0-30 
ดีซี (Vdc) ตามรูปที่ 7(a) อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการท างาน คือ โซลิตสเตทรีเลย์ (Solid State Relay) ป้อนเข้าบล็อคชุดวงจร
เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า ตามรูปภาพท่ี 7(b) ของระบบควบคุมการลัดวงจร Control Unit เพื่อท าการตรวจสอบสัญญาณปริมาณการ
ไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าชุดควบคุม 2 สถานะ คือ 1. สัญญาณการท างานในสภาวะปกติ และ 2. สัญญาณการท างานในสภาวะการ
ต่อลัดวงจร (กระแสจะไหลในปริมาณที่สูงมาก) เพื่อประมวลและตัดสินใจส่งสัญญาณควบคุมออกมาสั่งตัดการท างานของเครื่อง
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แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับค่าได้ 0-30 ดีซี (Vdc) ที่ต่อใช้งานอยู่ ถ้าปลายทาง Output เกิดการลัดวงจรจะท าให้ปริมาณ
การไหลของกระแสไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วยวงจรควบคุมการลัดวงจร Control Unit ก็จะส่งสัญญาณมาตัดไฟฟ้า 220 โวลต์ ของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง DC Power Supply ออกเพื่อป้องกันฟิวส์หลอดแก้วขาดเสียหาย  
 

(a)         (b) 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 7  วงจรควบคุมกระแสลัดวงจร Control Unit (a) เป็นวงจรชุดควบคุม และ (b) วงจรเซนเซอร์กระแสไฟฟ้า 

 
ส าหรับวงจรควบคุมกระแสลัดวงจร Control Unit ภายในประกอบไปด้วย 1. วงจรเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าแบบฮอลล์                

(Hall effect sensor) เบอร์ IE4-L เป็นตัวเซ็นเซอร์กระแสท าหน้าที่ แปรค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าไปตามความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าหากความเข้มสนามแม่เหล็กมากแรงดันเอ้าท์พุตก็จะมากตามไปด้วย ผลต่างของแรงดันนี้น าสัญญาณมาใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจจับและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ โดยวงจรไฟฟ้าถ้าเกิดการลัดวงจรขึ้น จะท าให้มีปริมาณการไหลของ
กระแสไฟฟ้ามาก เมื่อกระแสไหลมากจะท าให้ฮอลล์เอ็ฟเฟ็คเซ็นเซอร์ สร้างสนามแม่เหล็กเข้มข้นขึ้นมากตามและแรงดันที่เอ้าท์พุตจะ
มากตามไปด้วย หากน าสัญญาณจากฮอลล์เอ็ฟเฟ็คเซ็นเซอร์นี้มาผ่าน 2. วงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบกลับเฟส (Inverting voltage 
comparator) ที่มีอุปกรณ์หลักคือ ออปแอมป์ (Operation Amplifier) เบอร์ LM741 โดยน าขา อินพุตไม่กลับเฟส (Non-inverting) 
ขา 3 ต่อลงกราวด์ (GND) หรือ 0 โวลต์ เป็นแรงดันอ้างอิง ส่วนขา อินพุตกลับเฟส (inverting) ขา 2 ต่อเข้าที่ศักดิ์บวก (+) ของเครื่อง
จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) และเอ้าต์พุตของฮอลล์เอ็ฟเฟ็คเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจจับปริมาณระดับแรงดันไฟฟ้า ถ้าขา 
อินพุตกลับเฟส (inverting) ขา 2 มีแรงดันมากกว่า 0 โวลต์ ที่เอ้าท์พุตของออปแอมป์จะมีค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกมาที่เอ้าท์พุตขา 6 
ของออปแอมป์ ประมาณ 9 โวลต์ และถ้าขา 2 มีแรงดันเท่ากับ 0 โวลต์ หรือเท่ากับสภาวะการลัดวงจรที่เอ้าท์พุตของออปแอมป์จะมีค่า
แรงดันไฟฟ้าออกมาที่ขา 6 ของออปแอมป์ ประมาณ 0 โวลต์ น าสัญญาณที่ได้ผ่าน 3. วงจรออปโตคัปเปลอร์ Opto Couplers เบอร์ 
TLP521 ที่เป็นวงจรขยายกระแสไฟฟ้าแบบอิสระ (Independent Amplifier Circuit) ขยายสัญญาณให้มีระดับกระแสเท่าที่ค านวณ
และออกแบบมีค่า IB เท่ากับ = 500 มิลลิแอมป์ ป้อนเข้าที่ 4. วงจรทรานซิสเตอร์สวิทซ์ เพื่อใช้เป็นสัญญาณควบคุมการท างานของ   
โซลิดสเตทรีเลย์ เมื่อน าสัญญาณจากขา 3 ของออปโต้คัปเปลร์ (TLP521) ป้อนเข้าที่ขาเบส (Base) ของทรานซิสเตอร์ Q1 เบอร์ 
2SC458 เพื่อเป็นการไบอัสให้ทรานซิสเตอร์น ากระแส และเมื่อทรานซิสเตอร์น ากระแสแล้วจะมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน R8 และ 
LED2 ไปไบอัสเข้าที่ขาคอลเลคเตอร์ (Collector) ของทรานซิสเตอร์ Q1 เบอร์ 2SC458 ครบวงจรที่ขาอิมิตเตอร์ (Emitter) จะท าให้
ศักดิ์แรงดันทางไฟฟ้าที่ตกคร่อมขาคอลเลคเตอร์ (Collector) และขาอิมิตเตอร์ (Emitter) มีค่าประมาณ 0 โวลต์ สัญญาณจากจุดนี้
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น าไปผ่าน 5. วงจรควบคุมการท างานไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ (Control Signal) ที่มีโซลิดสเตทรีเลย์ เบอร์ SSR-40 DA                     
เป็นอุปกรณ์หลักในการตัดต่อ ของเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supple)  

3. ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองป้องกันกระแสลัดวงจร จากการทดสอบระบบป้องกันกระแสลัดวงจรในเบื้องต้น 
เพื่อต้องการค้นหาขอ้มูล เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการออกแบบวงจร จึงเริ่มด าเนินการโดยการใช้วิธีการจ าลอง (Simulator) เพื่อลด
ความเสียหายและการสูญเสียอุปกรณ์การทดลอง และอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบและทดลอง ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป พีซมิ 
PSIM for Power Electronics ทดสอบในสภาวะการท างานปกติของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ในขณะเปดิและปิดเครื่อง จากนั้น 
น าผลลัพธ์ท่ีได้จากการจ าลองมาใช้ประกอบกับการทดสอบจริงตรงทางเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและใช้
ออสซิลโลสโคป วัดรูปสญัญาณ ac input voltage of transformer จากการทดลองได ้ตามรูปที่ 8 และ ตามรูปท่ี 9  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 รูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับของ 
          แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในสภาวะ 
          การท างานปกติ 

 รูปที่ 9 รูปสัญญาณกระแสไฟฟ้ากระแสสลับของ  
         แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในสภาวะ 
         การท างานปกต ิ

จากนั้นท าการทดสอบการต่อลัดวงจร (Short circuit) ที่เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ในระยะเวลาช่วงสั้น ประมาณ 5 
วินาที น าผลลัพธ์ท่ีได้จากการจ าลองน ามาใช้ประกอบกับการทดสอบจริงของทางเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าและใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูป
สัญญาณ Output DC voltage จากการทดลองได้ ตามรูปที่ 10 และสัญญาณ Output DC current ตามรูปที่ 11  

 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 10 รูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของ 
          แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในสภาวะ 
          การต่อลัดวงจร (Short circuit) 

  
รูปที่ 11 รูปสัญญาณกระแสไฟฟ้ากระแสตรงของ 
          แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในสภาวะ 
          การต่อลัดวงจร (Short circuit) 
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เมื่อท าการคิด ค านวณ และวางแผนในการออกแบบวงจรระบบป้องกันกระแสลัดวงจร พร้อมทั้งจ าลองการท างาน 
(Simulation) ของวงจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงท าการทดลอง และทดสอบวงจรระบบป้องกันกระแสไฟตรง ในส่วนของวงจร
ควบคุมและทดสอบความไวในการตัดตอนกระแส พบว่า วงจรควบคุมระบบป้องกันกระแสลัดวงจรใช้เวลาในการตัดตอน
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ควบคุม ขณะลัดวงจรด้วยเวลา 10 มิลลิวินาที ตามรูปที่ 12 ซึ่งตัดตอนได้เร็วมาก และวงจรควบคุมระบบ
ป้องกันกระแสลัดวงจรใช้เวลาในการกลับมาท างานสู่สภาวะปกติด้วยเวลา 90 มิลลิวินาที ตามรูปท่ี 13   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 แสดงสัญญาณทดสอบความไวในการตัดตอน 
          กระแสไฟฟ้าขณะลัดวงจร ของเครื่องป้องกัน 
          กระแสลัดวงจร 

 รูปที่ 13 สัญญาณความไวในการตัดตอนกระแสไฟฟ้า 
      ขณะยกเลิกการลัดวงจร ของเครื่องป้องกัน 

            กระแสลัดวงจร 
 
ส าหรับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงที่เครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ในขณะลัดวงจร 

แสดงตามรูปที่  14 และภาพสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงที่ เครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply)                   
ของแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง ในขณะยกเลิกการลัดวงจร ใช้เวลา 25 มิลลิวินาที แสดงตามรูปที่ 15   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 แสดงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง 
            ในขณะลัดวงจร ของเครื่องจ่ายไฟตรง 

 รูปที่ 15 แสดงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง 
           ในขณะยกเลิกการลัดวงจรของเครื่อง 
           จ่ายไฟตรง  
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ส่วนสัญญาณกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงในขณะลัดวงจร แสดงตามรูปที่ 16 และท้ายสุดในการทดสอบแสดงภาพสัญญาณ
ของกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลง ในขณะยกเลิกการลัดวงจร แสดงตามรูปที่ 17 เช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปที่ 16 แสดงสัญญาณกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลง 
              ในขณะลัดวงจร 

 รูปที่ 17 แสดงสัญญาณกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลง 
           ในขณะยกเลิกการลัดวงจร 

 
เมื่อท าการออกแบบวงจรและทดลองสัญญาณของระบบควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการประกอบชุดป้องกัน

กระแสลัดวงจรขึ้น จากนั้นจึงน าไปประเมินการทดสอบการท างานด้วยการลัดวงจร 100 ครั้ง พบว่า วงจรป้องกันกระแสลัดวงจร 
เครื่องแรก (Version 1) ท างานผิดพลาด 5 ครั้ง จึงประเมินประสิทธิภาพการท างานเท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ วงจรป้องกันกระแส
ลัดวงจรเครื่องแรก(Version 1) ถูกออกแบบมาโดยใช้ รีเลย์ (Relay) เป็นตัวควบคุมการตัดตอนของเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง (DC Power Supply) ด้วยคุณลักษณะของ รีเลย์ (Relay) ที่มีโครงสร้างภายในเป็นขดลวดเหนี่ยวน าหรือที่เรียกว่า 
คอยล์ (Coil) ภายในคอยล์จะมีค่าความต้านทานภายในเมื่อป้อนแรงดันเพื่อต้องการให้รีเลย์ท างาน คอยล์จะสร้างสนามแม่เหล็ก
เพื่อดูดให้หน้าสัมผัสเกิดการตัดและต่อวงจร และหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะเมื่อเกิดการสัมผัสตัดต่อจะท าให้หน้าสัมผัสสึกหรอและเกิด
ค่าความต้านทานขึ้นท าให้น ากระแสไฟฟ้าได้ไม่ดี และที่ส าคัญในการป้อนแรงดันเพื่อให้คอยล์ท างานสร้างสนามแม่เหล็ก จ าเป็น
จะต้องอาศัยเวลาในการรอให้สนามแม่เหล็กมีความเข้มของสนามแม่เหล็กก่อนหน้าสัมผัสถึงจะท างาน ท าให้ต้องใช้เวลาในการตัด
ต่อวงจรช้าลง เมื่อน ามาใช้ในการวิจัยจึงเกิดความผิดพลาดในการท างานของวงจรป้องกันกระแสลัดวงจรเครื่องแรก  (Version 1)                    
เมื่อประเมินผลออกมาแล้วไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ความต้องการลดการสูญเสียฟิวส์หลอดแก้ว 100 เปอร์เซ็นต์ 
เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในเปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้วในขณะเวลาที่ท าการสอนวิชาปฏิบัติการ  

จากนั้น จึงท าการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมขึ้นใหม่  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด กล่าวคือ ต้องการลด                   
การสูญเสียฟิวส์ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงออกแบบและพัฒนานวัตกรรมขึ้นใหม่ เป็นวงจร ชุดที่พัฒนาขึ้นใหม่ คือ วงจรป้องกันกระแส
ลัดวงจรชุดที่สอง (Version 2) โดยการศึกษาอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ช่วยลดเวลาในการตัดต่อของหน้าสัมผัสของรีเลย์ 
เพื่อให้การตัดตอนของฟิวส์ขณะลัดวงจรท าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่ือโซลิดสเตทรีเลย์ (Solid State 
Relay) อุปกรณ์ชนิดนี้ท าหน้าที่เป็นสวิทซ์ที่ไม่ใช้หน้าสัมผัสในการตัดต่อวงจรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีของ เซมิคอนดัคเตอร์  
(Semiconductor) ที่ไม่มีส่วนเคลื่อนที่ จึงไม่มีเสียงในขณะเวลาตัดต่อของหน้าสัมผัส ใช้งานนาน ๆ จะไม่เกิดความร้อนสะสมและท าให้
อุปกรณ์ตัดต่อท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงเลือกใช้โซลิดสเตทรีเลย์ เบอร์                
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SSR-40 DA ยี่ห้อ FOTEH รองรับกระแสได้สูงสุด 40 A เหตุผลที่เลือกใช้เบอร์นี้ เพราะมีอินพุตควบคุม (A1,A2) ที่ระดับแรงดัน 3-32 Vdc                 
เอ้าต์พุต 24-380 Vac เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ ที่มีช่วงแรงดันอินพุตในการควบคุมกว้าง และเอ้าต์พุตที่อยู่ในช่วงใช้งานซึ่งตรงกับวงจรที่
ออกแบบ และที่ส าคัญคือ ราคาไม่แพง หาซื้อได้ในร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จึงน ามาใช้ทดแทน รีเลย์ ความแตกต่างของการ
ออกแบบวงจรป้องกันกระแสลัดวงจรเครื่องแรก (Version 1) ตามรูปที่ 18 และชุดที่สอง (Version 2) ตามรูปที่ 19 เครื่องแรกออกแบบ
โดยใช้รีเลย์ (Relay)ในการตัดต่อ ซึ่งการตัดต่อจะตัดส่วนที่เป็นเอ้าต์พุตของเครื่องควบคุมกระแสลัดวงจรออกเท่านั้น เครื่องจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง (DC Power Supply) ยังคงเปิดใช้งานอยู่เป็นปกติ ถ้านักศึกษาต่อลัดวงจรไม่สังเกตจะไม่ทราบว่าต่อลัดวงจร ส าหรับวงจร
ป้องกันกระแสลัดวงจรชุดที่สอง (Version 2) เป็นการพัฒนาขึ้นจากการใช้รีเลย์เป็นการใช้โซลิดสเตทรีเลย์  (Solid State Relay)               
ท าให้เกิดความไวในการตัดต่อและมีเสถียรภาพสูงกว่า ถ้านักศึกษาต่อลัดวงจรจะทราบทันทีว่าต่อวงจรผิด เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร
ชุดที่สอง (Version 2) จะตัดเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ออก เพื่อป้องกันฟิวส์ขาดและช่วยยืดอายุการใช้งาน                       
ที่ตัวเครื่องจะมีหลอดไฟโชว์เตือนสถานะการต่อลัดวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    รูปที่ 18 แสดงการทดสอบการลัดวงจร จ านวน 100 ครั้ง 

              ของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรเครื่องแรก 
              (Version1) 

  
รูปที่ 19 แสดงการทดสอบการลัดวงจร จ านวน 100 ครั้ง 
           ของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
            (Version2) 

 
จากนั้นจึงน าไปทดสอบเหมือนครั้งแรกเหมือนกับ (Version 1) โดยการลัดวงจร 100 ครั้ง เช่นเดียวกัน ผลปรากฏว่า               

ทั้ง 100 ครั้ง เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรที่พัฒนาขึ้นใหม่ (Version 2) สามารถตัดเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power 
Supply) ได้ทั้ง 100 ครั้ง จึงประเมินประสิทธิภาพการท างานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักที่ก าหนดไว้ 
ตามภาพของการทดสอบเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร ที่พัฒนาขึ้นใหม่ (Version 2) ในสภาวะการท างานปกติและสภาวะการต่อลัดวงจร  

4. ผลลัพธ์จากการใช้งานจริง เมื่อท าการทดสอบสภาวะการท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว กล่าวคือ เครื่องป้องกัน
กระแสลัดวงจรสามารถตัดตอนเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยรูปที่ 20 เป็น
ผลลัพธ์การต่อวงจรในสภาวะการท างานปกติ และสภาวะการต่อลัดวงจร ตามรูปท่ี 21 ผู้วิจัยจึงน าเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรที่ 
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รูปที่ 20 แสดงสภาวะการท างานปกติ 

  

รูปที่ 21 แสดงสภาวะการลัดวงจร 

พัฒนาขึ้นใหม่ (Version 2) น าไปทดลองการใช้งานจริงในวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ตามรูปที่ 22 พร้อม
ทั้งจัดท าการประเมินผลการใช้งาน และจัดท าฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยในวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ประจ าปี
การศึกษา 2563 ซึ่งได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ จ านวนฟิวส์ขาดเป็นศูนย์ งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จ โดยที่ไม่สูญเสียฟิวส์หลอดแก้ว
เลย และไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้วในขณะท าการสอนปฏิบัติการ ผลการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรง
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลเสนอต่อหน่วยงาน เพื่อจัดท าเป็นรายงาน
การประกันคุณภาพทางการศึกษา (QA) และรายงานการวิจัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 22 แสดงภาพการน าเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร 
                น าไปใช้งานในวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
                เบื้องต้นจริง และได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ 

 รูปที่ 23 แสดงการลดการสูญเสียฟิวส์หลอดปแก้ว จ านวน  
            840 ตัวต่อปีงบประมาณ หรือประหยัดงบประมาณ 
            แผ่นดิน = 5,880 บาท ต่อปีงบประมาณ 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบป้องกันกระแสลัดวงจรส าหรับเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ  ที่มาของปัญหาเกิดจาก 
เครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ไม่มีระบบป้องกันการลัดวงจร ประกอบกับนักศึกษาไม่มีประสบการณ์การทดลองและการใช้งาน
เครื่องมือวัดไฟฟ้ามาก่อน ท าให้เกิดการต่อวงจรผิดวิธี หรือเรียกว่า การลัดวงจร เพื่อให้การเรียนการสอนราบรื่น จึงศึกษาและ
พัฒนาระบบป้องกันกระแสลัดวงจรขึ้นใช้ร่วมกับเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง หลักการเกิดจากการบูรณาการ แนวคิด 
วิเคราะห์ขึ้นจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1.วงจรเปรียบเทียบแรงดัน 2.วงจรทรานซิสเตอร์สวิทซ์ 3.วงจรเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า
แบบฮอลล์ (Hall effect sensor) และ 4.วงจรการต่อใช้งานโซลิดสเตทรีเลย์ การทดลอง พบว่า เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร                  
ที่ออกแบบเครื่องแรก (Version1) ใช้รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์หลักในการตัดตอนแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power 
Supply) ด้วยคุณสมบัติที่จ ากัดของอุปกรณ์ท าให้ประสิทธิภาพการท างานมีความผิดพลาด เมื่อท าการทดสอบการท างานด้วยวิธี
ลัดวงจรที่เอ้าต์พุท จ านวน 100 ครั้ง พบว่า มีความผิดพลาด 5 ครั้ง ประเมินประสิทธิภาพการท างานได้เท่ากับ 95% ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย จึงปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมขึ้นใหม่ เป็นเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรที่ออกแบบชุดที่ 2 (Version2) โดยใช้
โซลิดสเตทรีเลย์ (Solid State Relay) เป็นอุปกรณ์หลักในการตัดตอนเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) 
ด้วยโซลิดสเตทรีเลย์ (Solid State Relay) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเซมิคอนดัคเตอร์ (Semiconductor) ไม่มีเสียงในขณะเวลา
ตัดต่อของหน้าสัมผัส ไม่เกิดความร้อนสะสม อุปกรณ์ตัดต่อท างานได้รวดเร็ว ผลจากการทดลองสามารถตัดตอนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง (DC Power Supply) ในขณะลัดวงจรด้วยความเร็ว 10 มิลลิวินาที ซึ่งตัดตอนได้เร็วมาก และสามารถกลับคืนสู่สภาวะ
ปกติด้วยเวลา 90 มิลลิวินาที เมื่อน ามาทดสอบการท างานด้วยวิธีลัดวงจรที่เอ้าต์พุท จ านวน 100 ครั้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การท างาน ผลการทดสอบ พบว่า ทั้ง 100 ครั้ง สามารถตัดตอนเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ได้ทั้ง 100 
ครั้ง ประเมินประสิทธิภาพการท างานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ จึงน าไปท าการทดสอบใช้งานจริงใน
วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น และจัดท าการประเมินผลการใช้งาน พบว่า เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรที่ออกแบบชุด
ที่ 2 (Version2) สามารถช่วยท าให้ฟิวส์ขาดเป็นศูนย์ ตามรูปที่ 24 งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จ โดยที่ไม่สูญเสียฟิวส์หลอดแก้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 24 กราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องป้องกันกระแสลดัวงจร 
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ตารางที ่1  ข้อมูลการประเมินผลการใช้งานเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรในการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 

นักศึกษา (ภาควิชา) จ านวนกลุ่ม 
วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น ปีการศึกษา 2563 

บันทึกการใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
ต่อรวมเคร่ืองป้องกันกระแสลัดวงจร 

  คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 คร้ังท่ี5 
  ปกต ิ เสีย ปกต ิ เสีย ปกต ิ เสีย ปกติ เสีย ปกต ิ เสีย 

วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 
 (51.62) (51.62) 0 (51.62) 0 (51.62) 0 (51.62) 0 (51.62) 0 
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 

 (48.38) (48.38) 0 (48.38) 0 (48.38) 0 (48.38) 0 (48.38) 0 
โดยรวม 31 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0 

 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบป้องกันกระแสลัดวงจรส าหรับเครื่องจ่ายไฟตรง ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เบื้องต้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปผลการวิจัย พบว่า              
เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรที่ใช้ต่อร่วมกับเครื่องแหล่งจ่ายไฟตรงในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น เมื่อน ามาทดลอง
การใช้งานในวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นแล้ว สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันกระแสลัดวงจร 
100 เปอร์เซ็นต์ ตรงตามจุดประสงค์ของการศึกษาวิจัย และเป็นประโยชน์มากต่อการบริหารจัดการในวิชาปฏิบัติการ โดยลดเวลา
เปลี่ยนฟิวส์หลอดแก้วในเวลาท าการสอน ลดการสูญเสียฟิวส์หลอดแก้วในการลงปฏิบัติการ  ประมาณ 840 ตัวต่อปีงบประมาณ 
ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดซื้อฟิวส์หลอดแก้ว ประมาณ 5,880 บาทต่อปีงบประมาณ ช่วยยืดอายุการใช้งานของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง และช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากนักศึกษา เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของหน่วยงาน 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบป้องกันกระแสลัดวงจรของเครื่องจ่ายไฟตรงแบบทั่วไปในห้องปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องนี้มี
จุดเริ่มต้นจากงานวิจัยของปีที่ผ่านมาเป็นงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางปฏิบัติการเชิงรุกในวิชา วฟ.203 ปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนหนึ่งของ
รายงานการวิจัย (หน้า 111) พบว่า นักศึกษาท่ีลงปฏิบัติการในปี 2562 ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า เครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  
(DC Power Supply) ฟิวส์ขาดบ่อยมาก และเสียเวลามากในการเปลี่ยนฟิวส์ ท าให้การทดลองหยุดชะงักลงไม่ต่อเนื่อง อยากให้
ทางผู้ด าเนินการช่วยปรับปรุง แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน จากสถิติในรายงานวิจัย พบว่า นักศึกษาทั้งหมด จ านวน 93 คน คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี จ านวน 50 คน คิดเป็น 53.8 เปอร์เซ็นต์ และเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรม               
อุตสาหการ จ านวน 43 คน คิดเป็น 46.2 เปอร์เซ็นต์ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องฟิวส์ขาดบ่อยมาก
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อย่างเร่งด่วน จ านวน 57 คน คิดเป็น 61.3 เปอร์เซ็นต์ และไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 36 คน คิดเป็น 38.7 เปอร์เซ็นต์ เกินกว่า
ครึ่งของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงน าประเด็นปัญหานี้ขึ้นมาเป็นตัวตั้ง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการบูรณาการ
สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรใช้ควบคู่ไปกับเครื่องแหล่งจ่ายไฟตรง              
(DC Power Supply) ในวงจรยุคเริ่มต้นของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร (Version 1) พบว่า ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง                        
แต่จุดประสงค์หลักของผู้วิจัย คือต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการสูญเสียฟิวส์หลอดแก้ว (ซึ่งจะช่วยประหยัด
งบประมาณแผ่นดินไปอีกทางหนึ่งด้วย) และช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนฟิวส์ในเวลาท าการสอนปฏิบัติการ และถ้าเครื่องแหล่งจ่าย
ไฟตรงไม่เกิดการเสียหายแล้ว จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจ่ายไฟตรงจากการถอดประกอบเครื่องจ่ายไฟตรงไปได้มาก 
งานวิจัยนี้ ช่วยหน่วยงาน และรัฐบาลประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 5,880 บาท ต่อปีงบประมาณ หรือลดการสูญเสียฟิวส์หลอดแก้ว
ได้ 840 ตัว ต่อปีงบประมาณ สรุปว่า ผลการวิจัยนี้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งได้นวัตกรรม
เป็นเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร ที่มีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ และส าหรับข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเพียง
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื่องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ถ้าสาม ารถน า              
องค์ความรู้ในเรื่องนี้ น าไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้งานยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศ จะช่วยประหยัดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และงบประมาณแผ่นดินไปได้มาก ถึงมากที่สุด เป็นต้นแบบให้หน่วยงาน
อื่น ๆ สามารถพัฒนาไปใช้งานได้ในรูปแบบ R2R ต่อไป และสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกล่าวถึงงานวิจัยในแบบฉบับนี้ “ถึงแม้ว่า งานวิจัยนี้ 
จะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าทันสมัยมากนัก แต่ผู้วิจัย ขอน้อมน าหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 น้อมน ามาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการแก้ไขปัญหาภายในของเราเอง เพื่อเป็นการ 
“พึ่งพาตนเอง” ให้ได้มากที่สุด” 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อาร์รี และคณะด าเนินการในส่วนต่าง ๆ 
ของห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนนักศึกษาทุกคนที่ให้เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย อีกทั้งต้อง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าวิชา วฟ .203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น รองศาสตราจารย์ ดร .นรินทร์ วัฒนกุล                      
ที่ให้การอนุเคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคนิค วิธีการ และเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ประกอบการศึกษาวิจัย และช้ีแนะแนวทางในการ
ด าเนินการ สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร .ธีร เจียศิริพงษ์กุล และท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ให้ความอนุเคราะห์
สนับสนุนเพื่ออ านวยความสะดวกเรื่องอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาประสิทธิภาพของกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอลต่อการชะล้างสีฮีมาท็อกไซลินและ             
อีโอซิน ออกจากเนื้อเยื่อหนูทดลอง 
The Study of Efficiency of Hydrochloric Acid Ethanol for Decolorization of 
Hematoxylin and Eosin Stained Rat Tissues 
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งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol ในการชะล้างสี 
Hematoxylin and eosin (H&E) ออกจากสไลด์เนื้อเยื่อหนูทดลอง โดยเตรียมตัวอย่างสไลด์เนื้อเยื่อท้ังหมด 12 ชนิด จากหนูแรท 
น ามาย้อมด้วยสี H&E และเก็บตัวอย่างสไลด์ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงน าสไลด์นั้นไปชะล้างสี H&E ออกด้วยน้ ายา 
1% Hydrochloric acid ethanol ที่เวลา 2, 4, 6, 8 และ 10 นาที จากนั้นถ่ายภาพท่ีก าลังขยาย 100 เท่า ในต าแหน่งท่ีมีลักษณะ
องค์ประกอบของเซลล์คล้ายกัน แล้วน าไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Fiji ImageJ เพื่อศึกษาปริมาณของสี H&E ที่หลงเหลืออยู่และ
ค านวณหาเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการชะล้างสี H&E ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่าน้ ายาชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการชะล้างสี 
H&E ออกจากเนื้อเยื่อแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่น้ ายามีประสิทธิภาพดีที่สุดในการชะล้างสี H&E ได้แก่ เนื้อเยื่อกลุ่ม ผิวหนัง 
หัวใจ สมอง และอัณฑะ ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยในการชะล้างสี H&E ออกเพียง 2 นาที กลุ่มที่น้ ายามีประสิทธิภาพระดับปานกลางในการ
ชะล้างสี H&E ได้แก่ เนื้อเยื่อกลุ่ม ตับ ไต กระเพาะอาหาร และปอด ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยในการชะล้างสี H&E ออก 9.5 นาที และกลุ่มที่
น้ ายามีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในการชะล้างสี H&E ได้แก่ เนื้อเยื่อกลุ่ม ล าไส้เล็ก ม้าม รังไข่ และตับอ่อน ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยในการ             
ชะล้างสี H&E ออกมากกว่า 10 นาที ทั้งนี้ไม่พบว่าเนื้อเยื่อเกิดความเสียหายหรือหลุดลอกออกจากสไลด์จากการชะล้างสี H&E ด้วย
น้ ายาชนิดนี้ 1% Hydrochloric acid ethanol มีประโยชน์ในงานด้านจุลพยาธิชีววิทยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้นักวิจัย
สามารถใช้สไลด์แผ่นเดิมในการย้อมสีชนิดอื่นเพ่ือเพิ่มข้อมูลและเพิ่มความถูกต้องในการแปลผลทางจุลพยาธิชีววิทยาได้ 

                                                           
1คลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 10400 
1Pathology Information and Learning Center, Department of Pathobiology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, 
Thailand, 10400 
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ค าส าคัญ: กรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล ชะล้างสี เนื้อเยื่อ ฮีมาท็อกไซลิน อีโอซิน 

 

Abstract  
The present study aimed to study the efficiency of 1% Hydrochloric acid ethanol for decolorization in 

Hematoxylin and Eosin (H&E) stained rat tissues. Twelve tissues from rat were stained with H&E and stored at 
room temperature for 7 days. The triplicate slides stained tissues were decolorized with 1% Hydrochloric acid 
ethanol at 2, 4, 6, 8 and 10 minutes and photographed at 100 magnification in the similar positions. The pictures 
were analyzed with Fiji ImageJ program to determine the remaining of H&E and the average time for 
decolorization of each tissues were calculated. The results showed the efficiency of the reagents into 3 different 
groups. The reagent is most effective in skin, heart, brain and testis tissues, with an average time of 2 minutes. 
The reagent is moderate effective in liver, kidney, stomach and lung tissues, with an average time of 9.5 minutes. 
The reagent is less effective in small intestine, spleen, ovary, and pancreas tissues, with more than 10 minutes. 
In addition, the reagent is not caused tissues damaging or tissues detachment from slide. This reagent is actually 
valuable in file of histopathology study which can use the same slide to stain with other staining in order to 
add more information and provide more accuracy for interpretation in histopathological study.  
 

Keywords: 1% Hydrochloric acid ethanol, Decolorization, Tissue, Hematoxylin, Eosin 

 

บทน า  
การศึกษาพยาธิสภาพของโรคด้วยวิธีการย้อมสีเนื้อเยื่อ ช่วยให้สามารถศึกษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเนื้อเยื่อไ ด้อย่าง

ชัดเจน  การย้อมสีเนื้อเยื่อที่นิยมใช้มากที่สุดในห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา คือ วิธี Hematoxylin & Eosin (H&E) เนื่องด้วย
กรรมวิธีการย้อมที่สะดวกและง่าย สามารถใช้อธิบายโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเนื้อเยื่อได้อย่างชัดเจน ซึ่ง สี Hematoxylin เป็นสีที่
ได้จากการสกัดจากพืช และถูกออกซิไดซ์ให้กลายเป็น Hematein โดยจะย้อมนิวเคลียสติดสีน้ าเงินเข้ม หรือ สีน้ าเงินอมม่วง และสี 
Eosin เป็นสีย้อมเรืองแสงสีแดง ได้จากการท าปฏิกิริยาของธาตุโบรมีน (Bromine) ซึ่งเป็นธาตุสีแดง กับฟลูออเรสซีน 
(Fluorescein) โดยจะย้อมไซโทพลาสซึมและเส้นใยต่าง ๆ ติดเฉดสีชมพูไปจนถึงสีแดง (Suvarna, Layton, & Bancroft, 2019) 

ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยมักจะตัดสไลด์เนื้อเยื่อต่อเนื่องติดต่อกันเป็นชุด ๆ และจะแบ่งสไลด์เนื้อเยื่อมาย้อมสี H&E                 
และสีพิเศษอื่น ๆ ตามที่ต้องการ เพื่อศึกษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเนื้อเยื่ อ หรือศึกษาการแสดงออกของโปรตีนด้วยเทคนิค                
อิมมูโนฮิสโตเค็มมิสทรี (Immunohistochemistry) และเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ (Immunofluorescence) เพราะการย้อม
สี H&E เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถระบุรายละเอียดในเชิงลึกของเนื้อเยื่อได้ทั้งหมด เนื่องจากการติดสีของโปรตีนต่าง ๆ ภายใน
เนื้อเยื่อจะขึ้นอยู่กับความจ าเพาะระหว่างสีที่ใช้ย้อมกับองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ เช่น การย้อมสีคอลลาเจน การย้อมสีด้วยการใช้
แอนติบอดี เป็นต้น ซึ่งพบปัญหาว่าแม้จะเป็นสไลด์เนื้อเยื่อต่อเนื่องกันแต่โครงสร้างที่พบก็มักแตกต่างกัน  จึงท าให้ยากในการแปล
ผลในบางเนื้อเยื่ออีกท้ังยังพบว่า ในหลายงานวิจัยมีสไลด์เนื้อเยื่อท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนจ ากัด ท าให้ไม่เพียงพอต่อการย้อมสีชนิดอื่น
เพื่อศึกษากลไกและรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดพยาธิสภาพในเนื้อเยื่อตามที่ต้องการได้  
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ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการชะล้างสีออกจากสไลด์เนื้อเยื่อที่ได้ย้อมสีไปแล้ว โดยการน าสไลด์เนื้อเยื่อ           
ซึ่งส่วนมากมักย้อมด้วยสี H&E มาชะล้างสีออกแล้วจึงน าไปย้อมด้วยสีพิเศษอื่น ๆ เพื่อศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อตามที่ต้องการ
ต่อไป แต่ทั้งนี้ในการชะล้างสีออกจากสไลด์เนื้อเยื่อนั้น ต้องระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสไลด์เนื้อเยื่อ และต้องค านึงถึงผลของ
การติดสีย้อมในการย้อมสีครั้งถัดไป (Ozawa & Sakaue, 2020) โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้น้ ายา 1% Hydrochloric acid 
ethanol เป็นตัวชะล้างสีย้อม H&E เนื่องจากเป็นน้ ายาที่นิยมใช้ในขั้นตอน Differentiation ของการย้อมสี H&E แบบ Regressive 
stain และไม่มีรายงานก่อนหน้าว่าท าให้เกิดความเสียหายให้กับสไลด์เนื้อเยื่อ (Cardiff, Miller, & Munn, 2014; Feldman & 
Wolfe, 2014; Small & Schultz, 1943) และมีรายงานว่าน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol สามารถชะล้างสี H&E                 
ในสไลด์เนื้อเยื่อกระเพาะอาหารและเต้านมได้ (Wang et al., 2019) ซึ่งคณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายา 1% 
Hydrochloric acid ethanol ในการชะล้างสี H&E ออกจากสไลด์เนื้อเยื่อแต่ละชนิด เนื่องจากเนื้อเยื่อแต่ละชนิดมีโครงสร้างและ
องค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี้หากรู้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการชะล้างสี H&E ออกจากสไลด์เนื้อเยื่อ อาจช่วยส่งเสริมให้การย้อม
สีใหม่บนสไลด์เนื้อเยื่อแผ่นเก่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหากสามารถน าสไลด์แผ่นเก่ามาย้อมสีใหม่ได้ตามต้องการจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย าในการแปลผลงานวิจัยมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสามารถศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อจากต าแหน่งเดยีวกนั
ได้ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางพยาธิวิทยา เช่น การผลิตชุดน้ ายา Decolorization และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
ศึกษาประสิทธิภาพในการชะล้างสี H&E ออกจากสไลด์เนื้อเยื่อแต่ละชนิดของหนูทดลอง 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงผังสรุปวิธีด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างอวัยวะหนู 

เตรียมตัวอย่างสไลด์ 

ย้อมสี H&E 

ชะล้างสี H&E 

ถ่ายรูป 

ถ่ายรูป 

วัดค่าความเขม้ส ี

- เก็บตัวอย่างสไลด์ไว้ 7 วัน 

- 1% Hydrochloric acid ethanol (กลุ่มทดสอบ) 
- น้ ากลั่น (กลุ่มควบคุม) 
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1. การเตรียมสไลด์ตัวอย่าง 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างจากอวัยวะต่าง ๆ ของหนูตัวเต็มวัย สายพันธุ์ Rattus norvegicus ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นิยม

ใช้ในการศึกษาวิจัย ภายใต้การอนุมัติจริยธรรมการใช้ซากสัตว์เพื่องานวิจัยในคลังข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ทางพยาธิวิทยา ทั้งหมด 
12 ตัวอย่าง ได้แก่ สมอง ปอด หัวใจ กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ตับ ตับอ่อน ไต ม้าม อัณฑะ รังไข่ และผิวหนัง น ามารักษาสภาพ
ตัวอย่างในน้ ายา 10% neutral buffered formalin เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง แล้วจึงน าตัวอย่างมาหล่อเป็นพาราฟินบล็อก
ด้วยกระบวนการ Tissue Processing และ Embedding จากนั้นน าตัวอย่าง  ่ห     ็ พาราฟฟินบล็อกแล้วมาตัดให้เป็นแผ่นบาง 
ความหนา 4 ไมโครเมตร ด้วยเครื่อง Rotary Microtome (รุ่น RM2125RTS, Leica) น าเนื้อเยื่อแผ่นบางไปลอยในน้ าอุ่นที่อุณหภูมิ 
35 องศาเซลเซียส  เพื่อให้เนื้อเยื่อแผ่ออก แล้วจึงช้อนเนื้อเยื่อแผ่นบางวางบน Glass slide ขนาด 25.4 x 76.2 มิลลิเมตร โดยตัด
ตัวอย่างละ 18 แผ่น รวมเป็นท้ังหมด 216 แผ่น และทิ้งไว้ให้แห้งสนิทที่อุณภูมิห้องเพื่อน าไปย้อมสีต่อไป 

2. การย้อมสี H&E 
การทดลองนี้ใช้วิธีการย้อมสีชนิด Mayer's Hematoxylin and eosin (Merck, Germany) โดยน าสไลด์ตัวอย่างที่แห้ง

สนิทแล้วมาอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วน าไปแช่ในโถน้ ายา Xylene 
3 โถ ที่เวลา 10, 5, 1 นาที ตามล าดับเพื่อละลายพาราฟินส่วนเกินออก แล้วเข้าสู่กระบวนการ Rehydration โดยน าไปแช่ในโถ 
100% แอลกอฮอล์, 95% แอลกอฮอล์, 70% แอลกอฮอล์ อย่างละ 2 โถ โถละ 1 นาที ตามล าดับ จากนั้นน ามาแช่ในน้ าประปา
ไหลผ่านเป็นเวลา 10 นาที เพื่อท าให้น้ าเข้าไปในเนื้อเยื่อ จากนั้นจึงน าไปย้อมสีโดยแช่ในโถน้ ายาสี Hematoxylin เป็นเวลา 8 นาที 
ชะล้างสีส่วนเกินออกในอ่างน้ าปะปาไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงย้อมสีทับด้วยสี Eosin-Phloxine B 1 นาที จากนั้นน าไปแช่
ในโถ 70% แอลกอฮอล์, 95% แอลกอฮอล์, 100% แอลกอฮอล์, Xylene อย่างละ 2 โถ โถละ 1 นาที ตามล าดับเพื่อเอาน้ าออก
และท าให้เนื้อเยื่อใสขึ้น แล้วจึงปิดทับด้วยน้ ายา Permount และแผ่นกระจก (Cover Glass) เพื่อท าเป็นสไลด์เนื้อเยื่อถาวร 
(Suvarna et al., 2019) 

3. การชะล้างสี H&E 
น าสไลด์เนื้อเยื่อถาวรที่ย้อมด้วยสี H&E มาแล้วเป็นเวลา 7 วัน ไปแช่ในโถน้ ายา Xylene ปล่อยทิ้งไว้จนแผ่นกระจกสไลด์

หลุดออกมาเอง จากนั้นน าไปแช่ในโถน้ ายา Xylene 3 โถ ที่เวลา 10, 5, 1 นาที ตามล าดับเพื่อละลายน้ ายา Permount แล้วจึง
น าไปแช่ในโถ 100% แอลกอฮอล์, 95% แอลกอฮอล์, 70% แอลกอฮอล์ อย่างละ 2 โถ โถละ 1 นาที ตามล าดับ และน ามาแช่ในโถ
น้ ากลั่นเป็นเวลา 1 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมในการชะล้างสี H&E ต่อไป น าสไลด์เนื้อเยื่อกลุ่มทดสอบไปชะล้างสี H&E โดยแช่ใน
โถน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol ที่เวลา 2, 4, 6, 8 และ 10 นาที อย่างละ 1 แผ่น โดยท าทั้งหมด 3 ซ้ า จากนั้นน าไป
ชะล้างในโถน้ ากลั่นเป็นเวลา 1 นาที ส าหรับสไลด์เนื้อเยื่อกลุ่มควบคุมแบบลบ (Negative control) จะแช่ในโถน้ ากลั่น แล้วจึงน า
สไลด์ทั้ง 2 กลุ่ม ไปแช่ในโถ 70% แอลกอฮอล์ , 95% แอลกอฮอล์, 100% แอลกอฮอล์, Xylene อย่างละ 2 โถ โถละ 1 นาที 
ตามล าดับเพื่อเอาน้ าออกและท าให้เนื้อเยื่อใสขึ้น แล้วจึงปิดทับด้วยน้ ายา Permount และแผ่นกระจกเพื่อท าเป็นสไลด์เนื้อเยื่อ
ถาวร 

4. การถ่ายภาพตัวอย่างสไลด์ 
ท าการถ่ายภาพสไลด์ตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์ (รุ่น CX33, Olympus) ที่ก าลังขยาย 100 เท่า ในต าแหน่งท่ีมีลักษณะ

องค์ประกอบของเซลล์คล้ายกัน โดยท าการปรับปริมาณแสงและความเปรียบชัด (Contrast) ให้เท่ากันในการถ่ายภาพตัวอย่างทุก
สไลด์ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าภาพตัวอย่างที่ได้มาประเมินความเสียหายของเนื้อเยื่อและวิเคราะห์หาพื้นที่ท่ีติดสีย้อม โดยการประเมินความเสียหาย

ของเนื้อเยื่อ มีเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินดังน้ี  
3 หมายถึง เนื้อเยื่อมีรอยพับหรือฉีกขาดหรือหลุดหายไประหว่างการทดสอบน้อยกว่าร้อยละ 10 
2 หมายถึง เนื้อเยื่อมีรอยพับหรือฉีกขาดหรือหลุดหายไประหว่างการทดสอบ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง 50 
1 หมายถึง เนื้อเยื่อมีรอยพับหรือฉีกขาดหรือหลุดหายไประหว่างการทดสอบมากกว่าร้อยละ 50 

ซึ่งใช้ผู้ประเมิน 3 คน แล้วจึงน าค่าคะแนนการประเมินท่ีได้มาแปลผลความเสียหายของเนื้อเยื่อ โดยการแปลความหมายคะแนน
เฉลี่ยในแต่ละระดับช้ัน ใช้สูตรค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน มีค่าเท่ากับ 0.67 

คะแนนเฉลี่ย 2.35 - 3.00 หมายความว่า เนื้อเยื่อไม่มีความเสียหาย หรือมีความเสียหายน้อยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.68 – 2.34 หมายความว่า เนื้อเยื่อมีความเสียหายระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.67 หมายความว่า เนื้อเยื่อมีความเสียหายมาก 

และการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่ติดสีย้อมจะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Fiji ImageJ แล้วค านวนค่าความเข้มสี (Intensity) ในแต่ละภาพ
จ านวน 3 ภาพจากสไลด์เนื้อเยื่อ 3 แผ่นต่อการทดลอง แล้วหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±SD) และท าการ
วิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบนัยส าคัญของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ด้วยโปรแกรม Prism 8 โดยใช้วิธี one-way ANOVA                   
ซึ่งก าหนดค่านัยส าคัญที่ p < 0.05 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เหมาะสมในการชะล้างสี H&E ออกจากสไลด์เนื้อเยื่อแต่ละ
กลุ่มจากค่าความเข้มสี 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการชะล้างสี H&E ออกจากตัวอย่างสไลด์เนื้อเยื่อแต่ละชนิดในช่วงเวลาต่างๆ 
จากผลการทดลองพบว่าการชะล้างสี H&E ด้วยน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol มีความสามารถในการชะล้างสี 

H&E ออกจากตัวอย่างสไลด์เนื้อเยื่อได้แตกต่างกัน โดยการทดลองในกลุ่มควบคุมที่ใช้น้ ากลั่นพบว่า น้ ากลั่นไม่สามารถชะล้างสี   
น้ าเงินอมม่วงจากน้ ายาสี Hematoxylin ได้ แตกต่างกับสีแดงอมชมพูจากน้ ายาสี Eosin-Phloxine B ซึ่งถูกชะล้างออกเกือบหมด
ในขั้นตอน Rehydration ด้วยแอลกอฮอล์ ดังแสดงในภาพที่ 2 และผลการทดลองพบว่า น้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol 
สามารถชะล้างสีน้ าเงินอมม่วงจากน้ ายาสี Hematoxylin ออกจากตัวอย่างสไลด์เนื้อเยื่อได้ที่ช่วงเวลาต่าง ๆ นอกจากนั้นพบว่า 
น้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol ไม่ส่งผลให้เนื้อเยื่อเกิดความเสียหายในทุกช่วงเวลาการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลด้วยการวัดความเข้มสีโดยใช้โปรแกรม Fiji ImageJ ค านวนค่าความเข้มสีจากสีน้ าเงินอมม่วงของน้ ายาสี 
Hematoxylin ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งก าหนดค่าความเข้มสีในกลุ่มควบคุมเป็นร้อยละ 100 และท าการ
วิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบนัยส าคัญของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ซึ่งพบว่า การชะล้างสีในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p < 0.0001) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ภาพที่ 2  แสดงผลการชะล้างสี H&E ออกจากตัวอย่างสไลด์เนื้อเยื่อแต่ละชนิดด้วยน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol                

ที่ระยะเวลา 0 (กลุ่มควบคุม), 2, 4, 6, 8 และ 10 นาที ที่ก าลังขยาย 100 เท่า (Scale bar= 100 m) 
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ตารางท่ี 1  แสดงการประเมินความเสียหายของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด หลังจากชะล้างด้วยน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol 
ที่ระยะเวลา 0 (กลุ่มควบคุม), 2, 4, 6, 8 และ 10 นาท ี
เวลา (นาที) 0 2 4 6 8 10 

ผิวหนัง 3 3 3 2.67 2.67 2.67 
หัวใจ 3 3 3 3 3 3 
สมอง 3 3 3 3 3 3 

อัณฑะ 3 3 3 3 3 3 
ตับ 3 3 3 3 3 3 
ไต 3 3 3 3 3 3 

กระเพาะอาหาร 3 3 3 3 3 3 
ปอด 3 3 3 3 3 3 

ล าไส้เล็ก 3 3 3 3 3 3 
ม้าม 3 3 3 3 3 3 
รังไข่ 3 3 3 3 3 3 

ตับอ่อน 3 3 3 3 3 3 
 
ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของพื้นท่ีที่ติดสีย้อมของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด หลังจากชะล้างด้วยน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol 

ที่ระยะเวลา 0 (กลุ่มควบคุม), 2, 4, 6, 8 และ 10 นาที 

เวลา (นาที) 0 2 
p-value 
(2 VS 0) 

4 
p-value 
(4 VS 0) 

6 
p-value 
(6 VS 0) 

ผิวหนัง 100±0.00 2.82±0.01 <0.0001 1.98±0.01 <0.0001 0.61±0.02 <0.0001 
หัวใจ 100±0.00 4.16±0.02 <0.0001 4.21±0.02 <0.0001 3.85±0.01 <0.0001 
สมอง 100±0.00 4.88±0.01 <0.0001 4.27±0.01 <0.0001 4.33±0.02 <0.0001 

อัณฑะ 100±0.00 9.62±0.02 <0.0001 8.62±0.02 <0.0001 7.17±0.02 <0.0001 
ตับ 100±0.00 17.90±0.02 <0.0001 11.25±0.02 <0.0001 10.38±0.01 <0.0001 
ไต 100±0.00 14.27±0.01 <0.0001 12.71±0.02 <0.0001 11.53±0.02 <0.0001 

กระเพาะอาหาร 100±0.00 17.74±0.03 <0.0001 16.65±0.02 <0.0001 10.92±0.02 <0.0001 
ปอด 100±0.00 18.21±0.02 <0.0001 17.62±0.02 <0.0001 16.28±0.02 <0.0001 

ล าไส้เล็ก 100±0.00 39.11±0.02 <0.0001 30.04±0.02 <0.0001 28.81±0.02 <0.0001 
ม้าม 100±0.00 38.96±0.01 <0.0001 38.22±0.02 <0.0001 38.39±0.02 <0.0001 
รังไข่ 100±0.00 44.07±0.02 <0.0001 42.68±0.02 <0.0001 42.39±0.03 <0.0001 

ตับอ่อน 100±0.00 53.38±0.02 <0.0001 51.49±0.01 <0.0001 52.33±0.02 <0.0001 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) แสดงร้อยละของพื้นที่ท่ีติดสีย้อมของเนื้อเยื่อแตล่ะชนิด หลังจากชะลา้งด้วยน้ ายา 1% Hydrochloric acid 
ethanol ทีร่ะยะเวลา 0 (กลุ่มควบคุม), 2, 4, 6, 8 และ 10 นาที 

เวลา (นาที) 0 8 
p-value 
(8 VS 0) 

10 
p-value 

(10 VS 0) 
ผิวหนัง 100±0.00 0.53±0.01 <0.0001 0.63±0.02 <0.0001 

หัวใจ 100±0.00 3.02±0.01 <0.0001 2.91±0.01 <0.0001 
สมอง 100±0.00 3.48±0.02 <0.0001 3.09±0.01 <0.0001 

อัณฑะ 100±0.00 5.13±0.02 <0.0001 3.73±0.02 <0.0001 
ตับ 100±0.00 9.48±0.02 <0.0001 8.74±0.02 <0.0001 
ไต 100±0.00 11.90±0.02 <0.0001 9.32±0.03 <0.0001 

กระเพาะอาหาร 100±0.00 13.43±0.03 <0.0001 9.40±0.02 <0.0001 
ปอด 100±0.00 13.50±0.02 <0.0001 9.40±0.03 <0.0001 

ล าไส้เล็ก 100±0.00 33.71±0.03 <0.0001 21.30±0.03 <0.0001 
ม้าม 100±0.00 34.14±0.02 <0.0001 27.58±0.02 <0.0001 
รังไข่ 100±0.00 42.35±0.02 <0.0001 39.05±0.02 <0.0001 

ตับอ่อน 100±0.00 45.77±0.02 <0.0001 48.11±0.02 <0.0001 
 

2. ผลการแบ่งกลุ่มเนื้อเยื่อตามประสิทธิภาพของน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol ในการชะล้างสี H&E 
ออกจากสไลด์เนื้อเยื่อแต่ละกลุ่ม 

หลังจากการค านวณค่าความเข้มสีที่ยังหลงเหลืออยู่ในสไลด์เนื้อเยื่อด้วยโปรแกรม Fiji ImageJ ดังแสดงในตารางที่ 2 
สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างจากการใช้เวลาในการชะล้างสี H&E ได้มากกว่าร้อยละ 90 (มีค่าความเข้มสีเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 
10) ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผิวหนัง หัวใจ สมอง และอัณฑะ พบว่า เนื้อเยื่อในกลุ่มที่ 1 ใช้เวลาในการชะล้างสี H&E ออก
โดยเฉลี่ยที่ 2 นาท ีกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ตับ ไต กระเพาะอาหาร และ ปอด ใช้เวลาในการชะล้างสี H&E ออกโดยเฉลี่ยที่ 9.5 นาที และ
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ล าไส้เล็ก ม้าม รังไข่ และตับอ่อน ใช้เวลาในการชะล้างสี H&E ออกโดยเฉลี่ยมากกว่า 10 นาที ซึ่งแสดงให้เห็นใน
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  การแบ่งกลุ่มสไลด์เนื้อเยื่อตามประสิทธิภาพในการชะล้างสี H&E ด้วยน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol เมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
กลุ่มที ่ ตัวอย่างสไลด์

เนื้อเยื่อ 
เวลาที่ใช้ในการชะล้างสี 
H&E ออกได้ร้อยละ 90 

(นาที) 

ค่าเฉลี่ยของเวลา 
ที่ใช้ในการชะล้างสี H&E 

ออกได้ร้อยละ 90 
(นาที) 

ประสิทธิภาพในการ
ชะล้างสี H&E 

(ร้อยละ) 

1 ผิวหนัง 
หัวใจ 
สมอง 
อัณฑะ 

2 
2 
2 
2 

2 ดีที่สุด 

2 ตับ 
ไต 

กระเพาะอาหาร 
ปอด 

8 
10 
10 
10 

9.5 ปานกลาง 

3 ล าไส้เล็ก 
ม้าม 
รังไข ่

ตับอ่อน 

>10 
>10 
>10 
>10 

มากกว่า 10 น้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol ในการชะล้างสี Hematoxylin 
and eosin ออกจากสไลด์เนื้อเยื่อแต่ละชนิดท าให้ทราบและสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. สีเฉดสีชมพูไปจนถึงสีแดงจากน้ ายาสี Eosin-Phloxine B ถูกชะล้างได้ด้วยแอลกอฮอล์ เนื่องจากสี Eosin สามารถ
ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ และน้ ากลั่นไม่สามารถชะล้างสีน้ าเงินเข้ม หรือ สีน้ าเงินอมม่วงจากน้ ายาสี Hematoxylin ได้ 

2. น้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol ไม่ส่งผลให้เนื้อเยื่อจ าพวกผิวหนัง หัวใจ สมอง อัณฑะ ตับ ไต กระเพาะ
อาหาร ปอด ล าไส้เล็ก ม้าม รังไข่ และตับอ่อน เกิดความเสียหายในทุกช่วงเวลาการทดลอง 

3. เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการชะล้างสี H&E ออกจากเนื้อเยื่อให้ได้มากกว่าร้อยละ 90 ในกลุ่มเนื้อเยื่อจ าพวก ผิวหนัง หัวใจ 
สมอง และอัณฑะ คือ 2 นาที ในกลุ่มเนื้อเยื่อจ าพวกตับ ไต กระเพาะอาหาร และปอด ใช้เวลาเฉลี่ยที่ 9.5 นาที และกลุ่มเนื้อเยื่อ
จ าพวกล าไส้เล็ก ม้าม รังไข่ และตับอ่อน ใช้เวลามากกว่า 10 นาที 

4. น้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol มีประสิทธิภาพในการชะล้างสี H&E ออกจากสไลด์เนื้อเยื่อจ าพวก ผิวหนัง 
หัวใจ สมอง และอัณฑะ ได้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพในชะล้างสี H&E ได้ในกลุ่มเนื้อเยื่อจ าพวกตับ ไต กระเพาะอาหาร และปอด                 
ในระดับปานกลาง และมีประสิทธิภาพในชะล้างสี H&E ได้ในกลุ่มเนื้อเยื่อจ าพวกล าไส้เล็ก ม้าม รังไข่ และตับอ่อน น้อยที่สุด  
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากสรุปผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol มีประสิทธิภาพในการชะล้างสี H&E ออกจาก

กลุ่มเนื้อเยื่อจ าพวกผิวหนัง หัวใจ สมอง และอัณฑะ ได้ดีที่สุด โดยใช้ระยะเวลาในการชะล้างสีออกเพียง 2.5 นาที ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเนื้อเยื่อผิวหนัง และหากต้องการชะล้างสีออกจากกลุ่มเนื้อเยื่อจ าพวกตับ ไต กระเพาะอาหาร และปอด 
จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 นาที โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดในเนื้อเยื่อตับ แต่น้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol             
ไม่สามารถชะล้างสีออกจากกลุ่มเนื้อเยื่อจ าพวก ล าไส้เล็ก ม้าม รังไข่ และตับอ่อน ได้ดีเท่าที่ควร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ozawa และคณะ (2020) ที่พบว่าสี Hematoxylin จะถูกชะล้างได้บางส่วนในสารละลายกรดอ่อน จึงอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมใน
การชะล้างสีออกจากเนื้อเยื่อกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังพบว่า น้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใน
เนื้อเยื่อในระดับโครงสร้าง แต่อาจจะต้องท าการศึกษายืนยันเพิ่มเติมว่าน้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol นี้ไม่มีการท าลาย
ในระดับโมเลกุลหรือโปรตีนท่ีเป็นแอนติเจน เพื่อประโยชน์ในการน าสไลด์เนื้อเยื่อไปย้อมต่อด้วยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเค็มมิสทรีหรือ
เทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสต์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ท าให้พบว่า น้ ายา 1% Hydrochloric acid ethanol มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการชะล้างสีออกจากเนื้อเยื่อบางจ าพวก ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มงานวิจัยที่ต้องการน าสไลด์เนื้อเยื่อที่ย้อมด้วยสี 
H&E กลับมาย้อมซ้ าด้วยสีชนิดใหม่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย าในการแปลผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถ
ศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อจากต าแหน่งเดียวกันได้ ทั้งนี้ยังตอบโจทย์กลุ่มงานวิจัยที่มีจ านวนสไลด์เนื้อเยื่อหรือมีบริเวณรอยโรคที่
ต้องการศึกษาจ ากัด สามารถช่วยลดต้นทุนในการท าวิจัยทางพยาธิวิทยาลงได้อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องท าการทดลองซ้ าหลายครั้ง
เพื่อเก็บตัวอย่างช้ินเนื้อจ านวนมาก ๆ และยังช่วยลดจ านวนขยะที่เกิดจากแผ่นสไลด์เนื้อเยื่อจากงานวิจัยทางพยาธิวิทยา แต่ทั้งนี้
หากต้องการน าสไลด์เนื้อเยื่อมาย้อมพิเศษทางอิมมูโนฮิสโตเค็มมิสทรี หรืออิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ หรือต้องการย้อมสีซ้ าหลายครั้ง 
ควรพิจารณาใช้สไลด์พิเศษ เช่น สไลด์ที่เคลือบด้วยสารเคลือบจ าพวก poly-L-lysine, silanes, epoxy resins หรือประจุไฟฟ้า 
เพื่อช่วยให้เนื้อเยื่อยึดเกาะบนสไลด์ได้ดียิ่งขึ้น (Huang, Gibson, Facer, Gu, & Polak, 1983) เพราะหากเนื้อเยื่อเกิดความ
เสียหาย หรือหลุดลอกออกจะท าให้ไม่สามารถแปลผลหรือแปลผลคาดเคลื่อนได้ 
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การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยชุดสีย้อมส าเร็จรูป
มาสซอนไตรโครม 
Study of the Optimum Time of Collagen Staining Method in Fibroblast Cells Using 
Masson Trichrome Dye Staining Kit 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์โดยใช้ชุดสีย้อม
ส าเร็จรูปมาสซอนไตรโครมและอะนิลีนบลู ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 2 ชนิด ได้แก่ V-79 (Chinese hamster lung fibroblast) และ 
CCD18-co (Human colon fibroblast) ที่เพาะเลี้ยงในถาดเพาะเลี้ยง 6 หลุม (6-well plates) จากนั้นท าการย้อมสีคอลลาเจน
ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ตามคู่มือชุดสีย้อมส าเร็จรูป Masson’s trichrome with aniline blue (Bio-Optica, Italy) เปรียบเทียบกับ
วิธีทีพ่ัฒนาโดยการเพิ่มเวลาในการย้อมสีในขั้นตอนการย้อม Masson aniline blue จาก 5 นาที เป็น 10 20 และ 30 นาที ผลการ
ทดลองพบว่า วิธีการในคู่มือชุดสีย้อมส าเร็จรูปที่ขั้นตอนการย้อม Masson aniline blue เป็นเวลา 5 นาที ไม่สามารถย้อมติด
คอลลาเจนได้ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทั้ง 2 ชนิด โดยพบเพียงสีชมพูภายในไซโตพลาซึม เมื่อเพิ่มเวลาในการย้อมให้นานขึ้นพบว่าผล
จากการย้อมที่เวลา 10 และ 20 นาที พบสีแดงเข้มและม่วงตามล าดับ และเมื่อเพิ่มเวลาเป็น 30 นาที พบว่า คอลลาเจนติดสีน้ าเงิน
เข้มอย่างชัดเจนในเซลล์ทั้งสองชนิด ผลการวิจัยพบว่าวิธีที่พัฒนาจากวิธีการย้อมสีมาสซอนไตรโครมและอะนิลีนบลูโดยการเพิ่ม
ระยะเวลาการย้อมเป็น 30 นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมคอลลาเจนภายในเซลล์ได้ วิธีที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวนี้สามารถช่วย
สนับสนุนในการศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ในระดับเบื้องต้นได้ 

 

ค าส าคัญ: การย้อมสีมาสซอนไตรโครม เซลล์ไฟโบรบลาสต์ การย้อมคอลลาเจน เวลาที่เหมาะสม 
                                                           
1คลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400 
2Pathology Information and Learning Center, Department of Pathobiology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok,  
Thailand, 10400  
*Corresponding author : jakkrapong.san@mahidol.ac.th 
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Abstract  
This research aimed to study of the optimum time of collagen staining method in fibroblast cells by 

using Masson trichrome with aniline blue dye staining kit. The V79 (Chinese hamster lung fibroblast) and CCD18-
co ( human colon fibroblast)  were used in this study.  The fibroblast cells were cultured in 6 - well plates and 
then stained collagen in the fibroblast cells followed the manufacturer’s instructions, Masson’s trichrome with 
aniline blue (Bio-Optica, Italy) and modified method with adjusted times for staining. In the modified technique, 
the staining time of Masson aniline blue staining was adjusted from 5 to 10, 20, and, 30 minutes. The results 
showed the standard method at 5  minutes staining of Masson aniline blue was unable to demonstrate the 
collagen in both V79 and CCD18-co cells by showing the pink color in cytoplasm. When increased staining time,  
the modified method at 1 0  and 2 0  minutes showed the dark red and purple color of collagen staining, 
respectively and while the modified method at 30 minutes showed clearly of the collagen content in dark blue 
color in both cell lines.  The results showed the modified Masson trichrome with aniline blue staining at 3 0 
minutes was developed in order to assist in demonstrated intracellular collagen. This modified method can be 
used basically to support both study and research related to the study of collagen synthesis in fibroblast cells. 

 

Keywords: Masson trichrome staining, Fibroblast cell, Collagen staining, Optimum time 

 
บทน า  
 คอลลาเจน (Collagen) เป็นองค์ประกอบหลักของโปรตีนในเนื้อเยื่อสัตว์และมนุษย์  (Lodish et al., 2000) ซึ่งเป็น
โปรตีนเส้นใยที่อยู่ภายนอกเซลล์ (Extracellular matrix) ท าหน้าท่ียึดโยงกันอยู่เพื่อท าให้โครงสร้างของผิวแข็งแรง สังเคราะห์โดย
เซลล์ไฟโบรบลาสต์ในช้ันหนังแท้ (Ahtikoski et al., 2003) คอลลาเจนเป็นโปรตีนท่ีพบในร่างกายปริมาณร้อยละ 20-30 (Lareu, 
Zeugolis, Abu-Rub, Pandit, & Raghunath, 2010; Lin & Kuan, 2010) โดยพบว่า คอลลาเจนทั้งหมดมี 28 ชนิด แต่ที่พบมาก 
คือคอลลาเจนชนิดที่ 1 พบในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนัง เส้นเอ็น กระดูก และกระดูกอ่อน (van Huizen, Ijzermans, 
Burgers, & Luider, 2020) โดยโครงสร้างของคอลลาเจนมีลักษณะเป็นสายพอลิเปปไทด์ 3 สาย เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน 
มีโครงสร้างทั่วไป คือ Gly-Xaa-Yaa โดยมีต าแหน่ง Xaa คือ โพรลีน (ร้อยละ 12) และต าแหน่ง Yaa คือ ไฮดรอกซีโพรลีน (ร้อยละ 
13.5) (Lin & Kuan, 2010) 

การวิเคราะห์ปริมาณคอลลาเจนมี 3 วิธี ซึ่งแบ่งตามหลักการ ได้แก่ วิธีทางเคมี (Chemical assays) วิธีทางอิมมูโนวิทยา 
(Immunology assays) และวิธีทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology assays) โดยวิธีทางเคมี เป็นวิธีการที่ใช้พิสูจน์โครงสร้างของ
คอลลาเจน ช่วยคัดแยกองค์ประกอบและแปลผลการสร้างคอลลาเจนได้ โดยอาศัยการตรวจองค์ประกอบของโครงสร้าง                    
ไฮดรอกซีโพรลีน (van Huizen et al., 2020) และใช้เครื่องมือเช่น High performance liquid chromatography (Biondi, 
Chiesa, Storelli, & Renon, 1997) หรือ Mass spectrometry ในการตรวจวัด ส่วนวิธีทางอิมมูโนวิทยา เช่น ELISA (Enzyme-
linked immunosorbent assay) เป็นการทดสอบที่ใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยอาศัยปฏิกิริยาการจับกันแบบจ าเพาะ
ระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี เพื่อจ าแนกชนิดของคอลลาเจน ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีความจ าเพาะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง และมี
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ขั้นตอนในการทดสอบที่ซับซ้อน ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง (Jones et al., 2010) อีกหนึ่งวิธีการวิเคราะห์อย่างง่าย คือ วิธีทาง
จุลพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้ศึกษาเส้นใยคอลลาเจนในเนื้อเยื่อด้วยสีย้อมทางจุลพยาธิวิทยาร่วมกับการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง (Floyd, 2010) เช่น สีย้อมพิเศษ Masson’s trichrome stain เป็นชุดสีย้อมส าหรับการศึกษาเส้นใยคอลลาเจน โดย
บริเวณที่มีคอลลาเจนสามารถย้อมติดสีน้ าเงินของ Aniline blue ซึ่งสามารถช่วยจ าแนกเนื้อเยื่อคอลลาเจนออกจากเนื้อเยื่อ
ประเภทกล้ามเนื้อได้ (Coleman, 2011) 

ปัจจุบันยังไม่มีชุดสีย้อมคอลลาเจนส าหรับการย้อมในเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่ท าหน้าที่ผลิต  
คอลลาเจน ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาและพัฒนาวิธีการย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์            
ไฟโบรบลาสต์ด้วยชุดสีย้อมส าเร็จรูป Masson’s trichrome stain ซึ่งวิธีการย้อมคอลลาเจนด้วยชุดสีย้อมส าเร็จรูปนี้เป็นวิธีการที่
ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือจ าเพาะ วิธีการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ได้ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางพยาธิวิทยา เช่น การผลิตชุดสีย้อมทางพยาธิ
วิทยา และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 
 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย  
เพื่อศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์โดยใช้ชุดสีย้อมส าเร็จรูปมาสซอนไตรโครม

และอะนิลีนบลู 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. วัสดุและสารเคมี  
อาหารเลี้ยงเซลล์ไฟโบรพลาสต์ ได้แก่  Dulbecco’s modified eagle’s media (DMEM)  ชนิด High glucose, 

(HIMEDIA, India) อาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM), (Sigma, USA) ชุดสีย้อมส าเร็จรูป 
Masson’s trichrome with aniline blue, Bio-Optica, Italy, รีคอมบิแนนซ์โปรตีนชนิด Transforming growth factor beta 

(TGF-β), (Abbkine, China) 
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์  
งานวิจัยนี้ท าการทดลองในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 2 ชนิด ได้แก่ V-79 (Chinese hamster Lung fibroblast) และ         

CCD18-co (Human colon fibroblast) ที่ซื้อจาก American type culture collection (ATCC) ท าการเพาะเลี้ยงเซลล์          
ไฟโบรบลาสต์ทั้ง 2 ชนิด ที่ปริมาณเซลล์ 30,000 cells/well ในถาดเพาะเลี้ยง 6 หลุม (6-well plates) ที่มีแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
(Cover slip) อยู่ในหลุม ด้วยอาหารชนิด DMEM high glucose ที่ประกอบด้วย 10% Fetal bovine serum (FBS) ส าหรับ     
ไฟโบรบลาสต์ชนิด V79 และอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด EMEM ที่ประกอบด้วย 10% FBS ส าหรับไฟโบพลาสต์ชนิด CCD18-co แล้ว
น าเซลล์ไปบ่มในตู้ CO2 Incubator ที่อุณหภูมิ 37°C, 5% CO2 และความช้ืน 95% เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อให้เซลล์เกาะอยู่บน
แผ่นกระจกปิดสไลด์ 

3. การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 
เมื่อท าการเพาะเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทั้ง 2 ชนิด จนครบเวลา 24 ช่ัวโมง ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าท้ิงไป เปลี่ยนอาหาร

เลี้ยงเซลล์ใหม่ที่มี TGF-β ที่ความเข้มข้น 10 ng/ml ลงในแต่ละหลุม แล้วน าเซลล์ไปบ่มในตู้ CO2 Incubator ที่อุณหภูมิ 37°C, 
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5% CO2 และความชื้น 95% เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทั้ง 2 ชนิด (Johnston & 
Gillis, 2017) 

4. การย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 
ท าการย้อมสีตามวิธีมาตรฐานจากคู่มือชุดสีย้อมส าเร็จรูป Masson’s trichrome with aniline blue (Bio-Optica, 

Italy) โดยเมื่อครบก าหนดการเลี้ยงเซลล์ ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าทิ้งไป ล้างเซลล์ด้วย PBS และคงสภาพด้วย Absolute 
methanol ที่ 4 °C เป็นเวลา 45 นาที จากนั้นดูด Absolute methanol ทิ้งไป แล้วล้างเซลล์ด้วย PBS หลังจากนั้นย้อมเซลล์ด้วย 
Weigert’s iron hematoxylin- A solution ผสมกับ Weigert’s iron hematoxylin – B solution เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเท
สีทิ้งไป แล้วย้อมเซลล์ด้วย Picric acid alcoholic solution เป็นเวลา 4 นาที แล้วล้างเซลล์อย่างรวดเร็วในน้ ากลั่นเป็นเวลา 3 
วินาที แล้วย้อมเซลล์ด้วย Ponceau acid fuchsin according to Mallory เป็นเวลา 4 นาที แล้วล้างเซลล์ในน้ ากลั่น ย้อมเซลล์
ด้วย Phosphomolybdic acid solution เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเทสีทิ้งไป แล้วย้อมเซลล์ด้วย Masson aniline blue เป็น
เวลา 5 นาที แล้วล้างเซลล์ในน้ ากลั่น จากนั้นท าการปิดผนึกแผ่นกระจกปิดสไลด์ (Mount) โดยหยด 50% Glycerol แล้วปิดด้วย
แผ่นกระจกปิดสไลด์ ท าการย้อมสีในเซลล์ไฟโบรบลาสต์อีก 1 ชุดการทดลอง โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการย้อมสี    
มาสซอนไตรโครม ที่ใช้ระยะเวลาการย้อมที่ต่างกันคือ 10 20 และ 30 นาที เปรียบเทียบกับระยะเวลา 5 นาทีตามคู่มือในชุด          
สีย้อมส าเร็จรูป จากนั้นน าไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยก าลังขยาย 400 เท่า เพื่อตรวจดูผลการติดสีคอลลาเจนในเซลล์              
ไฟโบรบลาสต์ทั้ง 2 ชนิด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยชุดสีย้อมส าเร็จรูป 
การย้อมสีคอลลาเจนในกลุ่มเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยวิธีตามคู่มือในชุดสีย้อมส าเร็จรูป โดยย้อม Masson aniline blue 

เป็นเวลา 5 นาที พบว่า ไซโตพลาสซึมของเซลล์ส่วนใหญ่ติดสีชมพู และเซลล์บางส่วนติดสีแดง และไม่พบการติดสีน้ าเงินของ

คอลลาเจนภายในเซลล์ทั้งที่มีและไม่มี TGF-β ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทั้ง V79 และ CCD18-co นอกจากน้ันพบว่า การเติม TGF-β 
10 ng/ml ท าให้เซลล์ไฟโบรบลาสต์เพิ่มปริมาณการสร้างองค์ประกอบโปรตีนภายในไซโตพลาซึมของเซลล์ทั้งสองชนิด ดังแสดงใน
ภาพที่  1 ผลการทดลองพบว่า  สีแดงของ Ponceau acid fuchsin according to Mallory ในชุดย้อมสี สามารถย้อมติด
องค์ประกอบโปรตีนภายในเซลล์ได้ แต่สีน้ าเงินของ Masson aniline blue ยังไม่สามารถย้อมติดคอลลาเจนได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัย
จึงท าการเพิม่ระยะเวลาในการย้อมสี Masson aniline blue ในการทดลองถัดไป 
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ภาพที่ 1  ผลการย้อมสีคอลลาเจนในกลุ่มเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยชุดสีย้อมส าเร็จรูป Masson’s trichrome with 
aniline blue ตามวิธีในคู่มือชุดสีย้อมส าเร็จรูป (ย้อม Masson aniline blue 5 นาที) ที่ก าลังขยาย 400 เท่า 
(Scale bar= 20 µm) เซลล์ไฟโบรบลาสต์ V-79 และในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ CCD18-co ที่เติมและไม่เติม 

TGF-β 
 
2. ผลการย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยชุดสีย้อมส าเร็จรูปด้วยวิธีท่ีศึกษาการเพ่ิมเวลา 
การย้อมสีคอลลาเจนในกลุ่มเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่ท าการปรับเพิ่มเวลาในขั้นตอนการย้อมสีจากวิธีตามคู่มือในชุดสีย้อม

ส าเร็จรูป โดยการเพิ่มเวลาในขั้นตอนการย้อม Masson aniline blue เป็นเวลา 10 20 และ 30 นาที พบว่า ในกลุ่มเซลล์ที่ไม่มี

การเติม TGF-β การย้อม Masson aniline blue ที่เวลา 10 นาที ไซโตพลาสซึมของเซลล์ส่วนใหญ่ติดสีแดง ที่ เวลา 20 นาที                 
ไซโตพลาสซึมของเซลล์ส่วนใหญ่ติดสีม่วง และที่เวลา 30 นาที ไซโตพลาสซึมของเซลล์ส่วนใหญ่ติดสีน้ าเงิน ส่วนในกลุ่มของเซลล์           

ที่มีการเติม TGF-β การย้อม Masson aniline blue ที่เวลา 10 นาที ไซโตพลาสซึมของเซลล์ส่วนใหญ่ติดสีแดงเข้ม ที่เวลา 20 
นาที ไซโตพลาสซึมของเซลล์ส่วนใหญ่ติดสีม่วงเข้ม และที่เวลา 30 นาที ไซโตพลาสซึมของเซลล์ส่วนใหญ่ติดสีน้ าเงินเข้ม จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนวิธีการโดยการเพิ่มเวลาในการย้อม Masson aniline blue ที่ 30 นาที พบว่า สามารถ

ย้อมสีคอลลาเจนเป็นสีน้ าเงินได้ และผลของการเติม TGF-β สามารถกระตุ้นการสร้างโปรตีนท่ีอาจจะเป็นคอลลาเจนได้ทั้งในเซลล์    
ไฟโบพลาสต์จากหนูแฮมเตอร์และเซลล์ไฟโบพลาสต์ที่แยกมาจากมนุษย์ ดังแสดงในภาพที่ 2 และ 3 
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ภาพที่ 2  ผลการย้อมสีคอลลาเจนกลุ่มเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยวิธีที่ศึกษาการเพิ่มเวลาจากชุดสีย้อมส าเร็จรูป Masson’s 

trichrome with aniline blue โดยการเพิ่มเวลาในขั้นตอนการย้อม Masson aniline blue เป็นเวลา 10 
20 และ 30 นาที ที่ก าลังขยาย 400 เท่า (Scale bar= 20 µm) ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ V79 ในกลุ่มที่มีการ

เติมและไม่เติม TGF-β 
 
 

 -TGF-β +TGF-β 

5 นาที 
 
 
 
 
 

10 นาท ี
 
 
 
 
 
 

20 นาท ี
 
 
 
 
 

30 นาท ี
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ภาพที่ 3  ผลการย้อมสีคอลลาเจนกลุ่มเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยวิธีที่ศึกษาการเพิ่มเวลาจากชุดสีย้อมส าเร็จรูป Masson’s 

trichrome with aniline blue โดยการเพิ่มเวลาในขั้นตอนการย้อม Masson aniline blue เป็นเวลา 10 
20 และ 30 นาที ที่ก าลังขยาย 400 เท่า (Scale bar= 20 µm) ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ CCD18-co ในกลุ่มที่มี

การเติมและไม่เติม TGF-β 
 
 

 -TGF-β +TGF-β 

5 นาที 
 
 
 
 
 

10 นาท ี
 
 
 
 
 

20 นาท ี
 
 
 
 
 

30 นาท ี
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3. ผลการเปรียบเทียบการย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยวิธีทีศ่ึกษาการเพ่ิมเวลากับวิธีตามคู่มือในชุดสี
ย้อมส าเร็จรูป 

เมื่อเปรียบเทียบผลการย้อมคอลลาเจนระหว่าง 2 วิธี พบว่า การย้อมสีคอลลาเจนในกลุ่มเซลล์ไฟโบรบลาสต์ด้วยวิธีที่
ศึกษาการเพิ่มเวลา ที่เวลา 30 นาที สามารถย้อมคอลลาเจนติดสีน้ าเงินเข้มได้ในเซลล์ไฟโปรพลาสต์ทั้ง 2 ชนิด และสามารถช่วยใน
การจ าแนกคอลลาเจนได้ชัดเจนกว่าวิธีตามคู่มือในชุดสีย้อมส าเร็จรูป ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

                  
 

ภาพที่ 4  เปรียบเทียบผลการย้อมคอลลาเจนระหว่างวิธีตามคู่มือและวิธีที่ ศึกษาโดยการเพิ่มเวลาจากการย้อม Masson’s 
trichrome with aniline blue ที่ก าลังขยาย 400 เท่า (Scale bar= 20 µm) ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ V-79 และเซลล์

ไฟโบรบลาสต์ CCD18-co ที่ถูกกระตุ้นด้วย TGF-β 
 

สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาเวลาที่ เหมาะสมในการย้อมสีคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์โดยการเพิ่มระยะเวลาในการย้อม                  

Masson aniline blue เป็นระยะเวลา 30 นาที สามารถย้อมคอลลาเจนเป็นสีน้ าเงินจาก Masson aniline blue ได้ทั้งในเซลล์               
ไฟโบรบลาสต์ V79 และ CCD18-co อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิธีการย้อมสีคอลลาเจนนี้ยังต้องการการยืนยันด้วยวิธีท่ีจ าเพาะเพื่อ
ยืนยันโครงสร้างของคอลลาเจนต่อไป 
 
 
 
 
 

               วิธีตามคู่มือ                             วิธีท่ีศึกษา 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การย้อมสีมาสซอนไตรโครมมีประโยชน์เพื่อการแยกเนื้อเยื่อคอลลาเจนออกจากเนื้อเยื่อประเภทกล้ามเนื้อ โดยใช้สี 3 

ชนิด ในการจ าแนกการติดสีของนิวเคลียสด้วยสี Hematoxylin ประเภท Weigert’s iron hematoxylin ที่สามารถทนต่อการล้าง
สีออก ด้วยน้ ายาที่มีความเป็นกรด หลังจากนั้นจะท าการย้อมด้วย Picric acid alcoholic solution เพื่อท าการปรับสภาพของ
เนื้อเยื่อให้ติดสีได้ดีขึ้น จากนั้นจึงย้อมด้วย Ponceau acid fuchsin according to Mallory ที่สามารถย้อมติดองค์ประกอบภายใน
เซลล์ ได้แก่ ไซโตพลาซึม และเส้นใยคอลลาเจน ซึ่งย้อมติดสีแดงของ Fuchsin หลังจากนั้นจึงล้างสีออก ด้วย Phosphomolybdic 
acid solution ที่สามารถชะสีแดงออกจากคอลลาเจน หลงเหลือสีแดงไว้ในโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของไซโตพลาซึมและ
กล้ามเนื้อ จากนั้นจึงย้อมด้วยสี Masson aniline blue ที่ติดสีน้ าเงินที่คอลลาเจน จากหลักการดังกล่าว จึงสามารถแสดง
องค์ประกอบของคอลลาเจนในเนื้อเยื่อได้ (Suvarna, Layton, & Bancroft, 2018) 

จากผลการย้อมคอลลาเจนที่เป็นสีแดงภายในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทั้ง 2 ชนิด ตามวิธีในคู่มือชุดสีย้อมส าเร็จรูป แสดง               
ให้เห็นว่าสี Ponceau acid fuchsin according to Mallory สามารถย้อมติดโปรตีนในเซลล์ได้ จึงท าการเพิ่มเวลาในการย้อม 
Masson aniline blue ให้นานขึ้น และพบว่าที่เวลา 30 นาที สามารถย้อมคอลลาเจนได้อย่างชัดเจน จากผลการทดลองพบว่า               
ที่เวลา 25 นาท ีให้ผลการติดสีน้ าม่วงเข้มเช่นเดียวกับท่ีเวลา 20 นาที ส่วนท่ีเวลา 40 นาที พบว่า ผลการติดสีน้ าเงินเข้มมาก ท าให้           
บดบังรายละเอียดต่าง ๆ ภายในเซลล์ ดังนั้นที่ช่วงเวลาที่ 30 นาที จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการย้อมเซลล์ไฟโบรบลาสต์
ชนิด V79 และ CCD18-co  

การติดสีของ Masson aniline blue ขึ้นอยู่กับความเป็นกรดภายในเซลล์ ซึ่งภายในเซลล์มีองค์ประกอบของน้ ามากกว่า
ในเนื้อเยื่อที่ผ่านการท าพาราฟฟินบล็อกแล้ว จึงต้องใช้ระยะเวลาในการย้อมสี Masson aniline blue นานกว่าเนื้อเยื่อ และ
ปริมาณการติดสีน้ าเงินของ Masson aniline blue ในเซลล์ V79 ที่เข้มกว่าในเซลล์ CCD18-co เนื่องจากเซลล์ V79 มีขนาดเล็ก
กว่าเซลล์ CCD18-co หรืออาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณการสร้างคอลลาเจนด้วย ซึ่งต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนั้น

คณะผู้วิจัยยังมีการเติม TGF-β ที่มีรายงานยืนยันก่อนหน้าว่าสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนภายในเซลล์ได้ (Johnston & 
Gillis, 2017) เพื่อช่วยยืนยันทางอ้อมว่าองค์ประกอบโปรตีนภายในไซโตพลาซึมของไฟโบรบลาสต์คือคอลลาเจน ซึ่งพบว่า เซลล์ 
ไฟโบรบลาสต์ ทั้งใน V79 และ CCD18-co มีการสร้างโปรตีนท่ีอาจจะเป็นคอลลาเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการทดสอบอย่าง
อื่น เช่น อิมมูโนฟลูออเรสเซ็นต์ หรืออิมมูโนฮิสโตเค็มมิสทรี่ ท่ีใช้แอนติบอดีที่จ าเพาะเพื่อใช้ในการยืนยันคอลลาเจนได้อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการย้อมสีมาสซอนไตรโครมในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ เป็นวิธีการย้อมที่ง่าย 
สะดวกในการปฏิบัติ และไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความจ าเพาะสูง ท าให้วิธีการย้อมสีคอลลาเจนด้วยชุดสีย้อมส าเร็จรูปในเซลล์
ไฟโบรบลาสต์สามารถช่วยสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ที่สามารถให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในแง่ของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจนภายในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ต่อไปได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุน             
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บทคัดยอ่ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบขอเข้าพื้นท่ีและจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์โควิด-19 
ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย 
นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมีระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 83 คน และระดับปริญญาตรีของช้ันปีที่ 4 จ านวน 114 คน                
ที่ประสงค์จะเข้าพื้นที่ท าโครงงานวิทยานิพนธ์เพื่อส าเร็จการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบส ารวจความจ าเป็น
ในการเข้าพื้นที่ แบบสอบถามการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามจ านวนวันที่ ต้องการเข้าพื้นที่ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ google form ในการพัฒนาระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า      
ผลส ารวจการขอเข้าพื้นที่ของนักศึกษา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จ านวน 114 คน จ าเป็นต้องเข้าพื้นที่เพื่อท าโครงงาน
วิทยานิพนธ์ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 83 คน จ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ 10 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 12.05 ระบบท่ีพัฒนาขึ้นอนุญาตให้นักศึกษาเข้าพื้นที่และมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ท าโครงงานวิทยานิพนธ์ใน

                                                           
1ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีกรุงเทพฯ 10140   
1 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering ,KMUTT, Bangkok, Thailand, 10140   
*Corresponding author : aranudom@gmail.com   
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วันที่ขอเข้าพื้นที่ภายใต้เง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือไม่เกินวันละ 25 คน ต่อภาควิชา ท าให้เกิดความสะดวกส่งผลให้ท า
โครงงานได้ตามเป้าหมายและส าเร็จการศึกษาได้ทันตามเวลา ส าหรับผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อระบบฯ พบว่า ผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือฯ มีค่าเฉลี่ยรวมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
ของการประเมิน 3.98±0.66 ความพึงพอใจด้านการเข้าใช้บริการระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือฯ มีค่าเฉลี่ยรวมและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของการประมิน 3.61±0.76 และความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับระบบ               
มีค่าเฉลี่ยรวมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของการประเมิน 3.99±0.63 โดยผู้ใช้ระบบได้ให้ความเห็นว่า ระบบควรจะมีข้อมูล
เพิ่มเติมในเรื่องแผนผังห้องปฏิบัติการและต าแหน่งเครื่องมือในแต่ละห้องเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจองเครื่องที่ต้องการใช้งาน 
ซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนาระบบต่อไป 
 

ค าส าคัญ: Google form การขอเข้าพ้ืนท่ี การจองเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สถานการณ์โควิด19  
 

Abstract  
According to Thailand first time COVID- 19 pandemic in 2020, all education areas are closed to cease 

infection. It has an impact on some students to do their projects and may cause the students to be not finished 
in time frame. By the same time some students need to enter education area to do their projects. The purpose 
of this research was to develop the permission system for entering education area and booking for scientific 
instruments during COVID-19 pandemic in Chemical Engineering Department. The permission system has been 
developed by using google forms for entering education area form, booking scientific instruments form and 
questionnaires.  The research population were the 4th undergraduate students and graduate students in 
Chemical Engineering department. 

The results showed that 21 from 114 undergraduate students and 10 from 83 graduate students 
needed to enter education areas, accounting for 18.42% and 12.05% respectively. This online system supported 
many students to do their project with scientific instruments in June 2020 under academic permission guideline 
(not more than 25 students/area) and all students graduated in time. The result from survey satisfaction showed 
3.98±0.66 (Mean+ S.D.) for the user’s satisfaction, 3.61±0.76 for the scientific instrument booking and 3.99±0.63 
for the staff service.  From this survey, the students favorably satisfied the developed permission forms online 
and suggested that the forms should include the locations of the instruments.  
 

Keywords: Google form, permission area, booking scientific instrument, Covid-19 crisis 
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บทน า  
ที่มาและความส าคัญ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ ระบบ

สาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ ระบบการท่องเที่ยว ระบบการศึกษา และวิถีชีวิตประจ าวันโดยทั่วไป จากการระบาดนี้ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับทุกภาคส่วนของโลก ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงฉพาะด้านการศึกษาของประเทศ นักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทางรัฐบาลและ 
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา มีการสั่งปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
ออกแบบการศึกษารูปแบบใหม่ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีการน าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้น าไปสู่ระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ และเกิดนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้สถานศึกษาเกือบทุกแห่งทั่วโลกต้องปิดการเรียน
การสอน จากรายงานของ UNESCO (World Economic Forum, 2020) พบว่า มีจ านวนนักเรียน 1.38 พันล้านคน ได้รับ
ผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา (เทื้อน ทองแก้ว, 2563, น. 1-10) ได้สรุปผลจากการระบาดของ COVID-19 สามารถแบ่งเป็น 3 
ประเด็น ดังนี้คือ ผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 การเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการออกแบบการศึกษาในชีวิต
วิถีใหม ่ดังรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1  การปรับตัวของสถานศึกษาจากผลกระทบและการแพร่ระบาดในปัจจุบันและอนาคต (เทื้อน ทองแก้ว, 2563, น. 1-10)  
 

ในด้านการศึกษาได้รับผลกระทบหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
วิกฤติให้โอกาสในการสร้างแนวคิดใหม่ทางการเรียนรู้ หรือ การเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ เป็นวิธีสอนในระบบผสมผสานใน
หลายลักษณะตามแนวคิดและประสบการณ์ของผู้สอนและความสามารถของผู้เรียน เช่น การใช้ระบบการสอนออนไลน์ผสมผสาน
กับการเรียนปกติ และการน าเทคโนโลยีทางการสอนมาใช้กับการเรียนในภาคปฏิบัติของนักศึกษา แต่การสอนในระบบออนไลน์
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อย่างเดียวได้ผลน้อยเพราะนักเรียนอาจไม่สนใจหรือไม่มีวินัยในตนเอง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องน าระบบอื่น ๆ มาช่วยเสริมการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ผลกระทบการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ยังมีผลกระทบทางจิตวิทยาต่อนักเรียน เช่น เกิดความเครียด และความ
วิตกกังวล ผลกระทบต่อผู้บริหารและครูผู้สอน จากการทีส่ถานศึกษาต้องหยุดการให้บริการช่ัวคราว  

มหาวิทยาล ัย เทคโนโ ลย ีพระจอมเกล ้าธนบุร ีเป ็นสถาบันการศ ึกษาที ่ไ ด ้ร ับผลกระทบเช ่น เด ียวก ันก ับ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีค าสั่งปิดพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 แห่งเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 
2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส           
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 เรื่อง การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการ
ช่ัวคราว (ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2563) และขยายการปิดมหาวิทยาลัย
ช่ัวคราวไปจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ ฉบับท่ี 12 (ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับท่ี 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2563) เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการช่ัวคราว และให้จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบการสื่อสารออนไลน์เป็นหลักซึ่งสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี แต่การปิดพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนในวิชาปฏิบัติการรวมถึงการจัดท าโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากนักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่เพื่อท าโครงการวิทยานิพนธ์ได้ ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 เข้าสู่สภาวะที่สามารถควบคุมโรคได้ทางรัฐบาลเริ่มมี
มาตรการผ่อนคลาย ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ผ่อนปรนให้นักศึกษาสามารถเข้าพื้นที่ภายใต้เง่ือนไขที่ ก าหนด (บันทึกข้อความ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2563) 

ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการงานส านักงานมีประสิทธิเกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว 
ลดเวลาในการท างานหรือช่วยการติดต่อประสานงานได้ง่ายขึ้นมีเว็บแอปพลิเคชัน  (web application) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
หลายรูปแบบ รวมถึงที่เป็นฟรีแอปพลิเคชันที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนางานในส านักงานได้ ตัวอย่างของฟรี        
แอปพลิเคชันอันหนึ่งคือ Google forms (จิตตานันท์ ติกุล, และอนุรักษ์ เผยกลาง , 2559, น. 55-56) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่
ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ การสร้างแบบลงทะเบียนเป็นต้น (ธีรยุทธ บาลชน , 2558) หรือการแจ้งเวียนเอกสารโดยการ
ประยุกต์ใช้ Google forms ซึ ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการแจ้งเวียนในรูปแบบการส่งเอกสารผ่านงานไปรษณีย์ของ
มหาวิทยาลัย (จิตตานันท์ ติกุล, และอนุรักษ์ เผยกลาง, 2559, น. 55-56) ในสภาวะปกติที่สามารถเข้าพื้นที่ภาควิชาได้การ
ท าโครงงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในโรงประลองหรือเครื่องมือวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ต้องมีการจองเครื่องมือวิเคราะห์ฯ ทุกครั้งก่อนการใช้งาน โดยนักศึกษาที่ต้องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ต้องระบุชื่อเครื่องมือฯ วันที่ต้องการใช้งาน จ านวนวันที่ต้องการใช้ลงบนแบบฟอร์มการใช้เครื่องมือยื่นให้
เจ ้าหน้าที ่ห้องปฏิบัติการ และบันทึกข้อมูลการจองลงบนกระดานหน้าห้องเครื ่องมือก่อนใช้งานเครื ่องมือทุกครั ้ง                    
แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าพื้นที่มาท าโครงงานฯ และจองเครื่องมือที่ต้องการใช้
งานได้ เมื่อทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางการผ่อนปรนในการเข้าใช้พื้นที่ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการขอเข้าพื้นที่และ
จองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ Google forms ในสถานการณ์โควิด-19 ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดแทนการ
จองเครื่องมือแบบเดิม และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบต่อไป 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย   
          1.เพื่อพัฒนาระบบขอเข้าพื้นที่และระบบจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์โควิด-19 ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ Google forms  
            2.เพื่อประเมินความพึงพอของผู้ใช้ระบบการขอเข้าพื้นที่ภาควิชาและจองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบการขอเข้าพื้นที่และระบบจองเครื่องมือวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์ในสถานการณ์โควิด-19 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะผู้วิจัยได้ใช้ Google forms ในการสร้างแบบถามออนไลน์ 
ประกอบด้วยแบบส ารวจความต้องการเข้าพื้นที่ แบบสอบถามการจองเครื่องมือ แบบสอบถามวันที่ต้องการเข้าท างาน และ
รวบรวมผล และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่มีต่อระบบท่ีพัฒนาขึ้น 

กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
1. กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่ท าโครงงานระดับปริญญาตรีจ านวน 37 กลุ่ม 114 คน นักศึกษา

ระดับปริญญาโทจ านวน 82 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน และช่วงเวลาที่ท าการศึกษาตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563  

2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นจ านวนนักศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่ขอเข้าพื้นที่เพื่อท าโครงงานวิทยานิพนธ์ในช่วงเวลาที่
ท าการศึกษา จ านวน 31 คน  
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

งานวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนาระบบขอเข้าพื้นที่และระบบจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์โควิด-19 ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เนื่องจากนักศึกษามีความจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่เพ่ือท าโครงงานวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา โดยมีเง่ือนไข
การเข้าพื้นที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จากนั้นน าระบบที่พัฒนาขึ้นให้นักศึกษาใช้งานและวัดความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อน า
ผลไปพัฒนาระบบต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย   
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าระบบขอเข้าพ้ืนที่และระบบการจองเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
1. ส ารวจความพร้อมของสถานที่ จัดท ารายละเอียดการขอเข้าพื้นที่ จัดท าฐานข้อมูลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการแต่ละ

ห้อง จัดท าแบบฟอร์มส ารวจการขอเข้าพื้นที่ แบบสอบถามการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามการจองวัน
เข้าท างานผ่าน Google forms โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มและลิงก์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.1 แบบฟอร์มส ารวจขอเข้าพื้นที่เพื่อท าโครงงานวิทยานิพนธ์ในช่วง 1-30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยข้อมูลกลุ่ม
โครงงานระดับปริญญาตรีจ านวน 37 กลุ่มงาน รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และช่องทางแสดงความต้องการเข้าพ้ืนท่ี  

  1.2 แบบสอบถามการจองเครื่องมือฯ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อท าโครงงานวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายช่ือเครื่องมือ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง ตารางเวลาตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2563 ช่องทางเลือกเครื่องมือ
วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ ช่องทางเลือกวันท างาน และแบบตรวจสอบผลการจองเครื่องมือวิเคราะห์ฯ  
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   1.3 แบบสอบถามวันที่จะเข้ามาท าโครงงานวิทยานิพนธ์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563  ประกอบด้วย
ข้อมูลกลุ่มโครงงานระดับปริญญาตรี จ านวน 37 กลุ่มงาน รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตารางเวลาตั้งแต่วันที่ 1 -30 
มิถุนายน 2563 และช่องทางเลือกวันท่ีจะเข้ามาปฏิบัติงาน  

2. จัดส่งลิงก์แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดวันปิดลิงก์ส ารวจการขอเข้าพื้นท่ี ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2563 

3. เปิดให้จองเครื่องมือฯ ผ่านลิงก์แบบสอบถามการใช้เครื่องมือฯ พร้อมตรวจสอบผลการจองเครื่องมือ และลิงก์จองวัน
เข้าท างาน ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. และปิดลิงก์การจอง ในเวลา 16.00 น วันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 

4. ตรวจสอบผลการจองเข้าพื้นที่ในแต่ละวัน ผลการจองขอใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลและเอกสาร 
และจัดท าบันทึกข้ออนุมัติเข้าพ้ืนท่ีแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันเข้าพื้นที ่

5. แจ้งให้นักศึกษาเข้าพื้นที่ตามที่ขอในช่วงวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2563 
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ 
ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการขอเข้าพ้ืนที่และการจองใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
คณะผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบขอเข้าพ้ืนท่ีและการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใน

สถานการณ์โควิด-19 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี และส่งแบบส ารวจฯ ให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าพื้นที่ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 
จ านวน 31 คน  

แบบสอบถามที่ใช้เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ ประกอบด้วย  
 ส่วนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Closed 
ended question) จ านวน 2 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจในต่อระบบขอเข้าพื้นที่และการจองใช้เครื่องมือฯ เพื่อการเข้าท าโครงงานของ
นักศึกษาซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประกอบด้วย
ข้อค าถามแต่ละด้าน และเกณฑ์ระดับความคิดเห็น Likert Scale จ านวน 5 ระดับ (Vagias, 2006) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  เกณฑ์ระดับความคิดเห็น Linkert Scale 5  

ระดบัความคิดเห็น  ค่าคะแนน  ค่าเฉลี่ยคะแนน  ระดับการแปรความหมาย  
เห็นด้วยมากทีสุ่ด  5  4.21 – 5.00  มากที่สุด  
เห็นด้วยมาก  4  3.41 – 4.20  มาก  
เห็นด้วยปานกลาง  3  2.61 – 3.40  ปานกลาง  
เห็นด้วยน้อย  2  1.81 – 2.60  น้อย  
เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด  1  1.00 – 1.80  น้อยที่สุด  

 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดวิจัย เพื่อสรุปผลการวิจัยและน าเสนอข้อเสนอแนะ
ส าหรับการท าวิจัยน า และเสนอข้อเสนอแนะ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548) 
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ผลการวิจัย  
การพัฒนาระบบขอเข้าพ้ืนที่และระบบจองเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์โควิด-19 ของภาควิชา

วิศวกรรมเคม ี
หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวทางของมาตรการผ่อนปรนการอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย คณะผู้วิจัย

ได้เตรียมความพร้อมของพื้นท่ี และจัดท าข้ันตอนในการเข้าพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยในการ
ท าโครงงานฯ ของนักศึกษาน้ัน พื้นที่ท่ีนักศึกษาเข้าใช้งานประกอบด้วย พื้นที่โรงประลองช้ัน 1 พ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการช้ัน 3 และพื้นที่
ห้องปฏิบัติการช้ัน 5 ภาควิชาฯ ได้ก าหนดจ านวนสูงสุดของนักศึกษาในแต่ละพื้นที่ ไม่มากกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด        
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  จ านวนสูงสุดที่ให้นักศึกษาเข้าท าโครงงานวิทยานิพนธ์ในพ้ืนท่ีภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในช่วงผ่อนปรน ฯ  

พ้ืนที่ในการท าโครงงาน
วิทยานิพนธ์ 

ขนาดพ้ืนที่ท างาน 
(ตารางเมตร) 

จ านวนสูงสุดที่เข้าพ้ืนที่ได้
ตามเกณฑ์ (คน)* 

จ านวนสูงสุดที่อนุญาต
ในช่วงผ่อนปรนฯ (คน) 

โรงประลองภาควิชา  ช้ัน 1 240 16 12 
ช้ัน 3 ห้อง CHE 322 70 14 8 
ช้ัน 3 ห้อง CHE 324 70 14 8 
ช้ัน 3 ห้อง CHE 325 74 14 8 
ช้ัน 3 หอ้ง CHE 326 5 1 1 
ช้ัน 3 ห้อง CHE 327 65 13 8 
ช้ัน 5 ห้อง CHE 522 100 20 5 

รวม 49 

*เกณฑ์ในการเข้าใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการ 5 ตารางเมตร/คน โรงประลอง 15 ตารางเมตร/คน  

ที่มา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารจากสถาบั นการศึกษา               
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 47 ง วันท่ี 11 เมษายน 2556  
 

นอกจากนี้ทางภาควิชาได้ผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ท าความสะอาด จัดหาหน้ากากอนามัยและ face shield               
ให้นักศึกษาที่เข้าพ้ืนท่ีทุกคน ก าหนดเวลาท าความสะอาดพื้นท่ี ก าหนดจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพ้ืนท่ี บันทึกการเข้าใช้พื้นที่ของ
นักศึกษาที่เข้าพื้นท่ีทุกวันตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการท าโครงงานวิจัยของนักศึกษา ทางห้องปฏิบัติการได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

ผลส ารวจการขอเข้าพ้ืนที่ 
หลังจากที่คณะผู้วิจัยจัดท าแบบส ารวจการขอเข้าพื้นที่ของนักศึกษาผ่าน Google forms และรวบรวมผลส ารวจการขอ

เข้าพื้นที่ ดังรูปที่ 2 
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รูปที ่2  แบบฟอร์มส ารวจนักศึกษาท่ีต้องการเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
 

จากแบบส ารวจการขอเข้าพื้นที่ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 114 คน มีความจ าเป็นต้องเข้า
พื้นที่เพื่อท าโครงงาน 21 คน และไม่ต้องเข้าพื้นที่ 93 คน นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ 10 คน และไม่ต้อง
เข้าพื้นท่ี 73 คน จากนักศึกษา 83 คน ดังรูปท่ี 3 โดยนักศึกษาที่จ าเป็นต้องเข้าพื้นที่น้ันเนื่องจากเป็นการท าโครงงานวิทยานิพนธ์              
ที่มีการสร้างอุปกรณ์ หรือจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการหรือโรงประลองในการเตรียมงานหรือเตรียม
ตัวอย่างเพื่อไปวิเคราะห์ผล จึงมีความจ าเป็นต้องเข้ามาท างานในพื้นที่ ในขณะที่โครงงานวิทยานิพนธ์บางกลุ่มได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท าโครงงานฯ ด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หรือได้ท าการทดลองไปแล้วบางส่วน และใช้โปรแกรมในการประมวลผล
ท าให้ไม่จ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ในช่วงดังกล่าว  
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รูปที่ 3  แสดงจ านวนนักศกึษาที่ขอเข้าพ้ืนท่ีภาควิชาวิศวกรรมเคมี เดือนมิถุนายน 2563 

 
ผลส ารวจการขอเข้าท างานและขอใช้เคร่ืองมือใน ช่วงวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 
คณะผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามความต้องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ฯ และแบบสอบถามจ านวนวันที่ต้องการเข้าท างาน  

โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้เข้าพื้นที่ได้ไม่เกิน 25 คนต่อวันต่อภาควิชา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 นักศึกษาที่จะเข้าท างานต้อง
จองเครื่องมือวิเคราะห์ฯ ท่ีต้องการใช้ท าโครงงานฯ และจองวันท่ีต้องการเข้ามาท างานดังรูปที่ 4 และ 5 โดยคณะผู้วิจัยได้แจ้งเวลา
การเปิดจองเครื่องมือและวันเข้าท างานล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเตรียมพร้อมและใช้หลักการจองก่อนมีสิทธิ์ในการเข้า
พื้นที่ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  แบบสอบถามความต้องการใช้เครื่องมือเพื่อท าโครงงานวิทยานิพนธ์ 
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จ านวนนักศึกษาที่ต้องการเข้าพื้นที่ท าโครงงานฯ

ผลส ารวจการขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือท าโครงงานฯ

ปตรี บัณฑิตศึกษา
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จ. อ. พ. พฤ. ศ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. จ. อ.

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30

กลุ่ม* (4) 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

กลุ่ม (7) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

กลุ่ม (9) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

กลุ่ม (11) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

กลุ่ม (15) 3 3 3 3 3

กลุ่ม (19) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

กลุ่ม (27) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

กลุ่ม (28) 3 3 3 3 3 3 3

ป.โท 6 6 4 5 4 6 9 6 4 2 3 7 7 7 5 6 6 6 7 5 6 6

ป.เอก 1 1 1 1 1

รวม 25 25 17 24 21 18 18 15 25 23 24 25 22 25 20 18 18 15 9 6 6 12

มิย63

จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีขอเข้ำพ้ืนท่ีในแต่ละวัน

จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำโทท่ีขอเข้ำพ้ืนท่ีในแต่ละวัน

จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำเอกท่ีขอเข้ำพ้ืนท่ีในแต่ละวัน

จ ำนวนนักศึกษำทุกระดับท่ีขอเข้ำพ้ืนท่ีในแต่ละวัน

 
รูปที ่5  แบบสอบถามวันท่ีจะเข้ามาท าโครงงานวิทยานิพนธ ์

หลังจากนักศึกษาที่ต้องการเข้าพื้นที่จองเครื่องมือที่ต้องการใช้งานและจองวันที่เข้าท างานผ่านลิงก์แบบสอบถามแล้ว 
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลกลุ่มโครงงานวิทยานิพนธ์ จ านวนนักศึกษาท่ีต้องการเข้าพ้ืนท่ีในแต่ละวัน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  จ านวนนักศึกษาท่ีขอเข้าท าโครงงานฯ ในแตล่ะวันตั้งแต่วันท่ี 1-30 มิถุนายน2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าท าโครงงาน (ล าดับกลุ่ม) 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ระบบขอเข้าพ้ืนท่ีและจองเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ Google forms ให้สิทธ์ิ
นักศึกษาทุกคนท่ีขอเข้าพื้นที่ท างานในแต่ละวันเนื่องจากนักศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านระบบด้วยตนเอง โดยนักศึกษาเลือกเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ในการท าโครงงานและตรวจสอบสิทธิ์การใช้เครื่องมือ จากนั้นจึงจองวันเข้าท างาน โดยในช่วงวันที่ 1 -30 
มิถุนายน 2563 นักศึกษาเข้าพื้นที่ไม่เกินข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย คือ ไม่เกินวันละ 25 คน และมีเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่พร้อมใช้งาน เนื่องจากได้จองเครื่องมือท่ีต้องการใช้ไว้แล้ว  
 

ผลส ารวจความพึงพอใจต่อระบบขอเข้าพ้ืนที่และระบบจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบขอเข้าพ้ืนที่และจองเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของภาควิชาใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้จัดท าระบบขอเข้าพื้นที่และจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ เพื่อให้

นักศึกษาได้เข้าพื้นมาท าโครงงานวิทยานิพน์แล้วนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฯ ในด้าน
การรายงานผลข้อมูลของระบบขอเข้าพ้ืนท่ีและจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการเข้าใช้บริการระบบขอเข้าพ้ืนท่ีและ
จองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบขอเข้าพื้นที่และจองเครื่องมือเพื่อ
น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบนั้น ดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6  แบบสอบถามความพึงพอใจในต่อระบบขอเข้าพื้นทีแ่ละจองเครื่องมือฯ เพื่อการเข้าท าโครงงาน 

 
โดยมผีู้ใช้งานระบบตอบแบบสอบถามทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ขอเข้าพื้นที่ท าโครงงาน โดยมี

รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 
ข้อมูลพ้ืนฐานจ าแนกตามเพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 18 58.1 
หญิง 13 41.9 

รวม 31 100 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับปริญญาตร ี 21 67.7 
ระดับปริญญาโท 9 29.0 
ระดับปริญญาเอก 1 3.20 

รวม 31 100 
 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบขอเข้าพื้นที่และจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์     
โควิด-19 ปีการศึกษา 2/2562 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในแต่ละด้าน สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านได้ดัง
ตารางที่ 5 6 และ 7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5  ผลส ารวจความพึงพอใจด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้

สถานการณ์โควิด–19 ปีการศึกษา 2/2562 

รายละเอียด Mean SD ระดับความเห็น 

1. ระบบสามารถแสดงรายงานข้อมูล ได้ง่ายต่อการเข้าใจ  3.84 0.82 มาก 
2. ระบบมีความชัดเจนในการสื่อความหมายของรายงานผล
ข้อมูล เช่น มีการก าหนดหัวเรื่อง รายงานการใช้สี รูปแบบและ
ขนาด ตัวอักษร การจดัเรยีงตามล าดับของกลุ่มข้อมูล  

3.90 0.70 มาก 

3. ระบบมีความแม่นย าความถูกตอ้งในการรายงานผลข้อมูล 4.06 0.73 มาก 
4. ระบบมีความรวดเร็วในการรายงานผลข้อมลู  4.13 0.81 มาก 

รวม 3.98 0.66 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือฯ ภายใต้
สถานการณ์โควิด–19 ปีการศึกษา 2/2562 ผู้ประเมินให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ในความแม่นย าและรวดเร็ว
ของระบบฯ มีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินท่ี 4.06±0.73 และ 4.13±0.81 ตามล าดับ ระดับความพึงพอใจ
มาก 

ผลส ารวจความพึงพอใจด้านการเข้าใช้บริการระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือฯ ภายใต้สถานการณ์โควิด–19 ปี
การศึกษา 2/2562 ดงัแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  ผลส ารวจความพึงพอใจด้านการเข้าใช้บริการระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์  
โควิด–19 ปีการศึกษา 2/2562 

รายละเอียด Mean SD ระดับความเห็น 

1. ท่านคิดว่าระบบท้ัง 2 มีความครบถ้วน และสมบูรณ์ชัดเจนของข้อมูล  3.45 0.77 มาก 
2. ท่านคิดว่าระบบจองเครื่องมือและจองเข้าพื้นที่ของภาควิชาฯ ช่วยลดระยะเวลา
การประสานงานท่ียุ่งยาก 

3.71 0.78 มาก 

3. ท่านคิดว่าระบบตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.90 0.65 มาก 
4. ท่านคิดว่าระบบการจองเข้าพื้นที่และใช้เครื่องมือฯ นั้นใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 3.48 0.89 มาก 
5. รูปแบบระบบการจองเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือมีความสะดวกในการใช้งาน
และวิธีการน าเสนอ 

3.55 0.77 มาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจระบบการขอเข้าพื้นที่และการจองใช้เครื่องมอืฯ ในภาพรวม
อยู่ในระดับใด  

3.58 0.67 มาก 

รวม 3.61± 0.76 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือฯ ภายใต้สถานการณ์โควิด–19 ปีการศึกษา 2/2562 ช่วยลด
ระยะเวลาในการประสานงานที่ยุ่งยากในการจองเครื่องมือ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ไม่จ าเป็นต้องเข้ามาในพ้ืนท่ีเพื่อ
จองเครื่องมือท่ีต้องการใช้งานมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินที่ 3.71±0.78 และ 3.9±0.65 ตามล าดับ ระดับ
ความพึงพอใจมาก แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นว่า ระบบควรจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องแผนผังห้องปฏิบัติการและ
ต าแหน่งเครื่องมือในแต่ละห้องเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจองเครื่องที่ต้องการใช้งาน 

ผลส ารวจความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือฯ ภายใต้
สถานการณ์โควิด–19 ปีการศึกษา 2/2562 ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ผลส ารวจความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 ปีการศึกษา 2/2562 

รายละเอียด Mean SD ระดับความเห็น 

1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี 3.97 0.66 มาก 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.90 0.75 มาก 
3. การดูแลเอาใจใส่และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  4.00 0.68 มาก 
4. การให้ค าแนะน าและการแกไ้ขปัญหาของเจ้าหน้าท่ี 4.13 0.67 มาก 
5. บริการที่ท่านไดร้ับตรงตามความคาดหวังของท่าน  3.94 0.73 มาก 

รวม 3.99 0.63 มาก 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า การดูแลเอาใจใส่และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและการให้ค าแนะน าและการแก้ไข
ปัญหาของเจ้าหน้าที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน ที่ 4.00±0.68 และ 
4.13±0.67 ตามล าดับ ระดับความพึงพอใจมาก 
 

ภาพรวมความพึงพอใจด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบขอเข้าพื้นที่ และจองใช้เครื่องมือฯ มีค่าเฉลี่ยรวมและ           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของการประเมิน 3.98±0.66 ระดับความพึงพอใจต่อระบบ มาก ภาพรวมความพึงพอใจด้านการเข้าใช้
บริการระบบขอเข้าพ้ืนท่ีและจองใช้เครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยรวมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของการประเมิน 3.61±0.76 ระดับความ
พึงพอใจต่อระบบ มาก ภาพรวมความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมของการประเมิน 3.99±0.63 ระดับความพึงพอใจต่อระบบมาก 
 

สรุปผลการวิจัย  
คณะผู้วิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้พัฒนาระบบขอเข้าพื้นที่ท างานและจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ใน

สถานการณ์โควิด โดยใช้ Google forms และจัดสถานที่ให้สอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 4 จ านวน 114 คน จ าเป็นต้องเข้าพื้นที่เพื่อท าโครงงานวิทยานิพนธ์ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 83 คน จ าเป็นต้องเข้าพ้ืนท่ี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05 โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษาในการขอเข้าพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ได้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือไม่เกินวันละ 25 คน ต่อ
พื้นที่ และมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จองไว้ใช้งานทันทีไม่ต้องเสียเวลารอเครื่องมือฯ เกิดความสะดวกส่งผลให้นักศึกษาทุกระดับ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ทันตามเวลา ส าหรับผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อระบบฯ พบว่า ผู้ใช้ระบบมี ความพึงพอใจด้านการ
รายงานผลข้อมูลของระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือฯ มีค่าเฉลี่ยรวมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของการประเมิน 
3.98±0.66 ระดับความพึงพอใจต่อระบบมาก ความพึงพอใจด้านการเข้าใช้บริการระบบขอเข้าพื้นที่และจองใช้เครื่องมือฯ มี
ค่าเฉลี่ยรวมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของการประเมิน 3.61±0.76 ระดับความพึงพอใจต่อระบบ มาก และความพึงพอใจด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของการประเมิน  3.99±0.63 ระดับ
ความพึงพอใจต่อระบบ มาก โดยผู้ใช้ระบบได้ให้ความเห็นว่า ระบบควรจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องแผนผังห้องปฏิบัติการและ
ต าแหน่งเครื่องมือในแต่ละห้องเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจองเครื่องที่ต้องการใช้งาน ซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปพัฒนาระบบต่อไป 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ความจ าเป็นในการใช้เครื่องวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาเพื่อท าโครงงานวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดในการ

เข้าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจองเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของภาควิชาแทนวิธีการเดิมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาสามารถเข้าพื้นที่ท าโครงงานวิทยานิพนธ์  การน า 
Google forms มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบขอเข้าพื้นที่และจองเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการที่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการใช้แพร่หลายเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน จากการท างานวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัย พบว่า  
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1. ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอในในระบบที่พัฒนาขึ้นทุกด้าน ในระดับความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะในเรื่องแผนผัง
ห้องปฏิบัติการและต าแหน่งเครื่องมือในแต่ละห้อง จากข้อเสนอแนะดังกล่าวท าให้คณะผู้วิจัยทราบว่า ควรท าจัดท าฐานข้อมูล
เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของภาควิชาระบุต าแหน่งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ภาควิชาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปทราบ 

2. เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นถูกน ามาใช้ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ นักศึกษาบางกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท า
โครงงานวิทยานิพนธ์ส่งผลให้บางกลุ่มต้องยกเลิกการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ ระบบท่ีพัฒนาถูกใช้โดยนักศึกษาบางกลุ่มที่
จ าเป็นต้องเข้าพื้นที่และมีจ านวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในช่วงสถานการณ์ปกติ ส่งผลให้ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการใช้ระบบยัง
ไม่ชัดเจน จากข้อมูลข้างต้นทางผู้วิจัย จะน าระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ในสถานการณ์ปกติเพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบต่อไป 

3. จากกงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรขยายการใช้ Google forms ส าหรับงานประเภทอื่น ๆ ของภาควิชา เช่น 
การบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายสารเคมี การจัดซื้อสารเคมี ของห้องปฏิบัติการ การจัดซื้อวัสดุประจ าส านักงานของภาควิชา เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ที่ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ                     

ปรัชญาวรากร และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ที่ให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการท าวิจัยและให้ข้อคิดที่มี
ประโยชน์ต่องานวิจัย เพื่อให้งานนั้นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตอบ
แบบสอบถาม และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ส่งผลให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยโปรแกรม Google Site  
Development of a Cooking Laboratory Website at Faculty of Agro-Industry,  
Prince of Songkla University using the Google Site Program 
ปาริดา จันทร์สว่าง1*  
Parida Chansawang1* 
 
บทคัดย่อ 

ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่ให้บริการงานการเรียนการสอน 
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ แต่ยังไม่มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของห้องปฏิบัติการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ใช้บริการ และน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการแต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้านเจ้าหน้าที่
สารสนเทศของคณะฯ ที่มีน้อย ทางผู้วิจัยจึงศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Program open source คือโปรแกรม google sites 
และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น จากการศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นของผู้ใช้บริการพบว่าผู้ใช้บริการ
มากกว่าร้อยละ 80 ต้องการข้อมูลที่จ าเป็นของห้องปฏิบัติการดังนี้ คือ ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ  แบบฟอร์มการจองใช้
ห้องปฏิบัติการ ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ ระเบียบห้องปฏิบัติการ และแบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือ/อุปกรณ์ เมื่อน าหัวข้อที่
ได้ไปพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google site จะได้เว็บไซต์คือ https://sites.google.com/psu.ac.th/agro-industry/ เมื่อ
ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้น พบว่าจากผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจทั้งหมดจ านวน 50 คน เป็น
ผู้ใช้บริการงานด้านการเรียนการสอนร้อยละ 53.40 งานวิจัยร้อยละ 36.70 งานบริการวิชาการร้อยละ 10 และงานอื่น ๆ ร้อยละ 
6.7  พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นระดับความพึงพอใจมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33+0.51 สรุปได้
ว่าการพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารด้วยโปรแกรม Google site ท าให้ผู้ ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นของ
ห้องปฏิบัติการและมีความพึงพอใจพอใจมาก ซึ่งเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานอื่นๆ                  
ได้ต่อไปในอนาคต  

 
ค าส าคัญ: การพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรม google site ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร 

 
 
 

                                                           
1คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90110  
1Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University, Songkla Province, Thailand, 90110 
*Corresponding author : parida.k@psu.ac.th   
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Abstract  
 A cooking laboratory at the Faculty of Agro-Industry is a fundamental laboratory that provides teaching 
and learning, research and academic services. However, a system for rapid and convenient accessing laboratory 
information was not available. Therefore, in this work, the researcher studied necessary information collected 
from laboratory users to developed a website (https://sites.google.com/psu.ac.th/agro-industry/) by using 
Google Sites which is a free web page-building platform. Satisfactory level based on users’ experience were 
also recorded. The results showed that more than 80% of the users required important items that should be 
available on the website, including laboratory schedule, laboratory booking form, channel to contact staff, 
laboratory regulations, and tools/equipment borrowing form. The user’s satisfactory level collected from 50 
people from different divisions including learning and teaching (53.40%), research (36.70%), academic services 
(10%) and others (6.7%) indicated a high level of satisfaction with an average score of 4 . 3 3 + 0 . 5 1  out of 5. 
Therefore, it can be concluded that the cooking laboratory website developed in this work could facilitate ease 
of access for necessary information of the users, which can be further applied for other divisions of the faculty. 

 
Keywords: website development, google site program, user satisfaction, cooking laboratory 

 
บทน า  

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มงานท่ีให้บริการเกี่ยวกับ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ การให้บริการการใช้งาน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การให้บริการงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ โดยผู้ใช้บริการ เช่น อาจารย์ นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย เป็นต้น 
การเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถท าได้โดยเข้าเว็บไซต์ของฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่พบ
ข้อมูลที่จ าเป็นของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจ านวนมาก เช่น 
ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (Processing laboratory) ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร (Cooking 
laboratory) ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร (Food chemistry laboratory) ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร (Food quality 
and control laboratory) ห้องปฏิบัติการทางประสาทสัมผัส (Sensory laboratory) ห้องปฏิบัติการศึกษาอายุการเก็บรักษา 
(Self-life laboratory) ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางอาหาร (Food microbiology laboratory) และห้องปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีและวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Material and packaging laboratory) ซึ่งห้องปฏิบัติการแต่ละห้องมีลักษณะการให้บริการที่
แตกต่างกันออกไป ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารหรือห้อง Cooking lab เป็นห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การท าโครงงานของนักศึกษา งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหาร งานบริการวิชาการ เช่น การจัดอบรมการท าอาหาร 
การอบรมเบเกอรีแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการใหบ้ริการกิจกรรมนักศึกษาใช้งานโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออกร้าน Agro-pub 
กิจกรรมหารายได้ของชมรม SME และกิจกรรมการผลิตอาหารเพื่อขายในร้าน Agro café ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 
ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นของหน่วยงานควรเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์หรือสื่อ
ออนไลน์ การจองใช้ห้องปฏิบัติการบนปฏิทินเดียวกัน เป็นต้น แต่พบว่าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูล
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ในเว็บไซต์และการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าถึงได้  การให้
หน่วยงานสารสนเทศของคณะฯ พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปได้ยากเนื่องจากเจ้าหน้าที่สารสนเทศมีจ านวนน้อยและมีงานที่รับผิดชอบ
หลักจ านวนมาก ท าให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องทางในการเข้าถึ งข้อมูลโดยการอ่านประกาศที่หน้าห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อ
นักวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งมักพบปัญหาไม่พบเจ้าหน้าที่ เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้นั่งประจ าที่ห้องปฏิบัติการ เพราะมีภาระ
งานการสอนและควบคุมวิชาปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการอื่น การสอนใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ห้องอื่น ๆ หรือติดให้บริการวิชาการ 
เช่น จัดอบรม ดูแลนักศึกษาท่ีท าผลิตภัณฑ์ของโครงการ เป็นต้น และในการติดต่อบางครั้งไม่ได้ขอข้อมูลครบถ้วนท าให้เมื่อต้องการ
ข้อมูลเพิ่มต้องเสียเวลาในการไปติดต่อใหม่ ซึ่งไม่สะดวกทั้งต่อผู้ใช้บริการและนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลห้อง จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย
ต้องการพัฒนาช่องทางที่ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของห้องปฏิบัติการได้ง่ายขึ้น โดยเลือกช่องทางการจัดท าเว็บไซต์
ห้องปฎิบัติการปรุงอาหารที่อยู่ในความรับผิดชอบและค้นหาโปรแกรมที่ช่วยสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายไม่ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศใน
การจัดท า จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า การจัดท าเว็บไซต์อย่างง่ายสามารถน ามาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ และมีการ
น าไปใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น การใช้โปรแกรม Google site คือบริษัท Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี ปรับแต่งรูปลักษณ์
ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในท่ีเดียว เช่น วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร อื่น ๆ สามารถน ามาแทรก
ในหน้าเว็บไซต์เป็นการเพิ่มลูกเล่นและช่วยอ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2564) กณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google site รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนที่ถูกพัฒนาจากโปรแกรม Google site 
ในระดับมาก ศิรินทิพย์ จ าปา และนคินทร พัฒนชัย (2560) ได้การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วย 
Google site โดยใช้ Google site พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนที่จัดท าขึ้นในระดับมากที่สุด แม้ว่า
คุณภาพเว็บไซต์ที่ได้จากโปรแกรม Google site ไม่อาจเทียบเท่ากับการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์หลักได้ แต่ช่วยสร้างช่องทางการให้
ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการและพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้น 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1. เพื่อศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นของห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารที่จัดท าข้ึน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้แสดงดังรูปทื่ 1 

1. ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร โดยการท าแบบส ารวจความต้องการข้อมูลที่จ าเป็นของ
ห้องปฏิบัติการจากผู้ใช้บริการที่หลากหลายจ านวน 30 คน (ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ) ด้วยโปรแกรม Google 
form หัวข้อที่ท าการส ารวจได้มาจากข้อมูลการให้บริการที่ผ่านมา และการศึกษาหน้าเว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ และค าถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเสนอแนะหัวข้อเพิ่มเติม 
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2. พัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ โดยการน าข้อมูลที่ส ารวจได้มาออกแบบหน้าเว็บไซต์  
2.1 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Google site ผ่านเอกสารและการสอนใช้งานใน You tube  
2.2 ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Google ที่ผูกกับมหาวิทยาลัย และสร้าง Drive ไว้เพื่อจัดเก็บหน้าเว็บไซต์ที่จะจัดท าขึ้น  
2.3 ออกแบบการจัดวางข้อมูลที่จ าเป็นท่ีจะใส่ในหน้าหลัก และข้อมูลที่จ าเป็นล าดับถัดมาลงในหน้ารอง 
2.4 เปิดโปรแกรม Google เข้าไปท่ี Drive ที่ต้องการจัดเก็บ กดเพิ่ม Site เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการ 
2.5 ปรับหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือหลัก 3 ชนิด คือ 1. การแทรกเลือกค าสั่ง Insert เพื่อแทรกข้อมูล

ต่างๆ 2. การจัดหน้ากระดาษเลือกค าสั่ง Page และการจัดการหัวเรื่องหน้าเว็บไซต์เลือกค าสั่ง Themes 
2.6 เตรียมข้อมูลส าหรับใส่ในเว็บไซต์ ดังนี้  

- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจองห้องปฏิบัติการ และการยืมอุปกรณ์ 
- ข้อความ เนื้อหาต่าง ๆ พิมพ์ไวใ้นโปรแกรม Microsoft word เมื่อต้องการใช้งานสามารถคัดลอกวางใน

เว็บไซต์ แล้วปรับแต่งข้อความให้สวยงาม 
- ภาพ ท่ีต้องการใช้งานต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็นรูปภาพ เช่น jpeg, png เป็นต้น  
- วิดีโอ จัดท า ตัดต่อและน าไปอับโหลดใน You tube ให้เรียบร้อยเพื่อคัดลอกลิงค์มาอัปโหลดใส่เว็บไซต์ 
- แผนผัง ใช้โปรแกรม Visio วาด และบันทึกเป็นรูปภาพ 
- ปฏิทิน สร้างขึ้นจากโปรแกรม Google calendar  
- สร้างไลน์กลุ่ม Cooking laboratory เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และสร้าง QR Code 

เพื่อใส่ในเว็บไซต์ 
- ไฟล์ เช่น ไฟล์ระเบียบหรือแบบฟอร์มจัดเตรียมไว้ในใน Google drive เพื่อน าลิงค์ของไฟล์ไปฝังไว้ใน

เว็บไซต์ 
- แบบฟอร์ม ใช้ Google form ในการเก็บข้อมูลแล้วให้แสดงผลเป็น Sheet เพื่อให้ผู้ใช้บริการมองเห็นได้ 

โดยน าลิงค์ของฟอร์มฝังไว้ในเว็บไซต์ 
2.7 น าข้อมูลที่ เตรียมไว้ใส่ในเว็บไซต์ที่ต าแหน่งต่าง ๆ ตรวจสอบการแสดงผลทั้งแบบใช้งานผ่านหน้า

จอคอมพิวเตอร์และการใช้งานผ่านหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่  
2.8 น าเว็บไซต์ที่ได้ไปฝากให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศแขวนไว้ในหน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าช่ือเว็บไซต์

ใส่ไว้ในโน้ตกลุ่มไลน์ Cooking lab และปริ้น QR code ติดไว้ท่ีหน้าห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งข้ึน  

3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร โดยจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผ่าน 
Google form ส ารวจจากผู้ใช้บริการ 5 กลุ่มหลัก คือ นักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่งาน
บริการวิชาการ โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานะ 4. งานท่ีใช้บริการ 
ส่วนที่ 2 เป็นความพึงพอใจต่อข้อมูลที่จ าเป็นที่ได้จากการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้น แบบสอบถามความพึงพอใจ

สอบถามค่า 5 ระดับ โดยก าหนดคะแนนในแต่ละระดับดังนี้ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 2 หมายถึง ระดับความ        
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พึงพอใจน้อย 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อถามถึงปัญหาการใช้งานและสิ่งที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
ให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่จัดท าขึ้น
ด้วยโปรแกรม Google form และท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม Microsoft excel 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นที่ส ารวจได้และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ

ด้านต่างๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบเกณฑ์ตาม
วิธีการของอุทุมพร ไวฉลาดและวันทนีย์ โพธ์ิกลาง (2557) เพื่อจ าแนกและอธิบายระดับความพึงพอใจดังนี้ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 
5.00 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง 
ระดับความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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1. ศึกษาข้อมูลห้องปฏิบัติการ

2. พัฒนาเว็บไซต์

2.1 ศึกษาการใช้โปรแกรม Google site

2.2 ลงทะเบียนผู้ใช้ Google และสร้าง Google Drive เพ่ือเก็บข้อมูล

2.3 ออกแบบการจัดวางข้อมูลในหน้าเว็บไซต์

2.4 เพ่ิม Site เพ่ือสร้างเว็บไซต์ใน Google drive

2.5 ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยค าส่ังหลักคือ Insert, Page และค าสั่ง Themes

2.6 เตรียมข้อมูลส าหรับใส่ในเว็บไซต์

2.7 ใส่ข้อมูล ตรวจสอบการเสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์เคล่ือนที่

2.8 แขวนเว็บไซต์ที่ได้ในเว็บไซต์ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้น

4. เก็บรวบรวมข้อมูล

5. วิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
รูปที่ 1  แผนภาพแสดงข้ันตอนระเบียบวิธีการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นในการน ามาจัดท าเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร 
 จากการศึกษาการส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร โดยส ารวจจากผู้ใช้บริการจ านวน 30 คน
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลแยกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 30.00 นักวิทยาศาสตร์ร้อยละ 26.70 ผู้ช่วยวิจัยร้อยละ 
20.00 บัณฑิตศึกษาร้อยละ 13.30 อาจารย์ร้อยละ 6.70 และเจ้าหน้าท่ีบริการวิชาการร้อยละ 3.30 โดยลักษณะงานท่ีเข้าใช้บริการ
เป็นงานด้านการเรียนการสอนร้อยละ 47.63 งานวิจัยร้อยละ 33.33 งานบริการวิชาการร้อยละ 11.90 และงานอ่ืน ๆ ร้อยละ 7.14 
จากการส ารวจหัวข้อข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร พบว่า  หัวข้อข้อมูลที่จ าเป็นล าดับที่ 1 – 5 ที่
ผู้ใช้บริการต้องการทราบข้อมูลมากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการร้อยละ 100 แบบฟอร์มการจองใช้



   

 781             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

ห้องปฏิบัติการร้อยละ 96.90 ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ร้อยละ 90.60 ระเบียบห้องปฏิบัติการร้อยละ 87.50 และแบบฟอร์มการ
ยืม-คืน เครื่องมือร้อยละ 81.30 ส่วนข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องการทราบแต่ไม่ได้เป็นล าดับต้น  ๆ คือ ประกาศ (75.00) รายการ
เครื่องมือ (75.00) รายการเครื่องครัวและอุปกรณ์ (75.00) ลักษณะการให้บริการ (65.60) เจ้าหน้าที่ (59.40) และภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ (53.10) ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  หัวข้อท่ีจ าเป็นต่อผู้ใช้บริการห้องปฏิบตัิการปรุงอาหาร 

ล าดับหัวข้อที่ต้องการ ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เสนอ 
1. ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ 100.00 
2. แบบฟอร์มการจองใช้ห้อง 96.90 
3. ช่องทางการติดต่อ 90.60 
4. ระเบียบห้องปฏิบตัิการ 87.50 
5. แบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือ 81.30 
6. ประกาศ 75.00 
7. รายการเครื่องมือ 75.00 
8. รายการเครื่องครัว อุปกรณ ์ 75.00 
9. ลักษณะการให้บริการ 65.60 
10. เจ้าหน้าท่ี 59.40 
11. ภาพภายในห้องปฏิบัติการ 53.10 

 
2. ผลการพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารด้วยโปรแกรม Google site 

 เมื่อได้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร จึงน าข้อมูลมาท าการออกแบบการจัดวางให้อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมต่อการน าเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ โดยข้อมูลหลักให้อยู่ในต าแหน่งแท็บและจับคู่ข้อมูลที่เหมาะสม
เข้าไปเพิ่มในหน้านั้น ๆ เน้นให้สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการทราบอยู่ในแท็บที่ค้นหาได้ง่าย พบว่า เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารที่ได้
คือ https://sites.google.com/psu.ac.th/agro-industry/ โดยหน้าแรกของเว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 2 เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย
โปรแกรม Google site ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลแสดงผลได้ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 2 ก) และหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(รูปที่ 2 ข) ซึ่งในหน้าแรกประกอบไปด้วยข้อมูลของระเบียบห้องปฏิบัติการ (รูปที่ 2 ค) ซึ่งห้องปฏิบัติการแต่ละห้องจะมีระเบียบ
ห้องแตกต่างกัน และยังเพิ่มระเบียบห้องปฏิบัติการหลักของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ว่าด้วยการใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ/
อุปกรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2563 (รูปที่ 2 ง) ซึ่งเป็นระเบียบหลักที่ทุกคนที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการต้องทราบ สร้างช่องทาง
ติดต่อเจ้าหน้าท่ี (รูปที่ 2 จ) และข้อมูลเจ้าหน้าท่ี (รูปที่ 2 ฉ) เพื่อให้ผู้ใช้บริการติดต่อได้ง่ายยิ่งข้ึน 
 

https://sites.google.com/psu.ac.th/agro-industry/
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รูปที่ 2  เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร (ก) หน้าแรกของเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

(ข) แสดงผลหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค) ระเบียบห้องปฏิบัติปรุงอาหาร (ง) ระเบียบคณะอุตสาหกรรมเกษตร ว่าด้วยการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2563 (จ) ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าท่ี (ฉ) ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี 

 
หน้าท่ี 2 ของเว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 3 ประกอบด้วยตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ ที่แสดงการจองใช้โต๊ะปฏิบัติการและ

เครื่องมือหลัก โดยน าปฏิทินการจองใช้ห้องปฏิบัติการที่สร้างด้วย Google calendar (รูปท่ี 3 ก) และสร้างแผนผังห้องปฏิบัติการที่
ระบุต าแหน่งโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือหลักที่ถูกจัดวางไว้ด้วยโปรแกรม  Visio (รูปที่ 3 ข) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถระบุ
รายการที่ต้องการจองได้ ลดปัญหาการจองโต๊ะปฏิบัติการและเครื่องมือที่ซ้ าซ้อน และได้เพิ่มแบบฟอร์มก ารลงทะเบียนใช้
ห้องปฏิบัติการ และแสดงข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนใน Google sheet (รูปที่ 3 ค) เพิ่มวิธีการจองใช้ห้องปฏิบัติการผ่านกิจกรรมในไลน์
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กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดท าไว้เพื่อสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการปรุงอาหารและเจ้าหน้าผู้ดูแลห้อง (รูปที่ 3 ง ) เพื่อให้
ผู้ใช้บริการที่เพ่ิงเข้าใช้งานสามารถท าได้ง่ายขึ้น 

 

 
 

 
รูปที่ 3  หน้าที่ 2 ของเว็บไซต์ (ก) ตารางการจองใช้งานห้องปฏิบัติการ (ข) แผนผังห้องปฏิบัติการ (ค) รายช่ือผู้ลงทะเบียนใช้

ห้องปฏิบัติการ (ง) วิธีการจองใช้งานห้องปฏิบัติการ  
 
หน้าที่ 3 ของเว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งให้รายละเอียดวิธีการยืม-คืน เครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (รูปที่ 4 ก) และ

ได้แขวนแบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือ (รูปที่ 4 ข) เพื่อให้นักศึกษาสามารถโหลดและปริ้นไม่ต้องเดินมาเอาเอกสารหน้า
ห้องปฏิบัติการ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น  



   

 784             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

 
รูปที่ 4  แสดงหน้าท่ี 3 ของเว็บไซต์ (ก) การให้บริการยมื-คืนและแบบฟอร์ม (ข) แบบฟอร์มยืม-คืน เครื่องมือ อุปกรณ์  
 

หน้าที่ 4 ของเว็บไซต์เป็นรายการเครื่องมือ โดยเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการบางเครื่องมีวิธีการใช้งานแบบคลิปวิดีโอ 
(รูปที่ 5 ก) ซึ่งได้จากอัดวิดีโอการใช้งานเครื่องมือ ตัดต่อ อัปโหลดไว้ใน You tube และน าลิงค์มาฝังไว้ในเว็บไซต์ ส่วนบางเครื่องที่
ยังไม่มีวิธีการใช้งาน ได้ใส่ภาพของเครื่องมือไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรู้จักหน้าตาเครื่องมือที่จะใช้งานได้ (รูปที่ 5 ข)  
 

 
รูปที่ 5  แสดงหน้าเว็บไซต์หน้าท่ี 4 (ก) เครื่องมือท่ีมีการสอนใช้งานด้วยคลิปวิดีโอ (ข) ตัวอย่างภาพเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
 
 หน้าท่ี 5 ของเว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 6 ซึ่งแสดงรายการเครื่องครัวที่ผู้ใช้บริการต้องเบิกเพื่อใช้ท าปฏิบัติการ โดยแสดงภาพ
ของรายการเครื่องครัวและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้รายละเอียดที่ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ตามต้องการ เนื่องจากเดิมมี
รายการเครื่องครัวและอุปกรณ์แต่ไม่ได้มีแขวนไว้ในเว็บไซต์ผู้ที่ต้องการใช้งานต้องเดินมาดูรายการเครื่องครัวอุปกรณ์ที่หน้า
ห้องปฏิบัติการ และยังลดปัญหาการกรอกรายการช่ือเครื่องมือ/อุปกรณ์ผิดเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่รู้จักเครื่องมือ/อุปกรณ์นั้น ๆ  
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รูปที่ 6  แสดงรายการตัวอย่างเครื่องครัวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ให้บริการยืม-คืนในห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร 
 

3. ผลของการศึกษาความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร  
 เมื่อน าเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารไปศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยศึกษาจากผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
จ านวน 50 คน พบว่า ผู้ใช้บริการเป็นเพศชายร้อยละ 17.90 เพศหญิงร้อยละ 81.10 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 36.7 
บัณฑิตศึกษาร้อยละ 6.70 ผู้ช่วยวิจัยร้อยละ 23.30 อาจารย์ร้อยละ 6.7 และนักวิทยาศาสตร์ร้อยละ 26.70 โดยลักษณะงานท่ีเข้า
ใช้บริการ ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอนร้อยละ 53.40 งานวิจัยร้อยละ 36.70 งานบริการวิชาการร้อยละ 10.00 และงานอ่ืน ๆ
ร้อยละ 6.70 แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.33+0.51 ซึ่งเป็นระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจต่อหัวข้อตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ และช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้รับคะแนนความพึง
พอใจระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67+0.60 และ 4.57+0.50 ตามล าดับ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้ใช้บริการ
สะดวกต่อการตัดสินใจวางแผนการทดลองและไม่ต้องมาติดต่อที่ห้องปฏิบัติการ ส่วนหัวข้ออื่น ๆ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมาก 
ได้แก่ หัวข้อแบบฟอร์มการจองใช้ห้องปฏิบัติการ (4.37+0.55) ระเบียบห้องปฏิบัติการ (4.43+0.50) แบบฟอร์มการยืม-คืน
เครื่องมือ (4.27+0.57) ประกาศ (4.40+0.49) รายการเครื่องมือ (4.27+0.44) รายการเครื่องครัว อุปกรณ์ (4.28+0.52) ลักษณะ
การให้บริการห้องปฏิบัติการ (4.03+0.48) และเจ้าหน้าท่ี (4.03+0.41) แสดงดังตารางที่ 3 และรูปที่ 7 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 

1. เพศ  

 1. เพศชาย 17.90 
  2. เพศหญิง 81.10 
2. สถานะ  

 1. นักศึกษาปริญญาตร ี 36.70 
 2. บัณฑิตศึกษา 6.70 
 3. ผู้ช่วยวิจัย 23.30 
 4. อาจารย ์ 6.70 

  5. นักวิทยาศาสตร ์ 26.70 
3. ลักษณะงานท่ีมาใช้บริการ  

 1. การเรียนการสอน 53.40 
 2. งานวิจัย 36.70 
 3. งานบริการวิชาการ 10.00 

  4. อื่นๆ 6.70 
 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Google site 

หัวข้อที่ประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความพึงพอใจ 
1. ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ 4.67 0.60 มากที่สุด 
2. แบบฟอร์มการจองใช้ห้องปฏิบัติการ 4.37 0.55 มาก 
3. ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าท่ี 4.57 0.50 มากที่สุด 
4. ระเบียบห้องปฏิบตัิการ 4.43 0.50 มาก 
5. แบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือ 4.27 0.57 มาก 
6. ประกาศ 4.40 0.49 มาก 
7. รายการเครื่องมือ 4.27 0.44 มาก 
8. รายการเครื่องครัว อุปกรณ ์ 4.28 0.52 มาก 
9. ลักษณะการให้บริการห้องปฏิบตัิการ 4.03 0.48 มาก 
10. เจ้าหน้าท่ี 4.03 0.41 มาก 
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รูปที่ 7  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ และค่าเฉลีย่ที่ได้ 

 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการปรุงอาหารท าให้ทราบว่า ผู้ใช้บริการต้องการทราบข้อมูลตารางการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 100) แบบฟอร์มการจองใช้ห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 96.90) ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 90.60) 
ระเบียบห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 87.50) และแบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ร้อยละ 81.21) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการ
น าไปพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร ท าให้ผู้วิจัยสามารถจัดท าข้อมูลเว็บไซต์ได้เหมาะสม การใช้โปรแกรม Google site 
สามารถแสดงผลได้ดีทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้สามารถน าข้อมูลทั้งที่เป็น ข้อความ รูปภาพ 
ไฟล์ คลิปวิดีโอ ปฏิทิน ลงในเว็บไซต์ได้ และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารที่ขึ้นในระดับมาก 
ดังนั้นหากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีความต้องการจัดท าเว็บไซต์เพื่อให้บริ การหน่วยงานภายในแต่มีข้อจ ากัดเรื่อง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศหรืองบประมาณ สามารถเลือกใช้โปรแกรม Google site แล้วหาวิธีการน าเสนอข้อมูลให้เหมาะกับแต่ละ
หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการได้  
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร พบว่า การศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นโดยการ
สอบถามจากผู้ใช้บริการจริง ท าให้ได้หัวข้อในการพัฒนาเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการปรุงอาหารที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง 
โดยข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ใช้บริการ คือตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ แบบฟอร์มการจองใช้ห้องปฏิบัติการ ช่องทางการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ และแบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งเมื่อทราบถึงความต้องการหลักท าให้ผู้วิจัยมุ่งเน้นพัฒนาเว็บไซต์            
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ในหัวข้อที่ผู้ใช้บริการต้องการทราบเป็นหลัก และเสริมข้อมูลรองรับเพื่อผู้ใช้บริการได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็นไปตามแนวคิด        
การพัฒนาเว็บไซต์ของ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ (2555) เมื่อน าข้อมูลที่จ าเป็นมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม            
Google site ท าให้ได้เว็บไซต์ที่แสดงผลได้ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ และหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งเหมาะแก่การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการในปัจจุบันท่ีโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นเหมือนปัจจัยที่ 5 หรือสิ่งจ าเป็นท่ีขาดไม่ได้ (ไทยรัฐออนไลน์ , 2564) และง่ายต่อการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการติดตั้งระบบ Wi-Fi ทั่วคณะฯ หน้าแรกของเว็บไซต์มีระเบียบ
ห้องปฏิบัติการซึ่งห้องปฏิบัติการแต่ละห้องจะมีระเบียบห้องแตกต่างกัน แต่อยู่ภายใต้กรอบของระเบียบห้องปฏิบัติการหลักของ
คณะฯ ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านกลุ่มไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย การสร้างตารางการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการด้วย Google calendar ท าให้ผู้ใช้บริการลดเวลาในการเดินทางมาลงตารางจองห้องปฏิบัติการที่ติดอยู่หน้าห้อง 
และช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการทดลองได้ดียิ่งขึ้น จรรยา ช่ืนอารมณ์ (2562) ได้พัฒนาระบบจองเวลาใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งประยุกต์ใช้โปรแกรม Google form, Sheet, 
และ Calendar ซึ่งท าให้การจองใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ต้องใช้โปรแกรมเสริมคือ Zapier integration application ช่วย            
แต่มีข้อจ ากัดโควตาใช้งานได้ 100 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการน ามาประยุกต์ใช้ต่อไป การลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการผ่าน Google form และแสดงข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนใน Google sheet ท าให้ผู้ใช้บริการได้ทราบว่ามีใคร
ใช้ห้องปฏิบัติการและสะดวกต่อการติดต่อกันผ่านไลน์กลุ่ม การจัดท าวิธีการยืม-คืน เครื่องมือ/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและแขวน
แบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องมือท าให้ผู้ใช้บริการสามารถโหลดและปริ้นโดยไม่ต้องเสียเวลามาเอาแบบฟอร์มหน้าห้องปฏิบัติการ 
การสร้างรายการเครื่องมือทั้งแบบคลิปวิดีโอและภาพเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รู้จักเครื่องมือก่อนมาใช้งานจริง การแสดง
รายการเครื่องครัว/อุปกรณ์ช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการเบิกของไปใช้งานได้เห็นภาพของรายการเครื่องครัว/อุปกรณ์ พร้อมทั้ง
รายละเอียดที่ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ และยังช่วยลดปัญหาที่การเขียนรายการเบิกที่ไม่ถูกต้อง              
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นด้วย
โปรแกรม google site ที่ระดับความพึงพอใจมาก เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ทราบความต้องการต่อหัวข้อที่จะพัฒนาท าให้สามารถ
พัฒนาเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการ และช่วยเพิ่มความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน สอดคล้องกับการศึกษาของ จีราวรรณ 
ทองลิ้ม (2563) ท่ีศึกษาการใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรสซึ่งเป็น Program open source ที่สามารถน ามาพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน และ
ได้รับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ การจัดท าลิสต์ รายการ              
เครื่องมือ การเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิดให้มากยิ่งขึ้น เสนอให้มีการยืม -คืนเครื่องครัว/อุปกรณ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ไม่ต้องใช้กระดาษ และเสนอให้มีการจัดเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย ซึ่งเป็นข้อมูลน่าสนใจและควรพัฒนา
เว็บไซต์ต่อไป ในอนาคต จากผลการวิจัยขอเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการอื่น ๆ โดยศึกษาข้อมูลที่
จ าเป็นต่อผู้ใช้บริการ ศึกษาการจัดท าข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อน าไปพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google site ที่อาจเป็น
ทางเลือกหนึ่งส าหรับหน่วยงานที่มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ โดยใช้นักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่             
ที่ปฏิบัติการงานน้ัน ๆ ได้  
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ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  

Anti-oxidant and -glucosidase Inhibitors of Diabetic Medicine Books   
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Wisanu Thongchai1 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากพืช            
ตัวยาหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพร  6 ชนิด ที่น าไปสกัด
ด้วยเอทานอล จากนั้นน าสารสกัดไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช พบว่า สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 
1 มีค่าร้อยละ 50 ของการยับยั้งอนุมูลอิสระ เท่ากับ 1.45±0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ถือว่ามีฤทธิ์สูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี จากนั้นน าสารสกัดไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ด้วยวิธีพารา-
ไนโตรฟีนอล พบว่า สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 5 ที่สกัดด้วยเอทานอล มีค่าร้อยละ 50 ของการยับยั้ง เท่ากับ 
0.64±0.01 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์โบส จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของพืชตัวยาหมอสมุนไพรพ้ืนบ้านที่มีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสสูงซึ่งเป็นแนวทาง
ในการท าวิจัยและศึกษาในระดับต่อไป 

 

ค าส าคัญ: เบาหวาน  ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส อนุมูลอิสระ และอะคาร์โบส 
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Abstract 
The objectives of this research were investigated to study the inhibition activity of antioxidant and                       

α - glucosidase from herbal medicinal plants of local herbal healers, Wat Bot District, Phitsanulok Province. 
In this study, the six formulas of herbal medicinal plants were extracted with ethanol. The crude extract was 
tested with the inhibition activity of antioxidant by DPPH method. The number 1 formula was found IC50, 
1.45±0.05 mg/ml which high inhibition activity comparison with an ascorbic acid standard. The crude extract 

was tested with the inhibition activity of α - glucosidase by para-nitrophenol method. The number 5 formula 
was found IC50, 0.64±0.01 mg/ml. The number 5 formula was high inhibition activity comparison with acarbose 
standard. The results of this study revealed that herbal medicinal plants of local herbal healers possessed high 

inhibition activity of antioxidant and α - glucosidase which are research and educational approaches. 

 
Keywords: diabetes, anti-oxidative effect, -glucosidase, free radicals, acarbose 

 
บทน า  

เบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้เกิดภาวะน้ าตาล
ในเลือดปัจจุบันจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงน าไปสู่ภาวะโรค
แทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้น เช่น โรคหัวใจ (Heart disease) ภาวะไตวาย (Kidney failure) และเบาหวานขึ้นจอตา  (Diabetic 
retinopathy) เป็นต้น วิธีการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น โดยทั่วไปใช้วิธีการควบคุมอาหารและออกก าลังกายร่วมกับการฉีด
อินซูลิน ในรายที่อาการหนักมาก แพทย์จะให้การรักษาโดยการให้รับประทานยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ในการลดหรือป้องกันการ 
ดูดซึมของน้ าตาลกลูโคส เช่น อะคาร์โบส ไมกลิทอล และโวกลิโบส เป็นต้น โดยจะออกฤทธิ์ในต้านแอลฟากลูโคซิเดส                    

(α-glucosidase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทส าคัญในการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของแป้งได้เป็นน้ าตาลกลูโคส ท าให้การดูดซึม
น้ าตาลกลูโคสจากล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดลดลง ลดภาวะการมีน้ าตาลในเลือดสูง (พรชนก ชโลปกรณ์ และพงศธร กล่อมสกุล, 
2560, น. 64 ) ปัจจุบันการรักษาโรคเบาหวานในผู้สูงอายุนิยมใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษามีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด  แต่
มักท าให้เกิดอาการข้างเคียง ได้แก่ มีผื่นตามผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียน ตัวเหลืองซีด เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ า เป็นต้น (ภาวนา       

กีรติยุวงศ์, 2544) เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (α-glucosidase) เป็นเอนไซม์ที่พบมากท่ีผนังเซลล์ของล าไส้เล็ก มีหน้าที่ย่อยแป้ง
และคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ชนิดนี้จะช่วยลดการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด 
และช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดลงได้ เอนไซม์ชนิดนี้จึงเป็นเป้าหมายหนึ่งของการศึกษาวิจัยเพื่อหาทางป้องกันรักษา โรค 
Metabolic syndrome เช่น โรคอ้วนลงพุง หรือโรคเบาหวาน เป็นต้น (วิมลพรรณ รุ่งพรหม, ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, สัญญา เขียวไสว 
และมุกดา ทรงไตรย์, 2553, น. 301) อนุมูลอิสระ (Free radicals) เป็นโมเลกุลหรือไอออนที่ไม่เสถียร และว่องไวต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี จึงท าปฏิกิริยากับโมเลกุลต่าง ๆ ภายในร่างกาย เพื่อให้สารอนุมูลอิสระนั้นมีความเสถียรมากข้ึน แหล่งที่ท าให้เกิด
อนุมูลอิสระมี 2 แหล่งคือ จากภายใน ร่างกาย เช่น การเผาผลาญอาหารการหายใจ เป็นต้น และจากแหล่งภายนอกร่างกายที่เป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระ ได้แก่ ความเครียด มลพิษในอากาศ เป็นต้น เมื่อมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นจึงเกิดการท าลายโมเลกุลอื่น ๆ 
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ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ร่างกาย ผิวพรรณเกิดริ้วรอย และเป็นเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน และมะเร็ง เป็นต้น ปกติภายในร่างกายมีกลไกลป้องกันตัวเองจากอนุมูลอิสระ  โดยอาศัยการท างานของสารต้าน
ออกซิเดชันท่ีร่างกายสร้างขึ้น เช่น เอนไซม์ Superoxide dismutase (SOD), Catalase, และ Glutathione peroxidase เป็นต้น 
แต่การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระยังไม่เพียงพอ ประกอบกับเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลง ดังนั้น 
ร่างกายจึงควรรับสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอกด้วย สารต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนติออกซิแดนซ์ (Antioxidants) ที่รู้จักกัน
ดีได้แก่ วิตามินซี วิตามินอี ซีลีเนียม เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ  และพฤกษเคมีต่าง ๆ (Phytochemical) เช่น โพลีฟีนอล 
(Polyphenol) และไอโซฟลาโวน (Isoflavone) เป็นต้น ปัจจุบันสารต้านอนุมูลอิสระถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในเภสัชภัณฑ์และส่วนประกอบอื่น  ๆ ใน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น สารกันบูดในอาหารและเครื่องส าอางอีกด้วย (นงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง, 2559, น. 13) 

การศึกษาพืชสมุนไพรจากภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อยับยั้งเบาหวาน ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ของหมอสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรจากต ารา จากบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาที่ก าลังสูญหายไป 
เนื่องจากหมอชาวบ้านนั้นมีอายุมาก อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทางผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านของหมอสมุนไพรพื้นบ้าน โดยทั่วไปองค์ความรู้ของหมอสมุนไพรพื้นบ้าน 
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ การปฏิบัติติดต่อกันมาและสืบทอดกันมานาน มีพื้นฐานความเชื่อและระบบวัฒนธรรมเช่นเดียวกับ
ชุมชนท่ีหมอสมุนไพรพื้นบ้านอาศัยอยู่ รวมถึงความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย อีกทั้งเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับ
สาเหตุของโรคส าหรับผู้ป่วยแต่ละคน ประกอบกับมักมีการผสมผสานแนวคิดเช่ือมโยงกันระหว่างธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ            
ในกระบวนการรักษาความเจ็บป่วยของผู้คนในชุมชนโดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเป็นหลักในการรักษา เช่น การใช้ยาสมุนไพร 
เป็นการสะสมความสามารถเพื่อพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนใกล้เคียง มิได้เป็นอาชีพหลักในการประกอบอาชีพ 
สมุนไพรที่ใช้จะปลูกไว้เองและซื้อจากร้านขายยาสมุนไพร การรักษาแต่ละครั้งไม่มีการจดบันทึก ใช้การจ าผู้ป่วยเป็นหลัก                 
แต่บทบาทหมอยาพื้นบ้านก าลังจะลดลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ เช่น ตัวหมอพ้ืนบ้าน ต ารา พันธุ์พืช ที่ใช้เป็น
ยาสมุนไพร วิธีการรักษาโรค ตลอดจนสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรวบรวมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหมอ
ยาพื้นบ้านนั้นมีความส าคัญและเป็นสิ่งที่ล้ าค่าที่ควรให้อยู่คู่กับประเทศไทยเพื่อเป็นมรดกองค์ความรู้แก่ลูกหลาน  ในปัจจุบันนี้ยัง
ขาดแหล่งข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ด้านหมอยา
พื้นบ้านตลอดจนการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ (อัจฉรา สุมังเกษตร และชัยวัฒน์ นันทศรี, 2559, น. 89-90) 

ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่มีผลลดระดับน้ าตาลในเลือด ซึ่งช่วยในการรักษาโรคเบาหวานได้ 
โดยการศึกษาสารสกัดหยาบในชนิดของตัวยาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยังยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ          
ที่รวบรวมได้จากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน และในงานวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาปฏิบัติการ และรายวิชา
ปัญหาพิเศษของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการสกัดและทดสอบฤทธิ์ในพืช เนื่องจากในรายวิชาดังกล่าว ส่วนใหญ่มุ่งเน้นวิเคราะห์       
การสกัดและหาสารส าคัญจากพืชสมุนไพรที่หาได้ตามท้องถิ่น พืชสมุนไพรที่ทางผู้วิจัยศึกษา  มีแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ศึกษารวบรวมตัวยาของชนิดพืชสมุนไพรยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน
ทั้งหมด 6 ชนิด ดังนี้ ชนิดตัวยาที่ 1 ได้แก่ พลู โดยใช้ส่วน ใบ ก้าน และราก ตัวยาที่ 2 ได้แก่ เหง้าต าลึง ต้นใต้ใบ ตัวยาที่ 3 ได้แก่ 
เหงือกปลาหมอ พริกไทย ตัวยาที่ 4 ได้แก่ ใบเตย ใบสัก ตัวยาที่ 5 ได้แก่ ใบเตย ใบสัก ใบหม่อน และตัวยาที่ 6 ได้แก่ ชะเอม 
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ค าแสด ตัวยาของชนิดพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด นี้ทดสอบโดยใช้ตัวท าละลายเอทานอล ผลการศึกษานี้ท าให้ทราบถึงศักยภาพและ
โอกาสในการพัฒนาต่อยอดเป็นพืชสมุนไพรรักษาเบาหวานและเป็นแนวทางการวิจัยปัญหาพิเศษของนักศึกษาต่อไปได้ 
 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย  
 1. เพือ่เตรียมสารสกัดหยาบจากสมุนไพรด้วยตัวท าละลายเอทานอล 

2. เพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีการเตรียมชนิดตัวยาของพืชสมุนไพร โดยน าตัวอย่างพืชสมุนไพรในแต่ละชนิด (อัตราส่วน 1:1) โดยชนิดตัวยาที่ 1 
ได้แก่ พลู โดยใช้ส่วน ใบ ก้าน และราก ตัวยาที่ 2 ได้แก่ เหง้าต าลึง และต้นใต้ใบ ส่วนที่ใช้ ใบและเมล็ด ตัวยาที่ 3 ได้แก่ เหงือก
ปลาหมอ ส่วนที่ใช้ ใบและก้าน พริกไทย ส่วนที่ใช้ เมล็ดพริกไทย ตัวยาที่ 4 ได้แก่ ใบเตย ใบสัก ตัวยาที่ 5 ได้แก่ ใบเตย ใบสัก     
ใบหม่อน และตัวยาที่ 6 ได้แก่ ชะเอม ค าแสด ส่วนที่ใช้ คือกิ่งและใบ ชนิดแห้ง ซึ่งเก็บจากหมู่บ้าน ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์  
มาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น น าชนิดตัวยาของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดที่บดได้ มาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิท 
เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง  

1 วิธีการสกัดตัวอย่าง ดัดแปลงจาก อ าภา คนซื่อ, ชยันต พิเชียรสุนทร, และชูศรี ตลับมุข (2558, น. 80-84) 
1.1 วิธีการสกัดตัวอย่างด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล 
น าชนิดตัวยาของพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด ที่อบแห้งแล้ว ช่ังใส่ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร จ านวน 50 กรัม 

ตัวอย่างละ 3 ขวด เติมตัวท าละลาย 95% เอทานอล ให้ท่วมตัวอย่างปริมาณ 150 มิลลิลิตร น าตัวอย่างที่ได้ไปใส่เครื่องเขย่าแบบ
ควบคุมอุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียส เขย่าเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง เมื่อเขย่าครบตามเวลาแล้ว ให้น ามากรองผ่านส าลี แล้วสารสกัดที่ได้
ท าแห้งด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบสูญญากาศ (Rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบจากสมุนไพรทั้งหมด 6 ชนิด จากนั้นน า
สารสกัดหยาบที่ได้ทั้ง 6 ชนิด ไปค านวณหาผลผลิตสุทธิ (% yield) แล้วน าสารสกัดหยาบที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

2. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
2.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH ดัดแปลงจาก Yamasaki, Hashimoto, Kokusenya, 

Miyamoto, & Sato (1994, p. 42)  
ช่ังสารสกัดตัวอย่างประมาณ 100 มิลลิกรัม เติมเอทานอลบริสุทธ์ิ ปริมาตรเป็น 1 มิลลิลิตร (ความเข้มข้น 100 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) แล้วเจือจางสารละลายตัวอย่าง แบบวิธีการเจือจางสารละลายตามล าดับขั้น (Serial dilution)                   
ด้วยเอทานอลบริสุทธิ์ ลงมา 6 ความเข้มข้น ให้มีความเข้มข้นดังนี้ 64, 32, 16, 8, 4, 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ปิเปต
สารละลายตัวอย่างแต่ละความเข้มข้น 100 ไมโครลิตร ใส่ในหลุม microliter plate ในแต่ละความเข้มข้นเติมสารละลาย DPPH 
100 ไมโครลิตร (ความเข้มข้นสุดท้ายของตัวอย่างคือ 32, 16, 8, 4, 2, 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) blank ของสารละลายตัวอย่างใช้
สารละลายตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 100 ไมโครลิตร ผสมกับเอทานอลบริสุทธ์ิ 100 ไมโครลิตร control ประกอบด้วยน้ ากลั่น 
100 ไมโครลิตร และ DPPH 100 ไมโครลิตร และ blank control ใช้น้ ากลั่น 100 ไมโครลิตร ผสมกับเอทานอลบริสุทธิ์ 100 
ไมโครลิตร เขย่าให้สารผสมเข้ากันดี ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง 
microplate reader spectrophotometer  
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น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปหาค่า % inhibition จากสูตร 
% inhibition      =    [OD. control – OD. sample]  X  100 
เมื่อ OD. control  =   ค่าดูดกลืนแสงที่วัดได้ของน้ ากลั่นผสมกับ DPPH 
OD. sample       =   ค่าดูดกลืนแสงที่วัดได้ของตัวอย่างผสมกับ DPPH 

 
เมื่อได้ % inhibition แล้ว พล็อตกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารสกัด กับ % inhibition แล้วหาค่า IC50 หรือความ

เข้มข้นของสารสกัดที่สามารถท าลาย DPPH ไปครึ่งหนึ่ง ท าการทดสอบกับสารสกัดทุกตัว รวมทั้งวิตามินซี (ascorbic acid) ซึ่งเป็น
สารมาตรฐาน  

2.2 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ด้วยวิธี p-nitrophenol colorimetric ดัดแปลงจาก 
Matsui, Yoshimoto, Osajima, Oki, & Osajima (1996, p. 60) 

เตรียมสารละลายมาตรฐาน (ความเข้มข้นเริ่มต้น 10.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) หรือสารตัวอย่างที่ต้องการ
ทดสอบ (ความเข้มข้นเริ่มต้น 10.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในจานหลุม (96-well plate) เติมสารละลาย 
sodium phosphate buffer (pH 6.8) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมสารละลายเอนไซม์แอลฟา                  
กลูโคซิเดส ความเข้มข้น 1.0 ยูนิตต่อมิลลิลิตร  ใน sodium phosphate buffer (pH 6.8) ปริมาตร 20 ไมโครลิตร บ่มที่

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที เติมสารละลาย p-nitrophenyl-α–D-glucopyranoside (PNP-G) ความเข้มข้น 5.0 มิลลิโมลาร์ 
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม เขย่าให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิห้องต่อเป็นเวลา 20 นาที เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม เขย่าให้เข้ากัน น าไปวัดการค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คลื่น 405 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate Reader และค านวณหาค่าร้อยละของการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส               

(%α - glucosidase inhibition)  
จากสูตร 

% α - glucosidase inhibition  =  [(A – B) / A] × 100 
เมื่อ  A   คือ  ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย blank 

B   คือ  ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่าง 
จากนั้นค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างที่สามารถยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดสที่ 50% (IC50) จาก

กราฟระหว่างเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดส และความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัย 

จากการสกัดสาระส าคัญจากพืชสมุนไพร ทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ สมุนไพรตัวยาที่ 1 ได้แก่ พลู โดยใช้ส่วน ใบ ก้าน และราก 
สมุนไพรตัวยาที่ 2 ได้แก่ เหง้าต าลึง ต้นใต้ใบ สมุนไพรตัวยาที่ 3 ได้แก่ เหงือกปลาหมอ พริกไทย สมุนไพรตัวยาที่ 4 ได้แก่ ใบเตย 
ใบสัก สมุนไพรตัวยาที่ 5 ได้แก่ ใบเตย ใบสัก ใบหม่อน และสมุนไพรตัวยาที่ 6 ได้แก่ ชะเอม ค าแสด ชนิดแห้ง ด้วยตัวท าละลาย 
95% เอทานอล จากนั้นน าสารสกัดหยาบที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส                 
ได้ผลการวิจัยเป็นล าดับดังต่อไปนี้ 
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ผลการสกัดสารส าคัญจากพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด แบบชนิดแห้ง ด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล ได้ลักษณะทาง
กายภาพของสารสกัด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ลักษณะทางกายภาพของ พืชสมุนไพร ท้ัง 6 ชนิด ที่สกัดด้วย 95% เอทานอล  

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 1 ได้แก่ พลู 
ใช้ส่วน ใบ ก้าน และราก สกัดด้วย 95% เอทานอล  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 2 

ได้แก่ เหง้าต าลึง ต้นใต้ใบ สกดัด้วย 95% เอทานอล 

ตัวยาสมุนไพร ชนิดของสมนุไพร 
ลักษณะทางกายภาพ 
สกัดด้วย 95%เอทานอล 

1 พลู ใช้ ใบ ก้าน และราก สีเขียวเข้ม 
2 เหง้าต าลึง ต้นใต้ใบ ใช้ ใบและเมล็ด สีเขียวเข้ม 
3 เหงือกปลาหมอ ใช้ ก้าน และใบ 

พริกไทย ใช้ เมล็ด 
สีเขียวเข้ม 

4 ใบเตย ใบสัก สีน้ าตาลเข้ม 

5 ใบเตย ใบสัก ใบหม่อน สีน้ าตาลเข้มออกด า 

6 ชะเอม ค าแสด ใช้ ก้าน และใบ สีเขียวเข้ม 
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ภาพที่ 3 สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 3 
ได้แก่ เหงือกปลาหมอ พริกไทย สกัดด้วย 95% เอทานอล  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 4 
ได้แก่ ใบเตย ใบสัก สกัดด้วย 95% เอทานอล  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 สารสกัดสมุนไพรตัวยาที ่5  
ได้แก่ ใบเตย ใบสัก ใบหม่อน สกดัด้วย 95% เอทานอล  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 6  
ได้แก่ ชะเอม ค าแสด สกัดด้วย 95% เอทานอล  
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 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
 โดยทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพร ทั้ง 6 ชนิด ซึ่งรายงานผลเป็นร้อยละ 50 ของการยับยั้ง 
(IC50) จากการทดสอบ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ของการต้านอนุมูลอิสระ (IC50) ของพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด 

ตัวยาสมุนไพร ชนิดของสมนุไพร 
DPPH (IC50) (มิลลกิรัมกรัมต่อมลิลิลิตร) 

สกัดด้วย 95% เอทานอล 
1 พลู ใช้ ใบ ก้าน และราก 1.45±0.05 
2 เหง้าต าลึง ต้นใต้ใบ ใช้ ใบ และเมล็ด 9.83±0.15 
3 เหงือกปลาหมอ ใช้ ก้าน และใบ 

พริกไทย ใช้เมลด็ 
14.12±0.12 

4 ใบเตย ใบสัก 19.61±0.45 
5 ใบเตย ใบสัก ใบหม่อน 15.60±0.51 

6 ชะเอม ค าแสด ใช้ ก้าน และใบ 6.14±0.44 
 สารมาตรฐานวิตามินซ ี 0.10±0.02 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า พืชสมุนไพรทีส่กัดด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล ในสมุนไพรตัวยาที ่1, 2, 3, 4, 5 และสมุนไพร

ตัวยาที่ 6 มีฤทธิ์มียับยั้งร้อยละ 50 ของการต้านอนุมูลอิสระ (IC50) เท่ากับ 1.45±0.05, 9.83±0.15, 14.12±0.12, 19.61±0.45, 
15.60±0.51 และ 6.14±0.44 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ (ที่ความเข้มข้น 1 - 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) เมื่อเทียบกับสาร
มาตรฐานวิตามินซี ท่ีมีฤทธ์ิมียับยั้งร้อยละ 50 ของการต้านอนุมูลอิสระ (IC50) เท่ากับ 0.10 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
 

 
 

ภาพที ่7 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของพืชสมุนไพร 6 ชนิด 
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ภาพที ่8 ทดสอบฤทธิต์้านอนุมลูอิสระ ด้วยเครื่อง Microplate reader 

 
ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส โดยทดสอบฤทธิ์ของพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด  (ที่ความเข้มข้น 

0.16 - 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ซึ่งรายงานผลเป็นร้อยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) จากการทดสอบได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 3  ร้อยละ 50 ของการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (IC50) ที่สกัดด้วย 95% เอทานอล  

ตัวยาสมุนไพร ชนิดของสมนุไพร 
ร้อยละ 50 ของการยับย้ังเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 

(IC50) (มิลลกิรัมต่อมิลลิลิตร) 
สกัดด้วย 95% เอทานอล 

1 พลู ใช้ ใบ ก้าน และราก 1.58±0.00 
2 เหง้าต าลึง ต้นใต้ใบ ใช้ ใบและเมล็ด ไม่พบ 
3 เหงือกปลาหมอ ใช้ ก้านและใบ 

พริกไทย ใช้เมลด็ 
3.14±0.27 

4 ใบเตย ใบสัก 3.12±0.07 
5 ใบเตย ใบสัก ใบหม่อน 0.64±0.01 

6 ชะเอม ค าแสด ใช้ ก้านและใบ ไม่พบ 
 สารมาตรฐานอะคารโ์บส 0.55±0.02 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า พืชสมุนไพรที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล ในสมุนไพรตัวยาที่ 1, 3, 4, และสมุนไพร   

ตัวยาที่ 5 พบฤทธิ์ยับยั้ง ร้อยละ 50 ของการต้านเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ( IC50) เท่ากับ 1.58±0.00, 3.14±0.27, 3.12±0.07, 
และ 0.64±0.01 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ และไม่พบพบฤทธิ์ในพืชตัวยาที่ 2 และ 6 (ท่ีความเข้มข้น 0.16 - 10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร) เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์โบส ที่มีฤทธิ์ยับยั้งร้อยละ 50 ของการต้านอนุมูลอิสระ (IC50) เท่ากับ 0.10 ± 0.02 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
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ภาพที่ 9 ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของสารมาตรฐานอะคาร์โบส  
 

 
 

ภาพที่ 10 ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแ์อลฟากลูโคซิเดส ของพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด ที่สกัดด้วย 95% เอทานอล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 เครื่อง Microplate reader ใช้ส าหรับทดสอบฤทธิ์การยบัยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 
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สรุปผลการวิจัย  
จากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพืชสมุนไพรทั้งหมด 6 ชนิด ดังนี้ สมุนไพรตัวยาที่ 1 ได้แก่ พลู โดยใช้ส่วน ใบ ก้าน และราก 

สมุนไพรตัวยาที่ 2 ได้แก่ เหง้าต าลึง ต้นใต้ใบ ใช้ใบและเมล็ด สมุนไพรตัวยาที่ 3 ได้แก่ เหงือกปลาหมอ พริกไทย สมุนไพรตัวยาที่ 4 
ได้แก่ ใบเตย ใบสัก สมุนไพรตัวยาที่ 5 ได้แก่ ใบเตย ใบสัก ใบหม่อน และสมุนไพรตัวยาที่ 6 ได้แก่ ชะเอม ค าแสด ชนิดแห้ง สกัด
ด้วย 95% เอทานอล โดยน าสารสกัดที่ได้ในแต่ละชนิด ไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสด้วยวิธีพารา - ไนโตรฟีนอล จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้  

ผลจากการสกัดสารส าคัญจากพืชสมุนไพรทั้งหมด 6 ชนิด โดยน าพืชสมุนไพรแต่ละชนิด แบบชนิดแห้ง สกัดด้วย 95%   
เอทานอล ด้วยเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ พบว่า สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่สกัดด้วย 95% เอทานอล ในสมุนไพรตัวยาที่ 1 
สารสกัดที่ได้มีสีเขียวเข้ม สมุนไพรตัวยาที่ 2 มีสีเขียวเข้ม สมุนไพรตัวยาที่ 3 มีสีเขียวเข้ม สมุนไพรตัวยาที่ 4 มีสีน้ าตาลเข้ม 
สมุนไพรตัวยาที่ 5 น้ าตาลเข้มออกด า และสมุนไพรตัวยาที่ 6 มีสีเขียวเข้ม 

ผลจากการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการตา้นอนุมูลอิสระ ของพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด ที่สกัดด้วย 95% เอทานอล ด้วยเครื่อง
เขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ท าการทดสอบที่ความเข้มข้น 1 - 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใช้พืชชนิดแห้ง พบว่า สารสกัดหยาบจาก
พืชสมุนไพรชนิดแห้ง ที่สกัดด้วย 95% เอทานอล สมุนไพรตัวยาที่ 1, 2, 3, 4, 5, และสมุนไพรตัวยาที่ 6 มีค่าร้อยละ 50 ของการ
ต้านอนุมูลอิสระ (IC50) เท่ากับ 1.45±0.05, 9.83±0.15, 14.12±0.12, 19.61±0.45, 15.60±0.51 และ 6.14±0.44 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ และสารมาตรฐานวิตามินซี มีค่าร้อยละ 50 ของการต้านอนุมูลอิสระ (IC50) เท่ากับ 0.10 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร  

ผลจากการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด ที่สกัดด้วย 95% เอทานอล ด้วย
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ท าการทดสอบที่ความเข้มข้น 0.16 - 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใช้พืชแห้ง พบว่า ในสมุนไพร
ตัวยาที่ 1, 3, 4, 5 มีค่าร้อยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เท่ากับ 1.58±0.00, 3.41±0.41, 3.12±0.07, และ 0.64±0.01 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ส่วนสมุนไพรตัวยาที่ 2 และสมุนไพรตัวยาที่ 6 ไม่พบฤทธิ ์(ท่ีความเข้มข้น 0.16 - 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 
เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์โบส ทีม่ีค่าร้อยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เท่ากับ 0.55±0.02 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

จากผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์โบส ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวาน พบว่า พืชสมุนไพร            
ทั้ง      6 ชนิด มีฤทธิ์ต่ ากว่าสารมาตรฐานอะคาร์โบส และเมื่อเปรียบเทียบชนิดพืชสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด พบว่า สารสกัดสมุนไพรตัว
ยาที่ 5 สามารถยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 1 สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 4 และ
สารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 3 ตามล าดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สารสกัดของพืชสมุนไพรตัวยาที่ 5 ที่สกัดด้วย 95% เอทานอล มีฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีที่สุด มีค่าร้อยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เท่ากับ 0.64±0.01 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากผล
การทดสอบเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีพบว่าพืชสมุนไพรมีความเหมาะสมให้เป็นพืชสมุนไพรเพื่อรักษาโรคเบาหวานและสามารถเป็นแนว
ทางการท าวิจัยของนักศึกษาได้ 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ส่วนใหญ่โรคเบาหวาน จะเกิดความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ซึ่งมักส่งผลให้ระดับ

น้ าตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ และโรคเบาหวานก็เป็นปัญหาส าคัญส าหรับผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ        
ดังนั้นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคเบาหวาน คือ การยับยั้งการย่อยและดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในระบบย่อยอาหารผ่านเอนไซม์ที่เกี่ยวกับ
การย่อยคาร์โบไฮเดรต เช่น เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งเอนไซม์กลูโคซิเดสเป็นเอนไซม์ที่ส าคัญในการย่อยอาหารที่เป็น
คาร์โบไฮเดรต ในปัจจุบันรักษาโดยใช้ยาอะคาร์โบส ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (รุ่งฤดี  
ศรีสวัสดิ์, 2555) และจากงานวิจัยของ วิมลพรรณ รุ่งพรหม และคณะ (2553, น. 301-304) ได้ศึกษาการใช้ยาอะคาร์โบส เป็นสาร
มาตรฐาน พบว่า ยาอะคาร์โบส 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์กลูโคซิเดสได้ร้อยละ  58.95 ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการศึกษาพืชสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ จากการศึกษาในครั้งนี้
พบว่า ในสารสกัดสมุนไพรตัวยาที่ 5 (สมุนไพรที่ใช้ ใบเตย ใบสัก ใบหม่อน) ที่สกัดด้วย 95% เอทานอล พบฤทธิ์ในการยับยั้งการ
ท างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีกว่าสารสกัดในชนิดสมุนไพรอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง, 
2559) ได้ศึกษาถึงการสกัดพืชสมุนไพร 4 ชนิดด้วยเอทานอล ได้แก่ ฝักปออิด ใบหูกว่าง ใบสัก เถาบอระเพ็ด พบว่า ใบสัก         
แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น  2.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยการยับยั้งเอนไซม์            
แอลฟากลูโคซิเดส คิดเป็นร้อยละ 55.53 สามารถยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับยาอะคาร์โบส ซึ่งเป็นสาร
มาตรฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา แก้วพิบูลย์, พฤทฐิภร ศุภพล, ธนากรณ์ ด าสุด, และณวงศ์ บุนนาค (2562, น. 
435-444) ที่ได้ศึกษาการสกัดและทดสอบสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสในพืช  6 ชนิด ได้แก่ มะเม่า หญ้าแพร์ ชะมวง                
สักทอง และมะกอก พบว่า สารสกัดสักทองที่สกัดหยาบโดยใช้   เมทานอลเป็นตัวท าละลาย สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสได้ มีค่าร้อยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เท่ากับ 3.42±0.52 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับยาอะคาร์
โบส ซึ่งเป็นสารมาตรฐาน และจากงานวิจัยของ พิชชานันท ์เธียรทองอินทร์พิบูล, จันทร์เพ็ญ ธรรมพร, และศรัณย์ ฉวีรักษ์ (2563, 
น. 1-17) ที่ศึกษาต ารับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและสารต้านอนุมูลอิสระของหมอสมุนไพรพื้นบ้าน วิธีการ
หมักด้วยตัวท าละลายเอทานอล โดยต ารับที่ศึกษามีทั้งหมด 8 ต ารับ และพบว่าทั้ง 8 ต ารับนี้ พบฤทธิ์ได้ดีในวิธีการสกัดแบบการ
หมักด้วยตัวท าละลายเอทานอล และต ารับท่ีพบฤทธิ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพร แห้ม กระชาย จาน กระบก และใบหม่อน วิธีการ
หมักด้วยตัวท าละลายเอทานอล มีค่าร้อยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เท่ากับ 89.4±1.56 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และได้ทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดต ารับพืชสมุนไพร ที่สารสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล พบว่า ต ารับท่ีประกอบไป
ด้วยสมุนไพร แห้ม กระชาย จาน กระบก และใบหม่อน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ที่ค่า IC50 เท่ากับ 41.26±1.45 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ส าหรับในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเป็นพืชสมุนไพร
ประจ าท้องถิ่นอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จากผลการศึกษาพืชสมุนไพร ชนิดแห้ง ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล 
พบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นพืชสมุนไพรพื้นบ้านนี้ ควรศึกษาถึงความปลอดภัย
ของพืชสมุนไพร เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ และควรมีการศึกษาสมุนไพรเดี่ยวในแต่ละตัว เพื่อแยกและพิสูจน์ฤทธิ์ของ
สารสกัด ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะใช้สมุนไพรพื้นบ้านการรักษาเบาหวาน และงานวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางการท าวิจัยปัญหาพิเศษ
ของนักศึกษาต่อไปได้  
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การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
The Development of Supporting Staff Portfolio System for Faculty of 
Engineering Naresuan University 

วิสุทธิ์ แก้วป้องปก1* 
Wisut Kaewpongpok1*  
 
บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและได้พัฒนาระบบเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ENMIS) เพื่อให้ระบบท าการประมวลผล จัดท ารายงานและวิเคราะห์สรุปข้อมูลแฟ้ม
สะสมงาน โดยแบ่งออกตามพันธกิจหลักของคณะฯ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนในการเตรียมเอกสารใน
การประเมินการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละรอบ
การประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP, HTML, CSS3 และใช้
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยเรียกใช้งานระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนได้บันทึกข้อมูลภาระงานใน
ระบบ ระบบสามารถสรุปจ านวนภาระงานออกมาได้ทันที มีการน าเสนอในรูปแบบกราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน 
เมื่อครบรอบการประเมิน สามารถที่จะท าการดึงข้อมูลภาระงานที่บันทึกใช้งานระบบออกมาในรูปแบบรายงานเพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที  
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศ แฟ้มสะสมงาน บุคลากรสายสนับสนุน  
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Abstract 
The purpose of this research was to develop a system for managing work information of supporting 

staff of the Engineering faculty, Naresuan University, Phitsanulok.  The researcher has designed and developed 
the system as part of the management information system of the Faculty of Engineering, Naresuan University 
( ENMIS)  that allow the system to process, prepare, reports and analyze a summary of portfolio information 
which divided into faculty mission.  This system will be helping to facilitated and reduced steps in the 
assessment work performance of supporting staff in each assessment cycle.  This research employed tools for 
developing the system by the Faculty of Engineering website, using programming languages which are PHP, 
HTML, CSS3 and MySQL database management system. All systems were operated via Web Browser. Therefore, 
the supporting staffs could record the workload in this system. After the supporting staffs record the data, then 
the system could immediately be counted and summarized all workloads divided into the mission of the 
Engineering faculty, Naresuan University.  It is presented as a clear understanding of the bar chart and able to 
download the workload records using the system in the form of a report to present to the executives. 
 

Keywords: System development, Information system, Portfolio, Supporting staff  
 

บทน า 
การด าเนินของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน นอกจากภารกิจด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการข้อมูลภายใน

องค์กรมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะท าให้องค์กรนั้นสามารถด าเนินกิจการได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจุบันการที่จะบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็นระบบนั้น การน าเทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารจัดการงานภายในองค์กร จากนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซึ่งนอกจากบุคลากรสายวิชาการแล้วยังมีฟันเฟือง
ส าคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ บุคลากรสายสนับสนุน ที่คอยสนับสนุนให้พันธกิจต่าง ๆ ของคณะ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี การด ารงไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวงานเฉพาะด้านจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การที่จะท าให้บุคลากรมีความรักและทุ่มเทการท างานให้กับ
องค์กรนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถือเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานบุคคล ที่สามารถช่วยเหลือ 
และพัฒนาการท างานขององค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรในองค์กรจ าเป็นต้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งหน้าที่ประจ าและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานประจ า ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ต่อองค์กร กล่าวเฉพาะการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการประเมินที่ก าหนดขึ้น 
เพื่อใช้จัดท าข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน โดยก าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน
และใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (องอาจ นัยพัฒน์, 2558, น. 15)  
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โดยระบบการประเมินของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบแฟ้ม
สะสมงานของบุคลากรสายวิชาการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ENMIS) และ
ระบบแฟ้มสะสมงานของบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการกรอกข้อมูลลงในเอกสาร (Paper-based) โดยระบบการกรอกข้อมูลลงใน
เอกสารนี้พบปัญหาคือ ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลเนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนบางท่านที่ไม่ได้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้  
จ าไม่ได้ว่าตนเองท าอะไรบ้าง ช่วงเวลาไหน ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งท าให้การประเมินผลปฏิบัติงานไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
และบางงานที่ท าเหมือนกันแต่ให้ค่างานไม่เท่ากัน เนื่องจากภายในส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน  

ดังนั้น จากปัญหานี้ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ENMIS เดิมที่มีเพียงระบบระบบแฟ้มสะสมงาน
ของบุคลากรสายวิชาการให้มี “ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุน” ที่ใช้เป็นฐานข้อมูล และการเก็บข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยเบื้องต้นได้ใช้รูปแบบการจัดท าระบบรูปแบบ
เดียวกับระบบแฟ้มสะสมบุคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีอยู่เดิมมาเป็นต้นแบบ เพื่อใช้ในการออกแบบและจัดท า
ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MySQL ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาใช้ภาษา PHP, HTML, CSS3 การใช้งานของระบบสามารถเปิดใช้งาน
บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน สามารถบันทึกข้อมูลภาระงานได้ตลอดเวลา ท่ีไม่เหมือนระบบแฟ้มสะสมงานของ
บางหน่วยงานท่ีจะเปิดให้บันทึกข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นจะ
สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน และสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารในการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นอย่างดี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดใ้ช้แนวคิดในการใช้

พัฒนาคือ การน าวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง, 2558, น. 168) ดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) 
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โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
1. ก าหนดความต้องการ (Requirement Definition) ขั้นตอนนี้จะต้องท าการค้นหาปัญหา ศึกษาท าความเข้าใจกับ

ปัญหา ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดจากการท างานระบบเดิม คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
รวบรวมความต้องการและสรุปข้อก าหนดต่างๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายพร้อมท้ังก าหนดแผนในการด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งจะแบ่งออกเป็นกระบวนการย่อย ดังนี ้

1.1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) ค้นหาปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหา การท างานของระบบเดิม 
1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง โดยค านึงถึงความพร้อมใน

ด้านต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงที่สามารถเกิดขั้นเมื่อมีการปรับปรุงระบบ โดยศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 
งบประมาณ การปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการพัฒนา  

1.3 การก าหนดความต้องการของระบบ (System Requirements) วิเคราะห์การท างานของระบบเดิม ท าข้อสรุป
ความต้องการระหว่างผู้ใช้งานกับผู้พัฒนา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ 

1.4 การรวบรวมข้อมูล (Data collections) ท าการรวบรวมค่างานทั้งหมดของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 6 
หน่วยงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบาย
และแผน งานบริการการศึกษา งานบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) (เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2562, น. 18-23) กับ
บุคลากรสายสนับสนุน จนได้ข้อมูลของหน่วยงานย่อย หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลมาประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด จนได้เกณฑ์ภาระงานท่ียอมรับของทุกฝ่าย และท าการเสนอผู้บริหารพิจารณา 

2. วิเคราะห์ (Analysis) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดน ามาวิเคราะห์หาค่างานที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน
ภายในคณะฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาระบบใหม่จากความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

3. ออกแบบ (Design) น าผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบระบบงานใหม่  ทั้งในส่วนฐานข้อมูล การแสดงผล และ
รูปแบบการน าเสนอข้อมูล 

4. พัฒนา (Development) จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP, HTML, CSS3 ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ ซึ่งใช้ใน
การจัดท าเว็บไซต์และสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบ HTML (ปัญญพัฒน์ ยิ่งเจริญ และวรรณภา ชูช่ืน, 2561) ร่วมกับระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database Management System) 
ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะว่า MySQL เป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

5. ทดสอบ (Testing) เมื่อท าการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น จ าเป็นจะต้องมีการทดสอบการใช้งาน เพื่อตรวจสอบปัญหาและ
แก้ไข ก่อนที่จะติดตั้งเพื่อใช้งานจริง 

6. ติดตั้ง (Implementation) เมื่อท าการทดสอบระบบแล้ว ท าการติดตั้งเพื่อใช้งานจริงและประเมินผลการใช้งานจาก
ผู้ใช้งาน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

6.1 ผู้บันทึกข้อมูลภาระงาน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยน เรศวร จ านวน
ทั้งสิ้น 61 คน  
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6.2 หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลภาระงานเบื้องต้น สามารถ
ยืนยันหรือให้บุคลากรในหน่วยงานกลับไปทบทวนข้อมูล  

6.3 หน่วยบุคคล หมายถึง เจ้าหน้าที่บุคคล จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีผู้เข้ามาท าการบันทึกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ 
ดึงข้อมูลเพื่อจัดท าเอกสารประกอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร 

6.4 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ที่ท าการตรวจสอบปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได้เป็นปกติ มีการส ารองข้อมูล แก้ไข
จุดที่บกพร่องของระบบสม่ าเสมอ 

7. บ ารุงรักษา (Maintenance) เมื่อท าการติดตั้งระบบใช้งานจริง จ าเป็นจะต้องมีแผนในการบ ารุงรักษาเพื่อให้ระบบ
สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงต่อไป 
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ จึงสรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ (Discussion and Suggestions) 

เพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับใช้หรือแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
มีแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรจากบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางแบบสอบถามออนไลน์และน าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จากบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (x̅) โดยหาค่าเฉลี่ยภาพรวม
ของระบบ แปลผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993) ซึ่งมีค่าคะแนนดังนี้คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00, 3.51 - 
4.50, 2.51 – 3.50, 1.51 - 2.50 และ 1.00 – 1.50 หมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาระบบ 
จากกระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประโยชน์ในการใช้จัดท าฐานข้อมูลและเก็บข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใช้เป็น
องค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมิน สามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ก าหนดความต้องการ (Requirement Definition) แบ่งเป็นกระบวนการย่อย ดังนี้ (ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, 2559) 

    1.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) เดิมการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง เมื่อถึงรอบการประเมินทางงานบุคคล จะด าเนินการท าประกาศแจ้งเวียนไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ท าการดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลแล้วส่งผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดลงนามกลับมายังหน่วยบุคคล                  
ซึ่งบางครั้งไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงท่ีมาใช้ในการประเมิน สามารถจ าแนกสาเหตุ ได้ดังนี้  

   - เนื่องจากบางคนไม่ได้ท าการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของตนเองไว้ เมื่อระยะเวลาผ่านไปท าให้จดจ าไม่ได้ 
   - ผลการประเมินในรอบที่ผ่าน ๆ มา ภาระงานแตกต่างกันแต่ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่ากัน ท าให้ไม่มีก าลังใจในการ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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   - หน่วยบุคคลเมื่อได้เอกสารจากบุคลากรแล้ว ต้องท าการรวบรวมและจัดท าเอกสารสรุปข้อมูลอีกครั้ง ท าให้ต้องใช้
เวลาในการสรุปเอกสารอีกระยะเวลาหนึ่ง ก่อนน าเสนอผู้บริหารพิจารณา 

   1.2 การศึกษาความเป็น ไปไ ด้  ( Feasibility study)  ท าการศึ กษาหาข้อมูลจากหน่ วยงานอื่ น  พบว่ า                                 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็น
ว่าความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายวิชาการ สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ได้ การพัฒนาระบบแทบไม่ต้องสูญเสีย
งบประมาณในการพัฒนาระบบ บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมในการใช้งานระบบใหม่ ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาไม่นาน
เนื่องจากมีระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายวิชาการเป็นต้นแบบ  

   1.3 การก าหนดความต้องการของระบบ (System requirements) ระบบที่ต้องการพัฒนาขึ้น จ าเป็นต้องมี
ปัจจัยพื้นฐานที่จะใช้ในการพัฒนา ได้แก่ เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ระบบที่ต้องให้สามารถใช้งานได้
ทุกที่ทุกเวลา      

   1.4. การรวบรวมข้อมูล (Data collections) ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
หลายครั้ง ท้ังกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ จนได้เกณฑ์ภาระงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่จะน ามาทดลองใช้ของระบบการจัดการแฟ้ม
สะสมงานของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ ออกมาเป็นรูปแบบตารางโดยมี ภาระงาน หัวข้อภาระงาน 
ค าอธิบายงาน หน่วยนับ และค่างานเป็นนาที ดังแสดงดังตารางที่ 1 ท่ีแสดงตัวอย่างภาระงานจากหน่วยงานภายในคณะฯ  
 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างตารางภาระงานจากหน่วยงานย่อย  

1. ภาระงานทั่วไป    
หัวข้อภาระงาน ค าอธิบายงาน หน่วย ค่างาน (นาที) 

1.1 ด้านสารบรรณ 1 :: บันทึกข้อมูลลงส่งเอกสารจากผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงาน แก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 15 

 2 :: ลงรับเอกสาร/เกษียรหนังสือ ในตัวเอกสาร หนังสือราชการ เรื่อง 5 
 

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีความคิดใ    ท าระบบแฟ้มสะสมงานเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถบันทึกข้อมูล
ได้ตลอดเวลา เมื่อถึงรอบการประเมิน บุคลากรที่ท าการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอสามารถท าการดึงข้อมูลจากในระบบออกมาส่ง
ผู้บริหารได้ทันที และหน่วยบุคคลก็สามารถดึงข้อมูลสรุปจากระบบเพื่อใช้ในการน าเสนอผู้บริหารเป็นเอกสารประกอบการพจิารณา
ผลการปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว 

2. วิเคราะห์ (Analysis) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุนให้
ส าเร็จลุล่วง จึงน าต้นแบบจากระบบแฟ้มสะสมงานสายวิชาการเข้ามาปรับใช้เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนของ                             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้นมีต าแหน่งของนักวิทยาศาสตร์และครูช่างที่ท าหน้าท่ีในการช่วยเตรียมอุปกรณ์ และ
ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้น าเกณฑ์ภาระงานบางส่วนของสายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร                    
สายสนับสนุนในกลุ่มดังกล่าวมาท าการเทียบเคียงใช้งานเกณฑ์เดียวกันกับสายวิชาการ คือ ภาระงานสอนวิชาปฏิบัติการของครูช่าง 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน เป็นต้น  
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3. ออกแบบ (Design) จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ในส่วนน าเข้าข้อมูล ประมวลผลและแสดงรายงาน 
สามารถเขียนออกมาเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เพื่อแสดงถึงขอบเขต สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ
ระบบ และผลลัพธ์ของระบบ ได้ดังแผนภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  แผนผังบริบท (Context Diagram/Level-0 Diagram) ของระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุน                        

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

4. พัฒนา (Development) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP, HTML, CSS3 
ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (Development of Management Information Systems, Faculty of Engineering Naresuan University: ENMIS) 
ซึ่งมีระบบงานย่อยได้แก่ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย ระบบเผยแพร่ผลงานบุคลากร ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายวิชาการ และระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร                   
สายสนับสนุนในงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยการใช้ User account ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและ Password ของแต่ละ
บุคคลในการเข้าบันทึกข้อมูล และผู้บันทึกข้อมูลภาระงานสามารถดูข้อมูลสรุปทั้งหมด โดยชุดข้อมูลจะแยกตามพันธกิจหลักของ
คณะฯ ดังแสดงในภาพที่ 4  

หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าตรวจสอบข้อมูลภาระงานเบื้องต้น หลังจากที่บุคลากรในสังกัดท าการยืนยันข้อมูลภาระงาน 
สามารถท่ีจะท าการยืนยันภาระงานท่ีเสนอ หรือสามารถให้กลับไปทบทวนการยืนยันข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 5 

ส าหรับหน่วยบุคคลของคณะฯ ที่ต้องรวบรวมข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ในการน าเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน ทางหน่วยบุคคลที่สามารถ 
ดึงข้อมูลสรุปจากแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังแสดงในภาพที ่6 

ผู้ดูแลระบบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของระบบให้สามารถใช้งานได้ มีการส ารองข้อมูลตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
พัฒนาปรับปรุงระบบเพิ่มเติมเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ภาระงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 3  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ENMIS) 
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ภาพที่ 4  หน้าแรกระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนบัสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ENMIS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  หน้าสรุปข้อมูลแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนบัสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในมุมมองของ   
หัวหน้าหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  หน้าสรุปข้อมูลแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในมุมมองของหน่วย
บุคคล 
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5. ทดสอบ (Testing) เมื่อท าการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น จึงท าการทดสอบให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ามาท าการบันทึก
ข้อมูลในระบบ ว่าระบบสามารถท างานตรงกับความต้องการ การปะมวลผลข้อมูลมีความถูกต้อง และท าการรวบรวมปัญหาต่างๆ 
ในการปรับปรุงในรอบถัดไป เพ่ือให้การประเมินเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  

6. ติดต้ัง (Implementation) ผู้วิจัยได้ท าการติดตั้งระบบโดยเช่ือมต่อเป็นส่วนหนึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ENMIS) โดยท าการ upload โปรแกรมภาษา PHP และน าเข้าตารางฐานข้อมูล 
MySQL ผ่านโปรแกรม phpmyadmin บนเครื่ องแม่ข่ายของเว็บใซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(http://www.eng.nu.ac.th/eng2012/enmis) โดยระบบสามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ 

7. บ ารุงรักษา (Maintenance) เมื่อมีการติดตั้งระบบใช้งานจริง ผู้วิจัยมีแนวทางในการบ ารุงรักษาระบบ ดังนี้ 
- มีการติดตามการใช้งานระบบ การปรับปรุงแก้ไขหลังจากการพัฒนาให้ระบบมีความถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาต่อผู้ใช้งาน 
- มีการส ารองข้อมูลในฐานข้อมูลระบบเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลจากเหตุไม่พึ่งประสงค์ในอนาคต  อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงระหว่างเดือนที่มีการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- การให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบ หลังจากการติดตั้งระบบใช้งานจริง  
- มีการประชุมทบทวนเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานท่ีเหมาะสมในแต่ละรอบการประเมิน 

 
ผลประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบจากบุคลากรสายสนับสนุน 
ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร ที่ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจผ่านระบบออนไลน์ ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาพรวมของระบบมี
คะแนนเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมาก ดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินประสทิธิภาพการใช้งานของระบบจากบคุลากรสายสนับสนุน 

ลักษณะการใช้งาน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ระบบใช้งานง่าย สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้ 3.99 มาก 
2. ระบบสามารถท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้  4.19 มาก 

3. ระบบช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบัติ  4.14 มาก 

4. ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นย าและถูกต้อง  4.19 มาก 

5. ระบบมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานอยู่เสมอ  4.27 มาก 

6. ระบบมีความสะดวกต่อการสืบค้น 3.97 มาก 

ประสิทธิภาพโดยรวม 4.12 มาก 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถ

ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ คือ ได้ระบบที่สามารถรองรับการใช้งานในการบันทึก ประมวลผล แสดงรายงาน ข้อมูลแฟ้มสะสม
งานรายบุคคลที่สามารถน าไปใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงานสามารถท าการเข้าไปดูแฟ้ม
สะสมงานของบุคลากรในหน่วยงานท่ีตนเองดูแล สามารถเลือกให้กลับไปทบทวนผลการปฏิบัติงานหรือยืนยันผลการปฏิบัตงิานตาม
เสนอ หน่วยบุคคลสามารถเข้าไปดูรายงานข้อมูลแฟ้มสะสมงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน โดยจะแสดงค่างานตามพันธกิจ
แต่ละด้านและค่างานสรุปรวม และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ท าให้สะดวกต่อการท าเอกสารสรุปเสนอผู้บริหารในช่วงที่มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจากบุคลากรสายสนับสนุน ในระดับมาก  และ           
มีการขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่                            
ว1.009125 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นส าคัญจากการวิจัยเรือ่งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปเนื้อหาโดยการน าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีการ

พัฒนาระบบใช้งานอยู่ ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถใช้งานแบบการ
ปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ได้ แต่จะเปิดใช้งานในช่วงที่มีการประเมินผล
ปฏิบัติงาน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีแนวทางให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกช่วงเวลาน่าจะเป็นแนวทางที่
ดี ลดภาระในการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน จึงได้ออกแบบให้ระบบท างานตามวงรอบปฏิทินการประเมิน เมื่อถึงวันสิ้นสุดรอบ การ
ประเมินระบบจะตัดข้อมูลการบันทึกเข้าสู่รอบการประเมินใหม่ให้โดยอัตโนมัติ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ใช้เวลาน้อยลง                
มีประสิทธิภาพในการตอบสนองการท างานเพิ่มขึ้น 

2. จากการศึกษา ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วงจรพัฒนาระบบ (SDLC) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา                   
ตามรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหากระบวนการท างานเดิมและสนับสนุนการด าเนิงานของผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้ใช้บริการและผู้บริหารในการตัดสินใจ การพัฒนาระบบครั้งนี้ได้มีการวางแผน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หลายครั้ง มีการ
ทดสอบแกไ้ขส่วนต่าง ๆ จนสามารถออกแบบระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน 

3. งานวิจัยเรื่องนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติภูมิ กฤตเวทิน (2563) เรื่องระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบ
ออนไลน์ กรณีศึกษา กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีผ่ลการด าเนินงานก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนา
งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการประเมินในด้าน
จัดท าเอกสารข้อตกลงโดยสามารถบันทึกในระบบประเมินได้โดยตรง ลดปริมาณการใช้กระดาษ สะดวก รวดเร็วต่อการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ ประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบในการคิดคะแนนประเมินซึ่งระบบสามารถค านวณคะแนนผลการประเมินได้ทันที ลด
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการคิดค านวณคะแนนผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน าระบบท่ีได้เป็นต้นแบบ เพ่ือท าการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล

ในช่องทางอื่นๆ ได้ เพราะสามารถท าการประมวลผลและสรุปข้อมูลได้ทันที 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาระบบยังเป็นการพัฒนาภาษาในรูปแบบเดิมอยู่ เนื่องจากมีการเช่ือมโยงกับระบบอื่น ๆ                

บนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าให้การแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือใช้งาน
ค่อนข้างล าบาก อนาคตจะมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานแบบ Responsive ให้สามารถใช้งานได้สะดวกทุกอุปกรณ์ หรืออาจมีการ
พัฒนาในรูปแบบ Mobile Application ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 เอกสารงานวิจัยนี้ สามารถส าเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีเพราะบุคลากรสายสนับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และทดสอบการใช้งานระบบ มีการปรับเกณฑ์ภาระงานให้เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของ    
ทุกฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ที่ปรึกษา 
และผลักดันให้ระบบสามารถพัฒนาได้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดี                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่คอยผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้พัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานสายสนับสนุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งคอยผลักดัน และกระตุ้น ให้บุคลากรสายสนับสนุน ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อน าผลงานไป
ใช้ในการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และขอกราบขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องท่านอื่นที่มิได้กล่าวถึง ณ ที่นี้ ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ ส าหรับการพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนต่อไปในอนาคต 
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การพัฒนาและการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ 
Application Development and Deployment using Containerized Software 
Architecture 

กันตินันท์ มากม1ี*  
Kantinan Makmee1* 
 
บทคัดย่อ 
 ในการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น มักจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก าหนดค่าสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมในแต่ละแอปพลิเคชัน ทุกครั้งที่มีการติดตั้ง อาจจะส่งผลกระทบต่อการท างานของแอปพลิเคชันที่เคยติดตั้งก่อนหน้า             
ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมที่รบกวนกันอันเกิดจากการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์     
แม่ข่ายโดยน าด็อกเกอร์และเจนกินส์ มาประยุกต์ร่วมกับการผนวกและผสานการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ด าเนินงานวิจัยโดยเริ่มต้นจาก
การเก็บข้อมูลระยะเวลาในกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนปรับปรุง เปรียบเทียบกับระยะเวลาในกระบวนการติดตั้ง         
แอปพลิเคชันหลังปรับปรุง โดยมีนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลศึกษาพบว่า  
แนวปฏิบัติและวิธีการพัฒนาและการติดตั้งแอปพลิเคชันสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นั้น สามารถช่วยลดระยะเวลาได้
ประมาณร้อยละ 48.31 
 

ค าส าคัญ: ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ สถาปัตยกรรมระบบ การจัดส่งแบบต่อเนื่อง กระบวนการติดตั้งชอฟต์แวร์  

กระบวนการพัฒนาชอฟต์แวร์  
 

Abstract  
 The main problem of deploying application on a server for system administration is the configuration 
for the application to suitable for deployed environment. Confliction of configuration for deploying application 
may cause the malfunction for previous deployed applications. The objective of this research was to propose 
applying Docker and Jenkin for developing Continuous Integration & Continuous Delivery environment .  This 
research compared the spending time between before and after the applying the proposes to the system of 
which the application came from the senior projects of undergraduate students of department of Electrical and 
Computer Engineering, Faculty of Engineering, Naresuan University.  The compared result shows that the 
proposed can reduce the spending time around 48.31%. 
                                                           
1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, 65000  
1Department of Electrical & Computer Engineering, Faculty of Engineering Naresuan University, Phitsanulok Province, Thailand, 65000  
*Corresponding author : kantinanm@nu.ac.th   
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Keywords: Software container, System Architecture, Continuous Delivery, Software Deployments Process,  

Software Development Process  

 
บทน า  

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพันธกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการบริการ
วิชาการ บางรายวิชาก าหนดให้นิสิตได้จัดท าโครงงานควบคู่ไปกับการศึกษาในรายวิชาเพื่อมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
สาระส าคัญของรายวิชานั้นได้ การท าโครงงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านั้น ภาควิชาฯ  
จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตที่ในโครงงานจ าเป็นต้องใช้ เช่นครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายส าหรับติดตั้งโครงงานจ าพวกท่ีเป็นแอปพลิเคชัน 

ในการจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้กับนิสิตรวมไปถึงอาจารย์ จะพบว่าบางแอปพลิเคชันจะต้องการ
สภาพแวดล้อมในการท างานต่างกัน สภาพแวดล้อมในการที่จะให้แอปพลิเคชันใด  ๆ ท างานได้นั้น จะต้องควบคุมหรือปรับแก้ไข
อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีกระทบกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งและถูกใช้งานมาก่อนหน้า เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
ภาควิชาฯ ท่ีได้น ามาให้บริการมีอยู่เพียงจ ากัด ประกอบกับมีอายุใช้งานที่มากกว่า 9 ปี ไม่ได้จัดหาและจัดซื้อทดแทน ท าให้จ านวน
แอปพลิเคชันที่เป็นโครงงานและโครงการวิจัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีอยู่ค่อนข้างมาก  เทคโนโลยีและภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันก็เปลี่ยนแปลงไปมาก แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาก็เริ่มจะมีความขึ้นอยู่กับตัวภาษา ผูกติดยึดโยงกับรุ่น
หรือเวอร์ชั่นของไลบรารีของภาษา (Coupling) ท าให้กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบางครั้งต้องปรับ
รุ่นและเวอร์ชั่นของภาษาที่ใช้ประมวลผล ตลอดจนติดตั้งชอฟต์แวร์อื่น เช่นระบบฐานข้อมูลพร้อมปรับค่าให้เหมาะสม   

กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายถือเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากน้อยแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับล าดับและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมที่ต้องการของแอปพลิเคชันนั้น ๆ จากการศึกษาพบปัญหาทั้งในมิติด้านเวลา 
และมิติทางด้านกระบวนการ โดยในมิติด้านเวลาจะพบว่ามีเวลาที่สูญเสียไปกับการด าเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ก าหนดค่าสภาพแวดล้อมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างมาก ในมิติทางด้านกระบวนการจะพบปัญหาในเชิงเทคนิค ปัญหา
สภาวะแวดล้อมท่ีรบกวนกันอันเนื่องมาจากความเข้ากันไม่ได้ของระบบ ความไม่สอดคล้องของไลบรารี ตลอดจนความแตกต่างของ
ระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization technology) และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ (Software Container Technology) 
นั้นต่างก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในสร้างและจ าลองระบบปฏิบัติการเหมือนกันเพียงแต่เทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นั้นมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน Silva, Kirikowa, & Alksnis (2014)               
ได้กล่าวว่า ทั้งสองเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้เพื่อการจ าลองในระบบคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย ซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ ใน
จัดการฮาร์ดแวร์ส าหรับจ าลองคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor) นั้นคือกลไกส าคัญในการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนและช่วยการ
จัดเตรียมการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน โดยที่ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นั้นไม่มีขั้นตอนดังกล่าวและสามารถติดตั้งในคอมพิวเตอร์
เสมือนได้ Turnbull (2014) ได้ให้ทัศนะไว้ว่าเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการและลดความสูญเปล่าจากการผลิต (LEAN) เพราะว่าช่วยขจัดและลดการใช้ทรัพยากรที่สูญเปล่าเมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน ซึ่งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์จะใช้แค่กลไกของระบบปฏิบัติการในสร้างและจ าลอง
สภาพแวดล้อมขึ้นมาโดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่จัดการฮาร์ดแวร์ ในจ าลองคอมพิวเตอร์เสมือนและสร้างระบบปฏิบัติการ
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ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการท างานแบบซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ นอกจากนั้นยังสามารถ
ท างานได้โดยที่มีคอนเทนเนอร์จ านวนมากในเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวและ Docker ก็คือส่วนของระบบปฏิบัติการ               
ที่ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ (Linux kernel) ที่มาพร้อมกับฟังก์ช่ันสมัยใหม่ของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ วิธีการควบคุมแบบกลุ่มและการ
จัดเก็บซึ่งท าให้กระบวนการจัดการในการแยกสภาพแวดล้อมของคอนเทนเนอร์นั้นดียิ่งขึ้น มีพื้นท่ีจัดเก็บและระบบเครือข่ายภายใน
ได้เอง การจัดการทรัพยากรระหว่างคอนเทนเนอร์ด้วยกันสามารถท าได้ง่ายขึ้น  

Wan, Guan, Wang, Bai, & Choi (2018) ได้ศึกษารูปแบบวิธีการในการติดตั้งแอปพลิเคชันให้ยืดหยุ่นและรองรับ
ปริมาณการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบวิธีการ เทคนิค สถาปัตยกรรมไม
โครเซอร์วิส (Microservice) และ Docker ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์  พบว่า Docker สามารถที่จะแบ่งทรัพยากรของ
ระบบปฏิบัติการและมีไลบรารีต่างๆ ช่วยให้พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวตามปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งซอฟต์แวร์คอน
เทนเนอร์มีขนาดเล็กและต้องการทรัพยากรน้อยกว่าซอฟต์แวร์ที่จัดการฮาร์ดแวร์บนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน นอกจากนั้น
ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบวิธีการ (Framework) ที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจหรือเลือกคอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมส าหรับรองรับการ
ขยายตัวตามปริมาณใช้งานหรือจะลดจ านวนคอนเทนเนอร์ลงให้เหมาะสมกับทรัพยากร  

Sushma (2020) ได้ศึกษาระบบอัตโนมัติส าหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้แนวทางการพัฒนาซอฟแวร์ที่ช่วย
ให้สามารถการส่งมอบซอฟแวร์และรับข้อเสนอแนะได้รวดเร็วข้ึน (DevOps) พบว่า แนวทางดังกล่าว คือวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
มีการท างานผสานกันระหว่างทีมพัฒนา (Development) และทีมด าเนินการ (Operations) และเป็นแนวคิดที่ช่วยให้ทีมพัฒนา
สามารถจัดการกับข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาดพร้อมผลลัพธ์ภายหลังกระบวนการติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว การน าแนวทางดังกล่าวมา
ใช้ในองค์กรจะช่วยลดเวลาของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์ที่พร้อมส่ง
มอบอย่างทันเวลา อีกทั้งสามารถวางแผนและจัดการความสมดุลทั้งมิติด้านต้นทุน ด้านคุณภาพซอฟต์แวร์และจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถด าเนินการผสานการท างานระหว่างทั้ง 2 ทีม ตามแนวทางดังกล่าวที่ได้รับความนิยมนั้นมี
หลายตัวและพบว่า Jenkins คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผสานและผนวกการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง (Continuous Integration and 
Continuous Deployment) 

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงท าให้ผู้วิจัยมีแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาโดยการน าด็อกเกอร์ซึ่งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
คอนเทนเนอร์ มาใช้ประยุกต์ร่วมกับวิธีการติดตั้งแบบผสานและผนวกการติดตั้งอย่างต่อเนื่องผ่านซอฟต์แวร์เจนกินส์ เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาสภาวะแวดล้อมท่ีรบกวนกันอันเนื่องมาจากความเข้ากันไม่ได้ของระบบที่มีผลกระทบต่อการท างานของแอปพลิเคชันและได้ 
Docker Images ส าหรับให้นิสิตใช้เป็นต้นแบบในใช้พัฒนาแอปพลิเคชันสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ทดแทนการพัฒนา
แอปพลิเคชันในรูปแบบเดิมและเพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานของกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพโดยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินการ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เน้นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมที่รบกวนกันอันเกิดจากการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยน า 
Docker ซึ่งเป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์มาประยุกต์ร่วมกับวิธีการติดตั้งแบบ Continuous Integration & Continuous 
Delivery 
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2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยลดระยะเวลาและกระบวนการท างานในข้ันตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3. เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติหรือเทคนิคส าหรับการพัฒนาและติดตั้งแอปพลิเคชันบนสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
 บทความนี้มุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ในการแก้ไขปัญหาความขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ใดๆ ของแอปพลิเคชันพร้อมกับการปรับปรุงกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันการน าชอต์ฟแวร์เจนกินส์มาประยุกต์ใช้ เริ่มจาก
การศึกษาปัญหาของกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) จากนั้นวิเคราะห์
กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน เก็บข้อมูลโดยใช้ตารางบันทึกการปฏิบัติงานผ่านการจดบันทึกของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2564 จากนั้น          
น าผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับแผนภูมิการไหลกระบวนการ (Flow process chart) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ
กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันหลังปรับปรุง  
 ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ Docker Images จากผลการศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมของแอปพลิเคชันที่เคยถูกติดตั้ง
ก่อนหน้าในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จากนั้นน าไปให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตสาขาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท าการผนวก              
ซอร์สโค้ด (Source code) ที่ตนเองได้พัฒนาเข้าต้นแบบ Docker Images ผ่านการสาธิตวิธีการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
 วางแผนและด าเนินการปรับปรุงกระบวนการติดตั้งใหม่โดยใช้ชอต์ฟแวร์ Jenkins จากนั้นสุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน จาก
ทั้งหมด 37 คน เพื่อน าแอปพลิเคชันเข้าร่วมทดสอบกระบวนการติดตั้งหลังปรับปรุง เก็บข้อมูลโดยใช้ตารางบันทึกการปฏิบัติงาน
ผ่านการจดบันทึกของผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลของกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทึ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 37 คน  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยไว้ 4 ส่วน ดังนี ้
 1. เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึ้นในข้ันตอนในการกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันคือ แผนผัง
สาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันคือ แผนภูมิการไหลกระบวนการ (Flow process chart) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ด็อกเกอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทีไ่ด้ติดตั้งชอต์ฟแวร์เจนกินส์ส าหรับควบคุมและจัดการกระบวนการติดตั้งแบบก่ึงอัตโนมัติ 
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 4. เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการการพัฒนาและตดิตั้งแอปพลิเคชันบนสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
คอนเทนเนอร์คือแบบสอบถาม  
 

ผลการวิจัย 
 1.ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา   

คน

สถาปัตยกรรมของ
แอพพลิเคชั่น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนา

รวมทุกส่วนเอาไว้ในสภาพแวดล้อม 
(Environment) เดียวกัน

ภาษาที่หลากหลาย และ
ความแตกต่างกันของ version

การขึ้นอยู่ของเทคโนโลยี

การชนกันของ Port ที่เปิด
ให้บริการ

Library & Extension 
ที่ต้องการใช้งาน แตกต่างกัน

Deprecated functions
มีฟังก์ช่ันท่ีเลิกใช้งานในภาษาต่างๆ

ความขัดกัน การรบกวน
ของสภาพแวดล้อม

ทรัพยากรจ ากัด

จ านวนแอพพลิเคช่ัน
ที่ถูกติดต้ังก่อนหน้า

การขัดกันของค่า 
Environment variables

ระบบฐานข้อมูล
ที่ต้องการใช้งาน แตกต่างกัน

ความหลากหลายของ
เทคโนโลยีท่ีใช้

ฟังก์ช่ันท่ีต้องการน าไปใช้งาน

แอพพลิเคช่ันท่ีจะติดตั้งใหม่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมี
จ านวนจ ากัด ไม่ยืดหยุ่น 

ยากต่อการติดตั้ง

สภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็น
ต่อการติดตั้ง ไม่ครบสมบูรณ์

นักพัฒนาขาดประสบการณ์
ในงาน Operations

การปรับค่า Configuration 
มีผลกระทบระหว่างกัน

การติดตั้งมีล าดับในการกระท า ก่อน-หลัง (sequential)

สถาพแวดล้อมของเคร่ืองที่ใช้พัฒนา 
ไม่เหมือนกับ Production Server

ไม่มีเทคโนโลยี ท่ีช่วยให้การติดต้ัง
(Package Manager) 

นักพัฒนาไม่มีสิทธิจัดการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นผิดจุด

ผู้ดูแลระบบขาดประสบการณ์ใน
งาน Develop

 

รูปที่ 1  การวิเคราะห์สาเหตดุ้วยแผนผังสาเหตุและผล 
 

ผลจากการศึกษาปัญหาของกระบวนการติดตั้งตามแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พบว่า       
แอปพลิเคชันที่ติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกเขียนโดยใช้สคริปต์ที่ท าง านบนบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side 
scripting) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1) PHP 2) Node.JS และ 3) Python ซึ่งกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันเพ่ือให้ใช้งานได้จะขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมของเครื่องที่ถูกติดตั้งจะต้องเหมือนหรือเทียบเคียงกับเครื่องใช้ในการพัฒนาโปรแกรม โดยที่กระบวนการติดตั้ง
แบบเดิมพบว่า ผู้ดูแลระบบต้องจัดสรรพื้นที่และก าหนดบัญชีส าหรับการเข้าถึง รวมการถึงก าหนด  End-point ที่ใช้ในการเข้าถึง
แอปพลิเคชันผ่าน URL จากการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันทั้ง 3 กลุ่มล้วนแล้วแต่จะพบปัญหาเรื่องเวอร์ช่ันของภาษาที่ต้องการไม่
เหมือนกันในแต่ละแอปพลิเคชัน นอกจากน้ันแล้วพบว่ากลุ่มแอปพลิเคชันภาษา PHP และ แอปพลิเคชันกลุ่มภาษา Python จะพบ
วิธีการที่เกี่ยวกับ Library หรือ Extension ที่ต้องการไม่เหมือนกัน รวมถึงต้องการโปรแกรมส าหรับใช้จัดการ Package ที่แตกต่าง
กันไปตามสภาพแวดล้อมการพัฒนา 
 2. ผลการวิเคราะห์กระบวนการติดต้ังแอปพลิเคชัน  
 ผู้วิจัยท าการศึกษาการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือบันทึกการปฏิบัติงาน และน าผล
จากการบันทึกการปฏิบัติงานมาสรุปในแผนภูมิการไหลกระบวนการ (Flow process chart) โดยสัญลักษณ์  หมายถึง กิจกรรม

การปฏิบัติงาน  หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนที่หรือขนย้าย  หมายถึง กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพ D  หมายถึง กิจกรรม

การรอคอย  หมายถึง กิจกรรมการหยุดหรือเก็บถาวร ดังตารางที่ 1 แผนภูมิการไหลกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน จากการ
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วิเคราะห์พบว่ากระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนท าการปรับปรุงมี 10 ข้ันตอนใช้เวลา 1,604.7 วินาที จ าแนกออกเป็นเวลาการ
ปฏิบัติงานประเภทกิจกรรมการปฏิบัติงานก่อนปรับปรุงใช้เวลา 1,142.6 วินาที กระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนปรับปรุงใช้
เวลา 90.6 วินาที การรอคอยก่อนปรับปรุงใช้เวลา 371.5 วินาที และขั้นตอนติดตั้งซอต์ฟแวร์และปรับแต่ง Runtime 
Environments นั้นใช้ระยะเวลาในกระบวนการมากที่สุด 868.4 วินาที คิดเป็นร้อยละ 54.11 ของระยะเวลาในกระบวนการ
ทั้งหมด 
 
ตารางที่ 1  แผนภูมิการไหลกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนปรบัปรุง 

 
3. ผลการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร ์

FROM ...
RUN ...
RUN ...
WORKDIR ...
COPY ...
VOLUME ...
EXPOSE ...

Dockerfile

App Code

Image

Docker 
Image

Docker Image

Building

version:
  services:
    php:
    image: php5
    ports:
        - 80:80
     

Docker Compose file

Create Docker image

Docker Private Registry

Push

 
รูปที่ 2  การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบสถาปตัยกรรมซอฟต์แวรค์อนเทนเนอร์ 

งาน
ย่อย 

รายการ ใช้เวลา 
(วินาที) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

     

1 ก าหนดพื้นที่และสร้าง Directory 28.4 -      

2 ก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงพื้นที่ 17.6 -      

3 สร้างฐานข้อมลู 18.5 -      

4 ก าหนดสิทธ์ิฐานข้อมลู 36.2 -      

5 ก าหนด Virtual Directory  104.3 -      
6 แจ้งให้น าแอปพลิเคชันมาตดิตั้ง 34.5 -      

7 ตรวจสอบภาษาและเทคโนโลย ี 90.6 -      

8 รอผู้พัฒนาโอนย้ายแอปพลิเคชัน 371.5 -      

9 
ติดตั้งซอต์ฟแวร์และปรับแต่ง 
Runtime Environments  

868.4 - 
 
 

    

10 
น าไฟล์ SQL (Database 
schema) มาสร้างตาราง 

34.7 - 
     

รวม 1,604.7 - 8 0 1 1 0 
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รูปที่ 3  Dockerfile ส าหรับภาษา PHP เพื่อใช้สร้างต้นแบบ Docker images  

 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่สามารถแก้ไขเพื่อลดข้อขัดแย้งสภาพแวดล้อมในแต่ละแอปพลิเคชันได้นั้นคือการใช้

ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ และจ าเป็นต้องท าให้แอปพลิเคชันปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์            
โดยการ Build เป็น Docker Images ดังรูปที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้จัดท าต้นแบบของ Docker Images เพื่อให้ใช้ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม
เทคโนโลยีได้แก่ 1) กลุ่มภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL จะจ าแนกตามเวอร์ชั่นภาษา PHP แบ่งเป็น 2 รูปแบบ Version 5.4 
และ Version 7 ซึ่งพัฒนาตามรูปแบบ Docker-Compose 2) กลุ่มเทคโนโลยีได้แก่กลุ่มภาษา NodeJS ซึ่งพัฒนาไว้ท้ัง 2 รูปแบบ 
(Dockerfile และ Docker-Compose) และ 3) กลุ่มภาษา Python พัฒนาไว้ในรูปแบบ Dockerfile 
 ภายหลังจากการพัฒนาต้นแบบแล้วเสร็จจึงได้น าไปทดสอบด้วยการน า Source code ของแอปพลิเคชันท่ีเคยถูกติดตั้ง
มาผนวกเข้ากับต้นแบบ โดยการแก้ไขไฟล์ Dockerfile และ Docker compose ดังรูปที่ 3 จากนั้นท าการ Build เพื่อสร้างเป็น 
Docker Images จัดเก็บไว้ใน Docker Private Registry ด าเนินการทดสอบกระบวนการติดตั้งผ่าน Command Line ซึ่งพบว่า
การใช้ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งสภาพแวดล้อมในแต่ละแอปพลิเคชันได้ แต่ยังต้องจ าเป็นที่ต้อ งให้
ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งเองทั้งหมด ซึ่งไม่สะดวกและยากต่อการติดตั้งหากต้องการแก้ไขและปรับปรุงภายหลังจากการ
ติดตั้ง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยน าแนวคิดเครื่องมือและวิธีปฏิบัติแบบ DevOps มาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
และเพื่อลดระยะเวลาและกระบวนการท างานในข้ันตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน 
 4. ผลการออกระบบส าหรับกระบวนการติดต้ังแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ 
    ในการทดสอบต้นแบบของ Docker Images และการติดตั้งนั้นพบว่า ระบบเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งเองทั้งหมด
เนื่องจากการติดตั้งต้องด าเนินการผ่าน Command Line ซึ่งไม่สะดวกหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการติดตั้งแบบเดิม ผู้วิจัยได้
ศึกษาเพิ่มเติมและพบว่าชอต์ฟแวร์ Jenkins นั้นเป็นเครื่องมือหลักท่ีจะช่วยให้ผสานและผนวกกระบวนการทดสอบและการติดตั้ง
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อย่างอัตโนมัติ Sushma (2020) โดยได้ออกแบบระบบส าหรับกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติและก าหนดแนวทางวิธี
ปฏิบัติของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ตามรูปท่ี 4  

4.1 ระบบส าหรับกระบวนการติดต้ังแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์  
 กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัตินั้นจ าเป็นที่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อม ECO-System ได้แก่วิธีการ

พัฒนาแอปพลิเคชันในอยู่ในรูปของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ควบคู่ไปกับการใช้งานชอฟต์แวร์ที่จัดการและควบคุม
เวอร์ชั่นซอสโค้ด ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ไว้จ านวน 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 ท าหน้าที่
การจัดเก็บ Docker Images (Docker Private Registry) เครื่องที่ 2 ส าหรับใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ และติดตั้งชอต์ฟแวร์ Jenkins ส าหรับควบคุมและจัดการกระบวนการตดิตั้งแบบอัตโนมัติจ านวน 1 เครื่อง  
 

Docker Private Registry

Source code Management Server 
CI/CD Server

Jenkins

Developer

Push 

Trigger 

Automate Build & Push 

Docker demon

Container

Container
Container

 
 

รูปที่ 4  ภาพรวมของระบบท่ีใช้ส าหรับกระบวนการตดิตั้งแอปพลเิคชันแบบอัตโนมัติ 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เครื่องที่ติดตั้งชอต์ฟแวร์ Jenkins นั้นสามารถรอรับเหตุการณ์กรณีที่นิสิตมีการ COMMIT เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข Source code เมื่อชอต์ฟแวร์ Jenkins นั้นตรวจพบเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นของ Source code ระบบ
จะท าหน้าที่ Build Images ที่ก าหนดไว้ในไฟล์ Dockerfile และด าเนินการติดตั้งตามขั้นตอนที่ก าหนดตามไฟล์ Jenkins หรือ
ท างานตาม Pipeline Script  

4.2 กระบวนการติดต้ังแอปพลิเคชันหลังปรับปรุง 
 ผลจากปรับปรุงกระบวนการโดยน าชอต์ฟแวร์ Jenkins มาช่วยจัดการและควบคุมกระบวนการติดตั้ง               

แอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ท าให้สามารถลดขั้นตอนในวิธีปฏิบัติแบบเดิมจาก 10 ข้ันตอนเหลือเพียง 
6 ขั้นตอน บางขั้นตอนถูกขจัดออกและบางขั้นตอนเป็นขั้นตอนใหม่ที่เกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีทั้ง 2 มาประยุกต์เข้าด้วยกัน  
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันหลังปรับปรุงจากการเก็บข้อมูลโดยใช้
ตารางบันทึกการปฏิบัติงานในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผ่านแผนภูมิการไหลกระบวนการ ( Flow process 
chart) ตามตารางที่ 2 แผนภูมิการไหลกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันหลังการปรับปรุง 
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ตารางที่ 2  แผนภูมิการไหลกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันหลังการปรับปรุง 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันหลังการปรับปรุงมี 6 ขั้นตอนใช้เวลา 829.4 วินาที จ าแนก
ออกเป็นเวลาการปฏิบัติงานประเภทกิจกรรมการปฏิบัติงานหลังปรับปรุ งใช้เวลา 125.8 นาที เวลาการปฏิบัติงานประเภทการ
ตรวจสอบคุณภาพหลังปรับปรุงใช้เวลา 650.5 วินาที เวลาการปฏิบัติงานประเภทกิจกรรมการรอคอยก่อนหลังปรุงใช้เวลา 53.1 
วินาที และขั้นตอนการตรวจสอบ Script โดยการทดสอบค าสั่งติดตั้งนั้นใช้ระยะเวลาในกระบวนการมากที่สุด 650.5 วินาที                   
คิดเป็นร้อยละ 78.43 ของระยะเวลาในกระบวนการทั้งหมด   
 5. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

จากการเก็บข้อมูลด้านระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยมี
จ านวนทีท่ าการทดสอบทั้งสิ้น 10 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของกิจกรรมการปฏิบัติงานภายหลังปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 829.4 วินาที 
ลดลงจากเดิม 775.3 วินาที ค่าเฉลี่ยรวมของกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพภายหลังปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 650.5 วินาที 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 559.9 วินาที การรอคอยภายหลังปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 53.1 วินาที ลดลงจากเดิม 318.4 วินาที    

สาเหตุที่เวลาของกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพภายหลังปรับปรุงมีค่า เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากครั้งแรกที่ท าการทดสอบ
ประมวลผล Script นั้นจ าเป็นต้องมีการ Download Base Image และ Build ตาม Script ซึ่งใช้เวลานานตามลักษณะของจ านวน
ค าสั่งใน Dockerfile 
 

งาน
ย่อย 

รายการ ใช้เวลา
เฉลี่ย 

(วินาที) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

     

1 
ก าหนด Port ให้กับแอปพลิเคชัน 
และก าหนด ค่า Reverse Proxy 

36.3 -  
    

2 
ขอ User credentials และ URL 
(Git Repository) 

29 - 
 
 

    

3 สร้าง Pipeline Script 36.5 -      

4 
แจ้ง Secret token ให้กับผู้พัฒนา
เพื่อใช้ก าหนดค่า webhook 

24 - 
 
 

    

5 
ตรวจสอบ Script โดยการทดสอบ
ค าสั่งติดตั้ง 650.5 -  

   
 

 

6 
รอผู้พัฒนาน า Secret key ไป
ก าหนดที่ Git Repository 53.1 - 

   
 

  

รวม 829.4 - 4 0 1 1 0 
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบวิธีการท างานของกระบวนการตดิตั้งแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีค่าเฉลีย่ของรอบการท างานลดลงจากเดิม 1,604.7 วินาที เหลือ 829.4 วินาที  
 
ตารางที่ 4  ผลการเปรยีบเทียบกอ่นและหลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 6. ผลการจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการพัฒนาและติดต้ังแอปพลิเคชันบนสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ 
     ผู้วิจัยได้จัดท าเอกสารประกอบกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติที่มีเนื้อหาตั้ งแต่กระบวนการพัฒนา             
แอปพลิเคชันโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์จนถึงกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ ผ่านน าการเสนอใน
รูปแบบ Code Lab เพื่อให้ผู้พัฒนาหรือนิสิตสามารถเข้าถึงและทบทวนได้ตลอดเวลาและใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง และผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
 7. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
     ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวนท้ังหมด 37 คน และมีผู้อบรมเข้าร่วมทดสอบกระบวนติดตั้ง 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.02 โดยการพัฒนา Docker Images และด าเนินการติดตั้งตามแนวทางปฏิบัติใหม่ ซึ่งมีผลดังนี้ 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลที่สามารถอธิบายลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดย โดยจ าแนกเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ก าลังศึกษาในระดับช้ันปีที่ 4 
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.86 ก าลังศึกษาในระดับชั้นปีท่ี 3 จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.72 ก าลังศึกษาในระดับชั้น
ปีท่ี 2 จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 ในจ านวนนี้มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้ซอต์ฟแวร์ที่จัดการและควบคุมเวอร์ช่ัน
จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.35 ไม่เคยใช้ จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.64 และพบว่าเคยประสบปัญหาในการติดตั้ง
แอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.35 ไม่เคยประสบปัญหา จ านวน 18 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 48.64  

กิจกรรม 
สรุปผล 

สัญลักษณ ์ ก่อน หลัง ลดลง 
การปฏิบัติงาน  1,142.6 125.8 -1,016.8 
การเคลื่อนที่หรือขนย้าย  0 0 0 
การตรวจสอบคณุภาพ  90.6 650.5 +559.9 
การรอคอย  371.5 53.1 -318.4 
การหยุดหรือเก็บถาวร  0 0 0 

รวม  1,604.7 829.4 -775.3 

กระบวนการ n 𝑿 SD 
ก่อนการปรับปรุง 10 1,604.7 4.54 
หลังการปรบัปรุง 10 829.4 5.55 
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     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการพัฒนาและติดตั้งแอปพลิเคชันโดยใช้สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในด้านประโยชน์ พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.96 (SD±0.69) สรุปได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ในด้านการน ามาใช้งาน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 (SD±0.73) สรุปได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยรวมผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในด้านรูปแบบและความเหมาะสม พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63 (SD±0.64) สรุปได้ว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกระบวนการหลัง

ปรับปรุงด้านประโยชน์ 

 
ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกระบวนการหลัง

ปรับปรุงด้านการน ามาใช้งาน 

 

ด้านประโยชน ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการติดตั้งบน Production Server 4.08 0.67 มาก 
2.แก้ไขปัญหาความขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใดๆ ของแอปพลิเคชัน ที่ติดตั้ง 
   บน Server ได ้

3.89 0.64 มาก 

3.ได้รับความรู้ใหม่จากการใช้งานเครื่องมือที่ช่วยในการติดตั้งแอปพลิเคชัน 
   แบบอัตโนมัต ิ

4.24 0.74 มาก 

4.สามารถน าซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนา  
   Software ได ้

3.83 0.71 มาก 

5.ใช้เป็นแนวทางการใช้ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ได ้ 3.78 0.70 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 0.69 มาก 

ด้านการน ามาใช้งาน 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. มีสะดวก ยดืหยุ่นสูง การติดตั้งใช้เวลาน้อย 3.70 0.73 มาก 
2. ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า การติดตัง้และใช้งาน Virtual Machine 3.86 0.66 มาก 
3. มี Community หรือกลุ่มผู้ใช้งานท่ีพร้อมจะสนบัสนุน จ านวนมาก 3.97 0.75 มาก 
4. มี Docker Images จ านวนมากให้เลือกใช้ 3.67 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 0.73 มาก 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกระบวนการหลัง
ปรับปรุงด้านรูปแบบและความเหมาะสม 

 

สรุปผลการวิจัย  
ผลของกระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของรอบการท างานลดลงจาก

เดิม 1,604.7 วินาที เหลือ 829.4 วินาที หรือสามารถระยะเวลาปฏิบัติงานลงร้อยละ 48.31 และ Docker Images ที่ได้พัฒนาขึ้น
สามารถให้นิสิตน ามาเป็นแม่แบบในการพัฒนาแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เพื่อใช้ในโครงงานวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นพบว่า การใช้งานซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถลดปัญหาสภาวะแวดล้อม
ที่รบกวนของแอปพลิเคชันได้ ซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันจะมีทรัพยากรและสามารถก าหนดค่าได้อย่างอิสระและ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นั้นเป็นการน าข้อดีของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทน
เนอร์มาแก้ไขปัญหาปัญหาสภาวะแวดล้อมที่รบกวนกันหรือปัญหาความขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใด ๆ ของแอปพลิเคชัน ที่พบบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สอดคล้องกับ Newman (2015) ที่ได้ให้ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์            
ไว้ว่า ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์หรือลีนุกซ์คอนเทนเนอร์ (Linux Containers) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จ าลองในระบบคอมพิวเตอร์อีก
ประเภทหนึ่งซึ่งจะแตกต่างกับเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน โดยลีนุกซ์คอนเทนเนอร์ น้ันจะสร้างโปรเซสและแยกส่วนพ้ืนที่
สภาพแวดล้อมจากโปรเซสอื่น ๆ ทุก ๆ คอนเทนเนอร์จะมีการกระบวนจัดการโปรเซสแบบโครงสร้างต้นไม้ มี Kernel ของตนเอง 
เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นแล้วเราสามารถแบ่งแอปพลิเคชันออกเป็นส่วน ๆ ตามหน้าที่เพื่อแยกเก็บในแต่ละ 
Container เช่น เราอาจมีฐานข้อมูล MySQL ที่รันอยู่บน Container หนึ่ง ขณะที่ Python App รันในอีก Container หนึ่ง ท าให้

ด้านรูปแบบและความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. เนื้อหาและคูม่ือท่ีใช้ในการจัดท าแอปพลิเคชันโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอน 
   เทนเนอร์ ครบถ้วนและเหมาะสม 

3.51 0.75 มาก 

2. ตัวอย่าง Pipeline Script ส าหรับการตดิตั้งเข้าใจได้ง่าย 3.51 0.64 มาก 

3. ตัวอย่าง Dockerfile ที่ได้พัฒนามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานจริง 
3.45 0.64 ปาน

กลาง 
4. แอปพลิเคชันท่ีได้ตดิตั้งจากกระบวนการใหม่ท่ีได้ปรับปรุง ท างานได้ถูกต้อง 3.72 0.59 มาก 
5. กระบวนการตดิตั้งใหม่นั้นมคีวามเหมาะสมและส่งเสริมใหม้ีทักษะและเข้าใจ
กระบวนการ CI/CD 

3.72 0.59 มาก 

6. สามารถลดขั้นตอนและการรอคอยของกระบวนการตดิตั้งแบบเดิมได้ 3.75 0.74 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.63 0.64 มาก 
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เกิดความสะดวกในการขยายส่วนประกอบต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันหรือท า Horizontal Scaling ได้ในอนาคต(ณัฐโชติ พรหมฤทธ์ิ, 
2563)  
 รูปแบบวิธีท่ีใช้ในการพัฒนาและการติดตั้งแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นั้นเป็นการปรับปรุง
กระบวนการด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันและการติดตั้งแบบเดิมมาเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันให้อยู่ในรูป    
ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ท าให้สามารถน าขั้นตอนในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Provision) ไปผนวกไว้ 
(Combine) กับกระบวนการพัฒนา นอกจากนั้นแล้วการติดตั้งด้วย Pipeline Script ผ่านซอฟต์แวร์ Jenkins สามารถลดปัญหา           
ที่พบในข้ันตอนการติดตั้งลงได้ สอดคล้องกับ Fowler (2017) ได้กล่าวว่า Pipeline นั้นเป็นรูปแบบมาตรฐานในกระบวนการติดตั้ง
และเป็นวิธีการที่ท าสามารถมั่นใจและรับรองได้ว่าจะสามารถลีกเลี่ยงความผิดพลาดและลดจ านวนครั้งของความล้มเหลวในการ
ติดตั้งได้ สอดคล้องกับ Sushma (2020) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Automation และประโยชน์โดยใช้วิธีปฏิบัติ
แบบ DevOps พบว่า ชอฟต์แวร์ Jenkins นั้นเป็นเครื่องมือหลักที่จะช่วยให้ผสานและผนวกกระบวนการทดสอบและการติดตั้ง
อย่างอัตโนมัติ สอดคล้องกับ Silva, Kirikowa, & Alksnis (2018) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพรวมของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์
ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน พบว่า ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นั้นมีการน ามาใช้งานในวงกว้างและเป็นอีกรูปแบบการให้บริการ
บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่เป็นการลดภาระการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และสภาวะแวดล้อมท่ีต้องการได้   
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1.เทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์และการพัฒนาแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นั้น 
ผู้พัฒนานอกจากต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมที่ดีแล้ว ยังต้องมีทักษะในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ            
ลีนุกซ์ (Linux) เนื่องจากพัฒนาแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นั้นผู้พัฒนาจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจค าสั่ง            
ที่ใช้ในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม Server Variable Environment รวมถึงค าสั่งในการติดตั้งและก าหนดค่าต่างๆ จากการศึกษา            
ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตซึ่งพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows ท าให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การใช้ค าสั่งต่างๆที่เขียนและระบุใน Dockerfile  
 2.เทคโนโลยีและภาษาต่าง ๆ ที่นิสิตใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อน าไปทดสอบกับกระบวนการภายหลังปรับปรุงนั้น
มีความหลากหลาย นิสิตบางคนมีการก าหนดค่าและติดตั้งไลบรารีเพิ่มเดิมจากต้นแบบ Docker Images ตัวอย่าง Dockerfile                  
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาทั้ง 3 กลุ่มเทคโนโลยีอาจไม่เหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉลี่ยประเมินความ  
พึงพอใจในข้อน้ีมีค่า 3.45 (S.D.±0.64) อยู่ในระดับปานกลาง 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่สนใจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เพื่อใช้ใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแอปพลิเคชัน จากเดิมที่เป็นการก าหนดและใช้ทรัพยากรสภาพแวดล้อมภายในเครื่องร่วมกัน 
มาเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ซึ่งในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ “Portainer” ที่สามารถที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับบริหาร
และจัดการซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ผ่านเว็บไซต์โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ค าสั่งแบบ Command Line ในอนาคตหาก
มีผู้สนใจจะศึกษาและต่อยอด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรพิจารณาจัดท า Docker Images ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานเป็น
หลัก โดยพิจารณาจากความต้องการของนิสิตหรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นรายกรณี ไม่ควรจะจัดท า Docker Images แบบ
ครอบคุมการใช้งานทุกภาษาหรือเทคโนโลยี เนื่องจากการกระท าดังกล่าวจะมีผลต่อขนาดของ Docker Images และเป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องโดยไม่จ าเป็น นอกจากนั้นแล้วควรจะมีการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์  “Kubernetes” ซึ่งเป็น
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แพลตฟอร์มแบบ Open-source ส าหรับใช้จัดการงานต่าง คิดถึงๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ที่ท าได้โดยอัตโนมัติ                     
ลดกระบวนการติดตั้งหรือขยายแอปพลิเคชัน (Scalability) บนคอนเทนเนอร์ในรองรับการให้บริการที่ขยายตัวได้แบบอัตโนมัติ   
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รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน ที่ปรึกษา ที่ได้แนะน าแนวทางในการด าเนินการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ    
แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่เช่ือมั่นและคอยให้ก าลังใจ ผลักดัน ส่งเสริม และ
มอบโอกาสในการท างานในหลาย ๆ ด้าน และขอกราบขอบพระคุณ เจ้าของเอกสาร หนังสือ คู่มือ ต ารางานวิจัยท่ีผู้วิจัยได้น าข้อมูล
มาใช้ศึกษาอ้างอิง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยังมิได้ระบุนามผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ส าหรับการพัฒนา
ต่อยอดในอนาคต ตลอดจนผู้ที่สนใจหากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงในข้อบกพร่องและความ
ผิดพลาดนั้นไว้ ณ ท่ีนี้ 
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การพัฒนาอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลกับกลอ้งจุลทรรศน์ 
A Device Development for Connecting a DSLR Camera with Microscope 

สมบัติ ศรีวรรณงาม1* 

Sombat Sriwanngarm1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลกับกล้องจุลทรรศน์  โดย
ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยรองรับกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล (Digital Single Lens Reflex) รุ่น Canon 450D ยึดติดกับ
กล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 เพื่อใช้ถ่ายภาพผ่านเลนส์ใกล้ตา ด้วยเทคโนโลยีของกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล
ที่ใช้ถ่ายภาพทั่วไปมีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลรุ่น  Cannon 450D เมื่อ
น ามาใช้ถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กภายใต้กล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 จะได้ภาพที่มีความละเอียดสูง ไม่จ าเป็นต้องซื้อหา
กล้องจุลทรรศน์เฉพาะทางราคาแพงมาเพื่อใช้ถ่ายภาพ การน ากล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวมาประยุกต์ใช้จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เชื่อ
ต่อตัวกล้องกับกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าอุปกรณ์ประดิษฐ์จากฝาปิดปลายท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว เจาะแล้วยึดติดกับฝาปิดตัว
กล้อง Cannon 450D ด้วยกาวประสานท่อ เจาะด้านข้างฝาปิดปลายท่อพีวีซีเพื่อติดตั้งสกรูส าหรับยึดกับเลนส์ตา อุปกรณ์ท าหน้าที่
เป็นตัวเช่ือมต่อกล้อง Cannon 450D เข้ากับกล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 เพื่อการถ่ายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
น าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ ติดตั้งและทดสอบถ่ายภาพ ตัวอุปกรณ์ช่วยรองรับกล้องดิจิทัลรุ่น Cannon 450D ให้สามารถถ่ายภาพจาก
กล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 ได้ ภาพถ่ายที่ได้จะเป็นวงกลมเหมือนกับภาพที่ตามองเห็นผ่านเลนส์ใกล้ตา ใช้งบประมาณ        
ไม่เกิน 50 บาท ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 

ค าส าคัญ: กระบอกต่อเลนส์ อะแดปเตอร์เมาท์กล้อง กล้องดิจิทัล กล้องจุลทรรศน์ 
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Abstract 
The research aim focus on developing a device to connect a digital single-lens reflex camera to a 

microscope by using the method of inventing the device to support digital single-lens reflex camera (model 
Canon 450D) attaches to the Olympus CH-2 microscope to take pictures through the eyepiece. With the 
technology of general-purpose digital single-lens reflex cameras are continually evolving. Canon 450D when 
use to photograph small objects under the Olympus CH-2 microscope. We will get high resolution images. No 
need to buy expensive specialized microscopes for photography. The device creat from 1 inch of PVC pipe end 
cap. Drill and attach to Canon 450D body cap with solvent-welding cements. Drill outside of the PVC end cap 
to install 3 screws for attaching the eyepiece lens. The device is a connector between the Canon 450D and the 
Olympus CH-2 microscope for photography. The study found that the device can support the Canon 450D 
digital camera is able to take pictures from the Olympus CH-2 microscope. The resulting image is circular, similar 
to the image seen through the eyepiece. No more than 50 baht of budget. Useful for teaching work in 
educational institutions where the equipment is not enough. 
 

Keywords: Extension tube, Camera mount adapter, Digital camera, Microscope 
 

บทน า  
การท างานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ หรืองานการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา บางครั้งจ าเป็นต้องศึกษา

สิ่งมีชีวิตหรือวัตถุขนาดเล็กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ปิยะนุช เนียมทรัพย์, ม.ป.ป) สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การถ่ายภาพที่มองเห็นผ่าน
กล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ใช้ในการน าเสนอ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ถ่ายภาพเองก็มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ (วินัย บุญคง, 2559) กระบวนการถ่ายภาพที่สะดวก ง่ายต่อการบันทึกภาพ 
อุปกรณ์ถ่ายภาพบางประเภทอาจจ าเป็นต้องเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์เพื่อการบันทึกภาพที่ ถูกส่งมากจากชุดถ่าย                  
ซึ่งหมายความว่าผู้ที่จะถ่ายภาพจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบหลายชิ้น เช่น กล้องจุลทรรศน์ ชุดถ่ายภาพดิจิทัล สายเช่ือมต่อสัญญาณ
ภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์บันทึกภาพ และทักษะการใช้งานที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งหากเป็นชุดอุปกรณ์ ถ่ายภาพดิจิทัลที่
ผลิตมาจากบริษัทเดียวกันกับกล้องจุลทรรศน์โดยเฉพาะ ก็จะมีราคาสูงหลักหมื่นถึงหลักแสนบาท ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาบางแห่งจึง
อาจไม่สามารถจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ถ่ายภาพให้เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้งานได้ และบ่อยครั้งในช่ัวโมงปฏิบัติการสังเกตเห็นนักศึกษา
ใช้กล้องโทรศัพท์จากมือถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งกว่าจะโฟกัสถ่ายภาพได้ค่อนข้างยาก และควบคุมขนาดภาพถ่ายให้เท่ากัน
ทุกภาพไม่ได้ จึงเป็นที่มาของโจทย์วิจัยครั้งนี้โดยได้น ากล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล (Digital Single Lens Reflex) 
ที่มาใช้งาน ซึ่งไม่ต้องต่อสายสัญญาณให้ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องใช้ซอฟแวร์ ได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ และใช้
งบประมาณไม่เกิน 50 บาทในการประดิษฐ์อุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องดิจิทัล Canon 450D เข้ากับกล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus          
CH-2 ก็สามารถบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัล (รัฐสภา แก่นแก้ว, 2554) ของตนเอง สะดวกพกพาไปถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์รุ่น 
Olympus CH-2 นอกสถานที่ได้ง่าย หากเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพระหว่างกล้องดิจิทัล DSLR กับกล้องที่ผลิตจากบริษัท
เดียวกับผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์ในเรื่องของความละเอียดของภาพ ขนาดจุดในรูปภาพ ประสิทธิภาพการวัดแสง ขนาดภาพใหญ่สุด 
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ที่ท าได้ และความสามารถอื่น ๆ ที่ตัวกล้องท าได้ เช่น บันทึกวีดีโอ (สมศักดิ์ ชาติน้ าเพ็ชร, 2558) การถ่ายภาพแบบเร่งเวลา (time 
laps) พบว่า กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลที่ใช้ถ่ายภาพบุคคลทั่วไปในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเป็นอย่างมาก 

ดังนั้นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากฝาปิดปลายท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ราคา 9 บาท ฝาปิดตัวกล้องสะท้อนภาพ
เลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลยี่ห้อ Canon 450D ที่ได้มาพร้อมตอนซื้อกล้อง กาวประสานท่อพีวีซีราคา 35 บาท และสกรูส าหรับยึด 3 
ตัว ๆ ละ 1 บาท วิธีท าไม่ยุ่งยาก ก็ท าให้ถ่ายภาพวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 ได้ สะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้อง
ศึกษาวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เป็นอย่างดี และเหมาะกับสถาบันการศึกษาท่ีมีอุปกรณ์ถ่ายภาพเฉพาะทางไม่เพียงพอ  

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลกับกล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 ผ่าน
ทางเลนส์ใกล้ตา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษารายละเอียดกล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Olympus CH-2 และก าลังขยายของภาพที่ผ่าน eyepieces lens 
2. ศึกษารายละเอียดรายละเอียดกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล ยี่ห้อ Cannon 450D 
3. ศึกษาคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ท าฐานยึดอุปกรณ์เข้ากับตัวกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล เมื่อประกอบเข้ากับ

ตัวกล้องจะต้องไม่หลุดออกโดยง่าย มีความแข็งแรงรองรับกับน้ าหนักตัวกล้อง  
4. ศึกษาวัสดุที่ใช้ท าเป็นตัวครอบสวมกับ eyepieces lens ที่มีความแข็งแรง รองรับน้ าหนักฐานยึดอุปกรณ์และ

น้ าหนักตัวกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลได้ 
5. ออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อให้ตัวกล้อง ตัวฐานยึด และตัวครอบสวมกับ eyepieces lens วางในต าแหน่งท่ีสอดคล้อง

สัมพันธ์กัน 
6. ศึกษาเครื่องมือที่เหมาะสมน ามาใช้ประดิษฐ์ ได้แก่ สว่าน ดอกสว่านใบพายขนาด 22 มิลลิเมตร ดอกสว่านขนาด 

3.8 มิลลิเมตร ใบเลื่อยเจาะรู (saw hole) ขนาด 42 มิลลิเมตร เลื่อยตัดท่อพีวีซี เวอร์เนียคาลิปเปอร์ กาวประสาน
ท่อพีวีซี สกรูหัวแฉกขนาด 12 มิลลิเมตร ฝาปิดปลายท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ฝาปิดตัวกล้องกล้อง
สะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลยี่ห้อ Canon 450D 

7. ท าการทดสอบอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเปรียบเทียบภาพที่บันทึกด้วยกล้องดิจิทัลกับ โทรศัพท์มือถือและกล้อง
จุลทรรศน์รุ่น Carl Zeiss PrimoStar ที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเฉพาะทาง 

8. ทดสอบด้วยตนเอง และน าเสนอให้ผู้ใช้งานได้ทดลอง ทดสอบใช้ 
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9. สร้างคู่มือและอุปกรณ์เชื่อมต่อ   

ภาพที่ 1  อุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดจิิทัล 
 
ผลการวิจัย 

1. การประดิษฐ์อุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลกับกล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 ผ่านทาง
เลนส์ใกล้ตา 

- เจาะตรงกลางท่ีฝาปิดตัวกล้องด้วยใบเลื่อยเจาะรูขนาด 42 มิลลิเมตรให้ทะลุ 
- เจาะตรงกลางก้นฝาปิดปลายท่อพีวีซีด้วยดอกสว่านใบพายขนาด 22 มิลลิเมตร ให้ทะลุ  และตัดฝาปิดปลายท่อพีวีซี

ออกด้วยเลื่อยตัดท่อพีวีซีให้มีความยาวขนาด 31 มิลลิเมตร 
- เจาะรูรอบข้างที่ฝาปิดปลายท่อพีวีซี 3 รู ด้วยดอกสว่านขนาด 3.8 มิลลิเมตร โดยเจาะให้แต่ละรูท ามุม 120 องศา 

พร้อมใส่สกรูหัวแฉกขนาด 12 มิลลิเมตร ในรูที่เจาะ เพื่อเป็นตัวยึดกับเลนส์ใกล้ตา 
- ประกอบฝาปิดปลายท่อพีวีซีเข้ากับฝาปิดตัวกล้อง ผนึกด้วยกาวประสานท่อบริเวณรอบรอยเจาะ เสร็จปล่อยทิ้งไว้ให้

กาวแห้งแล้วทากาวประสานท่อซ้ า 2-3 ครั้ง เพ่ือเสริมความแข็งแรง 
จากศึกษาพบว่า การใช้ฝาปิดตัวกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล รุ่น Canon 450D เป็นวัสดุที่มีความเหมาะสม

น ามาใช้เป็นฐานยึดกับตัวกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลรุ่น Canon 450D การใช้ฝาปิดปลายท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว 
เหมาะสมน ามาใช้เป็นวัสดุยึดกับเลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์ รุ่น Olympus CH-2 และเมื่อน าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ทดลองติดตั้ง
กับกล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Olympus CH-2 พบว่า ติดตั้งเข้ากันได้อย่างพอดี ตัวสกรูยึด 3 ตัวสามารถยึดพยุงตัวกล้องเข้ากับเลนส์
ใกล้ตาได้อย่างมั่นคง 

2. ทดสอบการใช้งานถ่ายภาพวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยการส่องวัตถุขนาดเล็กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ภาพที่ปรากฏ
ที่ตัวกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล Canon 450D จะมีรูปลักษณ์ของภาพท่ีมีขอบกลมเหมือนกับท่ีมองด้วยตาผ่านเลนส์
ใกล้ตา ก าลังขยายของภาพที่ปรากฏมีขนาดเท่ากับที่มองด้วยตาผ่านเลนส์ใกล้ตา ส่วนความคมชัดขึ้นอยู่ประสิทธิภาพของเลนส์
กล้องจุลทรรศน์เอง  
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ภาพที่ 2  ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับกลอ้งจุลทรรศน์ และกล้องสะท้อนภาพเลนสเ์ดี่ยวระบบดิจิทัล 
 

 
ภาพที่ 3  ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกบันทึกด้วยกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลรุ่น Canon 450D ผ่านอุปกรณ์ที่

ประดิษฐ์ขึ้นด้วยก าลังขยายต่างกัน ของเลนส์ใกล้วัตถุ (A) 4x, (B) 10x, และ (C) 40x 

 
ภาพที่ 4  ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกบันทึกด้วยกล้องดิจิทัลแต่ละประเภท (A) โทรศัพท์มือถือ (B) กล้องจุลทรรศน์รุ่น Carl 

Zeiss PrimoStar ที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเฉพาะทาง และ (C) กล้องจุลทรรศน์ Olympus CH-2 โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่
ประดิษฐ์  

A B C 

A B C 
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สรุปผลการวิจัย  
อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ 1) สามารถรองรับกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล  รุ่น Canon 450D ให้สามารถ

ถ่ายภาพวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 ผ่านเลนส์ใกล้ตาได้เป็นอย่างดี โดยความละเอียดและคุณภาพของภาพ             
ที่ถ่ายจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 และตัวกล้องดิจิทัลรุ่น Canon 450D ผู้ถ่ายภาพสามารถ
ดึงเอาความสามารถของตัวกล้องดิจิทัล มาใช้ได้อย่างเต็มที่ เช่น การวัดแสงเฉพาะจุด การวัดแสงเฉลี่ย ปรับค่าสมดุลแสงขาว การ
ปรับความไวชัตเตอร์เพื่อถ่ายวัตถุที่ก าลังเคลื่อนไหว หรือหยุดนิ่ง 2) ช่วยลดรายงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อ
การถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์รุ่น Olympus CH-2 เนื่องจากการใช้ฝาปิดตัวกล้อง Canon 450D เป็นวัสดุตัวยึดกับตัวกล้อง
นั้นมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากถูกสร้างมาให้เป็นเกลียวล็อคเข้ากันพอดีกับตัวกล้อง และได้มาพร้อมกล้องไม่ต้องซื้อหาเพิ่ม 
ส่วนฝาปิดปลายท่อพีวีซีก็เป็นวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายทั่วไป ราคาถูก และกาวประสานท่อเหมาะที่จะน ามาใช้ในการเช่ือมต่อประกอบ
อุปกรณ์ เพราะแห้งเร็วและเมื่อแห้งแล้วจะไม่ก่อให้เกิดคราบไอระเหยไปติดกับเซนเซอร์กล้องดิจิทัลให้เกิดความเสียหายได้ ใช้
งบประมาณโดยรวมไม่เกิน 50 บาท 3) ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลได้คุ้มค่ามากขึ้น 
ไม่ต้องซื้อหาเครื่องมือเฉพาะทางราคาแพงเพื่อการถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยที่ผู้ใช้งานค านึงถึงและส่งผลต่อการเลือกใช้กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล  ปัจจัยด้านราคาของกล้อง              
ที่มีราคาถูก มีตั้งแต่ราคาหลัก 4,000 บาทจนถึง 10,000 บาทหรือสูงกว่า (iPrice Group, 2021) และมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้หลายคนมีไว้ใช้งานส่วนตัว จึงเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ใช้ทุกระดับให้ความส าคัญ สอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของ 
Everett & Floyd (1971) ที่ว่าการยอมรับนวัตกรรม เริ่มตั้งแต่ขั้นรับรู้ ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ
นวัตกรรม และน าไปใช้งาน (Adoption) นั่นหมายความว่าผู้ใช้ให้การยอมรับนวัตกรรมของกล้องกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
ระบบดิจิทัล ส่วน Matthew (1973) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของนวัตกรรมด้านค่าใช้จ่ายว่า นวัตกรรมใดที่ต้องอาศัยการลงทุนสูง 
มักจะไม่ได้รับความนิยม แต่ถ้านวัตกรรมนั้นใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก มีความ สะดวกเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ก็จะได้รับการ
ยอมรับง่าย ดังนั้นการใช้กล้องดิจิทัลที่ตนเองมี น ามาใช้งานถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์จะสามารถท าได้ง่ายหากมีอุปกรณ์ช่วย 

ปัญหาและอุปสรรคเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อท่ีประดิษฐ์จากฝาปิดปลายท่อพีวีซีที่มีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
1 นิ้ว หากน าไปติดตั้งกับกล้องจุลทรรศน์ท่ีมีเลนส์ใกล้ตาขนาดใหญ่กว่า จะไม่สามารถติดตั้งได้ หรือตัวกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว
ระบบดิจิทัลเอง คือ ปัญหาความร้อนภายในตัวกล้อง (บดินทร์ ตันวิเชียร, 2563) ปัญหาจากความยาวของการบันทึกไฟล์ต่อเนื่อง  
ปัญหาความจุของแบตเตอรี (Nikon Corporation, 2021) 

ภาพถ่ายที่ได้พบว่าเห็นเป็นวงกลมมีขอบเงาด า สาเหตุที่เกิดวงกลมเนื่องจากดั้งเดิมภาพที่ส่งออกมาจากเลนส์ใกล้ตามี
ลักษณะเป็นวงกลมตามลักษณะของเลนส์อยู่แล้ว ประกอบกับฝาปิดปลายท่อพีวีซีเอง ถูกเจาะเป็นรูกลมด้วย และก าลังขยายของ
ภาพที่ผ่านเข้ามาที่ตัวกล้องดิจิทัลเท่ากับท่ีมองด้วยตา การปรับแต่งให้อุปกรณ์นี้ให้ถ่ายภาพให้ได้ขอบสี่เหลี่ยมเต็มเฟรมดังเช่นภาพ
ที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์รุ่น Carl Zeiss Primo Star ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพเฉพาะ (Carl Zeiss Microscopy, n.d.)              
อาจใช้วิธีเจาะฝาปิดปลายท่อพีวีซีให้เป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยม หรือปรับระยะให้ตัวกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัลรุ่น Canon 
450D อยู่ห่างจากเลนส์ใกล้ตามากขึ้น ขอบเงาด ากลมนี้จะหายไป ในขณะเดียวกันก าลังขยายจะเพิ่มขึ้นตามระยะห่างเช่นเดียวกัน 
(OM Digital Solutions Corporation, 2021) 
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การน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 
Application of Toyota Production System to Enhance Teaching and Learning in 
Machine Tool Workshops: Phase I 
ชัยชนะ ตะภาทอง1*   
Chaichana Tapoltong1*  
 
บทคัดย่อ 

หลายทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ได้น าระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือ TPS 
(Toyota Production System) ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ แต่ยังไม่มีผลรายงานวิจัยการน าเอา 
TPS ไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา เนื่องจากสถาบันการศึกษาไม่ได้เป็นแหล่งผลิตสินค้า แต่เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้มี
สมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Outcome-Based Education) จึงมีวัตถุประสงค์ในการน า TPS             
ไปใช้แตกต่างกัน และท าให้มีค าถามว่าจะน าเอา TPS ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้อย่างไร และ
ค าถามที่สองคือ TPS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้หรือไม่ เพื่อตอบค าถามแรก งานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอ                
แนวทางการน าเอา TPS ไปใช้กับโรงฝึกงาน โดยได้น าเอาระบบ TPS 4 ขั้นตอน (TPS 4 steps) ที่ใช้กับสถานประกอบการขนาด
กลางและเล็ก (SMEs) มาปรับใช้กับสถานศึกษา และเรียกแนวทางนี้ว่า TPS 2 ขั้นตอน (TPS 2 steps) โดยขั้นตอนท่ี 1 คือ Work 
site control และขั้นตอนที่ 2 คือ Standardized work ส าหรับในช่วงที่ 1 นี้ได้รายงายผลการท าขั้นตอนที่หนึ่ง Work site 
control ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ มีจุดประสงค์เพื่อท าให้สถานที่ท างานอยู่ในสภาพที่ถูกควบคุมดูแล พร้อมที่จะด าเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในขั้นตอนที่สองซึ่งจะเป็นงานวิจัยในช่วงที่ 2 ต่อไป ผลการด าเนินงานในช่วงที่ 1 นี้ได้ท ากิจกรรม
สะสาง และสะดวก เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานรวมทั้งสิ้น 92 กิจกรรม 

 
ค าส าคัญ : ระบบการผลิตแบบโตโยต้า โรงฝึกงาน ประสิทธิภาพในการเรียน 
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Abstract 
For several decades, the automotive parts manufacturing industry in Thailand have applied the Toyota 

Production System (TPS) to reduce production costs in the manufacturing workplaces. But there is no research 
report on the applications of TPS in educational institutions. This is because educational institutions do not 
produce products, but have produced graduates to achieve the specified competency in the educational 
learning outcomes. Therefore, there are different TPS application objectives. This raises the question of how 
TPS can be applied to improve teaching and learning efficiency. And the second question, can TPS improve 
teaching efficiency? In response to the first question This research therefore presents a guideline for applying 
TPS in machine tool training. By adopting the 4-step TPS system for small and medium-sized enterprises (SMEs) 
to adapt to educational institutions. This method is known as “TPS 1 steps” where step one is Work site control. 
For phase one, this work reported the results of step one, work site control which is an important basis. It is 
intended to keep the workplace under supervision. It is ready to continue to improve teaching efficiency in step 
two, which will be the next research in phase two. The results of the activities in phase one were sort, set in 
order and safety, totaling 92 activities. 
 

Keywords: Toyota Production System, Machine Tool Workshop, To Enhance Learning 
 

บทน า 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ทั้งขนาดกลางและเล็กนั้น อยู่ในสภาวะการ
แข่งขันสูง ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงได้น าเทคนิควิธีการต่าง ๆ  มาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หนึ่งในวิธีการที่อุตสาหกรรมการผลิตได้น ามาใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างมาก ก็คือระบบการผลิต
แบบโตโยต้าซึ่งถือได้ว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อหันกลับมาดูที่ภาคการศึกษา เห็นได้ว่ายังไม่มี
สถาบันการศึกษาใดน าเข้ามาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกภาคปฏิบัติใน         
โรงฝึกงานที่มีเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตเหมือนกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบัน ในการเรียนการสอน
ในโรงฝึกงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ นักศึกษาที่เรียนโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ที่มี
ความสามารถและความช านาญในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรค่อนข้างน้อย เมื่อนักศึกษาใช้อุปกรณ์เครื่องจักรมักจะเกิดการ
ท างานที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์เครื่องจักรและช้ินงานเสียหาย นอกจากนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการ
ท างาน เพราะเนื่องจากการท าที่ไม่ปลอดภัยแล้ว สภาพแวดล้อมในโรงฝึกงานที่เป็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ก็เป็นอีกปัจจัยที่
อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นในบทความวิจัยนี้จึงได้น าเสนอแนวทางการน าเอาระบบการผลิตแบบโตโยต้า (บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด. (2550) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทักษะการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักรกลในการผลิตช้ินงาน โดยงานวิจัยในช่วงแรกจะท าให้โรงฝึกงานอยู่ในสภาพที่ถูกควบคุมดูแลโดยเน้นกิจกรรมสะดวก 
สะสางและความปลอดภัย ท้ังสามกิจกรรมนี้เป็นพื้นฐานส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซึ่งจะได้ด าเนินการต่อไป
ในงานวิจัยช่วงที่ 2 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบการผลิตในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา  
หัวข้อ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา 

ประเภทโรงงาน โรงงานผลติสินคา้ โรงฝึกงาน 
เครื่องมือกล เครื่องเจาะ มิลลิ่ง กลึง ตัด ไส และอื่น ๆ เครื่องเจาะ มิลลิ่ง กลึง ตัด ไส และอื่นๆ 
สินค้าท่ีผลิต ผลิตสินค้าตามปริมาณที่ลูกค้าสั่ง ผลิตเพื่อการเรียนการสอน จ านวน 1 ช้ิน/ นศ. 1 คน 
ลักษณะการผลิต ผลิตชิ้นงานจ านวนมากด้วยพนักงานประจ า

ที่มคีวามช านาญ 
ผลิตชิ้นงาน 1 ช้ินด้วยนักศึกษา 1 คนท่ีไม่มีทักษะ 

ความสญูเปลา่ 1. การผลติที่มากเกินไป 
2. การมีสินค้าคงคลังเกินความจ าเป็น 
3. กระบวนการผลิตทีม่ากเกิน 
4. การรอคอย 
5. การขนถ่ายที่ไม่จ าเป็น 
6. การเคลื่อนไหวท่ีไมจ่ าเป็น 
7. การผลติของเสีย 

1. การรอคอย 
2. การเคลื่อนไหวท่ีไมจ่ าเป็น 
3. การผลติของเสีย 
4. การไม่เข้าใจแบบ 
5. การเบิกอุปกรณบ์่อยครั้ง 
6. การไม่เข้าใจกระบวนการผลิต 
7. การตรวจสอบงานท่ีซ้ าซ้อนขณะปฏิบัติงาน 
8. การสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผูส้อน 

จากตารางที่ 1 ระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่น ามาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย
มี 4 ขั้นตอนหลักเรียกว่า TPS 4 ขั้นตอนคือ 1. Work site control, 2. Continuous flow, 3. Standardized Work, 4. Pull 
system ส าหรับสถานศึกษามีวัตถุประสงค์การผลิตแตกต่างจากภาคอุตสาหกรรมดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นการน าระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้ามาใช้จึงต้องปรับให้เหมาะสมโดยลดจาก 4 ขั้นตอนเหลือเพียง 1 ขั้นตอน คือ 1. Worksite control โดยขั้นตอน
หลัก Worksite control เป็นขั้นตอนท่ีสามารถใช้ได้กับทุกสถานท่ีท างานและเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับท าขั้นตอนถัดไป  

ส าหรับ Worksite control ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีเงื่อนไขท่ีต้องท า 7 ประการ ดังแสดงในตารางที่ 2 แต่
ส าหรับสถานศึกษามีเพียงแค่เง่ือนไขข้อ 1 ถึง 4 เท่านั้นที่ต้องท า ทั้งนี้เพราะการผลิตในสถานศึกษาไม่ได้ผลิตชิ้นงานตามค าสั่งซื้อ 
เป็นการผลิตเพื่อฝึกทักษะของนักศึกษาเท่านั้น จึงไม่จ าเป็นต้องวางแผนการผลิต ไม่มีการจัดส่งสินค้า และไม่ต้องเตรียมก าลังคน
เพื่อการผลิต รายละเอียดเงื่อนไข Worksite control 4 ข้อ มีดังนี้ 

- เง่ือนไขท่ี 1 การสะสางและสะดวก หรือเรียกว่า 2ส วัตถุประสงค์คือ การแยกของที่ต้องการและไม่ต้องการ แล้วก าจัด
ของที่ไม่ต้องการและก าหนดสถานที่วางเฉพาะของที่ต้องการ แล้ววางไว้ให้หยิบใช้ได้ง่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการรักษาความ
ปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน ส าหรับกิจกรรมสะสางมี 3 ข้ันตอนคือ 1. แบ่งแยกของที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น
ออกจากกัน 2. ก าจัดของที่ไม่จ าเป็นออกไป 3. ก าหนดสถานท่ีวาง และวางของที่จ าเป็น กิจกรรมสะดวกมี 3 ข้ันตอนคือ 1. วางให้
สะดวกหยิบใช้สอยง่าย 2. ระบุว่ามีสิ่งใดวางไว้อยู่ 3. ก าหนดกฎในการวางและวางตามกฎนั้น  

- เง่ือนไขที่ 2 ความปลอดภัยต้องมาก่อน มีการก าหนดสีและเครื่องหมายความปลอดภัย สีแดงหมายถึงหยุดห้าม หรือ
อุปกรณ์เหตุฉุกเฉิน สีน้ าเงินหมายถึงบังคับให้ต้องปฏิบัติ บังคับให้มีเครื่องป้องกันส่วนบุคคล สีเขียวหมายถึงแสดงสภาวะปลอดภัย 
ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน สีเหลืองหมายถึงระวังมีอันตรายจากไฟ ไฟฟ้า วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษ เขตอันตราย กิจกรรมความ
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ปลอดภัยมี 4 กิจกรรมคือ 1. ยืนยันรับรองกฎความปลอดภัยที่ได้ก าหนดไว้ 2. ท าให้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเข้าใจกฎความปลอดภัย 
3. รักษากฎความปลอดภัยไว้อย่างเคร่งครัด 4. ขจัดสถานท่ีไม่ปลอดภัยออกไป และด าเนินการตามมาตรการ 

- เงื่อนไขที่ 3 การสร้างคุณภาพในกระบวนการ ต้องมีการระบุหัวข้อในการตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานเมื่อท าการผลิต
ในแต่ละกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียไหลต่อไปในกระบวนการผลิต ส าหรับกิจกรรมการสร้าคุณภาพในกระบวนการมี
อยู่ 5 กิจกรรมได้แก่ 1. ก าหนดหัวข้อในการตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจน 2. ก าหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นมาตรฐานการ
ท างาน 3. จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ 4. ด าเนินการตรวจสอบงานและคุณภาพอย่างถูกต้อง 5. ก าหนด
กฎส าหรับจัดการกรณีที่คุณภาพงานไม่ปกติและรักษากฎอย่างเคร่งครัด  

- เง่ือนไขที่ 4 การควบคุมเง่ือนไขการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักร ควรมีการก าหนดวิธีการใช้งานเครื่องจัก รเพื่อให้
สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน โดยกิจกรรมการควบคุมเง่ือนไขการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรมีอยู่ 4 กิจกรรม 
ได้แก่ 1. บ่งช้ีเง่ือนไขการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักรให้ชัดเจน 2. สามารถทราบถึงเง่ือนไขการใช้งานได้ง่ายเมื่อดู 3.มีการรักษา
เงื่อนไขเวลาในการใช้งาน 4. เมื่อเปลี่ยนเงื่อนไขในการใช้งาน ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งหรือไม่ 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบ TPS 4 ขั้นตอน 

หัวข้อ TPS 4 steps ส าหรับสถานประกอบการ TPS 1 steps ส าหรับสถาบันการศึกษา 

กิจกรรม TPS  1. Worksite control การท าให้สถานท่ีท างานอยู่
ในสภาพที่ไดร้ับการควบคุมดูแลพร้อมใช้ในการผลติ
สินค้า 
2. Continuous flow คือการผลติที่ละชิ้นให้ช้ินงาน
ไหลต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก 
3. Standardized work สร้างมาตรฐานการผลิตลด
ความสญูเปลา่ในการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต 
4. Pull system การผลิตแบบดึง 

1. Work site control การท าให้สถานท่ีท างานถูก
ควบคุมดูแล 
พร้อมใช้ในการผลติเพื่อการเรียนการสอน 

Work site 
control เพื่อท า
ให้พ้ืนท่ีท างาน
อยู่ในสภาพท่ี
ได้รับการ
ควบคุมดูแล 

มีเง่ือนไข 7 ข้อ 
1. สะสางและสะดวก (2ส) 
2. ความปลอดภยั 
3. การสร้างคณุภาพในกระบวนการ  
4. การควบคุมเง่ือนไข การใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักร 
5. การควบคุมการผลติ 
6. การควบคุมการจัดส่ง 
7. การควบคุมก าลังคน 

มีเง่ือนไข 4 ข้อ 
1. สะสางและสะดวก (2ส)  
2. ความปลอดภยั 
3. การสร้างคณุภาพในกระบวนการ 
4. การควบคุมเงื่อนไข การใช้งานอุปกรณ ์

ช่วงที่ 1 

ช่วงที่ 2 
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 เนื่องจากกิจกรรม Worksite Control นั้นมีอยู่ 7 หัวข้อ แต่ในการเลือกหัวข้อในการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้
ในโรงฝึกงาน จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสภาพการท างานจริงและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ส าหรับหัวข้อการควบคุมการ
ผลิต การควบคุมการจัดส่งและการควบคุมก าลังคน สถานศึกษาไม่จ าเป็นที่จะต้องท ากิจกรรมที่กล่าวมา เนื่องจากเหตุผลดังนี้                 
1.โรงฝึกงานไม่ได้ผลิตเชิงมวลจึงไม่จ าเป็นต้องควบคุมการผลิต 2.ช้ินงานท่ีจัดท าขึ้นสามารถส่งช้ินงานท่ีโต๊ะส าหรับส่งช้ินงานภายใน
โรงฝึกงานไม่จ าเป็นต้องขนส่ง 3.การสร้างช้ินงานเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร เนื่องจากการควบคุม
ก าลังคนเป็นกิจกรรมจัดสรรก าลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตชิ้นงานตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ดังนั้นจึงได้น าเฉพาะ 4 เงื่อนไขดังตาราง
ที่ 2 มาใช้ในการท าการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการในช่วงที่ 1 เป็นการท ากิจกรรม 2ส และกิจกรรมความ
ปลอดภัย เพื่อท่ีควบคุมโรงฝึกงานให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและควบคุมด้วยสายตาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มความ
ปลอดภัย โดยการด าเนินการปฏิบัติงานในโรงงานโดยผู้ปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน โดยตรวจสอบตามเอกสารในตารางที่ 3  
 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพื่อใช้ระบบการผลิตโตโยต้ามาปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงานให้อยู่ในสภาพควบคุมด้วยสายตาภายในโรงฝึกงาน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 
2. เพื่อใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเพิ่มพ้ืนท่ีว่างภายในโรงฝึกงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 

 

ระเบียบการวิจัย 
การด าเนินงานปรับปรุงเรื่องแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน                 

ในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีในการท างานให้มีความเป็นระเบียบ เพิ่มความปลอดภัยและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียน โดยวิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงฝึกงานและวิธีการสอน ซึ่งล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระเบียบวิธีการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการด าเนินงาน เครื่องมือในเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ 
ดังนี ้

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จ านวน 450 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ จ านวน 40 คน 

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนภาคปฏิบัติที่โรงฝึกงาน
ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ช้ัน 2 ตึกวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนและหลังปรับปรุง
การน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงฝึกงานในช่วงที่ 1 เพื่อศึกษาใช้เพิ่มพื้นที่ในการ
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เรียนการสอนในโรงฝึกงานนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ขั้นตอนการท า Worksite Control 
1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีทั้งหมดภายในโรงฝึกงาน 
2. หาพื้นที่ท่ีใช้วางอุปกรณ์เครื่องจักรกลและพื้นที่ว่างของโรงฝึกงาน 
3. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงฝึกงาน TME-Shop ช้ัน 2 โดยใช้เอกสาร Worksite Control Check Sheet 

(ตารางที่ 3) ในการตรวจสอบสภาพที่ไม่เป็นไปตามเอกสาร โดยระบุเป็นจ านวนจุดที่พบเจอตามที่เอกสารระบุไว้ โดย
จะท าการส ารวจ 2ส และความปลอดภัยภายในโรงฝึกงาน 

4. ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมและข้อบกพร่องตามเอกสาร Worksite Control Check Sheet ที่ได้จัดท าไว้แล้ว ตาม
ขั้นตอนท่ี 1  

5. เปรียบเทียบสภาพก่อน-หลัง ปรับปรุงแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มพื้นที่ในการเรียนการสอน
ในโรงฝึกงานในช่วงที่ 1 และประเมินผลการปรับปรุงโดยการท าแบบประเมินความพึงพอใจและปริมาณของพื้นที่
ภายใน โรงฝึกงาน 

 
เพิ่มเติม : เอกสาร Worksite Control Check sheet เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า จ ากัด ใช้ส าหรับ

ตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในโรงงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงานตั้งแต่ความเรียบร้อยในพื้นที่ ความ
ปลอดภัย การใช้งานเครื่องจักร การตรวจสอบคุณภาพ การขนส่งสินค้าและการควบคุมก าลังคนในการผลิต โดยภายในเอกสารจะมี 
7 หัวข้อหลัก แต่ละหัวข้อหลักจะมีหัวข้อย่อยในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจหาจ านวนสภาพที่ไม่สอดคล้องกับ
เอกสารแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงต่อไป  

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลท าวิจัย ผู้วิจัยได้ท าท าการสร้างแบบสอบถามก่อน-หลัง ปรับปรุงแนวทางการน าระบบการผลิต
แบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

พ้ืนที่ภายในโรงฝึกงาน 
1. สูตรในการหาพื้นท่ี 
พื้นที่ก่อนท า 2ส = (100*พื้นที่ว่าง)/พื้นที่โรงฝึกงานทั้งหมด 
พื้นที่หลังท า 2ส = (100*พื้นที่ว่าง)/พื้นที่โรงฝึกงานทั้งหมด 
2. เครื่องค านวณทางคณิตศาสตร์ 
3. โปรแกรม Excelและแผนภูมิวงกลมเพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อท ากิจกรรม 2ส และความปลอดภัย 

ซึ่งจะน าข้อมูลเหล่านี้ไปท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
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การควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยสายตา 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถามก่อน-หลังปรับปรุงแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มพื้นที่ในการเรียนการสอนใน       

โรงฝึกงาน ในการท าวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม อีเมล เพศ และช้ันปีของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการลงภาคปฏิบตัทิี่โรงฝึกงาน TME shop ช้ัน 2 โดยใช้หลักการ                 
 ของ Worksite Control เป็นต้นแบบ ดังนี ้
1) 2ส  
2) ความปลอดภัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวมรวมข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ จะด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
พื้นทีใ่นโรงฝึกงาน 
1. จัดท าแบบแผนการวัดพื้นท่ีภายในโรงฝึกงาน 
2. ผู้วิจัยท าการวัดพื้นที่ว่างและพื้นที่วางอุปกรณ์และเครื่องจักร 
3. ผู้วิจัยจดบันทึกผลของการวัดเพื่อหาพื้นที่ลงกระดาษแล้วน าไปกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม Excel เพื่อท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
1. จัดท าเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์จากเว็บ Google Form เพื่อช่วยในการรวบรวมแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการปรับปรุงแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มพื้นที่ในการเรียนการสอนใน    
โรงฝึกงานช่วงที่ 1 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 

2. ผู้วิจัยท าการแจกจ่ายแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างและ
อาจารย์ที่มีส่วนรับผิดชอบ 

3. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด เพื่อมาด าเนินการต่อในขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินพื้นที่การท างานและการควบคุมด้วยสายตา 

1. หาพื้นที่ว่างและพื้นที่วางอุปกรณ์และเครื่องจักรกลก่อนการท าแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้
เพิ่มพื้นท่ีในการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 

2. ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของพื้นที่ว่างและพื้นที่วางอุปกรณ์และเครื่องจักรกลของก่อน-หลังท า 
TME-TPS 2 step เพื่อน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาค้นคว้า 
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ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความพึงใจของกลุ่มตัวอย่าง 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินความพึงพอใจทุกแบบฟอร์ม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ตอนที่ 2 จะท าการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติที่โรงฝึกงาน TME 

Shop ช้ัน 2 โดยใช้ค่าความถี่และเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เพื่อน ามาประกอบการอภิปรายผลใน
การศึกษาค้นคว้า  

3.  ค านวณหาค่าเฉลี่ย เกี่ยวกับคะแนนความพึงพอใจในการปรับปรุงแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้า
มาใช้เพิ่มพื้นที่และความพึงพอใจในการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 ของแต่ละส่วนและหาค่าเฉลี่ย โดย
ให้ค่าเฉลี่ยแบ่งเป็นช่วงค่าตามเลขคณิตศาสตร์ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

   0.00-1.99 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
2.00-3.99 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
4.00-5.99 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
6.00-7.99 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
8.00-10.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
 หลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้แล้วของการท าแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 จะได้ผลการประเมินอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการวัดค่าพื้นที่ภายใน              
โรงฝึกงาน ก่อน-หลังจากท า 2ส และความปลอดภัย ส่วนที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างของ
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ซึ่งได้ผลการท าลอง ดังตารางที่ 3 ผลเอกสาร Worksite Control ที่ตรวจสอบ
ภายในโรงฝึกงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุที่ส ารวจเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

หลังจากการด าเนินการตรวจสอบ Worksite Control ภายในโรงฝึกงานภายในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ                 
พบเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารโดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

1. สะสาง พบท้ังหมด 30 จุด 
2. สะดวก พบท้ังหมด 41 จุด 
3. ความปลอดภัย พบท้ังหมด 21 จุด 

 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเมื่อส ารวจโดยใช้เอกสาร Worksite Control เป็นเอกสารตรวจสอบ พบว่า 2ส พบสิ่งที่
ไม่สอดคล้องตามเอกสาร รวม 71 จุด ได้ท าการแกไ้ข 2ส ทั้งหมด 71 จุด ส่วนของความปลอดภยัพบท้ังหมด 21 จุด ได้ท าการ
ปรับปรุงก าจัดสภาพความไม่ปลอดภัยและเพิ่มอุปกรณเ์พิ่มความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล กล่องยา 
เป็นต้น รวมทั้งหมด 21 จุด ทั้งหมดที่ท าไปมจี านวน 92 จุด โดยมอีาจารย์ในภาควิชา จ านวน 3 คนเป็นผู้ประเมินในแต่ละจุดว่า    
แต่ละจดุเป็นไปตามเป้าหมายที่ปรบัปรุง 
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ตารางที่ 3  ผลเอกสาร Worksite Control ที่ตรวจสอบภายในโรงฝกึงาน 
Worksite Control Check Sheet 

วัน/เดือน/ปี ที่ส ารวจ (11 พฤศจิกายน 2563)                     ชื่อสถานที TME-Shop ชั้น 2 จ านวน 
 
 
 

2ส 

 
สะสาง 

สิ่งจ าเป็น/ไม่จ าเป็น อยู่รวมกัน 9 
ก าจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็น 10 
มีการก าหนดสถานท่ีวางสิ่งจ าเป็น 11 

 
สะดวก 

การวางสิ่งของสะดวกและง่ายต่อการใช้ 15 
มีการระบุสถานท่ีว่าใช้วางอะไร 20 
มีกฎในการวางสิ่งของ 5 

 
ความปลอดภัย 

มีการก าหนดกฎความปลอดภัย 5 
มีสิ่งที่ท าให้ทุกคนเข้าในในกฎ 4 
มีบังคับการใช้กฎความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 8 
ก าจัดสิ่งที่ไม่ปลอดภัยออกจากพ้ืนที่ 9 

 
 

 
 

รูปที่ 1  ภาพการปรับปรุง Worksite Control 
 

จากรูปที่ 1 คือรูปที่เกิดจากการด าเนินการตามระเบียบการวิจัย โดยเป็นตัวอย่างการสะสางสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกจากบริเวณ
พื้นที่ในโรงฝึกงาน ซึ่งมีการวางแผนในการเข้าส ารวจปรับปรุงภายในโรงฝึกงานในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นท าการก าจัด
สิ่งที่ไม่จ าเป็นออก ซึ่งจะมีอาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุทั้งหมด 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบการประเมินผล แล้ว
น าผลที่ได้ไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ส่วนที่ 1 แผนภูมิวงกลมแสดงพ้ืนที่ภายในโรงฝึกงาน  
รูปที ่2 แสดงพื้นที่ภายในโรงฝึกงานเมื่อเข้าไปปรับปรุง Worksite Control โดยก าจดัสิ่งของที่ไม่จ าเป็นและจดัพื้นท่ีวาง

ของให้หยิบใช้ได้สะดวกและแบ่งสิง่ของไว้อย่างเป็นระเบียบ จึงช่วยให้พื้นที่น่ันมีเพิ่มมากข้ึนโดยคดิเป็น 9.1% ของพื้นที่ท้ังหมด 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2  แผนภูมิแสดงพ้ืนท่ีทั้งหมดภายในโรงฝึกงานก่อน-หลัง 
 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาก่อน-หลังปรับปรุงโรงฝึกงานด้วยแนวคิดการผลติแบบโตโยต้า 
ตารางที่ 4 เห็นได้ว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากได้เห็นสภาพปฏิบัติงานท่ีเปลี่ยนไปหลังจากการท า  Worksite 

Control ภายในโรงฝึกงานโดยทั้ง 2ส และความปลอดภัยหลังท า นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาก่อน-หลังปรับปรุงโรงฝึกงานด้วยแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า 

Worksite Control 
คะแนนเฉลี่ย (μ) ความพึงพอใจ 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
2ส 6.7 8.0 มาก มากที่สุด 

ความปลอดภัย 8.3 9.0 มากที่สุด มากที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย   
การวิจัยการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภายในครั้งนี้เพื่อเป็นการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ภายใน        

โรงฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้สามารถ
พัฒนาผลลัพธ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา สรุปสาระส าคัญได้ตามข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่  1 ให้สามารถ
ควบคุมพื้นที่ให้อยู่ในสภาพควบคุมด้วยสายตา สร้างความปลอดภัยและเพิ่มผลลัพธ์ในการเรียนภายในโรงฝึกงาน ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สรุปได้ว่า การท า Worksite Control สามารถเพิ่มพื้นที่
การท างานภายในโรงฝึกงานได้ถึง 9.1% ของพื้นที่ทั้งหมด ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ที่พึงพอใจมากที่สุดทั้ง 2ส 
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และความปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจัยแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มพื้นที่การใช้งาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติการโรงฝึกงานให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย สร้างความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในโรงฝึกงาน ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ พบว่า การปรังปรุงแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มพื้นที่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยการเรียนการสอนในโรงฝึกงานในช่วงที่ 1 นั้นสามารถช่วยควบคุมสภาพการปฏิบัติงานให้มีความ
สะอาด การวางอุปกรณ์เครื่องจักรมีความเป็นระเบียบสามารถค้นหาและจัดเก็บได้อย่างสะดวก ซึ่งผลที่ได้รับต่อมานั้นคือความ
ปลอดภัยหลังจากปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการก าจัดสภาวะที่ไม่ปลอดภัยออกจากพ้ืนท่ีภายในโรงฝึกงาน 
  ซึ่งสอดคล้องกับผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้สังเกตและวิเคราะห์ผลก่อน-หลังท าแนวทางการน าระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการเรียนการสอนในโรงฝึกงานช่วงที่ 1 ซึ่งค่าความพึงพอใจใน
การท า 2ส เพิ่มขึ้น 19.4 % ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 8.4 % จากเดิม จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การน าระบบการผลิตแบบโต
โยต้ามาใช้ในการปรับปรุงสามารถช่วยให้สภาพโรงฝึกงานให้อยู่ในสภาพควบคุมด้วยสายตาเพิ่มพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนส าหรับนักศึกษาที่เข้ารับการเรียนการสอนภายในโรงฝึกงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ท ากิจกรรม Worksite Control ตามระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่การท ากิจกรรม Kaizen ซึ่งช่วยปรับปรุงสภาพการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (สิริพร นักรบ 2559, น. 7-8) 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเพื่อควบคุมสภาพในพื้นที่ปฏิบัติการเครื่องมือกลให้อยู่
ในสภาพควบคุมด้วยสายตาและสร้างความปลอดภัย ภายในโรงฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท าให้ทราบว่า การประยุกต์ระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ภายในโรงฝึกงาน สามารถช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้โดยมีความปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งสร้างผลประโยชน์ให้กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรสร้าง 2ส หลังจากการท าแนวทางการน าระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน    
โรงฝึกงานช่วงที่ 1 ให้เป็นมาตรฐานและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. การควบคุมคุณภาพในการผลิตชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้นักศึกษาไม่น าช้ินงานที่เสียไปผลิตต่อและ
ช่วยเสริมทักษะในการเรียนของนักศึกษา 

3. การควบคุมสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพควบคุมโดยการเตรียมข้อมูลและวิธีการใช้ การดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักร
ภายในโรงฝึกงาน เพื่อลดระยะเวลาในการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรของนักศึกษา 
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บทคัดย่อ 

จากปัญหาการบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่ครบถ้วน มีการบันทึก
ด้วยรูปแบบท่ีแตกต่างกันรวมถึงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็น SMART University ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเพื่อประเมินความพึงพอใจระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างการ
วิจัย คือ บุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีจ านวน 7 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย 1) ระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ด้วยเครื่องมือ “Google Application” (โปรแกรม Appsheet) และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการ
บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัย
พบว่า 1) ระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต โดยแบ่งแถบเมนูหลัก 3 เมนู ประกอบด้วย เมนูข้อมูลบุคลากร เมนูข้อมูลการปฏิบัติงาน และเมนูรายงานผล                
การปฏิบัติงานและ 2) การประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งาน และความพึงพอใจด้านการประมวลผล 
พบว่าผลความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับดี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60  

 

                                                           
1มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
1 Phuket Rajabhat University, Phuket Province, Thailand, 83000  
*Corresponding author : wannadee@pkru.ac.th   
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ค าส าคัญ: การปรับปรุงระบบ บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน กูเกิลแอปพลิเคชัน 

 

Abstract   
 Since the problems in daily personnel work record of the Dean's Office personnel, Faculty of Science 
and Technology Phuket Rajabhat University were incomplete and different record format, including with the 
strategy of Phuket Rajabhat University that aim to be the SMART University. Therefore, the objectives of this 
research were to 1) improve the system of Daily Personnel Work Record of the Dean's Office personnel. Faculty 
of Science and Technology Phuket Rajabhat University and 2) evaluate the satisfaction of the Daily Personnel 
Work Record System. “ The research samples were 7 personnel from the Dean’s Office of Faculty of Science 
and Technology, Phuket Rajabhat University” Research tools were 1) Daily Personnel Work Record System with 
Google Application tools (Appsheet program) and 2) satisfaction questionnaire on the Daily Personnel Work 
Record System. The statistics tools used to analysis were mean and standard deviation. The results of the 
research showed that 1) the main menu bar in the system of Daily Personnel Work Record of the Dean's Office 
personnel. Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University is divided into 3 menus, consisting of 
personnel information menu, operation information menu and the performance report menu and 2) Assessment 
of satisfaction with the Daily Personnel Work Record system can be divided into 3 aspects, design satisfaction, 
satisfaction with the process and procedures of use and processing satisfaction. It was found that the overall 
satisfaction result was an average of 3.76 at a good level. and the standard deviation is 0.60. 
 

Keywords: System improvement, daily personnel work record, Google Application  

 
บทน า  

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่บุคลากรทุกคนต้องถือปฏิบัติและ
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคลากรทุกคนจะต้องรายงานการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารทราบว่าในแต่ละวันบุคลากรท างาน
อะไรบ้าง จ านวนเท่าไหร่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นจะเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการตัดสินใจ
ให้แก่ผู้บริหารได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบ การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง การจัดท าแผนการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร จากท่ีผ่านมาการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรเป็นการประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการ
บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลพบว่า บุคลากรบางคนบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจ าวันไม่เป็น
ปัจจุบัน บุคลากรบางคนไม่มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจ าวัน การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด             
การบันทึกการปฏิบัติงานไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ท าให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมสถิติประจ าวัน ประจ าเดือน หรือประจ าปีได้            
เมื่อท าการศึกษาปัญหาด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบปัญหาและอุปสรรค การเข้าถึงข้อมูลมีความยุ่งยากซับซ้อน            
ไม่เหมาะกับการใช้บันทึกข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ไม่สะดวกในการน าผลการปฏิบัติงานมาใช้เนื่องจากไม่สามารถแสดงผลได้เองโดย
อัตโนมัติ การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันไม่สามารถแสดงวันที่ปัจจุบันในหน้าแรกท าให้ต้องใช้เวลาเลื่อ นไปหน้าสุดท้าย               
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จึงสามารถบันทึกข้อมูลได้ แบบฟอร์มไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการน าผลไปใช้ในการตัดสินใจ ไม่สามารถสร้างหรือออกแบบตกแต่ง
ให้จูงใจส าหรับการใช้งาน 

เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้มีการปรับปรุงระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยเครื่องมือ “Google Application” ซึ่งสามารถบันทึก
ข้อมูลผ่านหน้าสมาร์ทโฟนได้ ทั้งนี้จากกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีมาตรการด าเนินงานส่งเสริมการน าระบบดิจิทัลมาใช้
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานท้ังในระดับหน่วยงานและบุคคล เพื่อการเป็น Smart University ผนวกกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ท าให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) การ
ปรับปรุงระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันน้ีสามารถตอบสนองมาตรการของมหาวิทยาลัยได้ 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันโดยให้
มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา (ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ , 2563, น. 24-33) 
รวมถึงการมีเครื่องมือที่ทันสมัยและตรวจสอบการท างานได้ทันท่วงที (อาพร สุนทรวัฒน์ และทัดทอง พราหมณี, 2560, น. 24-33) 
เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนค าสั่ง และสามารถสร้างแอพพลิเคช่ันที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการในการท างานได้ทุกอย่างที่ต้องการ 
(จันทรา ด ารงฤทธิ,์ 2563, น. 83-94)  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อปรับปรุงระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบการบันทึกการปฏบิัติงานประจ าวันของบุคลากร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ศึกษาและเก็บข้อมูลปัญหาของระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี                          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยท าการศึกษาและเก็บข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการ
บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรในส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
จ านวน 15 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) สรุปประเด็นและวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องน ามาปรับปรุง 
 2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะน ามาพิจารณาเลือกวิธี กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การปรับปรุงการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต  

3. การออกแบบและสร้างระบบ การไหลของข้อมูล ตารางฐานข้อมูล การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวก
มากขึ้น 

4. ทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 5. สรุปผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลปัญหาของการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันจากระบบงานเดิมโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 

(Focus group) จากบุคลากรภายในส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า การ
เข้าถึงข้อมูลมีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่เหมาะกับการใช้บันทึกข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ไม่สะดวกในการน าผลการปฏิบัติงานมาใช้
เนื่องจากไม่สามารถแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันไม่สามารถแสดงวันท่ีปัจจุบันในหน้าแรกท าให้
ต้องใช้เวลาเลื่อนไปหน้าสุดท้ายจึงสามารถบันทึกข้อมูลได้ แบบฟอร์มไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการน าผลไปใช้ในการตัดสินใจ                 
ไม่สามารถสร้างหรือออกแบบตกแต่งให้จูงใจส าหรับการใช้งาน ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าการน า platform Appsheet มาใช้ใน
หน่วยงานจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 

ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันโดยการค านึงถึงความสะดวก ใช้งาน
ได้ง่าย การท างานที่ไม่ซ้ าซ้อน จึงได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Appsheet เป็นเครื่องมือส าหรับสร้าง Application โดยการออกแบบ
โครงสร้างการไหลของข้อมูล การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล แสดงดังรูปที่ 1 โดยก าหนดคุณลักษณะประเภทของข้อมูลที่ Google 
sheet แสดงดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าตารางข้อมูลบุคลากร และตารางข้อมูลการปฏิบัติงานประจ าวัน
ไปสร้างแอพพลิเคชั่นช่ือ Science PKRU Record และสร้างความสัมพันธ์การเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลบุคลากรและข้อมูลการบันทึก
การปฏิบัติงานประจ าวัน แสดงดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 บุคลากรเข้าทดสอบการใช้งานระบบ ดังภาพที่ 2–4 ส่วนผลลัพธ์ที่ได้
ในตาราง Google sheet จากการบันทึกข้อมูลบุคลากรผ่านระบบ Appsheet ดังภาพที่ 5-6 และสถิติรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ดังภาพท่ี 7 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
รูปที่ 1  แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
 



   

 852             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 1  การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลตารางบุคลากรในตาราง Google sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลการปฏิบตัิงานในตาราง Google sheet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3  การสรา้งความสมัพันธ์ของข้อมูลตารางบุคลากร 

Column Type Key Label Formula 
ชื่อ สกลุ text    
ต าแหน่ง text    
เบอร์โทร phone    

อีเมล Email    
รูปภาพ Image    
Related List   ข้อมูลการปฏิบัติงาน(ช่ือ สกุล) 
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ตารางที่ 4  การสรา้งความสมัพันธ์ของข้อมูลการปฏิบัติงาน 
Column Type Key Label Formula 

Rownumber Number    
วันที่ปฏิบัติงาน Date   TODAY() 
ชื่อ สกลุ Ref    
รายละเอียดการปฏิบัติงาน LongText    
ปริมาณงาน Text    
หน่วยนับ Enum    
เวลาที่ใช้/ต่อหน่วยนับ Number    
หน่วยนับเวลา Enum    
ผลการด าเนินงาน Enum    
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

LongText    

ความเห็นหัวหน้างาน LongText    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2  หน้าหลักการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากร 
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รูปที่ 3  แสดงข้อมูลบุคลากร         รูปที่ 4  แสดงการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5  ผลลัพธ์ที่ได้ในตาราง Google sheet จากการบันทึกข้อมลูบุคลากรผ่านระบบ Appsheet 
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รูปที่ 6  ผลลัพธ์ที่ได้ในตาราง Google sheet จากการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันผ่านระบบ Appsheet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 7  รายงานสถิตผิลการปฏิบตัิงานประจ าวันผ่านระบบ Appsheet 
 
ผู้วิจัยได้ให้ผู้ใช้ระบบเข้าใช้งานเพื่อทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจการใช้งาน โดยแบ่งหัวข้อการประเมิน

ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งาน 3) ความ                
พึงพอใจด้านการประมวลผล พบว่าผลความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน 
หัวข้อการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD 

1.ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 

- ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล 3.71 0.49 

- ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 3.71 0.49 

2.ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งาน 
- ความง่ายของการเข้าถึงระบบ 3.71 0.49 
- ความง่ายของรูปแบบการใช้งานระบบ 3.71 0.49 
- ความเหมาะสมในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 3.71 0.49 

- ความสะดวก ความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล 3.57 0.79 

3.ความพึงพอใจด้านการประมวลผล 

- ความถูกต้องของผลการประเมิน 3.86 0.69 

- ความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 3.86 0.69 

- ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 4.00 0.82 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.76 0.60 
 

สรุปผลการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยการสร้างแอพพลิเคช่ันผ่าน Appsheet ช่ือ Science PKRU Record และให้
ผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรส านักงานคณบดีฯ เข้าใช้งานระบบผ่านสมาร์ทโฟน พบว่า ระบบสามารถใช้งานเพื่อบันทึกรายงานการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน ที่มีรายละเอียดครอบคลุมถึงจ านวนปริมาณงาน หน่วยนับ เวลาที่ใช้ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความเห็น
ของหัวหน้างาน ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และผลความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดับดี 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาระบบดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้ นได้จริง (ธัญญ์ชนาธร               

ธัญญ์ชัญญาธารก์, 2563, น. 24-33) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทุกคนที่
เป็นบุคลากรภายในส านักงานคณบดีมีการบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันและประจ าทุกวัน เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเห็นส ถิติการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันของทุกคน จึงท าให้เกิดการเปรียบเทียบและจ าเป็นต้องบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน 

จากข้อมูลสะท้อนกลับของบุคลากรผู้ใช้งานระบบดังกล่าว นอกจากจะท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากมี
การปรับปรุงระบบการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันผ่านสมาร์ทโฟนส่วนตัว รวมถึงสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดความ
ซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูลชนิดเดียวกันผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ าท าให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน (ธัญญ์ชนาธร                 
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ธัญญ์ชัญญาธารก์, 2563, น. 24-33) การออกแบบหน้าตาของระบบมีความสวยงามน่าใช้ (ศิริกาญจณา พิลาบุตร , สุปราณี        
ทัพมงคล, กิติพงศ์ รัตนวงกต, และธีระพงศ์ มลิวัลย์, 2562, น. 48-55) การเข้าใช้งานง่ายเพียงเข้าใช้งานผ่าน Web browser ที่มี 
Email ของ Google ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้ สามารถดูรายงานการบันทึกการปฏิบัติงานและสถิติการปฏิบัติงานผ่านระบบได้
ตลอดเวลา (ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์, 2563, น. 24-33)  

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ 1) การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรผ่านสมาร์ทโฟนสามารถ
บันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา การแสดงผลลัพธ์ได้ทันทีตามที่ต้องการ สามารถท างานร่วมกันในเวลาเดียวกันได้ แก้ไขสูตรค านวณต่าง ๆ 
แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องเขียนค าสั่ง สามารถใช้งานผ่าน web browser มีความสวยงามน่าใช้ และผู้บริหารสามารถใช้รายงานสรุป
สถิติการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและ 2) ผู้วิจัยควรส่ง Application ที่ได้พัฒนาแล้วให้คณะอื่นได้
ลองใช้และประเมินความพึงพอใจเพื่อเพิ่มจ านวนประชากรกลุ่มทดลองเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะจากการประยุกต์ใช้โปรแกรม Appsheet บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันนั้น ผู้พัฒนาควรศึกษาสูตรการ
ค านวณให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (อาพร สุนทรวัฒน ์และทัดทอง พราหมณี, 2560, น. 24-33) รวมถึงสามารถ
ก าหนด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการแสดงผลลัพธ์ตามที่ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานต้องการได้ตลอดเวลา (วิชัย แซ่ลิ่ม, 2564, น. 56-65) 

ส าหรับแนวทางที่จะน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้น สามารถที่จะประยุกต์ไปปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนด้านกิจการนักศึกษา ด้านการเงิน งบประมาณ ด้านพัสดุภายในหน่วยงาน หรือการขยายผลสู่การวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังภายในหน่วยงาน  
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การประดิษฐ์อุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุนเพ่ือเสริมความปลอดภัยให้กับโรงปฏิบัติงาน 
The Invention of a Manual Air Pipe Hand for Supplement the Safety of the Factory 
ณรงค์เดช จันทวงษ์1*  
Narongdej Chanthawong 1*  
 
บทคัดย่อ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานหลายชนิด ซึ่งขณะท างานจะมี               
เศษวัสดุจากช้ินงานกระเด็นไปรอบเครื่อง และติดตามซอกมุมต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถท าความสะอาดได้ ดังนั้น ลมจึงเป็นปัจจัย
ทางเลือก โดยที่ผ่านมาใช้สายลมมีความยาว 10 เมตร และมีความดันในท่อ 5-6 บาร์ เนื่องจากสายลมที่ใช้มีความยาว 10 เมตร 
วางกองกับพื้นไม่มีที่เก็บสายลม ท าให้สายสกปรก พันกัน และผู้ใช้งานสะดุดสายลมท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงแก้ปัญหาโดยการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุน และท าการทดสอบการใช้งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ไม่เกิดการดีดตัวกลับของ
สายลมและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจส าหรับอุปกรณ์นี้ช้ินนี้ขึ้นมาจากนักศึกษา 
พบว่า จากนักศึกษา 120 คน และตอบแบบสอบถาม 104 คน มีความพอใจต่ออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นอย่างมาก 

 
ค าส าคัญ: อุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุน  
 

Abstract  
The Department of Tools and Materials Engineering uses tools. Many types of operating machines while 

working, debris from the workpiece will bounce around the machine and follow the nooks and crannies, making 
it impossible to clean. Therefore, the wind is an alternative factor. In the past, the wind was used with a length 
of 10 meters and the pressure in the pipe was 5-6 bars, because the wind used was 10 meters long, laying on 
the floor, no wind storage. This causes the cable to become dirty, tangled, and the user trips over the wind, 
causing an accident. Therefore, the problem was solved by inventing a hand-cranked wind collecting device. 
And testing the use for a period of 3 months, found that the wind did not bounce back and was in order. And 
surveyed students' satisfaction with a questionnaire for this device. Found that out of 1 2 0  students and 104 
survey respondents, they were highly satisfied with the device. 

Keywords: Air pipe hand winch 
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บทน า  
ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติในโรงฝึกปฏิบัติการ ณ อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 2 ซึ่งมีเครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนหลายประเภท โดยการท าความ
สะอาดหลังจากการใช้งานเครื่องจักรจะพบเศษวัสดุตกค้างตามซอกมุมของเครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ท าความสะอาด เช่น ไม้กวาด 
แปรงปัดเศษวัสดุ จะไม่สามารถเข้าถึงเศษวัสดุได้ จึงน าเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) มาช่วยเพื่อผลิตแรงดันลมมาใช้ในการ
ท าความสะอาดเครื่องจักรและช้ินงานภายในโรงปฏิบัติการ โดยที่ผ่านมาช่างเทคนิคของภาควิชาได้ใช้สายลมต่อเข้ากับจุดจ่ายลม
และน าปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับปืนฉีดลม (Air gun) แต่เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ในการม้วนเก็บสายลมจึงเกิดปัญหาในการจัดเก็บ
ท าให้พื้นที่ภายในโรงปฏิบัติการไม่เป็นระเบียบและเป็นสาเหตุทีก่่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได้ หลังจากนั้นได้จัดซื้อรอกลม
จากห้างหุ่นส่วนจ ากัด บุรีรมย์เซ็นเตอร์ รุ่น PM10-12SA [3] อย่างไรก็ตาม จากการใช้งานพบปัญหา คือ สายลมจะดีดตัวกลับเอง
ท าให้เกิดการกระแทกกลับอย่างรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้วางแผนออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุน ที่มีลักษณะคล้ายรอก  [1] โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในโรงปฏิบัติการมาเป็นส่วนประกอบ            
ซึ่งสามารถใช้มือเพื่อหมุนสายลมออกและหมุนกลับได้ง่าย โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกยึดติดกับผนังใกล้จุดจ่ายลม จากนั้นจึงท าการ
ทดสอบการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 เดือน และท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจต่ออุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบ   
มือหมุนอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อจัดท าอุปกรณจ์ัดเก็บสายลมแบบมือหมุนมาทดแทนการใช้สายแบบธรรมดา 

2. เพื่อสร้างบรรทัดฐานความเป็นระเบียบเรียบร้อนและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3. เพื่อใช้งานเศษเหล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

จากการใช้ลมในการท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและช้ินงานในการท างานซึ่งจากเดิมใช้สายลมความยาว 10 
เมตรต่อกับจุดจ่ายลม พบว่า สายลมที่ยาวและไม่มีที่เก็บสายท าให้สายวางกองกับพื้นสกปรก สายพันกัน และมีผู้สะดุดสายเวลาใช้
งานอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้จึงได้หาขอมูลและจัดซื้อรอกลมอัตโนมัติ หลังจากการทดลองงานพบว่า  สายลมมีการดีดตัวกลับ
อย่างรุนแรงมีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานสูง ต่อมาจึงออกแบบสร้างอุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุนส าหรับจัดเก็บ   
สายลมเพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีความปลอดภัยในการท างาน แรงลมมี
ประสิทธิภาพของแรงดันไม่ต่ ากว่า 5-6 บาร์ และสามารถน าเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (บริษัท นิวม่า              
ซิสเต็มส์ จ ากัด, 2563; บริษัท พีเคที บิลเลี่ยน อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด, 2556) โดยภายหลังจากการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บสายลม
แบบมือหมุนแล้วจึงท าการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจโดยก าหนดวิธีวิจัย 
ดังนี ้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จ านวน 450 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ระดับช้ันปีท่ี 1-3 จ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
วิธีการศึกษา 
ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มประชากรทดลองใช้งานอุปกรณ์สายลมทั้ง 3 แบบ คือ (1) แบบสายลม (2) แบบรอกลม

แบบจัดซื้อ (3) แบบอุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุน โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานโดยมีสภาพแวดล้อมเดียวกันออกเป็น 3 โซน 
ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินการความพึงพอใจของอุปกรณ์รอกลมเพื่อส ารวจความพึงพอใจการจัดเก็บสายลมเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งาน ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ความปลอดภัยในการท างาน แรงลมมีประสิทธิภาพของแรงดันไม่ต่ ากว่า 5-6 บาร์ และการน าเศษ
วัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต แล้ วน ามาปรับข้อค าถามตามตัวแปรที่

ต้องการศึกษา 
3. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ และขอ

ข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข 
4. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะข้อมูลทั่วไป คือ เพศ ระดับชั้นปีท่ีศึกษา สาขาวิชา 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ จ านวน 3 แบบ ดังนี้   
           1. แบบสายลม  
           2. แบบรอกลมแบบจัดซื้อ  
           3. แบบอุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุน  
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะแบบปลายปิดที่มีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) โดยให้เรียงล าดับความ

พึงพอใจ คือ พอใจมาก ปานกลาง พอใจน้อย   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย ผู้วิจัยได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจโดยแบบสอบถามออนไลน์ (Google 

Form)  
2. ผู้วิจัยได้ส่งลิงค์แบบสอบถามผ่าน SMS และอีเมล์ให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องมือและวัสดุ ช้ันปีท่ี 1-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจโดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจความพึงพอใจทุกชุดค าตอบ 
2. รวมรวบข้อมูลตามแบบประเมินตอนท่ี 1  
3. วิเคราะห์แบบประเมินตอนท่ี 2 โดยการนับจ านวนความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ทั้ง 3 แบบ  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากการด าเนินการตามขั้นตอน โดยท าการส ารวจความพึงพอใจการใช้งาน
อุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุนของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานจ านวน 120 คน และมีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86 โดยสรุปผลแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 104 คน พบว่าเป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  61.53 และ เพศชายร้อยละ 38.47 

ตามล าดับ (ข้อมูลแสดงตามตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 64 61.53 
ชาย 40 38.47 

รวม 104 100.00 
 

จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมา คือ               
ช้ันปีท่ี 3 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 36.53, 34.62 และ 28.85 ตามล าดับ (ข้อมูลแสดงตามตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรระดับช้ันการศึกษา 

ระดับชั้นการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช้ันปีท่ี 1 38 36.53 
ช้ันปีท่ี 2 30 28.85 
ช้ันปีท่ี 3 36 34.62 

รวม 104 100.00 
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  จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือตอบแบบสอบถามมากกว่านิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โดยคิดเป็นร้อยละ 63.50, 36.50 ตามล าดับ (ข้อมูลแสดงตามตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรสาขาวิชาที่ศึกษา 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
วิศวกรรมเครื่องมือ 66 63.50 
วิศวกรรมวสัด ุ 38 36.50 

รวม 104 100.00 
 

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุน 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บสายลม พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์

จัดเก็บสายลมแบบมือหมุนมากที่สุดในด้านความสะดวกในการใช้งาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการท างาน 
และประสิทธิภาพแรงลม โดยคิดเป็นร้อยละ 86.54, 51.92, 91.35 และ 42.31 ตามล าดับ (ข้อมูลแสดงตามตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4  ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บสายลม 

ที ่ หัวข้อส ารวจ 

ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บสายลม 
จ านวนคน (ร้อยละ) 

แบบท่ี 1 
สายลม 

 

 

แบบท่ี 2  
รอกลมแบบจัดซ้ือ 

 

แบบท่ี 3  
อุปกรณ์จัดเก็บสายลม

แบบมือหมุนหมนุ 
1 ความสะดวกในการใช้งาน 9 

(8.65) 
5 

(4.81) 
90 

(86.54) 
2 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 0 

(0) 
50 

(48.08) 
54 

(51.92) 
3 ความปลอดภัยในการใช้งาน 2 

(1.92) 
7 

(6.73) 
95 

(91.35) 
4 ประสิทธิภาพแรงลม 30 

(28.85) 
30 

(28.85) 
44 

(42.31) 
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สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์การจัดเก็บสายลมทั้ง 3 แบบ โดยการตอบแบบส ารวจออนไลน์ 

(Google Form) ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 104 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์จัดเก็บสายลม
แบบมือหมุนที่ได้จัดสร้างขึ้นเอง (แบบที่ 3) มากที่สุดในด้านการใช้งานได้อย่างสะดวก คิดเป็นร้อยละ 86.54 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 51.92 โดยผู้ใช้รู้สึกถึงความปลอดภัยในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 91.35 รวมทั้งผู้ใช้งานยังมีความ                
พึงพอใจในประสิทธิภาพของแรงลมที่สามารถท าความสะอาดเครื่องจักรและช้ินงานของนักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
42.31 ทั้งนี้ได้ท าการวัดประสิทธิภาพของแรงลมด้วยชุดกรองลมดักน้ า (Filter + Regulator + Lubricator) ได้ความดันลมที่ 5-6 
บาร์ อีกทั้งเป็นการน าวัสดุเหลือใช้ในโรงปฏิบัติการมาสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์การจัดเก็บสายลมแบบมือหมุน จาก 104 คน พบว่า การจัดท าอุปกรณ์
การจัดเก็บสายลมแบบมือหมุนสามารถใช้งานได้และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้งานในด้านความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากแบบเดิมที่
ต้องท าการม้วนสายเองท าให้มือสกปรกแต่แบบใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้ระบบรอกท าให้หมุนเก็บได้ง่าย  สอดคล้องกับ ฐิติมา 
ธรรมบ ารุง (2561) และท าให้สถานที่ในโรงปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะไม่มีการวางสายลมไว้ที่พื้น และใน
ระหว่างใช้งานไม่เกิดอุบัติเหตุจากการสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในระยะเวลาถึง 3 เดือน รวมทั้งในการสร้างอุปกรณ์
ดังกล่าวได้น าวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ เช่น แกนม้วนสายลวดทองเหลืองของเครื่อง Wire-Cut ซึ่งการน าวัสดุ
เหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบนั้นสามารถสร้างการเรียนรู้ในการดัดแปลงการใช้วัสดุให้กับนักศึกษาได้ด้วย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  
จากการสรุปผลการวิจัยที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากผู้ใช้งานอุปกรณ์การจัดเก็บสายลมแบบมือหมุนสามารถช่วย

ให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวก โรงฝึกปฏิบัติการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน รวมทั้ง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เป็นที่น่าพอใจมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 

1. จากการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บสายลมแบบมือหมุนควรมีการพัฒนาระบบในการเกลี่ยสายลมขณะหมุนเก็บเพื่อให้การ
จัดเรียงสายลมมีความเป็นระเบียบ โดยใช้หลักการเดียวกับรอกตกปลา (รอกเบส)  

2. ควรจัดท าฝาครอบชุดอุปกรณ์การจัดเก็บสายลมแบบมือหมุนเพื่อเพิ่มความเรียบร้อย สวยงาม หรือท าสีด้วย 
3. ควรเพิ่มขนแปรงเพื่อท าความสะอาดสายลมในระหว่างการม้วนเก็บ 
4. ควรจัดท าอุปกรณ์การจัดเก็บสายลมแบบมือหมุนเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในโรงปฏิบัติการทั้งหมด 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่สนับสนุน
งบประมาณในการสร้างอุปกรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดิลก ศรีประไพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ที่กรุณาให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าในการด าเนินการ รวมทั้งอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและ
ประสานงานโครงการฯ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท าให้การด าเนินงานและงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์  



   

 864             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

เอกสารอ้างอิง 
ฐิติมา ธรรมบ ารุง. (2561). บ่อน ้าบาดาลแบบชักรอก. สืบค้นได้จาก https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84924. 
บริษัท นิวม่าซิสเต็มส์ จ ากัด. (2563). สายลมพีย.ู สืบค้นได ้จาก https://www.xn--v3cfccm2a0d2a1b.com/. 
บริษัท พีเคที บิลเลี่ยน อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด. (2556). Hose/Tubing Nylon tube, Soft Nylon tube, PU tube and  
         Teflon tube. สืบค้นได้จาก  https://www.pktindustry.com/tubesfitting-acessories/index. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 865             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบความเป็นจริงเสมือน  
The Development of the Public Relation of Innovative Work by Virtual Reality 
Application 
อนิวัฒน์ พุดโมต1*  
สหพร แบบประดับ1  
จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์1 

Aniwat Pudmot1* 
Sahapon Babpradad1  
Chanpen Udomchodpruch1  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการและรูปแบบการน าเสนอผลงานนวัตกรรม ในการจัดนิทรรศการของ            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้หลักการ Eliminate Combine Rearrange Simplify (ECRS) มาช่วยใน
การพัฒนากระบวนการทั้ง 3 กระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ การเตรียมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์/
โปสเตอร์ และการจัดแสดง ผลของการการพัฒนาท าให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลง 15 วัน (ท างานเร็วขึ้นร้อยละ 65.22) 
นอกจากนั้นการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) มาช่วยในการน าเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ ท าให้มี
ความน่าสนใจและสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจในระดับ ดีมาก คือ 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ค าส าคัญ: ความเป็นจริงเสมือน ประชาสัมพันธ์ ผลงานนวัตกรรม อีซีอาร์เอส 

 

Abstract  
The purpose of this study is to develop an effective process to present the innovative works of the 

faculty members and researchers of the faculty of engineering, Kasetsart University, using the Eliminate Combine 
Rearrange Simplify (ECRS). By implementing ECRS in data preparation, preparation of public relation (PR) posters, 
and exhibition, the reduction of working days was 15 days, which indicated that for a given project, the work 
could be done faster 65.22%. In addition, by adopting virtual reality in exhibition to enhance it more interesting 
and easy to follow, the satisfactory level results in 4.53 out of 5.  
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บทน า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนคณะขึ้นทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 

โดยก าหนดให้การมุ่งสู่การเป็นคณะนวัตกรรมและวิจัย (Innovation and Research Faculty) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะน าพา
คณะให้เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปีคณะมีบุคลากรที่ผลิตผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ตอบสนองพลวัตของสังคมโลก 
อีกทั้งมีผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจ านวนมาก โดยในปี 2563 มีผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร จ านวน 30 ผลงาน ซึ่งคณะโดยหน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านนวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมผ่านช่องทางต่าง  ๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ และ
การน าเสนอข้อมูลผลงานนวัตกรรมผ่านเว็บไซต์ผลงานนวัตกรรม http://innovation.eng.ku.ac.th เป็นต้น โดยในแต่ละปี              
คณะได้ด าเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องไปจัดแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ จ านวน 20 – 35 นิทรรศการ ท าให้ผลงาน
เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและมีผู้สนใจน านวัตกรรมไปใช้ในทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยในปีงบประมาณ 2563              
มีผู้สนใจซื้อลิขสิทธ์ิผลงานนวัตกรรมและจ้างท าช้ินงาน เป็นเงิน 2,820,400 บาท 

ส าหรับการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยการแสดงนิทรรศการแต่ละนิทรรศการจะมีระยะเวลาการจัดแสดง  1-11 
วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์เฉลี่ยประมาณ 3.48 แสนบาท/ปี ส าหรับในปีงบประมาณ 2561 
คณะเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 11 ดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของงานบน
เส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 11 (3,685,016.62 บาท) และงานนิทรรศการต่าง ๆ (437,457.74 บาท) ท าให้ในปีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่
มากกว่าปีงบประมาณอื่น และในปี 2563 ไม่สามารถแสดงนิทรรศการได้ตามปกติ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19 จึงไม่น ามานับรวม รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการระหว่าง ปีงบประมาณ 2560 – 2563 

ปีที่จัดนิทรรศการ 
จ านวน

นิทรรศการ 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ค่าด าเนินการ ค่าเอกสาร/โปสเตอร์ รวม 
2560 31 58,450.00 351,509.10 409,959.10 
2561 35 3,656,536.62 465,937.74 4,122,474.36 
2562 25 74,900.00 228,691.62 303,591.62 
2563 12 72,275.00 51,058.20 123,333.20 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานพ่ึง (ภา) เกษตรแฟร์มีผู้ให้

ความสนใจผลงานนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตอบแบบสอบถาม จ านวน 205 คน พบว่า 
1. ร้อยละของระดับการศึกษาของผู้เยี่ยมชมที่ให้ความสนใจผลงาน  

- มากที่สุดคือ ระดับปรญิญาตรี รอ้ยละ 51.22 
- รองลงไปคือ ระดับปริญญาโท รอ้ยละ 18.05  
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2. ร้อยละของอาชีพท่ีให้ความสนใจผลงาน  
- มากที่สุด คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 27.81  
- รองลงไปคือ ข้าราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.93  

3.  ระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมท่ีให้ความสนใจผลงาน (คะแนนเต็ม 5.00)  
     - คะแนนมากท่ีสุด คือ หัวข้อ การให้ความรู/้ค าอธิบายของเจ้าหน้าท่ีบูธ ได้ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.28  
     - คะแนนน้อยที่สุด คือ หัวข้อ เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.96 

 
จากการแสดงผลงานนวัตกรรมในนิทรรศการต่าง ๆ สรุปปัญหาที่พบ ดังนี้ 
1. การเตรียมข้อมูล จะต้องเรียบเรียงข้อมูลผลงานนวัตกรรมแต่ละผลงาน เพื่อจัดท าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์/

โปสเตอร์ ซึ่งต้องสูญเสียเวลาในการด าเนินการ 
2. การออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะความรู้ในการจัดท า และใช้เวลาด าเนินการ 

ท าให้ต้องสูญเสียเวลาในการด าเนินการ  
3. การพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ที่โรงพิมพ์จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 วัน ท าให้สูญเสียเวลาด าเนินการ 
4. เจ้าของผลงานไม่สามารถประจ าบูธนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชมได้ตลอดระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรรศการ 

(โดยเฉพาะนิทรรศการที่มีระยะเวลาการจัดงานหลายวัน เนื่องจากต้องมีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน) 
5. ผู้เยี่ยมชมไม่สนใจเอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ ซึ่งคณะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารดังกล่าว                    

แต่ผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจการน าเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อ interactive  
 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ โดยใช้หลักการ ECRS ซึ่งได้ท าการทบทวนงานวิจัย
เรื่อง Smart Payment (จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์, ดรุณวรรณ ศุขสุนทร, และปรียาลักษณ์ เลื่อมส าราญ, 2562) ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าสอนของอาจารย์ผู้สอนในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจากการปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายค่าสอน ตามหลักการ ECRS ท าให้สามารถ
ลดเวลาด าเนินการลง 23 วัน/งวด ท าให้ท างานเร็วขึ้นร้อยละ 38.98 ลดความล่าช้าเบิกจ่ายค่าสอนของทุกภาควิชาได้ร้อยละ 100 
ท าให้สามารถบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินค่าสอนของอาจารย์ผู้สอนในโครงการได้ตรงตามก าหนดเวลาของแต่ละงวด  รวมถึงได้
ท าการศึกษาทบทวนงานที่มีการน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อ Interactive ในนิทรรศการออนไลน์ ดังรูปท่ี 1 และ 2 เพื่อน ามาปรับใช้
ให้การจัดนิทรรศการใหม้ีความน่าสนใจมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดี  
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รูปที่ 1  จุดเด่นของการน าเสนอผลงานของหน่วยงานที่ใช้สื่อ Interactive  

 

 
รูปที่ 2  การเข้าถึงข้อมูลของการน าเสนอผลงานของหน่วยงานท่ีใช้สื่อ Interactive  

 
จากการทบทวนงานที่มีการน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อ Interactive พบว่า แต่ละหน่วยงานมีการผสมผสานการใช้สื่อ 

Interactive มากกว่า 1 ชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล และส่วนใหญ่มีการเข้าถึงข้อมูล ผ่านเว็บไซต์  ในส่วนของ                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์เลือกใช้ Webpage, Video, VR และ Panorama 360 มาช่วยในการน าเสนอผลงาน เนื่องจากเป็นสื่อที่
สามารถน าเสนอผลงานให้เข้าใจได้ง่ายและท าให้ผลงานมีความน่าสนใจ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งแบบผ่านเว็บไซต์และ/หรือ
แบบ stand alone ซึ่งการพัฒนากระบวนการจัดแสดงนิทรรศการ โดยน าสื่อ Interactive มาใช้ส่งผลต่อกระบวนการหลัก 3 
กระบวนการ ดังรูปที่ 3 

 

 
 
 

 
รูปที่ 3  กระบวนการจดัแสดงนิทรรศการ 
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กระบวนการ 

เตรียมข้อมูล 

 
กระบวนการ 

จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ 

 

กระบวนการ 

จัดแสดง 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย  
1. พัฒนารูปแบบการน าเสนอผลงานนวัตกรรมในการจัดนิทรรศการ โดยใช้ Virtual Reality  

 2. พัฒนากระบวนการการจัดแสดงนิทรรศการ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้ด าเนินการตามหลักการ ECRS ในการพัฒนากระบวนการท างาน ขอบเขตของการวิจัย คือ พัฒนากระบวนการ
จัดนิทรรศการหลัก 3 กระบวนการ และ ท า Platform แสดงผลงานโดยใช้ Virtual Reality แบบ 360 องศา จ านวน 1 ผลงาน
ต้นแบบ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ECRS และ Platform แสดงผลรูปแบบใหม่ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษากระบวนการจัดนิทรรศการ 3 กระบวนการหลัก โดยพบข้อตดิขัดในส่วนงานต่าง ๆ ดังนี ้
                  กระบวนการที่ 1 : การเตรียมข้อมลู  
                       - เจ้าของผลงานต้องกรอกข้อมูลผลงานนวัตกรรมในแบบฟอร์ม (เอกสาร) ท าให้เจา้หน้าท่ีต้องเสียเวลา 
                         ในการรวบรวม เรียบเรียง และพิมพ์ข้อมูล 
                  กระบวนการที่ 2 : การจัดท าเอกสารประชาสมัพันธ์/โปสเตอร์   
                       - การออกแบบเอกสารประชาสมัพันธ์/โปสเตอร์ ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีที่มีทักษะความรู้ ไมส่ามารถด าเนินการ 
                         เองได้ทันที (ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ด าเนินการให)้  
                       - ระยะเวลาด าเนินการมีจ ากดั แต่การออกแบบตอ้งใช้เวลาในการด าเนินการ 
                       - การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอรไ์ปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 วัน ท าให้สูญเสยีเวลา 
                       - ผลงานเรื่องเดียวกันแต่น าไปจัดแสดงต่างสถานท่ีต้องจัดท าโปสเตอร์ใหมต่าม theme ที่แต่ละนิทรรศการ 
                         ก าหนด 
                  กระบวนการที่ 3 : การจัดแสดง 
                       - การขนย้าย/ติดตั้งเอกสารประชาสมัพันธ์/โปสเตอร์มีความยุ่งยาก  
             - โปสเตอรไ์มส่ามารถน าไปใช้ซ้ าในนิทรรศการอื่นได้ ต้องจดัท าใหม่ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  
                       - เอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ไม่สามารถใช้น าเสนอผลงานในรูปแบบ Interactive ได้  
 2. ปรับปรุงการท างานตามหลักการ ECRS โดยเลือกใช้ การลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน (E : Eliminate) และ การปรับปรุง
วิธีการให้ง่ายขึ้น (S : Simplify) น าไปใช้ปรับปรุงใน 3 ส่วน คือ ข้ันตอนการท างาน การได้มาของข้อมูลผลงานนวัตกรรม และการ
แสดงผล โดยมีแนวทางแก้ไขและเครื่องมือ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  แนวทางแก้ไขและเครื่องมือ 
แนวทางการแก้ไข เคร่ืองมือ 

1. ขั้นตอนการท างาน  ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify)  
โดยเลือกท าการลดขั้นตอนท่ีซ้ าซอ้น (E) และ ปรับปรุงวิธีการให้ง่ายขึ้น (S) ดังนี ้
- Eliminate : ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน  

1. ลดขั้นตอนในกระบวนการที่ 1 คือ การรวบรวม และเรียบเรียงข้อมลู โดยใหเ้จ้าของผลงาน 
กรอกข้อมูลผลงานผ่านเว็บไซต์ผลงานนวัตกรรม  

   2.ลดขั้นตอนในกระบวนการที่ 2 คือ การออกแบบ และจัดพิมพเ์อกสารประชาสัมพันธ/์ 
     โปสเตอร์ โดยพัฒนา Platform แสดงผลข้อมลูซึ่งมรีูปแบบการแสดงผลให้เลือกใช้ 
- Simplify : ปรับปรุงวิธีการให้ง่ายขึ้น 

1. ปรับปรุงวิธีการจัดแสดงในกระบวนการที่ 3 ให้ง่ายขึ้น โดยการใช้จอแสดงผลที่มีอยู่มาใช้
แทนการน าเสนอแบบโปสเตอร/์เอกสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง และไม่ต้องจัดท า
เอกสารหรือโปสเตอร์ใหม่ทุกครั้ง) 

2. การได้มาของข้อมูล 
    ผลงานนวัตกรรม 

เว็บไซต์ http://innovation.eng.ku.ac.th  
(ใช้เว็บไซต ์http://innovation.eng.ku.ac.th เป็นช่องทาง และ แหล่งจัดเก็บข้อมลูผลงาน
นวัตกรรม ซึ่งมีการใช้งานอยู่แล้ว) โดยก าหนดใหเ้จ้าของผลงานกรอกข้อมูลเข้าสูเ่ว็บไซต์  
(ซึ่งเจ้าของผลงานมีการจัดท ารายงานแจ้งคณะเมื่อสิ้นสดุการวิจยั ในกรณีข้อมลูภาพหรือวิดีโอที่
ต้องการคุณภาพสูง เจ้าของผลงานสามารถขอให้คณะเป็นผู้บันทึกภาพและวดิีโอให้ได)้ 

3. การแสดงผล Platform แสดงผลออนไลน ์โดยใช้ Virtual Reality แบบ 360 องศา 
โดยเจา้หน้าท่ีสามารถน าข้อมลูจาก เว็บไซต์ http://innovation.eng.ku.ac.th (ในข้อ 2) 
มาน าเข้า platform แสดงผลที่พัฒนาขึ้น  

  
3. พัฒนา Platform แสดงผลของผลงานนวัตกรรมในรูปแบบใหม่  
4. น าข้อมูลผลงานนวัตกรรมเข้าสู่  platform แสดงผลรูปแบบใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สามารถคัดลอกข้อมูลต่าง ๆ ของ

ผลงานนวัตกรรมที่ต้องการได้จากเว็บไซต์ http://innovation.eng.ku.ac.th มาใส่ใน platform ที่พัฒนาขึ้น แล้วท าการ Publish 
ระบบจะแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่ก าหนด โดยมีข้อมูลที่จะต้องน าเข้า ดังนี ้ 

 - ช่ือผลงาน    - ช่ือเจ้าของผลงาน - ความเป็นมา    - วิดีโอ (URL Youtube) 
 - VR Code     - สถานะผลงานวิจัย - เนื้อหาผลงานวิจัย    - ช่ือวิดีโอ 
 - ภาพเจ้าของผลงาน  - สิทธิบัตร  - อัมบั้มภาพ    - โปสเตอร์ผลงานวิจัย 
5. น า Platform แสดงผลของผลงานนวัตกรรมในรปูแบบใหม่ไปใช้  
6. ส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการแสดงผลของผลงานนวัตกรรมในรปูแบบใหม่ จากผู้เยี่ยมชมจ านวน 63 คน  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษากระบวนการจดันิทรรศการ 3 กระบวนการหลัก ท าใหท้ราบถึงข้อติดขัดในกระบวนการต่างๆ ดังน้ี 

- กระบวนการที่ 1 : ต้องสูญเสียเวลารวบรวม เรียบเรยีง และพิมพ์ข้อมูลผลงานนวัตกรรม เป็นเวลา 5 วัน 
- กระบวนการที่ 2 : ต้องสูญเสียเวลาในการออกแบบ และจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นเวลา 14 วัน 
- กระบวนการที่ 3 : เอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ มีความยุ่งยากในการติดตั้ง และ เป็นสื่อท่ีไม่รองรับ 
                         รูปแบบ interactive ซึ่งมีความน่าสนใจมากกวา่ 

 2. ผลการพัฒนากระบวนการตามหลักการ ECRS  
2.1 ท าให้มีกระบวนการจัดแสดงนิทรรศการแบบใหม ่ดังรูปที่ 4, 5 และ 6 

 

 
 
 

รูปที่ 4  เปรียบเทียบการปฏิบตัิงานแบบเดิมและแบบใหม่ในกระบวนการที่ 1 : การเตรยีมข้อมูล 

กระบวนการที่ 1 : การเตรียมข้อมูล 

 

ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 5 วัน ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 3 วัน 



   

 872             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

 

  
 

รูปที ่5  เปรียบเทียบการปฏิบตัิงานแบบเดิมและแบบใหม่ในกระบวนการที่ 2 : การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์/โปสเตอร ์
กระบวนการที่ 3 : การจัดแสดง

 
 

รูปที ่6  เปรียบเทียบการปฏิบตัิงานแบบเดิมและแบบใหม่ในกระบวนการที่ 3 : การจัดแสดง 

กระบวนการที่ 2 : การจัดท าเอกสาร/โปสเตอร์ 

ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 14 วัน ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 1 วัน 

ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 4 วัน ระยะเวลารวมท้ังสิ้น 4 วัน 
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2.2 ผลของการพัฒนากระบวนการ ส่งผลต่อระยะเวลาการท างานในการจัดนิทรรศการลดลง 15 วัน ท างานเร็วข้ึน            
ร้อยละ 65.22 รายละเอียด ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบระยะเวลาในการด าเนินการจัดแสดงนิทรรศการแบบเดิมและแบบใหม่ 

กระบวนการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาที่ลดลง (วัน) 
แบบเดิม (วัน) แบบใหม ่(วัน) 

1. การเตรยีมข้อมลู 5 3 2 
2. การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์/ โปสเตอร ์ 14 1 13 
3. การจัดแสดง 4 4 0 

รวม 23 8 15 
(=ท างานเร็วขึ้นร้อยละ 65.22) 

 
3. ผลการพัฒนา Platform แสดงผลของผลงานนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ ท าให้มีรูปแบบการน าเสนอผลงาน โดยใช้ 

Platform แสดงผล ซึ่งใช้เทคโนโลยี Virtual Reality แบบ 360 องศา จ านวน 1 ผลงานต้นแบบ  
4. ผลการน าข้อมลูผลงานนวัตกรรมเข้าสู่ Platform แสดงผลรูปแบบใหม่ ท าให้สามารถแสดงผลผลงานนวัตกรรมผ่าน 

Platform ใหม่ ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7  ต้นแบบการแสดงผลของผลงานนวัตกรรม โดยใช้ Virtual Reality แบบ 360 องศา 
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 5. การน า Platform แสดงผลของผลงานนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ไปใช้ โดยน าไปใช้ครั้งแรกในงานเกษตรสร้างชาติ  
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 6. ผลการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการแสดงผลของผลงานนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ เท่ากับ 4.53 จากคะแนนเตม็ 5 
อยู่ในระดับดมีาก (จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 63 คน) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ระดับคะแนนความพงึพอใจต่อการแสดงผลของผลงานนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
1. รายละเอียดของผลงานครบถ้วน มีความน่าสนใจ 4.49 
2. คุณภาพสื่อ (ข้อมูล/ภาพ/วิดโีอ/VR) 4.54 
3. การใช้สื่อ(จอประชาสัมพันธ)์ เหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิต 4.52 
4. การแสดงผลมีความสวยงาม 4.55 
5. ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสมัพันธ์ (จอแสดงผลข้อมลูผลงานนวัตกรรม) 4.54 

รวม 4.53 
 

สรุปผลการวิจัย  
การพัฒนากระบวนการจัดแสดงนิทรรศการ ท าให้เกิดรูปแบบการแสดงผลของการน าเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบ

ใหม่ โดยใช้ Platform แสดงผล ซึ่งน าเทคโนโลยี Virtual Reality แบบ 360 มาใช้ จ านวน 1 ผลงานต้นแบบ ท าให้เกิดกระบวนการ
จัดแสดงนิทรรศการแบบใหม่ ซึ่งพบว่า สามารถลดระยะเวลาการท างานลงจาก 23 วันเป็น 8 วัน และท างานได้เร็วขึ้นร้อยละ 
65.22 ท าให้เกิดความพึงพอใจ 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก นอกจากน้ัน ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์ เฉลี่ยปีละประมาณ 3.48 แสนบาท/ปี 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนากระบวนการจัดแสดงนิทรรศการ มีการลดขั้นตอนและท าให้ง่ายขึ้นตามหลัก ECRS (ประเสริฐ                    

อัครประถมพงศ์, 2552) ส่งผลให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานจากเดิม 23 วันเป็น 8 วัน และมีการพัฒนา Platform แสดงผลโดย
ใช้ Virtual Reality (ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ, 2559) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้ผลงานมีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ในครั้งนี้ที่พบว่าเมื่อน ารูปแบบการน าเสนอผลงานแบบใหม่ โดยใช้ Virtual Reality มาใช้ท าให้ผลการประเมินความพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก นอกจากนั้นงานวิจัยนี้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถน า
งานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ รองรับการท างานได้ทุกอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. Platform ที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มผลงานนวัตกรรมได้ไม่จ ากัด และรองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ 
2. สามารถขยายผลไปใช้งานด้านอื่นๆ เช่น บริการวิชาการ วิจัย และ การเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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การจัดจ าแนกพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่ในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยใช้ลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ 
Classification of Dicotyledonous Herbaceous in the University of Phayao using 
Vegetative Characters 
นฤมล บุญเรือง1*  
Narumol Boonrueng1* 
 
บทคัดย่อ 

การจัดจ าแนกพืชล้มลุกในภาคสนามมีความส าคัญในการศึกษาทางนิเวศวิทยา แต่ท าได้ยาก เนื่องจากการจัดจ าแนกพืช
ต้องใช้เอกสารทางอนุกรมวิธานซึ่งมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ต้องใช้โครงสร้างดอก รูปวิธานมักแบ่งเป็นวงศ์ และใช้ค าศัพท์    
เฉพาะทาง และบางลักษณะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสังเกต วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศของพืช
ล้มลุก ใบเลี้ยงคู่ที่พบในมหาวิทยาลัยพะเยา และน าลักษณะที่ได้มาสร้างรูปวิธานส าหรับจัดจ าแนกพืช โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
ตัวอย่างพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่ชนิดละ 3 ต้น ระบุชนิดพืชด้วยเอกสารทางอนุกรมวิธาน และสังเกตลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ จากการ
ส ารวจพบพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่จ านวน 67 ชนิด และสามารถสร้างรูปวิธานจากลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศจ านวน 14 ลักษณะ ได้แก่ 
รูปแบบการเจริญของล าต้น ผิวล าต้น การมียางขาว การมีมือพัน จ านวนใบต่อข้อ ระนาบการเรียงของใบ ชนิดใบ จ านวนใบย่อย 
การมีหูใบ การมีก้านใบ ลักษณะฐานใบ ลักษณะขอบใบ ลักษณะปลายใบ และการมีเส้นแขนงใบ สามารถจัดจ าแนกพืชถึงระดับ
ชนิดได้ 29 ชนิด และจัดกลุ่มย่อยพืชอีก 38 ชนิดเป็น 5 กลุ่ม การศึกษานี้สนับสนุนว่าลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศสามารถช่วยในการ
จัดจ าแนกพืชในภาคสนามซึ่งมีข้อจ ากัดในการใช้เอกสารทางอนุกรมวิธานให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถจัดจ าแนกพืชได้แม้ไม่อยู่
ในระยะที่มีดอก 

 
ค าส าคัญ: ภาคสนาม อนุกรมวิธาน  ลักษณะใบ ลักษณะล าต้น การเรียงของใบ 
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Abstract  
The classification of the herbaceous plant is important for ecological study, however, it is challenging 

due to the difficulty in classify the plant to species by taxonomic keys. The taxonomic key usage has some 
limitations such as the requirement of the flowering stage, the keys usually classify in family and use a specific 
technical term that is difficult to understand, and some characters must be observed under a microscope.        
In this study, the vegetative characters of dicotyledonous herbaceous in the University of Phayao were observed 
and used to create dichotomous key to classify the plant. Tree plants from each species of the dicotyledonous 
herbaceous were collected, identified to species and observed the vegetative characters. Sixty-seven 
dicotyledonous herbaceous species were found. The key from 14 vegetative characters including growth habit, 
stem surface, white latex presence, tendril presence, number of leaves at each node, plane of leaf arrangement, 
leaf type, number of leaflets, stipule presence, petiole presence, leaf base, leaf margin, leaf apex and secondary 
vein presence; can classify 29 plants to species and 38 plants to 5 groups. The results suggested that the 
vegetative character use for classification can help simplify the species classification in fieldwork and apply to 
some plants that are not in the flowering stage.  
 

Keywords: fieldwork, taxonomy, leaf architecture, growth habit, leaf arrangement 

 
บทน า  

การจัดจ าแนกพืชในภาคสนามส าคัญต่อการศึกษาทางนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพืชล้มลุกที่ขึ้นเองตามพื้นดิน 
ซึ่งจะบ่งบอกถึงลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่นั้น แต่การจัดจ าแนกพืชในภาคสนามนั้นท าได้ยากเนื่องจาก ต้องใช้เอกสารทาง
อนุกรมวิธานจ านวนมาก และเอกสารทางอนุกรมวิธานจะบรรยายลักษณะโดยใช้ค าศัพท์ทางพฤกษศาสตร์ซึ่งเข้าใจได้ยาก อีกทั้ง
โดยมากจะต้องใช้ลักษณะดอกและผลในการจัดจ าแนก ซึ่งอาจไม่พบในภาคสนามและหากมีขนาดเล็กยังต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อ
ระบุชนิดพืชอีกด้วย 

ลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศที่สามารถสังเกตได้ในภาคสนาม สามารถช่วยในการจัดจ าแนกพืชได้ เช่น การจัดจ าแนกพืชวงศ์
เข็ม 43 ชนิด ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้ลักษณะวิสัย ลักษณะล าต้น การปรากฏของหนาม และรูปร่างหนาม 
การเรียงตัวของใบ รูปร่างแผ่นใบ ลักษณะเส้นใบ ลักษณะหูใบ และลักษณะขน (สุธิดา มณีอเนกคุณ และ ดวงใจ ศุขเฉลิม, 2554, 
น. 70-82) การจัดท าคู่มือการจ าแนกชนิดพรรณไม้แบบลักษณะเด่นเฉพาะของส านักงานหอพรรณไม้ (2558, น. 31-34) ได้
รวบรวมชื่อพืชที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถสังเกตได้ในภาคสนามเช่นกัน ได้แก่ ลักษณะวิสัยของพืช ล าต้นหรือ
กิ่ง น้ ายาง กลิ่น สิ่งปกคลุม ใบและต่อม หูใบ ก้านใบและแกนกลางใบ แผ่นใบ ช่อดอก  

การศึกษาภาคสนามในรายวิชานิเวศวิทยา (243251) นิสิตต้องเก็บข้อมูลชนิดพืชที่พบในพื้นที่ท่ีท าการศึกษา มักมีปัญหา
เรื่องการจัดจ าแนกพืชดังที่กล่าวมา โดยเฉพาะการศึกษาระบบนิเวศทุ่งหญ้าหรือพื้นที่โล่ง ซึ่งมักจะพบพืชล้มลุกจ านวนมาก อีกทั้ง
ไม่อยู่ในระยะที่มีดอก ท าให้การจัดจ าแนกพืชท าได้ยาก นิสิตจึงเลือกใช้วิธีถามอาจารย์มากกว่าการจัดจ า แนกด้วยตนเอง              
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หากมีคู่มือที่ท าให้นิสิตสามารถจัดจ าแนกพืชได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้ลักษณะดอก ใช้ลักษณะที่สังเกตได้ง่าย และรูปวิธาน                    
ที่ใช้ค าบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย ก็น่าจะท าให้นิสิตสามารถจัดจ าแนกพืชได้เอง 

การศึกษาครั้งน้ีจึงได้ศึกษาลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศและสังเกตได้ในภาคสนาม เพื่อใช้ในการจัดท าคู่มือในการจ าแนก
พืชในภาคสนาม โดยเริ่มจากกลุ่มพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่ท่ีพบในพื้นที่โล่งในมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพื่อศึกษาลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศของพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่ที่พบในมหาวิทยาลัยพะเยา และน าลักษณะที่ได้มาสร้าง                
รูปวิธานส าหรับจัดจ าแนกพืช 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ส ารวจพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่ที่พบในพื้นที่โล่งในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ สวนหย่อม พื้นที่ระหว่างอาคาร ริมถนน และ
แปลงทดลองทางการเกษตร เก็บตัวอย่างพืชให้ครบ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ฤดูร้อนเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561 และ ฤดูหนาวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เก็บตัวอย่างพืชโดยให้มีส่วนราก ล าต้น ใบ และดอก ด้วยกรรไกรตัดกิ่ง และเสียม
ชนิดละ 3 ต้น 

จ าแนกพืชโดยใช้รูปวิธานระบุชนิดในหนังสือพรรณพฤกษชาติ และคู่มือ ดังนี้ 
- หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ได้แก่  Flora of Thailand Volume 5 Part 2: Scrophulariaceae 

(Yamazaki, 1990), Flora of Thailand Volume 5 Part 3: Nyctaginaceae (Niyomdham, 1992), Flora of Thailand 
Volume 5 Part 4: Amaranthaceae (Larsen, 1991), Flora of Thailand Volume 8 Part 1: Euphobiaceae (A-F) 
(Chayamarit & Welzen, 2005), Flora of Thailand Volume 8 Part 2: Euphobiaceae (G-Z) (Chayamarit & Welzen, 
2007), Flora of Thailand Volume 9 Part 4: Curcubitaceae (Wilde & Duyfies, 2008), Flora of Thailand Volume 10 
Part 3: Convolvulaceae (Staples, 2010), Flora of Thailand Volume 13 Part 2: Asteraceae (Koyama, Bunwong, 
Pornpongrungrueng & Hind, 2016) 

- หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศใกล้เคียง ได้แก่ Floral of Java Vol I (Backer & Bakhuizen, 1963) และ 
Floral of Java Vol II (Backer & Bakhuizen, 1965) และคู่มือรวบรวมลักษณะพืชเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ Rubiaceae of Thailand 
(Puff, Chayamarit & Chamchumroon, 2005), Handbook of Asclepiads of Thailand (Thaithong, Kidyoo & Kidyoo, 
2018),  

- คู่มือคนรักต้นไม้ ดอกหญ้า เล่ม 1 (ปัทมา แซ่ลี้, 2548ก), คู่มือคนรักต้นไม้ ดอกหญ้า เล่ม 2 (ปัทมา แซ่ลี้, 2548ข) และ 
คู่มือคนรักต้นไม้ ดอกหญ้า เล่ม 3 (ปัทมา แซ่ลี้, 2548ค)  

ถ่ายภาพลักษณะล าต้น ใบ โดยละเอียด คัดเลือกลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศและสามารถสังเกตได้ในภาคสนามมาจัดท า  
รูปวิธาน เก็บรักษาตัวอย่างพืชโดยการอัดตัวอย่างพืชด้วยแผงอัด และอบในตู้อบลมร้อนท่ีอุณภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 
จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เก็บไว้ท่ีห้องพิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่ จ านวน 67 ชนิด พบลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศและสามารถสังเกตได้ในภาคสนามที่

สามารถใช้ในการจัดจ าแนกพืช จ านวน 14 ลักษณะ ได้ ได้แก่ รูปแบบการเจริญของล าต้น (ภาพที่ 1 ก-ข, ช-ซ) ผิวล าต้น (ภาพที่ 1 
ค-ง) การมียางขาว (ภาพท่ี 1จ) การมีมือพัน (ภาพที่ 1ฉ) จ านวนใบต่อข้อ (ภาพที่ 1 ฐ-ฒ) ระนาบการเรียงของใบ (ภาพที่ 1 ฌ-ญ) 
ชนิดใบ (ภาพที่ 1 ญ-ฎ) จ านวนใบย่อย (ภาพที่ 1ฎ) การมีหูใบ (ภาพที่ 1 ฏ, ณ-ด) การมีก้านใบ (ภาพที่ 1 ณ-ด) ลักษณะฐานใบ 
(ภาพที่ 1 ต,ถ,ป) ลักษณะขอบใบ (ภาพที่ 1 ธ-บ) ลักษณะปลายใบ (ภาพที่ 1 ธ-น) และการมีเส้นแขนงใบ (ภาพที่ 1 ธ-น) 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะทีไ่ม่เกีย่วกับเพศและสามารถสังเกตได้ในภาคสนาม 
ก. ล าต้นตั้งตรง, ข. ล าต้นเลื้อย, ค. ผิวล าต้นเป็นสัน, ง. ผิวล าต้นเรียบ, จ. มียางขาว, ฉ. มีมือพัน, ช. ล าต้นทอดนอนไปตามพื้นดิน, 
ซ. ล าต้นสั้น ใบกระจุกที่ผิวดิน , ฌ. ใบเรียงระนาบเดียว , ญ. ใบเดี่ยว ใบเรียงแบบเวียน , ฎ. ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ,  
ฏ. มีหูใบระหว่างก้านใบ, ฐ. มี 2 ใบต่อข้อ, ฑ. มี 1 ใบต่อข้อ, ฒ. มี 3 ใบต่อข้อ, ณ. มีก้านใบ ไม่มีหูใบ, ด. มี ก้านใบ และมีหูใบ
ด้านข้างของก้านใบ, ต. ฐานใบแผ่เป็นติ่งขนาบล าต้น, ถ. ฐานใบตัดตรงถึงโค้งมน, ธ. ปลายใบมน ขอบใบหยักมน มีเส้นแขนงใบ ,  
น. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ไม่มีเส้นแขนงใบ, บ. ขอบใบหยักแหลม, ป. ฐานใบเว้า 
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จากลักษณะที่ไมเ่กี่ยวกับเพศและสามารถสังเกตได้ในภาคสนาม สามารถน ามาจัดท ารูปวิธานเพื่อจ าแนกพืชได้จ านวน 29 
ชนิด และในส่วนท่ีไม่สามารถจ าแนกระดับชนิดได้ สามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี ้

1ก. มีใบ 1 ใบ ต่อข้อ 
   2ก. มีหูใบ หูใบด้านข้างของก้านใบ 
      3ก. ล าต้นตั้งตรง 
         4ก. ใบประกอบ 
            5ก. ใบย่อยมีปลายใบแหลม ..............................................................................ถั่วผี (Phaseolus lathyroides) 
            5ข. ใบย่อยมีปลายใบมน ............................................................................หิ่งหาย (Crotalaria quinquefolia) 
         4ข. ใบเดี่ยว......................................................................................................เส้งเล็ก (Melochia corchorifolia) 
      3ข. ล าต้นทอดนอนตมพื้นดนิหรือเลื้อย 
         6ก. ล าต้นทอดนอนตามพื้นดิน 
            7ก. ใบเดี่ยว..................................................................................................ถั่วลิสงนา (Alysicarpus vaginalis) 
            7ข. ใบประกอบ 
               8ก. ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ.......................................................หญ้าเกลด็หอย (Desmodium triflorum) 
               8ข. ใบประกอบมีใบย่อยจ านวนมาก....................................................................ไมยราบ (Mimosa pudica) 
         6ข. ล าต้นเลื้อย 
            9ก. ใบเดี่ยว.........................................................................................................กะทกรก (Passiflora foetida) 
            9ข. ใบประกอบ...................................................................................ถั่วผีเลื้อย (Phaseolus atropurpureus) 
   2ข. ไม่มีหูใบ 
      10ก. ล าต้นตั้งตรง หรือล าตน้สั้น ใบกระจุกท่ีผิวดิน ไม่ทอดเลือ้ย 
         11ก. ใบเรียงระนาบเดียว............................................................................................................................กลุ่มที่ 1  
         11ข. ใบเรียงแบบเวียน ไมเ่รียงเป็นระนาบเดียว 
            12ก. มียางขาว 
               13ก. ไมม่ีก้านใบ ใบสีเขียวหม่น ฐานใบแผ่เป็นติ่งขนาบข้างล าต้น........ผักกาดภูหิน (Sonchus wightianus) 
               13ข. มีก้านใบ  
                  14ก. ขอบใบหยักมน ปลายใบมน ล าต้นเป็นกระจุกที่ผิวดิน................ผักขนนกดอย (Youngia japonica) 
       14ข. ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ล าต้นตั้งตรง..............................หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla) 
            12ข. ไม่มียางขาว 
               15ก. ใบประกอบ............................................................................ผักเสี้ยนสีม่วง (Cleome rutidosperma) 
               15ข. ใบเดี่ยว...................................................................................................................................... กลุ่มที่ 2 
      10ข. ล าต้นเลื้อย หรือทอดนอนตามพื้นดิน ไม่ตั้งตรง 
         16ก. ล าต้นเลื้อย 
            17ก. มียางขาว 
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               18ก. ผิวล าต้นเรียบ ล าต้นบาง...........................................................................โตงวะ (Ipomoea obscura) 
               18ข. ผิวล าต้นมลีักษณะเป็นสัน มสีีแกมแดง ล าต้นหนา....................จิงจ้อเหลี่ยม Operculina turpethum 
            17ข. ไม่มียางขาว มีมือพัน…………………………………………………….....….ต าลึงตัวผู้ (Neoachmandra wallichii) 
         16ข. ล าต้นทอดนอนไปตามพื้นดิน 
            19ก. มียางขาว.................................................................................ใบต่างเหรยีญ (Evolvulus nummularius) 
            19ข. ไม่มียางขาว 
               20ก. ใบประกอบ................................................................................................ส้มกบ (Oxalis corniculate) 
               20ข. ใบเดี่ยว 
                  21ก. ฐานใบเว้า................................................................................................บัวบก (Centella asiatica) 
                  21ข. ฐานใบตัดตรงถึงโค้งมน.....................................................................ผักขมหิน (Boerhavia diffusa) 
1ข. มีใบ 2-3 ใบ ต่อข้อ 
   22ก. มีหูใบ หูใบอยู่ระหว่างก้านใบ 
      23ก. ล าต้นเลื้อย 
         24ก. ฐานใบไม่เว้า ใบไมม่ขีน หรือมีเล็กน้อย...................................................มะลิเลื้อย (Mussaenda uniflora) 
         24ข. ฐานใบเว้า ใบและล าต้นมีขนหนาแน่น.......................................................หญ้าตดหมา (Paederia pilifera) 
      23ข. ล าต้นตั้งตรง หรือล าตน้สั้น ใบกระจุกท่ีผิวดิน 
         25ก. ไม่มเีส้นแขนงใบ มีเพียงเส้นกลางใบ ................................................หญ้าลิ้นงู (Oldenlandia corymbose) 
         25ข. มีเส้นแขนงใบและมองเห็นได้ชัดเจน...................................................................................................กลุ่มที่ 3  
   22ข. ไม่มีหูใบ 
      26ก. ล าต้นเลื้อย 
         27ก. มียางขาว.......................................................................................เถาประสงค์ (Streptocaulon Juventus) 
         27ข. ไม่มียางขาว………………………………………………………………….……………………….ขี้ไก่ย่าน (Mikania cordata) 
      26ข. ล าต้นตั้งตรง หรือทอดนอนไปตามพื้นดิน 
         28ก. มี 3 ใบ ต่อ 1 ข้อ..................................................................................................กรดน้ า (Scoparia dulcis) 
         28ข. มี 2 ใบต่อ 1 ข้อ 
            29ก. มียางขาว 
               30ก. ปลายใบแหลม มีเส้นแขนงใบชัดเจน 3-5 เส้น...................................น้ านมราชสีห์ (Euphorbia hirta) 
               30ข. ปลายใบมน........................................................................น้ านมราชสหี์เล็ก (Euphorbia thymifolia) 
            29ข. ไม่มียางขาว 
               31ก. ใบประกอบ....................................................................................................ปืนนกไส ้(Bidens pilosa) 
               31ข. ใบเดี่ยว 
                  32ก. ล าต้นทอดนอนไปตามพื้นดิน 
                     33ก. ขอบใบหยักแหลม.....................................................................ตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens) 
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                     33ข. ขอบใบเรียบ.......................................................................................................................กลุ่มที่ 4 
                  32ข. ล าต้นไม่ทอดนอนไปตามพื้นดิน.............................................................................................กลุ่มที่ 5 

 
จากการใช้รูปวิธานสามารถจดักลุม่พืชที่ไม่สามารถจ าแนกถึงระดับชนิดได้ดังนี้  
กลุ่มที่ 1 มีจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ขางอ าไพ (Phyllanthus virgatus), มะขามป้อมดิน (P. urinaria) และ ลูกใต้ใบ            

(P. debilis) 
กลุ่มที่ 2 มีจ านวน 16 ชนิด ได้แก่ ผักขม (Amaranthus lividus), ผักขมหัด (A. spinosus), หงอนไก่ป่า (Celosia 

argentea), ต้นใต้ดิน (Pseudelephantopus spicatus), (ไม่มีช่ือภาษาไทย) Blumea sinuata, หนาดดิน (B. paniculate), 
Conyza sumatrensis, หมอน้อย (Cyanthillium cinereum), หางปลาช่อน (Emilia sonchifolia), หญ้างวงช้าง (Heliotropium 
indicum), หญ้ า ขั ด  (Sida rhombifolia), เ ที ย นน า  (Ludwigia hyssopifolia), หญ้ า รั กน า  (L. octovalvis), โ ด่ ไ ม่ รู้ ล้ ม 
(Elephantopus scaber), หญ้าคออ่อน (Crassocephalum crepidioides) และ พริกฝรั่ง (Rivina humilis) 

กลุ่มที่ 3 มีจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ กระดุมใบ (Spermacoce laevis) และ หญ้าลูกข้าว (S. ocymoides) 
กลุ่มที่ 4 มีจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ บานไม่รู้โรยป่า (Gomphrena celosioides), ผักเป็ด (Althernanthera sessilis) และ 

A. paronichyoides 
กลุ่มที่ 5 มีจ านวน 13 ชนิด ได้แก่ หญ้ากาบหอยตัวเมีย (Lindernia crustacea), เหง่ียงปลา (L. ciliate), หมากลิ้น

น้ าค้าง (L. antipoda), มะไฟนกคุ้ม (Ammannia baccifera), บาหยา (Asystasia gangetica), ต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa), 
ผักแครด (Synedrella nodiflora), สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides), ผักคราด (Acmella paniculata), A. uliginosa, 
กะเม็ง (Eclipta prostrata), สาบม่วง (Praxelis clematidea) และสาบเสือ (Chromolaena odorata) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 พบพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่ในพื้นที่ที่ท าการศึกษาจ านวน 67 ชนิด และพบลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศที่สามารถน ามาสร้างรูป
วิธานได้จ านวน 14 ลักษณะ ได้แก่ รูปแบบการเจริญของล าต้น ผิวล าต้น การมียางขาว การมีมือพัน จ านวนใบต่อข้อ ระนาบการ
เรียงของใบ ชนิดใบ จ านวนใบย่อย การมีหูใบ การมีก้านใบ ลักษณะฐานใบ ลักษณะขอบใบ ลักษณะปลายใบ และการมีเส้นแขนง
ใบ รูปวิธานสามารถใช้จัดจ าแนกพืชถึงระดับชนิดได้ 29 ชนิด และจัดกลุ่มย่อยพืชอีก 38 ชนิดเป็น 5 กลุ่ม 
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้พบพืชล้มลุกใบเลี้ยงคู่จ านวน 67 ชนิด เห็นได้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะจ าแนกพืชได้ในภาคสนาม เนื่องจาก
คู่มือจ าแนกพืชในระดับชนิดจะอยู่แยกวงศ์ และยังต้องใช้ความเข้าใจค าศัพท์ทางพฤกษศาสตร์ในการจัดจ าแนก  

จากผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือให้นิสิตสามารถจัดจ าแนกพืชในภาคสนาม โดยลักษณะที่ไม่
เกี่ยวกับเพศและสามารถสังเกตได้ง่ายในภาคสนามสามารถน ามาใช้สร้างรูปวิธานจัดจ าแนกพืชออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีจ านวนไม่เกิน 
16 ชนิด และเนื่องจากพืชใบเลี้ยงคู่มีเส้นใบที่สานเป็นร่างแหซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพืชแต่ละชนิด ท าให้สามารถจ าแนกชนิดพืชได้
จากความแตกต่างของลักษณะเส้นใบ เช่น ในการศึกษาลักษณะใบของพืชสกุล Mikania (Almeida et al., 2017, p. 9-19) และ 
Psidium (Oliveira, Bezerra, Santos, Rezenda & Paula, 2017, p. 407-413) พืชแต่ละชนิดที่อยู่ในสกุลเดียวกันมีลักษณะใบ 
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และลักษณะเส้นใบที่แต่ต่างกัน ดังนั้นหากมีการจัดท าคู่มือให้จัดจ าแนกพืชโดยรูปวิธานที่ใช้ลักษณะไม่เกี่ยวกับเพศเป็นกลุ่มก่อน 
หลังจากนั้นเปรียบเทียบรูปภาพใบเพื่อทราบชนิดพืช โดยคู่มือจะรวบรวมรูปภาพของพืชแต่ละกลุ่มไว้ด้วยกัน ในจ านวนรูปภาพ 16 
ชนิด จะท าให้เปรียบเทียบรูปภาพได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามมีพืชหลายชนิดที่มีใบลักษณะแตกต่างกันแม้จะเป็นชนิด เดียวกัน             
(Leaf architecture working group, 1999, pp. 4-7) ดังนั้นหากจัดท าคู่มืออาจต้องใช้การบรรยายลักษณะอื่นเพิ่มเติมเพื่อความ
แม่นย าในการระบุชนิดพืช และเก็บข้อมูลลักษณะใบพืชในจ านวนซ้ าที่มากข้ึน  

การใช้ลักษณะที่สังเกตได้ง่ายในภาคสนามในการจัดกลุ่มพืชเบื้องต้น น่าจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาระบบการจัด
จ าแนกพืชโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งเครื่องจะต้องจดจ าลักษณะของใบพืชเป็นจ านวนมากเพื่อความ
แม่นย าในการระบุชนิดพืช (Pushpanathan, Hanafi, Mashohor & Ilahi, 2020) ท าให้การพัฒนาระบบการจ าแนกนี้ยังท าในพืช
เฉพาะกลุ่ม เช่น ในกลุ่มพืชสมุนไพร (Prasvita & Herdiyeni, 2013, p. 5-8) ดังนั้นการจัดกลุ่มพืชตามลักษณะที่สังเกตได้ง่ายเป็น
กลุ่มเล็กลงก่อน น่าจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบการระบุชนิดพืชด้วยวิธีนี้   เพราะหากใช้ความสามารถของมนุษย์ในการวิเคราะห์
ลักษณะอื่นเพื่อแบ่งกลุ่มย่อยก่อนแล้ว จะท าให้เครื่องต้องจดจ าลักษณะของใบพืชในแต่ละกลุ่มในจ านวนท่ีน้อยลง  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้ง 3 วิทยาเขต

(ส่วนสนามบิน ส่วนวังจันทน์ และส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งจะเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะของเทศบาลและ
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจ านวน 5 จุด เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งทางกายภาพและ
ทางเคมี ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 
6.81-7.92 บีโอดีมีค่าอยู่ระหว่าง 3.00-18.50 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยมีค่าอยู่ระหว่าง 4.44-83.33 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอน
หนักมีค่าอยู่ระหว่าง 0.10-0.30 มิลลิลิตร/ลิตร ของแข็งละลายทั้งหมดมีค่าอยู่ระหว่าง 191.11-714.33 มิลลิกรัม/ลิตร ซัลไฟด์มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.51-2.95 มิลลิกรัม/ลิตร ไนโตรเจนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00-0.70 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ ามันและไขมันมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.05-6.91 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อน าคุณภาพน้ าทิ้งมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พบว่าในจุดที่ 2 และจุดที่ 4 มีดัชนีคุณภาพน้ าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ สารแขวนลอย จุดที่ 5 ได้แก่             
สารแขวนลอย และของแข็งละลายทั้งหมด โดยเกือบทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าซัลไฟด์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หากน้ าทิ้งเหล่านี้ถูก
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นการบริหารจัดการน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความส าคัญก่อนที่ จะ
ปล่อยน้ าลงสู่แหล่งน้ า 
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Abstract  
The objective of this study was to analyze the effluent quality in 3 campuses (Sanambin, Wangchan 

and Talay Kaew) of Pibulsongkram Rajabhat University. A sample of the effluent will be collected before it is 
released into municipal public sewers and before releasing into public water sources. Five sampling points for 
physical and chemical properties analysis were carried out during the rainy season between June - August 2020. 
The results showed that pH was between 6.81-7.92, BOD was between 3.00-18.50 mg/L, suspended solids was 
between 4.44-83.33 mg/L, settleable solids was between 0.10-0.30 ml/L, total dissolved solids was between 
191.11-714.33 mg/L, sulfides was between 0.51-2.95 mg/L, nitrogen was between 0.00-0.70 mg/L and oil and 
grease was between 0.05-6.91 mg/L. In comparison of the community effluent quality with the standard of 
effluent from certain types and sizes of buildings, it has been found that at point 2 and point 4, there was a 
water quality index did not meet the standard criteria, suspended solids, point 5 is the suspended solids and 
total dissolved solids. Almost all sampling points were sulfide values that did not meet the standard. If these 
wastewater are released into a water source, it can have an environmental impact. Therefore, the management 
of the university's effluent is important before it releases water into the water source. 
 

Keywords: analysis, wastewater, Pibulsongkram Rajabhat University 
 

บทน า 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต้องส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ
และข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของตนเอง            
ซึ่งกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 
39 ก วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องด าเนินการตามกฎกระทรวงนี้ คือแหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูก
ควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่อยู่ในข่ายเจ้าของหรือ                
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจ าพวกอาคารประเภท ก. จึงมีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และจัดท ารายงานสรุปผลปริมาณและคุณภาพน้ าเสียเสนอแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)                
ซึ่งสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เนื่องจากมีน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขต ได้แก่ ส่วนสนามบิน ส่วนวังจันทน์ และส่วน
ทะเลแก้ว มีบุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ประมาณ 1,035 คน (กองบริหารงานบุคคล, 2562) 
นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษท่ีเรียนเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 15,967 คน (กองบริการการศึกษา, 2562) และยังมีนักเรียนโรงเรียน
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สาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม อีกประมาณ 766 คน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2563) ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารส านักงาน โรงเรียนสาธิตฯ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อาคาร
ปฏิบัติการ ร้านค้า โรงอาหาร อาคารหอพักนักศึกษาและหอพักบุคลากร ทั้งนี้ในส่วนสนามบินมีปริมาณการใช้น้ าประมาณ 5,254 
ลกูบาศก์เมตร/เดือน ส่วนวังจันทน์มีปริมาณการใช้น้ าประมาณ 4,062 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และส่วนทะเลแก้วมีปริมาณการใช้น้ า
ประมาณ 14,246 ลูกบาศก์เมตร/เดือน (สุขสมาน สังโยคะ, 2561) โดยทั่วไปปริมาณน้ าทิ้งที่ปล่อยทิ้งจากอาคาร บ้านเรือนจะมี
ค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ (นพฤทธิ์ ทองดา และ รัชนีวรรณ เวียงวะลัย, 2558, น. 1) ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ                  
ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าทิ้งมีแต่เพียงการปล่อยน้ าซึมผ่านท่อระบายน้ าทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะของเทศบาลหรือปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง และเนื่องจากสภาพพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ติดกับแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าน่าน และคลอง
สาธารณะ การที่มหาวิทยาลัยฯ ระบายน้ าท้ิงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ า 
 จากการตรวจติดตามคุณภาพน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อปี พ.ศ.  2561 ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษที่ก าหนดว่าดัชนี
ช้ีวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่งได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี สารแขวนลอย ตะกอนหนัก ของแข็งละลายทั้งหมด ซัลไฟด์ 
ไนโตรเจน และน้ ามันและไขมัน พบว่าคุณภาพน้ าทิ้งที่สถานีสูบน้ าบริเวณโรงเรียนสาธิต (ส่วนสนามบิน) น้ าท้ิงจากหอพักบุคลากร                       
(ส่วนวังจันทน์) มีค่าบีโอดเีกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง คือ มีค่ามากกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าซัลไฟด์เกินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้ง คือ มีค่ามากกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะที่น้ าทิ้งจากสถานีสูบน้ าคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ส่วนทะเล
แก้ว) และสถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ  
(สุขสมาน สังโยคะ, 2561) หากน้ าท้ิงเหล่านี้ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 ดังนั้นการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพแหล่งน้ าจึงเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพน้ าทิ้ง ได้แก่ คุณภาพน้ าทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี ตามแหล่งปล่อยน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และการติดตามตรวจสอบหรือเฝ้าระวังคุณภาพน้ าท้ิงอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ทราบว่าบริเวณใดมีปัญหาการปนเปื้อน
ของมลพิษในน้ า ซึ่งจะน าไปสู่การค้นหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียของมหาวิทยาลัยฯ 
การป้องกันการปนเปื้อนหรือลดผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้ า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรับผิดชอบและเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสังคมอีกด้วย 
 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมีของน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง 3     

วิทยาเขต ได้แก่ ส่วนสนามบิน ส่วนวังจันทน์ และส่วนทะเลแก้ว 
2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการน้ าท้ิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจะท าการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง 3 วิทยาเขต โดยท าการเก็บ

ตัวอย่างน้ าทิ้งทั้งหมด 5 จุด ซึ่งได้แก่ 1) สถานีสูบน้ าโรงเรียนสาธิต (ส่วนสนามบิน) 2) โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว (ส่วนวังจันทน์)    
3) หอพักบุคลากร (ส่วนวังจันทน์) 4) โรงซักผ้าของโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว (ส่วนวังจันทน์) 5) สถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) ดังภาพท่ี 1 2 และ 3  

 

 

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งส่วนสนามบิน(จุดที่ 1) 
(ท่ีมา : https://google.co.th/maps/) 

 

                    
 

ภาพที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งส่วนวังจันทน์(จุดที่ 2-4)                               ภาพที ่3 จุดเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งส่วนทะเลแก้ว (จุดที่ 5) 

           (ท่ีมา : https://google.co.th/maps/)                                  (ท่ีมา : https://google.co.th/maps/) 
 
การเก็บตัวอย่างน้ าท้ิงเพื่อไปท าการวิเคราะห์คุณภาพนั้น จะเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะของ

เทศบาลและก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งแบบจ้วง (Grab sample) ซึ่งจะเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจุดละ 5 ขวด ทั้งนี้จะท าการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งในวัน
เดียวกันและช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ก่อนเก็บตัวอย่างน้ าจะท าการล้างขวดเก็บตัวอย่างด้วยน้ าตัวอย่าง 1-2 ครั้ง บรรจุน้ าให้เต็มขวด
โดยไม่ให้มีฟองอากาศ ปิดฉลาก และเติมสารเคมีลงในขวดเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งในบางดัชนีคุณภาพน้ าทิ้ง จากนั้นน าตัวอย่างน้ าทิ้ง          

https://google.co.th/maps/
https://google.co.th/maps/
https://google.co.th/maps/
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แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างน้ าทิ้งก่อนน าส่งห้องปฏิบัติการและน าตัวอย่างมาวิเคราะห์ 
หาคุณภาพน้ าที่ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตัวอย่างน้ าท้ิงที่
ถูกเก็บมาจะน ามาท าการวิเคราะห์ตัวอย่างละ 3 ซ้ า และหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ดัชนคีุณภาพน้ าท้ิงต่างๆ ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ดัชนคีุณภาพน้ าท้ิง 

ล าดับ ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ า (pH 
Meter) 

2 บีโอดี (BOD) mg/L Azide Modification 
3 สารแขวนลอย (Suspended Soilds: SS) mg/L กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre 

Filter Disc) 
4 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/L วิธีการกรวยอิมฮอฟ์ (Imhoff cone) ขนาด

บรรจุ 1,000 ลบ.ซม ในเวลา 1 ช่ัวโมง 
5 ของแข็ งละลายทั้ งหมด (Total Dissolved 

Solid: TDS) 
mg/L ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส 

ในเวลา 1 ช่ัวโมง 
6 ซัลไฟด ์(Sulfide) mg/L ไตเตรท (Titrate) 
7 ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) mg/L เจลดาห์ล (Kjeldahl) 
8 น้ ามันและไขมัน (Grease and Oil) mg/L สกัดด้วยตัวท าละลาย แล้วแยกหาน้ าหนักของ

น้ ามันและไขมัน 

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ าทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสียใน Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ ง  AHPA: American public health association, AWWA: 
American water work Association และ WPCF: Water Pollution Control Federation ร่วมก าหนดไว้ 

 
ผลการวิจัย 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้ง 3 วิทยาเขต ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะของเทศบาลและก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยท าการวิเคราะห์คุณสมบัติ               
ทั้งกายภาพและเคมี ซึ่งมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
จากการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ าทิ้งทั้ง 5 จุด พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 6.81-7.92 เมื่อน ามาหา

ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก าหนดให้น้ าท้ิงมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 5-9 พบว่าทุกจุดมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ าท้ิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เดือน ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

มิถุนายน 7.05±0.01 7.72±0.02 7.61±0.04 7.30±0.01 6.81±0.00 
กรกฎาคม 6.89±0.03 7.90±0.09 7.92±0.11 7.26±0.02 6.90±0.02 
สิงหาคม 7.13±0.02 7.58±0.03 7.38±0.02 6.87±0.02 7.81±1.71 

ค่าเฉลี่ย 7.02 7.73 7.64 7.14 7.17 
ค่าต่ าสดุ 6.89 7.58 7.61 6.87 6.81 
ค่าสูงสุด 7.13 7.90 7.92 7.30 7.81 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.12 0.16 0.27 0.24 0.55 

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ  5-9 
 

2. บีโอดี (BOD) 
จากการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดีของน้ าทิ้งทั้ง 5 จุด พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 3.00-18.50 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อน ามาหา

ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก าหนดให้น้ าทิ้งมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าทุกจุดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าบีโอดีของน้ าท้ิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เดือน BOD (มิลลกิรัม/ลิตร) 
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

มิถุนายน 14.00±2.12 3.00±1.41 15.50±3.54 8.50±4.95 5.00±1.41 
กรกฎาคม 11.00±2.12 11.00±5.66 10.50±2.12 11.50±1.41 7.50±0.42 
สิงหาคม 15.50±0.71 8.50±0.00 13.50±0.71 18.50±0.00 14.50±0.05 

ค่าเฉลี่ย 13.50 7.50 13.17 12.83 9.00 
ค่าต่ าสดุ 11.00 3.00 10.50 8.50 5.00 
ค่าสูงสุด 15.50 11.00 15.50 18.50 14.40 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 2.29 4.09 2.52 5.13 4.92 

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
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3. สารแขวนลอย (Suspended Soilds) 
จากการตรวจวิเคราะห์ค่าสารแขวนลอยของน้ าทิ้งทั้ง 5 จุด พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 4.44-83.33 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อน ามา

หาค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ              
บางขนาด (ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก าหนดให้น้ าทิ้งมีค่าสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร           
พบว่าในเดือนกรกฎาคม จุดที่ 5 สถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) มีค่าเกินมาตรฐานโดยมีค่าเฉลี่ย 
36.66±0.00 มิลลิกรัม/ลิตร และในเดือนสิงหาคม จุดที่ 2 โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว (ส่วน วังจันทน์) จุดที่ 4 โรงซักผ้าของโรงแรม
วังจันทน์ริเวอร์วิว (ส่วนวังจันทน์) และจุดที่ 5 สถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) มีค่าเกินมาตรฐานโดยมี
ค่าเฉลี่ย 38.89±18.36, 83.33±4.71, 77.78±13.47 มิลลิกรัม/ลิตร ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าสารแขวนลอยของน้ าท้ิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เดือน สารแขวนลอย (มิลลกิรัม/ลิตร) 
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

มิถุนายน 6.66±0.00 4.44±1.92 24.44±8.39 17.77±8.39 30.00±0.00 
กรกฎาคม 15.00±7.07 5.00±2.35 10.00±3.34 11.67±1.79 36.66±0.00 
สิงหาคม 13.33±4.53 38.89±8.36 10.00±3.34 83.33±4.71 77.78±13.47 

ค่าเฉลี่ย 11.66 16.11 14.81 37.59 48.15 
ค่าต่ าสดุ 6.66 4.44 10.00 11.67 30.00 
ค่าสูงสุด 15.00 38.89 24.44 83.33 77.78 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 4.41 19.73 8.34 39.73 25.88 

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

4. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
จากการตรวจวิเคราะห์ค่าตะกอนหนักของน้ าทิ้งทั้ง 5 จุด พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.10-0.30 มิลลิลิตร/ลิตร เมื่อน ามาหา

ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก าหนดให้น้ าท้ิงมีค่าตะกอนหนักไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตร/ลิตร พบว่าทุกจุดมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 ค่าตะกอนหนักของน้ าท้ิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

เดือน ตะกอนหนกั (มลิลลิิตร/ลิตร) 
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

มิถุนายน 0.10±0.00 0.10±0.00 0.20±0.00 0.10±0.00 0.10±0.00 
กรกฎาคม 0.20±0.00 0.10±0.00 0.30±0.00 0.10±0.00 0.30±0.00 
สิงหาคม 0.20±0.00 0.10±0.00 0.30±0.00 0.20±0.00 0.30±0.00 

ค่าเฉลี่ย 0.17 0.10 0.27 0.13 0.23 
ค่าต่ าสดุ 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 
ค่าสูงสุด 0.20 0.10 0.30 0.20 0.30 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.06 0.00 0.06 0.06 0.12 

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตร/ลิตร 
 

5. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid) 
จากการตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็งละลายทั้งหมดของน้ าทิ้งทั้ง 5 จุด พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 191.11-714.33 มิลลิกรัม/

ลิตร เมื่อน ามาหาค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก าหนดให้น้ าทิ้งมีค่าของแข็งละลายทั้งหมดไม่เกิน 
500 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าในเดือนสิงหาคม จุดที่ 5 สถานีสูบน้ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) มีค่าเกินมาตรฐาน
โดยมีค่าเฉลี่ย 714.33±73.99 มิลลิกรัม/ลิตร ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ค่าของแข็งละลายทั้งหมดของน้ าท้ิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เดือน ของแข็งละลายทั้งหมด (มลิลิกรมั/ลิตร) 

จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

มิถุนายน 331.11±25.02 285.55±27.75 235.55±25.02 324.44±19.24 380.00±43.59 

กรกฎาคม 206.67±4.72 258.33±7.07 237.78±19.53 191.11±3.85 396.66±0.00 

สิงหาคม 404.44±5.09 208.88±35.33 351.11±52.13 338.33±2.36 714.33±73.99 

ค่าเฉลี่ย 314.07 250.92 274.81 284.63 497.00 

ค่าต่ าสดุ 206.67 208.88 235.55 191.11 380.00 

ค่าสูงสุด 404.44 285.55 351.11 338.33 714.33 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 99.98 38.87 66.08 81.29 188.40 

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร 
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6. ซัลไฟด์ (Sulfide) 
จากการตรวจวิเคราะห์ค่าซัลไฟด์ของน้ าทิ้งทั้ง 5 จุด พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.51-2.95 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อน ามาหา

ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก าหนดให้น้ าท้ิงมีค่าซัลไฟด์ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าในเดือนมิถุนายน 
จุดที่ 5 สถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) มีค่าไม่เกินมาตรฐานโดยมีค่าเฉลี่ย 0.51±0.31 มิลลิกรัม/ลิตร   
ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ค่าซัลไฟด์ของน้ าท้ิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

เดือน ซัลไฟด์ (มิลลิกรัม/ลิตร) 
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

มิถุนายน 1.14±0.16 1.60±0.55 1.58±0.17 1.66±0.24 0.51±0.31 
กรกฎาคม 1.02±0.89 1.84±0.17 1.15±0.28 2.13±0.23 1.77±0.21 
สิงหาคม 1.89±1.64 2.86±0.40 2.95±0.14 1.97±0.58 2.31±2.08 

ค่าเฉลี่ย 1.35 2.10 1.89 1.92 1.53 
ค่าต่ าสดุ 1.02 1.60 1.15 1.66 0.51 
ค่าสูงสุด 1.89 2.86 2.95 2.13 2.31 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.47 0.67 0.94 0.24 0.92 

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

7. ไนโตรเจน (Nitrogen)  
จากการตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนของน้ าทิ้งทั้ง 5 จุด พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.00-0.70 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อน ามาหา

ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก าหนดให้น้ าท้ิงมีค่าไนโตรเจนไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าทุกจุดมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางท่ี 8  
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ตารางที่ 8 ค่าไนโตรเจนของน้ าท้ิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เดือน 
ไนโตรเจน (มิลลกิรัม/ลิตร) 

จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 
มิถุนายน 0.56±0.00 0.70±0.20 0.56±0.00 0.42±0.20 0.42±0.20 
กรกฎาคม 0.42±0.20 0.28±0.00 0.56±0.00 0.28±0.00 0.42±0.20 
สิงหาคม 0.00±0.00 0.42±0.20 0.49±0.10 0.28±0.00 0.42±0.20 

ค่าเฉลี่ย 0.33 0.47 0.54 0.33 0.42 
ค่าต่ าสดุ 0.00 0.28 0.49 0.28 0.42 
ค่าสูงสุด 0.56 0.70 0.56 0.42 0.42 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.29 0.21 0.04 0.08 0.00 

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

8. น้ ามันและไขมัน (Grease and Oil) 
จากการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ ามันและไขมันของน้ าท้ิงทั้ง 5 จุด พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-6.91 มิลลิกรัม/ลิตร  เมื่อน ามา

หาค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ                
บางขนาด (ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก าหนดให้น้ าทิ้งมีค่าน้ ามันและไขมันไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
พบว่าทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ค่าน้ ามันและไขมันของน้ าท้ิงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม 

 

เดือน น้ ามันและไขมนั (มลิลกิรัม/ลิตร) 
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

มิถุนายน 1.67±0.76 0.50±0.01 0.50±0.00 0.50±0.00 0.50±0.01 
กรกฎาคม 0.05±0.05 0.37±0.56 0.18±0.19 0.09±0.12 0.06±0.02 
สิงหาคม 0.11±0.02 0.09±0.12 0.11±0.09 6.91±1.47 0.28±0.12 

ค่าเฉลี่ย 0.61 0.32 0.26 2.50 0.28 
ค่าต่ าสดุ 0.05 0.09 0.11 0.09 0.06 
ค่าสูงสุด 1.67 0.50 0.50 6.91 0.50 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.92 0.21 0.21 3.82 0.22 

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาคุณภาพน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้ง 3 วิทยาเขต จ านวน 5 จุด จัดเป็นแหล่งก าเนิด

มลพิษจากอาคารประเภท ก. คือ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกัน           
ทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป เมื่อน าดัชนีคุณภาพน้ าทิ้งที่ตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
พบว่าดัชนีคุณภาพน้ าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดเก็บตัวอย่าง ได้แก่  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทุกจุดตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 6.81-7.92 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ า
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ก าหนดไว้ท่ี 5-9 จัดว่า “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” 

บีโอดี ทุกจุดตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 3.00-18.50 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ก าหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จัดว่า “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” 

ตะกอนหนักทุกจุดตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.10-0.30 มิลลิลิตร/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ า
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ก าหนดไว้ไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตร/ลิตร จัดว่า “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” 

ไนโตรเจน ทุกจุดตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00-0.70 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ า
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ก าหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร จัดว่า “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” 

น้ ามันและไขมันทุกจุดตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-6.91 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ก าหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จัดว่า “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” 

ดัชนีคุณภาพน้ าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
สารแขวนลอย ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 4.44-83.33 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ซึ่งก าหนดให้น้ าทิ้งมีค่าสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
โดยเกือบทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่จะมีบางจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ จุดที่ 2 โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว (ส่วน        
วังจันทน์) จุดที่ 4 โรงซักผ้าของโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว (ส่วนวังจันทน์) และในจุดที่ 5 สถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งจัดว่า“เกินเกณฑ์” 

ของแข็งละลายทั้งหมดตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 191.11-714.33 มิลลิกรัม/ลิตร ส าหรับจุดเก็บตัวอย่างน้ าส่วนใหญ่    
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ซึ่งมีค่าไม่เกิน 500 
มิลลิกรัม/ลิตร แต่จะมีบางจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ จุดที่ 5 สถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว)    
ซึ่งจัดว่า“เกินเกณฑ์” 

ซัลไฟด์ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.51-2.95 มิลลิกรัม/ลิตร โดยเกือบทุกจุดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ก าหนดไว้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจัดว่า“เกินเกณฑ์” 
 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้ง 3 วิทยาเขต จ านวน 5 จุด จะเห็นได้ว่าน้ าทิ้ง
บางจุดยังมีบางดัชนีที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น สารแขวนลอย ของแข็งละลาย และซัลไฟด์ ซึ่งถ้าปล่อยน้ าทิ้งเหล่านี้ลงสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะของเทศบาลและแหล่งน้ าสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งให้มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และจากการหาค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 วิทยาเขต จะเห็นได้ว่าน้ าท้ิงทุกจุดในทุกวิทยา
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เขตมีค่าซัลไฟด์เกินมาตรฐาน และในจุดที่ 4 โรงซักผ้าของโรงแรมวังจันทน์วิเวอร์วิว (ส่วนวังจันทน์) และจุดที่ 5 สถานีสูบน้ า           
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) มีค่าสารแขวนลอยเกินมาตรฐานดังตารางที่ 10 ซึ่งถ้าปล่อยน้ าทิ้งเหล่านี้ ลงสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะของเทศบาลและแหล่งน้ าสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มคีุณภาพน้ าท้ิงผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  
 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิงของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2563 

จุดที ่ ดัชนีคุณภาพน้ า 
pH BOD สาร

แขวนลอย 
ตะกอนหนกั ของแข็งละลาย

ทั้งหมด 
ซัลไฟด์ ไนโตรเจน น้ ามันและ

ไขมัน 
1 7.02 13.50 11.66 0.17 314.07 1.35 0.33 0.61 
2 7.73 7.50 16.11 0.10 250.92 2.10 0.47 0.32 
3 7.64 13.17 14.81 0.27 274.81 1.89 0.54 0.26 
4 7.14 12.83 37.59 0.13 284.63 1.92 0.33 2.50 
5 7.17 9.00 48.15 0.23 497.00 1.53 0.42 0.28 

ค่ามาตรฐาน
ควบคุมการ
ระบายน้ าท้ิง
จากอาคาร
ประเภท ก. 

5-9 20 
มก./ล. 

30 
มก./ล. 

0.5  
มล./ล. 

500 
มก./ล. 

1.0 
มก./ล. 

35 
มก./ล. 

20 
มก./ล. 

ปกติ ปกติ เกินเกณฑ ์ ปกติ ปกติ เกิน
เกณฑ ์

ปกติ ปกติ 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สารแขวนลอย ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 4.44-83.33 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ซึ่งก าหนดให้น้ าทิ้งมีค่าสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
โดยเกือบทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่จะมีบางจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ จุดที่ 2 โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว              
(ส่วนวังจันทน์) ซึ่งค่าสารแขวนลอยที่มีค่าสูงน่าจะมีสาเหตุมาจากซากตะกอนอินทรีย์ในบ่อพักน้ าหรือบริเวณโดยรอบที่มีปริมาณ
มากถูกชะลงมาในบ่อพักน้ า ท าให้น้ ามีค่าสารแขวนลอยสูง (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2553, น. 30-55) จุดที่ 4 โรงซักผ้าของโรงแรม
วังจันทน์ริเวอร์วิว (ส่วนวังจันทน์) ซึ่งค่าสารแขวนลอยที่มีค่าสูง น่าจะมีสาเหตุมาจากความสกปรกในน้ าที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์
ในกระบวนการซักผ้า ซึ่งได้แก่ น้ ายาปรับผ้านุ่ม เนื่องจากเป็นสารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา หากสารเหล่านี้ถูกเติมลง
ไปในปริมาณมากอาจส่งผลให้น้ ามีค่าสารแขวนลอยสูงไปด้วย (อนุสรณ์ บันลือพืช และคณะ, 2554 , น. 75-81) และในจุดที่ 5 
สถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) ซึ่งค่าสารแขวนลอยที่มีค่าสูง อาจเนื่องมาจากเศษตะกอนพวกอินทรีย์             
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตนม การผลิตน้ าประปาที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าหรือจากซากตะกอนอินทรีย์ในแหล่งน้ าหรือบริเวณ
โดยรอบที่มีปริมาณมากถูกชะลงแหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ ามีค่าสารแขวนลอยสูง (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2553 , น. 30-55)                     
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ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะดา วชิระวงศกร (2553) พบว่าคุณภาพน้ าบริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว) 
มีค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 116.66 มิลลิกรัม/ลิตร    

ของแข็งละลายทั้งหมดตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 191.11-714.33 มิลลิกรัม/ลิตร ส าหรับจุดเก็บตัวอย่างน้ าส่วนใหญ่    
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ซึ่งมีค่าไม่เกิน 500 
มิลลิกรัม/ลิตร แต่จะมีบางจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ จุดที่ 5 สถานีสูบน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส่วนทะเลแก้ว)    
ซึ่งค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมดที่มีค่าสูง คาดว่ามีสาเหตุจากความสกปรกในน้ าที่อยู่ในรูปของสารอนินทรีย์ที่เป็นไอออนบวก หรือ
ไอออนลบ เช่น Na+, Ca+และ HCO3- เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้มีค่าสูงจะส่งผลให้ค่าปริมาณของแข็งละลายมีค่าสูงตามไปด้วย 
(กาญจนาพร ค าภู่ และคณะ, 2560, น. 2627) 

ซัลไฟด์ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.51-2.95 มิลลิกรัม/ลิตร โดยเกือบทุกจุดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) ซึ่งก าหนดไว้ให้มีค่าไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุขสมาน สังโยคะ (2561) พบว่าคุณภาพน้ าทิ้งสถานีสูบน้ าโรงเรียนสาธิต (ส่วนสนามบิน) มีค่าซัลไฟด์เท่ากับ 1.45 มิลลิกรัม/
ลิตร ซึ่งค่าซัลไฟด์ที่มีค่าสูงคาดว่ามีสาเหตุมาจากสารอินทรีย์ในน้ าเมื่อมีการหมักจะท าเกิดสภาพความเป็นกรด (กาญจนาพร ค าภู่ 
และคณะ, 2560, น. 2622) ซึ่งซัลไฟดในน้ าเสียสวนมากจะมาจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยารีดักช่ันของซัลเฟตโดย
จุลชีพในน้ าเสียในสภาพที่น้ าเสียมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นกรด ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด จะหนีออกมาจากน้ าเสียท าใหเกิด
กลิ่นเหม็น รบกวนเหมือนก๊าซไขเนาจึงเรียกก๊าซนี้วาก๊าซไขเนา หากสารเหล่านี้มีค่าสูงจะส่งผลให้ค่าปริมาณซัลไฟด์สูงตามไปด้วย 
(ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข, 2553) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาคุณภาพน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทั้งปี เพื่อจะได้ทราบคุณภาพน้ าทิ้งรวมทั้งปี เพื่อใช้เป็นข้อมูล

เบื้องต้นในการจัดการน้ าท้ิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป 
 2. การบ าบัดน้ าทิ้งในส่วนสนามบินและส่วนวังจันทน์ก่อนปล่อยออกสู่ท่อน้ าทิ้งของเทศบาลนครพิษณุโลก ควรมีการเติม
อากาศให้กับน้ าท้ิงเพื่อลดค่าซัลไฟด์ เช่น ระบบการจัดการน้ าเสียโดยใช้เครื่องจักรเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนละลายน้ า ใช้กังหัน
น้ าชัยพัฒนาและแผงท่อเติมอากาศให้กับน้ าเสียตามความเหมาะสม (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2553) อีกทั้งยังควรมีการดูแลบ่อพักน้ า
โดยการสูบตะกอนในบ่อพักน้ าออกเพื่อเป็นการลดของแข็งและตะกอนหนักและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

3. ควรมีการศึกษาและทดลองเพิ่มเติมในการท าระบบบ าบัดน้ าเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
โดยการปรับปรุงคลองระบายน้ าในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์
เป็นการปลูกพืชน้ า เช่น พุทธรักษา ธูปฤาษี และหญ้าแฝก ซึ่งพืชน้ าเหล่านี้ช่วยดูดซับสารอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี (อนุสรณ์ บันลือพืช 
และคณะ, 2554) เพิ่มการไหลเวียนของน้ าและมีการเติมอากาศในบางพื้นที่เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด อีกท้ังยังเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดการน้ าเสียต่อชุมชน 
 4. ควรมีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าทิ้งเฉพาะจุดที่มีปัญหาในแต่ละวิทยาเขตก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าหรือท่อน้ าทิ้งของ
เทศบาลนครพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 

Escherichia coli และ Salmonella spp. เป็นเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่ส าคัญ เช่น ท้องร่วง และอาจรุนแรง
ถึงขั้นโลหิตเป็นพิษได้ การรักษานิยมใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อท าลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อ แต่เมื่อใช้ไปนาน ๆ เชื้อเริ่มมีการดื้อยา 
ส่งผลต่อการรักษา ต้องใช้เวลานานข้ึน เสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน และอาจท าให้การรักษาไม่ได้ผล เนื่องจากไม่สามารถหายาที่เหมาะสม
มารักษาได้ จากข้อจ ากัดของการใช้ยาปฏิชีวนะจึงมีการน าสมุนไพรมาใช้ทดแทน เพราะหาได้ตามธรรมชาติและมีผลข้างเคียงน้อย 
“คนทีสอ” (Vitex trifolia L.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการขับเสมหะ แก้โรคผิวหนัง และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเช้ือ E. coli และ Salmonella spp. ด้วยสารสกัดจากใบและผลของ         
คนทีสอ ด้วยวิธี Agar disc diffusion โดยใช้สารสกัดความเข้มข้น 1000, 500, 250 และ 125 มก./มล. ผลพบว่ามีโซนยับยั้ง
เกิดขึ้นที่ความเขม้ข้นมากกว่าหรือเท่ากับ 250 มก./มล. ข้ึนไป ขนาดของโซนยับยั้งที่ท าการทดสอบกับ E. coli และ Salmonella 
spp.    ที่ความเข้มข้น 250 มก./มล ของสารสกัดจากใบเท่ากับ 10±0.57 และ 9±0.58 มม. และสารสกัดจากผลเท่ากับ 8±1.54 
และ 9±0.58 มม. ตามล าดับ ผลการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่
สามารถฆ่าเช้ือได้ (MBC) พบว่าสารสกัดจากใบและผลของคนทีสอสามารถยับยั้งเช้ือ E. coli และเช้ือ Salmonella spp. มีค่า 
MIC เท่ากับ 125 มก./มล. และค่า MBC เท่ากับ 500 และ 250 มก./มล. ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ: ต้านแบคทีเรีย   Escherichia coli  Salmonella spp.  คนทีสอ 
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Abstract  
Escherichia coli and Salmonella spp. are an important pathogen in the digestive tract. such as diarrhea 

and can be severe to septicemia. Most often, antibiotics are used to destroy or stop the infection. But when 
used for a long time. The infection began to develop drug resistance. Affect treatment It takes longer, cost 
more and may make the treatment not effective. Because a suitable drug could cannot be found. Due to the 
limitation of antibiotic use, herbs are substituted. Because it is naturally available and has few side effects “Vitex 
trifolia L.” is a medicinal plant that has expectorant properties, cure skin disease and heal stomach ulcers. 
Therefore, the objective of the study was to test the inhibitory activity of E. coli and Salmonella spp. with leaf 
and fruit extracts of Vitex trifolia L. by agar disc diffusion method. By using extract of 1000, 500, 250 and 125 
mg/ml concentrations, results showed that inhibitory zones occurred at concentrations greater than or equal 
to 250 mg/ml or more. Inhibitory zone sizes were tested on E. coli and Salmonella spp. at 250 mg/ml 
concentrations of the extract. The leaves were 10±0.57 and 9±0.58 mm. and the fruit extract was 8±1.54 and 
9±0.58 mm., respectively. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal 
concentration (MBC). The results showed the extract from leaves and fruit were able to inhibit E. coli and 
Salmonella spp. the MIC values were 125 mg/ml. The MBC values were 500 and 250 mg/ml, respectively. 

 
Keywords: Antibacterial, Escherichia coli, Salmonella spp., Vitex trifolia L.,  

 
บทน า  

Escherichia coli และ Salmonella spp. เป็นแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่ส าคัญ เช่น โรคท้องร่วง จาก
ข้อมูลในห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (2557, น. 1) ย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ. 2550–2556) พบเช้ือ E. coli ก่อ
โรคท้องร่วง คิดเป็นร้อยละ 10.1 ของโรคที่พบทั้งหมด นอกจากน้ีเช้ือ E. coli ยังก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย เช่น 
ไส้ติ่งอักเสบ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ โลหิตติดเช้ือ ไตวายเนื่องจากติดเช้ืออย่างรุนแรง รวมทั้งการติดเช้ือในโรงพยาบาล เป็นต้น         
พิสนธิ์ จงตระกูล (2554) รายงานว่าในแต่ละปีจะมีชาวอเมริกันเข้ารับการรักษาด้วยสาเหตุการติดเชื้อ E. coli สายพันธุ์ O157:H7 
ประมาณ 2,100 คน โดยมีผู้ป่วยร้อยละ 2-7 ที่เกิดโรคแทรกซ้อนท าใหเ้ม็ดเลือดแดงแตก เกล็ดเลือดต่ า อาเจียนเป็นเลือด ขับถ่ายมี
สีด าปน ตอ่มาผู้ป่วยจะปัสสาวะไม่ออกเนื่องจากไตหยุดท างาน (ไตวายเฉียบพลัน) และมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนนีร้้อยละ 
5-10 ส่วนผู้ที่รอดชีวิตอาจมีไตวายเรื้อรังและต้องรอเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไตต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่าเช้ือ Salmonella spp. 
เป็นสาเหตุของโรคติดเช้ือจากอาหารสู่คนที่มีความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถก่อโรคติดเช้ือทั้งในระบบทางเดิน
อาหารและกระแสเลือด ซึ่งสาเหตุของการติดเช้ือมาจากการบริโภคอาหารที่มีแหล่งก าเนิดจากสัตว์ที่มี Salmonella spp. 
ปนเปื้อนอยู่ โดยเมื่อเช้ือเข้าสู่ร่างกายแล้วจะท าให้ผู้ป่วยแสดงอาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง ปวดท้อง คลื่นไส้ 
อาเจียน และอาจรุนแรงถึงขั้นโลหิตเป็นพิษได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ส่วนในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอาจติดเช้ือแต่             
ไม่แสดงอาการ แต่จะสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น ๆ ได้ จากรายงานของ Scallan et al. (2011, p. 1) พบว่ามีผู้ป่วยที่    
ติดเช้ือ Salmonella spp. ทั่วโลก ประมาณ 80.5 ล้านคน/ปี โดยสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยติดเช้ือ Salmonella spp. ที่เข้ารับการ



   

 902             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

รักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 35 และเสียชีวิต ร้อยละ 28 ของผู้ติดเช้ือท้ังหมด นอกจากนี้ยังมีการรายงานของ Van et al. (2012, 
p. 2) ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีผู้ป่วยเนื่องจากการติดเช้ือ Salmonella spp. ประมาณ 22.8 ล้านคน/ปี และมี
ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณปีละ 37,600 คน  

โดยปกติแล้วการรักษาโรคที่เกิดจากเช้ือ E. coli และ Salmonella spp. จะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ แต่จะใช้ในผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรงเพื่อเป็นการยับยั้งเช้ือโรค ซึ่งในระยะแรก ๆ ยาปฏิชีวนะสามารถท าลายหรือยับยั้งการเจริญของเช้ือโรคได้ดี แต่เมื่อ
ใช้ไปนานๆ เชือ้เริ่มมีการดื้อยา สง่ผลกระทบต่อการรักษาในผู้ป่วย ท าใหต้้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานข้ึน เสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน 
และอาจท าให้การรักษาไม่ได้ผลเนื่องจากไม่สามารถหายาที่เหมาะสมได้ (พรเพ็ญ และคณะ, 2550, น. 51-52) ซึ่งสอดคล้องกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (2557, น. 2) ที่ได้รายงานไว้ว่าพบเชื้อ E. coli มีการดื้อต่อยาในกลุ่ม extended-spectrum 
cephalosporins ร้อยละ 3.0 โดยการสร้างเอนไซม์ extendedspectrum β-lactamase (ESBL) ของเช้ือก่อโรคท้องร่วงขึ้นมา 
ดังนั้นในขั้นตอนและวิธีการรักษาโรคควรมียาที่สามารถป้องกันหรือยับยั้งเช้ือ E. coli และ Salmonella spp. ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา เมื่อจ าเป็นต้องใช้ยาในการรักษาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีของผู้เข้ารับการรักษาโรค                 
ในปัจจุบนัมีการใช้สมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกันอย่างแพร่หลาย เพราะสมุนไพรเป็นสิ่งท่ีหาได้ตามธรรมชาติและ
มีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย ซึ่ง “คนทีสอ” (Vitex trifolia L.) เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดย 
คนทีสอเป็นพืชไม้พุ่ม มีกลิ่นหอมทั้งต้น เกิดตามป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด (ฐานข้อมูลสมุนไพร, 2553) ซึ่ง
ใบมีสรรพคุณในการบ ารุงธาตุในร่างกาย ขับเสมหะ แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ฆ่าเช้ือรา กลากเกลื้อน ล าต้นใช้เป็นยาแก้ลม ขับเสมหะ 
ผลใช้เป็นยาขับเสมหะ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร รักษาโรคเอดส์ รากใช้เป็นยาขับประจ าเดือนของสตรี รักษาโรคตับ (ธีรยุทธ์ 
และคณะ, 2563, น. 2) Dhanya et al. (2012, p. 124-129) ได้รายงานว่าในสารสกัดจากใบคนทีสอมีสารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
มนุษย์มากมาย เช่น คาร์โบไฮเดรต ฟลาโวนอย โปรตีน แทนนิน ไฟโตสเตอรอล และกลุ่มของน้ ามันหอมระเหย ซึ่งมีการใช้ส่วนต่าง 
ๆ ของต้นคนทีสอมาใช้รักษาอาการต่าง ๆ ได้ เช่น ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ไข้ ยาประเภทยาหอม ยาขับปัสสาวะ และขับระดู ช่วยลด
อาการซึมเศร้าหรือนอนไม่หลับ ช่วยสมานแผล และรักษาอาการอักเสบ สอดคล้องกับ ธาตรี ผดุงเจริญ และสุชาดา สุขหร่อง 
(2552, น. 18) ที่ได้รายงานไว้ว่าสารสกัดของใบคนทีสอมีฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย และสารสกัดของล าต้นในสารกลุ่มฟลาโวนอย 
(flavonoids) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ และใกล้เคียงกับ  วลีรัตน์ ทองรักษ์ (2553, น. 2) ที่รายงานว่า                
สารสกัดที่ความเข้มข้น 6 เปอร์เซ็นต์สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค                    
แอนแทคโนสได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน าสารสกัดจากใบและผลของคนทีสอ (Vitex trifolia L.) มาทดสอบเพื่อทดสอบฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรีย E. coli และ Salmonella spp. โดยวิธี Agar disc diffusion ซึ่งหากสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือดังกล่าวได้ 
อาจจะน าไปสู่การผลิตเป็นยาสมุนไพรที่เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อไปได้ 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella spp. ของสารสกัดจากใบและผลของคนทีสอ 
(Vitex trifolia L.) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1. การสกัดสารสกัดหยาบจากพืช 
   โดยน าใบและผลสดของคนทีสอล้างท าความสะอาด บดหรือหั่นให้เป็นช้ินเล็ก ๆ น าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง และบดให้ละเอียด น าตัวอย่างสมุนไพรที่บดแล้ว หนักชนิดละ 200 กรัม แช่ในตัวท าละลายเอทานอล 
600 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1 : 3) เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปกรองด้วยผ้าขาวบางและกระดาษกรอง Whatman No.0 
ตามล าดับ แล้วน าส่วนที่กรองได้ไประเหยด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator) ทีอุ่ณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
เพื่อเอาสารที่เป็นตัวท าละลายออก โดยท าการระเหยจนกว่าจะได้สารทีข่้นหนืดและท าให้แห้งด้วยเครื่องอบแห้งเยือกแข็ง (Freeze 
dryer) น าสารที่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการทดลองต่อไป  

2. การเตรียมเชื้อที่ใช้ทดสอบ 
    ท าการเพาะเช้ือ E. coli และ Salmonella spp. บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Muller Hinton Broth (MHB) บ่มที่อุณหภูมิ 

35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง จากนั้นปรับความขุ่นของเช้ือในน้ าเกลือปราศจากเช้ือให้เท่ากับ 0.5 McFarland 
standard (108 CFU/mL) และวัดความขุ่นด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ 600 นาโนเมตร 

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Agar disc diffusion 
    ท าการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ (Nutrient agar) ในจานเพาะเลี้ยง ใช้ไม้พันส าลีที่ปราศจากเช้ือชุบแบคทีเรียที่ปรับ

ความขุ่นไว้โดยมีปริมาณเช้ือประมาณ 105-107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ท าการ swab เช้ือให้ทั่วบนผิวอาหารเลี้ยงเช้ือ แล้ววาง
แผ่นกระดาษกรอง (paper disc) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อจานละ 2 ต าแหน่ง จากนั้นหยด
สารสกัดความเข้มข้น 1000, 500, 250 และ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ลงบนแผ่นกระดาษกรองต าแหน่งละ 10 ไมโครลิตร รวมทั้ง
หยดตัวท าละลายนั้นๆ เพื่อเป็นตัวควบคุม บ่มเลี้ยงเช้ือที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง แล้วน ามาวัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง (inhibition zone) โดยหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

4. การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration; MIC) 
    ในการทดสอบนี้จะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว (Trypticase soy broth; TSB) โดยน าเชื้อที่ได้จากการเพาะเช้ือจาก

ข้อ 2 มาหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย โดยเตรียมสารสกัดให้มีความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร จากนั้นเจือจางความเข้มข้นลงเป็นล าดับส่วน ดังนี้ 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.625, 7.8125, 3.90625, 
1.953125 และ 0.976564 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุมแบบลบ (positive control) คือหลอดที่มีอาหาร
เลี้ยงเช้ือเพียงอย่างเดียวไม่มีสารสกัดใดๆ ทั้งนั้น แล้วเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ลงไปในทุกหลอด ๆ ละ 1 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ช่ัวโมง จากนั้นให้สังเกตหลอดที่มีความเข้มข้นต่ าสุดที่ไม่พบการเจริญของเช้ือ (สังเกตอาหาร
เลี้ยงเช้ือในหลอดไม่ขุ่น) หลอดนี้เป็นค่า MIC บันทึกหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

5. การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าได้เชื้อ (Minimal bactericidal concentration; MBC) 
    จากการหาค่าความเข้มข้นต่ าที่สุดที่ท าให้เช้ือไม่เจริญในอาหารเหลวในข้อ 4 สามารถน ามาหาค่า MBC ได้ โดยน า

หลอดที่ผ่านการทดสอบจากการหาค่า MIC ที่ไม่มีความขุ่นทุกหลอด ไปท าการกระจายเช้ือในจานเพาะเช้ือ (spread plate)                 
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ (trypticase soy agar; TSA) ความเข้มข้นของสารสกัดต่ าสุดที่สามารถฆ่าเช้ือได้จะไม่พบการเจริญของเชื้อบน
อาหารเลี้ยงเช้ือ  
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6. สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบและผลของคอทีสอ ด้วยวิธี Agar disc diffusion พบว่า สารสกัด
จากใบคนทีสอที่ระดับความเข้มข้น 1000, 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้งเช้ือ        
E. coli เฉลี่ยเท่ากับ 18±0.58, 10±0.29 และ 10±0.57 มิลลิเมตร ตามล าดับ สารสกัดจากผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18±0.29, 
10±0.58  และ 8±1.54 มิลลิเมตร ตามล าดับ การทดสอบการยับยั้งเช้ือ Salmonella spp. สารสกัดจากใบมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโซนยับยั้งเท่ากับ 16±1.53, 10±0.58 และ 9±0.58 มิลลิเมตร ตามล าดับ สารสกัดจากผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14±0.58, 
10±0.28 9±0.58 มิลลิเมตร ตามล าดับ สารสกัดจากใบและผลคนทีสอที่ระดับความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่สามารถ
ยับยั้งเช้ือ E. coli และเชื้อ Salmonella spp. ได้ (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบและผลคอทีสอ ด้วยวิธ ีAgar disc diffusion 

ชนิดของแบคทีเรีย 

ขนาดโซนยับยั้ง (มิลลิเมตร) 

1000 มก./มล. 500 มก./มล. 250 มก./มล. 125 มก./มล. 

ใบ ผล ใบ ผล ใบ ผล ใบ ผล 
 E. coli 18±0.58 18±0.29 10±0.29 10±0.58 10±0.57 8±1.54 0±0.00 0±0.00 
Salmonella spp. 16±1.53 14±0.58 10±0.58 10±0.28 9±0.58 9±0.58 0±0.00 0±0.00 

 
เมื่อทราบผลการทดสอบว่าสารสกัดจากใบและผลของคนทีสอนั้นสามารถยับยั้งเช้ือเหล่านี้ได้ จึงได้ท าการศึกษาต่อ เพื่อ

หาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเช้ือได้ (MBC) โดยการ
เตรียมสารสกัดให้มีความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เจือจางความเข้มข้นลงเป็นล าดับส่วน ดังนี้ 1000, 500, 250, 125, 
62.5, 31.25, 15.625, 7.8125, 3.90625, 1.953125 และ 0.976564 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในทุกหลอด 
ๆ บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ช่ัวโมง สังเกตุการเจริญของเช้ือโดยดูความขุ่นของแต่ละหลอด จากนั้นน า
สารละลายในหลอดที่ผ่านการทดสอบหาค่า MIC ที่ไม่พบการเจริญของเช้ือ ไปกระจายเช้ือในจานอาหาร เพื่อหาค่า MBC โดย
สังเกตการณ์เจริญของเช้ือ ผลการศึกษาพบว่า ค่า MIC ของสารสกัดจากใบและผลคนทีสอที่มีต่อเช้ือ E. coli และ Salmonella 
spp. เท่ากับ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC ของสารสกัดจากใบและผลคนทีสอที่มีต่อเช้ือทั้งสองชนิดนี้ได้ เท่ากับ 250 
และ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2 และ 3)  
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ตารางที่ 2  ผลของค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli และ Salmonella spp. จากสารสกัดใบและ 
              ผลของคอทีสอ 

ความเข้มขน้ของสารสกัด 
(มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตร) 

ใบ ผล 
E. coli Salmonella spp. E. coli Salmonella spp. 

1000 - - - - 
500 - - - - 
250 - - - - 
125 - - - - 
62.5 + + + + 

 
ตารางที่ 3 ผลของค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ E. coli และ Salmonella spp. จากสารสกัดใบและผลของคอทีสอ 

ความเข้มขน้ของสารสกัด 
(มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตร) 

ใบ ผล 
E. coli Salmonella spp. E. coli Salmonella spp. 

1000 - - - - 
500 - - - - 
250 - + - + 
125 + + + + 

หมายเหตุ :   - = ไม่พบการเจริญของเชื้อ E. coli หรือ Salmonella spp. ได้ 
     + = พบการเจริญของเชื้อ E. coli หรือ Salmonella spp. ได้ 
 

ดังนั้นสารสกัดจากใบและผลของคอทีสอสามารถยับยั้งหรือฆ่าเช้ือเช้ือแบคทีเรีย E. coli และ Salmonella spp. ได้ซึ่ง
สอดคล้องกับ Geetha et al. (2004, p. 30-32) ที่ได้น าสารสกัดจากใบคอทีสอมาทดสอบการยับยั้งเช้ือ Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes และ Klebsiella pneumoniae โดยสกัดในตัวท าละลาย
ที่แตกต่างกัน คือ ปิโตรเลียมอีเทอร์ คลอโรฟอร์ม เมทานอล และน้ า จากนั้นปรับความเข้มข้นของสารสกัดจากใบคอทีสอ ดังนี้ 
100, 50, และ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบคอทีสอที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
ในตัวท าละลายคลอโรฟอร์มสามารถยับยั้งเชื้อ Pseudomonas aeruginosa, และ Klebsiella pneumoniae ได้ดี และในตัวท า
ละลายน้ า สามารถยับยั้งเช้ือ Staphylococcus aureus ได้ดีเช่นกัน ส่วนความเข้มข้นท่ีระดับ 50 และ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ไม่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้ และยังสอดคล้องกับ Kannathasan et al. (2011, p. 645-648) ที่ได้ศึกษาฤทธิ์การต้าน
แบคทีเรียของสารสกัดจากใบคอทีสอ 5 ชนิด คือ V. altissima, V. diversifolia, V.negundo, V. peduncularis และ V. trifolia 
โดยใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลาย และทดสอบความสามารถในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย ด้วยวิธีการแพร่กระจายของสารผ่าน
กระดาษกรอง จากการศึกษาพบว่า สารสกัดจากใบคอทีสอ ชนิด V. peduncularis สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้สูงสุด             
ที่ 22.600 ± 0.755 มิลลิเมตร และสารสกัดจากใบคอทีสอ ชนิด V. negundo สามารถยับยั้งเ ช้ือแบคทีเรียได้น้อยสุดที่  
7.920±0.917 มิลลิเมตร และยังพบว่าสารสกัดของใบคอทีสอที่ระดับต่ ากว่า 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่สามารถยับยั้งเช้ือ
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แบคทีเรียบางชนิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐชา พัฒนา, นินนาท์ จันทร์สูรย์, เกษม ตั้นสุวรรณ และ สาวิตรี อินทรพันธ์ (2557,               
น. 169) ที่ได้ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus ในสารสกัดหยาบของใบคนทีสอทะเล โดยการทดสอบฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการ disc diffusion ที่ระดับความเข้มข้น 20, 40 และ 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดหยาบทุกความ
เข้มข้นไม่สามารถยับยั้งเชื้อทั้งสองชนิดได้  
 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคที เรียของสารสกัดจากใบและผลคนทีสอ พบว่า สามารถยับยั้งเ ช้ือ E. coli และ 

Salmonella spp. ได้ โดยค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือได้ (MIC) เท่ากับ 125 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเช้ือได้  (MBC) เท่ากับ 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ซึ่งใน
อนาคตข้างหน้าอาจจะน าสารสกัดจากใบและผลคนทีสอไปใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาโรค และเพื่อเกิด
ประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์  เพื่อออกแบบและจัดท าระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ส าหรับนักศึกษา                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อศึกษาคุณภาพระบบจองห้องปฏิบัติการ
ออนไลน์ วิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ออกแบบและจัดท า
ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ แบบประเมินหาคุณภาพของระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ซึ่งแบบประเมินทั้ง 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ก่อนน าไป
เก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้อง 30 
คน ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 คนและ
ทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อจ านวน 3 คน พบว่า มีคุณภาพดีมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยด้านเนื้อหารวมเท่ากับ 4.52 และได้คะแนน
เฉลี่ยด้านเทคนิคการผลิตสื่อรวมเท่ากับ 4.73 และผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในภาพรวมของการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์นี้พบว่าได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.61 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.09 ของความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ: ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ระบบจองห้อง ห้องปฏิบัติการออนไลน์    
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Abstract  
The objectives of this research were to design and develop the online laboratory reservation system 

for engineering students at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, evaluate the quality of the online 
laboratory reservation system, and to study student's satisfaction with online laboratory reservation system. 
Tools used in this research consist of the online laboratory reservation system, online laboratory reservation 
system's evaluation forms, and online laboratory reservation system's satisfaction survey forms. Both evaluation 
forms were validated by three specialists before proceeding to the data collection process. The sample group 
was selected via Cluster Random Sampling method total number of 30 students. The results from the 
development of the online laboratory reservation system's evaluation by three academic specialists and three 
media production specialists showed the total score in contents of 4.52 and in media production techniques 
of 4.73, indicating that the online laboratory reservation system's evaluation in contents and media production 
techniques were at a very good level. The results from online laboratory reservation system's satisfaction from 
a group of 30 student samples on the whole also showed the average value of 4.61 with a standard deviation 
of 0.09, indicating that the satisfaction was at a most satisfied level. 
 

Keywords: online laboratory reservation system, reservation system, online laboratory 

 
บทน า  

ปัจจุบันความต้องการในการใช้งานห้องปฏิบัติการของนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยี               
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีจ านวนมากขึ้น ส่งผลท าให้มีปัญหาในการจองห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะการจอง
ห้องปฏิบัติการที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งหน่วยงานหรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการไม่สามารถตรวจสอบการจองห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากไม่มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจองห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องท าการเปิดแฟ้มเอกสารเพื่อตรวจสอบการจอง
ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาที่มาขอใช้บริการนั้นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันและช่วงเวลาที่มาขอใช้บริการใช้ได้หรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การจองห้องปฏิบัติการในแต่ละครั้งมีขั้นตอนท่ีการจองซ้ าซ้อนกัน ไม่สามารถตรวจสอบวันและเวลาได้ล่วงหน้า 

ธนากร หมื่นหลุบกุง (2559, น. 365) ได้ท าการวิจัย “ระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” พบว่า การท างาน
ของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ล้วนต้องมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวางแผน
งานกิจการขององค์กรด้วยกัน ทัง้นั้นจึงต้องใช้สถานท่ีในการประชุม สัมมนาจัดกิจกรรม ตลอดจนงานรื่นเริงต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มี
การจัดเตรียมห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ด้วยการโทรไปแจ้งหรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบให้บันทึกวันเวลา 
สถานท่ี ลงในสมุดเพื่อจอง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดเจ้าหน้าที่อาจงานยุ่งจนลืมบันทึกลงในสมุด หรือเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ต้องรอ
เจ้าหน้าที่ มีการบันทึกที่ซ้ าซ้อนกัน ยกเลิกแล้วไม่ได้แจ้ง ใช้งานเกินเวลาที่ก าหนด ซึ่งการใช้สมุดในการจองแต่ละครั้ง เกิดความไม่
สะดวกต่อการตรวจสอบแก้ไขหรือยกเลิก เพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงกลุ่มเดียวท่ีบันทึกการจองห้องประชุมส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการจองห้องประชุมจึงยากต่อการใช้งาน  
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีแนวความคิดที่จะ “พัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” เพื่อช่วยลดความการจองซ้ าซ้อนในการจอง
ห้องปฏิบัติการ ช่วยอ านวยความสะดวกและช่วยบริหารจัดการตามความต้องการของนักศึกษา โดยระบบที่ผู้วิจัยได้ท าการ
พัฒนาขึ้นมาจะสามารถช่วยท าให้นักศึกษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง               
ที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการสามารถจองห้องปฏิบัติการผ่านเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์ Smart Device ได้ทุก
ประเภท โดยระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ จะเป็นการท างานแบบรายงานผลการจองได้ทันที (Real Time) เมื่อมีผู้ใช้งานท า
การจองห้อง ท าให้การจองห้องปฏิบัติการมีความสะดวก และรวดเร็ว ท าให้ไม่เกิดปัญหาการจองห้องปฏิบัติการที่มีความซ้ าซ้อนกัน 
ในการใช้งานระบบการจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ นักศึกษาจะสามารถท าการจองล่วงหน้ารวมทั้งยังก าหนดวันและช่วงเวลาใน
การเข้าไปใช้งานห้องปฏิบัติการ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาคุณภาพระบบจองหอ้งปฏิบัติการออนไลน์  
2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน ์
3. เพื่อออกแบบและจัดท าระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ส าหรบันักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
 

กรอบแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบแนวความคิดหลักการออกแบบเว็บไซต์ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ในการจัดท า

ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
โดยใช้กรอบแนวความคิดของ จักรพงษ์ เจือจันทร์ (2543) ซึ่งหลักการออกแบบเว็บไซต์มีดังนี้ 

   1) ความเรียบง่าย คือ การสื่อสารของเนื้อหาถึงผู้ใช้งาน โดยผู้ออกแบบต้องท าการจ ากัดองค์ประกอบและเสริม 
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอภายในเว็บไซต์ และท าการเลือกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นเท่าน้ัน 

   2) ความสม่ าเสมอ คือ ผู้ออกแบบต้องท าการออกแบบเว็บไซต์ให้มีลักษณะและรูปแบบเดียวกันท้ังเว็บไซต์ 
   3) ความเป็นเอกลักษณ์การออกแบบ คือ ผู้ออกแบบต้องค านึงถึงลักษณะขององค์กรเป็นหลัก 
   4) ระบบเนวิเกช่ัน คือ ผู้ออกแบบต้องท าการออกแบบให้ผู้ใช้งานใช้ได้สะดวก 
   5) การใช้งาน คือ ผู้ออกแบบต้องท าการออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากท่ีสุด 
   6) เนื้อหา คือ ผู้ออกแบบต้องท าการจัดเตรียมเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่

ถูกต้อง 
2. กรอบแนวความคิดด้านความพึงพอใจ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ Parasuraman (1985, p. 41-50)  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ช้ันปีที่ 1 ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ LAB Robotics and AI จ านวน 60 คน (มีนักศึกษาจ านวน 2 ห้อง ห้องละ 30 คน 
ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการนี้) 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ช้ันปีท่ี 1 ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ LAB Robotics and AI โดยผู้วิจัยได้ท าเลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จ านวนนักศึกษา 1 ห้อง 30 คน (Gall, Brog & Gall, 1996) 
  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างแบบประเมินคุณภาพของระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ผู้วิจัยได้น าแบบ
ประเมินคุณภาพของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) และจากหนังสือหลักการวิจัยทางการศึกษาของ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ 
(2543) มาปรับปรุงให้เข้ากับรูปแบบของการประเมินคุณภาพ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสื่อและทางด้านเนื้อหา ใน
การออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ซึ่งมีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต
สื่อ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

   1) เว็บไซต์ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน ์
   2) แบบประเมินคุณภาพของระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ 
   3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์  
วิธีวิจัย 
1. การพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น า Software เฟรมเวิร์คระบบจองห้อง

ประชุม E-Booking ของคชสาร เว็บ เฟรมเวิร์ค (Kotchasan Web Framework) ซึ่ งเป็น Software ประเภท freeware                   
ที่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดในการสร้างระบบจองห้องในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งประสิทธิภาพเบื้องต้นของระบบจองห้องปฏิบัติการ
ออนไลน์ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดท าข้ึนมีดังต่อไปนี ้

   1) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ รองรับได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   2) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ รองรับการใช้งานบนมือถือ (Responsive) 
   3) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ตรวจสอบห้องว่างอัตโนมัติ 
   4) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ สามารถจองในช่วงเวลาต่อเนื่องได้ เพื่อความสะดวกในการกรอกเวลาจองไม่ต้อง

กรอกเป็น 01 นาที เช่น 8:00-9:00 และ 9:00-10:00 
   5) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ เพิ่มตัวเลือกการแก้ไขการจองส าหรับผู้ดูแล เพื่ออนุมัติหรือแก้ไขรายละเอียด              

ให้สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา  
   6) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ สามารถเลือกได้ว่าจะให้จองแล้วอนุมัติเลยหรือจองแล้วต้องรออนุมัติ 
   7) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ หากมีการแก้ไขรายละเอียดในการจอง

อัตโนมัติ 
   8) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ แสดงรายการจองในรูปแบบของปฏิทินและแสดงรายการห้องทั้งหมดโดยไม่ต้อง

เข้าระบบก่อน 
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   9) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ต้องมีการอนุมัติการจองก่อนถึงจะสมบูรณ์ ผู้อนุมัติสามารถเป็นสมาชิกคนใดก็ได้
และสามารถอนุมัติได้ทุกรายการ 

   10) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ สามารถแจ้งเตือนการจองผ่านอีเมลของผู้จองและอีเมลของผู้อนุมัติ 
   11) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ หากไม่ต้องการให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนการจองระบบสามารถระงับการส่งอีเมล

แจ้งเตือนได้ 
   12) ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ แสดงรายการจองในรูปแบบของปฏิทิน 
2. ผังขั้นตอนการใช้งานระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งานระบบจองห้องเป็นครั้งแรกนั้นนักศึกษาต้องท า

การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้งานได้ท าการเข้าสู้ระบบเป็นที่เรียบร้อยระบบจะน าทางเข้าสู่หน้าหลัก โดยหน้าหลักจะ
แสดงเป็นปฏิทินท่ีมีการจองเข้ามาในระบบ ซึ่งข้ันตอนและวิธีการจองภายในระบบแสดงดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงผังขั้นตอนการใช้งานระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน ์

สมัครสมาชิก 

เข้าสู่ระบบ 

หน้าหลัก 

รายการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ออกจากระบบ 

ช่ือห้องปฏิบัติการ จองห้องปฏิบัติการ รายการจองของฉัน 

1. ห้องปฏิบัติการ Robotics 1 ตึก HM 
2. ห้องปฏิบัติการ Robotics 2 ตึก HM 
3. ห้องปฏิบัติการ Robotics 3 ตึก HM 
4. ห้องปฏิบัติการ Robotics 4 ตึก E12  

 

1. แสดงล าดับรายการ 
2. ใช้ส าหรับ  
3. ผู้ขอใช้  
4. สถานะการอนุมัติ   

 

1. ชื่อห้อง และ จ านวนผู้เข้าใช้ 
2. หัวข้อ 
3. ชื่อผู้จอง และ เบอร์โทรศัพท์ 
4. ใช้ส าหรับ (ฝึกปฏิบัติงาน การเรียนการสอน หรือ ประ
ชุ่มกลุ่ม) 
5. ผู้ขอใช้ (นักศึกษา  อาจารย์ หรือ บุคคลทั่วไป) 
6. วันเวลาในการขอใช้บริการ 
7. วันเวลาสิ้นสุดขอใช้บริการ 
8. อุปกรณ์ 
9. อื่นๆ 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างแสดงหนา้เว็บไซต์ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน ์

 

 
ภาพที่ 3 สแกน QR Code เพื่อเขา้ชมเว็บไซตร์ะบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน ์
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3. การด าเนินการทดลอง 
   1) น าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคนิคผลิตสื่อ 3 คน เพื่อให้พิจารณาและให้ความ
อนุเคราะห์ในการเป็นที่ปรึกษาในงานวิจัย 

   2) น าแบบประเมินหาคุณภาพของระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองด้าน ด้านละ 3 คน ท าการ
ประเมินและให้ความคิดเห็น 

   3) ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ท่ีใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ จ านวน 30 คน (มีนักศึกษาจ านวน 2 ห้อง ห้องละ 30 คน) 

   4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ไปให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าการ
ประเมิน 

   5) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งแบบสอบถามได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดหัวข้อที่จะท าการประเมินตามวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย ซึ่งแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

   ส่วนที่ 1 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน และทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อจ านวน 3 คน ซึ่ง
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบมาตราประเมินค่า (rating scale) แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ และ
เกณฑ์การจัดค่าระดับค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ตามหลักทฤษฎีของ ลิเคิร์ท (Likert, 1932) 

   ส่วนที่ 2 การใช้เกณฑ์การตีความหมายของข้อมูลจากผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน และ
ทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อจ านวน 3 คน โดยการน าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินมาค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยตามหลักของ เบสท์ 
(Best, 1977) 

   ส่วนที่ 3 การประเมินระดับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณค่า

หรือระดับความคิดเห็นด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
   ส่วนที่ 4 การใช้เกณฑ์การตีความหมายของข้อมูลจากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้เกณฑ์การ

ตีความหมายของข้อมูลจากการประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพื่อใช้ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว, 2535) 

5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้
อยู่ในรูปแบบของตาราง เพื่อจัดระเบียบและแยกแยะส่วนต่างๆและหาค าตอบของการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
จากนั้นท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหาจ านวน 3 

คน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยด้านเนื้อหารวมเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.20 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพ
ของระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ด้านเนื้อหามีคุณภาพในระดับดีมาก โดยผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

(�̅�) SD ความหมาย 

เนื้อหาในเว็บไซต์ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน ์ 4.26 0.26 ด ี
เนื้อหาในปฏิทินการจองห้องปฏิบตัิการออนไลน ์ 4.46 0.07 ด ี

เนื้อหาในรายละเอียดการจองห้องปฏิบัติการออนไลน ์ 4.85 0.26 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา 4.52 0.20 ดีมาก 

 
 ส าหรับผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
จ านวน 3 คน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยด้านเทคนิคการผลิตสื่อรวมเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.25 แสดงว่า              
ผลการประเมินคุณภาพของระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพในระดับดีมาก โดยผลการ
ประเมินแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคนิคการผลิตสื่อจ านวน 3 คน 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

(�̅�) SD ความหมาย 

การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ฯ 4.63 0.29 ดีมาก 
ความเหมาะสมองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ฯ 4.47 0.58 ด ี
การเช่ือมโยงลิงค์ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ฯ 5.00 0.00 ดีมาก 
การใช้งานเว็บไซต์ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ 4.81 0.14 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 4.73 0.25 ดีมาก 
 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

ในภาพรวมของการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์นี้พบว่าได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 
0.09 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

�̅� SD แปลผล 
1. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ระบบจองห้อง    
1.1 การออกแบบเว็บไซต์ทั้งภาพและกราฟฟิกมคีวามสวยงาม 4.80 0.41 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.2 การออกแบบขนาดและตัวอักษรมีความสวยงาม 4.53 0.51 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.3 การออกแบบเมนูและปุม่กดตา่ง ๆ มีความสวยงาม 4.50 0.51 ความพึงพอใจมาก 
1.4 การออกแบบตารางปฏิทินการจองมีความสวยงาม 4.47 0.51 ความพึงพอใจมาก 
1.5 การออกแบบรายการจองมีความสวยงาม 4.40 0.50 ความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.54 0.20 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ด้านองค์ประกอบต่าง ๆภายในเว็บไซต์    
2.1 ความเหมาะสมของการใช้สีภายในเว็บไซต์ฯ 4.60 0.50 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษรภายในเว็บไซต์ฯ 4.50 0.51 ความพึงพอใจมาก 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรภายในเว็บไซตฯ์ 4.33 0.48 ความพึงพอใจมาก 
2.4 ความเหมาะสมของสตีัวอักษรภายในเว็บไซต์ฯ 4.67 0.48 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
2.5 ความเหมาะสมของขนาดตารางปฏิทินภายในเว็บไซต์ฯ 4.57 0.50 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.53 0.21 ความพึงพอใจมากที่สุด 
3. การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ฯ    
3.1 การเชื่อมโยงลิงค์เมนตู่าง ๆ ถกูต้อง 4.83 0.38 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.2 การเช่ือมโยงลิงค์ตารางปฏิทนิในแต่ละเดือนถูกต้อง 4.87 0.35 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.3 การเช่ือมโยงลิงค์รายการจองของผู้ใช้งานถูกต้อง 4.67 0.48 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.4 การเช่ือมโยงลิงค์รายการจองถูกต้อง 4.73 0.45 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.5 การเช่ือมโยงลิงค์ตารางรายละเอียดการจองห้องถูกต้อง 4.57 0.50 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.73 0.19 ความพึงพอใจมากที่สุด 
4. การใช้งานเว็บไซต์ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน ์    
4.1 การสมัครสมาชิกสามารถสมคัรได้ง่าย 4.43 0.50 ความพึงพอใจมาก 
4.2 การเข้า-ออก ระบบสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว 4.70 0.47 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4.3 การกรอกข้อมูลรายละเอียดสามารถกรอกได้ง่าย 4.57 0.50 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4.4 การดูปฏิทินในแต่ละเดือนมองดูได้ชัดเจนและเข้าใจ 4.77 0.43 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4.5 การดูข้อมูลรายการจอง (ของผู้ใช้งาน) สามารถดไูด้ง่าย 4.63 0.49 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.62 0.22 ความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ 4.61 0.09 ความพึงพอใจมากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 
การประเมินคุณภาพของระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ± 0.20 ส่วนคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้เฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ± 0.25 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์  ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.61 ± 0.09 คิดเป็นร้อยละ 92.33 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่ใช้ ระบบจอง
ห้องปฏิบัติการออนไลน์จะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาในการจองห้องปฏิบัติการ ที่ส าคัญที่สุดคือการใช้งานห้องปฏิบัติการจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับนักศึกษาที่จะมีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ในการใช้ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ เมื่อ
น ามาพิจารณาในแต่ละหัวข้อ พบว่า ในส่วนของการเช่ือมโยงลิงค์ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ± 0.16 รองลงมาคือ การใช้งานเว็บไซต์ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ± 0.09
และการใช้งานที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ± 0.21 
ตามล าดับ ในการพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ผู้วิจัยได้น า Software เฟรมเวิร์คระบบจองห้องประชุม E-Booking 
ของคชสาร เว็บ เฟรมเวิร์ค (Kotchasan Web Framework) เป็น Software ประเภท freeware ในงานวิจัยระบบจองห้อง
ออนไลน์ที่สร้างขึ้นยังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งผู้วิจัยยังได้มีการ
สอบถามการใช้งานกับนักศึกษาเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการแก้ไขและปรับปรุงซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การออกแบบตารางปฏิทิน จากการสอบถามการใช้งานของนักศึกษาพบว่า การออกแบบตางรางปฏิทินเมื่อ
ดูผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊ก สามารถใช้งานได้ง่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้งานในอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เนื่องมาจาก
ตารางปฏิทินมีขนาดเล็กมาก ต้องท าการซูมเพื่อขยายดูข้อมูลในตารางปฏิทิน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับขนาดของตารางปฏิทิน
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นข้อมูลต่าง ๆ ในตารางปฏิทินได้ง่าย 

ประเด็นที่ 2 ขนาดตัวอักษร จากการสอบถามการใช้งานของนักศึกษาพบว่า ขนาดตัวอักษรมีขนาดที่เล็กมากเมื่อใช้งาน
ในอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ท าให้มีความล าบากในการอ่านจ าเป็นต้องท าการซูมเพื่ออ่านข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน า
ข้อมูลที่ได้น าไปปรับแก้ไขขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือให้ง่ายต่อการอ่าน 

ประเด็นที่ 3 การเชื่อมโยงลิงค์ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ จากการสอบถามการใช้งานของ
นักศึกษา พบว่า ปุ่มกดที่ท าการเช่ือมโยงลิงค์ต่าง ๆ มีขนาดเล็กมากเมื่อใช้งานในอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ทุกครั้งที่จะกดปุ่มจ าเป็นต้อง
ท าการซูมเพื่อให้ง่ายต่อการกดปุ่ม ซึ่งไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา ช่ืนอารมณ์ (2562, น. 70-79) ได้ท าการพัฒนาระบบ
จองเวลาใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ให้บริการมากกว่า 20 เครื่อง ระบบจองเวลาใช้เครื่องมือแบบเดิมผู้ใช้บริการต้องมาลงสมุดจองเวลาที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งไม่สะดวก
และเสียเวลา จึงได้ศึกษาการน าโปรแกรมประยุกต์ของ Google คือ Form, Sheet และ Calendar มาออกแบบระบบจองเวลาใช้
เครื่องมือแบบปฏิทินเบื้องต้นพบว่า Google ไม่มีฟังก์ชันส าหรับส่งข้อมูลจาก Sheet ไปยัง Calendar จึงได้ศึกษาโปรแกรม
ประเภทอื่นเพิ่มเติม พบว่า Zapier Integration application เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถส่งข้อมูลจาก Google Sheet           
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ไปยัง Google Calendarได้ท าให้สามารถพัฒนาระบบจองเวลาให้แสดงผลในรูปปฏิทินได้ มีขั้นตอนการท างาน คือ เมื่อผู้ใช้บริการ
กรอกแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือใน Google Form ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่  Google Sheet จากนั้นโปรแกรม Zapier 
integration จะท าหน้าที่ส่งข้อมูลการจองไปไว้ที่ปฏิทิน Google Calendar เมื่อน าโค้ดปฏิทินนี้ไปฝังไว้ในเว็บไซต์ของ
ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ ข้อมูลการจองใช้เครื่องมือผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์จะแสดงผลในปฏิทินของห้องปฏิบัติการ
ภายใน 15 นาที ช่วยอ านวยความสะดวกให้ทั้งผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในการบริหารจัดการเวลาและการท า งาน
สามารถรวบรวมข้อมูลทางสถิติของการใช้เครื่องมือเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวัฒน์ ชวนวารี และโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี (2563) ได้ท าการพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มหอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้แนวคิดทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : 
S.D.LC) ร่วมกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องศึกษาราย
กลุ่มในการพัฒนาระบบได้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา PHP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการในการจองห้องศึกษารายกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ และลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยการลดจ านวนการใช้กระดาษ ให้มีการท างานที่รวดเร็วขึ้นมากกว่ารูปแบบเดิม ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการให้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 ± 0.57 โดยได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ระบบมีความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจอง 
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ และระบบนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ใช้บริการ ให้ผลการประเมินความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดี ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ± 0.71 โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการมีระบบ Login เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบและตรวจสอบข้อมูลการจอง ข้อมูลการจองของระบบมีความถูกต้อง และระบบสามารถตอบสนองผู้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมามีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ และสามารถลดขั้นตอนการท างานของระบบเดิม 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในการพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี            
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริง โดยระบบสามารถลดปัญหาความซ้ าซ้อนใน
การจองห้องปฏิบัติการ อ านวยความสะดวกและช่วยบริหารจัดการตามความต้องการของนักศึกษา 

2. ในการพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์นี้ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี         
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาในการจองห้องปฏิบัติการที่มีความซ้ าซ้อนกัน สะดวก รวดเร็ว 
และรองรับนักศึกษาที่จะมาใช้งานห้องปฏิบัติการที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 1. ควรออกแบบและจัดท าระบบจองห้องในรูปแบบอื่น ๆ  เพื่อช่วยในการลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการจองห้องปฏิบัติการ 
ฯลฯ ร่วมถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาและผู้ดูแลห้อง 

2. ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดท าระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ในรูปแบบของเว็บไซต์ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งเตือนการอนุมัติบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได้ (ต้องเข้าไปตรวจสอบการอนุมัติภายในเว็บไซต์เท่านั้น) ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒนาการแจ้งเตือนหรือการส่งข้อมูลผ่าน“แอปพลิเคชันไลน์” ร่วมด้วย เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลการอนุมัติได้ทันที 



   

 919             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ช้ันปีที่ 1  ให้ความ
ร่วมมือในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ทดลองใช้งาน และตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาในการประเมิน
ระบบที่พัฒนาขึ้น และขอขอบคุณผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการ
จัดท าบทความวิจัยและมีประสบการณ์ในการน าเสนอบทความ 
 

เอกสารอ้างอิง 
จรรยา ช่ืนอารมณ์ . (2562). การพัฒนาระบบจองเวลาใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสาร Mahidol R2R e-Journal, 6(2), 70-79. 
จักรพงษ์ เจือจันทร์. (2543). การศึกษาการออกแบบเว็บเพจของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย. 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาโสตทัศนศึกษา. 
ธนากร หมื่นหลบุกุง. (2559). ระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ครั้งท่ี 2 (น. 365-370). มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
บุญชม ศรีสะอาด, และบุญส่ง นิลแก้ว. (2535). การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วน ประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง. 

วารสารการวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม, 3(1), 22-25. 
ปิยวัฒน์ ชวนวารี , และโสมรัศมิ์  พิบูลย์มณี . (2563) . การพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มหอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล . การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั งที่ 10: Library Transformation in a Disrupted 
World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2538). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่6). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
Best, J.W. (1977). Research in Education. (3rd ed). New Jersey: Prentice-Hall. 
Gall, M.D., Borg, W.R., & Gall, J.P. (1996). Educational research: An introduction. New York: Longman Publishing. 
Likert, R.A. (1932). Technique for the Measurement of Attitude. Archives Psychological, 3(1), 42-48. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications 

for future research. Journal of Marketing, 49(Fall 1985), 41-50. 
 
  
 
 
 



   

 920             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

การพัฒนาบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง ในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ส าหรับนักศึกษา          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Lessons Development via Cloud Computing in Robotic Laboratory for Engineering 
Students at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 
ทนงศักดิ ์ใจชื่นแสน1*   
สุรเชษฐปกรณ์ พรมภักดี1    
Thanongsak Chaichuensaen 1*  
Surachetpakron Prompakdee 1   
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ออกแบบและจัดท าระบบจอง
ห้องปฏิบัติการออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนผ่านคลาวด์
คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ แบบประเมินหาคุณภาพของบทเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนผ่าน
คลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยแบบประเมินทั้งสองชุด ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน  
ก่อนน าไปเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 
กลุ่ม 40 คน ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา
จ านวน 3 คน และทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อจ านวน 3 คน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยด้านเนื้อหารวมเท่ากับ 4.45 มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดี และได้คะแนนเฉลี่ยด้านเทคนิคการผลิตสื่อรวมเท่ากับ 4.73 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากและผลการศึกษาความพึงพอใจใน
การใช้บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน ในภาพรวมของการใช้
บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงนี้พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.08 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาบทเรียน คลาวด์คอมพิวติง แล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ 
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Abstract  
The objectives of this research were to evaluate lessons' qualities via cloud computing in the robotic 

lab, to study students' satisfaction with lessons via cloud computing, and to develop an online laboratory 
reservation system for engineering students at KMITL. Tools used in this research consisted of cloud computing 
in the robotic laboratory, cloud computing in the robotic laboratory's lesson evaluation forms, and cloud 
computing in the robotic laboratory's satisfaction survey forms. Both evaluation forms were validated by three 
experts in the field before proceeded to the data collection process. The sample group was selected via Cluster 
Random Sampling total number of 40 students. The results from the cloud computing in the robotic laboratory's 
evaluation from three academic specialists and three media production specialists the total scores in contents 
of 4.45 and media production techniques of 4.73, indicating that the cloud computing in the robotic laboratory's 
lesson evaluation in contents and media production techniques were at good and very good levels. The results 
from cloud computing in the robotic laboratory's satisfaction study collected from a group of 40 sample 
students on the whole showed an average value of 4.45 with a standard deviation of 0.08, indicating that the 
satisfaction was at a very satisfied level. 
 
Keywords: Lesson development, Cloud computing, Robotic laboratory 
 

บทน า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับนโยบายทิศทางการวิจัยของสถาบันจึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562” ซึ่งมีหลักการและเหตุผลกล่าวคือ สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีการศึกษา มีความส าคัญกับ
การเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเรียนในระบบออนไลน์ หรือเรียนผ่านระบบเครือข่าย ( e-Learning) 
เพราะการน าเทคโนโลยีทางด้านนี้มาใช้จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นอย่างมาก ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับระบบได้ และ
ระบบสามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติการเรียน การทดสอบ และพัฒนาการของผู้เรียนไว้เป็นข้อมูลได้เช่นกัน ซึ่งเทคโนโลยีด้านสื่อ
มัลติมีเดียช่วยให้การออกแบบบทเรียน ตอบสนองต่อแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการวิจัย ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียว่าสามารถช่วยเสริมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้นได้ (กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์, 2562) 

การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ขึ้นในหลายสถาบันการศึกษาแต่ยังพบข้อจ ากัดในการใช้งาน ทั้งในด้านความพร้อมของ
ระบบและแพลตฟอร์มของอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียนเอง รวมทั้งเครื่องมือส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องมือที่ให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ และ
เผยแพร่ช้ินงานเป็นรายบุคคล รวมถึงไม่ได้มีฐานการพัฒนาจากทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ไม่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ คลาวด์คอมพิวติงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการเกี่ยวกับการศึกษา เพราะช่วยลด
ต้นทุนและมีบริการที่หลากหลายในการเข้าใช้งานที่อยู่ในรูปของบริการด้ านเครือข่ายและแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ คลาวด์คอมพิวติงยังสามารถเป็นเครื่องมือใน



   

 922             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

การสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มเติมเทคนิคทางการสอนได้โดยใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อการศึกษาเช่น กูเกิล 
แอปพลิเคชัน ไมโครซอต์ฟแอปพลิเคชัน เป็นต้น รวมถึงยังรองรับแนวคิดและการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมอกัน ทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับการศึกษาในสังคม
ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ฉะนั้น การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนระบบคลาวด์คอมพิวติงจึงสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบัน ด้วยลักษณะขององค์ความรู้ที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และ
พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีปรับเปลี่ยนไปตามเวลา (ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล, ณรงค์ สมพงษ์ และ ณัฐพล ร าไพ, 2562) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงใน
แล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย
บทเรียนนี้ ผู้วิจัยได้มีการถ่ายท าเป็นคลิปวิดีโอจ านวนท้ังสิ้น 39 คลิปวิดีโอ และท าการอัปโหลดเข้าไปในคลาวด์ของ Google และ
คลาวด์ของ YouTube เพื่อที่จะน า URL ที่ได้จากการอัปโหลดมาเช่ือมต่อกับเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเช่ือมต่อกับ
แอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น รวมทั้งผู้วิจัยยังได้น าบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงนี้ไปท าการเช่ือมต่อกับลิงก์ของเว็บไซต์  
KMITL® Learning IntelligentX ซึ่งเว็บไซต์นี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังใช้ในการรวบรวมสื่อ
การเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ และน าไปเผยแพร่ในรูปแบบของคอร์สออนไลน์  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์  

 2. เพื่อประเมินพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์  
3. เพื่อออกแบบและจัดท าระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง ที่เรียนในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ จ านวน 120 คน (มีนักศึกษาเรียนจ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน ที่เรียนใน
แล็บปฏิบัติการโรโบติกส์) 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง นักศึกษา ช้ันปีที่ 1 ท่ีเรียนในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยผู้วิจัยได้ท าเลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จ านวนนักศึกษา 1 กลุ่ม 40 คน (Gall, Brog & Gall, 1996) 
 3. กรอบแนวความคิดด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบและจัดท าบทเรียนผ่าน
คลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยใช้กรอบแนวความคิดของ Robert M. Gagne' โดยยึดหลักทฤษฎีกระบวนการ
เรียนการสอน 9 ข้ัน (Gagne, 1985 อ้างถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2546)  

   1) เร้าความสนใจ (Gain Attention)  
   2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) 
   3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 
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   4) น าเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) 
   5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 
   6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรยีน (Elicit Response) 
   7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 

    8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance 
   9) สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) 
ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยวัดเฉพาะเร้าความสนใจ บอกวัตถุประสงค์ ทบทวนความรู้เดิม น าเสนอเนื้อหาใหม่ ช้ีแนะ

แนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน รวมถึงสรุปและน าไปใช้ 
4. กรอบแนวความคิดด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้จ าแนกพฤติกรรมการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ด้านพุทธพิสัย 

(Cognitive Domain) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom ซึ่งแบบออกเป็น 6 ระดับ โดยเรียงล าดับจากความสามารถขั้นต่ าไปสูง
ดังนี้ (Bloom, 1971 อ้างถึงใน จิตราพร ลีละวัฒน์, 2556)   

   1) ความรู-้ความจ า (Knowledge) 
   2) ความเข้าใจ (Comprehension) 
   3) การน าไปใช้ (Application) 
   4) การวิเคราะห ์(Analysis) 
   5) การสังเคราะห ์(Synthesis) 
   6) การประเมินค่า (Evaluation) 
โดยผู้วิจัยได้น าเอากรอบแนวความคิดด้านเนื้อหาของ Bloom ทั้ง 6 ระดับในการออกแบบและจัดท าเนื้อหาในรายวิชา

ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 
5. กรอบแนวความคิดด้านความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดการศึกษาความพึงพอใจ ตามหลักทฤษฎี

ของพาราซุรามาน, ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985)  
6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินคุณภาพของ บุญชม 

ศรีสะอาด (2545) และจากหนังสือหลักการวิจัยทางการศึกษาของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) มาปรับปรุงให้เข้ากับ
รูปแบบของการประเมินคุณภาพ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสื่อและทางด้านเนื้อหา ในการออกแบบและจัดท า
ระบบจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ ซึ่งมีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

   1) บทเรียนผ่านคลาวดค์อมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์  
   2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผา่นคลาวด์คอมพิวติงในแลบ็ปฏิบัติการโรโบติกส์  
    3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บทเรียนผ่านคลาวดค์อมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์  
7. การพัฒนาบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ที่สร้างขึ้นได้มีการเช่ือมต่อกับระบบคลาวด์

ของ Google และ YouTube โดยผู้วิจัยได้มีการออกแบบและจัดท าบทเรียนแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้ 
   1) บทเรียน Intra course online ในเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่ือมต่อกับคลาวด์ของ Google (ภาพท่ี 1) 
   2) บทเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Robotics and AI เชื่อมต่อกับคลาวด์ของ YouTube (ภาพท่ี 2) 
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   3) บทเรียนผ่านเว็บไซต์ของ KMITL® Learning IntelligentX เชื่อมต่อกับคลาวด์ของ YouTube (ภาพท่ี 3) 
ทั้ง 3 บทเรียนใช้วิธีการแชร์ข้อมูลผ่าน URL และเฉพาะผู้เรียนที่มีลิงก์เท่านั้นท่ีสามารถดูคลิปวิดีโอในบทเรียนได้ ส่วนใน

การศึกษาข้อมูลความพึงพอใจน้ัน ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาของคลิปวิดีโอ DOBOT Magician มาท าการศึกษาความพึงพอใจ 

 
ภาพที่ 1 บทเรียน Intra course online ในเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

 
 

ภาพที่ 2 บทเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Robotics and AI ในระบบปฏิบัติการ Android 
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ภาพที่ 3 บทเรียนผ่านเว็บไซต์ของ KMITL® Learning IntelligentX 

 
2. แผนภาพขั้นตอนการเชื่อมโยงของระบบคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ เริ่มต้นจากผู้วิจัยท าการ

อัปโหลดไฟล์คลิปวิดีโอเข้าไปใน Cloud Google กับ Cloud YouTube และท าการเช่ือมโยงผ่านลิงก์ URL เข้ากับเว็บไซต์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  บทเรียนผ่านแอปพลิเคชัน  Robotics and AI และบทเรียนผ่านเว็บไซต์ของ KMITL® Learning 
IntelligentX ผ่านลิงก์ URL ซึ่งข้ันตอนและวิธีการเชื่อมโยงภายในระบบแสดงดังภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 4 แผนภาพข้ันตอนการเชือ่มโยงของระบบคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส ์
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8. การด าเนินการทดลอง 
   1) น าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคนิคผลิตสื่อ จ านวน 3 คน เพื่อให้
พิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นที่ปรึกษาในงานวิจัย 

   2) น าแบบประเมินหาคุณภาพของบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสอง
ด้าน ด้านละ 3 คน ท าการประเมินและให้ความคิดเห็น 

   3) ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่เรียนในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ จ านวน 40 คน (มีนักศึกษาเรียนจ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน ที่เรียนในแล็บ
ปฏิบัติการโรโบติกส์) 
    4)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง ไปให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ท าการประเมิน 

   5) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งแบบสอบถามได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
40 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

9. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดหัวข้อเพื่อท าการประเมินตามวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย ซึ่งแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

   ส่วนที่ 1 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน และทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จ านวน 3 คน 
ซึ่งแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบมาตราประเมินค่า (rating scale) แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ และ
เกณฑ์การจัดค่าระดับค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ตามหลักทฤษฎีของลิเคิร์ท (Likert, 1932) 

   ส่วนที่ 2 การใช้เกณฑ์การตีความหมายของข้อมูลจากผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน และ
ทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จ านวน 3 คน โดยการน าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินมาค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยตามหลักของ 
เบสท์ (Best, 1977, p. 14) 

   ส่วนที่ 3 การประเมินระดับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณค่า

หรือระดับความคิดเห็นด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 103) 
   ส่วนที่ 4 การใช้เกณฑ์การตีความหมายของข้อมูลจากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง 40 คน โดยใช้เกณฑ์การ

ตีความหมายของข้อมูลจากการประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพื่อใช้ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว, 2535) 
 10. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้
อยู่ในรูปแบบของตาราง เพื่อจัดระเบียบและแยกแยะส่วนต่าง ๆ และหาค าตอบของการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
จากนั้นท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

ผลการวิจัย 
การประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่ านคลาวด์คอมพิวติ ง ในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์  ส าหรับนักศึกษา                              

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหาและทางด้าน
เทคนิคการผลิตสื่อ ได้ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา 
จ านวน 3 คน 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
(คนที่) 

ผลประเมิน 

1 2 3 (�̅�) SD ความหมาย 

เนื้อหาและการน าเสนอ (คลิปวิดีโอ)       
1. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมคีวามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมปีริมาณที่เหมาะสม 4 4 5 4.33 0.58 ด ี
3. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมีการเรียงล าดับเนื้อหาได้ถูกต้อง 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
4. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมคีวามถูกตอ้งของข้อความ 5 4 4 4.33 0.58 ด ี
5. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมลี าดับขั้นตอนการอธิบายชัดเจน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
6. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมคีวามน่าสนใจต่อการเรยีน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
7. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมคีวามเหมาะสมกับผู้เรียน 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
8. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมคีวามสอดคล้องกันในแต่ละคลิปวิดโีอ 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
9. เนื้อหาในคลิปวิดีโอมคีวามชัดเจนในการน าไปใช้ปฏิบตัิงาน 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยส่วนที่ 1    4.63 0.45 ดีมาก 
เสียงและภาษาที่ใช้ (คลิปวิดีโอ)       

1. ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ในคลิปวิดีโอ 5 4 4 4.33 0.58 ด ี
2. ความถูกต้องของเสียงท่ีใช้ในคลิปวิดีโอ 4 4 4 4.00 0.00 ด ี
3. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กบัผู้เรยีนในคลิปวิดโีอ 4 4 4 4.00 0.00 ด ี
4. ความชัดเจนของเสียงในการน าเสนอของผู้สอนในคลิปวิดีโอ 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
5. ภาษาที่ใช้สื่อความหมายของผูส้อนเข้าใจได้ง่ายในคลิปวิดโีอ 5 4 4 4.33 0.58 ด ี

เฉลี่ยส่วนที่ 2    4.27 0.35 ดี 
เวลาเรียน (คลิปวิดีโอ)       

1. ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลาที่เรียนในคลิปวิดโีอ 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของค าบรรยายกับเวลาเรียนในคลิปวดิีโอ 4 4 4 4.00 0.00 ด ี
3. ความเหมาะสมของเวลาในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในคลิปวิดโีอ 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยส่วนที่ 3    4.44 0.38 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา    4.45 0.39 ดี 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

เนื้อหาจ านวน 3 คน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยด้านเนื้อหารวมเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.39 แสดงว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี 



   

 928             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคนิค     
การผลิตสื่อ จ านวน 3 คน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

(คนที่) 
ผลประเมิน 

1 2 3 (�̅�) SD ความหมาย 

การออกแบบและจัดท าบทเรียน Intra course online       
1. การออกแบบเว็บไซตม์ีความสวยงาม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2. การออกแบบกราฟิกมีความสวยงาม 5 4 4 4.33 0.58 ด ี
3. การออกแบบเมนูต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 4 5 4 4.33 0.58 ด ี
4. การออกแบบปุ่มกดต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 5 4 4 4.33 0.58 ด ี
5. การออกแบบภาพประกอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 5 5 4 4.61 0.58 ดีมาก 
6. การออกแบบข้อความสามารถอ่านได้ชัดเจน 4 4 4 4.00 0.00 ด ี
7. การเชื่อมต่อลิงก์ URL กับเว็บไซต์ Google มีความถูกต้อง 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
8. การเชื่อมต่อลิงก์ URL ในปุ่มกดมีความถูกต้อง 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
9. การแสดงผลของภาพในคลิปวดิีโอมีความชัดเจน 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
10. การแสดงผลของเสียงในคลิปวิดีโอมีความชัดเจน 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
11. การใช้งานเว็บเพจฯ สามารถน าไปใช้เรียนรู้ไดจ้ริง 4 4 5 4.33 0.58 ด ี
12. การใช้งานเว็บเพจฯ สามารถน าไปฝึกปฏิบัตติามได้จริง 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยส่วนที่ 1    4.58 0.38 ดีมาก 
การออกแบบและจัดท าแอปพลิเคชัน Robotics and AI       

1. การออกแบบแอพพลิเคชั่นมีความสวยงาม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2. การออกแบบกราฟิกมีความสวยงาม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. การออกแบบเมนูต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
4. การออกแบบปุ่มกดต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
5. การออกแบบภาพประกอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
6. การออกแบบข้อความสามารถอ่านได้ชัดเจน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
7. การเชื่อมต่อลิงก์ URL กับเว็บไซต์ YouTube มีความถูกต้อง 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
8. การเชื่อมต่อลิงก์ URL ในปุ่มกดมีความถูกต้อง 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
9. การแสดงผลของภาพในคลิปวดิีโอมีความชัดเจน 3 3 3 3.00 0.00 ปานกลาง 
10. การแสดงผลของเสียงในคลิปวิดีโอมีความชัดเจน 4 3 4 3.67 0.58 ด ี
11. การใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถน าไปใช้เรยีนรูไ้ด้จริง 3 3 3 3.00 0.00 ปานกลาง 
12. การใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถน าไปฝึกปฏิบตัิตามไดจ้ริง 3 3 3 3.00 0.00 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านเทคนิค
การผลิตสื่อ จ านวน 3 คน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

(คนที่) 
ผลประเมิน 

1 2 3 (�̅�) SD ความหมาย 

เฉลี่ยส่วนที่ 2    4.39 0.05 ปานกลาง 

การออกแบบและจัดท าคอร์สออนไลน ์Robotics and AI       
1. การออกแบบเว็บไซตม์ีความสวยงาม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2. การออกแบบกราฟิกมีความสวยงาม 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
3. การออกแบบเมนูต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
4. การออกแบบปุ่มกดต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 5 4 4 4.33 0.58 ด ี
5. การออกแบบภาพประกอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4 4 4 4.00 0.00 ด ี
6. การออกแบบข้อความสามารถอ่านได้ชัดเจน 4 4 4 4.00 0.00 ด ี
7. การเชื่อมต่อลิงก์ URL กับเว็บไซต์ Google มีความถูกต้อง 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
8. การเชื่อมต่อลิงก์ URL ในปุ่มกดมีความถูกต้อง 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
9. การแสดงผลของภาพในคลิปวดิีโอมีความชัดเจน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
10. การแสดงผลของเสียงในคลิปวิดีโอมีความชัดเจน 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
11. การใช้งานคอร์สออนไลน์ สามารถน าไปใช้เรียนรูไ้ด้จริง 4 4 5 4.33 0.58 ด ี
12. การใช้งานคอร์สออนไลน์ สามารถน าไปฝึกปฏิบัติตามได้จริง 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยส่วนที่ 1    4.64 0.24 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมด้านเทคนิคการผลิตสื่อ    4.54 0.22 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงแล็บฏิบัติการโรโบติกส์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

เทคนิคการผลิตสื่อ จ านวน 3 คน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยด้านเทคนิคการผลิตสื่อรวมเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ า
เท่ากับ 0.22 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก 

ส่วนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในการใช้บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ 
จ านวน 40 คน ให้ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยนักศึกษาช้ัน    
ปีท่ี 1 จ านวน 40 คน 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

�̅� SD แปลผล 
1. การออกแบบและใช้งานบทเรียน Intra course online    
1.1 การออกแบบทั้งภาพและกราฟิกมีความสวยงาม 4.60 0.50 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.2 การออกแบบขนาดและตัวอักษรสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย 4.60 0.50 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.3 การออกแบบเมนูและปุม่กดตา่ง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 4.68 0.47 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.4 การเช่ือมต่อลิงก์กับเว็บไซต์ Google มีความถูกต้อง 5.00 0.00 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.5 การแสดงผลของภาพและเสยีงในคลิปวิดีโอมีความชัดเจน 4.68 0.47 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.6 การใช้งานเว็บเพจฯ สามารถน าไปใช้เรียนรู้ไดจ้ริง 4.55 0.50 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.7 การใช้งานเว็บเพจฯ สามารถน าไปฝึกปฏิบัตติามได้จริง 4.53 0.51 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.66 0.15 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2. การออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชัน    
1.1 การออกแบบทั้งภาพและกราฟิกมีความสวยงาม 4.75 0.44 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.2 การออกแบบขนาดและตัวอักษรสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย 4.90 0.30 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.3 การออกแบบเมนูและปุม่กดตา่ง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 4.80 0.41 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.4 การเช่ือมต่อลิงก์กับเว็บไซต ์YouTube มีความถูกต้อง 5.00 0.00 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.5 การแสดงผลของภาพและเสยีงในคลิปวิดีโอมีความชัดเจน 3.43 0.50 ความพึงพอใจปานกลาง 
1.6 การใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถน าไปใช้เรยีนรูไ้ด้จริง 3.50 0.51 ความพึงพอใจปานกลาง 
1.7 การใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถน าไปฝึกปฏิบตัิตามไดจ้ริง 3.33 0.47 ความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 4.01 0.15 ความพึงพอใจปานกลาง 
3. การออกแบบและใช้งานคอร์สออนไลน ์    
1.1 การออกแบบทั้งภาพและกราฟิกมีความสวยงาม 4.60 0.50 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.2 การออกแบบขนาดและตัวอักษรสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย 4.63 0.49 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.3 การออกแบบเมนูและปุม่กดตา่ง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย 4.73 0.45 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.4 การเช่ือมต่อลิงก์กับเว็บไซต์ YouTube มีความถูกต้อง 5.00 0.00 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.5 การแสดงผลของภาพและเสยีงในคลิปวิดีโอมีความชัดเจน 4.78 0.42 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.6 การใช้งานคอร์สออนไลน์ สามารถน าไปใช้เรียนรูไ้ด้จริง 4.68 0.47 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
1.7 การใช้งานคอร์สออนไลน์ สามารถน าไปฝึกปฏิบัติตามได้จริง 4.53 0.51 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 4.69 0.17 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ 4.45 0.08 ความพึงพอใจมาก 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ของนักศึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 40 คน 
ภาพรวมของการใช้บทเรียน Intra course online ภายในเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บทเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Robotics 
and AI ในระบบปฏิบัติการ Android และบทเรียนผ่านเว็บไซต์ KMITL® Learning IntelligentX ทั้ง 3 รูปแบบ พบว่าได้ค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.08 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 
การประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา

พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ± 0.39 ส่วนคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้คะแนะเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 ± 0.22 และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ 
ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 40 
คน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ± 0.08 ดังนั้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ทั้ง 3 รูปแบบนี้ จะสามารถฝึกปฏิบัติการควบคู่กับการเรียนรู้ภายใน
บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 40 คน ในการใช้บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บ

ปฏิบัติการโรโบติกส์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้ง 3 รูปแบบ 
พบว่า การใช้บทเรียนผ่านเว็บไซต์ KMITL® Learning IntelligentX ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ± 

0.17 รองลงมาคือการใช้งานบทเรียน Intra course online ภายในเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ± 
0.15 และการใช้งานที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การใช้งานบทเรียนผ่าน แอปพลิเคชัน Robotics and AI ใน
ระบบปฏิบัติการ Android ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ± 0.15 ในการท าบทเรียนทั้ง 3 รูปแบบ ผู้วิจัยได้มีการสอบถามผู้เรียนเพื่อน า
ข้อมูลที่มาแก้ไขและปรับปรุงบทเรียนซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ในการดูคลิปวิดีโอผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและลงมือฝึกปฏิบัติไปด้วยนั้นมีข้อจ ากัดในการดูเนื่องมาจาก
อุปกรณ์สมาร์ตโฟนมีหน้าจอขนาดเล็กจึงท าให้ดูได้ยากแต่นักศึกษายังสามารถฝึกปฏิบัติตามคลิปวิดีโอได้ ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้
จัดท าคลิปวิดีโอให้มีคุณภาพระดับมาตราฐาน HDR (High Dynamic Range) ที่มีคมชัดของภาพอยู่ในระดับ Full HD 1080p และ
คุณภาพของเสียงอยู่ในระดับ 384 kbps เพื่อให้นักศึกษาท่ีมีอุปกรณ์สมาร์ตโฟนหน้าจอขนาดเล็กสามารถดูภาพและเสียงท่ีคมชัด 

ประเด็นที่ 2 ในการใช้บทเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Robotics and AI นักศึกษาสามารถเข้าถึงในการดูคลิปวิดีโอได้ง่าย
และรวดเร็วกว่าการดูวิธีอื่น แต่มีข้อจ ากัดอยู่ที่สามารถใช้งานในระบบปฏิบัติการ  Android เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้งานใน
ระบบปฏิบัติการ IOS ได้ ในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นความต้องการในการใช้งานของนักศึกษา ดังนั้น การออกแบบและจัดท าแอปพลิเค
ชันครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะพยายามจัดท าท้ังระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS 

ประเด็นที่ 3 ในการใช้งานบทเรียนผ่านเว็บไซต์ KMITL® Learning IntelligentX เข้าใช้งานได้ยากกว่าวิธีอื่นเนื่องจาก
นักศึกษาต้องมีอีเมลและรหัสของสถาบันฯ เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปดูบทเรียนและคลิปวิดีโอได้ ซึ่งนักศึกษาบางคนลืมและจ า
รหัสผ่านของสถาบันฯไม่ได้ (ส่วนน้อย) ส่วนนักศึกษาใช้บทเรียนผ่านเว็บไซต์ KMITL® Learning IntelligentX ได้ พบว่า มีความ
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พึงพอใจมากท่ีสุด เพราะระบบมีการจัดการออกแบบระบบเป็นอย่างดี เช่น มีการบอกวัตถุประสงค์ในแต่ละบบเรียน สามารถดาวน์
โหลดเอกสารการเรียนการสอนในบทเรียนนั้น ๆ มีแบบสอบถามก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นต้น ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ  ศิริพล 
แสนบุญส่ง (2560, น. 265) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.54 ± 0.50 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดค่าเฉลี่ย 
4.54 ± 0.60 สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและงานวิจัย
ของ วิชญา รุ่นสุวรรณ์, ดวงกมล โพธิ์นาค และ ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์  (2558, น. 168) รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบน
เทคโนโลยีก้อนเมฆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์รูปแบบระบบ
การจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบระบบการจัดการเรียน การสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ จากกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เช่ียวชาญจ านวนทั้งหมด 7 คน ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบพบว่า ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.85                
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมากและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 จากการประเมินผู้วิจัยจะท าการพัฒนารูปแบบและปรับปรุงเพื่อ                
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้พัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ในการพัฒนาบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริง โดยบทเรียนทั้ง 3 รูปแบบ
สามารถแก้ไขปัญหาของอาจารย์ผู้สอนได้น้อยกว่าของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตามค าแนะน าภายในคลิปวิดีโอได้  

2. ในการพัฒนาบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เรียนสามารถเลือกช่องทางในการเข้าถึงบทเรียนได้ตามความต้องการใน
การใช้งานบนอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 1. ควรออกแบบและจัดท าบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในวิชาอื่น ๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากฝึก
ลงมือปฏิบัติงานท่ีผู้สอนที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกคน  

2. ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดท าบทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ Android 
เท่านั้น ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรพัฒนาให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการอื่น ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ช้ันปีที่ 1 ให้ความ
ร่วมมือในการทดลองใช้บทเรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงในแล็บปฏิบัติการโรโบติกส์ และตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ให้ความกรุณาในการประเมินระบบท่ีพัฒนาขึ้น และขอขอบคุณผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรู้ในการจัดท าบทความวิจัยและมีประสบการณ์ในการน าเสนอบทความ 



   

 933             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

เอกสารอ้างอิง 
กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์. (2562). โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ้าปี

งบประมาณ 2562. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
จิตราพร ลีละวัฒน์. (2556). รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาภารกิจ  ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความคิด

วิเคราะห์ให้กับนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยศรีปทุม. 
ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล, ณรงค์ สมพงษ์, และณัฐพล ร าไพ. (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนระบบคลาวด์   คอมพิวติง

ตามแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึม เพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี . 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2546). เทคโนโลยีการศึกษา: ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.  
ดวงกมล โพธิ์นาค. (2558). การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน

คอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
ธันว์รัชต์ สินธนะกุล. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์

คอมพิวติงเพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์และทักษะการท้างานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี . กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
บุญชม ศรีสะอาด, และบุญส่ง นิลแก้ว. (2535). การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วน ประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง. 

วารสารการวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม, 3(1), 22-25. 
ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์. (2558). การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน

คอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2538). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่6). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
วิชญา รุ่นสุวรรณ์. (2558). การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน

คอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
ศิริพล แสนบุญส่ง. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์

คอมพิวติงเพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์และทักษะการท้างานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

Likert, R.A. (1932). Technique for the Measurement of Attitude. Archives Psychological, 3(1), 42-48. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications 

for future research. Journal of Marketing, 49(Fall 1985), 41-50. 
 
 
 

http://uc.thailis.or.th/Catalog/Results.aspx?Ntk=AUTHORFACET&Ntt=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


   

 934             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพร 
Study on Antimicrobial and Antioxidant Activities of Medicinal Plants 

สุพจนา สิทธิกูล1* 
กัญญาณฐั ผิวผ่อง1  

อริยา ขันบุญ1 
ชุติโชติ ปัทมดิลก1   

ศรัณย์รัสย์ เสนาสุธรรม1 
Supotchana Sitthigool1* 

Kanyanat Piewpong1 

Ariya Khanboon1 

Chutichot Pattamadilok1  

Sarunrus Senasuthum1 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธ์ิต้านจุลชีพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสมุนไพรโดยคัดเลือกชนิด
สมุนไพรที่ปลูกในบริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 48 ชนิด น าส่วนต่าง  ๆ ของสมุนไพรมาสกัดด้วย     
เอทานอลได้สารสกัดเอทานอล จ านวน 69 ตัวอย่าง แล้วทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี Disk diffusion และทดสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH assay ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเอทานอล จ านวน 12 ตัวอย่าง ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก 
Bacillus subtilis ATCC 6633 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 สารสกัดเอทานอล จ านวน 43 ตัวอย่าง ยับยั้งเช้ือ             
B. subtilis ATCC 6633 สารสกัดใบหัสคุณ ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงผลยับยั้งเช้ือ B. subtilis ATCC 6633 
และ S. aureus ATCC 25923 ได้ดีที่สุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งเท่ากับ 12.4 และ 14.5 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
ส่วนฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากต้นเหงือกปลาหมอ กิ่งเขยตาย           
เปลือกกอมขม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 78.51, 76.96 และ 76.05 % ตามล าดับ สารสกัดจากกิ่งกฤษณา กิ่งล าดวน 
เปลือกกระดังงาไทย ใบชมพู่น้ าดอกไม้ ใบกฤษณา เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อนและอ้อยแดง แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในช่วง 
75.32-70.22% ในขณะที่กรดแอสคอบิกและสารคิวร์เซทินซึ่งเป็น positive control ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
แสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระที่ 77.78 และ 77.60% ตามล าดับ ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นทางพฤกษเคมีพบว่า สารสกัดจากพืชเหล่านี้
มีสารกลุ่มแทนนินเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันของสารจากสมุนไพรที่เคยมีรายงานมาก่อนผล
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การศึกษานี้ใช้เป็นแนวทางคัดเลือกสมุนไพรที่มีศักยภาพในการต้านจุลชีพและต้านอนุมูลอิสระสู่การศึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาเป็นยา
หรืออาหารเสริมสุขภาพชนิดใหม่ต่อไป 

 

ค าส าคัญ: ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พืชสมุนไพร 

 
Abstract  

This study aimed to investigate the antimicrobial and antioxidation activities of the plant extracts.      
Forty- eight plant species cultivated around the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 
were selected.  Various part of the plants was extracted with ethanol to obtain 69 extracts. Antimicrobial activity 
was tested using disk diffusion method.  Antioxidant activity was evaluated using DPPH assay.  The results 
revealed that 12 samples of the ethanol extract were effective against gram positive bacteria Bacillus subtilis 
ATCC 6633 and Staphylococcus aureus ATCC 25923 , 43 samples of the extract were active against B. subtilis 
ATCC 6633.  The extract from the leaves of Micromelum minutum at the concentration of 10 mg/ ml showed 
the strongest activity against B. subtilis ATCC 6633 and S. aureus ATCC 25923 with the inhibition zone of 12. 4 
and 14.5 mm. , respectively.  For antioxidant activity, the extract from the stems of Acanthus ebracteatus, the 
twigs of Glycosmis pentaphylla and the barks of Picrasma javanica at the concentration of 10 mg/ml exhibited 
DPPH radical scavenging activity at the values of 78.51, 76.96 and 76.05 % , respectively. The extract from the 
twigs of Aquilaria crassna,  Melodorum fruticosum,  the barks of Cananga odorata var.  odorata, the leaves of 
Syzygium jambos, Aquilaria crassna, Derris scandens, Cryptolepis buchanani and Saccharum chinensis 
displayed the scavenging activity in the range of 75.32-70.22%. Ascorbic acid and quercetin as positive control 
at the concentration of 100 g/ ml showed this activity at 77. 78 and 77. 60% , respectively.  The result of 
phytochemical screening test showed these extracts consisted of tannins which corresponded with the plant 
derived antioxidants from previous report. The results of this study could be the guideline for selection of the 
potential plant material possessing antimicrobial and antioxidant activities for further in-depth study to develop 
the new drugs or health supplements.  
 
Keywords: antimicrobial activity, antioxidant activity, medicinal plants 

 
บทน า  

ในปัจจุบันความสนใจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติก าลังเป็นที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวาง ท าให้ความสนใจในการศึกษาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและความสนใจในการแพทย์แผนโบราณมีบทบาทมากขึ้น 
และยังมีการน าการแพทย์แผนโบราณมาพัฒนาต่อยอดกับการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากสมุนไพร
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เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร และมุ่งสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อีกทั้งสมุนไพรยังเป็นแหล่งของวัตถุดิบใหม่ ๆ      
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการใช้สมุนไพรอีกด้วย จากการศึกษา
ในครั้งนี้เพื่อต้องการน าพืชสมุนไพรที่มีการปลูกในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นการเพิ่มทางเลือกในด้านการ
หาแหล่งวัตถุดิบของสมุนไพรอีกทางหนึ่งให้กับ อาจารย์ นักวิจัยและนิสิตที่มีความสนใจในการท าวิจัย หรือศึกษาด้านพืชสมุนไพร
ได้อีกทางหนึ่ง และยังมีประโยชน์ในการเรียนการสอนในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรได้อีกด้วย เนื่องจากพืชเป็นแหล่ง
ยาและอาหารจากธรรมชาติที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง จึงมีพืชหลายชนิดที่น ามาใช้เป็นแหล่งส าคัญในการผลิตยาและอาหารเสริมเพื่อการ
บ ารุงสุขภาพ 

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรมีความส าคัญในการน ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค  เพิ่มมูลค่าให้กับ              
พืชสมุนไพร และสารทางพฤกษเคมีก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เช่น สารประกอบแทนนิน ควิโนน ฟีนอลิกและ                 
ฟลาโวนอยด์ เป็นต้น เพราะสารเหล่านี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์ เป็นต้น 
สารต้านอนุมูลอิสระถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิด ด้วยคาดหวังในการรักษาสุขภาพและป้องกันโรค
อย่างโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจ จึงมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับสารที่สกัดได้จากพืชอยู่หลายชนิดที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
เช่น สารแทนนินจากมะขามป้อม (Cholticha et al., 2013) , และเมล็ดมะม่วง (Nithitanakool et al., 2009) , สารกลุ่ม 
polyphenol ในใบชา (Kazi et al., 2002) และสารกลุ่ม xanthone จากเปลือกผลมังคุด (Pedraza-Chaverri et al., 2008) เป็น
ต้น ส่วนการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพน้ันเนื่องจากโรคติดเชื้อในปัจจุบันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุก ๆ ปี 
โดยจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเช้ือมีการปรับตัว ท าให้ดื้อยาปฏิชีวนะได้เพิ่มมากขึ้นท าให้ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่
สามารถควบคุมได้ การค้นหายาต้านเช้ือจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติที่เป็นพืชชนิดใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากความ
หลากหลายของพืชในเมืองไทยมีอยู่มาก  
 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
เพื่อศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพได้แก่ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ เช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบมี 4 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิดและราอีก 1 ชนิด 

ได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 25922 และ Candida 
albicans ATCC 10231 ด้วยวิธี agar disk diffusion และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH radical scavenging ของสารสกัด
จากพืช  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ตัวอย่างพืช 
เก็บตัวอย่างส่วนต่างๆ ของพืช จ านวน 69 ตัวอย่าง จากพืช จ านวน 48 ชนิด จากบริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย น ามาตรวจระบุช่ือวิทยาศาสตร์ตามหลักอนุกรมวิธาน และจัดท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง (herbarium specimen) 
เก็บไว้ท่ีภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. การเตรียมสารสกัดจากพืช  
น าตัวอย่างพืชมาหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วสกัดด้วยเอทานอล 95% โดยวิธีการแช่หมัก เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นกรองและน า

สารละลายที่ได้ไประเหยแห้ง ได้เป็นสารสกัดเอทานอล 
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3. การตรวจทางพฤกษเคมี (Wagner, 1996) 
น าสารสกัดเอทานอลจากพืช มาทดสอบหาสารแทนนิน เตรียมสารสกัดส าหรับทดสอบแทนนิน ดังนี ้

- ช่ังสารสกัด 0.2 กรัม ละลายในน้ า 5 มิลลิลิตร  
- น าไปต้มนาน 2 นาที กรองแยกสารละลายใส แบ่งสารละลายใสออกเป็น 3 หลอด หลอดละประมาณ 1 มิลลิลิตร 

เพื่อน ามาทดสอบหาสารแทนนิน ดังนี้ 
3.1 น าสารละลายที่กรองแล้ว มาหยด Gelatin solution 2 – 3 หยด ผลบวก คือ เกิดตะกอนสีขาวขุ่น  

(แทนนินมีคุณสมบัติในการตกตะกอนโปรตีน) 
3.2 น าสารละลายที่กรองแล้ว มาหยด Ferric chloride test 2 – 3 หยด เพื่อทดสอบหมู่ฟีนอลิค ซึ่งอาจพบได้ในสาร

กลุ่มฟลาโวนอยด์ หรือแทนนิน ผลบวก คือ สารละลายสีเขียวหรือสีน้ าเงิน  
(แทนนินเมื่อท าปฏิกิริยากับเกลือของเหล็กจะเป็นสีน้ าเงินหรือสีเขียว) 

3.3 น าสารละลายที่กรองแล้ว มาหยด Lead acetate reagent 10 หยด ผลบวก คือ เกิดตะกอนสีขาว  
(แทนนินสามารถตกตะกอนกับเกลือของโลหะหนัก) 

4. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
4.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ (Benson, 1998) ใช้วิธี agar disk diffusion โดยเตรียมเพลทอาหารเลี้ยงเช้ือ 

Mueller-Hinton agar เตรียมสารสกัดเอทานอลจากตัวอย่างพืชน ามาละลายใน 10% DMSO ใช้สารสกัด 20 ไมโครลิตรต่อดิสก์  
โดยเช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบมี 4 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิดและราอีก 1 ชนิด ได้แก่ S. aureus ATCC 25923, B. subtilis ATCC 
6633, E. coli ATCC 25922 และ C. albicans ATCC 10231 โดยใช้ความเข้มข้นท่ี 0.5 McFarland น าไม้พันส าลีปราศจากเช้ือ 
ชุบลงใน suspension เช้ือทดสอบ กดส าลีกับข้างหลอดเพื่อไม่ให้มีปริมาณเช้ือติดส าลีมากไป วาง disk สมุนไพรตัวอย่าง ลงบน
ผิวหน้าอาหารเพาะเช้ือ บ่มเช้ือที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง การทดสอบวิธีนี้ใช้หลักการแพร่ของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพบนกระดาษกรอง (filter paper disc) ในปริมาณทดสอบท่ีก าหนดไว้ และวัดผลการยับยั้งจุลินทรีย์ได้จากขนาดของโซนใส 
(clear zone) 

4.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging (Chansriniyom, 2018) 
-   เตรียมสารละลายจากสารสกัดเอทานอลจากพืช สาร DPPH (2,2–diphenyl–1–picryl–hydrazyl) 

(Sigma, Germany) สารมาตรฐาน quercetin (Sigma, USA) และ ascorbic acid (Merck, Germany) โดยละลายในเมธานอล 
ให้ได้ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  

- น าสารละลายตัวอย่างจากพืชหรือสารละลายของสารมาตรฐานปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมลงใน 96-well plate 
จากนั้นเติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จะได้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 200 ไมโครลิตรและใช้สารละลาย DPPH 
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมกับเมทานอล 100 ไมโครลิตร เป็น negative control น าสารละลายที่เตรียมขึ้นทั้งหมดไปบ่มในที่
ปราศจากแสง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วย
เครื่อง Microplate reader (CLARIOStar, BMG Labtec) ค านวณฤทธิ์ต้านอนุมูล DPPH ของสารละลายตัวอย่างหรือสารละลาย
ของสารมาตรฐานโดย 

% DPPH radical scavenging activity = 100 x [A-B] /A 
เมื่อ      A   คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ negative control ที่ 517 นาโนเมตร 
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            B   คือ   ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างหรือสารมาตรฐานที่ 517 นาโนเมตร 
ท าการทดสอบตัวอย่าง ๆ ละ 3 ซ้ า รายงานผลเป็น % การต้านอนุมูล DPPH ในรูปของค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการตรวจทางพฤกษเคมีโดยทดสอบหาสารแทนนินจากสิ่งสกัดด้วยเอทานอล  พบว่า พืชหลายชนิดมีสารแทนนิน
เป็นองค์ประกอบ ในการทดสอบครั้งนี้พบถึง 53 ตัวอย่าง จากตัวอย่างพืชทั้งหมด 69 ตัวอย่าง โดยพบเกือบทุกส่วนของพืชที่
น ามาใช้ทดสอบคือ ล าต้น เถา ใบ กิ่ง เปลือก ผลและเมล็ด ยกเว้นส่วนรากซึ่งน ามาทดสอบเพียงตัวอย่างเดียวและไม่พบ           
สารแทนนิน คือ รากของตองแตก (ตารางที่ 1)  
 ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากสารสกัดพืชทั้งหมด 69 ตัวอย่าง จากพืช 48 ชนิด สารสกัดเอทานอล จ านวน 12 ตัวอย่าง คือ             
ใบมะม่วง ก่ิงล าดวน ต้นขลู่ ฝักเพกา ใบกระบือเจ็ดตัว ใบหมีเหม็น ใบกระโดน ใบมะรุม ใบชมพู่น้ าดอกไม้ ใบส่องฟ้าดง ใบหัสคุณ
และใบกระแจะ ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ATCC 25923 และ B. subtilis ATCC 6633 โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโซนยับยั้งตั้งแต่ 8.50 ถึง 12.60 มิลลิเมตร และ 8.00 ถึง 14.50 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) และสารสกัด    
เอทานอล จ านวน 43 ตัวอย่าง ยับยั้งเช้ือ B. subtilis ATCC 6633 ได้แก่ ต้นตรีชวา ใบมะม่วง ใบและเปลือกกระดังงาไทย กิ่งและ
ใบล าดวน ใบมะป่วน ใบโมกมัน ต้นขลู่ ฝักเพกา เถารสสุคนธ์ ใบจัน ใบกระบือเจ็ดตัว ต้นว่านธรณีสาร ใบขันทองพยาบาท ใบและ
เมล็ดกระเบาใหญ่ ใบมะพูด ต้นคนทีสอ ใบและเปลือกการบูน กิ่งและใบหมีเหม็น ใบกระโดน ใบสีทอง ใบหางไหลขาว ใบทองกวาว 
เถาวัลย์เปรียง ใบและกิ่งหม่อน ใบมะรุม ใบและกิ่งชมพู่น้ าดอกไม้ ต้นตะขาบบิน ใบเฉียงพร้านางแอ ใบส่องฟ้าดง กิ่งเขยตาย     
ใบหัสคุณ ใบและเปลือกกระแจะ ต้นและผลมะแว้งต้น และใบกฤษณา โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งตั้งแต่ 7.50 ถึง 
14.50 มิลลิเมตร (ตารางที่ 1) 
 ส่วนผลการทดสอบฤทธิ์การก าจัดอนุมูล DPPH พบว่า มีสิ่งสกัดจากพืชตัวอย่างหลายชนิดแสดงฤทธิ์ที่น่าสนใจ                
โดยพบว่า ฤทธิ์ก าจัดอนุมูลของของสิ่งสกัดจากต้นเหงือกปลาหมอ กิ่งเขยตาย เปลือกกอมขม กิ่งกฤษณา เปลือกกระดังงาไทย                
กิ่งล าดวน ใบชมพู่น้ าดอกไม้ เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน อ้อยแดง และใบกฤษณา ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 78.51 ± 0.01, 76.96 ± 0.02, 76.05 ± 0.02, 75.32 ± 0.08, 74.86 ± 0.01, 73.59 ± 0.01, 73.22 
± 0.00, 71.77 ± 0.00, 71.04 ± 0.00, 71.04 ± 0.00 และ 70.22 ± 0.02 % ตามล าดับ ส่วนสารมาตรฐานคือ Ascorbic acid 
และ Quercetin ที่ความเข้มข้นเดียวกันสามารถก าจัดอนุมูล DPPH ได้ 77.78 ± 0.10 และ 77.60 ± 0.00 % ตามล าดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจทางพฤกษเคมีเบื้องต้นเพื่อทดสอบหาสารแทนนิน ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชือ้จุลินทรีย์ ด้วยวิธี agar disk diffusion และฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระ ด้วยวิธี DPPH  
  radical scavenging 
เครื่องหมาย “+” ผลที่ไดเ้ป็นบวก หมายถึง เกิดปฏิกริิยาในการทดสอบทางเคมี หรือพบองค์ประกอบทางเคมีในการทดสอบและ 

  เครื่องหมาย “-” ผลทีไ่ดเ้ป็นลบ หมายถึง ไม่เกดิปฏิกริิยาในการทดสอบทางเคมี หรือไม่พบองค์ประกอบทางเคมีในการทดสอบ หรือไม่ยับยั้งจุลินทรีย์ 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์
ส่วนที่

ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี

ทดสอบหาสารแทนนิน 

สรุปผล 

เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยบัยั้งของจุลินทรีย์ 

(มิลลิเมตร) 

% DPPH radical 

scavenging 

activity 

(mean ± SD) 
+gelatin 

solution 

+lead 

acetate 

solution 

+ferric 

chloride 
Staphylococcus aureus Bacillus subtilis 

เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus  Acanthaceae ทั้งต้น - + น้้าเงิน - - - 78.51 ± 0.01 

 

ตรีชวา Justicia betonica Acanthaceae ทั้งต้น - - - - - 7.50 44.72 ± 0.01 

มะม่วง Mangifera indica  Anacardiaceae ใบ + + น้้าเงินเข้ม + 9.60 9.60 69.58 ± 0.01 

รางจืด Thunbergia laurifolia Acanthaceae ใบ + + เขียวขี้ม้า + - - 12.20 ± 0.00 

กระดังงาไทย Cananga odorata var. 

odorata 

Annonaceae ใบ + + น้้าเงิน + - 8.00 63.66 ± 0.01 

กระดังงาไทย Cananga  odorata var. 

odorata 

Annonaceae เปลือก + + เขียวขี้ม้า + - 9.20 74.86 ± 0.01 

ล้าดวน Melodorum fruticosum  Annonaceae กิ่ง + + น้้าเงิน + 11.50 10.50 73.59 ± 0.01 

ล้าดวน Melodorum fruticosum Annonaceae ใบ + + น้้าเงิน + - 11.20 50.36 ± 0.01 

มะป่วน Mitrephora vandaeflora  Annonaceae ใบ - - - - - 9.10 48.72 ± 0.03 

โมกมัน Wrightia tomemtosa  Apocynaceae กิ่ง - - - - - - 55.56 ± 0.01 
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ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์
ส่วนที่

ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี

ทดสอบหาสารแทนนิน 

สรุปผล 

เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยบัยั้งของจุลินทรีย์ 

(มิลลิเมตร) 

% DPPH radical 

scavenging 

activity 

(mean ± SD) 
+gelatin 

solution 

+lead 

acetate 

solution 

+ferric 

chloride 
Staphylococcus aureus Bacillus subtilis 

โมกมัน Wrightia tomemtosa  Apocynaceae ใบ + + น้้าเงิน + - 11.50 20.54 ± 0.00 

เถาเอ็นอ่อน Cryptolepis buchanani  Apocynaceae 

(Asclepiadaceae) 

ใบ + + เขียว-น้า้เงิน + - - 71.04 ± 0.00 

ขลู่ Pluchea indica  Asteraceae ทั้งต้น + + น้้าเงิน + 8.70 9.50 64.12 ± 0.02 

ผักชีช้าง Eupatorium capillifolium  Asteraceae ทั้งต้น + + เขียวขี้ม้า + - - 11.38 ± 0.00 

เพกา Oroxylum indicum  Bignoniaceae ฝัก + + น้้าเงิน + 8.70 9.50 61.02 ± 0.03 

แสนประสะ Laurentia longiflora  Campanulaceae ทั้งต้น + + เขียวขี้ม้า + - - 7.10 ± 0.01 

พวงไข่มุก Sambucus simpsonii Caprifoliaceae ใบ + + เขียว-น้า้เงิน + - - 38.62 ± 0.00 

ผักบุ้งทะเล Ipomoea pes-caprae  Convolvulaceae ทั้งต้น + + เขียว-น้า้เงิน + - - 65.21 ± 0.01 

รสสุคนธ์ Tetracera loureiri  Dilleniaceae ทั้งเถา + + น้้าเงินเข้ม + - 8.50 61.75 ± 0.01 

จัน Diospyros decandra  Ebenaceae ใบ + + น้้าเงิน + - 7.50 31.15 ± 0.01 

จัน Diospyros decandra  Ebenaceae เปลือก + + น้้าเงิน + - - 24.04 ± 0.02 

ตองแตก Baliospermum  

solanifolium  

Euphorbiaceae ใบ + + น้้าเงิน + - - 46.63 ± 0.01 

ตองแตก Baliospermum  

solanifolium  

Euphorbiaceae ราก - - - - 10.50 - 11.84 ± 0.01 
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ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์
ส่วนที่

ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี

ทดสอบหาสารแทนนิน 

สรุปผล 

เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยบัยั้งของจุลินทรีย์ 

(มิลลิเมตร) 

% DPPH radical 

scavenging 

activity 

(mean ± SD) 
+gelatin 

solution 

+lead 

acetate 

solution 

+ferric 

chloride 
Staphylococcus aureus Bacillus subtilis 

โคคลาน Croton caudatus  Euphorbiaceae ใบ + + เขียวเข้ม + - - 44.90 ± 0.02 

กระบือเจ็ดตัว Excoecaria 

cochinchinensis var. 

cochinchinensis 

Euphorbiaceae ใบ + + น้้าเงินเข้ม + 11.10 8.00 55.83 ± 0.00 

ว่านธรณีสาร Phyllanthus pulcher  Euphorbiaceae ทั้งต้น + + เขียว-น้า้เงิน + - 8.00 55.66 ± 0.00 

ขันทองพยาบาท  Suregada multiflorum  Euphorbiaceae ใบ + + น้้าเงิน + - 8.50 53.73 ± 0.01 

ขันทองพยาบาท  Suregada multiflorum  Euphorbiaceae กิ่ง - - - - - - 65.66 ± 0.00 

กระเบาใหญ ่ Hydnocarpus anthelmenticus  Flacourtiaceae ใบ + + เขียว-น้า้เงิน + - 10.50 29.51 ± 0.01 

กระเบาใหญ ่ Hydnocarpus anthelmenticus  Flacourtiaceae เมล็ด + + เขียว-น้า้เงิน + - 10.00 22.50 ± 0.02 

อ้อยแดง Saccharum chinensis Poaceae ต้น + + น้้าเงิน + - - 71.04 ± 0.00 

มะพูด Garcinia dulcis  Guttiferae ใบ + + น้้าเงิน + - 9.70 59.74 ± 0.02 

คนทีสอ Vitex trifolia  Lamiaceae ทั้งต้น + + เขียวขี้ม้า + - 10.10 43.08 ± 0.03 

การบูน Cinnamomum camphora  Lauraceae ใบ + + เขียว-น้า้เงิน + - 8.00 67.12 ± 0.04 

การบูน Cinnamomum camphora  Lauraceae เปลือก + + น้้าเงิน + - 8.80 65.03 ± 0.01 

หมีเหม็น Litsea glutinosa Lauraceae กิ่ง + - - - - 8.50 54.37 ± 0.00 
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ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์
ส่วนที่

ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี

ทดสอบหาสารแทนนิน 

สรุปผล 

เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยบัยั้งของจุลินทรีย์ 

(มิลลิเมตร) 

% DPPH radical 

scavenging 

activity 

(mean ± SD) 
+gelatin 

solution 

+lead 

acetate 

solution 

+ferric 

chloride 
Staphylococcus aureus Bacillus subtilis 

หมีเหม็น Litsea glutinosa  Lauraceae ใบ - - - - 9.20 10.40 55.74 ± 0.02 

กระโดน  Careya sphaerica  Lecythidaceae ใบ + + น้้าเงินเข้ม + 12.60 9.40 58.29 ± 0.01 

ใบสีทอง Bauhinia aureifolia  Leguminosae-

Caesalpiniodeae 

ใบ + + น้้าเงิน + - 9.80 69.40 ± 0.00 

หางไหลขาว Derris malaccensis  Leguminosae- 

Papilionoideae 

ใบ + + น้้าเงิน + - 10.00 45.17 ± 0.01 

หางไหลขาว Derris malaccensis  Leguminosae- 

Papilionoideae 

เถา - + เขียวขี้ม้า - - - 5.38 ± 0.02 

กันภัยมหิดล Afgekia mahidolae  Leguminosae-

Papilionoideae 

ใบ + + น้้าเงิน + - - 53.55 ± 0.01 

กันภัยมหิดล Afgekia mahidolae  Leguminosae-

Papilionoideae 

เถา + + น้้าเงิน + 8.40 - 65.21 ± 0.00 

ทองกวาว Butea monosperma  Leguminosae-

Papilionoideae 

ใบ - - น้้าเงิน - - 9.00 42.62 ± 0.02 

เถาวัลย์เปรียง Derris scandens  Leguminosae-

Papilionoideae 

เถา - + น้้าเงิน - - 9.80 71.77 ± 0.00 

บอระเพ็ด Tinospora crispa  Menispermaceae เถา + + เขียวขี้ม้า + - - 48.45 ± 0.01 

หม่อน Morus alba  Moraceae ใบ + + เขียว-น้า้เงิน + - 8.00 35.62 ± 0.01 
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ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์
ส่วนที่

ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี

ทดสอบหาสารแทนนิน 

สรุปผล 

เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยบัยั้งของจุลินทรีย์ 

(มิลลิเมตร) 

% DPPH radical 

scavenging 

activity 

(mean ± SD) 
+gelatin 

solution 

+lead 

acetate 

solution 

+ferric 

chloride 
Staphylococcus aureus Bacillus subtilis 

หม่อน Morus alba  Moraceae กิ่ง - + เขียวขี้ม้า - - 8.80 48.63 ± 0.00 

ข่อย Streblus aspera  Moraceae เปลือก + + เขียวอ่อน + - - 67.40 ± 0.00 

มะรุม Moringa oleifera  Moringaceae ใบ + + เขียวขี้ม้า + 10.00 9.80 58.83 ± 0.01 

มะรุม Moringa oleifera  Moringaceae เปลือก - + - - - - 9.20 ± 0.15 

มะรุม Moringa oleifera  Moringaceae เมล็ด - - - - - - 51.09 ± 0.04 

ชมพู่น้้าดอกไม ้ Syzygium jambos  Myrtaceae ใบ + + น้้าเงินเข้ม + 10.10 10.20 73.22 ± 0.00 

ชมพู่น้้าดอกไม ้ Syzygium jambos  Myrtaceae กิ่ง + + น้้าเงินเข้ม + - 7.50 31.79 ± 0.00 

ตะขาบบิน Muehlenbeckia 

platyclada  

Polygonaceae ทั้งต้น - - เขียว-น้า้เงิน - - 9.20 25.26 ± 0.01 

เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata  Rhizophoraceae ใบ + + เขียวขี้ม้า + - 8.00 49.91 ± 0.05 

ส่องฟ้าดง Clausena harmandiana  Rutaceae กิ่ง + + - + - - 44.90 ± 0.00 

ส่องฟ้าดง Clausena harmandiana  Rutaceae ใบ + + เขียวขี้ม้า + 10.80 9.00 13.48 ± 0.00 

เขยตาย Glycosmis pentaphylla  Rutaceae กิ่ง - - - - - 8.50 76.96 ± 0.02 

เขยตาย Glycosmis pentaphylla  Rutaceae ใบ + + เขียวขี้ม้า + - - 8.11 ± 0.00 

หัสคุณ Micromelum minutum Rutaceae ใบ + + น้้าเงิน + 12.40 14.50 67.58 ± 0.03 
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ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์
ส่วนที่

ใช ้

การตรวจทางพฤกษเคม ี

ทดสอบหาสารแทนนิน 

สรุปผล 

เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยบัยั้งของจุลินทรีย์ 

(มิลลิเมตร) 

% DPPH radical 

scavenging 

activity 

(mean ± SD) 
+gelatin 

solution 

+lead 

acetate 

solution 

+ferric 

chloride 
Staphylococcus aureus Bacillus subtilis 

กระแจะ Naringi crenulata  Rutaceae ใบ + + น้้าเงิน + 8.50 9.40 0.64 ± 0.00 

กระแจะ Naringi crenulata  Rutaceae เปลือก + + เขียว + - 9.50 53.55 ± 0.01 

กอมขม Picrasma javanica  Simaroubaceae ใบ + + เขียว-น้า้เงิน + - - 63.11 ± 0.00 

กอมขม Picrasma javanica  Simaroubaceae เปลือก + + เขียวขี้ม้า + - - 76.05 ± 0.02 

มะแว้งต้น Solanum sanitwongsei  Solanaceae ทั้งต้น + + เขียวขี้ม้า + - 9.80 49.00 ± 0.02 

มะแว้งต้น Solanum sanitwongsei  Solanaceae ผล + + เขียวขี้ม้า + - 8.00 66.21 ± 0.01 

กฤษณา Aquilaria crassna  Thymelaeaceae ใบ + + น้้าเงินเข้ม + - 10.20 70.22 ± 0.02 

กฤษณา Aquilaria crassna  Thymelaeaceae กิ่ง + + เขียวขี้ม้า + - - 75.32 ± 0.08 

 Ascorbic acid    77.78 ± 0.10 

 Quercetin    77.60 ± 0.00 
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 สรุปผลการวิจัย  
จากการเลือกพืชสมุนไพรในบริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 69 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งสกัด         

เอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของพืช จ านวนถึง 48 ชนิดด้วยกัน เมื่อน ามาตรวจทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารแทนนินพบตัวอย่างพืชที่มี
สารแทนนินเป็นองค์ประกอบถึง 53 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.81 จากตัวอย่างพืชทั้งหมดที่น ามาทดสอบ และชีให้เห็นว่าสาร
แทนนินพบได้เกือบทุกส่วนของพืช คือ ล าต้น เถา ใบ กิ่ง เปลือก ผลและเมล็ด ยกเว้นส่วนรากซึ่งน ามาทดสอบเพียงตัวอย่างเดียว
และไม่พบสารแทนนิน คือรากของตองแตก ซึ่งสารกลุ่มนี้มีประโยชน์มากมาย รวมถึงลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย จึงน าการ
ทดสอบหาสารแทนนินมาช่วยคัดเลือกพืชในการน ามาท าวิจัยต่อได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ส่วนผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ด้วยวิธี agar disk diffusion พบว่า สารสกัดเอทานอล จ านวน 12 ตัวอย่าง ยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus ATCC 25923 และ B. subtilis ATCC 6633 สารสกัดเอทานอล จ านวน 43 ตัวอย่าง ยับยั้ง
เช้ือ B. subtilis ATCC6633 สารสกัดใบหัสคุณ ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงผลยับยั้งเช้ือ B. subtilis ATCC 
6633 และ S. aureus ATCC 25923 ได้ดีที่สุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งเท่ากับ 12.4 และ 14.5 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าพืชสมุนไพรหลายตัวอย่างมีฤทธิ์ที่น่าสนใจในการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ เช่น ต้นหัสคุณซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์ได้ดี นิยมน ายอดและดอกมารับประทานเป็นผักสดได้ ดอกอ่อนมีรสหวานมัน รวมถึงผลมะแว้ง ใบมะรุม ใบหม่อน ใน
เมืองไทยเราก็นิยมน ามารับประทานเป็นผักรวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงน่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมอาจจะมีประโยชน์
มากขึ้นกว่าเดิมต่อไปในอนาคต  

เมื่อน าสารสกัดเอทานอลมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH scavenging assay พบว่ามีพืชหลายชนิดที่ให้ผล
การทดสอบที่ดีอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับสารมาตรฐานคือ กรดแอสคอบิก และสารคิวร์เซทินมีฤทธิ์ต้านออกซิเดช่ันที่ 77.78 และ 
77.60 % ตามล าดับ ในขณะที่สารสกัดจากต้นเหงือกปลาหมอ กิ่งเขยตาย เปลือกกอมขม มีฤทธิ์ต้านออกซิเดช่ัน เท่ากับ 78.51, 
76.96 และ 76.05 % ตามล าดับ ฤทธิ์ก าจัดอนุมูล DPPH 78.51 ของต้นเหงือกปลาหมอ ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร มีฤทธิ์ดีที่สุดซึ่งแสดงฤทธิ์ที่สูงกว่า กรดแอสคอบิก และสารคิวร์เซทินที่เป็นสารมาตรฐาน ยังมีสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้าน             
ออกซิเดช่ันอยู่ในช่วง 75.32-70.22 % อีก 8 ตัวอย่าง คือสารสกัดที่ได้จาก กิ่งกฤษณา กิ่งล าดวน เปลือกกระดังงาไทย ใบชมพู่
น้ าดอกไม้ ใบกฤษณา เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อนและอ้อยแดง และยังพบว่า สารสกัดจากพืชส่วนใหญ่ที่ให้ฤทธิ์ดีกับผลทดสอบ
ฤทธิ์ต้านออกซิเดช่ันก็ให้ผลบวกกับการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นในการทดสอบหาสารแทนนินอีกด้วย  

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี agar disk diffusion และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH radical 
scavenging ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า ผลการตรวจทางพฤกษเคมีโดยทดสอบหาสารแทนนินจาก           
สิ่งสกัดด้วยเอทานอลพบว่าพืชหลายชนิดมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 76.81 จากตัวอย่างทั้งหมด 69 ตัวอย่าง และ  
ยังพบสารแทนนินเกือบทุกส่วนของพืชที่น ามาทดสอบคือ จากราก เปลือก ก้าน ใบ ผล รวมถึงเมล็ด (ประกร รามกุล , 2553) ซึ่ง
สารแทนนินเป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารประกอบโพลีฟีนอล สารเคมีที่มีคุณสมบัติหลักคือการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการ
อักเสบ และยับยั้งเซลล์มะเร็ง (พิมพ์สุมน เจียมบุญศรี , 2562) การรับประทานอาหารที่มีสารแทนนินสูง จึงสามารถช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระ หนึ่งในปัญหาส าคัญที่น าไปสู่ความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย และอาจน าไปสู่การเกิดโรคมะเร็งได้ สารต้านอนุมูลอิสระ
อย่างแทนนินนั้นยังสามารถช่วยป้องกันและลดการอักเสบ ท าให้แผลฟื้นฟูได้ไวยิ่งขึ้น (พลอย วงษ์วิไล , 2563) เพราะฉะนั้นการ
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ตรวจทางพฤกษเคมีโดยทดสอบหาสาร  แทนนินจึงเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบฤทธิ์การก าจัด
อนุมูล DPPH ต่อไป  

ผลการทดสอบฤทธิ์การก าจัดอนุมูล DPPH พบว่า มีสิ่งสกัดจากพืชตัวอย่างหลายชนิดแสดงฤทธ์ิที่น่าสนใจ โดยพบว่าฤทธิ์
ก าจัดอนุมูล DPPH 78.51 ± 0.01 ของต้นเหงือกปลาหมอ ท่ีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธ์ิดีที่สุดซึ่งแสดงฤทธ์ิที่
มากกว่าสารมาตรฐานคือ Ascorbic acid และ Quercetin สามารถก าจัดอนุมูล DPPH ได้ 77.78 ± 0.10 และ 77.60 ± 0.00 % 
ตามล าดับ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีรายงานไว้แล้ว ซึ่งศึกษาการพัฒนาครีมสมุนไพรห้าชนิดจากป่าชายเลนเพื่อ
รักษาโรคผิวหนัง จากการทดลองพบว่าสารสกัดเอทานอลจากเหงือกปลาหมอมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระที่ดี (นรินทร์ กากะทุม, 2559) 
และสิ่งสกัดจากกิ่งเขยตาย เปลือกกอมขม กิ่งกฤษณา เปลือกกระดังงาไทย กิ่งล าดวน ใบชมพู่น้ าดอกไม้ เถาวัลย์เปรียง                 
เถาเอ็นอ่อน อ้อยแดง และใบกฤษณา มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน คือ 76.96 - 70.22 ซึ่งจากผล
การตรวจทางพฤกษเคมีจากการทดสอบหาสารแทนนินของสารสกัดจากพืชเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ให้ผลบวกซึ่งสอดคล้องกับ
คุณสมบัติการต้านออกซิเดช่ันของสารแทนนินที่พบในพืชสมุนไพรบางชนิดเช่น gallic acid และ methyl gallate (สิริญญา ทายะ 
และคณะ, 2564) เป็นต้น และบางชนิดให้ผลบวกกับการทดสอบด้วยสารละลาย ferric chloride ซึ่งช้ีให้เห็นว่ามีองค์ประกอบทาง
เคมีที่มีหมู่ฟีนอลิคในปริมาณมากอยู่ในสิ่งสกัดดังกล่าวสอดคล้องกับคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรซึ่งมักมีหมู่ 
ฟีนอลิคในโครงสร้างทางเคมี เช่น curcuminoids (Plakamura et al., 1998), ellagitannin (Seeram et al., 2005), quercetin 
(Ramos et al., 2006) เป็นต้น จากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเพิ่มแหล่งวัตถุดิบจากพืช
สมุนไพรในอุดสาหกรรมยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพได้ และยังสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช
สมุนไพรชนิดอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในเชิงลึกและเพิ่มเติมข้อมูลสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ไปเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) เป็นพรรณไม้ในวงศ์ Guttiferae พบได้พบมากทางภาคใต้และภาคตะวันออก
ของไทย มีรายงานการวิจัยองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนต่าง ๆ ของชะมวง เช่น ใบ กิ่ง เปลือกต้น มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ 
ชะมวงจึงเป็นพืชที่มีศักยภาพที่จะศึกษาเชิงลึกต่อไป การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกสารบริสุทธิ์จากส่วนสกัดเฮกเซนและส่วน
สกัดไดคลอโรมีเทนจากดอกชะมวงด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี พิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้โดย NMR 
spectroscopy และน าไปศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical scavenging และฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ด้วยวิธี disc 
diffusion ผลการศึกษาสามารถแยกสารบริสุทธิ์ จ านวน 7 ชนิด ซึ่งเป็นสารกลุ่ม xanthone ได้แก่ 6-O-methylmangostanin, 
mangostanin, garcinianone A, mangostanol, α-mangostin, cowanin และ cowanol การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
พบว่า ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร cowanin มีฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุด เท่ากับ 62.51±0.08 % 
รองลงมาคือ cowanol และ garcinianone A เท่ากับ 49.06±0.11 และ 48.98±0.10% ตามล าดับ ในขณะที่ ascorbic acid 
และ quercetin ซึ่งเป็น positive control มีฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 77.78±10 และ 77.60±00 % ตามล าดับ  
การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์พบว่า α-mangostin สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ Bacillus subtilis โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโซนยับยั้งเท่ากับ 12.5 มิลลิเมตร และ cowanin สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus 
และ B. subtilis โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งเท่ากับ 9.5 และ 9.0 มิลลิเมตร ตามล าดับ ผลจากการศึกษาน้ีสามารถ
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ใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในเชิงลึก เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อให้ได้ตัวยาที่ออกฤทธิ์ได้
เฉพาะเจาะจงและมีการออกฤทธิ์ที่ดีขึ้น และเพิ่มเติมข้อมูลสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นยาต้านจุลินทรีย์                 
ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ชะมวง ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน 
 

Abstract  
Cha-muang (Garcinia cowa Roxb.  ex DC) belongs to the family Guttiferae.  It widely distributes in the 

south and the east of Thailand.  Previous reports revealed chemical constituents from different parts of Cha-
muang including leaves, branches and stem bark to possess interested biological activities.  It is therefore 
interesting to further study this plant. The objective of this study was to isolate the chemical constituents from 
the hexane and dichloromethane extract of Cha- muang flowers using column chromatography, elucidate the 
chemical structure using NMR spectroscopy, investigate the antioxidant activity using DPPH radical scavenging 
assay and the antimicrobial using dsic diffusion.  Seven xanthones including 6- O- methyl mangostanin 
1 mangostanin, garcinianone A, mangostanol, α- mangostin, cowanin and cowanol were isolated.  At the 
concentration of 100 µg/ml, cowanin exhibited the strongest DPPH radical scavenging activity at the values of 
62 . 5 1 ±0 . 0 8  % .  Cowanol and garcinianone A exhibited DPPH radical scavenging activity at the values of 
49.06±0.11 and 48.98±0.10 %, respectively. While positive control, ascorbic acid and quercetin showed the 
scavenging activity at 77.78±10 and 77.60±00%, respectively. α-Mangostin showed the activities against Bacillus 
subtilis with the inhibiton zone of 12.5 mm, cowanin showed the activities against Staphylococcus aureus and 
B. subtilis with the inhibiton zone of 9.5 and 9.0 mm, respecively. The results of this study could be the guide 
for further research i.e. structural modification for specific targeted drug or activity improvement and gave the 
information about potential Thai medicinal plant for development of antimicrobial drugs and antioxidant health 
supplements.  
 

Keywords: Garcinia cowa, Guttiferae, antimicrobial, antioxidant 
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บทน า 
วงศ์ Guttiferae เป็นวงศ์ของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มในเขตร้อน พบได้มากทางภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย ลักษณะ

เด่นของพืชในวงศ์นี้คือ มีน้ ายางสีเหลือง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม มักมีเนื้อใบหนามัน กลีบดอกและกลีบเลี้ยงแยก ช้ัน ๆ ละ 5 
กลีบ มีเกสรตัวผู้จ านวนมาก ยอดเกสรตัวเมียเป็นรูปจาน ซึ่งอาจติดอยู่จนเป็นผล ผลมีเนื้อ ภายในมีหลายเมล็ด พืชวงศ์นี้หลายชนิด
ให้ผลที่น ามาบริโภคได้ บางชนิดเราสามารถน าส่วนใบมาเป็นอาหาร  

สกุล Garcinia เป็นสกุลของพืชวงศ์นี้ พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตัวอย่างพืชในสกุล Garcinia ชนิดที่รู้จักกันดี 
เช่น มังคุด (G. mangostana L.) มะดัน (G. schomburgkiana Pierre) มะดันป่า (G. fusca Pierre) ส้มแขก (G. cambogia 
Desr.)  มะพูด (G. dulcis Roxb. Kurz) พวา (G. speciosa Wall.) มะแป่ม (G. gracilis Pierre) ชะมวง (G. cowa Roxb.                   
ex DC) เป็นต้น (Smitinand, 2001) องค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุล Garcinia ชนิดหลัก คือ สารกลุ่ม xanthone ซึ่งมีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่น่าสนใจ เช่น ต้านแบคทีเรีย ต้านเช้ือรา ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง ต้านอักเสบ และต้านออกซิเดชัน นอกจากนี้ ยังพบ
องค์ประกอบทางเคมีกลุ่ม flavonoid, chromone, biphenyl, benzophenone, phloroglucinol, terpenoid และ steroid 
(Ritthiwigrom et al., 2013) 

ชะมวง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia cowa Roxb. ex DC. (ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ส านักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ , 
2544) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ ต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร เรือนยอดเป็นทรงพุ่มรูปกรวยคว่ า ใบเป็นใบเดี่ยว 
ออกตรงข้าม มีรสเปรี้ยว น ามาเป็นส่วนประกอบในอาหารได้ ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ออกตามซอกใบและกิ่ง ผลทรงกลมแป้น
ขนาดประมาณ 2.5-6 เซนติเมตร ผิวผลเรียบเป็นมัน มีรายงานการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในส่วนต่าง ๆ ของชะมวง พบสาร 
chamuangone จากใบชะมวงมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด SBC3 และ A549 เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว K562 และ 
K562/ADM (Sakunpak et al., 2017) สาร garcicowin B, C และ D จากกิ่งชะมวงเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ HT-29 และ 
HCT116 (Xu et al., 2010) สาร dulxanthone A จากเปลือกต้นชะมวงเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับ HepG2 (Tian et al., 2008) 
สารกลุ่ม xanthones จากรากชะมวงเป็นพิษต่อเซลล์ KB และ HeLa (Kaennakam et al., 2015) สาร cowaxanthones A-E 
จากผลชะมวง (Panthong et al., 2006) สาร garciniacowones A–E จากผลอ่อนและดอกชะมวง (Sriyatep et al., 2015) สาร
กลุ่ม xanthone จากยางชะมวง มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด คือ มะเร็งล าไส้ SW620 มะเร็งปอด CHAGO-KI และมะเร็ง
กระเพาะอาหาร KATO-III (Pattamadilok et al., 2017) และพบสารชนิดใหม่ cowanone จากส่วนสกัดอะซีโตนของดอกชะมวง 
(Trisuwan & Ritthiwigrom, 2012) เป็นต้น 

รายงานการศึกษาดอกชะมวงยังพบไม่มาก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกชะมวงเพิ่มเติม
โดยท าการศึกษาในส่วนสกัดเฮกเซนและส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการน าพืชพื้นบ้านชนิดนี้มาพัฒนาเป็น
ยาต่อไปในอนาคต รวมทั้งข้อมูลที่ได้ยังเอื้อต่อการศึกษาเชิงเคมีอนุกรมวิธานของชะมวงและพืชชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน หรือพืช
ชนิดอื่นในวงศ์ Guttiferae ซึ่งยังมีอีกหลายชนิดในประเทศไทยท่ีรอการน ามาศึกษาวิจัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดอกชะมวง โดยการแยกสารให้บริสุทธิ์และพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของ                  

สารบริสุทธ์ิที่แยกได้ 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์์ของสารบริสุทธ์ิที่ได้จากดอกชะมวง 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kaennakam+S&cauthor_id=25771120
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Panthong+K&cauthor_id=16678870
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sriyatep+T&cauthor_id=25651042
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ตัวอย่างพืช  
ตัวอย่างดอกชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) เก็บจากสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2. สารเคมีและเคร่ืองมือ  
เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องระเหยสุญญากาศ (Buchi V-750, Switzerland), 400 MHz NMR spectrometer (Bruker 

Fourier 400, Germany), เครื่องช่ัง (Mettler toledo) เครื่องอ่านไมโครเพลท (CLARIOStar, BMG Labtec) 
ตัวท าละลายอินทรีย์ ส าหรับการสกัดและแยกสารบริสุทธ์ิ ได้แก่ ethanol 95%, hexane, ethyl acetate, methanol, 

butanol, และ dichloromethane ส าหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ด้วย NMR Spectroscopy ได้แก่ CDCl3 และ acetone-
d6 (Merck, Germany) ส าหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านจุลชีพ ได้แก่ methanol, DMSO 

สารเคมี ได้แก่ DPPH (2,2–diphenyl–1–picryl–hydrazyl) (Sigma, Germany), quercetin (Sigma, USA) และ 
ascorbic acid (Merck, Germany) และอาหารเลีย้งเช้ือ Mueller-Hinton agar 

วัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Silica gel 60 (E. Merck, Germany), TLC Silica gel GF254 plate ความหนา 0.25 มิลลิเมตร 
(E. Merck, Germany) และ Sephadex LH20 (GE Healthcare, Sweden), paper disc 

จุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia 
coli ATCC 25922 และ Candida albicans ATCC 10231 

3. การสกัดสาร  
ดอกชะมวงสด น้ าหนัก 1.8 กิโลกรัม น ามาแช่สกัดในเอทานอลที่อุณหภูมิห้อง 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน กรองแล้วระเหยสาร

สกัดให้แห้งด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศได้สารสกัดเอทานอลจากดอกชะมวงซึ่งมีลักษณะข้นหนืด จากนั้นน ามาละลายในส่วนผสม
ของเอทานอลและน้ า (7:3) แล้วสกัดแยกย่อยโดยวิธี partition กับเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และบิวทานอล 
ตามล าดับ ระเหยส่วนสกัดย่อยแต่ละส่วนให้แห้ง ได้ส่วนสกัดเฮกเซน ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตท และส่วน
สกัดบิวทานอล น้ าหนัก 20.84, 3.75, 1.16 และ 9.57 กรัม ตามล าดับ น าส่วนสกัดเฮกเซนและส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทมาท าการ
แยกสารต่อไป 

4. การแยกสารบริสุทธิ์  
การแยกสารบริสุทธิ์จากส่วนสกัดเฮกเซนและส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนจากดอกชะมวง โดยใช้เทคนิควิธีคอลัมน์โครมาโท 

กราฟีแบบต่าง ๆ ใช้ silica gel 60 และ Sephadex LH20 เป็นตัวดูดซับและชะด้วยตัวท าละลายที่เหมาะสม ได้แก่ เฮกเซน       
ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซีเตท อะซีโตน และเมทานอล เป็นต้น และตรวจสอบผลการแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟีผิวบาง (TLC) ไปดู
ภายใต้ UV ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร แล้วรวม fraction ที่มี TLC pattern ที่คล้าย ๆ กัน จากนั้นน า fraction ที่มี TLC 
pattern ของสารแต่ละตัวท่ีแยกจากกันได้ชันเจน และมีปริมาณของสารสกัดมากพอที่จะท าการแยกซ้ า ต่อ ๆ ไป จนได้สารบริสุทธ์ิ 

5. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
5.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน โดยวิธี DPPH radical scavenging (Chansriniyom et al., 2018) เตรียม

สารละลายของสารบริสุทธิ์จากชะมวง, DPPH, quercetin และ ascorbic acid โดยละลายในเมทานอล ให้ได้ความเข้มข้น 100 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  
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น าสารละลายตัวอย่างจากพืช หรือสารละลาย positive control quercetin หรือ ascorbic acid ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร ใส่ลงใน 96-well plate จากนั้นเติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จะได้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 200 
ไมโครลิตร ส่วน negative control คือ สารละลาย DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมกับเมทานอล 100 ไมโครลิตร บ่ม
สารละลายในที่ปราศจากแสง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517      
นาโนเมตร ด้วยเครื่องอ่านไมโครเพลท ค านวณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารละลายตัวอย่างหรือสารละลายของสาร
มาตรฐานโดย 

% DPPH radical scavenging activity  = 100 x [A-B] /A 
เมื่อ    A   คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ negative control ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 

                          B   คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง หรือ positive control ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 
ท าการทดสอบตัวอย่างละ 3 ซ้ า รายงานผลเป็น % การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ในรูปของค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ โดยวิธี disc diffusion (Benson, 1998)  
เตรียมโดยละลายสารบริสุทธิ์จากดอกชะมวง น้ าหนัก 1 มิลลิกรัม ละลายใน 10% DMSO ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แล้ว

หยอดลงบนแผ่น paper disc 20 ไมโครลิตรต่อดิสก์ จุลินทรีย์ทดสอบ จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC 
25923, Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 25922 และ Candida albicans ATCC 10231 โดยใช้ความ
ขุ่นที่ 0.5 Mcfarland น าไม้พันส าลีปราศจากเชื้อจุ่มลงในสารละลายของจุลินทรีย์ทดสอบ กดส าลีกับข้างหลอดเพื่อไม่ให้มีปริมาณ
เช้ือติดส าลีมากไปเกลี่ยเช้ือลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller-Hinton agar วางดิสก์ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือ บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง ประเมินผลการยับยั้งจุลินทรีย์จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้ง (inhibition 
zone)  
 

ผลการวิจัย 
1. การแยกสารบริสุทธ์ 
1.1 ส่วนสกัดเฮกเซน น าส่วนสกัดเฮกเซนจากดอกชะมวง น้ าหนัก 15 กรัม มาแยกด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยใช้ 

silica gel 60 น้ าหนัก 400 กรัม เป็นตัวดูดซับและชะด้วยตัวท าละลายผสมระหว่างเฮกเซนกับเอทิลอะซีเตท โดยค่อย ๆ เพิ่ม
สัดส่วนของเอทิลอะซีเตทจาก 10-100% ตรวจสอบผลการแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟีผิวบาง (TLC) แล้วรวม fraction ที่มี TLC 
pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 9 fraction (H1- H9) โดย fraction น้ าหนัก 1.02, 1.52, 1.30, 0.99, 1.86, 1.57, 0.78, 
1.86 และ 0.80 กรัม ตามล าดับ 

fraction H3 น้ าหนัก 1.30 กรัม น ามาแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแยกตามขนาดโมเลกุล โดยใช้ Sephadex LH20 
เป็น gel filter และชะด้วยเมทานอล รวม fraction ที่มี TLC pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 4 fraction (H31- H34) 
fraction H33 ได้สารบริสุทธิ์ 1 มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง น้ าหนัก 3.1 มิลลิกรัม  

fraction H6 น้ าหนัก 1.57 กรัม น ามาแยกโดยใช้ Sephadex LH20 และชะด้วยเมทานอล ได้สารบริสุทธิ์ 2 มีลักษณะ
เป็นผงสีส้มเหลือง น้ าหนัก 11.7 มิลลิกรัม  

fraction H7 น้ าหนัก 0.78 กรัม น ามาแยกโดยใช้ Sephadex LH20 และชะด้วยเมทานอล รวม fraction ที่มี TLC 
pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 5 fraction (H71-H75) น า fraction H74 มาแยกซ้ าโดยใช้ silica gel 60 น้ าหนัก 50 กรัม 
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เป็นตัวดูดซับและชะด้วยส่วนผสมเฮกเซนกับอะซีโตน (19:1) ได้เป็น 5 fraction (H741-H747) โดย fraction H746 ตกผลึกได้
สารบริสุทธิ์ 3 มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง น้ าหนัก 9.7 มิลลิกรัม  

fraction H-8 น้ าหนัก 1.86 กรัม น ามาแยก โดยใช้ Sephadex LH20 และชะด้วยเมทานอล โดยรวม fraction ที่มี TLC 
pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 7 fraction (H81-H87)  น า fraction H86 มาแยกต่อโดยใช้ silica gel 60 น้ าหนัก 50 กรัม 
เป็นตัวดูดซับและชะด้วยส่วนผสมเฮกเซนกับอะซีโตน (9:1) รวม fraction ที่มี TLC pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 12 
fraction (H861-H8612) โดย fraction H869 ตกผลึกได้สารบริสุทธิ์ 4 มีลักษณะเป็นผงส้มเหลือง น้ าหนัก 8.4 มิลลิกรัม ส่วน 
fraction H8612 ตกผลึกได้สารบริสุทธิ์ 5 มีลักษณะเป็นผงสีส้มเหลือง น้ าหนัก 15.3 มิลลิกรัม  

1.2 ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนจากดอกชะมวง น้ าหนัก 3.75 กรัม น ามาแยกด้วยวิธี quick 
column chromatography โดยใช้ silica gel 60 น้ าหนัก 100 กรัม เป็นตัวดูดซับและชะด้วยส่วนผสมระหว่างเฮกเซนกับ        
ไดคลอโรมีเทน โดยค่อย ๆ เพิ่มสัดส่วนของไดคลอโรมีเทนจาก 10-100% ตรวจสอบผลการแยกด้วยวิธี TLC แล้วรวม fraction ที่
มี TLC pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 8 fraction (C1-C8) โดย fraction มีน้ าหนัก 0.25, 0.61, 0.29, 0.43, 0.54, 0.78, 
0.39 และ 0.41 กรัม ตามล าดับ 

fraction C2 น้ าหนัก 0.61 กรัม น ามาแยกโดยใช้ Sephadex LH20 และชะด้วยส่วนผสมไดคลอโรมีเทนกับเมทานอล 
(1:1) รวม fraction ที่มี TLC pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 4 fraction (C21-C24) โดย fraction C22 ตกผลึกได้                    
สารบริสุทธิ์ 6 มีลักษณะเป็นผลึกรูปเข็มสีเหลือง น้ าหนัก 2.6 มิลลิกรัม 

fraction C4 น้ าหนัก 0.43 กรัม น ามาแยกโดยใช้ Sephadex LH20 และชะด้วยส่วนผสมไดคลอโรมีเทนกับเมทานอล 
(1:1) รวม fraction ที่มี TLC pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 5 fraction (C41-C45) โดย fraction C42 น ามาแยกต่อโดย
ใช้ silica gel 60 น้ าหนัก 25 กรัม เป็นตัวดูดซับและชะด้วยส่วนผสมเฮกเซนกับอะซีโตน (9:1) รวม fraction ที่มี TLC pattern 
เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 3 fraction (C421- C423) โดย fraction C422 ตกผลึกได้สารบริสุทธิ์ 7 มีลักษณะเป็นผลึกรูปเข็มสี
เหลือง น้ าหนัก 3.8 มิลลิกรัม โดยแสดงร้อยละของผลผลิตของสารบริสุทธ์ิที่แยกได้ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1 

น าสารบริสุทธิ์ทั้ง 7 ชนิด ไปวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีด้วยวิธี NMR spectroscopy และเปรียบเทียบข้อมูล
สเปกตรัม NMR กับสารที่เคยมีรายงานในอดีต 
 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของผลผลิตของสารบรสิุทธ์ิ 

ส่วนสกัด สารบริสุทธิ์ น  าหนัก (มิลลกิรัม) ร้อยละของผลผลิต 

 1 3.1 0.02 
 2 11.7 0.08 

เฮกเซน 3 9.7 0.06 
 4 8.4 0.06 
 5 15.3 0.10 

ไดคลอโรมีเทน 6 2.6 0.07 
 7 3.8 0.10 
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2. การวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธิ์จากดอกชะมวง 
  น าสารบริสุทธิ์ จ านวน 7 ชนิด ที่แยกได้จากส่วนสกัดเฮกเซนและส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนจากดอกชะมวง ไปวิเคราะห์
สูตรโครงสร้างทางเคมีด้วยวิธี NMR spectroscopy และเปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัม NMR ของสารที่เคยมีรายงานในอดีต พบว่า 
สารบริสุทธิ์ 1-7 เป็นสารกลุ่ม xanthone ที่มีช่ือว่า 6-O-methyl mangostanin 1 (Pattamadilok et al., 2016; Sen et al., 
1980), mangostanin 2 (Pattamadilok et al., 2016; Kanda et al., 2006), garcinianone A 3 (Pattamadilok et al., 2016; 
Trisuwan & Ritthiwigrom, 2012) , mangostanol 4  (Pattamadilok et al. , 2016 ; Chairungsrilerd et al. , 1996) , α-
mangostin 5  (Pattamadilok et al. , 2016 ; Anggia et al. , 2015 ) , cowanin 6  (Mahabusarakam et al. , 2005; Na 
Pattalung et al. , 1994)  และ cowanol 7  (Trisuwan & Ritthiwigrom, 2012; Na Pattalung et al. , 1994)  ตามล าดับ 
โครงสร้างทางเคมีและข้อมูลสเปกตรัม NMR ของสารทั้ง 7 ชนิด แสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 2-3 
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รูปที่ 1  โครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธ์ิที่แยกได้จากดอกชะมวง 
 
ตารางที่ 2  ข้อมูล 1H NMR ของสารบริสุทธ์ิ 1-7 จากดอกชะมวง ( หน่วยเป็น ppm, J หน่วยเป็น Hz) 

ต าแหน่ง 6-O-Methyl 
mangostanin 1 

Mangostanin  
2 

Garcinianone 
A 3 

Mangostanol  
4 

α-Mangostin  
5 

Cowanin  
6 

Cowanol  
7 

2 - - 6.26 (br s) - - - - 

4 6.24 (s) 6.22 (s) 6.31 (br s)  6.21 (s) 6.19 (s) 6.33 (s) 6.29 (s) 

5 6.76 (s) 6.82 (s)  6.83 (s) 6.66 (s) 6.83 (s) 6.80 (s) 

11 6.74  
(d, J = 10.0) 

6.71  
(d, J = 10.1) 

- 2.55  
(dd, J=17.0, 

7.4) 

3.35  
(d, J = 6.6) 

3.45  
(d, J = 7.2) 

3.51  
(d, J = 8.1) 

12 5.57  
(d, J = 10.0) 

5.54  
(d, J = 10.1) 

4.62   
(m) 

3.81 
(dd, J=7.4, 5.5) 

5.24 
(t, J = 6.6) 

5.26   
(m) 

5.46  
(br t, J = 7.8) 
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ต าแหน่ง 6-O-Methyl 
mangostanin 1 

Mangostanin  
2 

Garcinianone 
A 3 

Mangostanol  
4 

α-Mangostin  
5 

Cowanin  
6 

Cowanol  
7 

14 1.47 (s) 1.47 (s) 1.46 (s) 1.36 (s)  1.68 (s) 1.77 (s) 4.35 (br s)    

15 1.47 (s) 1.47 (s) 1.46 (s) 1.28 (s) 1.78 (s) 1.84 (s) 1.79 (s) 

16 4.13 
 (d, J = 6.5) 

4.06  
(d, J = 6.3) 

2.77 (m) 4.11 (s) 4.00  
(d, J = 6.6) 

4.09  
(d, J = 6.0) 

4.08  
(d, J = 6.0) 

17 5.24  
(br t, J = 6.5) 

5.24  
(br t, J = 6.3) 

4.62 (m) 5.23 (s) 5.20 (m) 5.26 (m) 5.26  
(br t, J = 6.0) 

19 - - - - 1.83 (br s) 2.02 (m) 2.04 (m) 

20 1.68 (s) 1.67 (s) 1.46 (s), 
1.46 (s) 

1.62 (s) 1.64 (s) 2.02 (m) 2.04 (m) 

21 1.85 (s) 1.80 (s) 1.79 (m), 
1.58 (s) 

1.80 (s) 1.78 (s) 5.03  
(br t, J = 

6.3) 

5.02  
(br t, J = 6.3) 

23 - - 1.89 (m) - - 1.60 (s) 1.60 (s) 

24 - - 4.84 (br t) - - 1.82 (s) 1.82 (s) 

25 - -  - - 1.55 (s) 1.54 (s) 

7-OCH3 3.79 (s) 3.82 (s) - 3.77 (s) 3.75 (s) 3.80 (s) 3.80 (s) 

6-OCH3 3.96 (s) - - - - - - 

1-OH 13.76 (s) 13.68 (s) 13.23 (s) 13.89 (s) 13.68 (s) 13.80 (s) 13.84 (s) 

3-OH - - - - - 6.16 (s) - 

6-OH - - - - - 6.30 (s) - 

 
ตารางที่ 3  ข้อมูล 13C NMR ของสารบริสุทธ์ิ 1-7 จากดอกชะมวง ( หน่วยเป็น ppm) 

ต าแหน่ง 6-O-Methyl 
mangostanin 1 

Mangostanin  
2 

Garcinianone 
A 3 

Mangostanol  
4 

α-Mangostin  

5 

Cowanin  
6 

Cowanol  
7 

1 158.0 157.9 162.8 158.1 160.6 160.7 160.7 
2 104.5 104.5 99.5 103.7 108.5 108.4 108.1 
3 159.7 159.9 162.0 161.7 161.6 161.6 161.7 
4 94.0 94.1 93.6 94.2 93.3 93.3 93.6 
4a 156.3 156.3 156.8 160.8 155.0 155.0 154.5 
5 98.4 101.7 108.7 102.3 101.6 101.5 101.6 
6 158.2 154.7 159.2 155.6 154.6 155.8 155.7 
7 144.1 142.7 201.4 144.5 142.6 142.6 142.6 
8 137.3 137.0 56.0 137.9 137.0 137.1 137.1 



   

 956             
 

 
   

โมกวิชาการ’64 

ต าแหน่ง 6-O-Methyl 
mangostanin 1 

Mangostanin  
2 

Garcinianone 
A 3 

Mangostanol  
4 

α-Mangostin  

5 

Cowanin  
6 

Cowanol  
7 

8a 111.9 112.1 116.8 111.4 112.2 112.3 102.4 
9 182.1 182.0 179.3 182.8 182.1 182.0 101.6 
9a 103.9 103.7 105.0 103.3 103.7 103.7 103.3 
10a 155.4 155.7 151.8 156.3 155.8 154.5 155.1 
11 115.8 115.7 38.0 25.8 21.4 21.5 21.6 
12 127.1 127.1 117.7 68.8 121.5 121.4 127.0 
13 77.9 77.9 135.3 79.7 135.6 131.3 133.2 
14 28.3 28.3 25.5 21.0 25.8 25.8 62.9 
15 28.3 28.3 17.6 25.9 18.2 17.9 22.9 
16 26.2 26.5 37.8 26.7 26.5 26.6 26.5 
17 123.1 123.1 117.6 124.6 123.2 123.2 123.3 
18 131.9 132.2 139.0 131.4 132.2 135.6 135.5 
19 25.9 25.8 16.2 25.9 17.9 39.7 39.7 
20 18.2 18.2 39.6 18.2 25.8 26.5 26.5 
21 - - 26.5 - - 124.3 124.3 
22 - - 123.8 - - 135.8 131.3 
23 - - 131.4 - - 17.7 25.6 
24 - - 25.8 - - 16.5 16.5 
25 - - 17.9 - - 25.6 17.7 

6-OCH3 56.0 - - - - - - 
7-OCH3 61.0 62.0 - 61.0 62.0 62.1 62.0 

 
3. ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ด้วยวิธี DPPH radical scavenging 
น าสาร xanthone ที่แยกได้จากดอกชะมวง จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ 6-O-methylmangostanin 1 mangostanin 2, 

garcinianone A 3, mangostanol 4, α-mangostin 5, cowanin 6 และ cowanol 7 มาทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี 
DPPH radical scavenging โดยใช้ quercetin และ ascorbic acid เป็น positive control ผลการทดสอบแสดงใน ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบฤทธิ์ตา้นออกซิเดชัน ด้วยวิธี DPPH radical scavenging  

สารบริสุทธิ์ % DPPH radical scavenging activity (mean ± S.D.) 

6-O-methylmangostanin 1 33.33 ± 0.14 

mangostanin 2 18.74 ± 0.17 

garcinianone A 3 48.98 ± 0.10 

Mangostanol 4 21.03 ± 0.16 

α-mangostin 5 24.21 ± 0.16 

cowanin 6 62.51 ± 0.08 

cowanol 7 49.06 ± 0.11 

quercetin  77.60 ± 0.00 

ascorbic acid 77.78 ± 0.10 

 
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH radical scavenging ของสารทั้ง 7 พบว่า ที่ความเข้มข้น 100 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร cowanin 6 มีฤทธ์ิก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุด เท่ากับ 62.51±0.08 % รองลงมาคือ cowanol 7 และ 
garcinianone A 3 ที่ 49.06±0.11 และ 48.98±0.10 % ตามล าดับ ในขณะที่ quercetin และ ascorbic acid สามารถก าจัด
อนุมูลอิสระ DPPH ได้ 77.60±0.00 และ 77.78±0.10 % ตามล าดับ 

 
4. ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื อจุลินทรีย์ 
น าสาร xanthone ทั้ง 7 ชนิด ทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์วิธี disc diffusion โดยเช้ือจุลินทรีย์ทดสอบมี 4 ชนิด 

แบคทีเรีย 3 ชนิดและยีสต์อีก 1 ชนิด ได้แก่ S. aureus ATCC 25923, B. subtilis ATCC 6633, E. coli ATCC 25922 และ      
C. albicans ATCC 10231 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบฤทธิ์ตา้นเชื้อจุลินทรีย ์

สารบริสุทธิ์  จุลินทรีย ์
เส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั ง 

(มิลลิเมตร) 

α-mangostin 5 B. subtilis 12.5 

cowanin 6 
S. aureus  
B. subtilis 

9.5 
9.0 

 
พบว่า α-Mangostin 5 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ B. subtilis โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโซนยับยั้ง

เฉลี่ยเท่ากับ 12.5 มิลลิเมตร และ cowanin 6 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ S. aureus และ B. subtilis โดยมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของโซนยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 9.5 และ 9.0 มิลลิเมตร ตามล าดับ  
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดเฮกเซนและสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนจากดอกชะมวง สามารถแยกสารบริสุทธิ์

ในกลุ่ม xanthone จ านวน 7 ชนิด คือ 6-O-methylmangostanin 1, mangostanin 2, garcinianone A 3, mangostanol 4, 

α-mangostin 5, cowanin 6 และ cowanol 7 โดยสารชนิดที่ 1-4 สอดคล้องกับผลการวิจัยที่เคยมีการรายงานไว้ก่อนว่าพบใน
ช่อดอกและผลอ่อน (Sriyatep et al., 2015) ในผล (Panthong et al., 2006) ส่วนสารชนิดที่ 5-7 นั้นพบในดอก (Trisuwan & 

Ritthiwigrom, 2012) และนอกจากนี้  α-mangostin 5 มีรายงานว่าพบในผล (Panthong et al. , 2006) และเปลือกต้น 
(Likhitwitayawuid et al., 1998) cowanin 6 พบในกิ่ง ผล (Panthong et al., 2006) น้ ายาง (Mahabusarakam et al., 2005)  
และเปลือกต้น (Likhitwitayawuid et al., 1998) cowanol 7 พบในกิ่ง (Cheenpracha et al., 2011) ผล (Panthong et al., 
2006) น้ ายาง (Mahabusarakam et al., 2005; Na Pattalung et al., 1994) และเปลือกต้น (Likhitwitayawuid et al., 1998)  

เมื่อน าสารทั้ง 7 ชนิดไปทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH scavenging assay พบว่า ที่ความเข้มข้น 100 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร cowanin 6 มีฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุด คือ 62.51±0.08 % รองลงมาคือ cowanol 7 และ 
garcinianone A ที่ % 49.06±0.11 และ 48.98±0.10 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ascorbic acid และ quercetin ที่ความเข้มข้น
เท่ากัน ยังมีฤทธิ์แรงกว่าโดยก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH ได้ 77.78±0.10 และ 77.60±0.00 % ตามล าดับ  

ส่วนผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์วิธี disc diffusion พบว่า α-Mangostin 5 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 
B. subtilis โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 12.5 มิลลิเมตร และ cowanin 6 สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อ S. aureus และ B. subtilis โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 9.5 และ 9.0 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ โดยมีผลการวิจัยสอดคล้องกับ (Trisuwan & Ritthiwigrom, 2012) ซึ่งได้มีรายงานการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย     
S. aureus พบว่าสาร cowanone แสดงฤทธิ์ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ α-Mangostin, cowanol และ cowanin ตามล าดับ โดยมีค่า
ความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้ง (MIC) 2, 4, 8 และ 128 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบว่า α-mangostin มีฤทธ์ิ
ต้าน B. cereus TISTR 687 (MIC) 0.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

จากผลการวิจัยนี้สามารถใช้ยืนยันข้อมูลเชิงเคมีอนุกรมวิธานของชะมวงและพืชชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน หรือพืชชนิดอื่น
ในวงศ์ Guttiferae ได้ และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในเชิงลึก เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยกระบวนการทางเคมี
เพื่อให้ได้ตัวยาที่ออกฤทธิ์ได้เฉพาะเจาะจงและมีการออกฤทธิ์ที่ดีขึ้น และเพิ่มเติมข้อมูลสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาไป
เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่อไป 
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การพัฒนาระบบการจองออนไลน์ส าหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัตกิารโดยใช้ Google 
Applications : กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
An Online Booking System Development for Laboratory Instruments by Using 
Google Applications: A Case Study of Department of Science and Physics, 
Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 

ภูริชญา วิวัฒน์กาญจนา1* 
Phoorichaya Wiwatkanjana1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีการพัฒนาระบบการจองออนไลน์ส าหรับการขอใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่น า Google 
Application มาประยุกต์ใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจองออนไลน์ ทดแทนระบบการจองแบบเดิมที่ผู้ใช้บริการต้องมา
เขียนการจองในปฏิทินบริเวณด้านหน้าห้องปฏิบัติการ ในส่วนวิธีด าเนินการวิจัยเริ่มจากผู้วิจัยท าการพัฒนาระบบการจองออนไลน์ 
การขอใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการโดยใช้ Google Form เพื่อความสะดวกและเข้าใจง่ายแก่ผู้ใช้บริการ จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการดึง
ข้อมูลออกมาในรูปแบบ Google Sheet และท าการเขียนโค้ดค าสั่งก ากับเพื่อให้ข้อมูลการจองด้งกล่าวไปแสดงบน Google 
Calendar ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางการจองขอใช้เครื่องมือเพื่อสามารถวางแผนการท างานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้ระบบการจองออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นกับการขอใช้เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ระบบการจองออนไลน์ 
สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและลดระยะเวลาในการบริหารจัดการได้ โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อระบบการจองออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจอบแบบเดิมและมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.97 และ 4.81 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ระบบจองเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ระบบการจองออนไลน์ กูเกิลแอปพลิเคชัน  
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Abstract  
 This research presented the development of an online scientific equipment reservation system 
development method for laboratory instruments by using Google Applications. The purpose is to design and 
develop an online scientific equipment reservation system for replacing the traditional booking system that 
must require users to write reservations on the calendar in front of the laboratory. The researcher develops an 
online scientific equipment reservation system by using Google Form for the convenience and understanding 
of service users. Then the researcher extracted the data in the form of a Google Sheet and coding a command 
to direct such booking information to be displayed on the Google Calendar, which allows user to check the 
booking schedule of the instrument to plan work conveniently and quickly. However, this research applied the 
developed online scientific equipment reservation system with laboratory of Department of Science and 
Physics, Faculty Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University. The results showed that the 
online scientific equipment reservation system can facilitate users and reduce management time. The average 
level of service user’s satisfaction of the online scientific equipment reservation system that was compared 
with the traditional booking system, and the overall average level of user’s satisfaction were the highest level, 
at 4.97 and 4.81, respectively.  
 

Keywords: Laboratory Instrument Booking System, Online Booking System, Google Applications 

 
บทน า  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีบุคลากรอาจารย์ 
และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และในระดับดุษฎีบัณฑิต 
และมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งปัญหาที่ท าให้เกิดงานวิจัยนี้ คือการจองเพื่อขอใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ซึ่งมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ในการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและทดสอบ
สมบัติต่างๆของวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุทางด้านแก้วและเซรามิก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรภายนอกที่ใช้บริการเครื่องมือดังกล่าวค่อนข้างสูง ในแต่ละโครง งานวิจัยของ
นักศึกษาต้องมีการทดสอบโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ หลายเครื่องมือด้วยกัน โดยเฉลี่ยใน 1 ปีมีโครงงานวิจัยของนักศึกษารวมถึง
คณาจารย์ไม่น้อยกว่า 10 โครงงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่มีการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์              
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาระบบการขอจองเพื่อขอใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ให้สามารถอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อทดแทนระบบการขอจองใช้เครื่องมือแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งระบบการจองใช้เครื่องมือแบบปัจจุบัน คือ
ผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องมาเขียนจองในปฏิทินที่ด้านหน้าห้องปฏิบัติการเท่านั้น ท าให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถทราบตารางเครื่องมือ            
ที่สามารถจองได้ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการหนึ่งคนอาจมีความจ าเป็นในการใช้เครื่องมือหลายชนิดในการท างานวิจัยแต่ละครั้ง ซึ่งการ 
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จองใช้เครื่องมือแบบเดิมนี้ ท าให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถวางแผนการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามก าหนด รวมถึงไม่ยืดหยุ่นในการ
ท างานวิจัย และเสียเวลาในการเดินทางเพื่อมาจองใช้เครื่องมือ  

ระบบจองคิวออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่ได้รับความนิยมและเริ่มมีการพัฒนาโดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้หลากหลายให้เหมาะสมกับการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นการ ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
ระบบจองเวลาใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น าโปรแกรมประยุกต์
ของ Google คือ Form, Sheet, และ Calendar มาออกแบบเป็นระบบ โดยใช้โปรแกรม Zapier integration มาเป็นโปรแกรม
ตัวกลางในการน าส่งข้อมูลการจองใช้งานไปยังปฏิทิน Google Calendar (จรรยา ช่ืนอารมณ์, 2562)  

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ได้จัดท าขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพในการจองห้องประชุม ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ดี 
สามารถจัดการข้อมูลของการจองห้องประชุม สามารถจัดการสมาชิก และสามารถสรุปรายละเอียดการจองห้องประชุมได้ ทั้งหมด
นี้ส่งผลให้ระบบการท างานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (เจนจิรา แจ่มศิริ และคัชรินทร์ ทองฟัก, 2562)  

แนวทางการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้น าการแจ้งเตือนกิจกรรม การจองห้องประชุมด้วย Google Calendar การจัดเก็บข้อมูลด้วย Google 
Drive การรับสมัครและแบบสอบถามแบบออนไลน์ด้วย Google Form และระบบงานสารบรรณ ด้วย Google Sheet และท า
เอกสารงานประกันด้วย Google Docs โดยใช้แนวทางการบริหารแบบลีนมาช่วยในการจัดการ ซึ่งจากงานวิจัยนี้ ได้ผลลัพธ์เป็นที่
น่าพอใจ สามารถลดขั้นตอนในการท างานได้ ลดระยะเวลาในการด าเนินงานจากระบบงานเดิม โดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
งานวิจัยจากการประยุกต์ใช้ Google Application ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นเป็นอย่างมาก (พรเพ็ญ จันทรา ,   
เพ็ญพักตร แกล้วทนงค,์ และภัทราภรณ์ เพ็ชรจ ารัส, 2561) 

ปัจจุบันการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีท าได้สะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน จากการส ารวจข้อมูลทางสถิติการใช้
อินเตอร์เน็ต ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่าคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสูงถึง 11 ช่ัวโมง 25 นาที/วัน โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2562 ถึง 1 ช่ัวโมง 3 นาที (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2563)  

ด้วยประโยชน์ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ผู้วิจัยจึงได้น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการจองใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
เพื่อทดแทนระบบการขอจองใช้เครื่องมือแบบเดิม อีกทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ท าได้ง่าย และท าให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการอัพเดทได้ทันที โดยผู้วิจัยได้น า Google Application มาประยุกต์ใช้ดังนี้ Google Form, Google 
Sheet และ Google Calendar โดยใช้การฝังโค้ดค าสั่งเข้าไป ท าให้ผู้ใ ช้บริการสามารถขอจองใช้เครื่องมือดังกล่าว ผ่านทาง
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย และแม่นย า  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาระบบการจองออนไลน์ส าหรับขอใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์                         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบการจองออนไลน์ส าหรับขอใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สาขา

วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบการขอจองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยมีเครื่องมือให้จองใช้งาน

ดังต่อไปนี้ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง UV-60 (Cary60) เครื่องวัดความเป็นผลึกและโครงสร้างของวัสดุ XRD (X-Ray Diffraction), 
เครื่ องวัดการ เปล่ งแสง Fluorescence Spectroscopy และเครื่ องวัดการดูดกลื นแสง UV-NIR-VIS (Shimadzu3600)                          
มีประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากวิธีของ  Yamane (1973) จ านวน 30 
ตัวอย่าง โดยวัดความพึงพอใจในการใช้งานโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ขั้นตอนการออกแบบและสร้างระบบการจอง
ออนไลน์มีดังนี้  

1. ขั้นตอนการศึกษาการจัดท าระบบการจองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยใช้ Google Form, Google 
Sheet และ Google Calendar เพือ่ออกแบบระบบการจองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 

2. สร้าง Account Gmail ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ เพื่อใช้เป็น Administrator ในการจัดการระบบการจอง
เครื่องมือ 

3. ท าการสร้าง Folder และตั้งช่ือ Analysis Instrument ใน Google Drive เพื่อใช้ส าหรับเก็บไฟล์ข้อมูล ดังแสดงในรูป
ที่ 1 
 

 
รูปที่ 1  แสดงการสร้าง folder และตั้งช่ือใน Google Drive 

 
4. ออกแบบ Google Form ส าหรับการจองเครื่องมือแต่ละชนิด โดยมีหัวข้อท่ีก าหนดให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังแสดงใน

รูปที่ 2 
4.1 ช่ือผู้จอง (Name) 
4.2 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (Contact) 
4.3 วัน-เวลา ท่ีต้องการเริ่มใช้เครือ่งมือ (Start Date and Time) 
4.4 วัน-เวลา ท่ีต้องการสิ้นสดุการใช้เครื่องมือ (End Date and Time) 
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รูปที่ 2  แสดงหัวข้อใน Google Form ให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมลู 
 

5. ท าการสร้าง Google Sheets เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจาก Google Form ที่ผู้ต้องการใช้งานกรอกเข้ามา ดังแสดงใน
รูปที่ 3  

 
 

รูปที่ 3  แสดงไอคอน Google Sheet เพื่อสร้างเก็บข้อมลูผู้ใช้บริการ 
 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Google Sheets เมื่อข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนและสมบูรณ์ ใช้ ID ของ Google 
Form ซึ่งจะแสดงอยูด่้านบนของ URL ของไฟล์ Google Sheets ดังแสดงในรูปที่ 4  
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รูปที่ 4  ข้อมูลที่ถูกเก็บจาก Google Form แสดงใน Google Sheet 

 
7. ท าการสร้าง Google Calendar จ านวน 4 ปฏิทิน โดยตั้งช่ือเป็น UV-VIS-NIR Spectrophotometer, UV-Cary 60, 

Fluorescence Spectrophotometer และ Photoluminescence และคัดลอก ID ของแต่ละ calendar ที่เราสร้างไว้ เพื่อ
น าไปใช้ในการสร้างระบบการจองใช้เครื่องมือในล าดับต่อไป 

8. เริ่มต้นการสร้างระบบการจองใช้เครื่องมือออนไลน์ โดยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ครบถ้วน  
8.1 Google Form ส าหรับกรอกข้อมูลการจองใช้เครื่องมือ จ านวน 4 แบบฟอร์ม แยกตามชนิดเครื่องมือ

ดังต่อไปนี้ UV-VIS-NIR Spectrophotometer, UV-Cary 60, Fluorescence Spectrophotometer และ Photoluminescence  
8.2 Google Sheet ช่ือไฟล์ Analysis Instrument Booking ที่เก็บข้อมูลจาก Google Form ข้างต้น 
8.3 Google Sheet ID ที่เราสร้างขึ้น ได้จาก URL ของไฟล์  
8.4 Calendar ID ที่เราสร้างขึ้นเพื่อต้องการให้แสดงผลข้อมูลการจองใช้เครื่องมือ 

9. ท าการเขียนฟังก์ชันการท างาน โดยก าหนดให้ข้อมลูที่เราได้จากการจองใช้เครื่องมือผ่าน Google Form และเก็บ
ข้อมูล Google Sheet จากนั้นส่งข้อมูลการจองไปยังปฏิทิน Google Calendar โดยมีขั้นตอนการเขยีนฟังก์ชันดังน้ี 

9.1 เปิดไฟล์ Google Sheet ที่สร้างขึ้น จากน้ันเปิดเมนู Script Editor ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
 

รูปที่ 5  แสดงหัวข้อ Script Editor เพื่อใช้เขียนโค้ดในการสร้างระบบจองใช้เครื่องมือ 
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9.2 ท าการแก้ไขช่ือโปรเจค ในท่ีนีต้ั้งช่ือเป็น Analysis Instrument Booking กด OK 
9.3 ท าการเขียนโค้ดให้มีฟังก์ชันการท างานท่ีเราต้องการ คือ ผู้ใช้บริการท าการจองใช้เครื่องตามวันและเวลาที่

ต้องการผ่าน Google Form จากนั้นข้อมูลจะมาปรากฏใน Google Sheet ซึ่งเราจะเขียนโค้ดให้ลิ้งค์ข้อมูลจาก Google Form 
และส่งข้อมูลไปยัง Google Calendar เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการจองบนปฏิทิน Google ได้ทันที  

9.4 เมื่อท าการเขียน Code ฟังก์ชันการท างานเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลการจองใช้เครื่องมือในหน้าปฏิทิน 
Google Calendar โดยจะแยกเป็น แต่ละเครื่องมือ เพื่อให้ดูตารางการจองได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

9.5 ผู้วิจัยได้ท าการตั้ง Trigger ที่ Google Sheet เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเข้ามา
ได้อัตโนมัติ 
 

ผลการวิจัย 
ระบบการจองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ผู้พัฒนาได้สร้างมาเพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้มา

ใช้บริการ ซึ่งจากระบบเดิมที่ผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องมาตรวจสอบปฏิทินจองเครื่องมือและเขียนจองใช้เครื่องมือในช่วงวันเวลาที่ว่าง 
ซึ่งการจองใช้เครื่องมือระบบเดิม ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถตรวจสอบปฏิทินตารางการจองเครื่องมือล่วงหน้าได้ ซึ่งจากการใช้ระบบ
การจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ผ่าน Google Form นี้ ผู้ใช้บริการจะสามารถตรวจสอบตารางการจองใช้เครื่องมือฯ ผ่าน 
Google Calendar ได้ ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันที ดังแสดงในรูปที่ 6  
 

  
 

รูปที่ 6  แสดงปฏิทินการจองใช้เครื่องมือฯ บน Google Calendar 
 

จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ปฏิทินการจองใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ จะแสดงใน Google Calendar โดย
ผู้พัฒนาระบบได้ท าการสร้าง Google Calendar จ านวน 4 ปฏิทิน ตามจ านวนเครื่องมือวิเคราะห์ฯ คือ Fluorescence 
Spectroscopy, Photoluminescence, Shimadzu3600 และ UV-VIS Cary 60 ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะแสดงสีต่างกัน ท าให้
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สะดวกต่อผู้ใช้งานในการดูปฏิทินการจองใช้เครื่องมือฯ มากข้ึน จากผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยแบ่งเป็น
ระดับช้ันปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จ านวน 30 คน เป็นเพศชายร้อยละ 26.7 และเพศหญิงร้อยละ 73.3 
และเป็นนักศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรีร้อยละ 50.0 ระดับปริญญาโทร้อยละ 40.0 และระดับปริญญาเอกร้อยละ 10.0 ดังแสดง
ในรูปที่ 7 และความถี่ของการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใน 1 สัปดาห์ล าดับมากที่สุดคือ ความถี่ในการใช้เครื่องมือ มากกว่า 3 
ครั้ง/สัปดาห์ รองลงมาคือ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น 36.7% และล าดับสุดท้ายคือ ไม่เกิน 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น 16.7% ดังแสดง
ในรูปที่ 8 

 
 

รูปที่ 7  แสดงการแบ่งผู้ใช้บริการระบบจองเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ตามระดับการศึกษา 
 

 
 

รูปที่ 8  แสดงความถี่ในการใช้เครือ่งมือทางวิทยาศาสตร์ของผู้ใช้บรกิารต่อ 1 สัปดาห ์
 

และผลการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจองเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การจองใช้เครื่องมือด้วยระบบเดิม ได้ผลแสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  แสดงความพึงพอใจระบบการจองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หัวข้อประเมิน �̅� SD 
1 การเข้าสู่ระบบง่าย ไม่ซับซ้อน 4.47 0.57 
2 ใช้เวลารวดเร็วในการจองใช้เครื่องมือ 4.87 0.35 
3 ระบบจองมีการออกแบบให้ใช้งานง่าย 4.67 0.48 
4 ข้อมูลการจองอัพเดททันที 4.87 0.35 
5 ผู้ใช้งานสามารถดูปฏิทินการจองใช้เครื่องมือได้ตลอดเวลา 4.93 0.35 
6 มีการแจ้งเตือนหากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4.70 0.47 
7 ช่วยให้ผู้ใช้บริการวางแผนการท างานได้รวดเร็วข้ึน 4.93 0.25 
8 ความพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับการจองใช้เครื่องมือวิธีเดิม 4.97 0.18 
9 ระบบการจองสามารถแสดงผลการจองได้อย่างถูกต้อง 4.90 0.31 
 ภาพรวม 4.81 0.37 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า �̅� = 4.81 ซึ่งเมื่อท าการ
พิจารณาในแต่ละหัวข้อ พบว่า หัวข้อความพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับการจองใช้เครื่องมือแบบวิธีเดิม ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบการจองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจองใช้เครื่องมือแบบเดิม เป็นล าดับสูง

ที่สุด โดยมีค่า �̅� = 4.97 รองลงมาคือ หัวข้อผู้ใช้งานสามารถดูปฏิทินการจองใช้เครื่องมือได้ตลอดเวลา และหัวข้อช่วยให้

ผู้ใช้บริการวางแผนการท างานได้รวดเร็วข้ึน โดยมีค่า �̅� = 4.93 และ ล าดับท่ีสามคือ หัวข้อระบบการจองสามารถแสดงผลการจอง

ได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่า �̅� = 4.90 ซึ่งในทุกหัวข้อพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  
 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการจองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพื่อทดแทนระบบการขอจองใช้เครื่องมือแบบเดิม พบว่า 
ระบบการจองใช้เครื่องมือออนไลน์ดังกล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจองใช้เครื่องมือส าหรับนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์
ได้มากขึ้น ซึ่งการน าสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบ ท าให้การบริหารจัดการในส่วนของผู้ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า และ  
ลดระยะเวลาในการวางแผนและการปฏิบัติงานได้มากขึ้น และในส่วนของผู้ท าหน้าที่ดูแล และจัดการการจองใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
เมื่อได้น าระบบการจองออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้มาใช้ พบว่า สามารถลดระยะเวลาในการท างาน และท าให้การท างานในเรื่อง
การบริหารจัดการการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการเก็บข้อมูลการจองต่าง ๆ ยังปลอดภัยและไม่สูญหาย หากเกิดปัญหา
กับการใช้เครื่องมือ ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ เมื่อส ารวจความพึงพอใ จของ
ผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานวิจัยนี้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าระบบการจอง

ออนไลน์ท่ีน า Google Applications มาประยุกต์ใช้สามารถน าไปใช้กับโจทย์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ อาทิเช่น การจองใช้
ห้องเรียน และการจองใช้ห้องประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการจองใช้เครื่องมือออนไลน์ดังกล่าว            
ให้สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการได้ เพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการด้วย  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอก ก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่
ต่อคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ความรู้ และการปฏิบัติตัว ณ หน่วยส่องกล้องศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ จ านวน 138 ราย กลุ่มละ 69 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติ
ตัว ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอก ก่อนเข้ารับ
การส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ประกอบด้วย วีดิทัศน์ คู่มือการปฏิบัติตัว และการติดตามการปฏิบัติ ตัวทางโทรศัพท์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้ คุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ และ The Boston Bowel 
Preparation scale วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย จ านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบด้วยสถิติ 
Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีระดับคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ระดับความรู้ และระดับการปฏิบัติ
ตัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001, p = 0.023 และ p < 0.001 ตามล าดับ) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า 
โปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ สามารถน าไปให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยก่อนเข้า

รับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ท าให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เตรียมล าไส้ใหญ่สะอาดเหมาะสมกับการส่องกล้องตรวจ
ล าไส้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น  
 

ค าส าคัญ: โปรแกรมส่งเสริมการปฏบิัติตัว  การส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่  ความสะอาดของล าไส้ใหญ่  ความรู้ 
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Abstract  
This research was designed to examine the efficacy of the self-practice promoting program on the 

quality of bowel cleanliness, knowledge, and practice of outpatients before colonoscopy at the surgical 
endoscopy unit in Naresuan University Hospital. Base on the inclusion criteria, 138 outpatients recruited by 
purposive sampling, and were divided equally into two groups -the experimental group and the control group. 
The experimental group utilized the self-practice promoting program while the control group received routine 
instructions. The self-practice promoting program includes video instructions, manual of procedures, and follow- 
up through telephone sessions. The collection data consists of demographic information, knowledge test, the 
quality of bowel cleanliness and the Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) and were analyzed using the mean, 
percentage, standard deviation and the Independent t-test. The result of the study showed a significant 
improvement in the quality of the bowel cleanliness, knowledge, and practice in the experimental group than 
in the control group with the statistical significance of p < 0.001, p = 0.023, and p < 0.001, respectively. This 
study shows the self-practice promoting program before Colonoscopy is an effective parameter should be 
performed outpatients before colonoscopy to promote self-practice, proper bowel preparation, successful 
colonoscopy outcome, and preventing complication. 
 

Keywords: Self-Practice Promoting Program, Colonoscopy, Bowel cleanliness, Knowledge 
 

บทน า  
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยอันดับต้น ๆ ของโลก จากสถิติเรื่องโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลกของ

โรค (WHO, 2018) พบผู้ป่วยที่วินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งทั่วโลกกว่า 18 ล้านรายและเสียชีวิตประมาณ 9.6 ล้านราย ส าหรับประเทศ
ไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิต แต่โรคมะเร็งบางชนิดสามารถป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรองโรค ซึ่งการตรวจคัดกรองสามารถตรวจหาความผิดปกติ
เบื้องต้นก่อนที่โรคจะลุกลามโดยเฉพาะโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในแต่ละปีพบผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่รายใหม่ถึง 1.8 ล้านรายทั่วโลก 
ประเทศไทยพบผู้ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่เฉลี่ยประมาณ 3,000 ราย (วิษณุ ปานจันทร์ , เสาวคนธ์ ศุกร์โยธิน ,             
อาคม ชัยวีระวัฒนะ และ วีรวุฒิ อิ่มส าราญ, 2558) ตามแนวทางการปฏิบัติการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และไส้ตรง พ.ศ. 2558 ออกมาตรการแก้ปัญหาเรื่องโรคมะเร็งตามแผนการป้องกันและรณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรกมากขึ้น 
โดยใช้วิธีการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระเพื่อการคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ นอกจากนี้ การส่องกล้องตรวจล า ไส้ใหญ่
สามารถท าการตรวจค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกได้ผลดี โดยเป็นการน าเทคโนโลยีการส่องกล้องเข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค
และรักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก จุดเด่นที่ส าคัญของการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่นั้นเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยระดับ
มาตรฐาน (Gold standard) มีความปลอดภัยสูง แต่ยังพบว่าความแม่นย าในการตรวจหาความผิดปกติของผนังล าไส้ใหญ่นั้นข้ึนอยู่
กับคุณภาพความสะอาดของการเตรียมล าไส้ของผู้ป่วยก่อนท าการส่องกล้อง ตลอดจนความรู้ ความช านาญในการส่องกล้องของ
แพทย์ผู้ปฏิบัติด้วย 
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จากข้อมูลของสมาคมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารของประ เทศสหรัฐอเมริกา (The American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy) (2017) กล่าวว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ประสบปัญหาร้อยละ 20-25 ของผู้ป่วยขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมล าไส้ โดยเฉพาะการรับประทานยาระบายเพื่อใช้ในการเตรียมความสะอาดล าไส้ ปัญหาเรื่องการเตรียม
ล าไส้ก่อนมาเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่นี้สอดคล้องกับรายงานสถิติผู้ป่วยท่ีเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ หน่วยส่อง
กล้องศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 พบจ านวนผู้รับบริการเฉลี่ยโดยประมาณ
ร้อยละ 20 ต่อปี ขาดความรู้และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและยาระบายเพื่อการเตรียมล าไส้ จึงส่งผลให้ผู้ป่วย
ต้องมาเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ซ้ า ท าให้สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา ปัญหาการเตรียมล าไส้ไม่สะอาด
ท าให้มีอัตราการพบติ่ งเนื้องอก (Polyps) ผิดพลาด (Chokshi, Hovis, Hollander, Early & Wang, 2013, p. 1197-1203) 
นอกจากนี้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้องที่ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ และได้รับยากลุ่มยานอนหลับและยา
ระงับปวดมากกว่าปกติเช่นกัน ส่วนผลเสียที่ส าคัญมากที่สุดคือ การลุกลามของมะเร็งล าไส้ใหญ่ (Sherer, Imler & Imperiale, 
2012, p. 543-553) 

ทีมผู้วิจัยในบทบาทพยาบาลประจ าห้องส่องกล้องตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้ เกิดความสนใจศึกษาและแก้ไข
ปัญหา โดยน าแนวคิดการเรียนรู้ของครอนบาค (Cronbach, 1963, p. 68-70 อ้างถึงใน สุปรียา ตันสกุล, 2548) โดยการประยุกต์
แนวคิดที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การให้ข้อมูล การให้ความรู้และปรับทัศนคติ โดยคาดหวังว่าจะส่งผลต่อ ความรู้ 
ค่านิยม ทัศนคติ จนท าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ร่วมกับทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนของกาเย่ (Gagne 
& Briggs, 1974, p. 121-136 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2560) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอน การจดจ า
น ามาประยุกต์กับการให้ข้อมูล จัดสื่อให้มีรูปแบบ ภาพประกอบค าบรรยาย ท าการประเมินความรู้เป็นระยะ พร้อมทั้งจัดระบบ
สนับสนุนเพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ นอกจากนี้ต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมสอนเสริมเพื่อการเรียนรู้ “โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้” ด้วยหลักการสอนของกาเย่ (ภาคินี ชูอินแก้ว, ภัทรวดี แก้วอัมพร 
และ เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์, 2553, น. 11-27) ทีมผู้วิจัยจึงได้พัฒนาและศึกษาโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอก 
ก่อนการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ที่ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีนี้ โดยคาดหวังถึงผลของโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวและการ
เตรียมล าไส้ท าให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวถูกต้องและเตรียมล าไส้สะอาด และช่วยให้แพทย์ผู้ท าการส่องกล้องสามารถมองเห็นผนังล าไส้ได้
ชัดเจน ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยทางพยาธิสภาพของล าไส้ใหญ่อย่างถูกต้อง ลดระยะเวลาในการส่องกล้องล าไส้ใหญ่และลด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอก ก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้

ใหญ่ต่อคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ความรู้ และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย 

 
 
 
 
 



 
 

  975 .                

 

โมกวิชาการ’64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบสองกลุ่มวัดผลหลังการทดลอง                   
(post-test only group design) แบ่งตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง (experimental group) และกลุ่มควบคุม (control 
group) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้มาเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ที่ห้องส่อง

กล้องศัลยกรรม แบบผู้ป่วยนอก (OPD case) ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้
งานวิจัยของ ภัคภร เกตุสีสังข์, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสดุล และ ธวัชชัย อัตรวิพุธ (2558, น. 61-73). โดยน า
ค่าเฉลี่ยของคุณภาพของการเตรียมล าไส้ใหญ่มาใช้ในการค านวณ ใช้สูตร Two independent means กลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วย              
ที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ 69 ราย และกลุ่มควบคุม คือกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบปกติ 69 ราย เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยการ
จัดเก็บข้อมูลทีละกลุ่ม เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ 1) เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ด้วยตัวเอง 
2) ไม่เคยผ่าตัดล าไส้ใหญ่ 3) สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยทางโทรศัพท์ได้ 4) ยินดีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัย เกณฑ์
คัดออก ได้แก่ 1) ผู้ป่วยที่ศัลยแพทย์ไม่สามารถส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ได้ครบทั้ง 3 ส่วน 2) ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้
ครบทุกกิจกรรม หรือขอถอนตัวออกจากการวิจัย 

 
 

โปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วยที่เข้า

รั บก ารส่ อ งกล้ อ งตร วจล า ไ ส้ ใหญ่  โ ดยกา ร

ประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้ของครอนบาคและ

ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนของกาเย่ เป็น

กระบวนการเรียนที่เป็นขั้นตอน มีการให้ข้อมูล 

ความรู้อย่างมีแบบแผน มุ่งเน้นการปฏิบัติตัวและ

การติดตามอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 

1. วีดิทัศน์ ภาพประกอบการบรรยายเนื้อหาของ

การส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่  

2. คู่มือการปฏิบัติตัว เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว

ของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ 

เป็นเอกสารที่ผู้ป่วยสามารถใช้ทบทวนได้เองที่บ้าน 

3.การติดตาม การปฏิบัติตัวทางโทรศัพท์จาก

เจ้าหน้าท่ี (1 วันก่อนผู้ป่วยมาเข้ารับการส่องกล้อง)  

1.ความสะอาดของล าไส้ใหญ ่

2.ความรู้เกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจล าไส ้

3.การปฏิบัตติัวเกี่ยวกับการส่องกล้อง

ตรวจล าไส้ใหญ ่
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุม่ตัวอย่าง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย

นเรศวร หนังสือรับรองเลขท่ี IRB. 0053/62  
เคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล และ เครื่องมือที่ใช้ในการ

ด าเนินการ ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) และความสอดคล้องรายข้อกับวัตถุประสงค์ 
(Indexes of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้แก่ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร จ านวน 2 คน พยาบาลเฉพาะทางส่องกล้องทางเดินอาหาร จ านวน 2 คน และอาจารย์พยาบาลเฉพาะทางสาขา
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ านวน 1 คน จึงน าไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาความเที่ยงกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 ราย ก่อนน ามาใช้ 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ส่วน ดังนี้ คือ  
1.1 แบบทดสอบความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ใช้ทดสอบความรู้

หลังการชมวีดิทัศน์หรือหลังการได้รับค าแนะน า จ านวน 20 ข้อค าถาม ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(CVI) เท่ากับ 0.96 และค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามเป็นรายข้อกับวัตถุประสงค์ในการวัด (IOC) เท่ากับ 0.97 และค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.93  

1.2 แบบบันทึกติดตามการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง (Fact) ของการปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วยเอง แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การรับประทานอาหารเพื่อเตรียมล าไส้ส าหรับวันแรกของการเตรียม จ านวน 5 ข้อ ส่วน
ที่ 2 การรับประทานอาหารเพื่อเตรียมล าไส้ส าหรับวันท่ีสองของการเตรียม จ านวน 3 ข้อ และส่วนท่ี 3 การปฏิบัติตัวในวันท่ีมาเข้า
รับการส่องกล้อง จ านวน 5 ข้อ ตามล าดับ รวม 13 ข้อ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.81 

1.3 แบบประเมินคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ (The Boston Bowel Preparation Scale: BBPS) เป็นแบบ
ประเมินความสะอาดล าไส้ที่มีมาตรฐานระดับสากลพัฒนาโดย Calderwood and Jacobson (2010, p. 686-692) ประเมินระดับ
ความสะอาดของล าไส้ใหญ่ 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ล าไส้ใหญ่ส่วนด้านซ้าย (Left colon: LC) ส่วนที่ 2 ล าไส้ใหญ่ส่วนกลาง 
(Transverse colon: TC) และส่วนท่ี 3 ล าไส้ใหญ่ส่วนด้านขวา (Right colon: RC) โดยแบ่งระดับความสะอาดของล าไส้ ดังนี้ 

ระดับ 0 คะแนน คือ มองไม่เห็นผนังล าไส้ เนื่องจากมีอุจจาระเป็นก้อนจ านวนมาก (Segment unprepared colon 
with mucosa not visualized by the presence of solid stool) 

ระดับ 1 คะแนน คือ มองเห็นผนังล าไส้ได้แต่ไม่ชัดเจน เนื่องจากมีเศษอุจจาระที่ตกค้างบางส่วน มีอุจจาระเหลวและมี
ก้อนปน (Areas colon segment seen by the presence of fecal liquid and semisolid)  

ระดับ 2 คะแนน คือ สามารถมองเห็นผนังล าไส้ได้ เนื่องจากมีเศษอุจจาระหรือน้ าตกค้างเล็กน้อย (Low fecal fluid 
content allows good visualization of the mucosa) 

ระดับ 3 คะแนน คือ มองเห็นผนังล าไส้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีเศษอุจจาระตกค้าง (Excellent visualization of 
the mucosa without the presence of liquid remains) 

ผู้วิจัยได้ท าการแปลเป็นภาษาไทยและเปรียบเทียบภาษาอังกฤษ เมื่อสามารถตรวจสอบว่าเอกสารมีความเท่าเทียม
กันทางความหมายจึงน ามาใส่ในงานวิจัยนี้ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นแคปปา (Cohen's Kappa 
Coefficient) เท่ากับ 0.77 
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2. โปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยก าหนด
เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ วีดิทัศน์การส่องกล้อง
ตรวจล าไส้ใหญ่ และคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อการเตรียมล าไส้ 

2.1 วีดิทัศน์เรื่องการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยาย ประกอบด้วย วิธีการส่องกล้อง
ตรวจล าไส้ใหญ่ การเตรียมผู้ป่วยส าหรับส่องกล้องล าไส้ใหญ่ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ คือระยะก่อนส่องกล้อง ระยะส่องกล้องและ
ระยะหลังส่องกล้อง ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.97 ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามเป็นรายข้อกับ
วัตถุประสงค์ในการวัด (IOC) เท่ากับ 1.00 

2.2 คู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อการเตรียมล าไส้ เป็นสมุดคู่มือขนาดเล็กมีรูปภาพประกอบค าอธิบาย ประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ค าอธิบายการเตรียมล าไส้วันแรก (2 วันก่อนมาส่องกล้อง) พร้อมรูป
ภาพประกอบ และ ค าอธิบายการเตรียมล าไส้ในวันท่ีสอง (1 วันก่อนมาส่องกล้อง) ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.95 
และ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามเป็นรายข้อกับวัตถุประสงค์ในการวัด (IOC) เท่ากับ 0.98 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       1.กลุ่มควบคุม ได้รับค าแนะน าตามมาตรฐานการพยาบาล ดังนี้ 

         1.1 ครั้งท่ี 1 พยาบาลประจ าแผนกศัลยกรรม อธิบายข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการส่องกล้อง
ตรวจล าไส้ใหญ่ และส่งผู้ป่วยไปที่ห้องส่องกล้องศัลยกรรม 
 1.2 ครั้งที่ 2 พบพยาบาลประจ าห้องส่องกล้อง พยาบาลแนะน าตัว แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสอบถามความ
สมัครใจจึงลงนามในเอกสารยินยอม ซักประวัติ สอบถามข้อมูลทั่วไป ขอหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยท า
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่เวลาประมาณ 10 นาที นัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการส่องกล้อง
ตรวจล าไส้ใหญ่  
 1.3 ครั้งที่ 3 วันนัดส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ พบพยาบาลประจ าห้องส่องกล้อง สอบถามข้อมูลการปฏิบัติตัวและบันทึก
ในแบบบันทึกการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลของห้องส่องกล้อง เมื่อศัลยแพทย์ท าการ
ส่องกล้องเสร็จ ท าการประเมินความสะอาดของล าไส้ด้วยแบบประเมินความสะอาดของล าไส้ใหญ่ (BBPS) แจ้งพยาบาลลงบันทึก
ในเอกสาร 
            2.กลุ่มทดลอง ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวจากผู้วิจัยหลัก ดังนี้ 
 2.1 ครั้งที่ 1 พยาบาลแผนกศัลยกรรมผู้ป่วยนอกส่งผู้ป่วยมาที่ห้องส่องกล้องศัลยกรรมเพื่อพบพยาบาลประจ าห้องส่อง
กล้อง  
 2.2 ครั้งที่ 2 พยาบาลประจ าห้องส่องกล้องแนะน าตัว แจ้งวัตถุประสงค์ในการวิจัย สอบถามความสมัครใจลงนามใน
เอกสารยินยอม พยาบาลสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ขอหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ และให้ผู้ป่วยชมวีดิทัศน์เรื่องการส่องกล้อง
ตรวจล าไส้ใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีและท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ทันที ใช้เวลาประมาณ 
10 นาที ผู้วิจัยหลักมอบคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อการเตรียมล าไส้ให้ผู้ป่วยน ากลับบ้าน พร้อมทั้งนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการ
ส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ 
 2.3 ครั้งที่ 3 หนึ่งวันล่วงหน้าก่อนมารับการส่องกล้อง พยาบาลประจ าห้องส่องกล้องติดตามการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน
ของผู้ป่วยโดยการโทรศัพท์สอบถามตามแบบบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการปฏิบัติตัว 
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 2.4 ครั้งที่ 4 วันส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ พยาบาลจะซักถามข้อมูลและลงบันทึกตามแบบบันทึกการปฏิบัติตัวจน
ครบถ้วน ผู้ป่วยจะได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลของห้องส่องกล้อง เมื่อศัลยแพทย์ส่องกล้องเสร็จจะประเมินความ
สะอาดของล าไส้ด้วยแบบประเมินความสะอาดของล าไส้ใหญ่ (BBPS) แจ้งพยาบาลลงบันทึกในเอกสาร 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS Statistics 17.0 โดยการใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ทดสอบการ
แจกแจงข้อมูลต่อเนื่องของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Kolmogorow-Smirnov test และ Shapiro-Wilk test พบว่า
ข้อมูลแจกแจงแบบโค้งปกติ เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความรู้ คะแนนการปฏิบัติตัว คะแนนความสะอาดของล าไส้ใหญ่
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Independent t-test ค่าที่ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 

 
ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิง 41 ราย เพศชาย 28 ราย อายุเฉลี่ย 56.42 ปี (S.D.= 9.56) ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.46 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร (S.D.= 3.06) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/ข้าราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 40.57 อาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 24.63 ระดับการศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 31.87 รองลงมาประถมศึกษา ร้อยละ 28.98 ส าหรับ
กลุ่มเปรียบเทียบเป็นเพศชาย 42 ราย เพศหญิง 27 ราย อายุเฉลี่ย 57.01 ปี (S.D.= 9.24) ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 25.40 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร (S.D.= 4.53) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ/ข้าราชการบ านาญ ร้อยละ 33.33 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 26.02 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 40.57 และ รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 39.12 ทั้งสองกลุ่มมีโรคประจ าตัว
มากกว่า 1 โรค ซึ่งมี 3 อันดับโรคสูงสุด ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงผิดปกติ และโรคเบาหวาน เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มพบว่า ไม่แตกต่างกันในเรื่องการประกอบอาชีพ อายุ แต่ระดับการศึกษาในกลุ่มควบคุมพบว่า ผู้ป่วย
อยู่ในระดับปริญญาตรีมากกว่าระดับประถมศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
(ตารางที่ 1) 

ทั้งสองกลุ่มพบผู้ป่วยมีอาการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารมากกว่าหนึ่งโรค การวินิจฉัยโรคก่อนเข้ารับการส่องกล้อง
ตรวจล าไส้ใหญ่ ส่วนใหญ่พบโรคริดสีดวงทวารหนัก (Hemorrhoid) รองลงมาโรคท้องผูก (Constipation) และกลุ่มอาการขับถ่าย
ผิดปกติ (Bowel Habit Change: BHC) (ตารางที่ 2) การวินิจฉัยโรคหลังการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ กลุ่มทดลองพบติ่งเนื้อหรือ
เนื้องอกในล าไส้ใหญ่ (Colonic mass/Polyps) คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมาผลตรวจล าไส้ใหญ่ปกติ (Normal finding) คิดเป็น
ร้อยละ 29.0 และภาวะผนังล าไส้ใหญ่เป็นถุงกระเปาะ (Diverticulosis) คิดเป็นร้อยละ 10.1 โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.3 ส่วนกลุ่มควบคุมพบ โรคติ่งเนื้อหรือเนื้องอกในล าไส้ใหญ่ (Colonic mass/Polyps) คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ 
ผลตรวจล าไส้ใหญ่ปกติ (Normal finding) คิดเป็นร้อยละ 23.2 และภาวะผนังล าไส้ใหญ่เป็นถุงกระเปาะ (Diverticulosis) คิดเป็น
ร้อยละ 10.1 และโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.9 (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไปพบว่า
ไม่แตกต่างกัน 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 138 ราย) 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง (n = 69) กลุ่มควบคุม (n=69) 

p-value 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ        0.017 

  ชาย 28 40.57 42 60.89  

  หญิง 41 59.42 27 39.13  

  อายุ (ปี) ค่าเฉลี่ย±SD 56.42±9.56   57.01±9.24   0.711 

  BMI (kg/m2) ค่าเฉลี่ย±SD 24.46±3.06   25.40±4.53   0.154 

อาชีพ         0.156 

  ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ 28 40.57 23 33.33  

  เกษตรกรรม 17 24.63 18 26.02  

  ค้าขาย 16 23.18 10 14.49  

  พนักงาน/ลูกจ้าง/แม่บ้าน 16 23.18 5 7.24  

  รัฐวิสาหกิจ 1 1.44 1 1.44  

  ไม่ประกอบอาชีพ 1 1.44 2 2.88  

ระดับการศึกษา     0.493 

  ไม่เรียน 1 1.44 0 0   

  ประถมศึกษา 20 28.98 28 40.57   

  มัธยมศึกษา 13 18.83 17 24.63   

  ปริญญาตร ี 22 31.87 27 39.12   

  ปริญญาโท 5 7.24 5 7.24   

โรคประจ าตัว           

  โรคความดันโลหิตสูง 33 47.83 31 44.93 0.733 

  โรคไขมันในเลือดสูงผดิปกต ิ 19 27.54 17 24.64 0.698 

  โรคเบาหวาน 7 10.14 7 10.14 1.000 

  โรคหัวใจ 1 1.45 2 2.90 0.500 

  โรคเส้นเลือดในสมองผิดปกต ิ 2 2.90 2 2.90 1.000 
*ผู้ป่วย1 คนมีโรคประจ าตัวมากกวา่หนึง่โรค 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ ข้อมูลการวินิจฉยัโรคของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ (N = 138) 

รายการ 
กลุ่มทดลอง (n = 69) กลุ่มควบคุม (n = 69) 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

โรครดิสดีวงทวาร 21 30.4 24 34.8 0.586 

  โรคท้องผูก 16 23.2 20 29.0 0.438 

ภาวะล าไส้แปรปรวน 12 17.4 9 13.0 0.477 

ตรวจพบเมด็เลือดแดงในอุจจาระ 9 13.0 13 18.8 0.352 

ติ่งเนื้อ/เนื้องอกในล าไส้ใหญ ่ 5 7.2 2 2.9 0.441 

ปวดท้อง/ปวดถ่วงทวารหนัก 8 11.6 6 8.7 0.573 

ภาวะน้ าหนักลด 3 4.3 4 5.8 0.698 

การตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ ่ 5 7.2 3 4.3 0.466 
** ผู้ป่วย 1 คน มีผลการตรวจวินิจฉยัมากกว่าหนึ่งโรค 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละข้อมูลการวินิจฉยัโรคหลังการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ (N = 138) 

รายการ 
 กลุ่มทดลอง (n = 69) กลุ่มควบคุม (n = 69) 

p-value 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

ติ่งเนื้อและเนื้องอกในล าไส้ใหญ่  41 59.4 42 60.9 0.862 

ล าไส้ปกต ิ  20 29.0 16 23.2 0.438 

ภาวะถุงกระเปาะยื่นในล าไส้ใหญ ่  7 10.1 7 10.1 1.000 

แผลในล าไส้ใหญ ่  0 0.0 2 2.9 0.496 

มะเร็งล าไส้ใหญ ่  3 4.3 2 2.9 0.649 

ล าไส้ใหญ่อักเสบ  2 2.9 3 4.3 0.649 
** ผู้ป่วย 1 คน มีผลการตรวจวินิจฉยัมากกว่าหนึ่งโรค 
 

ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ระดับคะแนนความรู้และการปฏิบัติตัว
ของผู้ป่วย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

จากตารางที่ 4 กลุ่มทดลองมีคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.36 (S.D. ±1.04) ส่วน
กลุ่มควบคุม มีคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.55 (S.D. ±1.29) ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
คุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001 การ
เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.92 (S.D ±.0.26) ส่วนกลุ่มควบคุม ผู้ป่วยอยู่
ในระดับคะแนนสูงและระดับปานกลาง ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.00 (S.D. ±1.29) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.023 
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การเปรียบเทียบระดับคะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตัวใน
กลุ่มทดลอง มีระดับคะแนนการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.52 (S.D. ±1.39) ส่วนกลุ่มควบคุมมี
ระดับคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.14 (S.D. ±1.63) ค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตัวของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001  
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยคณุภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ระดับคะแนนความรู้และการปฏิบัตติัวของ

ผู้ป่วยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม  

ข้อมูล 
กลุ่มทดลอง (n = 69) กลุ่มควบคุม (n = 69) 

p-value 
ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

ระดับคณุภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ ่ 7.36 1.04 5.55 1.29 < 0.001 

ระดับคะแนนความรู ้ 18.92 0.26 18.00 1.29 0.023 

ระดับคะแนนการปฏิบัตติัวของผู้ปว่ย 11.52 1.39 9.14 1.63 < 0.001 

 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการ

ส่องกล้องตรวจล าไส้ต่อคุณภาพความสะอาดของล าไส้ ความรู้และการปฏิบัติตัว หน่วยส่องกล้องศัลยกรรม โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ย 56.42±9.56 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ/ข้าราชการ
บ านาญ รองลงมา อาชีพเกษตรกรรม ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาประถมศึกษา กลุ่มควบคุมเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิงอายุเฉลี่ย 57.01±9.24 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ/ข้าราชการบ านาญ รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
การศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวนมากที่สุด รองลงมาปริญญาตรี เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล พบว่า ผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
ด้านภาวะสุขภาพ กลุ่มทดลองมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.46±3.06 กิโลกรัมต่อตารางเมตร กลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 
25.40±4.53 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มตรวจพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารมากกว่าหนึ่งโรค 
การวินิจฉัยโรคก่อนเข้าส่องกล้องตรวจล าไส้ได้แก่ โรคริดสีดวงทวารหนัก โรคท้องผูก และกลุ่มอาการขับถ่ายผิดปกติ ตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่มมีโรคประจ าตัว โดยละคนมีมากกว่า 1 โรค และมีโรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงผิดปกติ 
และโรคเบาหวาน 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อน
เข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ มีระดับคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ระดับคะแนนความรู้ และระดับคะแนนการปฏิบัติ
ตัว สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วยแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.001, p = 0.023 และ 
p < 0.001 จึงสามารถสรุปได้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้
ใหญ่มีความสะอาดของล าไส้ใหญ่ มีความรู้และการปฏิบัติตัวแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ได้รับค าแนะน าตามมาตรฐานการพยาบาล  
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายดังนี้  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพคะแนนความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ภายหลังเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ ใหญ่ กลุ่ม

ทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ มีระดับคุณภาพความสะอาด
ของล าไส้ใหญ่สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวตามมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.001 กลุ่มทดลองมี
ระดับคะแนนคุณภาพความสะอาดของล าไส้ใหญ่อยู่ระดับดีจนถึงระดับดีมาก โดยเฉพาะบริเวณล าไส้ใหญ่ส่วนด้านขวาท่ีเป็นส่วนที่
ยากที่สุดในการเตรียมล าไส้ แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่มีระดับคุณภาพความสะอาดอยู่ในระดับปานกลางและระดับต่ า แสดงใหเ้หน็
ว่าการที่ผู้ป่วยได้รับโปรแกรมค าแนะน าการปฏิบัติตัวก่อนส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่แบบมีค าบรรยายพร้อมรูปภาพ มีคู่มือการ
ปฏิบัติตัวที่สามารถทบทวนที่บ้าน และระบบติดตามการปฏิบัติตัวทางโทรศัพท์ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเตรียมล าไส้สะอาด  
มีคุณภาพมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับการศึกษาที่มีรายงานมาก่อน พบว่า Modified bowel 
preparation protocol ที่ประกอบด้วย การให้ผู้ป่วยดูวีดิโอแนะน า แจกเอกสารแผ่นพับ การให้อาหารที่มีกากใยอาหารน้อย และ
การติดตามทางโทรศัพท์ สามารถท าให้ระดับความสะอาดในล าไส้ใหญ่ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
p = 0.002 อัตราการพบเนื้องอกชนิด Adenoma ของกลุ่มวิจัยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p = 0.0028      (Hsu, 
Liang, Lin, Lee & Chung, 2016, p. 1-4) 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ภายหลังเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้
ใหญ่ กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ มีระดับคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.001 จาก
ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความรู้ของทั้งสองกลุ่มพบว่า ระดับค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ต่างกันเล็กน้อย แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบแยก
เป็นรายข้อย่อยพบว่า กลุ่มทลองมีระดับคะแนนความรู้อยู่ในระดับสูงทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มควบคุมตอบข้อค าถามผิด 
ส่วนเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อเตรียมล าไส้ในวันแรกกับวันที่สองของการเตรียมล าไส้ และการรับประทานยาระบายเพื่อ
เตรียมล าไส้ ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากส าหรับการเตรียมล าไส้ก่อนส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ แตกต่างจากกลุ่มทดลองที่ตอบ
แบบทดสอบได้ถูกต้องทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ป่วยได้รับข้อมูล ค าอธิบาย ตลอดจนกระบวนการให้ความรู้แบบเป็นข้ันตอน 
จึงท าให้กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมมีความรู้มากกว่ากลุ่มควบคุม ผลจากงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาพร ศรีจันทร์
และคณะ (2561, น. 89-102) เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนและวีดิทัศน์การ์ตูนแอนิเมช่ัน ต่อความรู้ 
ความวิตกกังวลและการรับรู้ความสามารถแห่งตนของผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจ ท าให้ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001)  

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ กลุ่มทดลองที่ใช้โปรแกรมส่งเสริม
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนเข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่พบว่า มีระดับค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ p < 0.001 อภิปรายได้ว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตัวส าหรับการเตรียมล าไส้ในวันแรกกับวันที่สองถูกต้อง และ
ปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับวันที่เข้ารับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ได้เหมาะสมมากกว่ากลุ่มควบคุม สามารถอธิบาย
ได้ว่า หลังการทดลอง ผู้ป่วยท่ีได้รับโปรแกรมท าให้ผู้ป่วยมีความรู้ รับรู้ถึงคุณประโยชน์และความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตัวจนสามารถเตรียมล าไส้ใหญ่ได้สะอาด สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการดูแล
ต่อเนื่องต่อคุณภาพของการเตรียมล าไส้และความวิตกกังวลในผู้ที่เข้ารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก         
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ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคุณภาพของการเตรียมล าไส้ใหญ่ในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.030) แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องในผู้ที่เข้ารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่และทวารหนักแบบ
ผู้ป่วยนอก มีผลต่อคุณภาพของการเตรียมล าไส้ใหญ่ความต่อเนื่องของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยช่วยกระตุ้นเตือนและสร้างความเข้าใจ
ให้ผู้เข้ารับการส่องกล้องในการปฏิบัติตัวตามค าแนะน า (ภัคภร เกตุสีสังข์ และคณะ, 2558, น. 61-73)  

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกก่อนการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ต่อคุณภาพ

ความสะอาดของล าไส้ใหญ่ ความรู้ และการปฏิบัติตัว หน่วยส่องกล้องศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า          
สื่อวีดิทัศน์ โดยใช้รูปภาพประกอบการบรรยาย การจัดท าสื่อที่ดึงดูดความสนใจ และเข้าใจง่าย กระตุ้นการรับรู้ที่ดี เกิดประโยชน์
กับตัวผู้ป่วยอย่างมาก แต่ควรจัดสถานท่ีหรือห้องให้ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยโดยแยกเป็นสัดส่วน บรรยากาศที่เงียบ ลดเสียงรบกวน
จากภายนอกจะท าให้ผู้ป่วยมีสมาธิและความรับรู้ความสนใจ นอกจากน้ี กลุ่มผู้สูงอายุควรสนับสนุนให้ญาติและสมาชิกในครอบครัว
หรือผู้ติดตามเข้าร่วมรับฟังค าแนะน า 

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
การวิจัยในเรื่องนี้มีประเด็นส าคัญกับโรงพยาบาลและผู้ป่วย ด้านโรงพยาบาลจะช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายจากการต้องท า

การส่องกล้องซ้ าหลาย ๆ ครั้ง ลดระยะเวลาการรอล าดับการส่องกล้อง การจัดสื่อท่ีมีภาพประกอบและค าอธิบายอย่างเป็นข้ันตอน 
จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ลดภาวะวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยที่จะต้องมารับการส่องกล้องซ้ าที่โรงพยาบาล ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การวิจัยในรูปแบบนี้ควรน าไปพัฒนาเป็นแนวทาง
ในการให้ค าแนะน าอื่น ๆ ที่มีความยุ่งยากในซับซ้อนในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติ เช่น การผ่าตัดดวงตา การใส่สายสวน
หัวใจ การส่องกล้องหลอดลมและปอด เป็นต้น ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้ามามีส่วนเกี่ยว ข้องใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้จัดท าสื่อวีดิทัศน์และเอกสารคู่มือการปฏิบัติตัวนี้ไปพัฒนาเป็นระบบสแกน QR code เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถสแกนและจัดเก็บข้อมูลไว้ในโทรศัพท์มือถือ สามารถเปิดดูเพื่อทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา และเป็นการงดใช้
กระดาษเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทคัดย่อ 
 ทั่วโลกพบว่าความล้มเหลวของการรับวัคซีนชนิดหลายเข็มเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ ซึ่งระบบการเตือนหรือจดจ าระยะเวลาของ
การรับวัคซีนจะช่วยเพิ่มอัตราการมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค น าไปสู่ใช้การบันทึกการได้รับวัคซีนส่วนบุคคลมาในการให้บริการ
วัคซีน ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้งานสมุดบันทึกวัคซีน
ส่วนบุคคลในระยะก่อนและหลังการการใช้งานสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และความตรง
ตามกรอบเวลา การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนกลับ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับวัคซีนชนิดฉีดหลายเข็ม ของผู้ที่มา
รับบริการ ในปี 2564 ได้น าสมุดการบันทึกการได้รับวัคซีนส่วนบุคคลมาใช้ในผู้รับบริการ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความสมบูรณ์ และการตรงตามกรอบเวลา ระหว่างกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้สมุดวัคซีนและกลุ่มที่มีการใช้สมุดวัคซีน จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มอย่างทั้งหมดจ านวน 571 ราย (ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.5, 61.2) ตามล าดับ ประกอบด้วยการได้รับ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส วัคซีนป้องกันมะเ ร็งปากมดลูก 
ร้อยละ 72, 15, 8 และ 5 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หลังการใช้สมุดวัคซีนมีอัตราการสมบูรณ์ และการตรงตาม

                                                           
1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบุรี 20131 
1Faculty of Medicine Burapha University, Chonburi Province, Thailand, 20131 
*Corresponding author : Shakti.kriangsak@gmail.com 
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กรอบเวลาในการได้รับวัคซีนสูงกว่าก่อนการใช้สมุดวัคซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และปัจจัยอายุมากกว่า 
35 ปี มีความสัมพันธ์กับการสมบูรณ์ และการตรงตามกรอบเวลาในการได้รับวัคซีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 
 

ค าส าคัญ:  ความสมบูรณ์ของการรับวัคซีนชนิดหลายเข็ม ความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีนชนิดหลายเข็ม  

     สมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

Abstract  
Background: Failure to complete multi-dose vaccination was profound in adults globally. The reminder 

or recall system was proposed to improve immunization rates. The personal vaccination record (PVR) for adult 
vaccine service was implemented at the Wellness Center, Burapha University Hospital.  Objective:  Before and 
after implementation of the vaccine record, this research described completion and adherence rate, including 
their association factors. Methods: This retrospective study analyzed multi-dose vaccine recipient data at the 
wellness center, Burapha University Hospital during 2019-2020. The PVR was implemented from 2020 onward; 
recipients who initiated the vaccine before and after PVR were categorized as pre-PVR and post-PVR groups, 
respectively.  The outcomes were completeness and adherence rate.  Completeness is defined as the 
completion of the standard vaccine series ( 3 doses for Hepatitis B:  HBV and Human Papillomavirus Vaccine: 
HPV vaccines; 2 doses for Measles-Mumps-Rubella: MMR and Varicella Vaccines: VAR vaccines). Adherence is 
defined as receiving the vaccines per recommended schedule or within a window period of an additional one 
week. Results: A total of 571 adults (66% female, mean age 33 years) initiated one of the multi-dose vaccine 
series; 308 and 263 were pre-PVR and post-PVR groups, respectively. The vaccine series consisted of Hepatitis 
B 72%, Measles-Mumps-Rubella 15%, Varicella Vaccines 8%, and Human Papillomavirus 5%. The completion 
and adherence rate were significantly higher in the post-PVR (p-value < 0.001) When adjusted for demographic 
data, PVR and adults aged ≥ 35 years old were significantly associated with the completeness and adherence 
of multi-dose vaccine series (p-value < 0.001).  
 

Keywords:  Completeness of multi-dose vaccination, Adherence of multi-dose vaccination,  

       Personal vaccination record, Burapha University Hospital 
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บทน า  
 จากการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จะเห็นได้ว่าสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีกลายเป็น
ความส าคัญระดับต้นๆของคนทั่วโลก สอดคล้องกับค าพูดที่ว่าเราควรให้ความส าคัญกับการ “สร้างน าซ่อม” (Prevention is 
better than cure) และการฉีดวัคซีนก็คือการป้องกันโรคหรือการสร้างเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่เมื่อได้ รับวัคซีนแล้วจะมี
ประสิทธิผลในการป้องกันโรคติดต่อได้ อีกทั้งจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหลาย ๆ ชนิด ท าให้การตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการยอมรับการรับวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิคุมกันในการป้องกันโรคที่น้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ทั้งยังอาจเกิดความ
รุนแรงของอาการเมื่อติดเช้ือได้ จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 

พบว่า ความต้องการในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ ในปี 2020-2021 เพิ่มขึ้น (Bachtiger et al., 2021) ซึ่งการรับวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวได้สร้างความมั่นใจในการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่จะตามมา รวมถึง
ความต้องการในการรับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกยังมีรายงานการรับวัคซีนชนิดหลายเข็ม (Multi-dose vaccine) มีการรับวัคซีนที่ไม่ครบถ้วนตาม
แนวทางมาตรฐาน จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องความสมบูรณ์ของการรับวัคซีนในวัยรุ่น พบว่า การอัตราความสมบูรณ์ของ
การรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Human Papillomavirus Vaccine: HPV), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A: 
HAV), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B: HBV) และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella Vaccines: VAR) อยู่ที่ร้อยละ 
27-90 ของผู้รับวัคซีนเท่านั้น (Gallagher et al., 2016) โดยอัตราความไม่สมบูรณ์ของการรับวัคซีนดังกล่าวพบในกลุ่มวัยรุ่นและ
วัยหนุ่มสาว (Nelson et al., 2009) ในทางเดียวกันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกายังพบว่ามีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่มีการรับ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A: HAV) , วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B: HBV) ครบสมบูรณ์ 
(Trantham, Kurosky, Zhang, & Johnson, 2018) และในงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาการรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและ
บีในวัยผู้ใหญ่ พบว่า ความตรงตามกรอบเวลาที่ก าหนดและการฉีดวัคซีนครบถ้วนสมบูรณ์มีเพียงร้อยละ 23-35 ของผู้รับวัคซีน
เท่านั้น (Johnson, Lu, & Zhang, 2019) แต่ในทางกลับกันงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาในการ
รับวัคซีนในประเทศไทยยังมีไม่มากเท่าท่ีควร 

ปัจจัยที่ส่งผลกับความส าเร็จของการรับวัคซีน สามารถอธิบายได้ในภายใต้หลายแนวคิด ในที่นี้ได้อธิบายด้วยแนวคิด
โมเดล Vaccine hesitancy Model ขององค์การอนามัยโลก (The World Health Organization (WHO)) ซึ่งอธิบายว่าความ
ลังเลของการรับวัคซีน ประกอบด้วย ขาดความมั่นใจ ขาดความพึงพอใจ ขาดความสะดวก (WHO, 2014) ซึ่งความมั่นใจหมายถึง 
การขาดความเช่ือถือในประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีน ความพึงพอใจหมายถึงการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่น้อยในการป้ องกัน
โรคของวัคซีนและความส าคัญของวัคซีน สะดวกหมายถึง ความไม่สะดวกหรือง่ายต่อการเข้าถึงระบบบริการการรับวัคซีน ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวระบบการเตือนและจดจ าจะช่วยในเกิดความง่ายของการรับวัคซีน ซึ่งจะแสดงในเห็นถึงความครอบคลุมของการรับวัคซีน 
(WHO, 2005)  
 ในงานวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาในวัยรุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Human 
Papillomavirus Vaccine: HPV) ในเข็มสุดท้ายไม่ครบพบว่า 1 ใน 3 อ้างว่า ไม่ทราบหรือลืมว่าต้องฉีดหรือมีเข็มถัดไป (Dorell, 
Stokley, Yankey, & Markowitz, 2012) ดังนั้นไม่เพียงแต่ผู้รับวัคซีนเท่านั้นแต่ระบบการเตือนหรือช่วยในการจดจ าก าหนดการ
หรือระยะเวลาในการรับวัคซีนยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีน  
 ในปี 2563 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มีความต้องการพัฒนาความเป็น
เลิศด้านเวชศาสตร์การป้องกัน จึงได้พัฒนาสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนของผู้รับบริการ 
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โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนกลับ (A retrospective study) เพื่อเปรียบเทียบอัตราความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบ
เวลาของการรับวัคซีน ก่อนและหลังการใช้สมุดวัคซีน ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้งานสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคลในระยะก่อนและหลังการการใช้งานสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล  
2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลา ของการได้รับวัคซีนชนิดฉีดหลายเข็ม 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลการรับวัคซีนในรูปแบบการศึกษาย้อนหลัง ในศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness 
Center) โรงพยาบาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในอนาคตศูนย์สร้างเสริมสุขภาพนี้จะขยายการให้บริการด้าน               
เวชศาสตร์การป้องกันโรค รวมถึงการจัดบริการด้านวัคซีนผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป จากผู้รับบริการในปี 2562-2563 มีจ านวน
ผู้รับวัคซีนถึง 600-675 ราย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยปกติแล้วการใช้บริการวัคซีนจะมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้บันทึก
ข้อมูลการให้วัคซีนเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวจะประกอบไปด้วยข้อมูลทางประชากร ประเภทวัคซีน วันที่รับวัคซีน 
และจ านวนวัคซีนที่ต้องได้รับ จากสถิติการให้บริการวัคซีนยังพบว่ากว่าครั้งหนึ่งของการให้บริการวัคซีนทั้งหมดเป็นวัคซีนชนิดฉีด
หลายเข็ม ประกอบด้วยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกัน โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 
และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส จึงได้พัฒนาสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและการพัฒนางานประจ าที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดวัคซีนดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  ชนิดวัคซีนและก าหนดการให้วัคซีน ประกอบด้วย วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีน
ป้องกัน โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

ชนิดวัคซีน 
ก าหนดการให้วัคซีน วิธีบริหารวัคซีน 

(Route of administration) เข็มที ่1 เข็มที่ 2 เข็มที ่3 
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบ ี 0 1 เดือน 6 เดือน ฉีดเข้าช้ันกล้ามเนื้อ 

(Muscular injections) 
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 0 2 เดือน 6 เดือน ฉีดเข้าช้ันกล้ามเนื้อ 

(Muscular injections) 
วัคซีนป้องกัน โรคหัด หัดเยอรมัน 
คางทูม 

0 1 เดือน ไม่ม ี ฉีดเข้าช้ันใต้ผิวหนัง 
(Subcutaneous injections) 

วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส 0 1 เดือน ไม่ม ี ฉีดเข้าช้ันใต้ผิวหนัง 
(Subcutaneous injections) 

 ก่อนการใช้สมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล การนัดหมายการรับวัคซีนจะท าโดยพยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการ หรือเภสัชกรที่
ท าหน้าที่จ่ายวัคซีน ซึ่งเอกสารการนัดหมายเป็นเพียงใบนัด 1 แผ่น ที่ให้แก่ผู้รับบริการเพียงเท่านั้น ในบางครั้งพบว่า ผู้รับบริการ
ไม่ได้รับใบนัดหรือใบนัดสูญหาย และก่อนการเริ่มใช้สมุดวัคซีนยังพบอีกว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้รับบริการไม่มารับบริการ
วัคซีนตรงตามกรอบเวลาที่ก าหนด และร้อยละ 40 ไม่มารับวัคซีนครบถ้วนสมบูรณ์ 
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 ในการพัฒนาสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล ได้รับความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการวัคซีน และรูปแบบสมุดวัคซีนได้ประยุกต์แนวทางจาก Renowned national vaccination center และ World Health 
Organization (Infectious disease association of Thailand, 2018) โดยพยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการวัคซีนสามารถระบุข้อมูล
ข้อผู้รับวัคซีนได้ในสมุดดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดชนิดของวัคซีน และวันนัดหมายในการรับวัคซีนครั้ง
ต่อไป โดยได้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับความตระหนักและผลข้างเคียงของวัคซีนไว้ในปกหลังของสมุดวัคซีนอีกด้วย 

ประชากรที่ศึกษา (Study population) 
ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูลของผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมารับวัคซีนชนิดฉีดหลายเข็ม หรือ Multi-dose 

vaccination ประกอบด้วยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 
และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส โดยใช้ข้อมูล 1 ปีย้อนหลังก่อนการเริ่มใช้สมุดวัคซีน และหลัง 1 ปี หลังใช้สมุดวัคซีน โดยผู้วิจัยได้มี
เกณฑ์คัดออกในข้อมูลที่ผู้รับบริการที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ และการรับวัคซีนท่ีมีลักษณะเป็นการกระตุ้น
ภูมิ (Booster doses) ในกรณีที่ระหว่างการศึกษาผู้รับวัคซีนคนเดียวกันแต่รับวัคซีนมากกว่า 1 ชนิดจะน าข้อมูลเพียงวัคซีนชนิดมา
วิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น โดยการศึกษาดังกล่าวได้ขออนุญาตจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในการขอข้อมูล
ดังกล่าว และได้ผ่านการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสโครงการวิจัย HS 022/2563 รับรอง ณ วันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

การวัดผลลัพธ์ (Outcome measures)  
ผลลัพธ์จากการศึกษาประกอบด้วย 1) ความสมบูรณ์ของการรับวัคซีนตามมาตรฐานที่ต้องได้รับวัคซีน (ประกอบด้วย 

HBV 3 doses, HPV 3 doses, MMR 2 doses, และ VAR vaccine 2 doses) 2) ความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีน 
(อธิบายรายละเอียดตามตารางที่ 1) (Orenstein, 2014) โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของการรับวัคซีนโดยค านวนจากสัดส่วน
ของการรับวัคซีนครบตามรายละเอียดของแต่ละวัคซีน ส่วนความตรงตามกรอบเวลาค านวนจากสัดส่วนการมารับวัคซีนตามเวลาที่
ก าหนดหรือเลยเวลาจากการนัดหมายได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ จากนั้นเปรียบเทียบข้อมูลการรับบริการวัคซีนดังกล่าวในระยะ 1 ปี ก่อน
ใช้สมุดวัคซีนและ1 ปีเมื่อเริ่มใช้สมุดวัคซีน 

สถิติวิเคราะห์ (Statistical analysis) 
 ในการศึกษาในครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1) ข้อมูลคุณลักษณะของประชากร อธิบายโดย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) เปรียบเทียบผลการใช้งานสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคลในระยะก่อนและหลังการการใช้งานสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล 
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) และ independent t-test อย่างมีนัยส าคัญที่ p < 0.05
 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลา ของการได้รับวัคซีนชนิดฉีดหลายเข็มใช้สถิติวิเคราะห์ การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติค (logistic regression analysis) เพื่อใช้ในการท านายตัวแปร โดยแสดงค่า odds ratio (OR) and 95 % confidence intervals (CI)                    
เพื่อดูความสัมพันธ์ของตัวแปรและความสมบูรณ์ ความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนกลับ (Retrospective study) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับวัคซีนชนิด  

ฉีดหลายเข็มของผู้ที่มารับบริการ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564 โดยใน
ปี 2564 ได้น าเครื่องมือสมุดการบันทึกการได้รับวัคซีนส่วนบุคคล (Personal Vaccination Record : PVR) มาใช้ในการบันทึกการ
รับวัคซีนของผู้ที่มารับบริการ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เปรียบเทียบความแตกต่างของความสมบูรณ์ และการได้รับวัคซีนตรงตาม
กลรอบเวลา ระหว่างกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้สมุดวัคซีนและกลุ่มที่มีการใช้สมุดวัคซีน โดยในงานวิจัยนี้ได้อธิบายว่าความสมบูรณ์ของการ
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ได้รับวัคซีน คือ การได้รับจ านวนวัคซีนครบตามมาตรฐานของวัคซีนนั้น ๆ (วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูกจ านวน 3 เข็ม วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส จ านวน 2 เข็ม) ส่วนความตรงตามกรอบ
เวลา คือการได้รับวัคซีนตามช่วงเวลาและระยะห่างตามก าหนด หรือล้าช้าได้ไม่เกิน 7 วัน เป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติค (logistic regression analysis) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาคือความสมบูรณ์และการตรง
ตามกรอบเวลาของการได้รับวัคซีนระหว่างท่ีไม่ได้ใช้สมุดบันทึกการรับวัคซีนส่วนบุคคลและกลุ่มที่ได้ใช้สมุดบันทึกการรับวคัซนีสว่น
บุคคล 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คุณสมบัติการคัดเข้า ในระยะเวลา 1 ปีก่อนการใช้วัคซีนและ
หลัง 1 ปี หลังใช้สมุดวัคซีน จ านวน 628 ราย โดยมีการคัดออกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่รับวัคซีนมากกว่า 1 ชนิด จ านวน 
47 ราย กลุ่มตัวอย่างที่รับวัคซีนประเภทกระตุ้นภูมิ (Booster dose) จ านวน 10 ราย ในการศึกษาครั้งนี้จึงเหลือกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา จ านวน 571 ราย (กลุ่มก่อนการใช้สมุดวัคซีน 308 ราย กลุ่มหลังใช้สมุดวัคซีน 263 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
คนไทย และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 34.93 ปี (S.D.±14.22) และ 31.67 ปี (S.D.±13.27) ตามล าดับ และกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง                 
(ร้อยละ 70.5, 61.2) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2  คุณลักษณะส่วนบุคคล แบ่งตามระยะก่อนใช้สมดุวัคซีนและหลังใช้สมุดวัคซีน  

ข้อมูล 
กลุ่มก่อนใชส้มุดบันทกึวัคซีน 

(n = 308) (%) 
กลุ่มใชส้มุดบันทกึวัคซีน 

(n = 263) (%) 
p-value 

เพศ (Gender) 
เพศหญิง (Female)  
เพศชาย (Male) 

 
217 (70.5) 
91 (29.5) 

 
161 (61.2) 
102 (38.8) 

 
0.020* 

อายุ (Mean age) 
(Mean ± S.D.) 

34.93±14.22 31.67±13.27 0.005 

สัญชาติ (Nationality) 
ไทย (Thais) 
ต่างชาติ (Foreigners) 

 
303 (98.4) 

5 (1.6) 

 
259(98.5) 

4 (1.5) 

 
0.922 

จ านวนผู้รับวัคซีน 
(Total vaccination received) 
HBV  
HPV  
MMR  
VAR  

 
 

217 (70.5) 
6 (1.9) 

43 (14.0) 
42 (13.6) 

 
 

196 (74.5) 
20 (7.6) 
44 (16.7) 
3 (1.1) 

 
 

< 0.001* 

ความสมบูรณ์ของการรับวัคซีน 
(Vaccines Series completion) 

185 (60.1) 233 (88.6) < 0.001* 
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ข้อมูล 
กลุ่มก่อนใชส้มุดบันทกึวัคซีน 

(n = 308) (%) 
กลุ่มใชส้มุดบันทกึวัคซีน 

(n = 263) (%) 
p-value 

การตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีน 
(Vaccines Series adherence) 

170 (55.2) 226 (85.9) < 0.001* 

* Significant with p-value < 0.05 
โดยที ่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Human Papillomavirus Vaccine: HPV) 
 วัคซีนป้องกันโรคหัด หดัเยอรมัน คางทูม (Measles-Mumps-Rubella: MMR) 
 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B: HBV) 
 วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella Vaccines: VAR) 
 
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ Univariate และ Multivariate ในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการรับวัคซีน  

Factors * 
Univariate Multivariate 

Crude OR (95%CI) p-value Adjusted OR (95%CI) p-value 
เพศ (Gender) 
เพศหญิง (Female)  
เพศชาย (Male) 
กลุ่มอายุ (Age Group) 
< 35 ปี 
>35 ปี 

 
1.03 (0.70-1.52) 

1 (ref) 
 

1 (ref) 
1.64 (1.09-2.45) 

 
0.887 

 
 
 

0.017* 

 
0.88 (0.57-1.35) 

 
 

2.38 (1.52-3.75) 

 
0.554 

 
 

< 0.001* 

สัญชาติ (Nationality) 
ไทย (Thais) 
ต่างชาติ (Foreigners) 

 
2.97 (0.37-23.91) 

1 (ref) 

 
0.307 

 
3.48 (0.40-30.17) 

 
0.258 

ก่อนใชส้มุดวัคซีน 
หลังใช้สมุดวัคซีน 

1(ref) 
5.16 (3.31-8.14) 

 
< 0.001* 

6.52 (4.06-10.47) < 0.001* 

ประเภทวัคซีน (Type of 
immunization) 

- 2 doses 

- 3 doses 

 
 

1.41 (0.73-2.70) 
1 (ref) 

 
 

0.304 

0.54 (0.27-1.10) 0.091 

 Adjusted for personal characteristics (gender, nationality, age) 
* Significant with p-value < 0.05 
 
 
 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ Univariate และ Multivariate ในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีน  

Factors * Univariate Multivariate 
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OR (95%CI) p-value aOR (95%CI) p-value 
เพศ (Gender) 
เพศหญิง (Female)  
เพศชาย (Male) 
กลุ่มอายุ (Age Group) 
< 35 ปี 
>35 ปี 

 
1.04(0.72-1.52) 

1 (ref) 
 

1 (ref) 
1.98(1.34-2.94) 

 
0.825 

 
 

0.001* 

 
0.93 (0.61-1.41) 

 
 

2.65 (1.70-4.12) 

 
0.733 

 
 

< 0.001* 

สัญชาติ (Nationality) 
ไทย (Thais) 
ต่างชาติ (Foreigners) 

 
0.28(0.34-2.25) 

1 (ref) 

 
0.230 

 
0.19 (0.02-1.64) 

 
0.130 

ก่อนใชส้มุดวัคซีน 
หลังใช้สมุดวัคซีน 

1 (ref) 
4.96 (3.28-7.50) 

< 0.001* 
 

5.95 (3.86-9.17) < 0.001* 

ประเภทวัคซีน (Type of immunization) 

- 2 doses 

- 3 doses 

 
2.84 (1.53-5.25) 

1 (ref) 

 
0.001* 

1.14 (0.57-2.25) 0.714 

* Significant with p-value < 0.05 
อัตราความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีน ( Vaccine series completion and 

adherence rate) 
จากข้อมูลของผู้รับบริการทั้งหมดประกอบด้วยผู้รับวัคซีนชนิด 3 เข็ม (3 dose series ) ร้อยละ 77 (ประกอบด้วยวัคซีน

ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ร้อยละ 72 และ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 5) ผู้รับวัคซีนชนิด 2 เข็ม (2 dose series)    ร้อย
ละ 23 ประกอบด้วย วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ร้อยละ 15 และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ร้อยละ 8 ประกอบด้วย
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส 
โดยถือว่าผู้รับวัคซีนชนิด 3 เข็ม (3 dose series ) มากกว่าร้อยละ 80 ในกลุ่มผู้รับบริการหลังใช้สมุดวัคซีน และจากการศึกษาพบ
มาอัตราความสมบูรณ์ของการรับวัคซีนในระยะหลังใช้สมุดวัคซีนมากกว่าก่อนใช้สมุดวัคซีน ร้อยละ 88.6, 60.1 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) และจากการศึกษาพบว่าอัตราความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีนในระยะหลังใช้สมุดวัคซีน
มากกว่าก่อนใช้สมุดวัคซีน ร้อยละ 85.9, 55.2 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001)  
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาในการรับวัคซีน (Factors associated with vaccine 
series completion and adherence) 

ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยจากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (logistic regression analysis), univariate analysis 
พบว่าหลังจากใช้สมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของการรับวัคซีน และเมื่อมีการปรับข้อมูลทาง
ประชากร Multivariate analysis พบว่า ตัวแปรอายุที่มากกว่า 35 ปี (aOR 2.38 (95 % CI 1.52–3.75)) และการใช้สมุดบันทึก
วัคซีนส่วนบุคคล (aOR 6.52 (95 % CI 4.06–10.47)) อย่างมีนัยส าคัญอย่างสถิติ (p <0.001) ตามล าดับ (ตารางที่ 2) และพบว่า 
ทั้ง 2 ตัวแปรยังมีความสัมพันธ์กับความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีนคือ ตัวแปรอายุที่มากกว่า 35 ปี (aOR 2.65 (95 %   



 
 

  993 .                

 

โมกวิชาการ’64 

CI 1.70–4.12)) และการใช้สมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล (aOR 5.95 (95 % CI 3.86–9.17)) อย่างมีนัยส าคัญอย่างสถิติ (p <0.001) 
(ตารางที่ 3) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยชนิดของวัคซีนชนิดฉีด 2 เข็ม มีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาของ
การรับวัคซีน อย่างมีนัยส าคัญอย่างสถิติ (p <0.001) ในการวิเคราะห์แบบ univariate model 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มอย่างทั้งหมดจ านวน 571 ราย (โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนไทย และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 
34.93 ปี (S.D.±14.22) และ 31.67 ปี (S.D.±13.27) ตามล าดับ และกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.5, 61.2) ตามล าดับ  
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้สมุดวัคซีนและใช้สมุดวัคซีน จ านวน 308 และ 263 ราย ตามล าดับประกอบด้วยการได้รับวัคซีน
ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 
72, 15, 8 และ 5 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าหลังการใช้สมุดวัคซีนมีอัตราการสมบูรณ์ และการตรงตามกรอบเวลาใน
การได้รับวัคซีนสูงกว่าก่อนการใช้สมุดวัคซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) และเมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของประชาการ
ยังพบว่ากลุ่มอายุที่มากกว่า 35 ปีมีความสัมพันธ์กับการสมบูรณ์ และการตรงตามกรอบเวลาในการได้รับวัคซีนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ (p < 0.001) 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ความสมบูรณ์และการตรงตามกรอบเวลาของการได้รับวัคซีนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการใช้สมุดบันทึกการรับวัคซีนส่วน

บุคคล มีความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากใช้สมุดบันทึกการรับวัคซีนส่วนบุคคล หรือเอกสารในการระบบ
จดจ าหรือเตือน ซึ่งสามารถปรับให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของข้อมูลประชากรของผู้บริบริการวัคซีน เพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์และการได้รับวัคซีนครบถ้วนตามมาตรฐาน 
 ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อธิบายถึงความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาของการับวัคซีน ของศูนย์สร้างเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา แสดงให้เห็นว่าหลังจากการใช้สมุดวัคซีน สัดส่วนของความสมบูรณ์และความตรงตาม
กรอบเวลาของการรับวัคซีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.6 และ 86.0 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ WHO vaccine hesitancy model 
กล่าวถึงระบบการเตือนและการจดจ า เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อน ในการรับวัคซีนชนิดหลายเข็ม ดังนั้นการส่งเสริมความสะดวกใน
การเข้าถึงและจดจ าการรับบริการวัคซีน เพื่อให้เกิดความส าเร็จดังเช่นการให้บริการวัคซีนในเด็ก (WHO, 2014) ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน
การใช้สมุดวัคซีนในการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้ว เช่น คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง แต่ในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ยังไม่มีการบันทึก
สมุดวัคซีนแต่อย่างไร ทางผู้วิจัยจึงต้องการให้เกิดกระบวนการดังกล่าวขึ้น 
 จากการศึกษาเราพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมารับบริการส่วนใหญ่เป็นคนไทย ซึ่งเราควรจะให้ความส าคัญกับการยอมรับความ
หลากหลายของต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ WHO vaccine hesitancy model ที่อธิบายว่าอย่างมีนัยส าคัญว่า ความมั่นใจความ           
พึงพอใจในการรับวัคซีนของทั่วโลกมากกว่าในประเทศไทย (Figueiredo, Simas, Karafillakis, Paterson, & Larson, 2020)         
ซึ่งในคนไทยพบว่ามักจะเช่ือฟังหรือท าตามค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์ สอดคล้องกับข้อมูลการยอมรับวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ที่ เพิ่มขึ้นหากได้รับค าแนะน าจากแพทย์ (Phrommintikul et al. , 2014) ซึ่ งในงานศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า                      
กลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปมีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีนท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่ง
อาจสอดรับว่ากลุ่มดังกล่าวอาจจะมีโอกาสในการพบแพทย์มากกว่า ท าให้มีความตระหนักในการเข้าถึงและรับบริการวัคซีนมากขึ้น 
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 ระบบการเตือนหรือสมุดวัคซีนสามารถพัฒนาให้รูปแบบมีความหลากหลายได้ เช่นการปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมตามคุณลักษณะทางประชากรของผู้มารับบริการ (Abahussina & Albarrakb, 2016) จากการใช้งานสมุดวัคซีนผู้วิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี มีความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีนท่ีน้อย ซึ่งการบันทึกการรับ
บริการวัคซีนท่ีเป็นในรูปแบบเอกสารแผ่นเดียวอาจจะท าให้ผู้รับบริการท าสูญหายหรือหลงลืมได้ ดังนั้นหากพิจารณาในการพัฒนา
ต่อยอดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนาการที่รวดเร็ว มีผู้ใช้จ านวนมากและถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นของมนุษย์ 
ซึ่งระบบการเตือนหรือบันทึกดังกล่าวสามารถมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและทันต่อยุคสมัยได้ ซึ่งการบันทึกการรับวัคซีน
แบบออนไลน์ในสมาร์ทโฟนสามารถเพิ่มการตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีนได้ดีขึ้น  (Vann, Jacobson, Beasley, Adjei, & 
Szilagyi, 2018) ซึ่งรูปแบบการบันทึกการรับวัคซีนแบบออนไลน์นี้จะเหมาะสมกับบริบทกลุ่มวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม การบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์อาจจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและการยินยอมของผู้รับบริการด้วย 

 ข้อจ ากัดในการศึกษาในครั้งนี้ ประเด็นแรกคือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 
อาจจะส่งผลให้ปัจจัยด้านอุปสงค์ในการสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาในการรับวัคซีนเพิ่มขึ้น และด้านอุปมานลดลง และ
ข้อจ ากัดในการเดินทางท่องเที่ยวและการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลน้อยลง ประเด็นที่สองการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา
ย้อนกลับ (a retrospective study design) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในระยะก่อนและหลังการใช้สมุดวัควัคซีน อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลระหว่างกลุ่มในประเด็นของข้อมูลทางประชากร เช่น เพศ อายุ และเชื้อชาติไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม ประเด็นสุดท้าย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาในศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพียงเท่านั้น 
ซึ่งไม่สามารถอ้างถึงหรือเป็นตัวแทนของหน่วยในบริการอื่น ๆ ได้ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมและ
ตอบสนองต่อคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้รับบริการได้ 
 โดยสรุป ความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาของการรับวัคซีน ความความสัมพันธ์กับการใช้สมุดบันทึกวัคซีนส่วน
บุคคล (PVR) ในศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และความสมบูรณ์และความตรงตาม
กรอบเวลาของการรับวัคซีน ความความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปี โดยสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล (PVR) เป็น
หนึ่งรูปแบบของระบบเตือนซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ส่วนบุคคล และเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสมุดบันทึกวัคซีนนี้เป็นไม่เพียงแต่สร้าง
ความสะดวกต่อผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังท าให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ ทบทวนแนวทาง และให้วัคซีนที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามชนิดและกรอบเวลาที่ผู้รับบริการต้องได้รับ อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนและช้ีน าระบบการบันทึกแจ้งเตือนให้กับหน่วย
บริการด้านวัคซีนผู้ใหญ่อื่นอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการของพยาบาลในปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงบรรยาย ด าเนินการวิจัยแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (prospective cohort study) โดยเก็บข้อมูลการจัดการของ
พยาบาลระดับปฏิบัติการ จ านวน 218 ราย ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตและหอผู้ป่วยสามัญจ านวน 13 หอผู้ป่วย ขณะดูแลผู้ป่วย
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า มีแบบสอบถามที่ข้อมูลสมบูรณ์ 194 ราย (ร้อยละ 89) พบว่า 
อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน การอบรมเพิ่มเติมเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ มีการปฏิบัติในการจัดการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเองในระดับสูง ข้อมูลด้านจ านวน
ชนิดของเครื่องช่วยหายใจ (4-8 ชนิด) ด้านความมั่นใจในการปฏิบัติกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตมีคะแนนระดับความมั่นใจ (6-10 คะแนน, 
mean = 8.18, SD ± 1.01) กลุ่มหอผู้ป่วยอายุรกรรม (4-10 คะแนน , mean = 7.26, SD ± 1.30) กลุ่มหอผู้ป่วยศัลยกรรม               
(3-10 คะแนน, mean = 7.49, SD ± 1.32) กลุ่มหอผู้ป่วยอื่น ๆ (7-9 คะแนน, mean =7 .80, SD ± 5.61) สรุปการจัดการของ
พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจปฏิบัติในระดับสูง ปัจจัยด้านระดับการศึกษา การได้รับการ
อบรมเพิ่มเติมด้านการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่ วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ พยาบาลมีการจัดการด้วยตนเองในระดับสูง แต่การปรับเครื่องช่วยหายใจมีการปฏิบัติในระดับต่ า ยกเว้นกลุ่มที่
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ได้รับการอบรมเพิ่มเติมด้านการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีการปฏิบัติในระดับสูง การวิจัยนี้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 
ค าส าคัญ: เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยวิกฤต ปฏิบัติการพยาบาล  

 
Abstract  

This research aims to study nursing management for critically ill patients with mechanical ventilator. 
This is a descriptive research with prospective cohort study. Data of nursing care for patients with mechanical 
ventilator were collected from 218 practical nurses from 13 Intensive Care Unit (ICU) and general wards at 
tertiary hospitals. The result of this study showed that only 194 (89%) completed response questionnaires were 
received. It was found that age, education, time of work, training experience in caring of patients with mechanical 
ventilator were affected to the practice and management for patients with mechanical ventilator. The types of 
ventilators (4-8 types). Confidence in nursing management were 6-10, mean = 8.18, SD ± 1.01 (ICU nurses),               
4-10, mean=7.26, SD ± 7.26 (nurses from medicine wards), 3-10, mean = 7.26, SD ± 7.49 (Surgical wards), and   
7-9, mean = 7.80, SD ± 5.61 (Other General Wards).  

In conclusion, educational level, work experience, training and experience in caring of patients using 
mechanical ventilator were nurses have a high level of self-management. However, ventilator adjustments were 
performed at a low level. Except for those who training in caring of patients using mechanical ventilator, there 
was a high level of practice. This research can be used for the training of potential development in the care of 
ventilator patients. 
 

Keywords: Mechanical ventilator, Critically ill patients, Nursing management 

 
บทน า  

ปัจจุบันโรคและการรักษามีความซับซ้อนมากขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยจ านวนมากต้องเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤต และใช้
เครื่องช่วยหายใจแต่ขณะเดียวกันจ านวนเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤตมีจ ากัด ท าให้ผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจต้องออกไปนอนหอผู้ป่วย
ทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างกับหอผู้ป่วยวิกฤต ทั้งในด้านอุปกรณ์ จ านวนบุคลากรที่ดูแลและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ของ
พยาบาลผู้ดูแล (Rose, Nelson, Johnson & Presneil, 2007) ไม่เพียงแต่ประเทศไทยในต่างประเทศก็เช่นกัน เช่น ในฮ่องกงมี
ผู้ป่วยจ านวนหนึ่งที่ต้องอยู่นอกหอผู้ป่วยวิกฤต (Chow, 2005) เครื่องช่วยหายใจเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยจาก
ภาวะการหายใจล้มเหลวและพ้นระยะวิกฤติได้ แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องช่วยหายใจเป็นเครื่องมือท่ีมีความซับซ้อน โดยพยาบาลให้
เครื่องช่วยหายใจเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนที่สุดถึงร้อยละ 89.7 (Chow, 2005) การใช้เครื่องช่วยหายใจอาจเกิดอันตรายและ
ผลข้างเคียงได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่มากขึ้น 
ดังนั้น ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจจึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อให้หย่าเครื่องช่วยหายใจให้เร็วที่สุด แต่จากศึกษาพบว่าผู้ป่วยใช้
เวลาในกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจถึงร้อยละ 40 และล้มเหลวในการหย่าเครื่องช่วยหายใจร้อยละ 42 และต้องใส่ท่อ                
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ช่วยหายใจซ้ าร้อยละ 15 ปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยล้มเหลวในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ นอกจากโรคที่ผู้ป่วยเป็นแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งคือ
ทีมผู้ดูแลรักษา เช่น ความล่าช้าในการประเมินการถอดท่อช่วยหายใจ และการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจที่ไม่เหมาะสม (Jordan, 
Rose, Dainty, Noyes & Blackwood, 2016) นอกจากนี้อาจมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของบุคคล 
(human error) จากรายงานการศึกษาในฮ่องกงพบความผิดพลาดของบุคคลากรร้อยละ 65 ซึ่งเกิดจากบุคคลากรตรวจสอบไม่พบ
การท างานที่บกพร่องของอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย แม้เครื่องช่วยหายใจจะมีการตั้งเสียงเตือนเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย แต่พบว่าเสียงเตือนได้รับการจัดการและการดูแลน้อยที่สุด ก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ขึ้น (Stokes, Manzoor & Cvach, 2017) เหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากการจัดการของพยาบาลในการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองในขณะดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ  

ความสามารถในการจัดการหรือการตัดสินใจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สมรรถนะและประสบการณ์ของผู้ดูแล                  
ซึ่งพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตมีสมรรถนะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่าพยาบาลที่อยู่หอผู้ป่วย
ทั่วไป (Rose et al., 2007) ปัจจัยที่มีผลต่อความต่างของสมรรถนะเหล่านี้คือ ทัศนคติต่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การ
ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมและการศึกษางานวิจัย (Chow, 2005) นอกจากนี้ในด้านความส าเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจส่วนหนึ่ง
เกิดจากการมีแนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ช่วยให้หย่าเครื่องช่วยหายใจได้เร็วกว่าการไม่ใช้แนวปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (Zein, Baratloo, Negida & Safari, 2016) การมีแนวปฏิบัติช่วยให้ผู้ดูแลซึ่งไม่ใช่แพทย์ตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยได้ แต่
การใช้แนวปฏิบัติผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจและมั่นใจในการปฏิบัติตามได้ การศึกษาในยุโรปในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
การตัดสินใจเรื่องการหย่าเครื่องช่วยหายใจเป็นการปรึกษาร่วมกันของทีมการดูแลถึงร้อยละ 81 (Tume, Kneyber, Blackwood, 
& Rose, 2017) การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยในอัตรา
พยาบาลต่อผู้ป่วย 1:1 พบว่าการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจโดยพยาบาลถึงร้อยละ 75 ตัดสินใจโดยแพทย์ร้อย
ละ 11 และการปรึกษาร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพร้อยละ 5 ถึง 21 (Rose et al., 2007) ในด้านความมั่นใจในการตัดสินใจของ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยมีคะแนนเต็ม 10 พบว่าพยาบาลมั่นใจ 2 ถึง 6 คะแนน (Tume             
et al., 2017) การศึกษาในนักศึกษาระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การจัดการเครื่องช่วยหายใจเป็น                
สิ่งส าคัญในการระบุรูปแบบของแนวทางการรักษาเกี่ยวกับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ การตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจในการดูแลหน้า
งาน (Wongrostrai, Fongkaew, Pinyokham & Hanneman, 2016) ทั้งนี้เป็นการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีการศึกษาใน
ประเทศไทย 
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลระดับเหนือตติยภูมิ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต้องพักรักษาในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต มีผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจจ านวนหนึ่งต้องนอนพักรักษาในหอผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งจ าแนกเป็นผู้ป่วยกลุ่มอายุรกรรม และ
ผู้ป่วยศัลยกรรม ระบบการดูแลแม้ไม่มีการส ารวจความยุ่งยากในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจกับพยาบาลที่ ดูแล แต่ก็
สามารถประเมินได้จากการพูดคุยและเยี่ยมส ารวจหอผู้ป่วยต่างๆ ที่ดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ พยาบาลให้ข้อมูลว่ามีปัญหา
การจัดการในการปฏิบัติ เช่น การตอบสนองต่อเสียงเตือนของเครื่องช่วยหายใจ การใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ในด้าน
ประสบการณ์การดูแลมีพยาบาลจ านวนหนึ่งที่เคยได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในบางหอผู้ป่วยใช้                  
แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (weaning protocol) และมีแบบประเมินความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งใน
กระบวนการเริ่มต้นการหย่าเครื่องช่วยหายใจสามารถตัดสินใจโดยพยาบาลผู้ดูแล ซึ่งระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหายใจหรือไม่ได้
หย่าเครื่องช่วยหายใจอาจเกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างการดูแล ซึ่งพยาบาลต้องมีความสามารถในการจัดการปฏิบัติให้
ความช่วยเหลือได้เบื้องต้น สามารถบรรเทาความรุนแรงได้ หากมีความรู้ ความมั่นใจในการจัดการเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจที่มาก
พอ เพื่อให้มีการจัดการให้ความรู้กับพยาบาลที่เหมาะสม ในเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และการจัดการ



 
 

  1000 .                

 

โมกวิชาการ’64 

เบื้องต้นเมื่อพบว่าผู้ป่วยหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ จึงได้มีการศึกษาการจัดการของพยาบาลในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. ศึกษาการจัดการของพยาบาลในการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์  
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เก็บข้อมูลไปข้างหน้า (prospective cohort study) 
ประชากร คือ พยาบาลระดับปฏิบัติการในหอผู้ป่วยวิกฤตและหอผู้ป่วยทั่วไปรวมทั้งสิ้น จ านวน 13 หอผู้ป่วย 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจไว้ดูแล ประกอบด้วย 4 หอผู้ป่วยวิกฤต และ 9 หอผู้ป่วยท่ัวไป 
(ศัลยกรรม 2 หอผู้ป่วย อายุรกรรม 2 หอผูป่วย หูคอจมูก 1 หอผู้ป่วย นรีเวช 1 หอผู้ป่วย สูติกรรม 1 หอผู้ป่วย อุบัติเหตุ 1 หอ
ผู้ป่วย และศัลยกรรมประสาท 1 หอผู้ป่วย) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลระดับปฏิบัติการ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ค านวณกลุ่มตัวอย่าง               
(จุฬาลักษณ์ โกมลศรี, 2555) โดยมีจ านวนบุคลากรพยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยที่ต้องการศึกษา 13 หอผู้ป่วยในปี 
2561 จ านวนทั้งสิ้น 412 คน (N = 412 คน) ใช้การประมาณค่าสัดส่วนประชากร ก าหนดสัดส่วนประชากรร้อยละ 90 ที่ความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ n = 199 เพื่อป้องกันการสูญหายและความสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้วิจัยได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 
10 จึงได้กลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 218 ราย และ (ศึกษาน าร่องในหอผู้ป่วยกลุ่มวิกฤต 20 ราย กลุ่มหอผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีข้อค าถาม 2 ส่วน มี 5 หน้า ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตั้งแต่จบการศึกษา การอบรมเพิ่มเติมหลังจบมาท างานเรื่อง
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 
หัวข้อท่ี 1 การจัดการของพยาบาลในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ได้แก่ 1) ดูดเสมหะเมื่อจ าเป็น (ฟังปอด
แล้วมีเสียงเสมหะ ผู้ป่วยไอ เครื่องช่วยหายใจ alarm high pressure, O2 sat drop ลง หรือเก็บเสมหะส่งตรวจ เป็นต้น )                    
2) ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนหย่าเครื่องช่วยหายใจ (weaning) ระหว่างหย่าและหลังหย่าเครื่องช่วยหายใจ 3) ตรวจสอบ
การตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจกับค าสั่งแพทย์ 4) เปลี่ยนท่านอนผู้ป่วย อย่างน้อยทุก 2 ช่ัวโมง 5) ตรวจสอบต าแหน่งท่อช่วยหายใจ
หลังการเปลี่ยนท่านอนและหลังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ตรวจสอบขีดต าแหน่งท่อช่วยหายใจที่มุมปาก) 6) ท าความสะอาดปากและ
ฟันขณะผู้ป่วยมีท่อช่วยหายใจ (ดูดน้ าลายในปากก่อน ใช้น้ าดื่มในการท าความสะอาดปากและฟัน ตะแคงหน้าผู้ป่วยไปด้านตรง
ข้ามกับท่อที่ปาก ค่อยฉีดน้ าด้วย syringe แปรงฟันด้วยแปรงสีฟันเด็ก ล้างปากด้วยสาย saliva suction ควรท าก่อนมื้อนม หาก 
continue feeding อยู่ให้ stop นมก่อน) 7) ตรวจสอบและหาสาเหตุด้วยตนเองก่อนรายงานแพทย์เมื่อผู้ป่วยหายใจไม่สัมพันธ์กับ
เครื่องช่วยหายใจ 8) ตั้งค่าเตือน (alarm) ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยตนเอง 9) เมื่อมีเสียงเตือนของเครื่องช่วยหายใจ 
(alarm) ได้เข้าไปค้นหาสาเหตุและจัดการปัญหาด้วยตนเองก่อน 10) เมื่อผู้ป่วยหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องปลดเครื่องแล้วช่วย
หายใจด้วย self- inflating bag ก่อน 11) วัดแรงดันในถุงลมท่อช่วยหายใจ (intra-tracheal cuff pressure) ด้วยตนเอง 12) อ่าน
ค่าผลออกซิเจนในเลือดแดง arterial blood gas (ABG) 13) ปรับตั้งค่าอุณหภูมิความช้ืน (humidifier) ในเครื่องช่วยหายใจเมื่อ
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สังเกตว่าเสมหะเหนียว 14) วิเคราะห์ค่ากราฟของเครื่องช่วยหายใจ ค่าความดัน (pressure) ปริมาตร (volume) อัตราไหลของ
ก๊าซ (flow) 15) ฟังและวิเคราะห์เสียงลมหายใจ (breath sounds) 16) ให้ข้อมูลญาติเมื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ ด้านกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ หัวข้อท่ี 2 การปรับเครื่องช่วยหายใจ ได้แก่ 1) Fraction of 
inspired oxygen (FIO2) 2) Humidifier, temperature 3) Mode 4) Respiratory rate (RR) 5) Tidal volume (TV) 6) Flow 
rate /inspiratory pressure (IP)/inspiratory time (Ti) 7) Flow pattern 8) Trigger sensitivity 9) Alarms หัวข้อท่ี 3 จ านวน
และชนิดของเครื่องช่วยหายใจ หัวข้อที่ 4 ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในการตอบแบบสอบถามแต่ละด้าน 
ใช้แบบสอบถามแบบ Check list ด้านความมั่นใจใช้ Rating Scale การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 
ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลผู้เช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และอาจารย์พยาบาลท าหน้าที่ประเมิน
กระบวนการวิจัย ผ่านระดับคะแนนความตรงเชิงเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิ 0.97 และได้ปรับตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
 

ผลการวิจัย 
แบบสอบถาม จ านวน 218 ราย มีข้อมูลที่สมบูรณ์ จ านวน 194 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตั้งแต่จบการศึกษา การอบรมเพิ่มเติมหลังจบมาท างานเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของข้อมูลทั่วไปของพยาบาลที่ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูล หอผู้ป่วยวิกฤต อายุรกรรมสามัญ ศัลยกรรมสามัญ หอผู้ป่วยสามัญอื่น ๆ 
เพศ  หญิง  98.4 97.1 100.0 100.0 

ชาย  1.6 2.9 0.0 0.0 
อาย ุ < 25 ปี 22.6 11.8 8.2 0.0 

25-30 ปี 33.9 25.0 32.7 33.3 

31-35 ปี 14.5 20.6 12.2 46.7 

36-40 ปี 9.7 11.8 22.4 20.0 

41-45 ปี 14.5 17.6 12.2 33.3 

> 45 ปี 4.8 13.2 12.2 46.7 

วุฒิการศึกษา 
 

ปริญญาตรี 95.2 97.1 93.9 93.3 
ปริญญาโท 4.8 2.9 6.1 6.7 

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

< 3 ปี 24.2 11.8 10.2 0.0 

3-5 ปี 21.0 19.1 6.1 26.7 

6-10 ปี 24.2 19.1 30.6 40.0 

> 10 ปี 30.7 50.0 53.1 33.3 
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ข้อมูล หอผู้ป่วยวิกฤต อายุรกรรมสามัญ ศัลยกรรมสามัญ หอผู้ป่วยสามัญอื่น ๆ 
ประสบการณ์อบรม
การดูแลผู้ป่วยท่ีใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

มี 3.2 4.4 12.2 0.0 

ไม่มี 96.8 95.6 87.8 100 

ประสบการณ์การ
ดูแลผูป้่วยท่ีใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

มี 83.9 85.3 87.8 93.3 

ไม่มี 16.1 14.7 12.2 6.7 

 
ส่วนท่ี 2 ในหัวข้อท่ี 1 การจัดการในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเอง และ หัวข้อท่ี 2 การ

ปรับเครื่องช่วยหายใจ ของพยาบาลระดับปฏิบัติการ พบว่า มีการปฏิบัติสรุปได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของการจัดการของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจแสดงตามกลุ่มหอผู้ป่วย 

รายละเอียด 
หอผู้ป่วย
วิกฤต 

อายุรกรรม
สามัญ 

ศัลยกรรม
สามัญ 

หอผู้ป่วย
สามัญอื่น ๆ 

1) ดูดเสมหะเมื่อจ าเป็น (ฟังปอดแล้วมีเสียงเสมหะ ผู้ป่วยไอ 
เครื่องช่วยหายใจ alarm high pressure, O2 sat drop ลง หรือ
เก็บเสมหะส่งตรวจ เป็นต้น) 

100.0 95.6 98.0 93.3 

2) ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนหย่าเครื่องช่วยหายใจ 
(weaning) ระหว่างหย่าและหลังหย่าเครื่องช่วยหายใจ 

100.0 95.6 95.9 93.3 

3) ตรวจเช็คการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจกับค าสั่งแพทย ์ 100.0 100.0 100.0 100.0 
4) เปลีย่นท่านอนผู้ป่วย อย่างน้อยทุก 2 ช่ัวโมง 100.0 100.0 98.0 100.0 
5) ตรวจสอบต าแหน่งท่อช่วยหายใจหลังการเปลี่ยนท่านอนและ
หลังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

98.4 100.0 95.9 100.0 

6) ท าความสะอาดปากและฟันขณะผู้ป่วยมีท่อช่วยหายใจ 100.0 97.1 93.9 100.0 
7) ตรวจสอบและหาสาเหตุด้วยตนเองก่อนรายงานแพทย์เมื่อ
ผู้ป่วยหายใจไมส่ัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ 

100.0 98.5 89.8 100.0 

8) ตั้งค่าเตือน (alarm) ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยตนเอง 95.2 66.2 34.7 66.7 
9) เมื่อมเีสียงเตือนของเครื่องช่วยหายใจ (alarm) ได้เข้าไปค้นหา
สาเหตุและจัดการปัญหาด้วยตนเองก่อน 

100.0 98.5 95.9 100.0 

10) เมื่อผู้ป่วยหายใจไม่สมัพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจปลด
เครื่องช่วยหายใจแล้วช่วยหายใจดว้ย self-inflating bag ก่อน 

74.2 88.2 81.6 80.0 

11) วัดแรงดันในถุงลมท่อช่วยหายใจ (intra-tracheal cuff 
pressure) ด้วยตนเอง 

98.4 100 85.7 46.7 

12) อ่านค่าผลออกซิเจนในเลือดแดง (ABG) 98.4 86.8 59.2 40.0 
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รายละเอียด 
หอผู้ป่วย
วิกฤต 

อายุรกรรม
สามัญ 

ศัลยกรรม
สามัญ 

หอผู้ป่วย
สามัญอื่น ๆ 

13) ปรับตั้งค่าอณุหภูมคิวามช้ืน (humidifier) ในเครื่องช่วย
หายใจเมื่อสังเกตว่าเสมหะเหนียว 

100 80.9 40.8 93.3 

14) วิเคราะห์ค่ากราฟของเครื่องช่วยหายใจ ค่าความดัน 
(pressure) ปริมาตร (volume) อัตราไหลของก๊าซ (flow) 

90.3 83.8 20.4 40.0 

15) ฟังและวิเคราะห์เสียงลมหายใจ (breath sounds) 98.4 97.1 87.8 86.7 
16) ให้ข้อมูลญาติเมื่อเขา้มามสี่วนร่วมในการดูแลผูป้่วยท่ีใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

98.4 98.5 87.8 100.0 

กิจกรรมการปรับเคร่ืองช่วยหายใจ พยาบาลปฏิบัติด้วยตนเอง     
1) ปรับ FIO2 41.9 29.4 10.2 93.3 
2) ปรับ humidifier, temperature 80.6 44.1 28.6 86.7 
3) ปรับ mode 30.6 30.9 14.3 66.7 
4) ปรับ RR 14.5 26.5 2.0 80.0 
5) ปรับ tidal volume 16.1 23.5 4.1 60.0 
6) ปรับ flow rate /inspiratory pressure/inspiratory time 16.1 25.0 4.1 46.7 
7) ปรับ flow pattern 19.4 19.1 4.1 20.0 
8) ปรับ trigger sensitivity 24.2 22.1 4.1 20.0 
9) ปรับ alarms 67.7 47.1 24.5 66.7 

 
การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและกิจกรรมการปรับเครื่องช่วยหายใจ มีการปฏิบัติด้วยตนเองมาก

ขึ้น ตามประสบการณ์ในการท างานที่มากขึ้น วุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน การได้รับการอบรมดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม ดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การปฏิบัติของพยาบาลตามปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน วุฒิการศึกษา และการอบรมดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจในการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจตามรายข้อ 

 ร้อยละของการปฏิบัต ิ

กิจกรรม ข้อ 
ประสบการณ์ในการท างาน วุฒิการศึกษา 

การอบรมดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ 

< 3 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี >10 ปี  ป.ตรี ป.โท มี ไม่มี 
 
การ
ปฏิบัติการ
ดูแลผูป้่วย
ผู้ใหญ่ที่ใช้
เครื่องช่วย
หายใจ 

1. ดูดเสมหะ 14.4 17.0 24.2 41.8 97.3 100.0 85.7 14.3 
2. ประเมิน 12.9 16.5 25.3 42.3 96.8 100.0 86.7 13.3 
3. ตรวจสอบ 14.4 17.0 25.3 43.3 100.0 100.0 86.1 13.9 
4. เปลี่ยนท่า 14.5 17.1 25.4 43.0 99.5 100.0 86.0 14.0 
5. ต าแหน่งท่อ 14.7 16.8 25.1 42.8 98.4 100.0 85.9 14.1 
6. ปากและฟัน 13.4 17.5 25.4 43.4 97.3 100.0 86.2 13.8 
7. หาสาเหตุ 13.4 17.0 24.2 42.3 96.8 100.0 85.6 14.4 

 
การ
ปฏิบัติการ
ดูแลผูป้่วย
ผู้ใหญ่ที่ใช้
เครื่องช่วย
หายใจ 

8. Alarm 11.3 12.9 16.5 26.8 66.5 87.5 84.7 15.3 
9. ค้นหาสาเหตุ 14.4 17.0 24.24 42.8 98.4 100.0 85.9 14.1 
10. Ambu 11.3 13.4 17.0 39.0 81.6 75.0 86.1 13.9 
11. วัดแรงดัน 13.9 16.0 21.1 40.7 91.4 100.0 85.4 14.6 
12. ABG 12.4 16.0 16.0 35.6 79.5 87.5 85.2 14.8 
13. Humidifier 10.8 14.9 16.5 35.6 76.8 100.0 87.4 12.6 
14. ค่ากราฟ 10.3 13.4 16.0 26.8 65.9 75.0 86.0 14.0 
15. ฟังปอด 12.4 17.0 23.7 41.2 94.1 100.0 87.4 12.6 
16. ให้ข้อมูล 13.4 16.5 24.2 41.8 95.7 100.0 86.6 13.4 

เฉลี่ยกิจกรรมการดูแล 13.0 16.0 21.9 39.3 89.8 95.3 86.1 13.9 
กิจกรรม
การปรับ
เครื่องช่วย
หายใจ 

1. FIO2 3.6 7.7 6.7 15.5 32.4 50.0 90.8 9.2 
2. Humidifier 9.8 11.3 12.4 21.6 54.6 62.5 84.1 15.9 
3. Mode 2.6 4.1 5.7 17.0 28.6 50.0 29.4 70.6 
4. RR 0.5 3.6 4.1 12.4 20.5 25.0 90.0 10.0 
5. TV 0.5 3.6 3.6 11.3 18.9 25.0 89.2 10.8 
6. Flow, IP, Ti 0.5 2.6 2.6 12.9 17.8 37.5 89.9 11.1 
7. Flow pattern 0.5 2.1 2.1 10.8 14.6 37.5 86.7 13.3 
8. Trigger 1.0 1.5 4.1 11.3 17.3 37.5 88.6 11.4 
9. Alarms 7.2 7.7 13.4 21.1 49.2 50.0 85.4 14.6 

เฉลี่ยการปรบัเครื่องช่วยหายใจ 2.9 4.9 6.1 14.9 28.2 41.7 82.0 18.1 
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การปฏิบัติในการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเองตามกลุ่มหอผู้ป่วย พบว่า พยาบาลกลุ่มหอผู้ป่วย
วิกฤตปฏิบัติด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มหอผู้ป่วยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กลุ่มปฏิบัติในระดับสูง ส่วนข้อกิจกรรมการปรับ
เครื่องช่วยหายใจ พบว่า พยาบาลกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มหอผู้ป่วยทั่วไปปฏิบัติด้วยตนเองในระดับต่ า ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที ่4 แสดงร้อยละของการปฏิบัติในการจัดการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเองตามกลุ่มหอผู้ป่วย 

กิจกรรม ข้อกิจกรรม หอผู้ป่วยวิกฤต (N = 62) หอผู้ป่วยหอผู้ป่วยท่ัวไป (N = 132) 

การปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่

ใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ 

1. ดูดเสมหะ 100.0 95.6 
2. ประเมิน 100.0 94.9 
3. ตรวจสอบ 100.0 100.0 
4. เปลี่ยนท่า 100.0 99.3 
5. ต าแหน่งท่อ 98.4 98.6 
6. ปากและฟัน 100.0 97.0 
7. หาสาเหตุ 100.0 96.1 
8. Alarm 95.2 55.9 
9. ค้นหาสาเหตุ 100.0 98.1 
10. Ambu 74.2 83.3 
11. วัดแรงดัน 98.4 77.5 
12. ABG 98.4 62.0 
13. Humidifier 100.0 71.7 
14. ค่ากราฟ 90.3 48.1 
15. ฟังปอด 98.4 90.5 
16. ให้ข้อมูล 98.4 95.4 

เฉลี่ยกิจกรรมในการดูแล 96.9 85.3 

กิจกรรมการปรับ
เคร่ืองช่วยหายใจ 

1. FIO2 41.9 44.3 
2. Humidifier 80.6 53.1 
3. Mode 30.6 37.3 
4. RR 14.5 36.2 
5. TV 16.1 29.2 
6. Flow, IP, Ti 16.1 25.3 
7. Flow pattern 19.4 14.4 
8. Trigger 24.2 15.4 
9. Alarms 67.7 46.1 

เฉลี่ยการปรับเคร่ืองช่วยหายใจ 34.5 33.5 
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หัวข้อที่ 3 จ านวนชนิดของเครื่องช่วยหายใจในแต่ละกลุ่มหอผู้ป่วย พบว่า มีการใช้หลากหลาย ตั้งแต่ 4-8 ชนิด ส าหรับ
หัวข้อที่ 4 ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ พบว่า พยาบาลระดับปฏิบัติการที่ท างานในกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตมี
คะแนนระดับความมั่นใจ (6-10 คะแนน, mean = 8.18, SD ± 1.01) กลุ่มหอผู้ป่วยอายุรกรรม (4-10 คะแนน, mean = 7.26, 
SD ± 1.30) กลุ่มหอผู้ป่วยศัลยกรรม (3-10 คะแนน, mean = 7.49, SD ± 1.32) กลุ่มหอผู้ป่วยอื่น ๆ (7-9 คะแนน, mean = 
7.80, SD ± 5.61) ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. พยาบาลมีการจัดการในการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ด้วยตนเองในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหัวข้อการจัดการของพยาบาลในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีการปฏิบัติด้วยตนเองในระดับสูง ยกเว้น ข้อ 8 ตั้งค่าเตือน (alarm) ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
ด้วยตนเอง ข้อ 11 วัดแรงดันในถุงลมท่อช่วยหายใจ (intra-tracheal cuff pressure) ด้วยตนเอง ข้อ 13 ปรับตั้งค่าอุณหภูมิ
ความช้ืน (humidifier) ในเครื่องช่วยหายใจเมื่อสังเกตว่าเสมหะเหนียว ข้อ 14 วิเคราะห์ค่ากราฟของเครื่องช่วยหายใจ ค่าความดัน 
(pressure) ปริมาตร (volume) อัตราไหลของก๊าซ (flow) ซึ่งกลุ่มหอผู้ป่วยสามัญปฏิบัติเองต่ า กิจกรรมเหล่านี้เป็นมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลในการปฏิบัติ จึงต้องมีการจัดการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อไป
และข้อการปรับเครื่องช่วยหายใจพยาบาลมีการจัดการปฏิบัติด้วยตนเองในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม ในบางข้อพยาบาลสามารถ
ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรอค าสั่งแพทย์ เช่น ข้อ 2 ปรับ humidifier, temperature และ ข้อ 9 ปรับ alarms ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย     
ซึ่งยังพบการปฏิบัติต่ า ควรต้องมีการจัดการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่สูงขึ้น 

2. พยาบาลมีการจัดการในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเอง ในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่
ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ทั้งหัวข้อการจัดการของพยาบาลในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และหัวข้อการปรับ
เครื่องช่วยหายใจ) กลุ่มอายุงานที่มากข้ีนมีการปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้น แยกตามกลุ่ม ดังน้ี หัวข้อการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่
ใช้เครื่องช่วยหายใจ กลุ่มอายุงาน < 3 ปี ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 13.0 กลุ่มอายุงาน 3-5 ปี ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 16.0 กลุ่มอายุงาน              
6-10 ปี ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 21.9 และกลุ่มอายุงาน >10 ปี ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 39.3 หัวข้อการปรับเครื่องช่วยหายใจ กลุ่มอายุงาน 
< 3 ปี ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 2.9 กลุ่มอายุงาน 3-5 ปี ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 4.9 กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 6.1 และกลุ่ม
อายุงาน > 10 ปี ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 14.9 การปฏิบัติในกลุ่มที่จบการศึกษา กลุ่มที่จบปริญญาโทปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่ากลุ่มที่
จบปริญญาตรี ดังนี้ หัวข้อการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ปริญญาตรีปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 89.8 ปริญญาโท
ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 95.3 หัวข้อการปรับเครื่องช่วยหายใจ การปฏิบัติในกลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรีปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 28.2 
ปริญญาโทปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 41.7 การปฏิบัติตามการอบรมเพิ่มเติมเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ กลุ่มที่ผ่านการ
อบรมมีการปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรม ดังนี้ หัวข้อการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ผ่านการอบรมปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 86.1 ไม่เคยอบรมปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 13.9 หัวข้อการปรับเครื่องช่วยหายใจ ผ่านการอบรม
ปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 82.0 ไม่เคยอบรมปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 18.1 จากผลการศึกษาจึงควรส่งเสริมให้พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจได้รับการอบรมเพิ่มเติมเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ 

3. การจัดการในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเองในกลุ่มหอผู้ป่วย พบว่า กลุ่มหอผู้ป่วย
วิกฤตปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่ากลุ่มหอผู้ป่วยทั่วไป ดังนี้ หัวข้อการจัดการของพยาบาลในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ พยาบาลกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตปฏิบัติร้อยละ 96.9 กลุ่มหอผู้ป่วยทั่วไปปฏิบัติร้อยละ 85.3 หัวข้อกิจกรรมการปรับ
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เครื่องช่วยหายใจ พยาบาลกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตปฏิบัติร้อยละ 34.5 กลุ่มหอผู้ป่วยทั่วไปปฏิบัติร้อยละ 33.5 จากผลการศึกษาการ
ปฏิบัติในกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตสูงกว่าก็จริงแต่กลุ่มหอผู้ป่วยทั่วไปก็ปฏิบัติในระดับสูงเช่นกัน อาจเป็นไปได้กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม
ในกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี มากถึงร้อยละ 24.19 ซึ่งมากกว่ากลุ่มหอผู้ป่วยท่ัวไป 

4. จ านวนชนิดของเครื่องช่วยหายใจในแต่ละกลุ่มหอผู้ป่วยมีการใช้หลากหลาย ตั้งแต่ 4-8 ชนิด  
5. ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ พบว่า มีคะแนนระดับความมั่นใจตามกลุ่มหอผู้ป่วยต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตมีคะแนนระดับความมั่นใจ (6-10 คะแนน, mean = 8.18, SD ± 1.01) กลุ่มหอผู้ป่วยอายุรกรรม (4-10 
คะแนน, mean = 7.26, SD ± 1.30) กลุ่มหอผู้ป่วยศัลยกรรม (3-10 คะแนน, mean = 7.49, SD ± 1.32) กลุ่มหอผู้ป่วยอื่น ๆ              
(7-9 คะแนน, mean = 7.80, SD ± 5.61) ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตสูงกว่ากลุ่มหอ
ผู้ป่วยท่ัวไปเล็กน้อย อธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3 จากกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามที่อายุงานน้อย 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ พยาบาลมีการปฏิบัติกิจกรรม

ด้วยตนเองสูงเมื่อพยาบาลมีประสบการณ์การท างานที่นานขึ้น ซึ่งผลการศึกษาประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยตาม
กลุ่มหอผู้ป่วยต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตร้อยละ 83.9 กลุ่มหอผู้ป่วยอายุรกรรมร้อยละ 85.3 กลุ่มหอผู้ป่วยศัลยกรรมร้อยละ 
87.8 กลุ่มหอผู้ป่วยอื่น ๆ ร้อยละ 93.3 ทุกกลุ่มหอผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมาแล้วมาก
เช่นเดียวกับการศึกษาของ กุลญนาท ผ่องแผ้ว และ สมหมาย คชนาม (2561, น. 11) พบว่า ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยใช้
เครื่องช่วยหายใจมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ ด้านอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นปัจจัยร่วมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น ซึ่งพบว่า มีการปฏิบัติในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจด้วยตนเองมากขึ้นตามอายุที่มากข้ึน เช่นเดียวกับวุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทมีการปฏิบัติใน
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเองมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบปริญญาตรี การศึกษานี้พบว่า การได้รับการ
อบรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีการปฏิบัติในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเองมากกว่าพยาบาล
กลุ่มที่ไม่เคยได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมาก่อน ในการจัดการของพยาบาลในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเฉลี่ยร้อยละ 86.1 ต่อ 13.9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการปรับเครื่องช่วยหายใจ เฉลี่ยร้อยละ 82.0 
ต่อ 18.1 ดังนั้น สมรรถนะของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ พบว่า หากได้รับการพัฒนาที่เฉพาะเรื่องอย่างมากพอก็
สามารถปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ (Bulleri, Fusi, Bambi & Pisani, 2018) 
 พิจารณาตามรายหัวข้อในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยตนเองตามกลุ่มหอผู้ป่วย ในหัวข้อ
การจัดการของพยาบาลในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจซึ่งเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลที่ต้องเฝ้าระวังตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งส านัก
การพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีระบุว่าการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตต้องประเมินปัญหาความต้องการและการเฝ้า
ระวังอาการผู้ป่วย รวมทั้งความสอดคล้องการท างานของเครื่องมือพิเศษ และอาการรบกวนอย่างต่อเนื่อง ป้องกันผู้ป่วยจาก
อันตรายจากการใช้เครื่องมือพิเศษ (จันทร์เพ็ญ เนียมวัน, เดือนแรม เรืองแสน และ วราทิพย์ แก่นการ, 2563, น.8) พยาบาลจึง
ปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาคะแนนการปฏิบัติพบว่ากลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มหอผู้ป่วยทั่วไป หอผู้ป่วยวิกฤตดูแลผู้ป่วย
ใกล้ชิดด้วยอัตราพยาบาลต่อผู้ป่วย (1:1) หรือ (1:2) สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าการตัดสินใจในการจัดการกับเครื่องช่วยหายใจ
ในกลุ่มที่ดูแลผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยด้วยอัตราพยาบาลต่อผู้ป่วย 1:1 ท ามากกว่า (Tume et al., 2017) ยกเว้น ข้อ 10 (เมื่อผู้ป่วย
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หายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจปลดเครื่องช่วยหายใจแล้วช่วยหายใจด้วย self-inflating bag ก่อน) ซึ่งกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤต
ปฏิบัติร้อยละ 74.2 หอผู้ป่วยทั่วไปปฏิบัติร้อยละ 83.3 ดังนั้น พยาบาลที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความช านาญ มีสมรรถนะเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ให้เท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย (จันทร์เพ็ญ เนียมวัน และคณะ, 2563) 
 หัวข้อการปรับเครื่องช่วยหายใจ ถึงแม้ว่าพยาบาลไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการปรับตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจ แต่ถ้า
พยาบาลมีความรู้ในพยาธิสภาพของโรค มีทักษะในการดูแลก็สามารถประเมินความผิดปกติ และให้กา รช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 
(จันทร์เพ็ญ เนียมวัน และคณะ, 2563) พยาบาลที่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจจะสามารถตรวจพบอาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นและให้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (Chow, 2005) พยาบาลในสวิสเซอร์แลนด์และเยอรมันนี
ปรับเครื่องช่วยหายใจเองโดยไม่ต้องรอค าสั่งแพทย์ ยกเว้นการปรับ peep ซึ่งสัมพันธ์กับการมีความรู้และการได้รับการอบรมที่
เพียงพอ (Rose et al., 2007) ซึ่งในข้อการปรับเครื่องช่วยหายใจ เป็นกิจกรรมการปรับตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย พยาบาลมีการปฏิบัติระดับต่ าพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตให้เหตุผลว่าในหอผู้ป่วยวิกฤตมีแพทย์ที่อยู่ประจ ารายงานความ
ผิดปกติและแพทย์มาแก้ไขได้ทันที ท าให้พยาบาลไม่ต้องปฏิบัติเอง พยาบาลในหอผู้ป่วยทั่วไปมองว่าเป็นบทบาทของแพทย์จึงเลือก
ไม่ปฏิบัติ แต่พยาบาลที่เลือกปฏิบัติให้เหตุผลว่าเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นรอแพทย์มา ซึ่งพยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจสามารถจัดการแก้ปัญหาเบื้องตนก่อนที่แพทย์จะมาถึง อย่างไรก็ตามการปฏิบัติ
ดังกล่าวขึ้นกับการตกลงเบื้องต้นในทีมการรักษา ซึ่งบทบาทหลักยังคงเป็นแพทย์ท่ีต้องรับผิดชอบดูแล 

ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ มีคะแนนระดับความมั่นใจตามกลุ่มหอผู้ป่วย พบว่า กลุ่มหอผู้ป่วย
วิกฤตมีคะแนนระดับความมั่นใจ (6-10 คะแนน, mean = 8.18, SD ± 1.01) กลุ่มหอผู้ป่วยอายุรกรรม (4-10 คะแนน, mean = 
7.26, SD ± 1.30) กลุ่มหอผู้ป่วยศัลยกรรม (3-10 คะแนน, mean = 7.49, SD ± 1.32) กลุ่มหอผู้ป่วยอื่น ๆ (7-9 คะแนน, mean 
= 7.80, SD ± 5.61) ซึ่งโดยภาพรวมมีความมั่นใจไม่แตกต่างกัน แต่จากกลุ่มหอผู้ป่วยวิกฤตที่ตอบแบบสอบถามที่อายุงานน้อยน้อย
กว่า 3 ปีมากถึงร้อยละ 24.19 อธิบายได้ว่า ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมากขึ้นตามประสบการณ์ในการ
ท างาน วุฒิการศึกษา การอบรมดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจบ่อย (Chow, 2005)  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพยาบาลที่เคยอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ มีการปฏิบัติสูงทั้งกิจกรรมการดูแลตามแนวทาง
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและการปรับเครื่องช่วยหายใจ ดังนั้นการจัดอบรมให้ความรู้กับพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเรื่องจ าเป็นเพื่อให้พยาบาลมีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินหายใจ (SRCU) หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (SICU) หอผู้ป่วย
ศัลยกรรมหญิง (ศญ) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 (ศช1) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 (ศช2) หอผู้ป่วยหู-คอ-จมูก (ENT) หอผู้ป่วยอายุ
รกรรมทางเดินหายใจ (MRCU) หอผู้ป่วยนรีเวช (Gyn) หอผู้ป่วยสูติกรรมสามัญ (สูติ) หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ (trauma) หอผู้ป่วย
ศัลยกรรมประสาท (Neuro) ที่ให้ความกรุณาให้ข้อมูล ตลอดจนผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิวิจัย และคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนังสือรับรองเลขท่ี REC 61-292-15-7 ที่ช่วยให้วิจัยช้ินนี้
ส าเร็จลุล่วงการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการแปลผลวินิจฉัยเช้ือวัณโรคผ่านภาพดิจิทัลจากการสแกนสไลด์ทาง
พยาธิวิทยาเปรียบเทียบกับการแปลผลผ่านกล้องจุลทรรศน์และเพื่อศึกษาระยะเวลาในการแปลผลวินิจฉัยเช้ือวัณโรคผ่านภาพ
ดิจิทัลจากการสแกนสไลด์ทางพยาธิวิทยาเปรียบเทียบกับการแปลผลผ่านกล้องจุลทรรศน์ ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือสไลด์ช้ินเนื้อทาง
พยาธิวิทยาที่ย้อมสีพิเศษ Acid Fast bacilli (AFB) ที่ใช้ยืนยันผลวินิจฉัยเช้ือวัณโรค (Control) จ านวน 87 สไลด์ ในปี พ.ศ. 2558 
- 2563 โดยให้พยาธิแพทย์ 3 ท่านอ่านวินิจฉัยผลจากสไลด์แก้วและไฟล์สแกนจากสไลด์แก้วตัวอย่างเดียวกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเวลา
ในการออกผลทั้งจากสไลด์แก้วและจากไฟล์สแกน ผลการวิจัยพบว่าภาพดิจิทัลจากการสแกนสไลด์ทางพยาธิวิทยาสามารถใช้ใน
แปลผลวินิจฉัยเช้ือวัณโรคได้ ร้อยละ100 ส่วนเวลาที่ใช้ในการแปลผลวินิจฉัยเช้ือวัณโรคผ่านภาพดิจิทั ลจากการสแกนสไลด์ทาง
พยาธิวิทยามีค่าเฉลี่ย 36.58 วินาที และเวลาที่ใช้ในการแปลผลวินิจฉัยเช้ือวัณโรคผ่านกล้องจุลทรรศน์มีค่าเฉลี่ย 44.70 วินาที สรุป
ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการแปลผลวินิจฉัยเช้ือวัณโรคผ่านภาพดิจิทัลจากการสแกนสไลด์ทางพยาธิวิทยาได้น้อยกว่าการวินิจฉัย ผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ 8.12 วินาที อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

 
ค าส าคัญ: ภาพสแกนสไลด์ พยาธิวิทยา การย้อมหาเช้ือวัณโรคทางพยาธิวิทยา 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the interpretation of tuberculosis diagnosis results 
through digital images from pathological slide scans compared with microscopic interpretation and were to 
study the timing of the interpretation of TB diagnosis results through digital images from pathological slide scans 
compared with interpreting results through a microscope. The sample used for this study was 87 Acid Fast 
bacilli (AFB-stained) pathological biopsy slides used to confirm the diagnosis of tuberculosis (Control) in 2015-
2020.  Three pathologists were asked to read the results from the glass slides and the digital images from the 
same sample glass slides, and then average the time interpretation of the both.  The research results were 
found that the images from the technical Scan slide can be used for diagnosis of 100% ( 87 slides). The mean 
time for interpreting TB diagnosis via digital images from pathological slides was 36.58 seconds and mean time 
for interpreting TB diagnosis via a microscope was 44.70 seconds. In conclusion, the mean time for interpreting 
TB diagnosis via digital images from pathological slide scans was 8.12 s less than the microscopic diagnosis with 
statistical significance 0.01. 
 

Keyword: pathological slide scan, pathological, tuberculosis staining 
 
บทน า  

วัณโรค Mycobacterium tuberculosis (MTB) เป็นแบคทีเรียก่อโรคในสกุล Mycobacterium และเป็นสาเหตุของ 
วัณโรค ค้นพบครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2425 โดย Ryan & Ray (2004) พบว่า M. Tuberculosis มีลักษณะพิเศษคือมีส่วนที่เป็นไข
ห่อหุ้มเซลล์ (มักจะเป็น mycolic acid) วัณโรค (tuberculosis) เป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก 
ประมาณการว่ามีผู้ติดเชื้อวัณโรค ถึงหนึ่งในสามของประชากรทั่วโลก วัณโรคเกิดจากการติดเช้ือ แบคทีเรียในกลุ่ม                    M. 
tuberculosis) complex (MTBC) โดย M. tuberculosis นับเป็นเช้ือที่พบได้มากที่สุด ในปี 2015 องค์อนามัยโลกรายงานว่าพบ 
ผู้ติดเช้ือวัณโรค 9.6 ล้านคนทั่วโลก โดยที่ 6 ล้านคน เป็นผู้ติดเช้ือรายใหม่ นอกจากนี้ ยังพบรายงานการเสียชีวิต ของผู้ติดเช้ือวัณ
โรคถึง 1.5 ล้านคน การตรวจช้ินเนื้อทางพยาธิวิทยา จะย้อมสี Hematoxylin & Eosin ท าให้ย้อมสีแบบแกรมไม่ติด ในบางครั้ง
จ าเป็นต้องย้อมสีพิเศษต่าง ๆ ช่วยในการวินิจฉัย เช่น ย้อม AFB เพื่อศึกษา acid fast mycobacteria การตรวจหาความไวต่อยา
ของเช้ือวัณโรค ที่รวดเร็ว และถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมามีรายงานเทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้เป็นทางเลือกในการตรวจ
วินิจฉัยวัณโรค (ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ, 2559) วิธีที่ใช้ในการวินิจฉัย ได้แก่ tuberculin skin test, การย้อมสี acid-fast และ
เอกซเรย์ปอด โดยทั่วไป ปัจจุบันงานพยาธิวิทยาวินิจฉัยเช้ือวัณโรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งค้นหาตัวเช้ือในแผ่นสไลด์ที่ผ่านการ
ย้อมพิเศษยากพอสมควรและใช้เวลาในการวินิจฉัยนานจึงจะตรวจพบเช้ือได้ จากคุณสมบัติเฉพาะของเชื้อ M. tuberculosis ที่ต้อง 
อาศัยเวลาในการเจริญและวิธีตรวจมาตรฐานตามที่ได้กล่าว ไปแล้วนั้น ท าให้การตรวจวินิจฉัยวัณโรคล่าช้า ส่งผลต่อการรักษาและ
การควบคุมโรค อีกทั้งมีความต้องการวิธีตรวจใหม่ ๆ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากวิธีเดิม ส่วน
งานวิจัยเกี่ยวกับความสอดคล้องการแปลผลด้วยภาพสแกนสไลด์จากการย้อม HER-2 ในมะเร็งเต้านมระหว่างพยาธิแพทย์วินิจฉัย
ผลผ่านกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผลจากภาพสแกนสไลด์นั้นพบว่า จ านวนสไลด์ทั้งหมด 66 
สไลด์ มีอัตราความสอดคล้องเป็น 56 ราย (ร้อยละ 84.85) ส่วนท่ีไม่ตรงกันพบมี 3 ราย (ร้อยละ 4.55) โดยการวิเคราะห์ด้วยภาพ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycolic_acid&action=edit&redlink=1
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ให้ผลบวก ส่วนที่แปลผลเป็นลบมี 7 ราย (ร้อยละ 10.61) โดยการวิเคราะห์ด้วยภาพและย้อม Her-2 เพื่อยืนยันผลที่ถูกต้องย้อม
ด้วยวิธี FISH ซึ่งการวิเคราะห์โดยภาพสรุปได้ว่า เป็นประโยชน์มากส าหรับการตรวจสอบ HER-2 ในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
เพราะมีผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับการแปลผลของพยาธิแพทย์สูงมากและการยืนยันผลโดยการย้อม FISH (พันเพชร น้อยเมล์ 
และคณะ, 2560) 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นภาควิชาที่ให้บริการวินิจฉัยโรคทาง ศัลยพยาธิวิทยา
กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันที่มาศึกษาดูงาน
และพัฒนางานด้านวิจัย ในการเรียนการสอนสไลด์แก้ว และภาพถ่ายทางพยาธิวิทยาที่พิมพ์เป็นกระดาษ วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ใช้
สอนนักศึกษามานานหลายปี ปัญหาการใช้สไลด์แก้วในเรื่องการเรียนการสอนคือ แตกหักง่าย สีย้อมจางลงเมื่อน ามาใช้สอนภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯ ร่วมกับฝ่ายวิชาการได้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสแกนดิจิทัลสไลด์ (Scan 
Scope) 1 เครื่อง โดยติดตั้งที่ภาควิชาพยาธิวิทยาเพื่อน าไปใช้พัฒนางานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและงานอื่น ๆ ด้วย
คุณสมบัติของเครื่องสแกนสไลด์จะมีประโยชน์มากในเรื่องความสะดวก ไม่ต้องน าสไลด์แก้วไปสอนหรือพิมพ์ภาพประกอบ เครื่อง
สามารถสแกนสไลด์แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปเปิดในคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเปิดภาพ การสแกนจะต้องน าสไลด์ที่มีคุณภาพมาสแกน
และบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนและวิจัยต่อยอด 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบการแปลผลจากสไลด์สแกนเป็นภาพดิจิทัลจะสามารถแปลผลผ่านได้
ชัดเจนและช่วยลดระยะเวลาในการวินิจฉัยผลได้ดีกว่าการแปลผลผ่านกล้องจุลทรรศน์ ถ้าหากสามารถแปลผลได้เร็วก็จะท าให้
สามารถออกผลวินิจฉัย ส่งผลในรักษาผู้ป่วยได้ทันเวลาที่โรคจะแพร่กระจายและหายขาดจากโรคได้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบการแปลผลวินิจฉัยเช้ือวัณโรคผ่านภาพดิจิทัลจากการสแกนสไลด์ทางพยาธิวิทยากับการแปลผลผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการแปลผลวินิจฉัยเชื้อวัณโรคผ่านภาพดิจิทัลจากการสแกนสไลด์ทางพยาธิวิทยากับการ
แปลผลผ่านกล้องจุลทรรศน์ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรที่ศึกษาคือสไลด์ตัวอย่างจากผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาตรวจที่ภาควิชาพยาธิวิทยา โดย

ย้อมสีพิเศษ AFB ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่น ามาเป็นตัว Control สไลด์ จ านวน 100 สไลด์ โดยมีเกณฑ์การคัดสไลด์ที่มีคุณภาพ 
กล่าวคือ สีย้อมชัดเจน และมีเซลล์ที่ยังไม่เสื่อมสภาพ เป็นต้น ท าให้ได้สไลด์ส าหรับศึกษาครั้งนี้จ านวน 87 สไลด์ และมีสไลด์ที่ไม่มี
คุณภาพจ านวน 13 สไลด์ ส่วนเครื่องมือวิจัย/วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ 1. สไลด์แก้วท่ีมีตัวอย่างช้ินเนื้อทางพยาธิวิทยา (ภาพท่ี 1)        2. 
กล้องจุลทรรศน์ใช้วินิจฉัยผลจากสไลด์แก้ว (ภาพที่ 2 ) 3. เครื่องสแกนสไลด์ส าหรับถ่ายภาพสไลด์ตัวอย่างเพื่อให้ได้ไฟล์สแกนใช้
อ่านผลวินิจฉัยภายใต้โปรแกรมอ่านภาพสแกนสไลด์ (ภาพท่ี 3) 
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          ภาพที่ 1 สไลด์แก้วท่ีมีชิ้นเนื้อตัวอย่าง                 ภาพที่ 2 กล้องจุลทรรศน ์
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เครื่องสแกนสไลด์/ภาพสแกน Image Scope 
 

การเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์  
 - เก็บข้อมูลการตรวจหาเช้ือภายใต้กล้องจุลทรรศน์และการตรวจหาเช้ือผ่านไฟล์สแกนภาพดิจิทัลโดยให้พยาธิแพทย์ 3 
ท่านอ่านผลวินิจฉัยโดยการจับเวลาที่ใช้อ่านผลและเก็บระยะเวลาที่พยาธิแพทย์ 3 ท่านตรวจวินิจฉัยตรวจหาเช้ือภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์และการตรวจหาเช้ือผ่านไฟล์สแกนภาพดิจิทัล 
 - น าข้อมูลกรอกในโปรแกรม Microsoft office excel  

- สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ T-test 
 
ผลการวิจัย 

1. พยาธิแพทย์สามารถแปลผลวินิจฉัยได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์และไฟล์สแกนตรงกันทั้ง 3 ท่าน จากจ านวนสไลด์ที่มี
คุณภาพดี จ านวน 87 สไลด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ท่ีแปลผลการวินิจฉัยได้ ดังตารางที่ 1 และภาพท่ี 4 

2. พยาธิแพทย์สามารถอ่านได้แต่แปลผลวินิจฉัยไม่ได้ทั้งผ่านกล้องจุลทรรศน์และไฟล์สแกนตารงกันทั้ง 3 ท่าน จ านวน 
13 สไลด์ คิดเป็นร้อยละ 13 จากที่คัดสไลด์มาทั้งหมด 100 สไลด์ ซึ่งมีสาเหตุการแปลผลไม่ได้มาจากคุณภาพสไลด์สีจาง เซลล์
เสื่อมสภาพ  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการอ่านผลวินิจฉัยสไลด์ AFB ผ่านกล้องจุลทรรศน์ (M-MS) และค่าเฉลีย่ผลการอ่าน 
              ผลวินิจฉัยสไลด์ AFB ผ่านไฟล์สแกน (M-MSS) 

พยาธิแพทย์ 
ค่าเฉลี่ยเวลา  

M-MS (วินาที) SD 
ค่าเฉลี่ยเวลา  

M-MSS (วินาที) SD P-value 

NO 1 54.67 42.83 51.85 41.07  

NO 2 42.36 30.13 32.58 23.10  

NO 3 37.06 41.19 25.32 28.26  

ค่าเฉลี่ย 44.70a 38.05 36.58b 30.81 0.006 

a, b คือ ความแตกต่างค่าเฉลี่ยทางสถิติระหวา่ง M-MS และ M-MSS จากการวิเคราะห์ทางสถิติ T-test ที่ระดับความเช่ือมั่น   
ร้อยละ 99  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบการอ่านผลวินิจฉัยสไลด์ AFB ผ่านกล้องจุลทรรศน์และวินจิฉัยผลผา่นไฟลส์แกน 
 

จากการศึกษาทางพยาธิวิทยาสามารถถ่ายภาพจากเนื้อเยื่อบนสไลด์แก้วแปลผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบเช้ือ TB                
มีลักษณะตามลูกศรสีแดง ดังภาพท่ี 5  
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            ภาพที่ 5 แสดงเชื้อ TB ทางพยาธิวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
จากการศึกษาทางพยาธิวิทยาสามารถถ่ายภาพจากเนื้อเยื่อบนสไลด์แก้วแปลผลภาพถ่ายจากไฟล์สแกน Image Scope 

พบเชื้อ TB มีลักษณะตามลูกศรสีแดง ดังภาพท่ี 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงเชื้อ TB จากไฟลส์แกนสไลด ์
 

ส่วนในรายที่พยาธิแพทย์ไม่สามารถแปลผลวินิจฉัยได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์และไฟล์สแกน มีสาเหตุการแปลผลไม่ได้มา
จากคุณภาพสไลด์สีจาง ดังภาพที่ 7 สไลด์มีฟองอากาศดังภาพที่ 8 โดยพยาธิแพทย์มีการวินิจฉัยตรงกันที่ไม่สามารถดูได้ทั้งจาก
กล้องจุลทรรศน์และไฟล์สแกน  
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สรุปผลการวิจัย  

1. พยาธิแพทย์สามารถแปลผลวินิจฉัยได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์และไฟล์สแกนตรงกันทั้ง 3 ท่าน จากจ านวนสไลด์ที่มี
คุณภาพ ดี จ านวน 87 สไลด์ คิดเป็นร้อยละ 100   

2. ระยะเวลาในการแปลผลวินิจฉัยของพยาธิแพทย์ 3 ท่าน พบว่าการแปลผลภายใต้ไฟล์สแกนจะใช้เวลาเฉลี่ย 36.58 
วินาที  

ส่วนกล้องจุลทรรศน์จะใช้เวลา 44.70 วินาที ดังนั้นการแปลผลภายใต้ภาพสแกนสไลด์จะใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการแปล
ผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 8.12 วินาที จากการวิเคราะห์ทางสถิติ T-test พบว่าความแตกต่างของระยะเวลาการแปลผลภายใต้
กล้องจุลทรรศน์กับการแปลผลผ่านไฟล์สแกนสไลด์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 0.01 หรือ p <0.01 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
     1. การแปลผลวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาภายใต้ไฟล์สแกนจากสไลด์แก้วนั้นสามารถแปลผลได้และใช้เวลาน้อยกว่าการแปล

ผลการวินิจฉัยจากสไลด์แก้วโดยตรง เพราะไฟล์สแกนสามารถปรับสี แสง ได้ หากสแกนก าลังขยาย 40x โปรแกรมเปิดภาพนี้                 
ยังสามารถเพิ่มก าลังขยายได้ถึง 80x และยังสามารถปรับเลื่อนภาพ/ปรับขยายภาพได้อย่างรวดเร็ว  

     2. การแปลผลวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์และภายใต้ไฟล์สแกนจากสไลด์แก้วน้ันพบว่า อ่านได้แต่แปล
ผลวินิจฉัยไม่ได้เช่นเดียวกัน ตรงมีข้อจ ากัดในด้านคุณภาพสไลด์ที่ย้อมสีไว้นานจะจาง การเกิดฟองอากาศในการเตรียมสไลด์และ
การตายเสื่อมสภาพของเซลล์ก็ส่งผลต่อการวินิจฉัยท้ังสองแบบ  

     3. การแปลผลวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาภายใต้ไฟล์สแกนจากสไลด์แก้วนั้น ยังไม่ได้ใช้ในงานบริการออกผลทางพยาธิวิทยา
อย่างจริงจังเพราะยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ พยาธิแพทย์ยังถนัดแปลผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และจากการวิจัยในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็น
ว่าพยาธิแพทย์แต่ละท่านจะถนัดแปลผลผ่านกล้องหรือไฟล์สแกนแตกต่างกันบ้าง  

  

ภาพที่ 7 ตัวอย่างสไลด์ทีส่ีเซลล์จางมีผลต่อการวินิจฉัยผล
ทางพยาธิวิทยา 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างสไลด์ที่มีฟองอากาศส่งผลต่อการวินิจฉยั

ผลทางพยาธิวิทยา 
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     4. ข้อดีของการสแกนสไลด์ เป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพสไลด์เพื่อในงานการบริการทางพยาธิวิทยา การเรียนการสอน 
และวิจัย เมื่อเตรียมสไลด์ใหม่ ๆ ควรน ามาสแกนเป็นไฟล์สแกนทันทีจะสามารถน าไฟล์สแกนไปใช้ได้ดีและยาวนาน ดีกว่าปล่อย
สไลด์ไว้นานหลายปี เมื่อน ามาใช้จะเกิดปัญหาเนื่องจากสีย้อมจาง คุณภาพการน าไปใช้จึงไม่เกิดผลเท่าที่ควร  

     5. ข้อเสียของไฟล์สแกนสไลด์ ขึ้นอยู่กับการเตรียมสไลด์ หากการเตรียมสไลด์ ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น สีจาง เนื้อน้อย                  
มีฟองอากาศ เนื้อหลุดขาดหายไป การปิดสไลด์หนาเกินไป เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็มีผลต่อไฟล์สแกนท าให้ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ 
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