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บทความหรือขอความใดๆ ในวารสารนี้เปนความคิดเห็นของผูเขียนโดยเฉพาะ 

กองบรรณาธิการไมมีสวนรับผิดชอบในเนื้อหาและขอคิดเห็นนั้นๆ แตอยางใด 



บทบรรณาธิการ 
 
 คุณอยากลุกข้ึนมาจากเตียงเพ่ือรีบไปทํางานแตเชาในทุกๆ วัน หรือเปลา? เปนคําถามท่ีผมมักจะ
ถามสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกๆ ครั้งท่ีไดบรรยายเรื่อง การสรางแรงบันดาล ใจในการพัฒนา
งานประจําของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และมักจะไดรับคําตอบวา “ไมอยากลุก” เปนสวนใหญ 
ผมจึงบอกวาลองหาเปาหมายในการทํางานของแตละวันใหเจอ เน่ืองจากเปาหมายคือสิ่งท่ีปลุกเราใหข้ึนมาจาก
เตียง ดวยความรัก อยากทํา และสนุกกับการไดทํา (ฌอน บูรณะหิรัญ) โดยเริ่มจากความทุกขหรือความเจ็บปวดท่ี
เกิดจากงาน อาจเปนความเจ็บปวดของตัวเราเอง เพ่ือนรวมงาน สวนงาน หรือองคกร ความเจ็บปวด คือ พลัง
ท่ีทําใหเราประสบความสําเร็จ (สินธุเสน เขจรบุตร) คุณเจ็บปวดขนาดไหนท่ีโดนเจานายตําหนิ ดุ ดา หรือตอวา 
วาทํางานไมเรียบรอย ชา ไมเกง คุณสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดน้ันเปนความสําเร็จไดอยางไร คุณเจ็บปวด
ขนาดไหนท่ีเห็นเพ่ือนรวมงานเจ็บปวดกับการทํางานท่ีไมเปนระบบ เกิดความสูญเปลาในงานมากมาย เจ็บปวด
ขนาดไหนท่ีหนวยงานหรือองคกรตองสูญเสียโอกาสในดานตางๆ จากความสูญเปลาเหลาน้ัน คุณสามารถ
เปลี่ยนความเจ็บปวดหรือสิ่งท่ีเปนความสูญเปลาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาไดอยางไร จงเปลี่ยนความเจ็บปวดใหเปน
พลังในการแบงปนสิ่งดีใหแกคนรอบขางและองคกรของเรา ความทุกขและความเจ็บปวดบนโลกน้ี อยูท่ี
ความคิดและทัศนคติของเรา ถาเราเปลี่ยนมาเปนพลังบวก เราจะออกจากความทุกขน้ันไดจริงๆ ทําใหเราลุกข้ึนมา
พัฒนาตนเองและสรางความสําเรจ็ พรอมกันน้ันก็ตองมีความรัก ความเช่ือมั่น และความศรัทธาในตัวเองควบคู
กันไปดวย ซึ่งบุคคลใดก็ตามท่ีไมรักและศรัทธาในตัวเองน้ัน เปนการยากมากท่ีจะประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาเชนกัน 
 ศาสตราจารย นายแพทย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา เคยกลาวไววา การพัฒนาองคกรเพ่ือใหเปนองคกร
สมรรถนะสูง บุคลากรตองมีความปรารถนาจะสรางสรรคสิ่งท่ีมีคุณคาใหแกองคกร “อยากใหและอยากทําเพ่ือ
คนอ่ืน” เพ่ือใหบริการท่ีดีข้ึน มีคุณภาพมากข้ึน และอยากใหผูรับบริการไดสิ่งท่ีดีข้ึน ซึ่งเปนฐานแรกของจิตใจ
ของบุคลากรในองคกร ตอการพัฒนาองคกรดวยความรักท่ีเกิดจากจิตใจอยางแทจริง ซึ่งความสุขท่ีเหนือกวา
การทําเพ่ือตัวเอง คือความสุขท่ีไดทําเพ่ือคนอ่ืน (สหรัฐ มานิตยกุล) เปรียบเสมือนตนไมใหญท่ีเติบโตสูงใหญไดน้ัน 
เน่ืองมาจากการให ตนไมใหรมเงา สังเคราะหแสงเพ่ือใหไดอาหารและกาซออกซิเจน ชวยดูดกาซ
คารบอนไดออกไซด และปรับสมดุลใหแกสภาพแวดลอม ก็เหมือนกับคนเราหากผานการใหไมมีวันสิ้นสุด เราก็
จะเจรญิเติบโตไดอยางงดงามเชนกัน ดงัน้ันการมองปญหา ความทุกข หรือความเจ็บปวด วาเปนสิ่งทํารายเรา 
เกิดข้ึนกับเราทําไม ใหลองเปลี่ยนเปนวา เราจะทําสิ่งเหลาน้ันใหดีข้ึนอยางไร ซึ่งแคเปลี่ยนคําถามเทาน้ันเอง 
น่ันคือการคิดบวกเพ่ือการสรางพลังน่ันเอง หวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานวารสารวิชาการ ปขมท. ฉบับน้ี จะมี
แรงบันดาลใจในการทํางานในวันพรุงน้ีนะครับ   
 
 ปขมท. ไดมีการจัดทําวารสารวิชาการ ปขมท. ข้ึน เพ่ือเผยแพรงานวิชาการและบทความวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ เปนสื่อกลางในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อัน
เปนแนวทางนําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 เปนตนมา 
และไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) โดยวารสารฉบับน้ี มี
บทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีมาจากงานประจําของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จํานวน 
12 บทความ ซึ่งทานสามารถเขาไปดาวนโหลดบทความท้ังหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. สงบทความวิชาการ
หรือบทความวิจัย (ทางออนไลนเทาน้ัน) และดาวนโหลดรูปแบบ หลักเกณฑ และคําแนะนําสําหรับผูเขียน
บทความ ไดท่ี http://www.council-uast.com โดยไมมีคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 



ทางวารสารฯ ขอขอบพระคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการประจํากองบรรณาธิการทุกทาน 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ทานท่ีปรึกษา ปขมท. สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของวารสารฯ 
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว วารสารวิชาการ ปขมท. ยินดีท่ีเปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานหรือ
บทความของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรในสถาบันอุดมศึกษาตอไป  
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การวิเคราะหปญหาเพ่ือการพัฒนางานประจําอยางตอเนื่อง 
Problem Analysis for Continuous Routine Work Development 

 
ปภาณภณ ปภังกรภูรินท1* 

Paphanphon Paphangkornphurin1* 

 
บทคัดยอ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวทางการประยุกตใชแนวคิดการพัฒนางานอยางตอเน่ืองตามหลัก 
PDCA และเครื่องมือการหาสาเหตุของปญหา Ishikawa Diagram ในการวิเคราะหปญหาเพ่ือการพัฒนางาน
ประจํา โดยใชเทคนิคการจําแนกปญหาสําหรับการวิเคราะหตามชวงเวลา และตารางการวิเคราะหปญหาตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลของการวิเคราะหปญหาตามแนวทางดังกลาวจะทําใหสามารถ
วิเคราะหปญหาไดอยางครบถวนตามข้ันตอนและผูมีสวนไดสวนเสีย และลึกซึ้งถึงสาเหตุของปญหาท่ีแทจริง 
และทําใหผูวิเคราะหปญหาสามารถเสนอวิธีการจัดการกับปญหาไดอยางตรงประเด็นและสอดคลองกับประเภท
ของปญหาท่ีเกิดหรืออาจจะเกิดข้ึน ไดแก (1) ปญหาท่ีตองแกไขเรงดวน หรือ Problem Solving เปนปญหาท่ี
องคกรและผูปฏิบัติงานกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน ซึ่งจําเปนตองนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาท่ีสามารถ
ตอบสนองตอสถานการณ ลําดับความรุนแรงและความสําคัญ (2) ปญหาในเชิงปองกัน หรือ Preventive 
Problem  คือ ปญหาท่ียังไมเคยเกิดข้ึนท้ังในอดีตและปจจุบัน แตอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ซึ่งปญหาประเภท
น้ีจําเปนตองใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับองคกรและผูปฏิบัติงาน และ (3) ปญหาในเชิงพัฒนา หรือ 
Development Problem องคกรและผูปฏิบัติงานจําเปนตองจัดการกับปญหาในลักษณะน้ี ดวยการนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอยอดการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ หรือบริการขององคกร ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน ดังน้ัน การจัดการกับสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาดวยวิธีการท่ีถูกตองตรงประเด็น จะชวยให
การจัดการกับปญหาน้ันมีประสิทธิภาพสูงสุด สงผลใหเกิดการปรับปรุงการทํางานจนนําไปสูการพัฒนางานอยาง
ตอเน่ืองตอไป 
คําสําคัญ: การวิเคราะหปญหา การพัฒนางานประจํา ปญหาท่ีตองแกไขเรงดวน ปญหาในเชิงปองกัน  
  ปญหาในเชิงพัฒนา 
 

Abstract 
This article aims to present a guideline for the application of PDCA and Ishikawa 

Diagram in the analysis of problems for routine work development by using techniques to 
identify problems for time-based analysis, and the problem analysis chart of the work process 
and the stakeholders. The results of this problem analysis will be able to fully analyze the problem 
in both process and the stakeholders into the cause of the real problem insightfully. The problem 
solver can offer a solution to the problem that is relevant to the type of problem that arose 
or may arise: (1) Problem Solving is the problem that organizations and practitioners are 
currently facing. They need to provide solutions to problems that can be addressed in order 
to response to violence and importance (2) Preventive Problem is a problem that has not 
happened in past or present, but may happen in the future. This type of problem needs to be 
suggested in the workplace with the organization and its practitioners, and (3) Development 
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การวิเคราะหปญหาเพือ่การพัฒนางานประจําอยางตอเนื่อง 

Problem is the problem that organizations and practitioners need to tackle in this way 
by presenting development guidelines to improve the performance of an organization's 
products and services to be more efficient and effective. Therefore, dealing with the real cause 
of the problem with the correct methodology will help to deal with the problem most effectively 
which will lead to continuous work development.  
Keywords: problem analysis, routine work development, problem solving, preventive problem,  
     development problem 

 
บทนํา 

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทําใหเกิดนวัตกรรมการทํางานหรือรูปแบบธุรกิจใหม
ท่ีสงผลกระทบตอการทํางาน มูลคาของผลิตภัณฑ และบริการท่ีมีอยูเดิม ท่ีหลายคนเรียกขานกันวา Digital 
Disruption ทําใหทุกองคกรจําเปนตองปรับตัวใหสามารถอยูรอดไดเพ่ือรองรับการแขงขันกอนท่ีจะสลายไป
พรอมการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี โดยการปรับตัวท่ีดีน้ันยอมจะตองเกิดข้ึนจากความตองการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
องคกรท่ีทุกคนเห็นเปาหมายและสถานการณในปจจุบันขององคกรรวมกัน การเขาใจสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา
ในปจจุบันขององคกรไมเวนแมแตปญหาในงานประจําท่ีวันหน่ึงอาจถูกแทนท่ีดวยเทคโนโลยี เครื่องจักรกล หรือ
หุนยนต เปนตน จึงถือไดวาการเขาใจปญหาท่ีแทจริงขององคกรเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญตอการบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลง  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจะสงผลกระทบตอการทํางานประจําแลว จะยิ่งเห็น
ไดวา งานประจําท่ีไรคุณคา (waste) ยอมตองถูกแทนท่ีดวยเทคโนโลยี เครื่องจักรกล หรือหุนยนตอยางแนนอน 
โดยพนักงานท่ีทํางานซึ่งถูกแทนท่ีน้ันจะถูกเปลี่ยนทักษะ (reskill) เพ่ือไปทํางานอ่ืนท่ีไมสามารถใชเทคโนโลยี 
เครื่องจักรกล หรือหุนยนตทํางานแทนได พรอมไปกับการเพ่ิมทักษะท่ีมีอยูเดิมของพนักงานใหมากข้ึน (upskill) 
เพ่ือพรอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังน้ัน ในยุค Digital Disruption งานประจําในองคกรจะถูกแบงโดย
ปริยายเปน 2 ลักษณะ คือ งานท่ีสามารถใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกล หรือหุนยนตทํางานแทนมนุษย และงานท่ีไม
สามารถใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกล หรือหุนยนตแทนท่ีได ซึ่งยังคงตองใชมนุษยในการทํางานอยูเชนเดิม ท้ังน้ี 
สําหรับงานท่ีจําเปนตองใชมนุษยในการทํางานน้ัน องคกรและพนักงานท่ีทํางานอยูก็ยอมท่ีจะตองเรียนรู ปรับปรุง 
และพัฒนาอยางตอเน่ืองเชนกัน เพราะนอกจากองคกรจะถูกบังคับใหเปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแลว 
การไมพัฒนาอยางตอเน่ืองก็อาจเปนสาเหตุของความลมเหลวของการบริหารจัดการองคกรไดเชนกัน 

การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอยางตอเน่ือง มักจะมีการนํา PDCA เขามาประยุกตใชใน
การทํางานทุกประเภท และการปรับปรุงหรือการพัฒนางาน โดยใช PDCA เปนเครื่องมือท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน
เปนครั้งแรกโดย Walter Shewhart และตอมา PDCA ก็เปนที่รูจักมากขึ้น เมื่อ W. Edwards Deming 
ไดนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการ จนวงจรนี้มีอีกชื่อหนึ่งวา “Deming Cycle” 
ซึ่งมีหลักการสําคัญที่ทําใหการประยุกตใช PDCA ในการทํางานสงผลใหเกิดการเรียนรูในที่ทํางาน 
(Matsuo & Nakahara, 2013) คือ การวางแผน (Plan) ท่ีถือวาเปนหัวใจหน่ึงท่ีสําคัญของแนวคิดน้ี การวางแผน
ท่ีดียอมมีผลตอความสําเร็จเปนอยางมาก จนหลายคนมองวา เราควรใชเวลาในการวางแผนคิดเปนรอยละ 60 ของ
การทํางานท้ังหมดซึ่งมากกวาการลงมือปฏิบัติ (Do) เพราะเมื่อมีการวางแผนท่ีดี การลงมือปฏิบัติยอมไมนาน
และโอกาสสาํเรจ็ก็ยอมมากข้ึนเชนกัน แตแนวคิดน้ีไมไดจบเพียงการวางแผนและการลงมือปฏิบัติเทาน้ัน การตรวจสอบ 
(Check) และการปรับปรุงการทํางาน (Act) อยางเหมาะสมและตอเน่ืองก็มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน และ
เมื่อพิจารณาแนวคิดน้ีท่ีตองการการพัฒนาอยางตอเน่ืองจะเห็นไดวา การตรวจสอบและการปรับปรุงการทํางาน 
ถือไดวาเปนกุญแจท่ีนําไปสูความสําเร็จของการทํางานตามแนวคิดน้ี 

การตรวจสอบการทํางานหรือการปฏิบัติงาน (Check) เพ่ือนําไปสูปรับปรุงหรือการพัฒนางาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานประจําท่ีถือวาเปนกลไกระดับพ้ืนฐานของการทํางานในองคกร มีปริมาณงานและ
ผูเก่ียวของคิดเปนสัดสวนมากท่ีสุด บอยครั้งท่ีงานประจํากลายเปนอุปสรรคในการพัฒนาองคกร เปนปญหาบ่ันทอน
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กําลังใจในการทํางานของผูปฏิบัติงาน และบอยครั้งท่ีงานประจําสงผลตอการรักษาคนเกงใหอยูกับองคกร ดังน้ัน 
ในยุค Digital Disruption งานประจําท่ียังจําเปนตองใชพนักงานท่ีเปนมนุษยในการทํางานน้ันตองไดรับการพัฒนา
และปรับปรุงใหดีข้ึน การพัฒนาหรือปรับปรุงงานใหเปนไปในทางท่ีจะเปนเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาองคกร
ตามเปาหมาย จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานท่ีมีความเขาใจการทํางานท่ีสอดคลองกับเปาหมายองคกรอยางแทจริง 
และท่ีสําคัญคือตองเขาใจสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติงานประจําน้ันดวย ในอดีตและปจจุบันองคกรตางๆ ท่ี
ไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาหรือปรับปรุงการทํางานประจํา สาเหตุหน่ึงท่ีสําคัญของผูปฏิบัติงานซึ่งเปนผูท่ี
สะทอนปญหาในการทํางานใหแกองคกร คือ การขาดทักษะในการวิเคราะหปญหาท่ีดี เชนเดียวกับผลการสํารวจ
ของ World Economic Forum (WEF) ท่ีทําการสํารวจและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ัง
แนวโนมของเทคโนโลยีในองคกรใหญๆ ท่ัวโลก สรุปวาทักษะหน่ึงท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (21st -Century Skill) คือ 
การวิเคราะหปญหา (Critical Thinking/ problem-solving) เพ่ือสรางวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
(Creativity) จัดไดวาเปนทักษะหลักอยางหน่ึงท่ีทําใหมนุษยเราเหนือกวาเทคโนโลยี เครื่องจักรกล หรือหุนยนต 
(The Boston Consulting Group, 2016)  

 
การวิเคราะหปญหาเพ่ือการพัฒนางานประจําอยางตอเนือ่ง 

การวิเคราะหปญหาเพ่ือสรางวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรคถือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีดี
ท่ีจะนําไปสูการพัฒนางานอยางตอเน่ืองตามแนวทาง PDCA ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในท่ีทํางานรวมกัน 
แตการวิเคราะหปญหาท่ีไมนําไปสูการจัดการกับปญหาอยางสรางสรรคน้ัน มีสาเหตุสําคัญมาจากการวิเคราะห
ปญหาไมตรงจุดหรือผูวิเคราะหปญหาขาดกรอบแนวคิดในการวิเคราะหปญหาท่ีไมสามารถจําแนกปญหาและวิธี
จัดการกับปญหาไดอยางถูกตองและสรางสรรค ทําใหกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ืองภายในองคกรไมสัมฤทธ์ิผล
อยางเปนรูปธรรม ในมิติของการวิเคราะหปญหาท่ีถือวาเปนหัวใจสาํคัญในการพัฒนางานอยางตอเน่ืองน้ี 
จิรประภา อัครบวร ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดนําเสนอกรอบการวิเคราะหปญหาไวดังภาพท่ี 1 (จิรประภา, 2556)  

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบการวิเคราะหปญหา (ท่ีมา: ประยุกตจากจิรประภา, 2556) 

 
การวิเคราะหปญหาในการทํางานตามภาพท่ี 1 แบงปญหาออกเปน 3 ระดับ (Stage) เพ่ือการวิเคราะห

ใน 3 มิติเวลา (Time) สําหรับจําแนกชองวาง (Gap) ซึ่งวาเปนปญหาหรือโอกาสท่ีตองไดรับการจัดการไดอยาง
ถูกตองและสรางสรรค ท้ังน้ี เพ่ือปองกันมิใหผูปฏิบัติงานวิเคราะหปญหาไดเพียงแคปญหาผิวเผินเฉพาะท่ีพบอยู
ในปจจุบันเทาน้ัน แตจะตองพิจารณาถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต หรือแมวาจะไมเปนปญหาในการทํางานใน
ปจจุบัน แตหากปลอยการทํางานน้ันไวเชนเดิม ในขณะท่ีคูแขงมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การทํางานเดิมท่ีไมเปน
ปญหาในปจจุบันน้ัน อาจจะสรางปญหาท่ียิ่งใหญในอนาคตก็เปนไปได และการจัดการกับปญหาน้ันจะตองเช่ือได
วาจะไมเปนการสรางปญหาท่ีใหญกวาในอนาคต โดยกรอบแนวคิดน้ีมีวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหท่ีสําคัญ คือ 
ผูปฏิบัติงานจะตองวิเคราะหวางานท่ีอยูในหนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบันน้ันมีปญหาท่ีเกิดข้ึนบางหรือไมใน
อดีต ปจจุบันยังคงเปนปญหาอยูหรือไม และในอนาคตจะเปนปญหาอยางไรกับองคกร โดยอาจใชแนวคิด The 
McKinsey 7-S Framework [Strategy, Style, Skill, Staff, System, Structure, Shared Values] เปนกรอบใน
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วิเคราะหปญหาในอนาคตท่ีเปนปจจัยภายในองคกร และใช PEST Analysis [Politic/ Legal, Economic, 
Social, Technology] เปนกรอบในวิเคราะหปญหาในอนาคตท่ีเปนปจจัยภายนอกองคกรรวมดวยก็ได เพ่ือใหการ
วิเคราะหปญหามีความชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน คือ วิเคราะหวางานน้ันในอดีตเปนหรือมีปญหาหรือไม หาก
พบวา งานท่ีรับผิดชอบน้ันในอดีตไมเปนปญหาหรือไมมีปญหาท่ีตองจัดการ ใหวิเคราะหตอวาปจจุบันงานน้ันมี
ปญหาอะไรท่ีตองจัดการใหเรียบรอยหรือไม หากพบเชนกันวาไมมีปญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานในปจจุบัน ผูปฏิบัติ
จะตองพิจารณาตอไปในอนาคตวา จะมีสถานการณในอนาคตท้ังท่ีเปนปจจัยภายในและภายนอกองคกรท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาในการทํางานหรือไม หากพบวา มีการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงกระทบใหเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงาน ในกรณีน้ีจะเขาขายกรณีปญหา Stage A เชน ตัวอยางในป 2560 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 ท่ีจะมีผลบังคับใชกับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทวิชาการ ทุกสถาบันอุดมศึกษาในอีก 1 ปขางหนา คือ 
ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 การออกประกาศดังกลาวถือเปนความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (Politic/ Legal) 
เปนปจจัยภายนอกองคกรท่ีจะมีผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบงาน
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองวิเคราะหวา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติงานน้ัน จะมีผลกระทบหรือมีปญหาอะไรอยางไรตอกระบวนการปฏิบัติงาน กลาวคือ ประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ัน หากองคกรหรือผูปฏิบัติงานไมมีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะทําใหเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร (กราฟเสนท่ี 2 ใน Stage A) และหากมีการจัดการท่ีดีท่ีถูกตอง ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงน้ันก็อาจไมสงผลใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานใชหรือไมอยางไร (กราฟเสนท่ี 1 ใน Stage A) ทํา
ใหระหวางกราฟเสนท่ี 1 และกราฟเสนท่ี 2 มีชองวาง (Gap) ท่ีเปนเสมือนพ้ืนท่ีท่ีทําใหองคกรหรือผูปฏิบัติงานมี
โอกาสในการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งตามกรอบแนวคิดน้ีไดจัดปญหาในลักษณะน้ีเปนปญหาใน
เชิงปองกัน (Preventive Problem) เพ่ือใหผูองคกรและผูปฏิบัติงานไดพิจารณาความเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีจะ
กระทบตอองคกรเปนปญหาท่ีองคกรและผูปฏิบัติงานตองเตรียมการรับมือดวย และการใชวิธีการจัดการกับ
ปญหาในเชิงปองกันน้ีจะเปนการใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแกองคกรและผูปฏิบัติงาน  

ในกรณีท่ีมีการวิเคราะหสถานการณในอนาคตท้ังท่ีเปนปจจัยภายในและภายนอกองคกรแลวพบวา ไมมี
การเปลี่ยนแปลงใดท่ีจะสงกระทบใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ในกรณีน้ีจะเขาขายกรณีปญหา Stage C คือ 
กราฟเสนท่ี 2 ใน Stage C มีความหมายวา แมองคกรหรือผูปฏิบัติงานจะไมดําเนินการใดๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน ก็จะไมสงผลใหการปฏิบัติงานมีปญหาท้ังตอองคกร ผูปฏิบัติงาน และผูรับบริการ แต
ในยุคท่ีมีการแขงขันอยางรุนแรงในปจจุบันและในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล การท่ีองคกรใด
เพิกเฉยตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซึ่งตนประเมินวาจะไมสงผลกระทบกับการดําเนินงานของตน 
ในขณะท่ีคูแขงมีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ืองตลอดเวลา การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะน้ีมี
ใหเห็นมากมายในปจจุบัน เชน กรณีของบริษัทผลิตโทรศัพทมือถือยักษใหญของโลกที่พัฒนาไมทันตาม
การเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทผลิตกลองถายภาพ ท่ีลมสลายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปนตน ดังน้ัน กรณี Stage C แมวาการเปลี่ยนแปลงจะไมสงผลกระทบใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานหรือ
การดําเนินงานขององคกร แตองคกรและผูปฏิบัติงานยังตองพิจารณาวาสถานการณเชนน้ันจะเปนปญหา
อยางไรในเชิงพัฒนา การมองปญหาในรูปแบบน้ีถือเปนการจําแนกปญหาในเชิงพัฒนา หรือ Development 
Problem น่ันเอง องคกรและผูปฏิบัติงานจําเปนตองจัดการกับปญหาในลักษณะน้ีดวยการนําเสนอแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือตอยอดการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ หรือบริการขององคกร ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
เปนตน โดยท้ัง 2 กรณีขางตนถือเปนสวนหน่ึงของวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร (Change 
Management) ท่ีดีท่ีตองไดรับการพิจารณาจากองคกรและผูปฏิบัติงาน 

แมวาการจัดการกับปญหาในเชิงปองกัน (Preventive Problem) และปญหาในเชิงพัฒนา 
(Development Problem) จะเปนสวนหน่ึงของวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร (Change 
Management) ท่ีดี แตท้ังปญหาในเชิงปองกันและปญหาในเชิงพัฒนา มักถูกมองขามจากองคกรและ
ผูปฏิบัติงานเน่ืองจากมองไมเห็นปญหาในอนาคต จนทําใหเสียโอกาสในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหการลงมือ
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ปฏิบัติงานหรือดําเนินธุรกิจตอไปขาดการระมัดระวัง ขาดการวางแผนและปองกัน และนอกจากน้ี การวิเคราะห
ปญหาเพื่อสรางวิธีการจัดการกับปญหาใน 2 ลักษณะไวลวงหนาขางตนยังจัดเปนการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) อยางหน่ึงท่ีจะชวยใหองคกรและผูปฏิบัติงานสรางสถานการณทางเลือก (Scenario) ใน
การจัดการหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเปนอยางดี 

สําหรับ Stage B เปนกรณีการวิเคราะหท่ีปญหาชัดเจนและงายตอการวิเคราะห เพราะกรณีน้ีองคกร
และผูปฏิบัติงานจะรับรูถึงปญหาไดอยางดีอยูแลว เน่ืองจากสถานการณใดในปจจุบันท่ีเปนปญหา องคกรหรือ
ผูปฏิบัติงานมักจะกําลังเผชิญอยู แตอยางไรก็ดี องคกรและผูปฏิบัติงานก็ยังคงตองระมัดระวังในการวิเคราะห
ปญหาในกรณีน้ี กลาวคือ เมื่อพบวาปจจุบันมีปญหาในการปฏิบัติงาน จําเปนตองวิเคราะหตอไปวาในอนาคต 
ปญหาดังกลาวจะหมดไปหรือไม หากไมลงมือจดัการกับปญหาเหลาน้ัน หรือปญหาน้ันจะมีผลกระทบในระดับใด
กับองคกรและการปฏิบัติงาน เปนตน และพึงพิจารณาตอไปวา ท่ีผานมาน้ันองคกรและผูปฏิบัติงานไดใชวิธีการ
ใดในการจัดการกับปญหาในลักษณะน้ีไปแลวหรือไม และการจัดการดังกลาวจะชวยแกไขสถานการณในอนาคต
ไดอยางไรหรือไมดวย เพราะหลายองคกรพบวา ผูปฏิบัติงานยังคงจัดการกับปญหาในลักษณะน้ีดวยวิธีการ
แบบเดิมท่ีไมไดชวยใหปญหาน้ันดีข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือลดความซ้ําซอนในการกําหนดประเด็นปญหาและการจัดการกับ
ปญหาน้ันๆ ซึ่งปญหาในลักษณะน้ีจัดวาเปนปญหาท่ีตองแกไขเรงดวนหรือ Problem Solving องคกรและ
ผูปฏิบัติงานจําเปนตองนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาท่ีสามารถตอบสนองตอสถานการณ ลําดับความ
รุนแรงและความสําคัญ 

 

 
ภาพท่ี 2 เครื่องมือทางวิชาการเพ่ือการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (ท่ีมา: ปภาณภณ, 2561) 

 
กรอบการวิเคราะหปญหาขางตนทําใหการวิเคราะหปญหาไดชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน แตองคกร

และผูปฏิบัติงานมักจะหลงลืมไปเมื่อวิเคราะหปญหาไดอยางชัดเจนตามกรอบการวิเคราะหขางตนแลว ก็จะลง
มือปรับปรุงการทํางาน (Act) ทันที สิ่งน้ีอาจทําใหกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ืองกลับกลายมาเปนปญหาใน
ระยะยาวอีกได น่ันคือ กรอบการวิเคราะหปญหาขางตนทําใหทราบปญหาที่ถูกกําหนดขึ้นภายใตกรอบ
การวิเคราะห แตองคกรและผูปฏิบัติงานจําเปนตองวิเคราะหตอไปใหเห็นสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหปญหาเหลาน้ัน
เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน แลวจึงลงมือแกไขและปรับปรุงการทํางาน (Act) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
โดยในข้ันตอนน้ีจึงควรนําประเด็นปญหาท่ีวิเคราะหไดตามกรอบการวิเคราะหไปวิเคราะหหาสาเหตุเชิงลึกดวย
เครื่องมือทางวิชาการตามภาพท่ี 2 ไดแก Ishikawa Diagram หรือท่ีเรียกกันในช่ือ Fishbone Diagram หรือ 
Root Cause Analysis ท่ีเปนเครื่องมือในการหาสาเหตุของปญหา ดวยการใสประเด็นปญหาท่ีตองการวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหาลงทางดานขวาสุดของแผนภูมิ (หัวปลา) โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง 
จากน้ันใสประเด็นปญหายอย 4-6 ประเด็นท่ีเปนสาเหตุของปญหาหลัก ซึ่งการกําหนดประเด็นปญหายอยน้ีอาจนํา
หลักการทางวิชาการ เชน 4M 1E-Man, Machine, Material, Method, Environment หรือ 4P-Place, 
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Procedure, People, Policy หรือ 4S-Surrounding, Supplier, System, Skill เปนตน มารวมกําหนดเปน
กรอบในการวิเคราะหประเด็นปญหายอยช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสาเหตุใหเกิดปญหาหลัก และใชเทคนิคการวิเคราะห 
5Whys เพ่ือถามหาสาเหตุของปญหาไปเรื่อยๆ จนไมพบสาเหตุของปญหาใดอีก โดยท่ัวไปมักจะมีการแบงระดับ
ของสาเหตุยอยลงไปมากท่ีสุด 4-5 ระดับ เมื่อมีขอมูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณแลว จะทําใหมองเห็นภาพของ
องคประกอบท้ังหมดท่ีจะเปนสาเหตุของปญหาหลักท่ีเกิดข้ึน หลังจากน้ันจึงคอยรวบรวมสาเหตุท่ีแทจริงตาม
สถานการณ ลําดับความสําคัญและรุนแรง และกําหนดวิธีการจัดการกับปญหาตามกรอบการวิเคราะหปญหาใน
แตละรูปแบบ คือ ขอเสนอแนะสําหรับจัดการกับปญหาในเชิงปองกัน (Preventive Problem) แนวทางในการพัฒนา
สําหรับจัดการกับปญหาในเชิงพัฒนา หรือ Development Problem และแนวทางในการแกไขปญหาสําหรับ
จัดการกับปญหาท่ีตองแกไขเรงดวนหรือ Problem Solving แลวจึงลงมือปรับปรุงการทํางาน (Act) ตอไป 

อยางไรก็ดี สําหรับผูปฏิบัติงานประจําท่ีมีกระบวนการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนมาตรฐานท่ี
จะตองตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ดวยน้ัน การวิเคราะหปญหาให
ละเอียดครบถวนและรอบดาน จําเปนตองนําปจจัยดานผูมีสวนไดสวนเสียมารวมเปนกรอบในการวิเคราะห
ปญหา สาเหตุของปญหา และกําหนดวิธีการจดัการกับปญหาดวย ในกรณีน้ี ปภาณภณ (2556) ไดนําเสนอตาราง
การวิเคราะหปญหาตามข้ันตอนการปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกับเครื่องมือตางๆ ไวดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะหปญหาตามข้ันตอนการปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงาน (Stakeholders) 
ผูมีสวนไดสวนเสียคนที่ 1 

(เชน ผูรับบริการ) 
ผูมีสวนไดสวนเสียคนที่ 2 

(เชน ผูบริหาร/ กรรมการภายใน) 
ผูมีสวนไดสวนเสียคนที่ 2 
(เชน กรรมการภายนอก) 

ปญหา วิธีการจัดการ* ปญหา วิธีการจัดการ* ปญหา วิธีการจัดการ* 
ขั้นตอนที่ 1 ... (1.1 P) (1.1 S) (1.2 P) (1.2 S) (1.3 P) (1.3 S) 
ขั้นตอนที่ 2 ... (2.1 P) (2.1 S) (2.2 P) (2.2 S) (2.3 P) (2.3 S) 
ขั้นตอนที่ 3 ... (3.1 P) (3.1 S) (3.1 P) (3.1 S) (3.3 P) (3.3 S) 
ขั้นตอนที่ 4 ... (4.1 P) (4.1 S) (4.2 P) (4.2 S) (4.3 P) (4.3 S) 
ขั้นตอนที่ 5 ... (5.1 P) (5.1 S) (5.2 P) (5.2 S) (5.3 P) (5.3 S) 
... … … … … … … 
*วิธีการจัดการกับปญหา แบงเปน 3 ประเภท คือ ขอเสนอแนะสําหรับจัดการกับปญหาในเชิงปองกัน (Preventive Problem) แนวทางในการพัฒนา
สําหรับจัดการกับปญหาในเชิงพัฒนา หรอื Development Problem และแนวทางในการแกไขปญหาสําหรับจัดการกับปญหาที่ตองแกไข
เรงดวนหรอื Problem Solving 

 
 ตามตารางท่ี 1 หลกัการสําคัญของการวิเคราะหปญหาตามข้ันตอนการปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
คือ ผูปฏิบัติงานตองวิเคราะหวา ข้ันตอนท่ี 1 ในสวนท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียคนท่ี 1 มีประเด็นปญหา
ตามกรอบการวิเคราะหปญหาตามภาพท่ี 1 หรือไมอยางไร เปนปญหาลักษณะใด แลวนําประเด็นปญหาน้ันมา
ระบุในชอง (1.1 P) หลังจากน้ันใหนําปญหาน้ันไปกําหนดเปนประเด็นปญหาหลักเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาดวย Ishikawa Diagram และอาจใช 4M 1E-Man, Machine, Material, Method, Environment หรือ 
4P-Place, Procedure, People, Policy หรือ 4S-Surrounding, Supplier, System, Skill เปนตน รวมกับ 
5Whys ชวยในการวิเคราะห โดยการวิเคราะหดวยเครื่องมือน้ี นอกจากจะทําใหเห็นสาเหตุของปญหาท่ีแทจริง
แลว ในบางกรณีอาจทําใหพบประเด็นปญหาเพ่ิมข้ึนดวย ซึ่งผูวิเคราะหอาจพิจารณานําไประบุไวในชอง (1.1 P) 
ไดดวย และเมื่อทราบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาน้ันแลว จึงกําหนดวิธีการจัดการกับปญหาโดยการระบุไวในชอง 
(1.1 S) ท้ังน้ีวิธีการจัดการกับปญหาอาจมีไดหลายวิธีการข้ึนอยูกับสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา โดยผูปฏิบัติงาน
อาจกําหนดลําดับความสําคัญ (Priority) ของปญหาและวิธีการจัดการเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหา
ได แตตองเช่ือไดวา วิธีการจัดการกับปญหาเหลาน้ันจะสงผลโดยตรงท่ีจะใหปญหาน้ันหายไป หรือพัฒนางานให
ดีข้ึนไดจริง ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปญหาไดอยางละเอียด ครบถวน และรอบดาน ผูปฏิบัติงาน
จําเปนตองดําเนินการวิเคราะหเชนน้ีไปทีละข้ันตอนและทีละผูมีสวนไดสวนเสีย จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย และประเด็นปญหาท่ีพบ 
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 การปรับปรุงการทํางาน (Act) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปนเหตุผลท่ีองคกรและ
ผูปฏิบัติงานตองวิเคราะหปญหาเชิงลึกของสถานการณในปจจุบันที่มีความเชื่อมโยงกับเปาหมายหรือ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อกําหนดวิธีการจัดการกับปญหาเพื่อสรางโอกาสในการดําเนินงาน รับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล และสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร ซึ่งท้ังหมดลวน
แตเพ่ือตองการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ โดยเฉพาะในยุค Digital Disruption ท่ีผูรับบริการ
ตองการความรวดเร็วในการรับบริการ การปรับกระบวนการทํางานหรือรูปแบบการดําเนินงาน (Operating 
Model) ใหกระชับและมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยการลดข้ันตอนท่ีไรคุณคา (Waste) ท่ีไมเกิดประโยชนหรือเกิด
มูลคาเพ่ิมใดๆ ใหมีความกระชับและคลองตัว (Agile) จะเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะทําใหเกิด Digital Organization 
ซึ่งนําไปสูประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร (McKinsey & Company, 2018) 
จึงเปนประเด็นท่ีควรนําพิจารณาเปนลาํดบัตนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความไรคาของกระบวนการท่ีทําใหเกิดการรอคอย 
(Delay) หรือการเคลื่อนไหว (Motion) ที่มากเกินความจําเปนยอมสงผลโดยตรงตอความรวดเร็วใน
การใหบริการ ดังน้ัน ในการวิเคราะหปญหาท่ีนําไปสูการปรับปรุงการทํางานเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
องคกรและผูปฏิบัติงานตองคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการเปนสําคัญดวย  
 

สรุป 
การวิเคราะหปญหาเพ่ือการพัฒนางานประจําอยางตอเน่ืองตามแนวทางน้ีสามารถประยุกตใชไดกับ

การปรับปรุงการทํางานประจําของผูปฏิบัติงานในทุกบริบทองคกร ทําใหสามารถวิเคราะหปญหาไดอยาง
ครอบคลุมทุกมิติเวลาดวยการจําแนกประเภทเปนปญหาท่ีตองแกไขเรงดวน ปญหาในเชิงปองกัน และปญหาใน
เชิงพัฒนา ซึ่งจะชวยใหสามารถนําเสนอวิธีการจัดการกับปญหาเพ่ือการปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกวิธี  
ปญหาใดท่ีผูปฏิบัติงานควรเสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึนกับงานประจํา ปญหาใดท่ีผูปฏิบัติงาน
ควรใหขอเสนอแนะเพ่ือการปองกัน และปญหาประเภทใดท่ีผูปฏิบัติงานควรนําเสนอแนวทางการพัฒนางาน
ประจําใหดีข้ึน ประกอบกับบทความน้ีไดนําเสนอใหเห็นวา การวิเคราะหปญหาท่ีชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน
ดวยตารางการวิเคราะหปญหาตามข้ันตอนและผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นถึงการประยุกตใช
เครื่องมือทางวิชาการตางๆ ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานมองปญหาไดลึกซึ้งมากข้ึน 
เน่ืองจากสาเหตุหน่ึงของความลมเหลวในการแกไขปญหาท่ีผานมาในองคกร คือ ผูปฏิบัติงานวิเคราะหปญหาได
เพียงผิวเผิน ทําใหการจัดการกับปญหาน้ัน ทําไดเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน โดยสาเหตุท่ีทําใหเกิด
ปญหาน้ันข้ึนยังคงอยู รอวันท่ีจะเกิดปญหาใหมท่ีรุนแรงมากข้ึนในอนาคต เปนการแกไขปญหาท่ีไมยั่งยืนและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรในการปฏิบัติงาน การจัดการกับสาเหตุท่ีแทจริงตามประเภทของปญหาดวยวิธีการท่ีถูกตอง
ตรงประเด็น จะชวยใหการจัดการกับปญหาน้ันมีประสิทธิภาพสูงสุด สงผลใหเกิดการปรับปรุงการทํางานจน
นําไปสูการพัฒนางานประจําอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาปญหาในการทําวิจัยและปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตาม
แผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี จํานวน 114 คน ไดมาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 
โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 48 ชุด วิเคราะหขอมูลและรายงานผลเปนคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t-Test และคาสถิติ F-Test ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยให
แลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (×�=4.06)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยเก้ือหนุนท้ัง 4 ดาน 
ประกอบดวย ดานนโยบาย ดานบุคคล ดานประโยชนจากผลงาน และดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย มี
คาเฉลี่ยในระดับมากเทากัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตาม
แผนงานมากท่ีสุดคือ การมีวินัยในตนเองในการทํางานตามแผนงาน รองลงมาคือการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง
วิชาการ และการมีความชอบความสมัครใจในการทําวิจัย ซึ่งผลการเปรียบเทียบปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยให
แลวเสร็จตามแผนงาน พบวา อาจารยท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ และตําแหนงทางวิชาการตางกัน มีปจจัยเก้ือหนุน
ในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานไมแตกตางกัน  
คําสําคัญ: ปจจัยเก้ือหนุน ปญหาการทําวิจัย อาจารย มหาวิทยาลัย สังคม 
 

Abstract 
 This research aimed to study the problem affecting the research productivity and the 
supporting factors affecting the research productivity in order to complete the plan of the 
lecturers at Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani 
Campus. The population and samples included 114 lecturers who worked at the faculty, 
obtained by purposive sampling. Data collection was carried out by using questionnaires. The 
returned questionnaires were 48 samples. The data were analyzed and expressed as percentage 
(%), mean(×�) and standard deviation(S.D.), the statistical t-Test, and the statistical F-Test.  
The results showed that the supporting factors affecting the research productivity to complete 
the plan of the lecturers were high level at average score (×�=4.06). All of four supporting factors 
as policy, the personal factor, the factor related to the advantage of contributions and the factor 
related to the resources were also high level. Considering each topics, the self discipline to work 

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี, 94000 
1 Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani, 94000 
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was the highest effect on the research productivity to complete the plan, followed by the 
request for academic positions and the passion to do the research. The comparison results 
showed that the differences between sex, status, educational background and academic position 
did not affect the research productivity. 
Keywords: supporting factors, research problem, lecturer, university, social 

 
บทนํา 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดอยูในกลุม ง. เปนสถาบันท่ีเนนการวิจัยช้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศนท่ีวา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาคเอเซีย ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมี
การวิจัยเปนฐาน” (สํานักงานประกันคุณภาพ, 2558) เปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการคัดเลือกจากรัฐบาลใหเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 1 ใน 9 แหง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกได จึงตองมีการผลักดันใหเกิดการผลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัย 
ผลงานตีพิมพในวารสารท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกท้ังยังมีการสงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน นําไปประยุกตถายทอดใหชุมชนหรือสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี
เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจดานการวิจัยไดตามแผนท่ีกําหนดไว 
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน เชน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
หนวยวิจัย หองปฏิบัติการ หองสมุด เปนตน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ตลอดจนจัดระบบสราง
ขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สํานักงานประกันคุณภาพ, 2558) 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในฐานะท่ีเปนองคกรภายใตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีพันธกิจ
ในดานการ6 2จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เนนการมีสวนรวม การเช่ือมโยงเครือขายในระดับประเทศและนานาชาติ โดย
เปดหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน ผูใชบัณฑิต และแสวงหาความรวมมือกับสถาบัน-
การศึกษาอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศในลักษณะการแลกเปลี่ยนบุคลากร การสงนักศึกษาไปฝกงาน เปนตน พันธกิจ
ดานการพัฒนาองคความรูโดยสรางความเขมแข็งในการวิจัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยท่ี
เก่ียวของกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษา และสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง พันธกิจดานการบูรณาการองคความรู
และภูมิปญญาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือประยุกตใชในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม โดยเพ่ิม
ผลงานวิจัย นํามาใชแกปญหาสังคมวัฒนธรรม และปรับใชในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสามารถ6 2

ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม จึงทําใหอาจารยผูสอนจําเปนตองทําวิจัยเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัย และนําผลจากการวิจัยมาใชประโยชน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนวย
สงเสริมและประสานงานวิจัย ท่ีใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัย รวมถึงใหคําปรึกษานักวิจัยจน
สามารถขอรับทุนและทําวิจัยได มีกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสนับสนุนงบประมาณในการทํา
วิจัย อีกท้ังสนับสนุนเงินรางวัลตางๆ ท่ีเปนผลิตผลจากงานวิจัย เชน รางวัลการตีพิมพผลงานวิจัย รางวัลการ
นําเสนอผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ เปนตน มีเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา มีการกลาวถึงความสําคัญของงานวิจัยอยาง
กวางขวาง เพราะการวิจัยถือเปนกิจกรรมพัฒนาปญญาเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจแกมนุษยเพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาวิถีการดํารงชีวิตท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมใหดีข้ึน ท้ังยังใชในการปรับตัว
เองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและอารยธรรมของโลกท่ีเปลี่ยนไปไดเปนอยางดี การวิจัยไดมีบทบาท
ตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ท้ังตอการพัฒนาในสวนเฉพาะตัวมนุษยเองหรือแมแตดานสังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคาระหวางประเทศ การเมืองการปกครองและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผลการวิจัยท่ีผานมาชวยทําใหประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได (สมพร, 2555) ถามองในระดับมหาวิทยาลัย
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ปจจยัเกือ้หนุนในการทาํวจิัยตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี

แลว งานวิจัยเปนปจจัยช้ีวัดระดับความกาวหนาและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยใดมีการทํา
วิจัยมาก ยอมแสดงถึงความกาวหนาและความสําเร็จในระดับมากเชนกัน ซึ่งการทําวิจัยมากตองมีการศึกษาหา
ความรูใหมๆ ผลิตองคความรูใหมๆ และนําผลการวิจัยน้ันมาพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาสังคมรอบขางได แสดงถึง
ความกาวหนาและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย การท่ีมหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จได ดูจากการท่ีมี
นักศึกษาเขามาเรียนเพ่ิมข้ึน มีการไดรับการสนับสนุนจากสถาบันตางๆ หากมหาวิทยาลัยไมมีการทําวิจัย 
มหาวิทยาลัยก็ไมสามารถท่ีจะพัฒนาสงัคมหรือพัฒนาประเทศชาติได มหาวิทยาลัยจึงเปนผูท่ีตองแบกรับความคาดหวัง
จากสังคม (ญาณภา, 2559) 
 ซึ่งในปงบประมาณ 2557-2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย 
จากกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังหมด 40 เรื่อง มีงานวิจัยท่ีแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
จํานวน 21 เรื่อง สวนอีก 19 เรื่องน้ันไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา (หนวยวิจัยและบัณฑิตศึกษา, 2561) จาก
สาเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาในการทําวิจัยของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และศึกษาปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการวิจัย เพ่ือนําผลการวิจัยเสนอตอผูบังคับบัญชาเปนแนวทาง
ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงสงเสริมการดําเนินภารกิจดานการวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาในการทําวิจัยของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะอาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด จํานวน 114 คน โดยใชวิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ไดแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 48 ชุด คิดเปนรอยละ 
42 สาเหตุท่ีไดแบบสอบถามกลับคืนจํานวนดังกลาวเน่ืองจากแบบสอบถามเปนการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการ
ทําวิจัย ทําใหกลุมตัวอยางท่ีไมมีผลงานวิจัยใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนอย จึงเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนไดเพียง 48 ชุดเทาน้ัน 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมุงศึกษาความคิดเห็นและปจจัย
เก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)   
ซึ่งประกอบดวยการศึกษาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบปจจัยปจจัยเก้ือหนุนในการทํา
วิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานโดยใชคาสถิติ t-Test และคาสถิติ F-Test มีรายละเอียดในการศึกษาดังตอไปน้ี 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นจาก
ผูเช่ียวชาญและหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของ Cronbach (พวงรัตน, 2540) ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ 0.717 โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ เปนแบบตรวจสอบ
รายการและเติมคําสั้นๆ 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับประสบการณในการทําวิจัย เปนแบบตรวจสอบรายการและเติมคําสั้น ๆ 
ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับสภาพปญหา เปนแบบตรวจสอบรายการและเติมคําสัน้ๆ 
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ตอนท่ี 4 ปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale อางถึงใน พวงรัตน, 2540) ซึ่ง
มีความหมายดังน้ี ระดับ 1 หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด ระดับ 2 หมายถึง มีความสําคัญนอย ระดับ 3 
หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง มีความสําคัญมาก และ ระดับ 5 หมายถึง มีความสําคัญ
มากท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนน เพ่ือใชแปลความหมายคาเฉลี่ย คือ คาเฉลี่ย 4.51-5.00 คะแนน หมายถึง 
มีความสําคัญมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.51-4.50 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 2.51-3.50 คะแนน 
หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51-2.50 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญนอย และคาเฉลี่ย 1.00-1.50 
คะแนน หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด 
การวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยาง ทําการวิเคราะหและประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ โดยการหาความถ่ีและรอยละ 

2. วิเคราะหปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน โดยการหาคาเฉลี่ย (×�) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตําแหนงทาง
วิชาการกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานท้ัง 4 ดาน โดยใชสถิติ t-Test และ F-Test 

 
ผลการวิจัย 

1. ดานสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.2 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

45.8 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 65.2 และมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 
34.8 โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 
39.1 ขณะท่ีสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 54.3 และระดับปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 45.7 ดานตําแหนงทางวิชาการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงอาจารยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
66.7 รองลงมามีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 26.7 มีตําแหนงรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 
4.4 และมีตําแหนงศาสตราจารยเพียงรอยละ 2.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (N=48) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 22 45.8 
หญิง 26 54.2 

สถานภาพ   
โสด 30 65.2 
แตงงาน 16 34.8 

ชวงอาย ุ   
อายุนอยกวา 30 ป 3 6.5 
อายุระหวาง 31-40 ป 21 45.7 
อายุระหวาง 41-50 ป 18 39.1 
อาย ุ51 ป ขึ้นไป 4 8.7 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาโท 21 45.7 
ปริญญาเอก 25 54.3 

ตําแหนงทางวชิาการ   
อาจารย 30 66.7 
ผูชวยศาสตราจารย 12 26.7 
รองศาสตราจารย 2 4.4 
ศาสตราจารย 1 2.2 
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ปจจยัเกือ้หนุนในการทาํวจิัยตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี

2. ดานประสบการณในการทําวิจัย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงานวิจัยท่ีดําเนินการในรอบปท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 87.5 และไมมี

งานวิจัย คิดเปนรอยละ 12.5 โดยสวนใหญมีจํานวนผลงานวิจัยท่ีดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
47.4 รองลงมามีจํานวนผลงานวิจัยท่ีดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 28.9 มีจํานวนผลงานวิจัยท่ี
ดําเนินการจํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 15.8 และมีจํานวนผลงานวิจัยท่ีดําเนินการมากกวา 3 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 7.9 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2)  

 
ตารางท่ี 2 ประสบการณในการทําวิจัยของผูตอบแบบสอบถาม (N=48) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
ขอมูลการทําวิจัยในรอบปที่ผานมา   

มีงานวิจัย 42 87.5 
ไมมีงานวิจัย 6 12.5 

จํานวนผลงานวิจัยที่ดําเนินการในรอบปที่ผานมา   
1 เร่ือง 18 47.4 
2 เร่ือง 11 28.9 
3 เร่ือง 6 15.8 
มากกวา 3 เร่ือง 3 7.9 

 
3. ดานสภาพปญหา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามเวลา คิดเปนรอยละ 60.9 
และดําเนินการวิจัยแลวเสร็จตามเวลา คิดเปนรอยละ 39.1 (ตารางท่ี 3) โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีไมสามารถ
ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามเวลาใหเหตุผลวา มีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานหลายดาน ทําใหไม
สามารถแบงเวลาระหวางการสอนกับการทําวิจัยได การวิจัยเอกสารตองใชเวลานาน เกิดปญหาในการสืบคน
ขอมูล มีการเปลี่ยนแปลงผูชวยวิจัย ทีมวิจัย และปญหาในเรื่องของความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

 
ตารางท่ี 3 ขอมูลการดาํเนินการวิจัย 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
ดําเนินการวิจยัแลวเสร็จตามเวลา 18 39.1 
ไมแลวเสร็จตามเวลา 28 60.9 

 
4. ดานปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน 

จากภาพรวมปจจัยทั้ง 4 ดาน ไดแกดานนโยบาย ดานบุคคล ดานประโยชนจากผลงานและ
ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย ท่ีเก้ือหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (×�=4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริม
การวิจัย (×�=4.13) รองลงมาคือ ดานนโยบาย (×�=4.05) ดานประโยชนจากผลงาน (×�=4.04) และดานบุคคล 
(×�=4.02) ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) ปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน 
สามารถอธิบายโดยแยกเปนรายดานได (ตารางท่ี 5) ดังน้ี 

1. ดานนโยบาย พบวาการท่ีคณะใหทุนสนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอ สงผลใหการวิจัยแลวเสร็จ
มากท่ีสุด (×�=4.23) รองลงมาคือการกําหนดเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการจากผลงานวิจัย (×�=4.06) 
และการกําหนดกลยุทธสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยของหนวยงาน (×�=3.98) ตามลําดับ 

2. ดานบุคคล พบวาการมีวินัยในตนเองในการทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว สงผลตอการทําวิจัยให
แลวเสร็จมากท่ีสุด (×�=4.36) รองลงมาคือความชอบและความสมัครใจในการทําวิจัย (×�=4.30) และการมี
ความรูความสามารถดานระเบียบวิธีวิจัย (×�=4.20) ตามลําดับ 
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3. ดานประโยชนจากผลงาน พบวาการขอตําแหนงทางวิชาการ มีผลตอการทําวิจัยใหแลวเสร็จมาก
ท่ีสุด (×�=4.31) รองลงมาคือเงินสมนาคุณและเงินรางวัล (×�=3.92) และการสรางประโยชนจากขอคนพบ
งานวิจัย เชน การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการชุมชน 
ถายทอดสูชุมชน/เชิงพาณิชย (×�=3.88) ตามลําดับ 

4. ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย พบวาการท่ีสถาบันใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย มีผลตอ
การดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จมากท่ีสุด (×�=4.29) รองลงมาคือการท่ีกลุมตัวอยางใหความรวมมือในการให
ขอมูลหรือสามารถเขาถึงได (×�=4.15) และความพรอมในแหลงขอมูลการคนควา (×�=4.04) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยปจจัยเก้ือหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานภาพรวม (N=48) 

รายการ ×� S.D. แปลความ 
ดานนโยบาย 4.05 0.92 มาก 
ดานบุคคล 4.02 0.85 มาก 
ดานประโยชนจากผลงาน 4.04 0.88 มาก 
ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั 4.13 0.86 มาก 

เฉลี่ย 4.06 0.88 มาก 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยปจจัยเก้ือหนุนในการดําเนินโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานแยกเปนรายดาน (N=48) 
รายการ ×�  S.D. แปลความ 

ดานนโยบาย    
1. การกําหนดใหผลงานวิจยัเปนตัวชีว้ัดหนึ่งของหนวยงาน 3.94 0.93 มาก 
2. การสนับสนุนทุนวิจยัอยางเพียงพอ 4.23 0.90 มาก 
3. การกําหนดกลยุทธสรางแรงจูงใจในการทําวจิัยของหนวยงาน 3.98 0.96 มาก 
4. การกําหนดเกณฑเขาสูตําแหนงทางวชิาการจากผลงานวจิัย 4.06 0.89 มาก 

ดานบุคคล    
1. การมีความรูความสามารถดานระเบยีบวธิีวิจยั 4.20 0.62 มาก 
2. การมีประสบการณในการทําวิจัย 4.17 0.67 มาก 
3. การมีความชอบความสมัครใจในการทําวิจยั 4.30 0.78 มาก 
4. การบริหารเวลา 4.09 0.93 มาก 
5. การกําหนดเปนภาระงานประจํา 3.81 0.91 มาก 
6. การมีครอบครัวและเพื่อนรวมงานสนบัสนุนในการทําวจิัย 3.51 1.02 มาก 
7. การมีผูใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหาในการทําวิจยั 3.79 0.97 มาก 
8. การมีผูรวมโครงการที่มีความรูความสามารถ 3.92 0.79 มาก 
9. การมีวินยัในตนเองในการทํางานตามแผน 4.36 0.99 มาก 

ดานประโยชนจากผลงาน    
1. การสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการ 4.31 0.72 มาก 
2. การสนับสนุนเงินสมมนาคุณ/รางวัล 3.92 1.03 มาก 
3. การสรางประโยชนจากขอคนพบงานวิจัย เชน การบูรณาการงานวิจัยกับการ

เรียนการสอน หรือการบูรณาการงานวจิัยกับการบริการชุมชน ถายทอดสู
ชุมชน/เชิงพาณิชย 

3.88 0.89 มาก 

ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย    
1. ความพรอมในแหลงขอมูลการคนควา 4.04 0.90 มาก 
2. การมีอุปกรณและเคร่ืองมือสนับสนุนการทําวจิัย 4.02 0.86 มาก 
3. การสนับสนุนของหนวยงานตนสังกัด 4.29 0.77 มาก 
4. ความสามารถในการเขาถึงกลุมตัวอยาง 4.15 0.90 มาก 

 

6. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง 
 จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน
ในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยของเพศชาย (×�=4.07) อยูในระดับมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง (×�=4.05) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัยและดานบุคคล คาเฉลี่ยของเพศชายอยูในระดับมากกวา
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คาเฉลี่ยของเพศหญิง สวนดานนโยบายและดานประโยชนจากผลงาน พบวาคาเฉลี่ยของเพศหญิงอยูในระดับ
มากกวาคาเฉลี่ยของเพศชาย เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยให
แลวเสร็จตามแผนงานในภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพโสด (×�=4.13) อยูในระดับมากกวา
คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพแตงงาน (×�=4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานประโยชนจากผลงาน 
ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย และดานบุคคล คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพโสดอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ย
ของอาจารยท่ีมีสถานภาพแตงงาน สวนในดานนโยบาย พบวาคาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพแตงงานอยูใน
ระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีสถานภาพโสด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวุฒิการศึกษากับ
ปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานในภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (×�=4.12) อยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (×�=3.93) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของ
อาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทในทุกดาน (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ สถานภาพ และวุฒิการศึกษา กับปจจัยเก้ือหนุนใน

การทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานท้ัง 4 ดาน (N=48) 
รายการ ตัวแปร N ×�  S.D. t Sig. 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางเพศกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจยั 
ดานนโยบาย ชาย 22 4.01 0.73 

-0.376 0.709 
หญิง 26 4.09 0.66 

ดานบุคคล ชาย 21 4.13 0.54 
1.141 0.260 

หญิง 23 3.90 0.74 
ดานประโยชนจากผลงาน ชาย 22 3.97 0.61 

-0.601 0.551 
หญิง 26 4.09 0.75 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั ชาย 22 4.16 0.79 
0.299 0.766 

หญิง 26 4.10 0.67 

รวม 
ชาย 22 4.07 0.67 

0.116 0.572 
หญิง 26 4.05 0.71 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางสถานภาพกับปจจัยเก้ือหนุนในการทาํวิจัย 
ดานนโยบาย โสด 30 4.04 0.72 

-0.410 0.684 
แตงงาน 16 4.13 0.52 

ดานบุคคล โสด 27 4.05 0.58 
0.155 0.878 

แตงงาน 15 4.02 0.71 
ดานประโยชนจากผลงาน โสด 30 4.16 0.59 

1.359 0.181 
แตงงาน 16 3.90 0.66 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั โสด 30 4.27 0.68 
1.479 0.146 

แตงงาน 16 3.95 0.70 

รวม 
โสด 30 4.13 0.64 

0.646 0.472 
แตงงาน 16 4.00 0.65 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางวุฒิการศึกษากับปจจยัเก้ือหนุนในการทําวิจัย 
ดานนโยบาย ปริญญาโท 21 3.96 0.83 

-0.703 0.485 
ปริญญาเอก 25 4.11 0.56 

ดานบุคคล ปริญญาโท 20 3.72 0.78 
-2.707 0.010 

ปริญญาเอก 22 4.24 0.42 
ดานประโยชนจากผลงาน ปริญญาโท 21 3.95 0.82 

-0.495 0.623 
ปริญญาเอก 25 4.05 0.56 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั ปริญญาโท 21 4.08 0.80 
-0.031 0.975 

ปริญญาเอก 25 4.09 0.65 

รวม 
ปริญญาโท 21 3.93 0.81 

-0.984 0.523 
ปริญญาเอก 25 4.12 0.55 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 8 - 19  สันติ เส็นหมาน และ สมจิตร แกวมณี 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชวงอายุกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน
ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยของอาจารยท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไปอยูในระดับมากท่ีสุด (×�=4.13) รองลงมา คือ กลุมอายุ
ระหวาง 41-50 ป (×�=4.12) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ กลุมอายุระหวาง 31-40 ป (×�=4.04) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย กลุมอายุนอยกวา 30 ป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 
(×�=4.67)  รองลงมา คือ ดานบุคคล กลุมอายุ 51 ปข้ึนไป (×�=4.56) และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานประโยชนจาก
ผลงาน กลุมอายุนอยกวา 30 ป (×�=3.78) (ตารางท่ี 7) โดยความแปรปรวนระหวางอายุกับปจจัยเก้ือหนุนในการทํา
วิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางตําแหนงทางวิชาการกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานท้ัง 4 ดาน ใน
ภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยของตําแหนงรองศาสตราจารยอยูในระดับมากท่ีสุด (×�=4.38) รองลงมา คือ ตําแหนง
อาจารย (×�=4.09) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงศาสตราจารย (×�=3.85) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย ตําแหนงรองศาสตราจารยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (×�=4.63) รองลงมา 
คือ ดานบุคคล ตําแหนงรองศาสตราจารย (×�=4.56) และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานนโยบาย ตําแหนงศาสตราจารย 
(×�=3.50) (ตารางท่ี 7) โดยความแปรปรวนระหวางตําแหนงทางวิชาการกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จ
ตามแผนงาน พบวา ตําแหนงทางวิชาการตางกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชวงอายุ และตําแหนงทางวิชาการ กับปจจัยเก้ือหนุนใน
การทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานท้ัง 4 ดาน (N=48) 
รายการ ตัวแปร N ×� S.D. F Sig. 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางอายุกับปจจยัเก้ือหนุนในการทําวิจัย 
ดานนโยบาย > 30 ป 3 3.92 0.38 

0.585 0.628 
31-40 ป 21 3.98 0.75 
41-50 ป 18 4.22 0.57 
> 51 ป 4 4.25 0.74 

ดานบุคคล > 30 ป 3 3.89 0.38 

0.605 0.615 
31-40 ป 20 3.98 0.73 
41-50 ป 18 4.09 0.51 
> 51 ป 2 4.56 0.47 

ดานประโยชนจากผลงาน > 30 ป 3 3.78 0.19 

0.339 0.798 
31-40 ป 21 4.11 0.62 
41-50 ป 18 4.06 0.74 
> 51 ป 4 4.25 0.32 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั > 30 ป 3 4.67 0.58 

0.954 0.423 
31-40 ป 21 4.10 0.74 
41-50 ป 18 4.11 0.68 
> 51 ป 4 4.50 0.41 

รวม 

> 30 ป 3 4.06 0.38 

0.621 0.616 
31-40 ป 21 4.04 0.71 
41-50 ป 18 4.12 0.63 
> 51 ป 4 4.39 0.48 

การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางตําแหนงทางวิชาการกับปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัย 
ดานนโยบาย อาจารย 30 4.12 0.60 0.413 0.744 

ผูชวยศาสตราจารย 12 3.94 0.81 
รองศาสตราจารย 2 4.00 1.41 
ศาสตราจารย 1 3.50 - 

ดานบุคคล อาจารย 27 4.02 0.61 0.562 0.643 
ผูชวยศาสตราจารย 11 3.94 0.69 
รองศาสตราจารย 2 4.56 0.47 
ศาสตราจารย 1 3.89 - 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
รายการ ตัวแปร N ×� S.D. F Sig. 

       

ดานประโยชนจากผลงาน อาจารย 30 4.07 0.61 0.405 0.750 
ผูชวยศาสตราจารย 12 3.86 0.87 
รองศาสตราจารย 2 4.33 0.00 
ศาสตราจารย 1 4.00 - 

ดานทรัพยากรเพื่อสงเสริมการวิจยั อาจารย 30 4.14 0.74 0.601 0.618 
ผูชวยศาสตราจารย 12 3.94 0.68 
รองศาสตราจารย 2 4.63 0.53 
ศาสตราจารย 1 4.00 - 

รวม 

อาจารย 30 4.09 0.64 

0.495 0.689 
ผูชวยศาสตราจารย 12 3.92 0.76 
รองศาสตราจารย 2 4.38 0.60 
ศาสตราจารย 1 3.85 - 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. ดานปญหาในการทําวิจัย ของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี พบวา ปญหาในการทําวิจัยสามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ  
   1.1 ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดจากผูวิจัย เชน การมีภาระงานสอนมาก  
มีภาระงานหลายดาน ไมสามารถแบงเวลาระหวางการสอนกับการทําวิจัยได บางงานเปนการวิจัยเอกสารตองใช
เวลานาน การเกิดปญหาในการสืบคนขอมูลทําใหใชเวลาในการวิจัยมากกวาท่ีวางแผนไว การเปลี่ยนแปลง
ผูชวยวิจัย-ทีมวิจัย ความผิดพลาดในการเก็บขอมูล ทําใหตองเก็บขอมูลใหม การมีภาระงานอ่ืนๆ ท่ีคอยแทรกและ
เบียดบังเวลาในการทําวิจัยอยูเสมอ หรือปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการทําวิจัย ซึ่งจากการศึกษาขอมูล
ไดมีการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ดังตอไปน้ี  

1) จัดสรรเวลาท้ังในเวลาราชการและชวงวันหยุดในการเขียนงานวิจัย 
2) ขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานในการชวยสอนรวมในบางรายวิชา เพ่ือใหสามารถบริหารเวลา

และจัดสรรเวลาทําวิจัยได 
3) ควรบริหารเวลาใหเหมาะสม ไมควรรับงานสอน หรืองานอ่ืนๆ มากเกินไป  
4) จางผูชวยวิจัย หรือทําวิจัยแบบกลุม เพ่ือแบงเบาภาระงานและจัดสรรแบงงานกันทํา 
5) หากพิจารณาแลววาไมสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จทันตามกรอบระยะเวลา ควรดําเนินการ

ขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยกับแหลงทุนหรือหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนทุน 
6) ใหความสําคัญกับการทําวิจัย โดยคําถึงนึกสิ่งท่ีจะไดรับหากทําวิจัยแลวเสร็จ เชน การใชเปน

ผลงานเพ่ือใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ เงินทุนวิจัย เงินรางวัลตางๆ เปนตน เพ่ือเปนแรงจูงใจและเปน
แรงผลักดันใหสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 
 1.2 ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก ซึ่งเปนปญหาท่ีไมไดเกิดจากนักวิจัย แตสงผลใหการดําเนินงาน
วิจัยลาชา ปญหาสําคัญคือปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเปนอุปสรรคในการเขาถึง
แหลงขอมูลหรือกลุมตัวอยาง รวมถึงไมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังน้ีนักวิจัยตองมีแผนในการจัดการ
กับปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน การนัดหมายกลุมตัวอยางมาใหขอมูลในพ้ืนท่ีปลอดภัย การใชโทรศัพทในการสัมภาษณ 
การจัดทําแบบสอบถามออนไลน เปนตน รวมถึงการสรางเครือขายนักวิจัยหรือเครือขายภาคประชาชนในพ้ืนท่ี   
ไวคอยสอบถามขอมูลความปลอดภัย เพ่ือใหการวิจัยสามารถดําเนินตอไปได 
2. ดานปจจัยเกื้อหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน สามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังน้ี 

2.1 ปจจัยดานนโยบาย จากผลการศึกษาปจจัยดานนโยบายท่ีสงผลใหโครงการวิจัยแลวเสร็จตามแผน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การท่ีคณะใหทุนสนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอ สงผล
ใหการดําเนินวิจัยแลวเสร็จตามแผนมากท่ีสุด ทําใหผูวิจัยมีกําลังใจและมีแรงจูงใจในการทําวิจัย สงผลใหสามารถ
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ดําเนินกิจกรรมทุกอยางไดตามแผนงาน และดวยงบประมาณท่ีเพียงพอทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมการวิจัยได
อยางคลองตัว ไมติดขัด เน่ืองจากในการดําเนินการวิจัยตองมีการเดินทาง มีการเก็บขอมูล งบประมาณท่ีเพียงพอ
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว สอดคลองกับงานวิจัยของสมพิศ (2556) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยควรกําหนดเงินทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยใหมากข้ึน และมหาวิทยาลัยเพ่ิมแหลงคนควาและวัสดุอุปกรณในการทําวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการแกอาจารยใหเพียงพอ เชน เอกสารตํารา เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 
เครื่องสแกน เปนตน ซึ่งการกําหนดใหผลงานวิจัยเปนสวนหน่ึงในเอกสารประกอบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ทําใหอาจารยท่ีทําวิจัยมีความกระตือรือรนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามกําหนด เน่ืองจากตองการความกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน เมื่องานวิจัยแลวเสร็จสามารถนําไปใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการได จึงสงผลใหตอง
ควบคุมการดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน เพ่ือใหสามารถนําผลงานวิจัยเปนหลักฐานประกอบในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทันตามกําหนด  

2.2 ดานบุคคล จากผลการศึกษาปจจัยดานบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับ52มาก 5 2เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การมีวินัยในตนเองในการทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว สงผลตอการทําวิจัยใหแลวเสร็จมากท่ีสุด เน่ืองจาก
อาจารยมีภาระงานสอนมาก จึงทําใหมีเวลาในการทําวิจัยนอยลง ถาหากไมมีวินัยในตนเองท่ีเขมแข็งจะสงผลให
การดําเนินการวิจัยไมเปนไปตามแผนงาน อาจารยจึงตองมีความอดทน มีความมานะพยายามในการจัดสรรเวลา 
ท้ังในดานการสอนและการทําวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญาวีร (2557) ท่ีศึกษาปจจัยในการทําวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการจัดภาระงานสอน
ใหแกอาจารย ใหมีความเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และภาระงานดานอ่ืนๆ เพ่ือใหอาจารยสามารถบริหารเวลา
ในการทําวิจัยไดอยางเพียงพอ และทํางานวิจัยสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ สามารถใชประโยชนไดจริง รองลงมาคือ
ความชอบและความสมัครใจในการทําวิจัย เน่ืองจากความชอบในการทําวิจัยจะทําใหสามารถทํางานวิจัยไดอยางมี
ความสุข ไมรูสึกกดดัน เน่ืองจากเปนการทํางานดวยความสมัครใจ ไมมีใครบังคับ สามารถทําไดอยางสม่ําเสมอ
และมีเปาหมายท่ีชัดเจน สงผลใหสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานได 
 2.3 ดานประโยชนจากผลงาน จากผลการศึกษาปจจัยดานประโยชนจากผลงาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การขอตําแหนงทางวิชาการ มีผลตอการทําใหวิจัยใหแลวเสร็จตาม
แผนงานมากท่ีสุด เน่ืองจากการขอตําแหนงทางวิชาการจําเปนตองใชผลงานวิจัยเปนเอกสารประกอบ จึงสงผลให
อาจารยตองทําผลงานวิจัยใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถใชผลงานวิจัยดังกลาวเปนเอกสารประกอบใน
การขอตําแหนงทางวิชาการ รองลงมาคือเงินสมนาคุณและเงินรางวัล เมื่อมีการวิจัยแลวเสร็จตามแผนหรือตาม
กําหนด แหลงทุนจะมีเงินรางวัลหรือเงินสมมนาคุณให ซึ่งเงินสมมนาคุณหรือเงินรางวัลดังกลาว เปนแรงจูงใจ
อยางดีในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน สอดคลองกับเนตรนภัสและดุสิต (2559) ซึ่งไดศึกษาปจจัยท่ีสงผล
ตอการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ี
พบวากลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากในการนําผลงานวิจัยมาเปนสวนหน่ึงของการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
การนําผลงานวิจัยมาประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ นอกจากน้ันยังสอดคลองกับวนิดา (2556) ท่ีศึกษา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทําวิจัยของบุคลากรสายวิชาการกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พบวาเหตุผลท่ีบุคลากรสายวิชาการกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพทําวิจัยเพราะตระหนักวาเปนภาระหนาท่ี รวมถึง
ตองการทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ และกัญญาวีร (2557) ท่ีศึกษาปจจัยในการทําวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการสนับสนุนให
รางวัลแกผูทําวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชน และสามารถใชประกอบการจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเปนแรงผลักดันใหอาจารยทําวิจัยมากข้ึน และเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารย 
 2.4 ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย จากผลการวิจัยปจจัยดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การท่ีสถาบันหรือหนวยงานใหความรวมมือในการ
ศึกษาวิจัย มีผลตอการดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานมากท่ีสุด เน่ืองจากในการดําเนินการวิจัยน้ันตอง
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ปจจยัเกือ้หนุนในการทาํวจิัยตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี

ไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะสถาบันหรือหนวยงานตนสังกัด ท่ีคอยใหการสนับสนุน ชวยเหลือใน
ดานตางๆ เชน หองประชุม หองปฏิบัติการตางๆ รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในเรื่องของงานเอกสารตางๆ ท่ี
มีความยุงยาก ซับซอน ทําใหอาจารยมีความสะดวกในการดําเนินการวิจัย สามารถดําเนินโครงการวิจัยใหแลว
เสร็จตามแผนงานได สอดคลองกับผลการวิจัยของนิติยาและสมเกียรติ (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
การทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยหาดใหญ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัยท้ังในภาพรวมและ
รายดานไดแก บรรยากาศการวิจัย การสนับสนุนจากหนวยงาน ความรูเก่ียวกับการวิจัย และสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมถึง เนตรนภัสและดุสิต (2559) ซึ่งไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวากลุมตัวอยางเห็นดวยปานกลาง ในดาน
มีสถานท่ีสําหรับการพูดคุยและปรึกษางานวิจัย มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทําวิจัยอยางเพียงพอ มีการ
ใหบริการดานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทําวิจัย และมีบรรยากาศของสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการทําวิจัย ไดแก ไมมี
เสียงรบกวน สถานท่ีท่ีมีอากาศถายเทสะดวก เปนตน และการท่ีกลุมตัวอยางใหความรวมมือในการใหขอมูลหรือ
สามารถเขาถึงได มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการไดมาซึ่งขอมูล หากกลุมตัวอยางไมใหความรวมมือ เชน ไมยอม
ใหสัมภาษณ ไมยอมตอบแบบสอบถาม ทําใหไดรับขอมูลในปริมาณท่ีนอย ขอมูลขาดความนาเช่ือถือ ไมสามารถ
วิเคราะหขอมูลหรือทําการวิจัยตอไปได สงผลใหการดําเนินการวิจัยเปนไปดวยความลาชา เพราะตองเก็บขอมูลใหม 
เลือกกลุมตัวอยางใหม สุดทายไมสามารถดําเนินการตอได เน่ืองจากขอมูลไมเพียงพอ การใหความรวมมือจาก
กลุมตัวอยางจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหการดําเนินการวิจัยแลวเสร็จตามแผน 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับโดยการออกกฎหรือระเบียบที่เอื้ออํานวย
ตอการสนับสนุนการดําเนินการวิจัย การตีพิมพและการไปนําเสนอผลงาน เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารยสามารถ
แสดงศักยภาพทางดานวิชาการไดอยางเต็มความสามารถ 

2. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีผลักดันใหบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการทําวิจัย ทําใหรูสึกวาการทํา
วิจัยเปนสิ่งท่ีทุกคนสามารถทําไดเพ่ือประโยชนของสวนรวมและเพ่ือความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ 

3. ควรปรับช่ัวโมงการสอนใหมีความสอดคลองกันระหวางอาจารยท่ีสอนอยางเดียวกับอาจารยท่ีทําวิจัย
ควบคูไปดวย เพ่ือใหอาจารยท่ีทําวิจัยสามารถทําวิจัยไดอยางเต็มที่ ไมตองแบกรับภาระการสอนที่มาก
เกินไป จนทําใหไมมีเวลาในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยของอาจารยใหแลวเสร็จตามแผนงานระหวาง
คณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อหาจุดเดนของแตละคณะและนํามาปรับใชกับ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานทรัพยากรเพ่ือสงเสริมการวิจัยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือดานนโยบาย ดานประโยชนจาก
ผลงาน และดานบุคคล ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยท่ีเก้ือหนุนในการทําวิจัยใหแลวเสร็จตาม
แผนงานมากท่ีสุดคือ การมีวินัยในตนเองในการทํางานตามแผนงาน รองลงมาคือการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง
วิชาการ และการมีความชอบความสมัครใจในการทําวิจัย ซึ่งผลการเปรียบเทียบปจจัยเก้ือหนุนในการทําวิจัยให
แลวเสร็จตามแผนงานพบวา อาจารยท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ และตําแหนงทางวิชาการตางกัน มีปจจัยเก้ือหนุนใน
การทําวิจัยใหแลวเสร็จตามแผนงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีแนวทางในการ
แกไขปญหาคือ การใหความสําคัญกับการทําวิจัย โดยคํานึงถึงสิ่งท่ีจะไดรับหากทําวิจัยแลวเสร็จ การบริหารเวลา
ใหเหมาะสม การวางแผนในการดําเนินการวิจัยและการจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสามารถดําเนินการวิจัย
ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดได 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยแบบผสม
ในป พ.ศ.2555 จากแบบสอบถาม การสนทนากลุมและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ผลวิจัยพบวา ผูใชบริการมี
ความคิดเห็นตอสภาพการบริการในภาพรวมดานความสะดวกในการติดตอขอใชบริการกับเจาหนาท่ีอยูในระดับ
ดี การดําเนินการในเรื่องท่ีติดตอใหในเวลาท่ีเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ความพรอมในการบริการ ความ
สุภาพ ความเต็มใจและความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณอยูในระดับดี การมีระบบขอมูล มีระบบการ
รายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี อยูในระดับดี มีการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพในอยูระดับดี  ปจจัยท่ีเปน
อุปสรรคตอการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ไดแก 1) ความรูและทักษะของบุคลากรผูใหบริการ 2) 
ผูใชบริการไมสนใจอานขอมูลขาวสารผานหนังสือเวียนแนวปฏิบัติ ข้ันตอน กระบวนการในการดําเนินงาน ขาด
ความเขาใจในการจัดการโครงการ การประเมินและรายงานผลการดําเนินโครงการท่ีดี 3) องคกรยังขาดความ
ชัดเจนในการวางนโยบาย การจัดโครงสราง การวางระบบงานวิจัย บริการวิชาการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 4) ขาดฐานขอมูลบุคลากร นักศึกษา การประกันคุณภาพ 5) งบประมาณไมเพียงพอในการ
ดูแลอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ไดแก 1) ควรจัดใหมีระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี 2) เรงรัด
ดําเนินการในเรื่องตางๆใหในเวลาท่ีเหมาะสม 3) เตรียมความพรอมในการบริการ ดวยความสุภาพ ความเต็มใจ
และความพรอมของเครื่องมือ 4) เพ่ิมความหลากหลายในชองทางการสื่อสาร การจัดการความรู การควบคุมการ
ดําเนินการ การติดตามและประเมินผลโครงการท่ีเขมงวด 5) ปรับปรุงระบบงานดานบริการการศึกษา เชน 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ระบบทะเบียน ปฏิทินการศึกษา การลงทะเบียน การเทียบโอน 6) ปรับปรุงซอฟตแวร
ใหทันสมัย 7) กําหนดมาตรฐานกระบวนงานท่ีตองถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน และ 8) การปรับโครงสรางองคกร
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
คําสําคัญ: แนวทางการปรับปรุง  ระบบงานสนับสนุน  คุณภาพการใหบริการ 
 

Abstract 
This research studied supporting systems’ improvement guidelines for improving the 

service quality of the office of secretary, Faculty of Engineering, Ubonratchathani University. 
The research was implemented by using mixed method. Data were collected in 2012 by 
questionnaires, focus group discussion and documents surveying. The study found results as 

1 สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอบุลราชธานี 34190 
1 Office of the Secretary, Faculty of Engineering, Ubonratchathani University, Ubonratchathani province, 34190 
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follows: service user’s opinion on convenience on submitting request was rated at good level, 
service completion in proper time was rated at medium level, readiness and willingness of 
facilitators and adequateness of facilities were rated at good level, enough database, statics 
and reports were rated at good level, overall assessment of service quality was rated at good 
level. The factors caused unachievement of good services were 1) staff’s knowledge and skill 
lacking; 2) user’s overlooking on information in circular notice, work process, document 
submitting deadline, well preparation for project implementation and project evaluation 
report; 3) the organization’s unclear policy, unstable structure, unsteady work system for 
research and academic services implementation, academic services, staff’s performance 
evaluation; 4) the inadequacy of personnel and student database, quality assurance 
information database; 5) lacking of budget for buildings and durable articles maintenance, old 
computers and information technologies. Guidelines for service quality improvement were; 1) 
enhancing of work reports, statics and database; 2) finishing user’s request in proper time; 3) 
preparing the readiness and staff’s willingness for service and adequateness of facilities; 4) 
launching new channels of communication, knowledge management activities, new policy for 
advance money control and project evaluation; 5) improving learning management system 
such as advisor, registration, academic calendar, credit transference; 6) upgrading computer 
software; 7) standardizing work procedure for all work units; 8) organization re-structuring. 
Keywords: guideline improvement, supporting system, service quality  
 

บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 78 กําหนดใหรัฐตองจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐเพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ฯลฯ (ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 124 ตอนท่ี 47ก หนา 1, 
24 สิงหาคม 2550) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีกําหนดใหรัฐจัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม 
การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 74ก, 
19 สิงหาคม 2542) ดงัน้ัน สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาตามเจตนารมณดังกลาวดวยระบบที่มีคุณภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีมุงบริการจัดการท้ังระบบและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
ท่ีมุงไปสูมาตรฐานคุณภาพเพ่ือผลิตบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549)  
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวามีผูอธิบายนิยาม ความหมาย หลักการ 
แนวคิด ตลอดจนทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานในสถาบันการศึกษาไว
พอสมควร ยกตัวอยางเชน ศรีนวล (2547) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพบวา นักศึกษาเห็นดวยกับบริการดานการรับนักศึกษาใหม ดานการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ดานการลงทะเบียน การเพ่ิม การลด การถอนรายวิชา การเลือกสาขาวิชาและดานคุณภาพในการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา โดยหนวยงานควรมีการประชาสัมพันธ การแนะนําขอมูลและการสงขอมูล
กิจกรรมตางๆ ท่ีชัดเจนผานอินเทอรเน็ตเพ่ือดึงดูดความสนใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปานจิต (2548) ท่ีได
ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน พบวา นิสิตมีความคาดหวังมากท่ีสุดตอการใหบริการของเจาหนาที่ รองลงไปเปนเรื่อง
การบริหารจัดการและกระบวนการ งานวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การบริการน้ันมีความคําสําคัญและจําเปน 
เพราะ“คุณภาพการบริการ”และ”ความพึงพอใจจากการรับบริการ” จะทําใหหนวยงานไดรับการยอมรับจากผูมา
ติดตอดวยเหตุผลของการใหบริการท่ีประทับใจ การใหบริการจึงเปนหัวใจของการแขงขันและบริการท่ีดีและตองมี
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แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการของสํานกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

การพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการใหบริการตลอดเวลา (เท้ือน, 2552) และการพัฒนาคุณภาพดานการบริการน้ันถือ
เปนเรื่องยากและมีความทาทายสูงเพราะตองคํานึงถึงหลักสําคัญหลายอยาง คือ การเปนมืออาชีพและการมี
ทักษะของผูใหบริการ (professionalism and skill)  ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ (attitude and 
behavior)  การเขาพบไดอยางงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ (accessibility and flexibility)  
ความไววางใจและความเช่ือถือได (reliability and trustworthiness) การแกไขสถานการณใหกับสูภาวะปกติ 
(recovery)  ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ (reputation and credibility) (ชัชวาลย, 2554)  
 สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีภารกิจดานสนับสนุน
การบริหารจัดการตางๆขององคกร มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริการท่ีมีคุณภาพ อยางไรก็ตาม 
การดําเนินงานท่ีผานมายังมีปญหาดานตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งอาจเกิดจากหลายปจจัย 
เชน รูปแบบวิธีการใหบริการ ระบบงาน บุคลากรและอุปกรณท่ีใชปฏิบัติงานท่ีไมมีศักยภาพและไมเหมาะสม
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของคณะใหสามารถดําเนินการไปไดดวยดี
และมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองเจตนารมณดังกลาวจากสภาพท่ัวไปและความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมาแลว จึงได
กําหนดประเด็นคําถามเพ่ือการวิจัยไว 2 ขอ คือ 

1. สภาพปจจุบันของการใหบริการของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนอยางไร 

2. สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการไดอยางไร 

ดังน้ันจึงเปนท่ีมาของการวิจัยในหัวขอศึกษาแนวทางการเพ่ิมคุณภาพใหบริการของสํานักงาน
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการใหบริการของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมคุณภาพใหบริการของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยน้ีใชวิธีวิจัยแบบผสม ดําเนินการวิจัยโดยจัดเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม การสนทนากลุม 
(Focus group discussion) และศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร สิ่งพิมพ ผลงานวิจัย รายงาน
การติดตามผลการดําเนินการ (Document Analysis) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน การเลือกประชากร การใช
เครื่องมือการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1.  ข้ันตอนการเตรียมการ โดยเริ่มจากการศึกษา ความหมาย ความเปนมา หลักการ แนวคิด 
การปรับปรุงคุณภาพและการใหบริการ หลังจากน้ันเปนการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมประเด็นปญหา
และขอคนพบเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในสวนราชการหรือสถาบันการศึกษา 

2.  ข้ันตอนการออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบและโครงสรางคําถามในแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาท่ีตองการรวบรวม 

3.  ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล โดยกําหนดการจัดเก็บขอมูล ดังน้ี 
3.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก หนังสือ บทความ รวมถึงแหลงขอมูลใน

อินเทอรเน็ต ท่ีใหคําอธิบายความหมาย หลักการ แนวคิด ทัศนะ มุมมองของนักวิชาการท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ
และการใหบริการ ราชกิจจานุเบกษา รายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ แผนยุทธศาสตรของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ไดมาโดย 2 วิธี คือ ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจาก
การสนทนากลุม โดยมีการเลือกประชากรและกลุมเปาหมายในการวิจัย ดังน้ี 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 20 - 29  ธีระพงษ วงศบุญ 

 การเลือกประชากร  ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 คณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุมท่ี 2 นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเลือกประชากรในการศึกษาดังน้ี 
 1. การเลือกประชากรเพ่ือตอบแบบสอบถามบนระบบจัดการแบบสอบถามบนเว็บไซต คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Questionnaire Manager System) ท่ี URL 
http://app.eng.ubu.ac.th/~qms (ปรีชา, 2555) ใชวิธีการเลือก ดังน้ี  

1.1 กลุมบุคลากรและคณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร เน่ืองจากเปนกลุมท่ีมีการติดตอประสานงาน
และใชบริการโดยตรง ทําการเลือกประชากรโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไดรับหนังสือขอความรวมมือสามารถเขาไปตอบแบบสอบถามในระบบจัดการแบบสอบถามไดตาม
ความสมัครใจ 

1.2 ประชากรท่ีเปนนักศึกษาใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมนักศึกษาท่ี
เปนกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร เน่ืองจากเปนกลุมท่ีมีการประสานงานรวมกับสํานักงาน
เลขานุการในการจัดกิจกรรมการขอใชงบประมาณและเปนผูแทนนักศึกษาท้ังคณะอยางเปนทางการ 

2. การเลือกประชากรเพ่ือรวมกิจกรรมสนทนากลุม แบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษาใชวิธีการ
สุมแบบเจาะจงจากกลุมนักศึกษาท่ีเปนกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และ 2) กลุมบุคลากร ใช
วิธีการสุมแบบเจาะจงจากสายสนับสนุนระดับหัวหนางานทุกงานในสังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดานสภาพของการใหบริการ ใชแบบสอบถามผานระบบจัดการแบบสอบถามบนเว็บไซต กําหนด
ประเด็นคําถาม ตามประเด็นคําถามชุดเดียวกันกับคําถามท่ีกลุมบุคลากรในหนวยงานยอยของสํานักงาน
เลขานุการใชสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใหบริการเพ่ือนําผลไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป ท่ีใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบันโดยกําหนดเกณฑระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (ระดับ 
5=ดีมาก ระดับ 4=ดี ระดับ 3=ปานกลาง ระดับ 2=นอย  ระดับ 1=ควรปรับปรุง) และใชชุดคําถามดังน้ี  คือ 

1.1 ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการกับเจาหนาท่ี 
1.2 เจาหนาท่ีดําเนินการในเรื่องน้ันๆ ใหในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.3 ความพรอมในการบริการ ความสุภาพ ความเต็มใจ และความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ 
1.4 การมีระบบขอมูล มีระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี มากนอยเพียงใด 
1.5 หนวยงานน้ีมีการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มากนอยเพียงใด 

 2. ดานแนวทางการพัฒนาการใหบริการ ใชการสนทนากลุม โดยการเชิญกลุมเปาหมายมาสนทนากัน
ภายใตประเด็นท่ีกําหนดไว สําหรับท้ังกลุมบุคลากรและกลุมของนักศึกษา คือ  

ประเด็นท่ี 1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานตางๆ 
ประเด็นท่ี 2 ภารกิจ/การบริการของหนวยงานในปจจุบันและการบริการที่อยากพัฒนาคุณภาพ

การบริการใหดีข้ึน โดยอธิบายรูปแบบ/วิธีการท่ีอยากใหเกิดข้ึน 
 กรอบการวิจัย 

ความคิดเห็นตอสภาพการใหบริการท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังในการดําเนินงานของแตละหนวย 
วิเคราะหขอมูลแลวบูรณาการผลการวิจัยจากเครื่องมือแตละอยางเพ่ือสรุปเปนแนวทางท่ีควร

ดําเนินการเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพ 
 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล โดยมีวิธีวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1.ขอมูลดานสภาพการใหบริการ ทําการประมวลผลโดยใชคําสั่งประมวลผลในระบบจัดการ
แบบสอบถามในระบบจัดการแบบสอบถามบนเว็บไซต ระบบทําการประมวลผลและแจกแจงความถ่ี คํานวณคา
รอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาคาเฉลี่ยออกมาเปนดานๆ ตามหนวยงาน 
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แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการของสํานกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. ขอมูลดานแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม ทํา
การตรวจสอบความถูกตอง จัดกลุมขอมูล สรุปแลวทําการวิเคราะหเน้ือหาออกมาเปนดานๆ ตามหนวยงาน รวม 
10 หนวยงาน 

3. ขอมูลคุณภาพการใหบริการจากการคนควาเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัย การสังเกตแบบมีสวนรวม 
นํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยแยกเปน
ตอนๆ ตามประเด็นท่ีเก่ียวของกับหนวยงานยอยในสํานักงานเลขานุการแตละตอนจะกําหนดประเด็นขอมูล
ไว 5 ดานเหมือนกับขอ 1 และ 2 

4. เมื่อสรุปขอมูลรายหนวยงานเรียบรอยแลวจึงนําคะแนนความพึงพอใจตอสภาพของการใหบริการ
ของแตละหนวยงานพรอมกับคาเฉลี่ยรวมทุกหนวยงานมาบูรณาการกับผลการสนทนากลุมเพ่ืออภิปรายผลและ
เสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของแตละหนวยงานกอนประมวลเปนภาพรวมเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานเลขานุการ 

 
ผลการวิจัย 

ประชากรสําหรับดานการสภาพเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการกลุมแรกเปนประชากรกลุมคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีท้ังหมด 150 คน ใชวิธีการการเลือกประชากรโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย โดยให
สิทธ์ิเขาตอบแบบสอบถามในระบบจัดการแบบสอบถามบนเว็บไซตอยางอิสระภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พบวา
มีผูตอบในกลุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 37 คน คิดเปนรอยละ 24.66 ของประชากรท้ังหมด  

ประชากรสําหรับดานการสภาพเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการกลุมท่ี 2 เปนกลุมแกนนํานักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรซึ่งมีท้ังหมด 25 คน ใชวิธีการการเลือกประชากรโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 11 ราย 
จากกรรมการสโมสรนักศึกษาท้ังหมด คิดเปนรอยละ 44.00 ของประชากรท่ีเปนแกนนํานักศึกษาท้ังหมด 

ประชากรสําหรับดานแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการท่ีเขารวมสนทนากลุมเปนประชากร
กลุมคณาจารยบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา เลือกประชากรโดยวิธีสุมแบบเจาะจงผูท่ีเปนหัวหนางานใน
สํานักงานเลขานุการ จํานวน 10 คน จากหัวหนางาน 10 งาน คิดเปน รอยละ 100 ของประชากร และนักศึกษา
แกนนําจากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีมีท้ังหมด 25 คน สุมแบบเจาะจง จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 44.00 ของประชากรท่ีเปนแกนนํานักศึกษาท้ังหมด  

2. มีสภาพการดําเนินงานในดานตางๆ ดังน้ี 
2.1 สภาพความพึงพอใจในการใหบริการ มีผลการสํารวจดังแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยจากผูใชบริการงานสารบรรณ คือ รอยละ 81.25 (S.D.=0.79) งานการเจาหนาท่ี คือ รอยละ 82.42 
(S.D.=0.72) งานนโยบายและแผน คือ รอยละ 80.08 (S.D.=0.80) งานการเงิน คือ รอยละ 80.58 (S.D.=
0.88) งานพัสดุ คือ รอยละ 75.67 (S.D.=0.69) งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา คือ รอยละ 81.00 (S.D.=
0.68) งานกิจการนักศึกษา คือ รอยละ 82.17 (S.D.=0.69) งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคือ รอย
ละ 82.92 (S.D.=0.63) หองสมุดและงานบริการคอมพิวเตอรคือ รอยละ 80.33 (S.D.=0.77) งานประกัน
คุณภาพคือ รอยละ 81.75 (S.D.=0.63) 

2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบรกิารเฉลี่ยทุกหนวยงาน มีผลการสํารวจดังแสดงในภาพท่ี 2 
โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการของทุกหนวยงาน สวนใหญอยูในระดับดี คือ รอยละ 80.26 ข้ึนไป 
ยกเวนดานเจาหนาท่ีดําเนินการในเรื่องน้ันๆ ใหในเวลาท่ีเหมาะสม อยูในระดับดี  คือ รอยละ 78.92 โดยมี
คาเฉลี่ยทุกดานท่ีรอยละ 80.82 ( S.D.=0.73) 

3. ผลจากการจัดสนทนากลุมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร พบขอมูล ดังตารางท่ี 1 
4. ผลจากการจัดสนทนากลุมกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร พบขอมูล ดังตารางท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจรายหนวยงาน 

 

 
ภาพท่ี 2 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกหนวยหนวยงาน 

 

ตารางท่ี 1  ขอมูลสภาพบริการและแนวทางการพัฒนาสํานักงานเลขานุการ 
ภารกิจ/การบริการ 

ของหนวยงานในปจจบุัน 
การบริการที่อยากพัฒนาคุณภาพใหดขีึ้น รูปแบบ/วิธีการที่อยากใหเกิดขึ้น 

1. ดานงานสารบรรณ (ธุรการ เอกสาร 
หนังสือ การแจงขอมูลขาวสาร) 

1) การแจงขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 
2) แบงกลุมผูใชบริการใหชัดเจน 
3) ความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร 
4) ควรมีการจัดทําบอรดสถิติตางๆ 

1) รูปแบบใหมๆและมีความหลากหลายใน
การส่ือสาร เชน face book 

2) การใหความรูในการเขียนโครงการ 
 

2. ดานการวางแผน (การจัดทําแผน
งบประมาณ การเสนอโครงการ ) 

1) อยากใหจัดสรรงบประมาณตามสภาพที่
แทจริง 

2) ควรมีระบบคัดกรองโครงการ/กิจกรรม 

1) เพิ่มงบประมาณสําหรับกิจกรรมนักศึกษา 
2) ควรพิจารณาโครงการที่มีความเรงดวน 
3) พิจารณาความเหมาะสมหลายๆ ดาน 
4) ใชเวลาในการพิจารณาโครงการใหส้ันลง 

3. ดานการเงิน (การเบิกจายเงิน) 1) อยากใหปรับระเบียบใหมีความยืดหยุน
ตามสภาพจริง 

2) เพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจาย 
3) ขั้นตอนมาก ติดตอลําบาก 

1) ปรับปรุงบุคลิกภาพ 
2) ปรับลดขั้นตอนลง 
 

4. ดานพัสดุ (การยืมพัสดุ การซ้ือวัสดุ ทํา
โครงงาน ทํากิจกรรมตางๆ) 

1) การใหขอมูลขาวสารดานบริการที่งาน
พัสดุมีอยู 

2) ควรมีการจัดเตรียมพัสดุไวสําหรับให
นักศึกษายืมทํากจิกรรมใหเพียงพอ 

1) จัดกิจกรรมใหความรู 
2) ควรใหนักศึกษาเบิกวัสดุส้ินเปลืองไปใช

งาน ที่เย็บกระดาษสําหรับกิจกรรม
นักศึกษา 

3) จัดซ้ือพัสดุสภาพใหมๆมาใหบริการ 
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แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการของสํานกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ตารางท่ี 1  (ตอ) 
ภารกิจ/การบริการ 

ของหนวยงานในปจจบุัน 
การบริการที่อยากพัฒนาคุณภาพใหดขีึ้น รูปแบบ/วิธีการที่อยากใหเกิดขึ้น 

5. ดานบริการการศึกษา (การเลือกภาค 
การเพิ่ม ถอน การสอบ การสงเกรด 
การเทียบโอน การสําเร็จการศึกษา) 

1) อยากใหพัฒนาระบบทะเบียน 
2) ออกเกรดใหรวดเร็ว 
3) พัฒนาระบบการเลือกภาควิชาใหเสถยีร

และรวดเร็ว 
4) ระบบการสงเกรดใหเร็วขึ้น 
5) ระบบการลงทะเบียนไมมีความชัดเจน

และเปล่ียนแปลงบอยเกินไป 
6) ใหความรูกับนักศึกษาเร่ืองระบบ

ทะเบียน 

1) ความรวดเร็ว 
2) ระบบมีความพรอมเสมอสําหรับการใช

งาน เชน การลงทะเบียน 
3) ควรกระชับเวลาการลงทะเบียนใน

รายวิชาของคณะ 
4) ใหความรูในเร่ืองการเทียบโอน 
 
 

6. ดานกิจกรรมนักศึกษา (การดําเนิน
กิจกรรม การสงเสริม ควบคุมดูแล 
กิจกรรมนักศึกษา ดานกีฬา 
นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมวิชาการ) 

1) เพิ่มจํานวนบุคลากร 
2) เพิ่มบอรดเกี่ยวกับสถิติ ขอมูล เง่ือนไข

การรับทุนการศึกษา 
3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เพิ่มความรวดเร็วในการจัดทาํเอกสาร 

7. ดานงานสารสนเทศ(หองสมุดและงาน
บริการคอมพิวเตอร) 

1) ขยายพื้นที่บริการ 
2) ปรุงปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหทันสมัย

และมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

1) เพิ่มจํานวนคอมพวิเตอรในหองศึกษา 24 
ชั่วโมง 

2) ขยายเวลาเปดบริการ 
3) ปรับปรุงซอฟตแวร 

หมายเหตุ ยกเวนดานการเจาหนาที่ ดานประกันคุณภาพ ดานการสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เนื่องจากกลุมนักศึกษาไมไดเปนผูใชบริการโดยตรง 

 
ตารางท่ี 2 ผลจากการจัดสนทนากลุมกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร 

ภารกิจ/การบริการ 
ของหนวยงานในปจจุบัน 

การบริการที่อยากพัฒนา 
คุณภาพใหดีขึ้น 

รูปแบบ/วิธีการที่อยากใหเกิดขึ้น 

1.ด านง านสา รบรรณ 
(ธุรการ เอกสาร หนังสือ 
การแจงขอมูลขาวสาร) 

1 )  ระบบเอกสารอิ เ ล็ กทรอนิ กส 
(หนังสือรับ) ยังมีจุดเชื่อมตอที่ยังไม
สมบูรณ  
2) กระตุนความสนใจเขาดูหนังสือเวียน
ใน ระบบอิเล็กทรอนิกส  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการแสกนเอกสารเพิ่มปุมเช่ือมโยง
ของระบบเอกสารไวหนาเว็บไซตคณะใหโดดเดนเขาถึงงาย 
2) เพิ่มรูปแบบใหมๆในการส่ือสาร เชน face book และ
จัดกิจกรรมใหความรูในระบบงานสารบรรณแกผูใชบริการ
อยางตอเนื่อง 

2.ดานการวางแผน (การ
จัดทําแผนงบประมาณ 
การเสนอโครงการ ) 

มีมาตรการควบคุมการปรับเปล่ียน 
แผนงานโครงการ  การบริหารจัดการ
โครงการที่เหมาะสม   

1) มีระบบติดตามสถานะเอกสารเพื่อดําเนินการในเวลาที่
เหมาะสม  2) เพิ่มเคร่ืองมือและอุปกรณ 3) กําหนด
มาตรการควบคุมการดําเนินโครงการที่เขมงวด 4)การให
ความรูเกี่ยวกับวางแผนและเตรียมโครงการที่ดี  5) เพิ่ม
การติดตามและประเมินผลโครงการ 6) ใชเวลาในการ
พิจารณาโครงการใหส้ันลง 

3.ดานการเงิน (การเบิก
จายเงิน) 

มีมาตรการควบคุมการเสนอโครงการ
ใหเสนอลวงหนาตามเกณฑที่กําหนด 
และสงเอกสารขออนุมัติเบิกจายตาม
กําหนด  

1) ควรเพิ่มจัดระบบควบคุมติดตามที่เด็ดขาด เชน หากไม
สงเอกสารเบิกจายโครงการจะไมสามารถยืมเงินทดรอง
จายในโครงการอื่นได (ทั้งในระดับบุคคลและหนวยงาน) 
2) จัดระบบควบคุมการยืมเงินเชน หากสงเอกสารยืมเงิน
ในเวลากระชั้นชิดเกินไปจะไมสามารถยืมเงินทดรองจายใน
โครงการอื่นได (ทั้งในระดับบุคคลและหนวยงาน) 3) ปรับ
ลดขั้นตอนใหส้ันลง 

4.ดานพัสดุ (การยืมพัสดุ 
การซ้ือวัสดุ ทําโครงงาน 
ทํากิจกรรมตางๆ) 

1) ใหความรูแกผูรับผิดชอบโครงการ
เร่ืองวิธีการในการจัดซ้ือจัดจาง การทํา
เอกสารเบิกจายใหสมบูรณหรือชัดเจน 
2 )  จั ดทํ า แผนกา รซ อ มค รุ ภั ณฑ
การศึกษา ปรับปรุง ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา   

1) ควรเพิ่มระบบขอมูล ระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลที่ดี  
2) ควรจัดทําคูมือวิธีการในการจัดซ้ือจัดจางเมื่อมีการซ้ือ
วัสดุ 3) จัดอบรมขั้นตอนการดําเนินงานดานพัสดุ 4) ต้ัง
งบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑที่จําเปนในการ
บริการใหเพียงพอ 5) ปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ 
ระบบสํารองนํ้า ตาขายกั้นนก 6) ประสานงานไฟฟาเพื่อหา
แนวทางการบริหารจัดการระบบไฟฟาในภาพรวมทั้งองคกร 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 20 - 29  ธีระพงษ วงศบุญ 

ตารางท่ี 2 (ตอ) 
ภารกิจ/การบริการ 

ของหนวยงานในปจจุบัน 
การบริการที่อยากพัฒนา 

คุณภาพใหดีขึ้น 
รูปแบบ/วิธีการที่อยากใหเกิดขึ้น 

5.ดานบริการการศึกษา 
(การเลือกภาค การเพิ่ม 
ถอน การสอบ การสง
เกรด การเทียบโอน การ
สําเร็จการศึกษา) 

1) ระบบที่ปรึกษานักศึกษา 2) การ
กระตุนความสนใจติดตามขาวสารของ
คณะจากบอรดประชาสัมพันธ  3) 
ร ะ บ บง า นด า น ทะ เบี ย น / ร ะ บ บ
ฐานขอมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4) ฐานขอมูลนักศึกษาปริญญาตรี 
ฐานขอมูลการเทียบโอน/เทียบรายวิชา   

1) ควรเพิ่มระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลที่ดี 2) ควรผลัก
ใหคณะมีชั่วโมงสําหรับพบนักศึกษาที่ชัดเจน เชน ชวงหลัง
การสอบ  ชวงเปดภาคเรียน 3) ควรปรับปรุงบอรด
ประชาสัมพันธใหสวยงามนาสนใจ โดดเดน 4) ปรับปรุง
เว็บไซตใหโดดเดนและจัดกิจกรรมรณรงคใหนักศึกษา
ติดตามบอรดขาวสาร 5) สอบทานระบบทะเบียน (REG) 
ในสวนที่ยังมีความบกพรอง 6) กําหนดปฏิทินการศึกษา
ตารางสอนและตารางสอบใหมีความชัดเจนเพื่อให
นักศึกษาและอาจารยมีขอมูลเดียวกันทั้งหมด 

6.ดานกิจกรรมนักศึกษา 
(การดําเนินกิจกรรม การ
ส ง เสริม  ควบคุมดูแล 
กิจกรรมนักศึกษา ดาน
กี ฬ า  นั น ท น า ก า ร 
บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น 
กิจกรรมวิชาการ) 

ระบบขอมูลนักศึกษาของหนวยงานยัง
ไม มี แ บบแผนที่ ดี   เช น  จํ าน วน
นักศึกษา โรงเรียนในพื้นท่ีบริการ 
ขอมูลเกี่ยวกับรายไดและครอบครัวของ
นักศึกษา การวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่ดี   

1) ควรเพิ่มระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลที่ดี 2) ควร
ผลักดันใหมีคณะกรรมการระบบขอมูลนักศึกษาเพื่อศึกษา
และกําหนดรูปแบบขอมูลที่จําเปนเพื่อการบริหารจัดการ 
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงกันได
ทั้งหมด 4) ควรเพิ่มความรวดเร็วในการจัดทําเอกสารตางๆ 
ของงานดานกิจการนักศึกษา 

7.ดานงานสารสนเทศ
(ห อ งส มุ ด แล ะ+ งา น
บริการคอมพิวเตอร) 

1) ระบบแมขายคอมพิวเตอรไมเสถียร 
2) ระบบฐานขอมูลการประเมินคุณภาพ
ภายใน (E-SAR) 3) ระบบกรอกขอมูล
เพื่อการบันทึกผลการปฏิบัติงาน (E-
portfolio) 4) ระบบบันทึกการรับ สง
เอกสาร (E-document) 5) ระบบขอมูล
เพื่อการจัดการความรู (E-learning) ยัง
ไมสมบูรณ   

1) ควรเพิ่มระบบขอมูล มีระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลที่
ดี 2) ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรในหองศึกษา 24 ชั่วโมง 
ขยาย เวลา เป ดบ ริการ 3)  ป รับปรุ งซอฟทแวร ใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตลอดจนการซอมบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 4) มีระบบปองกันและสํารอง
ขอมูลที่ดี 

8.ดานการเจาหนาที่ 1) ยังไมมีแบบแผนของระบบขอมูล
บุคลากรของหนวยงานที่ดี ทําใหการ
ตรวจสอบขอมูล และการสืบคนยังตอง
ใชเวลานาน 2) บุคลากรยังขาดความรู
และทั กษะที่ เพี ย งพอ  เช น 
ภาษาอังกฤษสําหรับการเปดหลักสูตร
นานาชาติและความพรอมในการเขาสู 
AEC ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่ตองใชในการปฏิบัติงาน      

1) ควรประสานงานเพื่อใหเกิดคณะทํางานสรางระบบ
ขอมูลเพื่อศึกษาและกําหนดรูปแบบขอมูลที่จําเปนเพื่อการ
บริหารจัดการ 2) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถ
เชื่อมโยงกันไดทั้งหมด 3)ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับสถานการณ โดยเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 
 

9. ดานการสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ 

1) แนวปฏิบัติในการใชงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนจากแหลงภายนอกยัง
ไมชัดเจน  2) การจัดโครงสรางและ
กําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่
เกี่ ยวของดานการวิจัยและบริการ
วิชาการ 3) การกําหนดกระบวนการ
กํากับดูแลโครงการบริการทางวิชาการ 
การรับงานของศูนยตางๆ  บริการ
วิชาการหรืองานวิจัย   

1) ควรแบงสวนงานของศูนยบริการวิชาการภายในคณะให
ชัดเจนเพื่อชวยลดความผิดพลาดในกระบวนงาน 2) การ
วางระบบงาน วิธีการและขั้นตอนการทํางานใหถูกตอง
เปนไปตามระเบียบของทางราชการหรือที่คณะฯ กําหนด  
3)  ควรจัดทําประกาศแนวปฏิบั ติและการกํ าหนด
กระบวนการดําเนินงานดานวิจัยและบริการวิชาการให
ชัดเจน    

10 .  ด านการประกั น
คุณภาพ 

ยังขาดฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพ 

ควรรวมมือกับงานบริการคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการประกันคุณภาพ (E-SAR) ใหสามารถใชงาน
ไดเต็มระบบ สะดวกและมีความเสถียร 
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แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการของสํานกังานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยพบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสวนใหญในระดับดี โดยงานสนับสนุนการวิจัย

และบริการวิชาการเปนหนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด ลําดับรองลงมาคืองานการเจาหนาท่ี งานกิจการ
นักศึกษา งานประกันคุณภาพ งานสารบรรณ งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา งานการเงิน งานนโยบายและแผน 
หองสมุดและงานบริการคอมพิวเตอรตามลําดับ งานพัสดุน้ันเปนเพียงหนวยเดียวท่ีไดรับความพึงพอใจเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง เสียงสะทอนจากกลุมนักศึกษาท่ีมีตอการบริการ ไดแก เรื่องการแจงเวียนขาวสารยังไมท่ัวถึง 
ชองทางการสื่อสารยังไมหลากหลาย กระบวนการพิจารณาโครงการและการจัดสรรงบประมาณยังไมเพียงพอ
สําหรับนักศึกษา ระเบียบดานการเงินไมมีความยืดหยุนและมีข้ันตอนคอนขางมาก พัสดุ/อุปกรณท่ีใหยืมใชงาน
มีสภาพเกา ผลการเรียนบางวิชาไมประกาศตามกําหนด ระบบทะเบียนกลางติดขัดบอยครั้ง ข้ันตอนดานทุนกูยืม
มีความซับซอน ไมกระชับ พ้ืนท่ีอานหนังสือนอกเวลาราชการไมเพียงพอและซอฟตแวรในหองปฏิบัติการลาสมัย 
ในขณะท่ีกลุมบุคลากรและคณาจารยมีการสะทอนปญหาแตกตางออกไปบางสวน เชน ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสยังไมเช่ือมโยงกัน การจัดโครงการไมเปนไปตามแผนงาน เอกสารเบิกจายและคืนเงินยืมทดรองจาย
สงเกินกําหนด ผูใชบริการไมเขาใจระบบจัดซื้อจัดหาพัสดุ ระบบสาธารณูปโภคขัดของบอยครั้ง ระบบอาจารยท่ีปรึกษา
ยังไมมีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงดานระบบปองกันและสํารองขอมูลคอมพิวเตอร โครงสรางงานของศูนยบริการ
วิชาการภายในคณะและแนวปฏิบัติดานวิจัยและบริการวิชาการยังไมชัดเจน  ตลอดจนฐานขอมูลของงานตางๆ 
เชน บุคคล พัสดุ นักศึกษา การประกันคุณภาพยังไมสมบูรณเพียงพอ 

แนวทางการปรับปรุงระบบงานสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการในแตละดานควรดําเนินการ ดังน้ี 
1. งานสารบรรณ ควรพัฒนาระบบขอมูล เช่ือมโยงระบบรับ-สงเอกสารและการแจงเวียน แจงเตือนให

สมบูรณและสามารถเขาใชงานบนหนาเว็บไซตของคณะไดงายยิ่งข้ึน ควรใชสื่อสังคม (social media) ตลอดจน
การจัดกิจกรรมใหความรูในระบบงานสารบรรณแกผูใชบริการอยางตอเน่ือง 

2. งานการเจาหนาท่ี ควรมีฐานขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการบริหารจัดการท่ีเช่ือมโยงกันไดท้ังหมด ปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสถานการณ โดยเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 

3. งานนโยบายและแผน ควรกําหนดมาตรการกลั่นกรองขอเสนอโครงการและควบคุมการ ติดตาม 
การดําเนินโครงการและประเมินผลเพ่ือเปนการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและคุณคาสูงสุด ใหความรู
เก่ียวกับวางแผนและเตรียมโครงการท่ีดี ควรผลักดันเรื่องกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

4. งานการเงิน ควรจัดระบบควบคุมติดตามเอกสารเบิกจายท่ีเด็ดขาดท้ังในระดับบุคคลและหนวยงาน 
จัดระบบควบคุมการยืมเงินทดรองราชการ รวมท้ังหาแนวทางปรับลดข้ันตอนใหสั้นลง 

5. งานพัสดุ ควรมีระบบขอมูลเพ่ือการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี ควรมีคูมือการจัดซื้อจัดจางและให
ความรูแกผูรับบริการข้ันตอนการดําเนินงานดานพัสดุ ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑที่จําเปน
ในการบริการใหเพียงพอ ตลอดจนปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงานเสมอ 

6. งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา ควรเพ่ิมระบบการรายงาน สถิติ ขอมูล จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
ปรับปรุงชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต ประสานกองบริการการศึกษา
ในการปรับปรุงระบบทะเบียน (REG) ในสวนท่ียังมีความบกพรอง ตลอดจนการจัดกิจกรรมใหความรูในเรื่อง
การลงทะเบียน การเทียบโอน 

7. งานกิจการนักศึกษา ควรเพ่ิมระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี ควรผลักดันใหมีคณะกรรมการ
จัดระบบขอมูลนักศึกษาเพ่ือศึกษาและกําหนดรูปแบบขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหสามารถเช่ือมโยงกันไดท้ังหมด ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการจัดทําเอกสารตางๆ ของงานดานกิจการ
นักศึกษา 

8. งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ควรกําหนดโครงสรางศูนยบริการวิชาการภายในคณะให
ชัดเจน ทบทวนแนวปฏิบัติและกระบวนการงานดานวิจัยและบรกิารวิชาการใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

9. หองสมุดและงานบริการคอมพิวเตอร ควรขยายเวลาเปดบริการ เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรไวบริการ 
ปรับปรุงซอฟตแวรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซอมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีระบบปองกันและ
สํารองขอมูลท่ีดี 
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10. งานประกันคุณภาพ ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ ระบบจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองผานเครือขาย (E-SAR) ใหสามารถใชงานไดเต็มระบบ สะดวกและมีความเสถียร 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ขอมูลผลการวิจัยท่ีประมวลจากผลสํารวจความพึงพอใจในดานตางๆ เปนรายหนวยงานและเฉลี่ย
ในภาพรวมเมื่อบูรณาการกับขอมูลจากการสนทนากลุมชี้ใหเห็นวา  ผูใชบริการของสํานักงานเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตรเห็นวาไดรับความสะดวกในการติดตอขอใชบริการกับเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีดําเนินการใน
เรื่องตางๆ ใหในเวลาท่ีเหมาะสม มีความพรอมในการบริการ ความสุภาพ ความเต็มใจ และความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณ มีระบบขอมูล มีระบบการรายงาน สถิติ ขอมูลท่ีดี หนวยงานสวนใหญมีการดําเนินงานท่ี
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในระดับท่ีดี อยางไรก็ตาม ผูใชบริการท่ีเปนท้ังนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรได
สะทอนผานการสนทนากลุมวาสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งข้ึนกวาน้ีไดอีก หากมีการดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี คือ ตองจัดใหมีระบบ
ฐานขอมูลในดานบุคคล ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษา การรายงาน สถิติ ขอมูลสารสนเทศดานแผนงาน โครงการ 
ขอมูลดานวัสดุครุภัณฑ การสรางระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง การปรับลดข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหบริการ
ในเรื่องท่ีติดตอในเวลาท่ีเหมาะสม และตองมีแผนการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคใหมีความพรอมใช
งาน จัดหาเครื่องมือและอุปกรณใหมมาทดแทนเครื่องมือท่ีมีอายุการใชงานมานาน พัฒนาความรู ทักษะของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานใหทันตามบริบทของปญหาท่ีเปลี่ยนไปโดยมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับแผนในระดับสถาบัน รวมท้ังการผลักดันการแกปญหาท่ีเปนปจจัยภายนอก เชน การผลักดันใหมี
การแกไขปรับปรุงหรือออกระเบียบ ขอบังคับ นโยบายในการปฏิบัติงานท่ีผูใชบริการตองถือปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน การกําหนดโครงสราง กระบวนงานและแนวปฏิบัติในเรื่องสําคัญๆ เชน ดานการวิจัย บริการ
วิชาการใหชัดเจน ท้ังน้ีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรทําการศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุง
กระบวนงานภายในสํานักงานเลขานุการเปนรายหนวยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เชน การปรับปรุง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจางของงานพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุมาใชปฏิบัติงานใหเปนไป
อยางรวดเร็วถูกตองและใชงบประมาณอยางคุมคา เปนตน 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ การรับรองตามมาตรฐานของ AACSB 
(The Association to Advance Collegiate Schools of Business) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม สามารถนําขอมูลมาประกอบการ
วางแผนและตัดสินใจ การออกแบบและพัฒนาระบบใชกรอบแนวคิดตามวิธี SDLC การบริหารโครงการ และการ
จัดการเชิงกลยุทธ การพัฒนาระบบใชภาษา PHP และการจัดการฐานขอมูลใชโปรแกรม MySQL ขอบเขตของการ
พัฒนาระบบแบงออกเปน 4 สวน คือ การจัดการเก่ียวกับผูใชระบบ การจัดการเก่ียวกับการเสนอขออนุมัติจัด
โครงการ การจัดการเก่ียวกับการตรวจสอบการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ และการจัดการเก่ียวกับการสรุปผล
โครงการ จากการพัฒนาระบบ พบวา ระบบสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามความตองการของผูใชงาน สามารถ
แสดงรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ความสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และกลยุทธคณะฯ ความเก่ียวของ
ทางสังคม (engagement) นวัตกรรม (innovation) และผลกระทบ (impact) ตามแนวคิดเกณฑ AACSB ผูใชงาน
ระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.78 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ
ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.69 อยูในระดับมาก และดานการออกแบบและแสดงผลของระบบ ผูใชงานมีความ
พึงพอใจสูงกวาการทดสอบการใชงานเบ้ืองตน โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.87 อยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: ระบบบสารสนเทศ  การบริหารโครงการ  แผนกลยุทธ  AACSB  
 

Abstract 
The Faculty of Business Administration, Chiang Mai University aims to develop the 

information system used to support the operations and activities of the faculty according to the 
strategic plan, the accreditation from the Association to Advance Collegiate of Business (AACSB) and 
the Quality Assurance in Education. Furthermore, the administrators are able to use this system to 
follow up on the faculty’s operations and activities and use for further considerations. This research 
is designed and developed using PHP: Hypertext Preprocessor (PHP language). MySQL, an open 
source relational database management system based on Structured Query Language (SQL), is 
used for database management. The System Development Life Cycle (SDLC), project management, 
and strategic management are also used as frameworks for system development. This information 
system developed is divided into 4 parts which are user management, project approval 
management, checking and considering management and project management conclusion. In term 
of efficiency, the satisfactory level gained from the users is high (3.69). Moreover, the design and 
display of this information system reached the highest satisfaction score at 3.87. 
Keywords: information system, project management, strategic plan, AACSB  
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดนโยบายยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
มีมาตรฐานระดับนานาชาติ สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีตองการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับ
สากล โดยมีเปาหมายเพ่ือไดรับการรับรองตามมาตรฐานของ AACSB (The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business) ซึ่งเปนองคกรของสหรัฐอเมริกาท่ีใหการรับรองการจัดการศึกษาสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการบัญชีท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก (AACSB International, 2016) สงผลใหคณะ
บริหารธุรกิจตองปรับปรุงแผนกลยุทธใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ AACSB เพ่ือใหไดรับการ
รับรองตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดพันธกิจ (Mission Statement) คือ “เรามุงมั่นท่ี
จะผลิตบัณฑิตผูเปยมดวยจิตสํานึกตอสังคม และสรางองคความรูท่ีนําไปปฏิบัติได ตลอดจนเปนผูช้ีนําทางอัน
เปยมดวยคุณธรรมและความเปนเลิศเชิงบริหารตอธุรกิจและสังคม จากพันธกิจดังกลาว ไดนํามากําหนดเปน
คุณคา (Values) 4 ประการ ไดแก (1) บัณฑิตผูเปยมดวยจิตสํานึกตอสังคม (Graduates with Social 
Conscience) (2) องคความรูท่ีนําไปปฏิบัติได (Close-to-Practice Knowledge) (3) การช้ีแนวทางอันเปยม
ดวยคุณธรรมตอธุรกิจและสังคม (Ethical Guidance) และ (4) การช้ีแนวทางสูความเปนเลิศทางการบริหารตอ
ธุรกิจและสังคม (Managerial Excellence) (สิริวุฒิ, 2559) และกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ท่ีสอดคลองกับ 
AACSB’s Collective Vision คือ (1) Co-creator of knowledge: การเปนผูรวมสรางความรูกับศาสตรและศิลป
อ่ืน (2) Catalysts for Innovation: ผูเรงรัดใหเกิดนวัตกรรม (3) Hubs of Lifelong Learning: การสรางอาศรม
ของการเรียนรูตลอดชีพ (4) Enablers of Sustainable Prosperity: การเปนผูเอ้ืออํานวยตอความรุงเรืองอัน
ยั่งยืน และ (5) Leaders of Leadership: การผูนําแหงภาวะผูนํา (AACSB’s Collective Vision, 2016) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปน 2 สวน ไดแก 
Towards AACSB Strategy และ Beyond AACSB Strategy จากน้ันมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยการวางแผนปฏิบัติการจะตองประกอบดวยขอมูลโครงการ ซึ่ง
หน่ึงโครงการสามารถตอบสนองไดมากกวาหน่ึงกลยุทธและสามารถอธิบายผลท่ีจะไดรับจากการจัดโครงการใน 
3 ประเด็น ไดแก ความเก่ียวของทางสังคม (Engagement) นวัตกรรม (Innovation) และผลกระทบ (Impact) 
ซึ่งการดําเนินงานตามเกณฑ AACSB ไดกําหนดใหคณะฯ ตองรายงานความสอดคลองใน 3 ประเด็นดังกลาว  

ท่ีผานมาระบบสารสนเทศของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังไมมีการจัดเก็บผลการดําเนิน
โครงการ ท่ีสามารถระบุความสอดคลองกับกลยุทธและตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธคณะฯ และยังขาดระบบ
สารสนเทศ  ที่สนับสนุนการบริหาร การกํากับติดตามการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณโครงการ
อยางเหมาะสม ไมสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนในปตอไป และขอมูลจากการ
สัมภาษณบุคลากร (สิงหาคม, 2558) พบปญหามากท่ีสุด คือ ระบบเดิมใชงานยากทําใหเกิดความซ้ําซอนในการ
ทํางาน เน่ืองจากรูปแบบการกรอกยุงยากและการแสดงผลเวลาพิมพเอกสารไมสามารถจัดรูปแบบตามท่ีตองการ
ได จึงทําใหผูใชตองทําในโปรแกรม Microsoft Word ดวย รวมท้ังไมสามารถแสดงขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการตามเง่ือนไขท่ีตองการได ทําใหในการรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวบงช้ีแผนกลยุทธคณะฯ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตองใชเวลานานในการรวบรวมขอมูล และตองสอบถามขอมูลสรุปโครงการเพ่ิมเติม
จากผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบกับนโยบายของคณะฯ ที่มุงเขาสูระบบการรับรองตามมาตรฐานของ 
AACSB ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธและการจัดโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับพันธกิจ 
วิสัยทัศน และกลยุทธ รวมท้ังสามารถอธิบายความเก่ียวของทางสังคม นวัตกรรม และผลกระทบ ซึ่งระบบ
เดิมไมสามารถแสดงความสอดคลองได  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสวนของการสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ และการรับรองตามมาตรฐานของ AACSB 
พัฒนาข้ึนเพ่ือนํามาใชทดแทนระบบเดิมโดยใหความสําคัญในการวิเคราะหความสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน 
กลยุทธของคณะฯ และการแสดงรายละเอียดความเก่ียวของทางสังคม นวัตกรรม และผลกระทบ สามารถใช
ขอมูลนําเสนอผูบริหารในสวนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธคณะฯ การรายงานตามเกณฑรับรองตาม
มาตรฐานของ AACSB และรายงานโครงการท่ีเก่ียวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังเปน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การปรับปรุงข้ันตอนและมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการบริหารโครงการของคณะบริหารธุรกิจใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สําหรับแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบโดยวิธีเอสดีแอลซี (SDLC: System Development 
Life Cycle) 7 ข้ันตอนของศรีสมรัก (2550) ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดโครงการ (Project Definition) เปนการกําหนดขอบเขตของโครงการ 
กําหนดภาพของโครงการใหเห็นอยางชัดเจนวาตองการอะไร องคกรมีความจําเปนจะตองมีระบบงานเขามาชวย
ในการแกไขปญหา หรือการดําเนินงานจริงหรือไม มีวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการใชระบบงานในการแกไขปญหาได
อยางไร วัตถุประสงค หรือเปาหมายของระบบงานคืออะไร เปนการจัดทําภาพของความตองการระบบงานให
ชัดเจนข้ึนกอนจะไปดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาระบบ (System Study) เปนการศึกษาถึงระบบงานท่ีตองการ โดยเริ่มจาก
การศึกษาความเปนไปไดของระบบเพ่ือวิเคราะหถึงโอกาสท่ีระบบจะเกิดข้ึน และประสบความสําเร็จในการนําไป
ปฏิบัติใชและสงผลตามเปาหมายขององคกร  

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ (Information Requirement Analysis) เปน
การวิเคราะหเพ่ือกําหนดสิ่งท่ีรับเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) ของระบบงานใน
ทุกสถานการณท้ังเหตุการณท่ีเกิดเปนปกติประจําและเหตุการณท่ีไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา 

ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบระบบ (System Design) เริ่มดวยการนําความตองการท่ีวิเคราะหไดจาก
ข้ันตอนท่ี 3 มาทบทวนและดําเนินการออกแบบระบบใหมท่ีตองการ  

ขั้นตอนท่ี 5 การสรรหาหรือการพัฒนาระบบ (System Acquisition or Development) จาก
ขอกําหนดของระบบท่ีไดมาจากข้ันตอนท่ี 4 จะใชเปนแนวทางในการพิจารณาวาจะดําเนินการพัฒนาเองภายใน
ตอไป หรือซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป หรือการวาจางผูใหบริการจากแหลงภายนอก ในกรณีท่ีสรางระบบเกิดข้ึนภายใน
องคกรผลจากการออกแบบจะถูกนํามาสรางเปนระบบงาน กิจกรรมท่ีตองกระทําในข้ันตอนน้ีมีหลายกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบควรมีการวางแผนจัดลําดับข้ันตอนการจัดทํากิจกรรมรวมท้ังตารางเวลาในการดําเนินกิจกรรมในแต
ละข้ันใหเรียบรอยกอนเริ่มกิจกรรมแรก โดยเริ่มจาก 1) การลงรหัสเขียนโปรแกรม และทําการทดสอบ เพ่ือใหเกิด
ความมั่นใจวาโปรแกรมสามารถทํางานไดอยางท่ีตองการ และ 2) การจัดทําเอกสารประกอบระบบ 

ขั้นตอนท่ี 6 การทําใหเกิดผล (Implementation) กิจกรรมท่ีกระทําในข้ันตอนน้ีประกอบดวยการ
ฝกอบรม การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบมีความสนใจกระตือรือรนในการใชระบบ เปนการเตรียม
ความพรอมทางดานบุคลากรในการใชระบบ 

ขั้นตอนท่ี 7 การบํารุงรักษา (Maintenance) ระบบงานภายหลังการติดตั้งและเปลี่ยนระบบแลวจะถูก
นําไปปฏิบัติงานในองคกร ควรจะไดมีการประเมินผลการทํางานท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ วาได
ดําเนินไปตามขอกําหนดท่ีไดจัดทําไวหรือไม ขอมูลยอนกลับจากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง
กับสิ่งท่ีคาดหมายหรือเปาหมายจะถูกรวบรวมเปนขอมูลไวสําหรับการปรับปรุงระบบงานตอไปในอนาคต 

นอกจากน้ี ยังไดศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบโดยเทคนิค Agile Methodology ท่ีมีแนวคิดหลัก คือ 
1) การทํางานเปนทีมและมีการสื่อสารกันในทีมอยางตอเน่ือง 2) ผิดพลาดไดและตองแกใหไดโดยเร็ว พรอม
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยูเสมอ 3) คอยๆ พัฒนาไปทีละนิด โดยมีการสงมอบงานและปรับปรุงใหทันสมัย 
(update) อยางตอเน่ือง ไมรอใหเกิดเปนโครงการใหญแลวสงทีเดียว และ 4) ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน ให
ความสําคัญกับคุณคา (value) ใหมากท่ีสุด อางอิงจากบทความ “แนวคิดการทํางานของบริษัทยุคใหมแบบ 
Agile” (Coraline Team, 2018) โดยจุดเดนของการพัฒนาระบบตามแนวคิด Agile ไดแก 1) ใชสําหรับงานท่ีมี
ความเปลี่ยนแปลงบอยและลดงบประมาณลง 2) ประหยัดเวลาในการทํางานของนักพัฒนา 3) เปนโมเดลท่ีเหมาะ
สําหรับการออกแบบความตองการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของผูใชงาน 4) ความเปลี่ยนแปลงน้ันๆ กระทบตองาน
นอยท่ีสุด 5) เหมาะสําหรับโครงการท่ีมีขนาดเล็ก และ 6) มีผูตัดสินใจเพียงคนเดียวเพ่ือใหงานดําเนินไดอยางรวดเร็ว และ
จุดดอย ไดแก 1) ไมเหมาะกับงานท่ีมีขนาดใหญ 2) ไมเนนการออกแบบ และการจัดทําเอกสาร และ 3) ผูมีอํานาจ 
หรือนักพัฒนาอาวุโสจะเปนคนตัดสินใจเพียงคนเดียว อาจจะสรางความไมพอใจข้ึนในทีมได อางอิงจากบทความ
วิชาการ “การเปรียบเทียบแบบจําลองกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร” (วรรณฤดี และวุฒิพงษ, 2560) 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

การรับรองตามมาตรฐานของ AACSB  และการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม และสามารถนําขอมูลมา

ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยน้ีใชกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบโดยวิธี SDLC 7 ข้ันตอนของศรีสมรัก (2550) แนวคิด

ระบบรับรองมาตรฐาน AACSB แนวคิดการบริหารโครงการของวิสูตร (2555) ขอบเขตของการวิจัยจะเปนการ
พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการบริหารโครงการตามวงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle) ในชวงท่ี 1 การกําหนด
โครงการ (Defining the Project) จะเปนชวงการเริ่มโครงการท่ีจะตองมีการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติจัดโครงการ และชวงท่ี 4 การปดโครงการ (Closing) ซึ่งภายหลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้นแลว 
จะตองมีการสรุปผลโครงการ และแนวคิดเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ของ
ภักดี (2555) ในสวนการนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy implementation) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
ภาษาพีเอชพี (PHP) ใชเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ และโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ใชจัดการ
ฐานขอมูล โดยมีข้ันตอนวิธีการศึกษาตามกรอบแนวคดิในการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ (ภาพท่ี 1) ดังน้ี 

1. กําหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ วัตถุประสงค และเปาหมาย โดยการสัมภาษณผูบริหารท่ี
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธของคณะฯ และผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอบเขตและความตองการท่ีชัดเจน 

2. ศึกษาระบบเดิมและรวบรวมความตองการของระบบใหม โดยสัมภาษณ ประชุมรวมกับผูปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวของ ศึกษาระบบของหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เอกสารเก่ียวกับแผนกลยุทธคณะฯ เกณฑ
มาตรฐาน AACSB หนังสืออางอิงเก่ียวกับการบริหารโครงการและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. วิเคราะหความตองการสารสนเทศเพ่ือกําหนดแนวทางระบบท่ีตองการพัฒนาโดยการศึกษาจาก
หลักการบริหารโครงการ  

4. ออกแบบระบบและสรางฐานขอมูลตามความตองการสารสนเทศ 
5. พัฒนาระบบ โดยการพัฒนาระบบข้ึนเอง เริ่มจากการเขียนโปรแกรม ทําการทดสอบ โดยใหผูท่ี

เก่ียวของทดลองใชงาน เพ่ือตรวจสอบหาขอผิดพลาด และจัดทําคูมือการใชงานระบบ 
6. ทําใหเกิดผล โดยทําการฝกอบรมการใชงานระบบใหแกผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการเขียนโครงการ 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชงานระบบได 
7. บํารุงรักษา โดยปรับปรุงแกไขจากขอผิดพลาดท่ีพบจากการใชงาน และประเมินผลการใชงานระบบ

โดยใชแบบสอบถามทําการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ผลการวิจัย 
การกําหนดโครงการ (Project Definition) จากการศึกษาปญหาระบบเดิมท่ีมีอยูและกําหนดขอบเขต

ของการพัฒนาระบบเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาระบบงานเดิมและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ของคณะฯ ระบบการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน AACSB และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสัมภาษณ
ผูบริหาร ไดแก รองคณบดีท่ีรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธคณะฯ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวของ  ทําใหไดทราบถึงปญหา คือ ระบบ PDCA (ระบบเดิม) ไมมีการจัดเก็บผลการดําเนินโครงการท่ีสามารถ
ระบุความสอดคลองกับแผนกลยุทธคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม และขอมูลจากสัมภาษณบุคลากรของแตละ
หนวยงานท่ีใชงานระบบเดิม พบปญหามากท่ีสุด คือ ระบบเดิมใชงานยากทําใหเกิดความซ้ําซอนในการทํางาน 
เน่ืองจากรูปแบบการกรอกยุงยากและการแสดงผลเวลาพิมพจากระบบไมสามารถจัดรูปแบบตามท่ีตองการได จึง
ทําใหตองทําในโปรแกรม Microsoft Word ดวย ทําใหผูรับผิดชอบโครงการของบางหนวยงานไมไดเขาไปกรอก
ขอมูลในระบบใหครบถวนท้ังในสวนการเสนอโครงการและการสรุปผลโครงการ นอกจากน้ี ระบบเดิมไมสามารถ
แสดงขอมูลสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามเง่ือนไขท่ีตองการได ทําใหในการรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวบงช้ี
แผนกลยุทธคณะฯ และการประกันคุณภาพการศึกษาตองใชเวลานานในการรวบรวมขอมูล และตองสอบถาม
ขอมูลสรุปโครงการเพ่ิมเติมจากผูรับผิดชอบโครงการ รวมท้ังระบบเดิมยังขาดสวนการแสดงความสอดคลอง 
 การศึกษาระบบ (System Study) ไดทําการศึกษาระบบงานใหมท่ีตองการ โดยศึกษาความเปนไป
ไดของระบบ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงและสงผลตามเปาหมายของคณะฯ และศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
แผนกลยุทธคณะฯ ระบบการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ AACSB และแนวคิดการบริหารโครงการ รวมท้ังศึกษา
ระบบของหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ (Requirement Analysis) ไดทําการสัมภาษณผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ ศึกษาระบบของหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และนํามาวิเคราะหโดยเริ่มจากการวิเคราะห
องคกร วิเคราะหระบบงานเดมิ และระบบงานใหมท่ีตองการ ซึ่งจากการวิเคราะหปญหาของระบบงานเดิม (ภาพท่ี 2A)  
ทําใหไดแนวทางการพัฒนาระบบใหม (ภาพท่ี 2B) ท่ีตอบสนองความตองการของผูใชงาน โดยการจัดการขอมูล
ท้ังหมดจะอยูในรูปแบบของฐานขอมูล เพ่ือแกไขปญหาของแนวปฏิบัติหรือข้ันตอนการทํางานท่ีไมชัดเจน เน่ืองจาก
เดิมไมมีการกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนการและตรวจสอบอยางชัดเจน รวมท้ังกระบวนการทํางานมี
ความซ้ําซอนและลาชาในสวนของการจัดทําเอกสารเสนอขออนุมัติจัดโครงการและสวนการสรุปผลโครงการ  

กระบวนการทํางานของระบบใหม ผูรับผิดชอบโครงการจะเสนอขออนุมัติจัดโครงการโดยบันทึกขอมูล
ตามแบบเสนอโครงการในระบบ หลังจากน้ันจะตองผานการตรวจสอบและใหความเหน็ในระบบจากงานนโยบาย
และแผน หากไมมีการแกไข ผูรับผิดชอบโครงการจึงจะทําการพิมพแบบเสนอโครงการ บันทึกขอความขออนุมัติ
จัดโครงการ และสัญญายืมเงินจากระบบ และสงเอกสารใหเจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน เพ่ือใหหัวหนางาน
นโยบายและแผนพิจารณาใหความเห็นและลงนาม และทําการเปลี่ยนสถานะโครงการในระบบเปน “อนุมัติ” ซึ่ง
ผูรับผิดชอบโครงการจะไมสามารถแกไขขอมูลโครงการในระบบได หลังจากน้ันเจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน
จะสงเอกสารใหเจาหนาท่ีงานการเงิน เพ่ือเสนอใหคณบดีพิจารณาอนุมัติจัดโครงการ ภายหลังจากคณบดีอนุมัติ
แลว เจาหนาท่ีงานการเงินจะทําการเปลี่ยนสถานะโครงการในระบบเปน “อนุมัติ”  

เมื่อดําเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น ผูรับผิดชอบโครงการจะตองบันทึกขอมูลตามแบบสรุปผลโครงการ
ในระบบ โดยสามารถแนบไฟลเอกสารเก่ียวกับการประเมินผลโครงการไดเพ่ิมเติมในระบบ และทําการพิมพแบบ
สรุปผลโครงการ บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินตามคาใชจายจริงท่ีใชในการจัดโครงการ และสงเอกสารให
เจาหนาท่ีงานการเงินเพ่ือเสนอใหคณบดีพิจารณาอนุมัติเบิกเงิน 

จะเห็นวากระบวนการทํางานของระบบใหมมีข้ันตอนท่ีเพ่ิมจากระบบเดิม คือ มีหนวยงานท่ีมากํากับ
ดูแลและตรวจสอบ ไดแก งานนโยบายและแผน และงานการเงินฯ ทําใหมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการตรวจสอบ
ความสอดคลองและการใชงบประมาณท่ีถูกตอง เพ่ือใหจัดโครงการท่ีตอบสนองตอพันธกิจ กลยุทธคณะฯ 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และเกณฑการรับรองมาตรฐาน AACSB สามารถนําขอมูลไปใชสนับสนุนดานการ
วางแผนกลยุทธ การจัดสรรงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ AACSB 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 30 - 43  ศุภลักษณ วันปน 

การออกแบบระบบ (System Design) จากการศึกษาระบบงานเดิมเพ่ือนํามาวิเคราะหและออกแบบ
ระบบใหมโดยใชแผนผงับริบท (Context Diagram) ดังภาพท่ี 3 โดยมีผูท่ีเก่ียวของกับระบบ จํานวน 4 สวน ไดแก 
ผูดูแลระบบ ผูรับผิดชอบโครงการ เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน และเจาหนาท่ีงานการเงิน และแผนผังกระแส
ขอมูล (Data Flow Diagram) ดังภาพท่ี 4 เพ่ือแสดงกระบวนการทํางานหลักของระบบจํานวน 7 กระบวนการ 
การไหลของขอมูล และขอมูลท่ีจัดเก็บในแฟมขอมูล ภายหลังจากการวิเคราะหแผนผังกระแสขอมูลตาม
กระบวนการตางๆ ไดนํามาสรางฐานขอมูลและสรางความสัมพันธระหวางขอมูลเพ่ือนําไปใชงานตามหลักการ
ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และออกแบบหนาจอโดยแสดงผลการทํางานในรูปแบบของเว็บเพจและออกแบบ
สวนการแสดงรายงาน ไดแก รายงานสรุปโครงการตามความสอดคลองตางๆ สวนการคนหาขอมูลตามเง่ือนไข 
และแบบฟอรมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

 

 
ภาพท่ี 2 กระบวนการทํางาน (Work Flow Diagram), A ระบบเดมิ; B ระบบใหม 

A: ระบบเดิม 

B: ระบบใหม 
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ภาพท่ี 3 Context Diagram ระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
ภาพท่ี 4 Data Flow Diagram Level 1 ระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 30 - 43  ศุภลักษณ วันปน 

การพัฒนาระบบ (System Development) ไดทําการพัฒนาระบบโดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) 
เขียนโปรแกรม และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) จัดการฐานขอมูล และทําการทดสอบระบบเพ่ือให
มั่นใจวาระบบสามารถทํางานไดอยางท่ีตองการกอนนําไปใหผูใชงานทดสอบ โดยแสดงตัวอยางระบบ ดังภาพท่ี 
5 ถึง 11 ซึ่งการพัฒนาระบบแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 การจัดการเก่ียวกับผูใชงานระบบ ไดแก ผูดูแลระบบซึ่งจะเปนผูกําหนดสิทธิผูใชงานในระบบ
และสามารถปรับปรุงขอมูลผูใชงานในฐานขอมูล ผูรับผิดชอบโครงการซึ่งกําหนดใหอาจารยและเจาหนาท่ีทุกคน
สามารถเขาไปใชงานระบบและสามารถดูรายงานตางๆ ได เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผนสามารถปรับปรุง
ความเห็นในการตรวจสอบงบประมาณ และปรับปรุงสถานะโครงการ และเจาหนาท่ีงานการเงินสามารถปรับปรุง
สถานะโครงการ 

สวนท่ี 2 การจัดการเก่ียวกับขอมูลเสนอขออนุมัติโครงการ โดยกําหนดใหผูดูแลระบบสามารถ
ปรับปรุงขอมูลความสอดคลองในหัวขอตางๆ และขอมูลแหลงงบประมาณ 

สวนท่ี 3 การจัดการเก่ียวกับการตรวจสอบการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ ภายหลังจากผูรับผิดชอบ
โครงการกรอกขอมูลแบบเสนอโครงการในระบบ เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน จะตรวจสอบงบประมาณท่ี
เสนอขออนุมัติและความถูกตองของงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติ และใหความเห็นในระบบวามีขอแกไขหรือไม 
หากไมมีขอแกไข ผูรับผิดชอบโครงการสามารถดาํเนินการพิมพแบบฟอรมเสนอโครงการและบันทึกขอความ
ขออนุมัติจัดโครงการจากระบบและสงท่ีงานนโยบายและแผน เพ่ือใหความเห็นและทําการเปลี่ยนสถานะ
โครงการในระบบเปน “อนุมัติ” ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการจะไมสามารถแกไขขอมูลโครงการในระบบได หลังจาก
น้ันงานนโยบายและแผน จะสงเอกสารใหเจาหนาท่ีงานการเงิน เพ่ือตรวจสอบและเสนอผานรองคณบดีฝาย
บริหารและเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติจัดโครงการ โดยภายหลังจากไดรับอนุมัติ เจาหนาท่ีงานการเงิน จะดําเนินการ
เปลี่ยนสถานะโครงการในระบบเปน “อนุมัติ” เพ่ือใหสอดคลองกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของคณะฯ เน่ืองจาก
ภายหลังจากท่ีคณบดลีงนามอนุมัติจัดโครงการ แฟมเอกสารจะสงกลับไปท่ีเจาหนาท่ีงานการเงิน เพ่ือดําเนินการ
เก่ียวกับการจายเช็คเงินยืมเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการใหผูรับผิดชอบโครงการตอไป ซึ่งภายหลังจากท่ี
เจาหนาท่ีงานการเงินเปลี่ยนสถานะโครงการในระบบเปน “อนุมัติ” ผูรับผิดชอบโครงการจึงจะสามารถเขาไป
กรอกสวนสรุปผลโครงการได 

สวนท่ี 4 การจัดการเก่ียวกับการสรุปผลโครงการ ภายหลังจากจัดโครงการเสร็จสิ้น (ปดโครงการ) โดย
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการกรอกขอมูลแบบสรุปผลโครงการในระบบใหครบถวน หากปดโครงการแลวระบบ
จะแสดงรายละเอียดความสําเร็จของโครงการและงบประมาณท่ีใชจริง และสวนแสดงรายงานความสอดคลอง
กับคุณคา วิสัยทัศน กลยุทธคณะฯ ความเก่ียวของทางสังคม นวัตกรรม ผลกระทบ และรายงานตามการคนหา
เง่ือนไขตางๆ  

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางหนาจอหลักสวนเสนอโครงการ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ งบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติ 

ความเห็นงานนโยบายและแผน และสถานะโครงการ สามารถดูแบบเสนอโครงการไดโดยคลิกเมาสท่ี
ช่ือโครงการ และสามารถเลือกคนหาตามปงบประมาณ หนวยงาน และสถานะโครงการ 
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ภาพท่ี 6 ตัวอยางหนาจอ สวนแบบเสนอโครงการ โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองกรอกรายละเอียดให
ครบถวน และใหงานนโยบายและแผน ตรวจสอบและใหความเห็นในระบบ หากไมมีการแกไขจึงจะ
สามารถพิมพเอกสารจากระบบได 

   

 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางหนาจอหลัก สวนสรุปผลโครงการ โดยโครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น (ปดโครงการ) จะแสดง
รายละเอียดวันท่ีจดัจริง ความสําเร็จโครงการ งบประมาณท่ีใชจริงและคงเหลือ สามารถดูแบบ
สรุปผลโครงการโดยคลิกเมาสท่ีช่ือโครงการ 

 

 

ภาพท่ี 8 ตัวอยางหนาจอ สวนแบบสรุปผลโครงการ โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองกรอกขอมูลเมื่อจัดโครงการ
เสร็จสิ้น (ปดโครงการ) 

38  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 30 - 43  ศุภลักษณ วันปน 

 
 

ภาพท่ี 9 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานความสอดคลองกับพันธกิจ กลยุทธคณะฯ และความเก่ียวของทาง
สังคม (Engagement) นวัตกรรม (Innovation) และผลกระทบ (Impact) โดยผูบริหารหรือ
หนวยงานตางๆ สามารถเรียกแสดงรายงานตามเง่ือนไข เพ่ือนําขอมูลไปใชในดานการวางแผนกลยุทธ
ของคณะฯ และสนับสนุนการดําเนินงานตามเกณฑ AACSB 

 

 
ภาพท่ี 10 ตัวอยางหนาจอแสดงตารางสรุปจํานวนโครงการของแตละหนวยงานและความสอดคลองกับพันธกิจ

และกลยุทธคณะฯ 
 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานการคนหาตามเง่ือนไขความสอดคลองตางๆ 
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การทําใหเกิดผล (Implementation) การทดสอบระบบไดขออนุมัตินําระบบติดตั้งในเซิฟเวอรของ
คณะฯ เพ่ือทดสอบการใชงานระบบกอนนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง และมีการจัดประชุมประกอบดวย
รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนางาน หัวหนาหนวยและเจาหนาท่ีของแตละหนวยงานรวมจํานวน 39 คน เพ่ือ
ช้ีแจงแนวปฏิบัติ อบรมการใชงานระบบและทําการทดสอบการใชงานระบบเบ้ืองตน และไดใหผูใชงานทําการ
ประเมินผลการใชงานระบบเบ้ืองตนโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบในสวนของการออกแบบ
และการแสดงผล ซึ่งพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.82 อยูในระดับมาก (ตารางท่ี 1) จากน้ันได
ทําการปรับปรุงระบบจากขอเสนอแนะของผูใชงานและแกไขขอผิดพลาดท่ีพบจากการทดสอบเพ่ือใหระบบมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

การบํารุงรักษา (Maintenance) ภายหลังจากปรับปรุงแกไขระบบตามขอเสนอแนะและ
ขอผิดพลาดท่ีพบ ไดมีการนําระบบไปใชงานจริง โดยไดแจงแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติจัดโครงการและ
สรุปผลโครงการใหทุกหนวยงานภายในคณะฯ เพ่ือใหเสนอขออนุมัติจัดโครงการและสรุปผลโครงการผานระบบ 
ภายหลังจากน้ันไดสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ีของแตละหนวยงานเฉพาะผูท่ีไดใชงานระบบจริง จํานวน 18 คน เพ่ือ
รับฟงขอเสนอแนะและใหทําการประเมินผลการใชงานระบบโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบ 
โดยมาตรวัดของลิเคิรท 5 ระดับ ไดแก “มากท่ีสุด” คะแนนเทากับ 5 “มาก” คะแนนเทากับ 4 “ปานกลาง” 
คะแนนเทากับ 3 “นอย” คะแนนเทากับ 2 และ “นอยท่ีสุด” คะแนนเทากับ 1 และใชเกณฑการแปล
ความหมาย ไดแก คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มาก คะแนน 2.61-3.40 
หมายถึง ปานกลาง คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง นอย และคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด ผลประเมิน
พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.78 อยูในระดับมาก  ความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพของการ
ใชงานระบบผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.69 อยูในระดับมาก และดานการออกแบบและแสดงผลของระบบ 
ผูใชงานมีความพึงพอใจสูงกวาการทดสอบการใชงานเบ้ืองตน โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.87 อยูในระดับมาก 
(ตารางท่ี 2)  
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานในการทดสอบระบบเบ้ืองตน ในสวนของการ
ออกแบบและแสดงผล 

ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 
ดานการออกแบบและแสดงผล   
1.1 ใชงานงาย 3.69 มาก 
1.2 การออกแบบหนาจอ 4.00 มาก 
1.3 สวนกรอกขอมูลเสนอโครงการ 3.91 มาก 
1.4 สวนกรอกขอมูลสรุปผลโครงการ 3.86 มาก 
1.5 สวนปรับปรุง (เพิ่ม/แกไข/ลบ) และคนหาทําไดงายและสะดวก 3.63 มาก 

รวมดานการออกแบบและแสดงผล 3.82 มาก 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานภายหลังจากนําระบบไปใชงานจริง 
ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 

ดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ   
1. สวนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ 3.95 มาก 
2. การตรวจสอบงบประมาณและใหความคิดเห็นของงานนโยบายและแผนและการเปล่ียนสถานะอนุมัติ

โครงการโดยงานการเงินฯ 
3.54 มาก 

3. สวนการสรุปผลโครงการ 3.54 มาก 
4. สวนการคนหา/การเรียกดูรายงานตามเง่ือนไขตางๆ  3.55 มาก 
5. ชวยลดขั้นตอนการทํางานจากระบบเดิม/ประหยัดเวลา 3.45 มาก 
6. การพิมพเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดไดจากระบบ (แบบเสนอโครงการ/สรุปผลโครงการ/บันทึกขอความ/

สัญญายืมเงิน) 
3.93 มาก 

7.  ชวยลดปริมาณกระดาษ 3.83 มาก 
รวมดานประสิทธภิาพของการใชงานระบบ 3.69 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 

ดานการออกแบบและแสดงผล   
1. ใชงานงาย 3.90 มาก 
2. การออกแบบหนาจอระบบ 3.91 มาก 
3. หนาจอสวนกรอกแบบฟอรมเสนอขออนุมัติจัดโครงการ 3.86 มาก 
4. หนาจอสวนการอานความเห็นของงานนโยบายและแผน 4.18 มาก 
5. หนาจอสวนการใหความเห็นของเจาหนาที่งานนโยบายและแผน 3.96 มาก 
6. หนาจอสวนการเปล่ียนสถานะโครงการของเจาหนาที่งานการเงิน 3.83 มาก 
7. หนาจอสวนกรอกแบบฟอรมสรุปผลโครงการ 3.83 มาก 
8. การจัดวางเมนูสวน เพิ่ม/แกไข ขอมลู 3.62 มาก 
9. ขนาด สี และรูปแบบตัวอักษร 3.73 มาก 

รวมดานการออกแบบและแสดงผล 3.87 มาก 
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามกรอบ
แนวคิดการพัฒนาระบบโดยวิธี SDLC การบริหารโครงการ และการจัดการเชิงกลยุทธ ทําใหไดระบบใหมท่ี
ตอบสนองความตองการของผูใชงานท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะฯ การรับรอง
ตามมาตรฐาน AACSB และการประกันคุณภาพการศึกษา และผูบริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการ สามารถนําขอมูลมาประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ และไดมาตรฐานการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การบริหารโครงการของคณะฯ 

ระบบใหมท่ีพัฒนาในสวนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการสามารถจัดทําแบบเสนอ
โครงการ และพิมพแบบเสนอโครงการ บันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการ และสัญญายืมเงินไดจากระบบใหม 
สามารถลดข้ันตอนและทําใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน ไมตองจัดทําเอกสารใน Microsoft Word แบบเดิม 
อีกท้ังในสวนของการเสนอขออนุมัติจัดโครงการไดกําหนดใหระบุความสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และกลยุทธ
ของคณะฯ รวมท้ังตองระบุตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีใชวัดผลความสําเร็จของโครงการ และกําหนดใหเจาหนาท่ี
งานนโยบายและแผนตรวจสอบและใหความเห็นการเสนอของบประมาณเพ่ือใหใชงบประมาณถูกตองตามหมวด
งบประมาณท่ีจัดสรร โดยเปลี่ยนสถานะโครงการในระบบ และกําหนดใหเจาหนาท่ีงานการเงินเปนผูเปลี่ยนสถานะ
โครงการในระบบภายหลังจากท่ีคณบดีอนุมัติโครงการ ในสวนของการสรุปผลโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ
สามารถจัดทําแบบสรุปผลโครงการ และพิมพแบบสรุปโครงการ บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินตามคาใชจาย
จริงท่ีใชในการจัดโครงการ และรายงานผลความสําเร็จของโครงการวาบรรลุหรือไมบรรลุวัตถุประสงค และผลการ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัดท่ีระบุไวในโครงการ ซึ่งจะทําใหการบริหารโครงการของคณะฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ผลจากการประเมินผูใชงานภายหลังท่ีไดนําระบบไปใชงานจริง ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพ
ของการใชงาน และดานการออกแบบและแสดงผลของระบบอยูในระดับมาก 

ในสวนของผู บริหารสามารถติดตามโครงการได โดยในสวนการเสนอโครงการสามารถดู
รายละเอียดโครงการและสถานะโครงการได และในสวนของสรุปผลโครงการ สามารถติดตามความสําเร็จ
ของโครงการและดูรายละเอียดสรุปผลโครงการได รวมท้ังสามารถเรียกดูรายงานสรุปความสอดคลองกับ
พันธกิจ กลยุทธคณะฯ และความเกี่ยวของทางสังคม (Engagement) นวัตกรรม (Innovation) และ
ผลกระทบ (Impact) ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานดานการวางแผนกลยุทธคณะฯ และเกณฑ
การรับรองมาตรฐานของ AACSB โดยผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบจากการ
สัมภาษณผู บริหาร ไดแก รองคณบดีฝายบริหารที่ร ับผิดชอบดานการวางแผนกลยุทธ การเงินและ
งบประมาณของคณะฯ พบวา ระบบสามารถชวยติดตามผลการดาํเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ท้ังในสวนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการและสรุปผลโครงการ สามารถเรียดดูโครงการท่ีตอบสนองตอพันธกิจ 
กลยุทธของคณะฯ สามารถนําขอมูลไปประกอบการวางแผนกลยุทธคณะฯ และการจัดสรรและควบคุม

 41 
 



การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

งบประมาณใหหนวยงาน รวมท้ังสามารถใชขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ AACSB แตอยางไร
ก็ตาม ระบบยังมีสวนอ่ืนๆ ท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน เชน การแสดงรายงานในรูปแบบแผนภูมิ 
ตารางแสดงคาสถิติ เปนตน เพ่ือใหผูบริหารเห็นภาพรวมและเขาใจงาย รวมท้ังสามารถเช่ือมโยงขอมูลกับ
ระบบอ่ืนในคณะฯ เพ่ือชวยลดความซ้ําซอนในการทํางานของผูปฏิบัติงาน (กองภู, 2561) 

จากการศึกษาครั้งน้ี ระบบใหมท่ีพัฒนาโดยใชวิธี SDLC น้ันมีความเหมาะสมเน่ืองจากเปนระบบท่ีเนน
การออกแบบเพ่ือชวยแกไขปญหากระบวนการทํางานแบบเดิมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 
ผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบและตัดสินใจเพ่ือรวมกําหนดเปนมาตรฐานปฏิบัติงานของ
คณะฯ จึงตองมีการวางแผนและออกแบบระบบท่ีดี แตอยางไรก็ตามยังมีวิธีการพัฒนาระบบโดยใชเทคนิคอ่ืน 
ไดแก Agile Methodology ซึ่งมีขอดี คือ สามารถพัฒนา ทดสอบและแกไขไปพรอมกันโดยท่ีไมตองรอใหระบบ
พัฒนาจนแลวเสร็จถึงใหผูใชทดสอบ จะทําใหกระบวนการพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการ
ของคนในองคกรมากท่ีสุด โดยสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบตอไปในอนาคต 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังน้ี 

1. ควรปรับปรุงระบบใหสามารถแสดงผลในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เชน ในรูปแบบแผนภูมิ แสดงคาสถิติ
ตางๆ ได และสามารถดาวนโหลดแบบเสนอโครงการ สรุปผลโครงการ และควรแสดงรายงานในรูปแบบไฟลอ่ืน
ได เชน Word, Excel เปนตน 

2. ควรปรับปรุงระบบใหสามารถพิมพหรือปรับปรุงแกไขขอความไดหลายรูปแบบ เชน การจัดยอหนา 
ตัวอักษรหนา เอียง การขีดเสนใต เปนตน  

3. ควรปรับปรุงสวนการเลือกงบประมาณ เพ่ือไมใหผูใชงานเกิดความสับสน เน่ืองจากหมวด
งบประมาณมีหลายหัวขอ  

4. ควรมีการอบรมการใชงานระบบเมื่อมีการปรับปรุงระบบ เพ่ือใหผูใชมีความเขาใจและใชงานระบบ 
ไดอยางถูกตอง ปองกันความผิดพลาดจากการกรอกขอมูลและเอกสารผิดพลาดเมื่อเสนอไปถึงงานนโยบายและแผน 
และงานการเงินของคณะฯ 

5. ควรพัฒนาระบบตอไปใหสามารถเช่ือมโยงกับระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือลดเวลาในการปฏิบัติงาน 
เชน เช่ือมโยงกับฐานขอมูลงบประมาณ ระบบคําสั่งแตงตั้งออนไลนของคณะฯ เน่ืองจากบางโครงการมี
การแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานโครงการ จะทําใหผูใชสามารถทําคําสั่งแตงตั้งในระบบพรอมกันได 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการ ทําใหไดระบบสําหรับคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีสามารถนําไปใชงานจริง โดยไดทําการทดสอบโดยผูท่ีไดใชงานจริง 
จํานวน 18 คน พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.78 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจในดาน
ประสิทธิภาพของการใชงานระบบผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.69 อยูในระดับมาก และดานการออกแบบ
และแสดงผลของระบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจสูงกวาการทดสอบการใชงานเบ้ืองตน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.87 อยูในระดบัมาก และผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบจากการสัมภาษณผูบริหาร ระบบท่ี
พัฒนาสามารถชวยติดตามผลการดําเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย สามารถ
นํามาใชสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ การรับรองตามมาตรฐานของ AACSB และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจดานการวางแผนกลยุทธและ
การจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังไดมาตรฐานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารโครงการของคณะฯ 
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 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีใหการสนับสนุนทุน    
ในการทําวิจัย และใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนใหการสนับสนุนและกําหนดเปนแนวปฏิบัติของคณะฯ 
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย รวมท้ังบุคลากรของหนวยงาน
และภาควิชาท่ีใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ ทําให
งานวิจัยเกิดคุณคาและมีประโยชนตอคณะฯ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 394 คน โดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 358 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.86 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.85) ช้ันปีที่ 2 (ร้อยละ 37.71) คณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 
36.03) มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (X = 3.781, S.D. = 0.446) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.908, S.D. = 0.499) 
ด้านวิธีการสอน (X = 3.899, S.D. = 0.555) ด้านการจัดผู้สอน (X = 3.845, S.D. = 0.514) ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสม ความคิดเห็น 
 

Abstract 
This research aimed to study the opinion of teaching and learning management in 

General Education courses offered by King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). 
The samples consisted of 394 students who enrolled in General Education courses. The research 
instrument was questionnaire and the data were analyzed using by frequency, percentage, 
mean, standard deviation. The research corrected 358 questionnaires (90.86%), most 
respondents were female (62.85 %), in second-year students (37.71%), and studied at Faculty of 
Science (36.03%). The results revealed that the learning and conditions management in General 
Education courses was high level (X = 3.781, S.D. = 0.446). Focusing in each aspect, it found that 
the objectives and scope of the subjects was the highest level (X = 3.908, S.D. = 0.499), in terms of 
teaching methods (X = 3.899, S.D. = 0.555). and the Instructor (X = 3.845, S.D. = 0.514), respectively. 
Keywords: general education, teaching and learning management, appropriate, opinion 
  

บทน า 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหนึ่งในสามหมวดวิชาของโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี และนับว่ามี

ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก”  
                                                           
1 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ใน
ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา ในลักษณะบูรณาการ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (คณะกรรมการ
บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 2558) 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มี
ภารกิจร่วมกับส านักวิชาศึกษาทั่วไป ในการให้บริการในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ 
และทุกหลักสูตรในสถาบันฯ จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะทราบถึงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ท าการเปดิสอนอยู่ในปจัจุบัน และน าผลการศกึษาดังกลา่วน าเสนอต่อผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
และส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการปรับปรุง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 
จ านวนประมาณ 21,315 คน (ส านักทะเบียนและประมวลผล, 2561)    

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Samples) คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางแสดงจ านวนตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลี่อนที่ยอมรับได้ 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 394 คน (Yamane, 
1973) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ให้นักศึกษาตอบด้วยตนเอง จ านวน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question)  เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 7 ด้าน ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ท าการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 5 เห็นด้วยมากที่สุด 4 เห็นด้วยมาก 3 เห็นด้วยปานกลาง 
2 เห็นด้วยน้อย และ 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้  

4.50-5.00 หมายถึง การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
3.50-4.49 หมายถึง การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับมาก  
2.50-3.49 หมายถึง การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
1.50-2.49 หมายถึง การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับน้อย  
1.00-1.49 หมายถึง การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด  
ตอนที่ 3 เป็น ค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) ที่ให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างอิสระ น าแบบสอบถามทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษา 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1984) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.91 

ท าการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนตรวจสอบความสมบูรณ์ โดย
ได้รับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ จ านวน 358 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.86  
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ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ช้ันปี และคณะที่ก าลังศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อท าการประมวลผลด้วยการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนข้อมูลความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท าการประมวลผลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการน าเสนอในรูปตารางพร้อม
ค าอธิบาย ในส่วนของข้อมูลปลายเปิด (Open ended) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับทัศนคติและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็จะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา  

 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 358 ราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.85) ช้ันปีที่ 2 (ร้อยละ 37.71) และคณะวิทยาศาสตร์ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
(ร้อยละ 36.03) (ตารางที่ 1) 

2. ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สจล. โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นแยกเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้านความมุ่งหมาย
และขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชามีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.908, S.D. = 0.499) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีความเหมาะสมมากที่สุด (X = 3.994, S.D. = 0.671) สามารถน าไป
ปฏิบัติจริงได้ (X = 3.980, S.D. = 0.667) และความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน (X = 3.941, S.D. = 0.652) 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ขณะที่ ด้านการจัดผู้สอนมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.845, S.D. = 0.514) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดผู้สอนที่มีความรู้ตรงตามเนื้อหาวิชาที่สอนตามกลุ่มวิชามีความเหมาะสมมาก
ที่สุด (X = 4.126, S.D. = 0.685) การจัดผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์มาสอน (X = 4.092, S.D. = 0.652) 
และ การจัดผู้สอนที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่สอน (X = 4.087, S.D. 
= 0.662) ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ส่วนด้านวิธีการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.899, S.D. = 0.555) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเอกสารและต าราประกอบการเรียนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมมากที่สุด 
(X = 4.209, S.D. = 0.777) ช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของรายวิชาก่อนสอน (X = 4.190, S.D. = 0.732) 
และ ใช้รูปแบบวิธีสอนในภาคทฤษฎี (X = 3.958, S.D. = 0.719) ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 133 37.15 
หญิง 225 62.85 

รวม 358 100.00 
ชั้นปีที่ก าลังศึกษา   

ชั้นปีที่ 1 105 29.33 
ชั้นปีที่ 2 135 37.71 
ชั้นปีที่ 3 63 17.60 
ชั้นปีที่ 4 55 15.36 

รวม 358 100.00 
คณะที่ก าลังศึกษา   

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 124 34.64 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 38 10.61 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 19 5.31 
คณะวิทยาศาสตร ์ 129 36.03 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 48 13.41 

รวม 358 100.00 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สจล. ด้านความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชา เป็นรายข้อ (N=358) 

ด้านความมุ่งหมายและขอบเขตเน้ือหากลุ่มวิชา X S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 3.994 0.671 มาก 
2. สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 3.980 0.667 มาก 
3. ความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 3.941 0.652 มาก 
4. สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3.941 0.741 มาก 
5. ความชัดเจนทางภาษา 3.897 0.573 มาก 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสติปัญญา เฉลียวฉลาด 3.838 0.671 มาก 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.765 0.730 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.908 0.499 มาก 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สจล. ด้านการจัดผู้สอน เป็นรายข้อ (N=358) 

ด้านการจัดผู้สอน X S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. การจัดผู้สอนที่มีความรู้ตรงตามเนื้อหาวิชาที่สอนตามกลุ่มวิชา 4.126 0.685 มาก 
2. การจัดผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์มาสอน 4.092 0.652 มาก 
3. การจัดผู้สอนที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่สอน 4.087 0.662 มาก 
4. การจัดผู้สอนแบบสอนเดี่ยวในบางรายวิชา 3.927 0.726 มาก 
5. จ านวนผู้เรียนในรายวิชาที่อาจารย์สอนเดี่ยว 3.743 0.793 มาก 
6. การจัดผู้สอนแบบเป็นทีมในบางรายวิชา 3.480 0.878 ปานกลาง 
7. จ านวนผู้เรียนในรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นทีม 3.458 0.828 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.845 0.514 มาก 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สจล. ด้านวิธีการสอน เป็นรายข้อ (N=358) 

ด้านวิธีการสอน X S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. มีเอกสารและต าราประกอบการเรียนในแต่ละรายวิชา 4.209 0.777 มาก 
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของรายวิชาก่อนสอน 4.190 0.732 มาก 
3. ใช้รูปแบบวิธีสอนในภาคทฤษฎี 3.958 0.719 มาก 
4. เลือกใช้วิธีการสอนตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่สอน 3.905 0.700 มาก 
5. ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารและสาระเร่ืองที่จะเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน 3.866 0.849 มาก 
6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นควา้ตามหวัขอ้ที่สนใจภายในขอบข่ายของเนือ้หาวิชาที่ก าหนด 3.866 0.770 มาก 
7. ใช้วิธีการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน 3.846 0.768 มาก 
8. ใช้วิธีสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็น 3.830 0.768 มาก 
9. ใช้เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในหัวข้อที่จะเรียน 3.810 0.801 มาก 
10. ใช้วิธีสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3.765 0.771 มาก 
11. ใช้รูปแบบวิธีสอนในภาคปฏิบัต ิ 3.640 0.834 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.899 0.555 มาก 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.531, S.D. = 0.615) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 3.740, 
S.D. = 0.772) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง (X = 3.737, S.D. = 0.751) 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อื่น (X = 3.737, S.D. = 0.766) ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
ขณะที่ด้านอาคารสถานท่ี สื่อ และอุปกรณ์การสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.721, S.D. = 0.592) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า แสงสว่างภายในห้องเรียนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 3.936, S.D. = 0.729) 
อุณหภูมิและระบบการระบายอากาศภายในห้องเรียน (X = 3.832, S.D. = 0.778) และเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ 
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ส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันฯ (X = 3.827, S.D. = 0.794) ตามล าดับ (ตารางที่ 6) ส่วน
ด้านการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.765, S.D. = 0.516) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีการแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสมมากที่สุด (X = 3.883, S.D. = 0.747) 
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (X = 3.863, S.D. = 0.687) และ ใช้ข้อสอบ
แบบปรนัยเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน (X = 3.884, S.D. = 0.728) ตามล าดับ (ตารางที่ 7) และด้านการวัด
และประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.765, S.D. = 0.516) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี 
การแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสมมากที่สุด (X = 3.883, S.D. = 0.747) ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (X = 3.863, S.D. = 0.687) และ ใช้ข้อสอบแบบปรนัยเพื่อ
วัดและประเมินผลการเรียน (X = 3.884, S.D. = 0.728) ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยรวมทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.781, S.D. = 0.446) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชามีความเหมาะสมมากที่สุด (X = 3.908, S.D. = 0.499) ด้านวิธีการสอน 
(X = 3.899, S.D. = 0.555) และ ด้านการจัดผู้สอน (X = 3.845, S.D. = 0.514) ตามล าดับ (ตารางที่ 9) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ลดจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่ม (n=11) เพิ่มรายวิชาและจ านวนการรับ
นักศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา (n=10) และความเป็นธรรมในการตัดเกรด 
ไม่ควรมีเกณฑ์ห้ามเกรดเฉลี่ยเกิน 3.5 (n=4) (ตารางที่ 10) 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป สจล. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นรายข้อ (N=358) 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน X S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 3.740 0.772 มาก 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง  3.737 0.751 มาก 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 3.737 0.766 มาก 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 3.656 0.851 มาก 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3.654 0.801 มาก 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสนใจในบทเรียน 3.592 0.771 มาก 
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซ้ึง 3.587 0.797 มาก 
8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมความเป็นผู้น าของผู้เรียน 3.556 0.814 มาก 
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกหอ้งเรียน 3.084 0.975 ปานกลาง 
10. เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ 2.969 1.054 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.531 0.615 มาก 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สจล. ด้านอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์การสอน เป็นรายข้อ (N=358) 

ด้านอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์การสอน X S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. แสงสว่างภายในห้องเรียน 3.936 0.729 มาก 
2. อุณหภูมิและระบบการระบายอากาศภายในห้องเรียน 3.832 0.778 มาก 
3. เอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันฯ  3.827 0.794 มาก 
4. การเลือกสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 3.771 0.709 มาก 
5. อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน  3.735 0.833 มาก 
6. ห้องเรียนสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก 3.684 0.865 มาก 
7. ความทันสมัยของหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 3.682 0.784 มาก 
8. จัดสภาพห้องเรียนในการเรียนการสอน 3.648 0.836 มาก 
9. ขนาดของห้องเรียนต่อจ านวนผู้เรียน 3.645 0.904 มาก 
10. จ านวนหนังสือที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการศึกษาค้นคว้าภายในต่อจ านวนผู้เรียน 3.606 0.802 มาก 
11. ความทันสมัยของสื่อและอุปกรณ์ในสถาบันฯ  3.567 0.904 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.721 0.592 มาก 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป สจล. ด้านการวัดและประเมินผล เป็นรายข้อ (N=358) 

ด้านการวัดและประเมินผล X S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. การแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 3.883 0.747 มาก 
2. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.863 0.687 มาก 
3. ใช้ข้อสอบแบบปรนัย เพื่อวัดและประเมินผลการเรียน 3.844 0.728 มาก 
4. การแจ้งผลการวัดและประเมินผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบ 3.810 0.769 มาก 
5. ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม 3.796 0.741 มาก 
6. จ านวนข้อในข้อสอบ 3.735 0.748 มาก 
7. ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย เพื่อวัดและประเมินผลการเรียน 3.707 0.775 มาก 
8. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนหลายรูปแบบ 3.626 0.770 มาก 
9. ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ 3.623 0.749 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.765 0.516 มาก 
 

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สจล. ด้านคุณภาพของผู้เรียนหลังเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจบเป็นรายข้อ (N=358) 

ด้านคุณภาพของผู้เรียนหลังเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจบ X S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. รู้จักบทบาทของตนเอง 3.969 0.703 มาก 
2. มีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ 3.950 0.712 มาก 
3. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 3.936 0.693 มาก 
4. มีทักษะด้านภาษาไทย เพื่อติดต่อสื่อความหมายกับผูอ้ื่นได้ 3.860 0.731 มาก 
5. มีความขยัน ตั้งใจเรียน 3.858 0.725 มาก 
6. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 3.858 0.721 มาก 
7. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎ ี 3.832 0.694 มาก 
8. มีวิธีคิด วิเคราะห์ แสวงหาความรู้และมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ 3.777 0.726 มาก 
9. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาภาคปฏิบัต ิ 3.729 0.757 มาก 
10. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ 3.567 0.806 มาก 
11. มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ 3.441 0.944 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.798 0.554 มาก 
 
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป สจล. โดยรวมทุกด้าน เป็นรายด้าน (N=358) 
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป X S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ด้านความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชา 3.908 0.499 มาก 
2. ด้านวิธีการสอน 3.899 0.555 มาก 
3. ด้านการจัดผู้สอน 3.845 0.514 มาก 
4. ด้านคุณภาพของผู้เรียนหลังเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจบ 3.798 0.554 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 3.765 0.516 มาก 
6. ด้านอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน 3.721 0.592 มาก 
7. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.531 0.615 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.781 0.446 มาก 
 

ตารางที่ 10 แสดงข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สจล. 
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 

1. ควรลดจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่ม 11 
2. ควรเพิ่มรายวิชา และจ านวนการรับนักศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 10 
3. ความเป็นธรรมในการตัดเกรด ไม่ควรมีเกณฑ์ห้ามเกรดเฉลี่ยเกิน 3.5 4 
4. ควรปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนให้มีความทันสมัย 3 
5. ควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด สร้างความสนุกสนาน และเพิ่มความเข้าใจในชั่วโมงเรียน  2 
6. เน้นการสอนในเชิงปฏิบัติ เช่น การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
7. เอกสารประกอบการสอนควรท าเป็นรูปเล่มที่สวยงาม 1 
8. ควรมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 1 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชา ด้าน
การจัดผู้สอน ด้านวิธีการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน 
ด้านการวัดและประเมินผล และด้านคุณภาพของผู้เรียนหลังเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจบ โดยรวม
ทุกด้านและในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน 
ดังนี้ 

1. ด้านความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชา การที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ก าหนดความมุ่งหมาย
และขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ และ
เหมาะสมกับสภาพสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของธ ารง (2531) กล่าวว่า องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร
และขาดไม่ได้อย่างน้อย 6 อย่าง คือ (1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (2) จุดประสงค์การเรียนการสอน (3) เนื้อหา
สาระและประสบการณ์ (4) ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (5) วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน และ 
(6) การประเมินผล ในการเรียนการสอนนั้น ตัวผู้เรียนจ าเป็นต้องทราบล่วงหน้าว่าจะได้เรียนรู้อะไร และจะ
ได้รับผลอย่างไร นอกจากนี้จะต้องเตรียมการอย่างไรจึงจะสามารถเรียนรู้และได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปัทมาสน์ (2555) ที่ท าการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของ
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ด้านหลักสูตรในระดับมาก อาจเป็นเพราะเนื้อหาแต่ละรายวิชามีความทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และความต้องการของผู้เรียน ท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ด้านการจัดผู้สอน การที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถาบันฯ มีระบบการคัดเลือกผู้สอนที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่ท าการสอน ดังที่ภิญโญ 
(2526) ได้กล่าวว่า ผู้สอนเป็นผู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิพร (2554) ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในด้านอาจารย์ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านวิธีการสอน การที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของเนื้อหาวิชา รวมทั้งการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนรับทราบก่อนสอน 
ท าให้ผู้เรียนทราบขอบข่ายของรายวิชาและสามารถเตรียมตัวก่อนเรียนได้ อีกทั้งผู้สอนยังจัดท าเอกสารและ
ต าราประกอบการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชูศรี (2549) ที่ท าการศึกษาความคิดเห็นของ
อาจารย์และนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นิสิตมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในด้านวิธีการสอนว่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัศนัยน์  (2552) ที่ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 

5. ด้านอาคารสถานท่ี สื่อ และอุปกรณ์การสอน การที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภายในห้องเรียนมีการจัดแสงสว่าง อุณภูมิ และระบบการระบายอากาศที่
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เหมาะสม รวมทั้งมีส านักหอสมุดกลางเป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ และสื่อประกอบการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาสามารถไปค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยาภรณ์ (2547) ที่ท าการศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม พบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม ด้าน
สื่อการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 

6. ด้านการวัดและประเมินผล การที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา และครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน พร้อมแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทิพร (2554) ที่ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปในด้านการวัดและประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

7. ด้านคุณภาพของผู้เรียนหลังเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจบ การที่นักศึกษามีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในแต่ละวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษารู้จักบทบาทของตนเอง มีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งนักศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับรายวิชาในหลักสูตรของตนเองได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ จากผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า  นักศึกษามีความเห็นว่า
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามจากแบบสอบถามปลายเปิด นักศึกษาได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของจ านวนผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเรียนควรมีปริมาณที่เหมาะสม เพื่อผู้สอนสามารถ
ดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งควรเพิ่มรายวิชา และจ านวนการรับในแต่ละรายวิชาให้เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา รวมทั้งความเป็นธรรมในการตัดเกรด โดยขอให้มีการทบทวน
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การก าหนดค่าเฉลี่ยรายวิชา ซึ่งใน
ประกาศดังกล่าวระบุว่า “ให้ก าหนดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาส าหรับการวัดผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 1.80 - 3.50” 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ประสานงาน
รายวิชาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ ผู้ประสานงานรายวิชาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่าง ฉบับ พ.ศ. 2557 และ ฉบับ พ.ศ. 2559 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
62.85) ช้ันปีท่ี 2 (ร้อยละ 37.71) คณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 36.03)  

2. ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 3.994) ในด้านความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่ม
วิชา การจัดผู้สอนที่มีความรู้ตรงตามเนื้อหาวิชาที่สอนตามกลุ่มวิชามีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 4.126) ใน
ด้านการจัดผู้สอน มีเอกสารและต าราประกอบการเรียนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 4.209) 
ในด้านวิธีการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมมากที่สุด (X = 3.740) 
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสงสว่างภายในห้องเรียนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 3.936) ใน
ด้านอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การสอน การแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสม
มากที่สุด (X = 3.883) ในด้านการวัดและประเมินผล รู้จักบทบาทของตนเองมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 
3.969) ในด้านคุณภาพของผู้เรียนหลังเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ด้านความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหากลุ่มวิชามีความเหมาะสมมากท่ีสุด (X = 3.908) ด้านวิธีการสอน 
(X = 3.899) ด้านการจัดผู้สอน (X = 3.845) ตามล าดับ 

3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ให้ลดจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่ม (n=11) เพิ่มรายวิชาและ
จ านวนการรับนักศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา (n=10) และความเป็นธรรม
ในการตัดเกรด (n=4) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า           
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความร่วมมือสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถาม นอกเหนือจากนี้ผู้วิจัยยัง
ได้รับความช่วยเหลือจาก อาจารย์เชิดพงศ์ อุตตะมะ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการ เรียนรู้อย่างยั่งยืน และ       
คุณศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ในการพิจารณา Abstract อีกทั้งผู้วิจัยยัง
ได้รับก าลังใจจากครอบครัว และคุณบัญชา ทะไกรราช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ให้สามารถท าวิจัยช้ินนี้ได้ส าเร็จ ผลประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยขออุทิศให้แด่ 
อาจารย์ธัญญา  มีชัย ผู้ล่วงลับ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็น ความตองการ และขอเสนอแนะของบุคลากรท่ีมี

ตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2559 - 2561 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 330 คน วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) บุคลากรมี
ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
( x = 4.23, S.D. = 0.78)  2) ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย ( x = 4.12, 
S.D. = 0.80) 3) ดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
( x = 4.27, S.D. = 0.74)  4) ดานความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงาน
ดําเนินงานเรื่องตางๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.30, S.D. = 0.79) ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน คือ ควรเพ่ิมงบประมาณ และเพ่ิมจํานวนการจัดอบรม
ใหแกบุคลากรสถาบันในเรื่องการเตรียมความพรอมและจัดทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น ความตองการ การดําเนินงาน สภาคณาจารยและพนักงาน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the level of opinions, needs and 

suggestions of the staffs for overall operations of Faculty of Senate at King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang in 2016-2018. The main research methodology was conducted by 
obtaining the answered questionnaire from the staffs of both academic and academic support 
330 of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The results of this research were as follows: 1) The 
level of opinions on the benefits and welfare activities were at level of agreement ( x =4.23, 
S.D. = 0.78).  2) Public relations and information were at the agreed level ( x =4.12, S.D. = 0.80).  
3) Academic and academic support were at level of agreement ( x =4.27, S.D. = 0.74). 4) The 
needs of the staffs who wish the Faculty of Senate to perform various tasks, overall at the 
highest level ( x =4.30,S.D.=0.79). Recommendations for improvement of Faculty of Senate 
performance were to increase the budget. And increase the number of training courses for 
institutional staff to prepare and prepare for higher positions would be made. 
Keywords: opinions, needs, overall operations, Faculty of Senate 
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนกังาน สจล. พ.ศ. 2559 - 2561 

บทนํา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบริหารจัดการโดยพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา พัฒนาประยุกต
องคความรูและเทคโนโลยี สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดยภารกิจดานการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแก
สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2555)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวย สวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน และ
องคกรกลางของสถาบัน  โดยสภาคณาจารยและพนักงานเปนองคกรกลางของสถาบันตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 27 “ใหมีสภาคณาจารยและ
พนักงาน ประกอบดวย ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งมาจาก
คณาจารยประจําและพนักงานสถาบัน” โดยสภาคณาจารยและพนักงานมีหนาท่ีตามมาตรา 28 ดังน้ี 1) ใหคําปรึกษา
และขอแนะนําแกอธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน 2) สรางและสงเสริมความสามัคคี
ของคณาจารยและพนักงาน 3) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและผดุงเกียรติของคณาจารยและ
พนักงานสถาบัน 4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีหรอืสภาสถาบันมอบหมาย และดําเนินงานภายใตขอบังคับสถาบัน
วาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2555 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2551, 
2555) ซึ่งบทบาทและหนาท่ีเหลาน้ีโดยสวนใหญเปนการดําเนินการแบบการตอบสนองตามท่ีบุคลากรของ
สถาบันไดมีการรองเรียน หรือมีความประสงคใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการ
บริหารกิจการสถาบัน หรือเรื่องท่ีไมสามารถดําเนินการโดยผานสายงานของตนได เปรียบเสมือนสภาคณาจารย
และพนักงานเปนหนวยงานรองทุกขน่ันเอง ซึ่งการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานตามหนาท่ีใน
ขอบังคับน้ัน ยังสามารถดําเนินการไดในรูปแบบการสรางสนับสนุน และสงเสริม ใหบุคลากรในสถาบัน
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความตั้งใจจริงตามปณิธานท่ีวา “มุงมั่นใหการศึกษา
และวิจัยเพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูจริยธรรม และรักษาไว
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ” อยางมีความสุขอีกดวย (จรงคศักดิ์, 2561)  

ปจจุบันคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานประกอบดวยผูแทนของบุคลากรจากทุกสวนงาน 
ซึ่งมาจากวิธีการเลือกตั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 
ในชุดปจจุบัน ตัง้แตวันท่ี 15 มกราคม 2559-14 มกราคม 2562 มีการจัดแบงโครงสรางการดําเนินงานออกเปน 
3 ฝาย ประกอบดวย ฝายสิทธิประโยชนและสวัสดิการ เชน จัดโครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอน จัดโครงการยกยอง
เชิดชูเกียรติบุคลากร รวมเปนกรรมการปรับปรุงสวัสดิการของสถาบัน ฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
ดําเนินงานเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรม เปนองคกรท่ีเปนสื่อกลางติดตามและทําความเขาใจ
กับประเด็นสําคัญๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอสถาบันและบุคลากร ผานการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคลากรเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารสถาบัน และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) จัดโครงการ
ใหความรูและสงเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เชน โครงการการเขาสูตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน 
โครงการอาจารยดีเดนและบุคลากรดีเดน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจากงานประจํา (Routine to 
Research:R2R) ใหคําปรึกษาแกบุคลากรสถาบัน (สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,2559) ซึ่งบทบาทในการสราง สนับสนุน และสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มีวัฒนธรรมการเรียนรู การรูจักตั้งคําถามจากปญหางานประจําและชวยหาคําตอบของสภาคณาจารยและพนักงาน 
จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีตองดําเนินการควบคูกันไปตามหนาท่ีของสภาคณาจารยและพนักงาน (จรงคศักดิ์, 2561) 

ดังน้ัน การท่ีคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานไดทราบถึงขอมูลความคิดเห็น ความตองการ
รวมท้ังขอเสนอแนะจากบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2559-2561 จึงมี
ความสําคัญและเปนผลดีอยางยิ่งในการนําพาสภาคณาจารยและพนักงานใหบรรลุตามหนาท่ีและภารกิจ ผูวิจัย
ซึ่งเปนเจาหนาท่ีสํานักงานสภาคณาจารยและพนักงานจะไดรวบรวมและสรุปเปนขอมูล เพ่ือนําเสนอให
คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานในวาระถัดไปไดทราบขอมูลตางๆ สามารถนําไป
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พัฒนาการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานใหตรงกับความตองการของบุคลากร และแผนพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยใชในการกําหนดนโยบายสงเสริม พัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. เพ่ือศึกษาความตองการและขอเสนอแนะของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและ
พนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรเปนบุคลากรในสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ผาน
การทดลองงานแลว (ปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน) มีจํานวนท้ังสิ้น 1,915 คน (สํานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2561) การสุมตัวอยางเปนการกําหนด
ขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane (ธานินทร, 2553) ในกรณีทราบจํานวนบุคลากรท่ีระดับ
ความเช่ือมั่นรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 330 คน ใชวิธีการสุม          
แบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามประเภทบุคลากร โดยแบงเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 
165 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 165 คน           
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะของบุคลากรที่มีตอ
การดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2559-2561 ทําการตรวจสอบความถูกตองจากผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน ไดแก ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 1 
และรองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 2 ท่ีมีประสบการณดานการวิจัยและประมวลผล เพ่ือ
ตรวจสอบเน้ือหา (Content Validity) ใหตรงกับหนาท่ีและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน โดย
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ จากน้ันรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ มาวิเคราะหดัชนี
ความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย ดวยคา IOC (Index of Item Objective 
Congruence) (ประสพชัย, 2558) เพ่ือคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไปไวใช        
สวนท่ีต่ํากวา 0.5 ตัดออกจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามมีคาเฉลี่ย
ของดัชนีมีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.81 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช            
(Try out) กับบุคลากรในหนวยงานตางๆ จํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับโดย
ใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (บุญเรียง, 2533) สําหรับความเช่ือมั่นท่ีไดมีคาเทากับ 0.86 
เกณฑการวัดและการแปลผลความหมาย 

ขอมูลความคิดเห็นและขอมูลความตองการของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและ
พนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิเคราะหโดยวิธีวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) 
กําหนดเกณฑเพ่ือใชวัดเปน 5 ระดับ โดยใชเกณฑของเบสท (มัลลิกา, 2551) ในการแปลความหมายจากการ
คํานวณหาชวงกวางระหวางช้ัน ดังน้ี 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด) 
จํานวนชั้น 

 = (5-1)    =  0.80 
  5 

จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถนําคาคะแนน และคาเฉลีย่แปลความหมายไดดังตารางท่ี 1 
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนกังาน สจล. พ.ศ. 2559 - 2561 

 

ตารางท่ี 1 เกณฑการวัดและการแปลผลความหมาย 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหหาคาทางสถิติและนําเสนอ
ในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชสถิติพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี และรอยละ เพ่ือ
วิเคราะหขอมูลท่ัวไป และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย การหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพ่ือวิเคราะหระดับความคิดเห็นและระดับความตองการของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.4 อายุ 41-50 ป รอยละ 41.8 

ระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 36.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา         
เจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 11 - 20 ป รอยละ 40.9 เปนบุคลากรสายวิชาการ และสายสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวนเทากัน รอยละ 50 ซึ่งเปนพนักงานสถาบันท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน รอยละ 51.8 และ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 20.3 
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ พบวา 
บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ( x = 4.23, S.D. = 0.78) โดยมีคาคะแนนสูงสุด 
ในเรื่องจัดโครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอนทุกป เพ่ือชวยแบงเบาภาระในการดูแลและใหความรูแกบุตรของ
บุคลากรสถาบันในชวงปดภาคเรียน  รองลงมาเรื่องจัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาบัน
ครบ 25 ป และผูทําช่ือเสียงคุณประโยชนใหแกสถาบัน เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากรเปนประจําทุกป สวนเรื่องท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก ผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
เขารวมเปนกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือดูแลผลประโยชนใหแกบุคลากร และมีการรายงานผลการประชุม
กรรมการกองทุนใหบุคลากรทราบภายใน 1 เดือน หลังจากประชุม (ตารางท่ี 2)  
3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย ( x = 4.12, S.D. = 0.80) โดยมีคาคะแนนสูงสุด
ในเรื่องเปนสื่อกลางในการเผยแพรขาวสาร ติดตาม และทําความเขาใจกับบุคลากรในประเด็นสําคัญๆ ซึ่งมี
ผลกระทบตอบุคลากรและสถาบัน รองลงมาเรื่องมีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการ
ของสภาคณาจารยและพนักงานผานทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook สวนเรื่องท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด 
ไดแก มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและพนักงานทุกครั้ง
เมื่อมีกําหนดการจัด โดยผานชองทางกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งเปนผูแทนบุคลากรของทุก
หนวยงาน (ตารางท่ี 3)  
 
 

คะแนนระดับ คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น ระดับความตองการ 

5 4.21 - 5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง มากท่ีสุด 

4 3.41 - 4.20 เห็นดวย มาก 

 3 2.61 - 3.40 ไมแนใจ ปานกลาง 
 2 1.81 - 2.60 ไมเห็นดวย นอย 

1 1.00 - 1.80 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ (n=330) 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สภาคณาจารยและพนักงานเล็งเห็นประโยชนของบุคลากรและการพัฒนาสถาบันเปนหลัก  
   โดยทําหนาที่รักษาสิทธิและสวัสดิการใหแกบุคลากร เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด 

4.25 0.74 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานในทุกหนวยงาน เปนส่ือกลางในการรับแจงปญหา  
   ความตองการและขอเสนอแนะดานสวัสดิการจากบุคลากร เพื่อนํามารวมประชุมและเสนอ 
   ขอมูลตอผูบริหารสถาบันพรอมแจงผลใหบุคลากรทราบภายใน 2 เดือน หลังจากรับแจง 

4.21 0.78 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. ผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เขารวมเปนกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพื่อ
ดูแลผลประโยชนใหแกบุคลากร และมีการรายงานผลการประชุมกรรมการกองทุนใหบุคลากร
ทราบ ภายใน 1 เดือน หลังจากประชุม 

4.14 0.84 เห็นดวย 
 

4. จัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และผูทําชื่อเสียง
คุณประโยชนใหแกสถาบัน เพื่อสรางขวัญ กําลังใจและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน 

   ใหแกบุคลากรเปนประจําทุกป 

4.29 0.76 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. จัดโครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอนทุกป เพื่อชวยแบงเบาภาระในการดูแลและใหความรู 
   แกบุตรของบุคลากรสถาบันในชวงปดภาคเรียน 

4.31 0.72 เห็นดวยอยางยิ่ง 

6. จัดโครงการสํารวจความตองการของบุคลากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน และนําขอมูลที่ได 
   เสนอฝายบริหารสถาบัน ซ่ึงเปนประโยชนแกบุคลากรและการพัฒนาสถาบัน 

4.15 0.84 เห็นดวย 
 

รวม 4.23 0.78 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ (n=330) 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. เปนส่ือกลางในการเผยแพรขาวสาร ติดตาม และทําความเขาใจกับบุคลากรในประเด็นสําคัญๆ 

ซ่ึงมีผลกระทบตอบุคลากรและสถาบัน 
4.15 0.82 เห็นดวย 

 
2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและ

พนักงานทุกคร้ังเมื่อมีกําหนดการจัด โดยผานชองทางกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 
ซ่ึงเปนผูแทนบุคลากรของทุกหนวยงาน 

4.09 0.78 เห็นดวย 
 

3. มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและพนักงาน 
ผานเว็บไซตสภาคณาจารยฯ ชื่อวา http://www.senate.kmitl.ac.th/  

   พรอมมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ 

4.11 0.80 เห็นดวย 
 

4. มีขอความดวนประชาสัมพันธขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและพนักงาน 
ปรากฏบนหนาแรกของเว็บไซตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ชื่อวา 
http://www. kmitl.ac.th/ 

4.12 0.78 เห็นดวย 
 

5. มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและพนักงาน
ผานทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook 

4.14 0.81 เห็นดวย 
 

รวม 4.12 0.80 เห็นดวย 

 
4. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานวิชาการ 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ) พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ( x = 4.27, S.D. = 0.74) โดย
มีคาคะแนนสูงสุดในเรื่องจัดโครงการเพ่ือสงเสริมใหความรูในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เชน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา (Routine to 
Research : R2R) รองลงมาเรื่องจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและสัมมนาขอบังคับหรือหลักเกณฑในสวนท่ี
เก่ียวของกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สวนเรื่องท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก จัดโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการเตรียมความพรอมในการเสนอผลงาน เขารวมการพิจารณาเปน
อาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขารวมการพิจารณาเปนบุคลากรดีเดน ปขมท. 
(ตารางท่ี 4)  
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานวิชาการ (n=330) 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานดานวิชาการ 

(สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จัดโครงการเพื่อสงเสริมใหความรูในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เชน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา 
(Routine to Research : R2R) 

4.30 0.77 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

2. จัดโครงการเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น เชน โครงการ
สงเสริมคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นและผลงานทางวิชาการในระดับดีเดน  
โครงการคลินิกและพี่เล้ียงสําหรับปรึกษาปญหาในการขอตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากร 

   สายสนับสนุนวิชาการ 

4.26 
 

0.75 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

3. จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการเตรียมความพรอมใน         
   การเสนอผลงาน เขารวมการพิจารณาเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.และบุคลากรสาย 
   สนับสนุนวิชาการ เขารวมการพิจารณาเปนบุคลากรดีเดน ปขมท. 

4.24 0.73 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

4. จัดใหมกีารรับฟงความคิดเห็นและสัมมนาขอบังคับหรือหลักเกณฑในสวนที่เกี่ยวของ 
   กับบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

4.28 0.70 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.27 0.74 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
5. สรุปความคิดเห็นของบุคลากรตอดานการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน  
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอดานการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน พบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ( x = 4.21, S.D. = 0.77) โดยกลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่งในดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) และดานสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการ ( x = 4.27, S.D. = 0.74 และ x = 4.23, S.D. = 0.78 ตามลําดับ) สวนในดาน
ประชาสัมพันธและสารสนเทศกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ( x = 4.12, S.D. = 0.80) (ตารางท่ี 5)  
 

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นตอดานการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน (n=330) 
ความคิดเห็นตอดานการดําเนินงาน                           x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 4.23 0.78 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2. ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 4.12 0.80 เห็นดวย 
3. ดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) 4.27 0.74 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.21 0.77 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

6. ผลการวิเคราะหความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน  
ผลการวิเคราะหความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน พบวา 

กลุมตัวอยางใหระดับความตองการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.30, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาแตละ
รายการ พบวา ทุกรายการมีความตองการในระดับมากท่ีสุดโดย 3 ลําดับแรก ไดแก (1) ตองยืนเคียงขางบุคลากร
สถาบันในเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการ โดยยึดผลประโยชนของบุคลากรเปนสําคัญ (2) สงเสริมการบริหาร
สถาบันแบบมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบไดและไมเอ้ือประโยชนกับพวกพองของตนเอง (3) สรางขวัญ
กําลังใจใหเกิดข้ึนกับบุคลากร เชน จัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และ
ผูทําช่ือเสียงคุณประโยชนใหแกสถาบัน  สวนเรื่องท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก การจัดใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็น
การสํารวจความตองการ ปญหาขอขัดของของบุคลากร เชน ผานผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานของ
หนวยงานทางเว็บไซต E-mail  แอปพลิเคชัน Line และ Facebook หรือการเสวนา (ตารางท่ี 6) 
7. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน  

ในสวนขอเสนอแนะของบุคลากร พบวา มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
สภาคณาจารยและพนักงาน 3 ดาน ไดแก ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ  
และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) (ตารางท่ี 7)  
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารย 
               และพนักงานดําเนินงาน (n=330) 

ความตองการของบุคลากรที่ประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน x  S.D. 
ระดับความ 
ตองการ 

1. วิเคราะหปญหาและเสนอขอคิดเห็น รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาแกฝายบริหารอยางรวดเร็ว
และทันตอสถานการณ 

4.31 0.78 มากที่สุด 

2. เปนองคกรกลางที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง และการสรรหาที่โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้ง   
การตรวจสอบ อุทธรณและการรองทุกข 

4.32 
 

0.80 
 

มากที่สุด 

3. ตองยืนเคียงขางบุคลากรสถาบันในเร่ืองสิทธิประโยชนและสวัสดิการ โดยยึดผลประโยชนของ
บุคลากรเปนสําคัญ 

4.37 0.78 มากที่สุด 

4. สงเสริมการบริหารสถาบันแบบมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบไดและไมเอื้อประโยชนกับ
พวกพองของตนเอง 

4.35 0.79 มากที่สุด 

5. การดําเนินงานตรวจสอบขอมูลอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาที่อยูในความสนใจ 4.31 0.78 มากที่สุด 
6. เสนอแนวคิดดานการพัฒนาบุคลากรแกผูบริหารอยางสม่ําเสมอ เชน การพัฒนาความรูและ

ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
4.28 

 
0.76 

 
มากที่สุด 

7. สรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้นกับบุคลากร เชน จัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และผูทําชื่อเสียงคุณประโยชนใหแกสถาบัน 

4.33 0.77 มากที่สุด 

8. จัดใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความตองการ ปญหาขอขัดของของบุคลากร 
เชน ผานผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานของหนวยงานทางเว็บไซต E-mail     
แอปพลิเคชัน Line และ Facebook หรือการเสวนา 

4.24 0.78 มากที่สุด 

9. ดําเนินงานตามบทบาทในเชิงรุก เชน การนําประเด็นที่เปนปญหาอยูในความสนใจกระทบตอ
บุคลากรจํานวนมากมาศึกษา วิเคราะห และเสนอเปนขอมูลทางเลือกแกผูบริหารสถาบัน 

4.26 0.80 มากที่สุด 

10. ควรเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นในดานการพัฒนาวิชาชีพคณาจารยและ
พนักงาน และเผยแพรความรูสูสาธารณชน 

4.26 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.79 มากที่สุด 

 
ตารางท่ี 7 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน (n=330) 

ดาน ขอเสนอแนะ 
อันดับ 
ความถ่ี 

1. ดานสิทธิประโยชน
และสวัสดิการ 

- ควรเรียกรองและดูแลสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหมากกวานี้ 5 
- ควรกําหนดบทบาทที่เดนชัดในการรักษาสิทธิประโยชนและสวัสดิการใหแกบุคลากร 4 
- ควรดําเนินงานอยางเที่ยงธรรม เชื่อถือไดและยืนเคียงขางบุคลากร 2 

2. ดานประชาสัมพันธ
และสารสนเทศ 

- ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสภาคณาจารยและพนักงานใหแกบุคลากรเพิ่มมากขึ้น 3 
- ควรมีการประชาสัมพันธถึงบทบาท หนาที่ของสภาคณาจารยและพนักงานและชองทาง     
ติดตอใหแกบุคลากร 

2 

3. ดานวิชาการ  
(สายวิชาการ และ  
สายสนับสนุนวิชาการ) 

- ควรเพิ่มงบประมาณ และเพิ่มจํานวนการจัดอบรมใหแกบุคลากรสถาบันในเร่ืองการเตรียม 
  ความพรอมและจัดทําผลงานเพื่อขอตําแหนงที่สูงขึ้น 

6 

- ควรจัดโครงการอบรมการทําวิจัยในงานประจําใหแกบุคลากรตามตําแหนงงาน เพื่อใหเขาใจ 
  และเปนการเนนตามลักษณะงาน 

3 

- ควรจัดรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรหรือเวทีผูบริหารพบปะบุคลากร เพื่อสรางความเขาใจ           
ในการบริหารงานที่ตรงกันอยางตอเนื่อง  

1 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากผลของการศึกษาในครั้งน้ีทําใหทราบระดับความคิดเห็น และความตองการของบุคลากรท่ีมีตอ
การดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2559-2561 ในวาระการดํารงตําแหนงในปจจุบัน (15 มกราคม 2559-14 มกราคม 2562) สามารถอภิปราย
ผลไดดังน้ี   

1. ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวา สภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนกังาน สจล. พ.ศ. 2559 - 2561 

เปนเรื่องท่ีเก่ียวของโดยตรงกับบุคลากร มีการดําเนินการ เชน ผูแทนจากคณะกรรมการสภาคณาจารยและ
พนักงานรวมเปนกรรมการปรับปรุงสวัสดิการใหกับบุคลากรสถาบัน จนทําใหบุคลากรไดรับสวัสดิการเพ่ิมมากข้ึน
ทุกรายการ รวมถึงการจัดโครงการตางๆ ซึ่งเอ้ือประโยชนใหแกบุคลากร เชน โครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอน 
ใหบริการทางวิชาการและดูแลบุตรของบุคลากรในชวงปดภาคเรียน โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร          
ท่ีปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และผูทําคุณประโยชนหรือช่ือเสียงใหแกสถาบัน เปนการสรางขวัญ กําลังใจ 
เปนแบบอยางท่ีดีพรอมท้ังสงเสริมจรรยาบรรณใหแกบุคลากร ดังน้ัน จึงทําใหความคิดเห็นของบุคลากรอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของภาวนา และคณะ (2558) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องความ
คิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
เทาใหญ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะดานการพัฒนาชีวิตและสังคม เน่ืองจากโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองเทาใหญ
ดําเนินการเปนโครงการท่ีประชาชนสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม สามารถจับตองได และสามารถตอบสนองความ
ตองการจึงทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงทําใหมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

2. ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ โดย
เปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานภายใตการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจไมเดนชัดในแงการดําเนินงาน 
เพ่ือบุคลากรโดยตรง หรืออาจเปนเพราะบุคลากรไมไดรับทราบการประชาสัมพันธของสภาคณาจารยและ
พนักงาน จึงทําใหการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศอยูในระดับเห็นดวย สอดคลองกับการศึกษา
ของธนภร (2555) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอสื่อ
ประชาสัมพันธโครงการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวตอสื่อประชาสัมพันธโครงการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในจังหวัดนครนายกดานความสะดวกในการคนหา
ขอมูลมีความพอใจในระดับปานกลาง ดานความครบถวนของขอมูลมีความพึงพอใจในระดับมาก ดานความทันสมัย
ของขอมูลมีความพึงพอใจ ในระดับมาก และดานความนาสนใจของขอมูลมีความพึงพอใจในระดับมาก 

3. ดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานดานวิชาการ มุงเนน
การสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซึ่งเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ
โดยตรงกับบุคลากร เชน จัดโครงการสงเสริมบุคลากรสายวิชาการ : การจัดทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงวิชาการท่ี
สูงข้ึน โครงการอาจารยดีเดนและบุคลากรดีเดน โครงการสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ : โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนจากงานประจํา (Routine to Research : R2R) โครงการใหคําปรึกษาแกบุคลากรสถาบัน 
(คลินิกและพ่ีเลี้ยงสําหรับเรื่องปรึกษาปญหาในการขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน) จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยใน
ระบบการศึกษาไทย (CRTES) เปนสวนหน่ึงทําใหเกิดความกาวหนาในสายการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรสถาบัน
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป และเกิดผลเปนรูปธรรม ดังน้ัน จึงทําใหความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับเห็นดวย
อยางยิ่ง สอดคลองกับการรายงานของจรงคศักดิ์ (2561) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพของสาย
สนับสนุนวิชาการภายใตงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งผลการศึกษา
พบวา การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูของบุคลากรในองคกร สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สนับสนุนการใหความรูเรื่องการพัฒนางานประจําผานงานวิจัยอยาง
ตอเน่ือง โดยเริ่มจากการใหบุคลากรตั้งโจทยวิจัยจากปญหาหนางาน จากน้ันจึงชวยกันหาคําตอบ และใหความรู
เก่ียวกับกระบวนการหาคําตอบอยางมีระบบ โดยมุงเนนการวิจัยเพ่ือแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนางานประจําเพ่ือ
การบริการ ท่ีดีข้ึนตามวงลอคุณภาพ PDCA ภายใตเครื่องมือ Kaizen, Lean, R2R และ Checklist เปนตน 
สภาคณาจารยและพนักงานยังมีโครงการใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงานวิจัยจากงานประจํา เปนประจําทุกปอยาง
ตอเน่ืองสําหรับบุคลากรใหมหรือบุคลากรท่ีสนใจ มีโครงการตอเน่ืองเก่ียวกับการวิเคราะหงานจากงานประจํา เพ่ือ
คนหาสาเหตุของปญหาที่แทจริงจากงานประจํา รวมทั้งกระบวนการตั้งโจทยวิจัยและการวิจัยในบริบท
ของการวิจัยจากงานประจํา สําหรับบุคลากรท่ีตองการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานประจํา รวมท้ังตองการพัฒนา
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งานประจําใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนผูรับบริการไดรับบริการท่ีดีข้ึน มีโครงการใหคําปรึกษาแกบุคลากรสายสนับสนุน ใน
ลักษณะการเปนพ่ีเลี้ยงสําหรับปรึกษาเรื่องของการพัฒนางานประจําเปนการแกปญหาหนางานประจําท่ีทําอยู 
หรือพัฒนางานประจําใหดีข้ึนกวาเดิม เพ่ือการพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองคกร ซึ่งจากการดําเนินงานใน
โครงการดังกลาวมาเปนระยะเวลา 3 ป มีผูเขารวมโครงการ มากกวา 50 ราย สงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถนําผลงานท่ีแกไขปรับปรุงและพัฒนาข้ึน เพ่ือ
เสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ไดมากกวา 10 ราย และอีกกวา 20 ราย ท่ีมีการปรับปรุงงานเปนรูปธรรม
อยางตอเน่ือง 

4. ผลของระดับความตองการ และขอเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานท่ีประสงคให
สภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน ระดับความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดในทุกรายการ โดยเฉพาะดานสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการรวมถึงดานวิชาการ ท้ังน้ี เมื่อบุคลากรเกิดปญหา มีความคิดเห็นหรือความตองการใน
ประเด็นตางๆ บุคลากรสามารถแจงผานกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งเปนผูแทนของทุกหนวยงาน และ
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานจะรวบรวมขอมูลท่ีไดรับ และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาคณาจารยและพนักงาน ไดรวมกันพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแกไข จากน้ันสภาคณาจารยและพนักงานจะ
นําเสนอขอมูลดังกลาวพรอมแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาตอผูบริหารสถาบัน เพ่ือบูรณาการใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบุคลากรและการพัฒนาสถาบันตอไป สอดคลองกับการรายงานของจรงคศักดิ์ (2561) ไดทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใตงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งผลการศึกษาพบวา บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และแสวงหากลยุทธ
ในการปฏิบัติภารกิจของตนเองใหมีความเขมแข็งอยูเสมอ มีการผนึกกําลังสรางความรวมมือ โดยการประสานงาน
และใชทรัพยากรและความเช่ียวชาญในแตละสถาบันท่ีมีอยู มาบูรณาการใหเกิดประโยชนสูงสุดในรูปการทํางาน
แบบเครือขายความรวมมือ ซึ่งจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมความเขมแข็งซึ่งกันและกัน 
และนําไปสูการพัฒนาองคกรในสถาบันอุดมศึกษา ในทิศทางเดียวกันอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2559-2561 จากบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 330 คน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน ในดานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) พบวา บุคลากรใหระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งเปนความคิดเห็นของบุคลากรในการประเมินการดําเนินงานตามหนาท่ี และการจัด
โครงการ กิจกรรมของคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเปนประโยชนโดยตรงกับ
บุคลากรสถาบัน  ในขณะเดียวกันในดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย  

2. ความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานในเรื่องตางๆ พบวา
บุคลากรใหระดับความตองการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งในเรื่องท่ีบุคลากรมีความตองการมากท่ีสุด ยังคง
เปนเรื่องท่ีเก่ียวของดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการเปนประโยชนโดยตรงกับบุคลากร คือ สภาคณาจารยและ
พนักงานตองยืนเคียงขางบุคลากรสถาบันในเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการ โดยยึดผลประโยชนของบุคลากร
เปนสําคัญ  

3. ขอเสนอแนะของบุคลากร (ท่ีมีลําดับความถ่ีมากท่ีสุดในแตละดาน) ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
ไดแก ควรเรียกรองและดูแลสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหมากกวาน้ี  ดานประชาสัมพันธและ
สารสนเทศ ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสภาคณาจารยและพนักงานใหแกบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน  
และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ไดแก ควรเพ่ิมงบประมาณ และเพ่ิมจํานวนการจัด
อบรมใหแกบุคลากรสถาบันในเรื่องการเตรียมความพรอมและจัดทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนกังาน สจล. พ.ศ. 2559 - 2561 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานผูแทนหนวยงานควรมีการสื่อสาร
กับบุคลากรในหนวยงานของตนอยางท่ัวถึง จริงจังและตอเน่ือง เพ่ือเปนสื่อกลางในการรับแจงปญหา ความตองการ
และขอเสนอแนะจากบุคลากร และสภาคณาจารยและพนักงานควรจัดโครงการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรใน
แตละหนวยงาน เพ่ือไดรับฟงและรวบรวมปญหา ขอเสนอแนะจากบุคลากร และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
สภาคณาจารยและพนักงาน รวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหา และเสนอผูบริหารสถาบันดําเนินการ
ใหแกบุคลากรตอไป ซึ่งตองแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานใหบุคลากรไดรับทราบอยางรวดเร็ว   

2. ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ ควรจัดทํารูปแบบสื่อประชาสัมพันธสําหรับการประชาสัมพันธ
เชิงรุกท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน ทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook เพ่ือใหบุคลากรไดแจงและ
ปรึกษาปญหาและขอมูลตางๆ โดยสภาคณาจารยและพนักงานควรตอบขอคําถามใหแกบุคลากรอยางรวดเร็ว และ
มีชองทางใหบุคลากรไดสนทนากับประธานสภาคณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
ประธานฝายตางๆ ของสภาคณาจารยและพนักงาน  
  3. ดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ)  สภาคณาจารยและพนักงานควรจัดโครงการ
สงเสริมบุคลากรใหมีโอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็น แจงปญหา และขอขัดของในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา
ผลงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เชน โครงการคลินิกสัญจรเพ่ือพบปะและให
คําปรึกษาการทํางานวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research : R2R) แกบุคลากรตามหนวยงานและควร
ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง  

4. ขอเสนอแนะของบุคลากรในดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) เพ่ือเปนประโยชนใหแกคณะกรรมการสภาคณาจารย
และพนักงานในวาระถัดไป ควรนําขอมูลน้ีไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสภาคณาจารย
และพนักงานใหตรงกับความตองการของบุคลากร และสอดคลองกับภารกิจของสถาบันโดยจะสงผลให
สภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ          
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาโดยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
รูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เชน การสัมภาษณ (Interview) ผูบริหารหรือการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
เน่ืองจากจะทําใหไดขอมูลเชิงลึกและเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนจากประธานสภาคณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานในการดําเนินการ ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี  นอกจากน้ี 
ขอขอบคุณ บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี และขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังท่ีได
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี 
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ลาดกระบัง วาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2555. 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.2555. แผนกลยุทธ. 2555 – 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง. 

สภาคณาจารยและพนกังาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.2559. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาคณาจารยและพนกังาน สมยัสามัญ คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559.  

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั. จํานวนบุคลากรท่ีผานการทดลองงาน 
ณ เดือนกันยายน 2561. 
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Rewadee Suwannoppakao1* and Pakaporn Phuttakosa1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงาน
วิชาการในวารสารระดับนานาชาติ และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 ของอาจารย และนักวิจัย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางท่ีเปนอาจารย และนักวิจัย จํานวน 
57 คน การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธดวยไคสแควร 
ทําการวิเคราะหขอคําถามปลายเปดดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา ในชวงป พ.ศ. 2555-2559 
กลุมตัวอยางท่ีไดสงผลงานวิชาการลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมี รอยละ 43.9 เมื่อวิเคราะห
ความสัมพันธถึงปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติพบวา อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน/การสอน แหลงการศึกษาท่ีจบ สถานการณทํางาน มีความสัมพันธ
ตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการวิเคราะหถึงปจจัยท่ี
เอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ พบวา อาจารยและนักวิจัย ใหความเห็นตรงกันวา 
ความรูและทักษะภาษาตางประเทศ การสนับสนุนคาใชจายจากหนวยงานในการตีพิมพ ความมีช่ือเสียงของ
วารสาร และวารสารท่ีมีคา Impact Factor ท่ีสูง มีความสําคัญตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ ในระดับมากท่ีสุด สถาบันฯควรจัดใหมีหนวยตรวจสอบบทความ โดยมีผูเช่ียวชาญทางดาน
ภาษาตางประเทศ มาชวยตรวจสอบ ขัดเกลา แกไขสํานวนและการใชภาษาในบทความ จัดอบรมใหความรูเรื่อง
การหาแหลงตีพิมพ รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล และสนับสนุนให
มีกิจกรรมเพ่ือเปนกลไกสงเสริมในเรื่องตีพิมพผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง  
คําสําคัญ: ปจจัย วารสารระดับนานาชาต ิการตีพิมพ ผลงานวิชาการ 
 

Abstract 
The purposes of this study were to investigate the relationships between personal 

factors and the publishing of scientific articles in international journals, and to examine the factors 
supporting academic staff and researchers of Institute of Population and Social Research (IPSR), 
Mahidol University, published scientific articles in international journal during 2012-2016. 
Questionnaire data collection method was used for the sample size of selected 57 faculty members 
and researchers. The averages of percentage, standard deviation and Chi-square test were used for 
data analysis,and the content analysis was also used for analyzing the open-ended 
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questionnaires. The findings of the study revealed that 43.9 percent of sample size members sent 
academic articles for publishing in international journals during 2012-2016. Regarding 
the relationships between personal factors and the publishing of articles in international journals, 
the investigated result was found that age, education level, working /teaching experiences, 
sources of academic completion, and working status were statistically significant associated. 
Regarding the factors supporting the scientific articles published in international journals, in 
accordance with the agreed opinions given by the faculty members and researchers, found that 
the knowledge and skills of foreign language, the supporting expenses from institute for article 
publishing, the popularity of journal and high impact factor journals were the most important 
factors supporting the articles publishing in international journals. It was suggested that 
the IPSR setting up the editorial team which included the foreign language experts in the team 
to assist in editing, refining language grammatically and idioms for the articles; conducting 
the training courses providing knowledge to explore the publishing resources; 
implementing the international scientific journal database system and also providing 
continued support for activities to promote the articles be published in International Journals. 
Keywords: factor, international journal, publishing, research article 
 

บทนํา 
การตีพิมพบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ถือเปนข้ันตอนสําคัญในการนําเสนอผลงานวิจัยและ

เผยแพรองคความรูในแวดวงวิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ นับเปนภารกิจหลัก
อยางหน่ึงของอาจารยมหาวิทยาลัย ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) กําหนดเปนหน่ึงในมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพหนวยงานดาน
การวิจัยของภาครัฐ หน่ึงในตัวบงช้ีของคุณภาพงานดานการวิจัย คือ รอยละของงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ การเผยแพรผลงานวิจัยจึงนับเปนภารกิจท่ีสําคัญภารกิจหน่ึงของนักวิชาการและนักวิจัย เพ่ือใช
วัดคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในดานของผลงานวิจัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งตัวบงช้ี
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา งานวิจัยท่ีไดดําเนินการไปแลวน้ันจะตองมีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ มีความนาเช่ือถือ มีผูนําไปอางอิงหรือนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการนําไปอางอิงใน
วารสารท่ีมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจดาน
การดําเนินการวิจัย การเรียนการสอน และการใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ มีการดําเนินการ
ภายใตวิสัยทัศนของสถาบันฯ กลาวคือ “เปนสถาบันช้ันนําในระดับนานาชาติ ท่ีสรรสรางวิทยาการดาน
ประชากรและสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2561ก) การตีพิมพบทความ
ทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะผลักดันใหการดําเนินงานของสถาบันฯ มี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน  

จากผลการดําเนินการของสถาบันฯ ท่ีผานมาในป พ.ศ. 2555-2559 มีบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติจํานวน 40, 44, 11, 22 และ 38 บทความ โดยมีผลงานตีพิมพตอบุคลากรสายวิชาการ
เทากับ 1.29, 1.38, 0.34, 0.69 และ 1.13 ตามลําดับ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559ก) เห็นไดวา
บทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมีแนวโนมไมคงท่ี สัดสวนของผลงานตีพิมพตอบุคลากร
สายวิชาการในบางป พ.ศ.ไมถึง 1.00 และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา เหตุปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน
การตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ นอกจากปจจัยสวนบุคคลแลว ยังมีปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ท่ี
สงผลตอความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ เชน การสนับสนุนจากหนวยงาน 
ประเภทของงานวิจัย ประเภทวารสาร ทักษะดานภาษาตางประเทศ รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการเวลา 
(ชโรชีนีย และประภาพันธ, 2551) ผูจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงบริบทของสถาบันฯ วามีปจจัยใดบางท่ีเอ้ือตอ

 65 
 



ปจจยัที่เอือ้ตอการตีพมิพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 

การสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เพ่ือเปนขอมูลใหแกสถาบันฯ สําหรับสงเสริมสนับสนุนอาจารย 
และนักวิจัย ในการสงผลงานวิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ใหมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 ของอาจารย และนักวิจัย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ระหวางป 
พ.ศ. 2555-2559 ของอาจารย และนักวิจัย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี มุงศึกษาเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 67 คน ประกอบไปดวยอาจารยจํานวน 29 คน และนักวิจัยจํานวน 38 คน (นักวิจัย 
หมายถึง นักวิจัยสถาบันฯ และนักวิจัยโครงการ) 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง ประกอบดวยอาจารย และ
นักวิจัย จํานวน 67 คน โดยผูวิจัยไดสงแบบสํารวจไปยังกลุมตัวอยางดังกลาว ไดรับแบบสํารวจกลับคืนมา
จํานวน 57 คนจากท้ังหมด 67 คน คิดเปนรอยละ 85.1  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น ซึ่งดัดแปลงมาจากชโรชีนีย 
และประภาพันธ (2551) ใหเหมาะสมกับบริบทของกลุมตัวอยาง โดยเน้ือหาในแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
สวนท่ี 2 ปจจัยดานตางๆ ท่ีคิดวามีผลตอความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหไมสงผลงานไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
โดยสวนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับ 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด มีเกณฑการใหคะแนนเพ่ือแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นดังน้ี 1) 1.00-1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด 2) 1.81-2.60 หมายถึง นอย 3) 2.61-3.40 หมายถึง ปาน
กลาง 4) 3.41-4.20 หมายถึง มาก และ 5) 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเปนคําถามปลายเปด (Open- ended) 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล กับอาจารย และนักวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ท้ังท่ีมีและไมมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 โดยผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ฐานขอมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 

การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช
วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาต ิ
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2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพ
ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ดวยการทดสอบไคสแควร (Chi-square Test) และ 3) ขอมูลในสวน
คําถามปลายเปด ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) สรุปออกมาเปนปญหาและขอเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย อาจารย และนักวิจัย รวมท้ังสิ้น 57 คน เปนผูหญิงรอยละ 

77.2 และผูชายรอยละ 22.8 มีอาจารยท่ีเปนผูหญิง รอยละ 76.9 และอาจารยท่ีเปนผูชาย รอยละ 23.1 สําหรับ
นักวิจัยท่ีเปนผูหญิงมีรอยละ 77.4 และเปนผูชาย รอยละ 22.6 เมื่อพิจารณาถึงโครงสรางอายุในภาพรวมพบวา 
เกือบครึ่งอยูในรุน Generation Y (อายุนอยกวาหรือเทากับ 37 ป) รอยละ 49.1 รองลงมาเปนรุน Generation X 
(อายุ 38-52 ป) รอยละ 28.1 และ รุน Baby Boomer (มากกวา 53 ปข้ึนไป) รอยละ 22.8 อาจารยจะอยูในรุน 
Baby Boomer มากท่ีสุด รองลงมาอยูในรุน Generation X และ Generation Y (รอยละ 46.2, 34.6 และ19.2 
ตามลําดับ) นักวิจัยอยูในรุน Generation Y มากท่ีสุด รองลงมาอยูในรุน Generation X และ Baby Boomer 
(74.2, 22.6 และ 3.2 ตามลําดับ)  

กลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากท่ีสุด รอยละ 45.6 รองลงมาปริญญาโท รอยละ 38.6 
และปริญญาตร ีรอยละ 15.8 อาจารยทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 100 นักวิจัยจบปริญญาโท
มากท่ีสุด รอยละ 71.0 และจบปริญญาตรี รอยละ 29.0 กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย รอยละ 68.4 และสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ รอยละ 
31.6 อาจารยสําเรจ็การศึกษาจากสถาบันตางประเทศ รอยละ 57.7 และสําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศ 
รอยละ 42.3 สําหรับนักวิจัย สวนใหญสําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศ รอยละ 90.3 มีเพียง รอยละ 9.7 
เทาน้ันท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันจากตางประเทศ  

เกือบครึ่งมีประสบการณทํางาน/การสอน นอยกวาหรือเทากับ 5 ป รอยละ  47.4 รองลงมา มากกวา 
16 ปข้ึนไป รอยละ 29.8 และ 6-15 ป รอยละ 22.8 ตามลําดับ อาจารยมากกวาครึ่งที่มีประสบการณใน
การทํางาน/การสอน มากกวา 16 ปข้ึนไป รอยละ 57.7 สําหรับนักวิจัยสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน/
การสอนนอยกวาหรือเทากับ 5 ป รอยละ 67.7 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเขารวมฝกอบรมการเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 64.9 มีเพียงรอยละ 35.1 ท่ีเคยเขารับการฝกอบรม อาจารยเคย
เขารวมฝกอบรมการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มากกวานักวิจัย อาจารย รอยละ 46.2 
และนักวิจัย รอยละ 25.8   

ในชวง 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2555-2559) กลุมตัวอยางไดสงผลงานวิชาการลงตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ รอยละ 43.9 โดยสงผลงานจํานวน 1-2 บทความ รอยละ 31.6 มีเพียงรอยละ 12.3 เทาน้ัน ท่ีสงผลงาน
ไปตีพิมพมากกวา 3 บทความข้ึนไป จํานวนผลงานท่ีสงไปตีพิมพของอาจารย อยูระหวาง 1-2 บทความ มากท่ีสุด 
(รอยละ 57.7) สําหรับนักวิจัยสวนใหญยังไมมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานชาติ (รอยละ 90.3)  (ตารางท่ี 1) 
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ  

การวิเคราะหความสัมพันธดวยไคสแควร (Chi-Square Test) ระหวาง ปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพ
ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีพบความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จ สถานะการทํางาน และ
ประสบการณในการทํางาน/การสอน โดยพบความสัมพันธดังน้ี (ตารางท่ี 2)  

อายุ: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.0 อายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนรอยละของความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติก็เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน พบวา คนรุน Baby Boomer (อายุมากกวา 53 ปข้ึนไป) มีการสงผลงาน
วิชาการตพิีมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 76.9 รองลงมารุน Generation X (อายุ 38-52 ป) รอยละ 56.3 
และ รุน Generation Y (นอยกวาหรือเทากับ 37 ป) รอยละ 21.4 ตามลําดับ   
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ปจจยัที่เอือ้ตอการตีพมิพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 

การศึกษา: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.001 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.9 พบวา ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีการสงผลงานวิชาการ
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 84.6 สําหรับผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี มีรอยละ 
9.7 เทาน้ัน  

สถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จ: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.001 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.9 พบวา ผู ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันจาก
ตางประเทศ มีการสงผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 77.8 สําหรับผูท่ีจบการศึกษาจาก
สถาบันในประเทศ มรีอยละ 28.2 

สถานะทํางาน: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.001 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.9 พบวา อาจารยมีการสงผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ รอยละ 84.6 สําหรับนักวิจัย มีรอยละ 9.7  

ประสบการณในการทํางาน/การสอน: มีความสัมพันธตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.001 ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99.9 พบวา ผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน/
การสอน มากกวา 16 ปข้ึนไป มีการสงผลงานวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 76.5 สําหรับผูท่ีมี
ประสบการณในการทํางาน /การสอน 6-15 ป มีรอยละ 53.8 และผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน/การสอน นอยกวา
หรือเทากับ 5 ป มีรอยละ 18.5   

 
ตารางท่ี 1 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลท่ัวไป (N=57) 

ปจจัย 
ประเภทบุคลากร 

รวม 
อาจารย นักวิจัย 

เพศ       
   ชาย 23.1 22.6 22.8 
   หญิง 76.9 77.4 77.2 
อาย ุ 

      นอยกวาหรือเทากับ 37 ป (Generation Y) 19.2 74.2 49.1 
   อายุ 38-52 ป (Generation X) 34.6 22.6 28.1 
   มากกวา 53 ปขึ้นไป (Baby Boomer) 46.2 3.2 22.8 
ระดับการศึกษา 

      ปริญญาตรี 0.0 29.0 15.8 
   ปริญญาโท 0.0 71.0 38.6 
   ปริญญาเอก 100.0 0.0 45.6 
สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก 

      สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 42.3 90.3 68.4 
   สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ 57.7 9.7 31.6 
ประสบการณในการทํางาน/การสอน 

      นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 23.1 67.7 47.4 
   6-15 ป 19.2 25.8 22.8 
   มากกวา 16 ปขึ้นไป 57.7 6.5 29.8 
การเขารวมฝกอบรมการเขียนบทความ 

      ไมเคย 53.8 74.2 64.9 
   เคย 46.2 25.8 35.1 
การตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาต ิ     
   ไมไดตีพิมพ 15.4 90.3 56.1 
   ตีพิมพ 84.6 9.7 43.9 
จํานวนผลงานที่ไดตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ     
   ไมม ี 15.4 90.3 56.1 
   1-2 บทความ 57.7 9.7 31.6 
   มากกวา 3 บทความขึ้นไป 26.9 0.0 12.3 
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ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ
ระหวางป พ.ศ. 2555 -2559  (N=57)  

ประเภท ปจจัย 
รอยละของการตีพิมพ Pearson 

Chi-Square 
P-value 

ไมไดตีพิมพ ตีพิมพ 
เพศ 
  

ชาย 46.2 53.8 0.682 0.409 
หญิง 59.1 40.9 

  อายุ  
  
  

นอยกวาหรือเทากับ 37 ป (Generation Y) 78.6 21.4 12.491 0.002** 
อาย ุ38-52 ป (Generation X) 43.8 56.3   
มากกวา 53 ปขึ้นไป (Baby Boomer) 23.1 76.9   

ระดับการศึกษา 
  

ปริญญาตรี/ปริญญาโท 90.3 9.7 32.250 0.000*** 
ปริญญาเอก 15.4 84.6 

  สําเร็จการศึกษา
สูงสุดจาก 

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 71.8 28.2 12.292 0.000*** 
สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ 22.2 77.8   

สถานะการทํางาน 
  

อาจารย 15.4 84.6 32.250 0.000*** 
นักวิจัย 90.3 9.7 

  ประสบการณในการ
ทํางาน/การสอน 

นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 81.5 18.5 14.911 0.001*** 
6-15 ป 46.2 53.8 

  มากกวา 16 ปขึ้นไป 23.5 76.5 
  การเขารวมฝกอบรม

การเขียนบทความ  
ไมเคย 64.9 35.1 3.260 0.071 
เคย 40.0 60.0 

  ** นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01,  ***นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 

 
3. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางถึงปจจัยตางๆ ท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติระหวางป พ.ศ. 2555-2559 แบงออกเปน ดานภาษาตางประเทศ การสนับสนุนจาก
หนวยงาน ประเภทของงานวิจัย ดานการเลือกวารสาร และดานเวลา กลุมตัวอยางสะทอนความคิดเห็น 
(ตารางท่ี 3) ดังน้ี 

ดานภาษาตางประเทศ: อาจารย และนักวิจัย เห็นดวยวา ความรูและทักษะภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญตอการเขียนผลงานวิชาการ โดยเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันใน
ตางประเทศทําใหมีทักษะและมีความสามารถในการใชภาษา เห็นดวยอยูในระดับมาก สําหรับความคิดเห็นท่ีวา 
การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศไทยทําใหขาดทักษะและมีอุปสรรค อาจารยเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
สวนนักวิจัยเห็นดวยอยูในระดับมาก  

 การสนับสนุนจากหนวยงาน: หนวยงานควรสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ อาจารย และนักวิจัยเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด การขาดท่ีปรึกษาเมื่อมีปญหาในการเขียนผลงาน
วิชาการภาษาตางประเทศ อาจารยเห็นดวยในระดับปานกลาง นักวิจัยเห็นดวยในระดับมาก  

ประเภทของงานวิจัย: อาจารย และนักวิจัย เห็นดวยวาประเภทของงานวิจัยมีผลตอการพิจารณา
คัดเลือก โดยเห็นดวยอยูในระดับมาก เชนเดียวกันกับเหตุผลท่ีวา ผลงานวิจัยประยุกต/งานวิจัยพัฒนา จะไดรับ
การคัดเลือกเพ่ือลงตีพิมพมากกวา ท้ังอาจารยและนักวิจัย เห็นดวยอยูในระดับมาก  

ดานการเลือกวารสาร: ความมีช่ือเสียงของวารสาร และวารสารท่ีมีคา Impact Factor สูง มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกสงผลงานไปตีพิมพ อาจารยและนักวิจัย เห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับอัตราคาใชจาย
ในการตีพิมพผลงานก็มีผลตอการตัดสินใจเลือกวารสารท่ีจะสงผลงาน อาจารยเห็นดวยในระดับปานกลาง สวน
นักวิจัยเห็นดวยอยูในระดับมาก 

ดานเวลา: ภาระงานประจํามีมาก ทําใหไมมีเวลาเขียนผลงาน อาจารย และนักวิจัย เห็นดวยอยูใน
ระดับมาก 
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ปจจยัที่เอือ้ตอการตีพมิพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 

ตารางท่ี 3 ปจจัยท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาต ิระหวางป พ.ศ. 2555-2559 (N=57)  

ปจจัย 
อาจารย นักวิจัย รวม 

𝑋𝑋� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
𝑋𝑋� S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานภาษาตางประเทศ                   
1) การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันใน 
    ตางประเทศทําใหมีทักษะและมี

ความสามารถในการใชภาษา 

3.6 0.898 มาก 3.6 1.170 มาก 3.6 1.046 มาก 

2) การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศ
ไทยทําใหขาดทักษะและมีอุปสรรค 

2.9 0.909 ปานกลาง 3.4 1.089 มาก 3.2 1.037 ปานกลาง 

3) ความรูและทักษะภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญตอการเขียนผลงานวิชาการ 

4.3 0.951 มากที่สุด 4.5 0.568 มากที่สุด 4.4 0.776 มากที่สุด 

การสนับสนุนจากหนวยงาน          
1) หนวยงานควรสนับสนุนคาใชจายใน 
    การตีพิมพผลงานในวารสารระดับ

นานาชาติ 

4.3 0.981 มากที่สุด 4.3 0.739 มากที่สุด 4.3 0.851 มากที่สุด 

2) ขาดที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาในการเขียน
ผลงานวิชาการภาษาตางประเทศ 

2.9 1.177 ปานกลาง 3.5 1.121 มาก 3.2 1.172 ปานกลาง 

ประเภทของงานวิจัย 
1) ประเภทของงานวิจัยมีผลตอการพิจารณา

คัดเลือก 
3.9 0.993 มาก 4.1 0.772 มาก 4.0 0.876 มาก 

2) ผลงานวิจัยประยุกต/งานวิจัยพัฒนาจะ
ไดรับการคัดเลือกในเพื่อลงตีพิมพมากกวา 

3.5 0.948 มาก 3.9 0.700 มาก 3.7 0.835 มาก 

ดานการเลือกวารสาร 
1) ความมีชื่อเสียงของวารสารมีผลตอ       

การตัดสินใจเลือกสงผลงานไปตีพิมพ 
4.3 0.724 มากที่สุด 4.4 0.558 มากที่สุด 4.3 0.636 มากที่สุด 

2) วารสารที่มีคา Impact Factor สูง มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกสงผลงานไปตีพิมพ 

4.3 0.919 มากที่สุด 4.3 0.748 มากที่สุด 4.3 0.823 มากที่สุด 

3) อัตราคาใชจายที่ตางกันในการตีพิมพผลงานมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกวารสารที่จะสงผลงาน 

3.3 1.079 ปานกลาง 3.6 0.919 มาก 3.5 1.001 มาก 

ดานเวลา 
1) ภาระงานประจํามีมาก ทําใหไมมีเวลา 
   เขียนผลงาน 

4.1 1.093 มาก 3.9 0.991 มาก 4.0 1.034 มาก 

  
4. ปญหาและขอเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหเน้ือหาท่ีไดจากขอคําถามปลายเปด พบวา ปญหาหลักท่ีสําคัญของการสงผลงาน
วิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ คือ ขอจํากัดเรื่องของภาษาท่ีใชในการเขียนบทความ วารสารท่ีมี
ช่ือเสียงและมีคา Impact factor ท่ีสูง จะใหเวลาในการพิจารณาคอนขางยาวนาน รวมถึงการปรับแกบทความ
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิประจําวารสาร ซึ่งเปนข้ันตอนท่ียากในการปรับแกบทความใหม ใหเปนไปตาม
ความตองการของผูทรงคุณวุฒิประจําวารสารน้ัน ประเด็นการบริหารจัดการเวลา เน่ืองจากมีภารกิจจํานวนมาก 
ไมวาจะเปนในเรื่องของการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเปนภาระกิจหลักท่ีสถาบันการศึกษาสวนใหญ
จะตองดําเนินการ จึงทําใหไมสามารถจัดการเวลาในการเขียนบทความท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติได  นอกจากน้ีการหาวารสารท่ีเหมาะสมกับบทความท่ีเขียนคอนขางยาก เน่ืองจากรูจักวารสาร
ท่ีไมหลากหลาย 
 กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงชองทางในการสนับสนุนให อาจารย และนักวิจัยผลิตผลงาน
วิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยจัดใหมีกิจกรรมอบรมการเขียนงานวิชาการอยางตอเน่ือง เพ่ือ
เปนการชวยกระตุนใหสรางผลงาน เชน กิจกรรม Writing club เปนกิจกรรมท่ีควรสนับสนุนตอไป อาจารยรุนใหม 
รุนกลาง ควรไดรับโอกาสในการจัด week เบรก เพ่ือการเขียนบทความ เชน กิจกรรม a week for write club 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 64 - 73  เรวดี สุวรรณนพเกา และ ภคพร พุทธโกษา  

ใหทุกคนไดไปเขาคายเขียนงานรวมกัน 1 สัปดาห โดย วางแผนลวงหนาใหทุกคนมีจะตองมีบทความออกมา
อยางนอยคนละ 1 ช้ิน นอกจากน้ีการมนีโยบายในการสงเสริมใหบุคลากรสามารถเขารวมเรียนรูและการฝกอบรม
ในตางประเทศ ในระยะเวลา 4-6 เดือน ยอมสามารถพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ อันเปนปจจัยพ้ืนฐาน
ในการเขียนงานในระดับนานาชาติไดอยางยั่งยืน  

การสนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีม หรือรวมกันเขียนบทความอยางนอย 2 คนตอ 1 บทความ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีงานเขียนรวมกับอาจารยชาวตางประเทศท่ีมีประสบการณดานการเขียนบทความ หรือ
การมีพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณในการเขียนบทความระดับนานาชาติคอยใหคําปรึกษา จะชวยทําใหงานเขียน
ออกมามีคุณภาพ นอกจากน้ีควรมีผู เช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศประจําของสถาบันฯ เพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจสอบ แกไข และเปนท่ีปรึกษาใหแกผูท่ีตองการเขียนบทความ โดยไมตองจางชาวตางประเทศจากที่อื่น
มาตรวจสอบแกไขเรื่องของภาษา 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาน้ี ไดขอคนพบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร
ระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อายุ ระดับการศึกษา แหลงการศึกษาท่ีจบ สถานะการทํางาน 
ประสบการณในการทํางาน/การสอน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา เมื่อมีอายุ และประสบการณในการทํางาน/
การสอนท่ีมากข้ึน ความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติก็เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน 
เชนเดียวกันกับการศึกษาท่ีสูงข้ึนยอมผานกระบวนการคิด วิเคราะหท่ีเปนระบบมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ี
จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ถือไดวา ผานการฝกฝนในการทําวิจัยในสาขาเฉพาะดานมาอยางดีและสวนใหญ
มีประสบการณตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมาแลว เน่ืองจากเปนขอกําหนดวา ผลงานหรือสวนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ผูประเมิน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) สิ่งท่ีตามมาก็คือผูท่ีจบปริญญาเอกจึงสามารถสรางผลงานวิจัยท่ีมีความ
ลึกซึ้งและมีคุณภาพไดดีกวาผูท่ีจบระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี ดังน้ันจึงเห็นไดวาในมหาวิทยาลัยท่ีมีสัดสวน
อาจารยหรือนักวิจัยท่ีจบปริญญาเอกมากกวาระดับอ่ืนๆ จะมีผลงานวิจัยออกมามากกวาและมีผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติสูงกวาดวยเชนกัน (กรธัช, 2561) ผลการวิจัยในครั้งน้ีก็พบเชนกันวา ผูท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มากกวาผูท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาตรี  

ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สงผลงานวิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมากกวา
ผูสําเร็จการศึกษาภายในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชโรชีนีย และประภาพันธ (2551) ท่ีได
ทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารยและ
นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท้ังน้ีเหตุผลท่ีผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สงผลงาน
วิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมากกวา อาจเปนเพราะการศึกษาจากตางประเทศท่ีมีการใช
ภาษาอังกฤษในการศึกษาเลาเรียน ยอมมีความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษดีกวาผูท่ีจบการศึกษาในประเทศไทย 
จึงทําใหมีศักยภาพในการเขียนผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับและไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

สถานะการทํางาน ผูท่ีเปนอาจารยมีการสงผลงานวิชาการไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มากกวา
นักวิจัยสถาบันฯ /นักวิจัยโครงการ อาจเปนเพราะอาจารยจําเปนตองมีบทบาทและหนาท่ีทางวิชาการ ท่ีจะตอง
ศึกษาและพัฒนาความรูทางวิชาการใหเห็นอยางเดนชัด (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ดังน้ันอาจเปนสาเหตุท่ีทําให
อาจารยตองมีการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพรความรู และศักยภาพของตนเอง มากกวากลุมนักวิจัย
สถาบันฯ หรอืนักวิจัยโครงการ บวกกับมาตรฐานในการขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของอาจารย จําเปนตองมี
การเขียนผลงานทางวิชาการ ท่ีมีการกําหนดเผยแพรตีพิมพผลงานทางวิชาการอยางเดนชัด และมีความเปนสากล  

นอกจากน้ี เมื่อทําการวิเคราะหถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาต ิพบวา ปจจัยดานความรูและทักษะภาษาตางประเทศ ความมีช่ือเสียงของวารสารและวารสารท่ีมีคา 
Impact Factor ท่ีสูง รวมถึงการสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานจากหนวยงาน ปจจัยเหลาน้ี อาจารย 
และนักวิจัย ใหความเห็นวา มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจกลาวไดวา ความรูและทักษะ
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ปจจยัที่เอือ้ตอการตีพมิพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 

ภาษาตางประเทศมีความสําคัญตอการเขียนผลงานวิชาการ ดวยการตีพิมพบทความวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติน้ัน จะตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ันการมีความรูและทักษะภาษาตางประเทศ จึงมีความสําคัญ
ตอการเขียนผลงานวิชาการ สอดคลองกับการศึกษาของ ลัคนา (2558) ไดทําการศึกษาถึงแนวทางการสงเสริม
การตีพิมพบทความวิจัยในวารสารของอาจารยและนักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ความรูและ
ทักษะภาษาตางประเทศมีความสําคัญตอการเขียนบทความวิจัยเชนกัน นอกจากเรื่องของภาษาตางประเทศแลว 
การเลือกวารสารก็มีสวนสําคัญในการสงผลงานไปตีพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งวารสารท่ีมีช่ือเสียงและมีคา 
Impact Factor ท่ีสูง ถึงแมวารสารดังกลาวจะมีขอกําหนดในการตีพิมพท่ีคอนขางจะยุงยาก แตการไดตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีความนาเช่ือถือ ก็เปนการยืนยันไดวา บทความน้ันเปนบทความท่ีมี
คุณภาพ จะมีผูนําไปอางอิงหรือนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการนําไปอางอิงในวารสารท่ีมีการประเมิน
คุณภาพบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

การตีพิมพบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีความนาเช่ือถือน้ัน บางแหงอาจจะตองเสีย
คาใชจายในการลงตีพิมพบทความคอนขางสูง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสงผลงานวิชาการไปลงตีพิมพของอาจารย 
และนักวิจัย การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานถือเปนอีกชองทางหน่ึงในการสนับสนุนใหอาจารย และ
นักวิจัยมีแรงผลักดันในการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งปจจุบันสถาบันฯ ก็ไดมี
กลไกในการสนับสนุนคาใชจายในการลงตีพิมพบทความวิชาการเชนกัน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2558)
สอดคลองกับงานวิจัยของลัคนา (2558) ท่ีไดศึกษาแนวทางสงเสริมการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารของ
คณาจารย และนักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการสรางระบบสนับสนุน
ใหทุนสําหรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย 
ขอเสนอแนะ 
 ขอคนพบจากผลการวิจัยสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอสถาบันฯ ในการสงเสริม
ใหอาจารย และนักวิจัย ผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. จัดใหมีหนวยตรวจสอบบทความ โดยมีผูเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศ มาชวยตรวจสอบ 
ขัดเกลา แกไขสํานวนและการใชภาษาในบทความ  

2. จัดอบรมใหความรูเรื่องการหาแหลงตีพิมพ โดยเฉพาะอาจารยท่ีบรรจุใหม และนักวิจัย ท่ียังมี
ประสบการณนอยในดานการตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดทํา
ฐานขอมูลวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกวารสารใน
การสงบทความเพ่ือตีพิมพ  

3. สนับสนุนใหมีกิจกรรม เพ่ือเปนกลไกสงเสริมในเรื่องตีพิมพผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง เชน
กิจกรรม Writing club  จัดทุกวันพุธชวงบาย เดือนละ 2 ครั้ง เปนเวทีวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น
ในกลุมอาจารย นักวิจัย และเจาหนาท่ีฝายสนับสนุน โดยเชิญผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณของสถาบันฯ ท่ีไดรับ
การตีพิมพมาพูดคุยและบอกเลาถึงประสบการณในการเขียนบทความวิชาการ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 
2561ข.)   

4. อาจารยรุนใหม รุนกลาง และนักวิจัย ควรไดรับโอกาสในการจัด week เบรก เพ่ือการเขียน
บทความ เชน กิจกรรม a week for write club โดยจัดใหมีกิจกรรมเขาคายเขียนงานรวมกัน 1 สัปดาห ใหทุกคน
ไดไปเขาคายรวมกัน โดยจัดเปนแผนงาน วางแผนลวงหนาใหทุกคนมีผลงานออกมาอยางนอยคนละ 1 ช้ิน 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี กลุมตัวอยางคือ อาจารย และนักวิจัย จํานวน 57 คน พบวา ในชวง 5 ปท่ีผานมา 
(พ.ศ. 2555-2559) กลุมตัวอยางไดสงผลงานวิชาการลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ รอยละ 43.9 โดย
สงผลงานจํานวน 1-2 บทความ รอยละ 31.6 มีเพียงรอยละ 12.3 เทาน้ัน ท่ีสงผลงานไปตีพิมพมากกวา 
3 บทความข้ึนไป เมื่อทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตีพิมพผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาต ิระหวางป พ.ศ. 2555-2559 ดวยไคสแควร (Chi-Square) พบวา อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน/การสอน แหลงการศึกษาท่ีสําเร็จ สถานการณทํางาน มีความสัมพันธตอการตีพิมพ
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 64 - 73  เรวดี สุวรรณนพเกา และ ภคพร พุทธโกษา  

ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อทําการวิเคราะหถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เอ้ือตอการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ พบวา อาจารย และนักวิจัย ใหความเห็นตรงกันวา 
ความรูและทักษะภาษาตางประเทศ การสนับสนุนคาใชจายจากหนวยงานในการตีพิมพ ความมีช่ือเสียงของ
วารสาร และ วารสารท่ีมีคา Impact Factor ท่ีสูง มีความสําคัญตอการสงผลงานตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ ในระดับมากท่ีสุด ปญหาหลักท่ีสําคัญของการสงผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
คือ ขอจํากัดเรื่องของภาษาท่ีใชในการเขียนบทความ รวมถึงการหาวารสารท่ีเหมาะสมกับบทความท่ีเขียน
คอนขางยาก เน่ืองจากรูจักวารสารท่ีไมหลากหลาย สถาบันฯ ควรจัดใหมีหนวยตรวจสอบบทความ โดยมี
ผูเช่ียวชาญทางดานภาษาตางประเทศ มาชวยตรวจสอบ ขัดเกลา แกไขสํานวนและการใชภาษาในบทความ จัด
อบรมใหความรูเรื่องการหาแหลงตีพิมพ รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล และสนับสนุนใหมีกิจกรรมเพ่ือเปนกลไกสงเสริมในเรื่องตีพิมพผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง  
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Innovation for Instructional Media in Flexible UHF Digital Antenna  

 
ธีรพงษ  ประทุมศิริ1* 

Teerapong Pratumsiri1  

 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคในการนําวัสดุท่ีมีความออนตัวมาสรางสายอากาศแทนทองแดงหรืออลูมิเนียมจะเปน
นวัตกรรมใหมสําหรับเพ่ือนําสายอากาศไปติดตั้งใชงานไดกับทุกสภาพพ้ืนผิว งานวิจัยมุงเนนการออกแบบ
สายอากาศความถ่ีสูงยาน  ยู เอช เอฟ 510-790 เมกะเฮิรตซสําหรับรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน 
สายอากาศถูกจําลองการออกแบบดวยโปรแกรม CST MWS ลงบนแผนโพลีไอมายด ขนาดเล็ก ความหนา 0.3 
มิลลิเมตร มีเสนลายวงจรสายอากาศแบบขดวกวน ออกแบบคาพารามเิตอรใหไดสายอากาศมีคาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
สายอากาศถูกนําไปวัดและทดสอบผลคาพารามิเตอร 4 ขั้นตอน เพื่อหาคาอัตราสวนการสะทอนกลับ 
คาคุณสมบัติเฉพาะของสายอากาศ คาเกณฑอัตราขยาย คาระดับความแรงชองสัญญาณ คาอัตราสวนสัญญาณ
ตอสัญญาณรบกวน รูปแบบการแพรกระจายคลื่น สายอากาศใชงานรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ผลงานวิจัยท่ีเปนนวัตกรรมน้ีเปนการนําวัสดุชนิดใหมท่ีมีความออนตัว บิดโคงงอไดสามารถติดตั้ง
ใชงานไดกับทุกสภาพพ้ืนผิว เชนแผนกระจกผนังอาคารสํานักงานหรือกระจกรถยนต สายอากาศน้ีถูกพัฒนาตอ
ยอดสรางเปนสวนหน่ึงของคูมือประกอบการทดลองวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศรองรับแพรสัญญาณ
ภาพโทรทัศนระบบดจิิทัลแทนระบบแอนะล็อกเดิมเปรียบเทียบกับสายอากาศแบบเดิมสําหรับการเรียนของนิสิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนวัตกรรมใหมดานคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา งานวิจัยน้ีจึงเปน
สวนหน่ึงในรูปแบบพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
คําสําคัญ: นวัตกรรม โทรทัศนดิจิทัลภาคพ้ืนดิน  สายอากาศไมโครสตริปชนิดออน สายอากาศโพลีไอมายด 
 

Abstract 
The purpose of using flexible material to invent an antenna instead of using copper or 

aluminum materials is a new innovation of antenna. With its flexible characteristics, it would be 
suitable to install with all kinds of surface and material. This research was conducted to design 
UHF antenna in the range of 510-790 MHz for terrestrial digital TV reception. The antenna is 
designed by a CST MWS program and its structure composed of meaner line, functioned as a 
radiating element, printed on a polyimide film. It is thin film only 0.3 mm, highly flexible, and 
very lightweight. In the construction process, the parameters were designed at its best function 
to create the most effective antenna. The prototype antenna was tested by 4 methods of 
measurement. The results showed the return loss, characteristic impedance, the maximum gain, 
the channel power, carrier to noise ratio, with the omni-directional pattern. The innovation 
antenna implement on mirror and wild shield receives digital TV signal . And for the educational 
application, this research is now revised and developed to use as lab manual of antenna for the students 
of the Department of Electrical Engineering to support learning, testing, and measurement 
of the electromagnetic parameters in the communication laboratory experiment. This is a development of 
routine to a research programme. 
Keywords: innovation, digital television,  flexible antenna,  polyimide antenna 
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บทนํา 
ประเทศไทยเปลี่ยนผานการแพรสัญญาณภาพโทรทัศนภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกเปนระบบ

ดิจิทัลเมื่อป พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กสทช.) ทําหนาท่ีดําเนินการในการเปลี่ยนผานและกํากับดูแลชองโทรทัศนรายการดิจิทัล ปจจุบันมีจํานวน 28 
ชองรายการ ประกอบดวยชองรายการความคมชัดสูง High Definition : HD จํานวน 10 ชองรายการและชอง
รายการความคมชัดมาตรฐาน SD จํานวน 18 ชองรายการ (Pratumsiri and Janpugdee, 2015) อุปกรณท่ี
จําเปนในการรับชมรายการโทรทัศน ประกอบดวย 2 อยางท่ีสําคัญ คือกลองแปลงสัญญาณ Set top Box และ
สายอากาศ  (Constantine ,1997) แตเครื่องรับโทรทัศนรุนใหมในปจจุบันกลองแปลงสัญญาณจะถูกติดตั้งไวใน
ตัวเครื่องรับพรอมใชงานมาจากโรงงานผูผลิตเรียบรอยแลวแตสําหรับสายอากาศน้ันผูบริโภคยังคงตองซื้อมา
ติดตั้งเพื่อการรับชม สายอากาศแบงตามโครงสรางออกเปน 2 ชนิด ไดแก 1) สายอากาศภายนอกอาคาร เชน 
เสากางปลา นับเปนสายอากาศท่ีมีอัตราขยายสูงแตการติดตั้งใชงานยุงยาก เน่ืองจากตองติดตั้งไวภายนอก
อาคาร เชน บนหลังคาบาน ตองมีความแข็งแรง ตองปรับทิศทางหันหาสถานีสงสัญญาณ ทําใหเสียคาใชจายสูง 
สําหรับผูพักอาศัยในอาคารชุดจะไมไดรับอนุญาตใหติดตั้ง 2) สายอากาศภายในอาคารหรือเสาหนวดกุงจึงเปน
ทางเลือก แตเครื่องรับโทรทัศนในปจจุบันท่ีมีโครงสรางจอแบน LED TV ถูกออกแบบสําหรับติดตั้งยึดติดกับผนัง
หอง สายอากาศหนวดกุงจึงไมมีท่ีตั้งวางท่ีเหมาะสม งานวิจัยน้ีมุงเนนการออกแบบและสรางสายอากาศภายใน
อาคารขนาดเล็กชนิดท่ีโคงบิดงอไดเพ่ือใชงานแทนสายอากาศกางปลาหรือหนวดกุง สายอากาศจากงานวิจัยน้ี
สรางดวยวัสดุชนิดออน โพลีไอมายดท่ีบางสามารถโคงบิดงอไดจึงนับไดวาเปนนวัตกรรมใหมของสายอากาศท่ี
เหมาะสําหรับติดตั้งใชงานกับทุกสภาพพ้ืนผิว เชน ผนังกระจกอาคารสํานักงาน เครื่องรับโทรทัศนแบบจอโคง 
ติดตั้งใชงานกับกระจกรถยนต 

ประเทศไทยและกลุมอาเซียนมีมติใชมาตรฐานการแพรสัญญาณภาพระบบยุโรป Digital Video 
Broadcast : DVB-T2 (Water Fisher, 2009) กําหนดให Bandwidth กวาง 8 MHz ตอ 1 ชอง Multiplex 
(MUX) การบีบอัดสัญญาณ MPEG-4/AVC H.264 สามารถสงได 6-12 ชองรายการระดับคุณภาพสัญญาณ 
Standard Definition : SD และ High Definition : HD ข้ึนอยูท่ีการบีบอัดสัญญาณ คามาตรฐานกําหนดใหทํา
การสงคา Fast Fourier Transform 16 kHz, คา Constellation 64 QAM, คา Code rate 3/5 และคา 
Guard Interval 19/128 

ปจจุบันวัสดุท่ีนํามาสรางสายอากาศในเชิงพาณิชยสวนใหญจะผลิตดวยวัสดุอลูมิเนียม เหตุผลหลักคือ 
นํ้าหนักเบา ไมเปนสนิม ราคาถูก ถึงแมคาความนําไฟฟาจะต่ํากวาวัสดุเงินหรือทองแดง สําหรับสายอากาศไมโครสตริป
ท่ีนิยมสรางใชงานกันจะสรางบนแผนปริ๊น PCB FR-4 ความหนา 1.6 มิลลิเมตร (Pratumsiri and Janpugdee, 
2017) คุณสมบัติของแผนโพลีไอมายดทนความรอนและอุณหภูมิไดดีซึ่งวัสดุน้ีถูกนําไปใชเปนสวนประกอบของ
ตัวดาวเทียม มีความออนตัว มีความเหน่ียวนําไฟฟาสูง งานวิจัยน้ีจึงเลือกใชวัสดุโพลีไอมายดท่ีมีความหนา 0.3 
มิลลิเมตร แผนวัสดุ Flexible Print Circuit (FPC) เปนท่ีนิยมสําหรับใชกับคอมพิวเตอรโนตบุกท่ีเช่ือมตอ
ระหวางจอ LCD กับสวนท่ีเปน CPU ท่ีออกแบบสําหรับใหพับไดหรือถูกนําไปใชงานกับจุดหมุนของแขนกล
ตางๆ หรือใชเปนสวนประกอบของตัวดาวเทียม การออกแบบเสนลายวงจรเปนสายอากาศลงบนแผน Flexible 
Kapton Polyimide (Water Fisher, 2009) เปนวัสดุสําหรับผลิตแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสชนิดออนมีคุณสมบัติ
ทนอุณหภูมิไดกวางมากคือ –73 ถึง 400ºC จึงทําใหทนแรงดันไฟฟาไดสูง ทนตอ Corona discharge หรือรังสี
ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดไอออน อันจะเปนผลทําใหสูญเสียสภาพความเปนฉนวนไฟฟาเมื่อแรงดันไฟฟาถึงคา
วิกฤต วัสดุน้ีจึงเหมาะสําหรับนํามาผลิตแผงวงจรทางไฟฟา โครงสรางของแผนวัสดุโพลีไอมายดท่ีนํามาสราง
สายอากาศ ประกอบดวย 5 ช้ัน ดังภาพท่ี 1 

จําลองการออกแบบโดยใชโปรแกรม CST MWS ออกแบบและจําลองการทํางานของสายอากาศลง
บนแผน Polyimide ความหนา 0.3 มิลลิเมตร โดยพิจารณาจากคาอัตราการสะทอนกลับ (Return loss) เปน
คุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีสําคัญในการกําหนดแถบความถ่ีของสายอากาศ  ซึ่งผลการวิเคราะหสายอากาศท่ี
ออกแบบดวยโปรแกรม ไดคา Return loss ดังสมการท่ี (1) 

 75 
 



นวัตกรรมส่ือการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนความถี่สูงยาน ยู เอช เอฟ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงแผนโพลีไอมายด 5 ช้ัน 
 

 
 

 
………………….(1) 

 
 เมื่อ 𝑅𝑅    =  คาความตานทานการกระจายคลื่น 
  𝑍𝑍0   =   คาคุณสมบัติเฉพาะของสายอากาศ 
  𝑗𝑗𝑗𝑗    =   คากําลังคลื่นเชิงซอน 
  

 สายอากาศมีลักษณะเปนเสนลายเสนวงจรขดวกวนทําใหไดคาความเหน่ียวนําคลื่นไฟฟาสูงสุด 
(Resonant) เปนคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ตามภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 สายอากาศตนแบบท่ีสรางบนแผน Polyimide 
 

การเปลี่ยนผานระบบการแพรสัญญาณภาพของโทรทัศนจากแอนะล็อกเปนดิจิทัล (Water Fisher, 
2009) เรื่องมาตรฐานโทรทัศนระบบยุโรป DVB-T2 ทําใหการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีจึงตองผนวกกันระหวาง
วิชาดาน Electromagnetic Wave และดาน Digital Communication เน่ืองจากคาพารามิเตอรท่ีมีความ
แตกตางกัน ผูเรียนจึงตองมีความรูใหครอบคลุมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใชเครื่องมือวัดเฉพาะทางเชน 
Network Analyzer, Spectrum Analyzer, Field Strength Meterและเครื่องมือวัดอ่ืนๆมุงสูภาคปฏิบัติการ
เพ่ือใหผูเรียนเห็นรูปสัญญาณจากของจริงท่ีแสดงผานเครื่องวัดแบบ Learning by Doing  เพราะความรูเหลาน้ี
เปนวิชาท่ีผูเรียนตองนําไปสอบเทียบเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทางดานวิศวกรรมไฟฟา
สื่อสารของสภาวิศวกรหลังสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วท่ีผูเรียนตองมีความรู
และเขาใจความแตกตางกันของสเปกตรัมสัญญาณคลื่นระบบแอนะล็อกและระบบดิจิทัล แสดงดังภาพท่ี 3 

 

  
ภาพท่ี 3 สเปกตรัมสัญญาณระบบ Analog (A), สเปกตรัมสัญญาณระบบ Digital (B) 
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การนําผลงานวิจัยท่ีประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูง มาถายทอดองคความรูเปนอีกชองทาง
หน่ึงในฐานะครูผูสอน คือการถอดบทเรียนใหมีความทันสมัยกาวทันเทคโนโลยีออกมาเปนคูมือประกอบการ
เรียนการสอนสูผูเรียน เปนการถายทอดองคความรูท่ีถองแทจากประสบการณตรงจากผลงานท่ีสรางข้ึนตาม
หลักทฤษฎีท่ีผาน การวิเคราะหผลถูกตองตามหลักวิชาการ สายอากาศตนแบบน้ีจะเปนสวนหน่ึงท่ีถูกนํามาให
ผูเรียนไดทําการทดลองคํานวณหาคาพารามิเตอรท่ีสําคัญจากน้ันนําไปติดตั้ง วัดผลท้ังในหองเรียนและวัดใน
ภาคสนามกอนท่ีจะนําผลมาวิเคราะห สรุปเพ่ือจัดทํารายงานสง สายอากาศท่ีถูกพัฒนาข้ึนน้ีนอกจากนํามาใช
ประกอบการเรียนและทําใหเปนการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑจากตางประเทศท่ีมีราคาสูง 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือวัดและทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศชนิดออนยานความถ่ี       

ยู เอช เอฟ สําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล 
2. เพ่ือสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมสายอากาศ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การวัดและการทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนความถี่สูงยาน ยู เอช เอฟ 
โดยการวัดและทดสอบสายอากาศชนิดออนยานความถ่ี ยู เอช เอฟ สําหรับโทรทัศนระบบดิจิทัล ดวยเครื่องมือวัด
เฉพาะทางดานคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพ่ือหาคาพารามิเตอรตางๆ ของสายอากาศตนแบบท่ีสรางข้ึนเปรียบเทียบกับผล
การวิเคราะหดวยโปรแกรมการออกแบบ โดยมีข้ันตอนการวัดและทดสอบสายอากาศ 4 ข้ันตอน (ภาพท่ี 4) ไดแก   

ข้ันตอนท่ี 1. การวัดคาพารามิเตอรดวย Network Analyzer ในหองปฏิบัติการวิจัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
(Laboratory Test) ประกอบดวย Return Loss (S11), Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), Input 
Impedance (Z0), Bandwidth (BW) และ Radiation Pattern 

ข้ันตอนท่ี 2. การวัดภาคสนาม (Field Test) ทําการวัดดวย Field Strength Meter ไดแกคา 
Ch.Power, C/N และ MER บนดาดฟาช้ัน 20 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยติดตั้งในรถยนตและวัดในสภาพแวดลอมใชงานจริง  

ข้ันตอนท่ี 3. ติดตั้งในรถยนตวัดขณะรถว่ิงในสภาพแวดลอมท่ีตางกันเพ่ือทดสอบประสิทธ์ิภาพ
สัญญาณในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Drive Test) 

ข้ันตอนท่ี 4. ติดตั้งสายอากาศภายในหองวัดในสภาพแวดลอมใชงานจริง (Indoor Reception Test) 
เพ่ือหาคาระดับสัญญาณใหเปนไปตามคามาตรฐาน (Definition According to Rec., 2013) 

 

  

  
ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการวัดและทดสอบสายอากาศ, การติดตั้งสายอากาศวัดในหองปฏิบัติการวิจัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(A), การติดตั้งสายอากาศวัดภาคสนามบนดาดฟาช้ัน 20 อาคารเจริญวิศวกรรม จุฬาฯ (B), การติดตั้ง
สายอากาศกับ Field Strength Meter ในรถยนตวัดสัญญาณขณะรถว่ิง (C), การติดตั้งสายอากาศ
กับเครื่องรับภายในหองผนังคอนกรีตวัดสภาพแวดลอมการใชงานจริง (D) 

A B 

C D 
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นวัตกรรมส่ือการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนความถี่สูงยาน ยู เอช เอฟ 

2. การนํานวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนความถี่สูงยาน ยู เอช เอฟ สนับสนุน
การเรียนการสอนรายวิชา 2102473 Communication Engineering Lab ในสวนการทดลองหัวขอ 
Antenna Engineering เปนการสรางคูมือประกอบการเรียนวิชาดังกลาว เพ่ือใหผูเรียนไดทดลองวัดผลหา
คาพารามิเตอรเปรียบเทียบกับสายอากาศชนิดอ่ืนๆ โดยผูเรียนสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยอุปกรณ
ประกอบการสอนมีดังน้ี  

- สายอากาศ Standard Dipole, Yagi 5 E, Flexible Ant  1 ชุด 
- Network Analyzer (Agilent)               1 เครื่อง 
- Field Strength Meter (PROMAX HD Ranger+)  1 เครื่อง 
- Rotor Controller (Yeasu-600)    1  ชุด 
- สายนําสัญญาณพรอมหัวตอตางๆ    1 ชุด 

  
ผลการวิจัย 

1. การวัดและการทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศดิจิทัลชนดิออนความถี่สูงยาน ยู เอช เอฟ 
ท่ีทําการวัดดวยเครื่องมือวัดเฉพาะทาง Network Analyzer ซึ่งตองทําการวัดในหองปฏิบัติการวิจัยท่ีปราศจาก
คลื่นรบกวนจากภายนอกเพ่ือหาประสิทธิภาพจากการออกแบบสายอากาศ ดังตารางท่ี 1 โดยคาพารามิเตอร
มาตรฐาน (Water Fisher, 2009) ท่ีทําการวัดดวย Field Strength Meter ไดแกคา Ch.Power เปนการ 
Integral หาคาเฉลี่ยในพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมของ Bandwidth 1 MUX, การวัดคา C/N เปนการวัดคาอัตราสวน
สัญญาณตอสัญญาณรบกวนของ 1MUX, และวัดหาคาผิดพลาด Modulation Error Ratio (MER) ในการผสม
สัญญาณของ Phase กับ Amplitude ใหไดใกลเคียงกับคามาตรฐานตามท่ี International Communication 
Union : ITU กําหนด ผลการวัดแสดงตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวัดคาพารามิเตอรดวย Network Analyzer ในหองปฏิบัติการวิจัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(Laboratory Test) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
Parameters Results Standard 

Return Loss (S11) -33.72 dB -10 dB 
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) 1 : 1.36 1:1 
Input Impedance (Z0) 76 Ω 75 Ω 
Bandwidth (BW) 225 MHz 280 MHz 
Radiation Pattern Omni Directional Omni Directional 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวัดสัญญาณดวย Field Strength Meter ภาคสนาม ติดตั้งในรถยนตและวัดใน

สภาพแวดลอมใชงานจริง 

Parameters 
Ch.Power (dBµV) C/N (dB) MER (dB) 

Results Standard Results Standard Results Standard 
Field Test 69 

      45 
18.9 

     15 
36.6 

      18 Drive Test 68.1 30.4 18.5 
Indoor Reception Test 61 33.7 25.5 

 
2. การนํานวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนความถี่สูงยาน ยู เอช เอฟ สนับสนุน

การเรียนการสอนรายวิชา 2102473 Communication Engineering Lab ในสวนการทดลองหัวขอ 
Antenna Engineering  การสรางคูมือประกอบการทดลองจากผลงานวิจัยท่ีผานการวิเคราะหและประเมินผล
แลวพบวา สายอากาศท่ีออกแบบและสรางมีประสิทธิภาพสูงสามารถใชงานรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัลไดดี 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงไดนําตัวสายอากาศมาพัฒนาเปนสวนหนึ่งของการทดลอง โดยสรางสื ่อ
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(3): 74 - 80  ธีรพงษ  ประทุมศิริ 

ประกอบการเรียนรายวิชา 2102473 Communication Engineering Lab ในสวนการทดลองหัวขอ Antenna 
Engineering เพ่ือใหผูเรียนไดทดลองวัดผลหาคาพารามิเตอรเปรียบเทียบกับสายอากาศชนิดอ่ืนๆ ท่ีใชทํา
การทดลอง เน่ืองจากวิชาคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาเปนวิชาบังคับท่ีผูจบการศึกษาตองนําไปสอบเทียบเพ่ือขอใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมดานไฟฟา ผูเรียนอาจเขาใจการเรียนภาคทฤษฎี สามารถคํานวณหาคาพารามิเตอร
ไดถูกตองแตผูเรียนกลับไมเคยเห็น Spectrum สัญญาณท่ีแทจริง วิชาปฏิบัติการท่ีผูเรียนไดลงมือทดลองวัดเห็น
สัญญาณรูปแบบตางๆ ผานเครื่องมือวัดจึงทําใหผูเรียนเกิดทักษะความเขาใจแกนแทของวิชาน้ีสนับสนุนการเรียน
ภาคทฤษฎี สามารถสรุปการนํานวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนความถ่ีสูงยาน ยู เอช เอฟ 
สนับสนุนการเรียนการสอนไดดังน้ี 
 1) ภาคทฤษฎี  ผูเรียนตอง log in เขาไป Download เอกสารทฤษฎีเบ้ืองตนลวงหนาท่ีผูสอนข้ึนไว
ใน Website Course Ville ของภาควิชาฯ เพ่ือใหเขาใจกอนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre Test) เปนเวลา 
10 นาที กอนลงมือปฏิบัติการทดลอง  

-  คํานวณหาคาความยาวคลื่นท่ีความถ่ีกลางออกแบบสายอากาศท่ี 𝜆𝜆/2 สําหรับรับสัญญาณ
โทรทัศนดิจิทัลภาคพ้ืนดิน 

-  เขาใจลักษณะสเปกตรัมสัญญาณระบบ Analog กับ Digital โดยวัดคาพารามิเตอรท่ีสําคัญ
ของสายอากาศ ไดแก Return loss, VSWR, C/N, Bandwidth, Multiplexing ของสถานีสงสัญญาณ  คา
ความแรง Ch.Power ชองสัญญาณ Bit Error Rate, Modulation Error Ratio, Constellation 64 QAM. 
 2) ภาคปฏิบัติการ  

- ใหผูเรียนติดตั้งอุปกรณในภาคสนามวัดคา Radiation Pattern บนดาดฟา ช้ัน 20 อาคาร
เจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพ่ือรับสัญญาณคลื่นท่ีสงมาจากสถานีสง
สัญญาณ อาคารใบหยก 2 ประตูนํ้า เพ่ือนําผลการวัดมาพล็อตคารูปแบบการแพรกระจายคลื่น คํานวณคา
อัตราขยายของสายอากาศเปรียบเทียบกับสายอากาศไดโพลมาตรฐาน คํานวณหาคามุม -3 dB Beam width, 
Front to Back Ratio  จากขอมูลผลจากการทดลองท่ีวัดได 

- ตอบคําถามทายบทและทําแบบฝกหัดหลังการสอน (Post Test) ประกอบการทํารายงานสง 
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การวัดและทดสอบนวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนยาน ยู เอช เอฟ ตามตารางท่ี 1 
ผลสรุปในการวัดสายอากาศตนแบบในหองปฏิบัติการวิจัย ท่ีตองวัดในหองท่ีปองกันคลื่นรบกวนดวยเครื่องมือ
วัดเฉพาะทาง Network Analyzer พบวาคาพารามิเตอรทุกคาเปนไปตามคามาตรฐานของ ITU-R SM.1753-
2 (Definition According to Rec., 2013) และผลการวัดสายอากาศตนแบบในภาคสนาม เชน บนดาดฟา
อาคารสูง ติดตั้งกับกระจกรถยนตว่ิงทดสอบขณะรถเคลื่อนท่ี และติดตั้งวัดในหองสภาพแวดลอมใชงานจริง 
พบวาคาพารามิเตอรบางคาสูงกวาคามาตรฐานของ ITU-R SM.1753-2 (Definition According to Rec., 
2013) จากผลงานสายอากาศตนแบบแสดงใหเห็นวา เปนสายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชงานได
จริงทาง ซึ่งผู วิจัยไดยื่นจดอนุสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญารวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะ
ผูสนับสนุนทุนการทําวิจัย เลขท่ี 13168 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2560  
 การนํานวัตกรรมสื่อการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนความถ่ีสูงยาน ยู เอช เอฟ มาเปนสวนเพ่ิมเติม
การทดลองรายวิชา 2102473 Communication Engineering Lab หัวขอ Antenna Engineering ทําให
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีมีประสบการณดานการออกแบบสายอากาศ และการศึกษาลักษณะสัญญาณท้ังระบบแอ
นะล็อกกับดิจทัลไดมากข้ึน ซึ่งกอนหนาน้ีผูเรียนจะทําการทดลองเฉพาะระบบอนาล็อกเทาน้ัน เมื่อนํานวัตกรรม
สื่อการสอน จากผลงานวิจัยสายอากาศใหมท่ีออกแบบใหสายอากาศทํางานความถ่ียาน ยู เอช เอฟ รองรับการ
แพรสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัล เปนการสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนใหทันสมัย ในรูปแบบการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย (R2R) ของผูรับผิดชอบรายวิชาในภาคปฏิบัติ ซึ่งทําใหผูเรียนไดทดลองลงมือภาคปฏิบัติ
จากของจริงไดเปรียบเทียบลักษณะสัญญาณและความแตกตางของคาพารามิเตอรท้ัง 2 ระบบคือ แอนะล็อกกับ
ดิจิทัลเปนการเสริมความรูภาคทฤษฎผีานภาคปฏิบัตเิกิดการเรยีนรูและเขาใจมากยิ่งข้ึน  
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นวัตกรรมส่ือการสอนสายอากาศดิจิทัลชนิดออนความถี่สูงยาน ยู เอช เอฟ 

 สําหรับผูสอนรายวิชา 2102473 Communication Engineering Lab หัวขอ Antenna 
Engineering ไดกลาววา นวัตกรรมสื่อการสอนดังกลาวน้ี สามารถสรางข้ึนเองใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
ดวยตนทุนท่ีต่ํา ขณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงเทียบเทากับอุปกรณท่ีสั่งซื้อจากตางประเทศ ซึ่งสามารถลด
งบประมาณการจัดซื้ออุปกรณสําหรับเปนสื่อการสอนลงไดมาก เปนการสนับสนุนการเรียนภาคปฏิบัติการ 
Learning by Doing และสามารถเสริมความรูภาคทฤษฎีวิชาคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาอยางเปนรูปธรรม  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สามารถออกแบบและสรางสายอากาศชนิดออนยานความถ่ี ยู เอช เอฟ สําหรับติดตั้งใชงานรับ

สัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ผลการวัดและทดสอบคาพารามิเตอรท่ีสําคัญของสายอากาศท่ีวัด
ในหองปฏิบัติการวิจัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไดแก คา Return Loss, คา VSWR, คา Input Impedance และคา 
Radiation Pattern ผานเกณฑตามมาตรฐานระดับดี สําหรับคาพารามิเตอรท่ีวัดในภาคสนาม ติดตั้งวัดใน
รถยนตและวัดในหองสภาพแวดลอมใชงานจริงพบวามีคาระดับดีถึงดีมาก 

 2. นําผลงานวิจัยมาพัฒนาเปนคูมือสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนหัวขอการทดลองเรื่อง 
Antenna Engineering เปนสวนหน่ึงของการทดลองโดยใหผูเรียนคํานวณออกแบบหาความยาวคลื่นของ
สายอากาศ เขาใจการทํางานของสายอากาศชนิดตางๆ ทําการติดตั้งสายอากาศชนิดตางๆในภาคสนามเพ่ือวัด
สัญญาณรูปแบบตางๆของสายอากาศ Standard Dipole, Yagi Uda 5 elements และสายอากาศชนิดออน
จากผลงานวิจัย แลวใหนําขอมูลของสายอากาศมาพล็อตกราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายอากาศชนิด
ตางๆ สรุปผลและจัดทํารายงานสงเพ่ือใหผูเรียนรูจักการวิเคราะห 
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วัสดุมาตรฐานสําหรับเทคนิควิเคราะห EPMA เพ่ือการวิเคราะหยูเรเนียมและทอเรียม 
Standard Material for EPMA Technique for Uranium and Thorium Analyses  

 
โศภิต พุมพวง1* 

Sopit Poompuang1*  
 

บทคัดยอ 
ยูเรเนียม (U) และ ทอเรียม (Th) เปนธาตุกัมมันตรังสีท่ีพบในปริมาณนอยมากในธรรมชาติ ท่ีนัก

ธรณีวิทยานิยมใชในการหาอายุหิน โดยในปจจุบันไดพัฒนาวิธีการวิเคราะห ดวยเทคนิค Electron Probe Micro 
Analysis (EPMA) โดยตัวอยางท่ีใชเปนของแข็งและตองมีการปรับคาอางอิงกับวัสดุมาตรฐาน (standard material) 
ซึ่งในปจจุบันมีราคาแพงและตองสั่งซื้อจากตางประเทศเทาน้ัน จึงมีความสนใจท่ีจะทําศึกษาการเตรียมวัสดุ
มาตรฐานข้ึนมาใชเอง โดยการเปรียบเทียบคาของวัสดุมาตรฐานของยูเรเนียมและทอเรียมในรูปของผงตัวอยางท่ีมี
คารับรองจากสถาบันผูผลิต กับวัสดุมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึนในรูปของของแข็งท่ีไดมาจากการเตรียมโดยการนําวัสดุ
มาตรฐานยูเรเนียมและทอเรียมแบบผงมาหลอมใหเปนเน้ือเดียวกันท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,200 องศาเซนติเกรด 
จากน้ันนําวัสดุมาตรฐานท่ีไดมา หลอดวยเรซิ่นและขัดช้ินงานใหผิวหนามัน แลวนําวัสดุมาตรฐานไปวิเคราะหหา
ปริมาณองคประกอบทางเคมีดวยเครื่อง Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 
(LA- ICP-MS)  และเครื่อง EPMA นําคาท่ีไดมาเปรียบกับคาวัสดุมาตรฐานในรูปของผง จากการศึกษาและทดสอบใช
กับเครื่อง EPMA พบวา วัสดุมาตรฐานยูเรเนียมและทอเรียมท่ีเตรียมข้ึนมาน้ัน มีคาใกลเคียงกันท้ังหมด ดังน้ันวัสดุ
มาตรฐานยูเรเนียมและทอเรียมท่ีเตรียมข้ึน ไดมีความเปนเน้ือเดียวกัน ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีดีของวัสดุมาตรฐาน และ
เปนการพัฒนาวัสดุมาตรฐานสําหรับเครื่อง EPMA ท่ีมีราคาถูกและผลิตใชไดเอง 
คําสําคัญ: วัสดุมาตรฐาน  สารกัมมันตรังสี  EPMA ยูเรเนียม ทอเรียม 
 

Abstract 
Uranium (U) and thorium (Th) are radioactive elements that constitute trace amount 

in the nature. Geologists usually use these elements to determine age of rocks and 
determination of U and Th has been developed using Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) 
technique. The EPMA needs for solid sample and also requires standard samples that have 
been imported at high cost. Therefore it is interesting to prepare the standard sample for 
our domestic use. Using the certified standard material of uranium and thorium in 
preparation of uranium and thorium standards, the standard powdered material is melted at 
temperatures about 1200°C to make a homogenized solid before it is molded by resin prior 
to surface polishing. Standard samples are then analyzed by Laser Ablation-Inductively 
Coupled Plasma-Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) and EPMA. The obtained values are 
compared to the certified standard material. The results indicated that the values of 
uranium and thorium were similar reflecting the standard samples were homogeneous, 
which is the crucial characteristic of standard materials. This developing project of standard 
samples for EPMA at cheaper price for domestic uses is proved possible. 
Keywords: standard materials, radioactive substances, EPMA, uranium, thorium 
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บทนํา 

             ธาตุยูเรเนียมและทอเรียม เปนธาตุกัมมันตรังสีซึ่งเปนธาตุท่ีสลายตัวได ยูเนียมและทอเรียมเปนธาตุ
ท่ีมีอยูในเปลือกโลก ในธรรมชาติจะพบปริมาณนอยและมีอัตราการสลายตัวหรือคาครึ่งชีวิต(half life) ท่ี
ยาวนาน โดย ยูเรเนียมและทอเรียมท่ีพบธรรมชาติสวนใหญไดแก U238 มีคาครึ่งชีวิต 4,500 ลานป  และTh232 
มีคาครึ่งชีวิต 14 พันลานป ดวยคุณสมบัติของธาตุยูเรเนียมและทอเรียม ท่ีมีคาครึ่งชีวิตยาวนาน นักธรณีวิทยา
จึงไดนํามาใชประโยชนในการหาอายุหินทางธรณีวิทยา ในการหาอายุทางธรณีวิทยาดวยยูเรเนียมและทอเรียม 
ตองหาเครื่องมือท่ีสามารถวัดปริมาณของยูเรเนียมและทอเรียมท่ีมีปริมาณนอยได ดวยคุณสมบัติของเครื่อง 
Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) ท่ีสามารถวิเคราะหตัวอยางท่ีเปนของแข็งไดน้ันเหมาะสมกับงาน
ทางดานธรณีวิทยาท่ีตัวอยางสวนใหญเปนตัวอยางหิน  เครื่อง Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) เปน
เครื่องมือวิเคราะหธาตุและองคประกอบทางเคมีเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีความแมนยํา เปนเทคโนโลยี
ในการวิเคราะหระดับไมครอน มีการติดตั้งอุปกรณ วิเคราะห เอกซเรย  Wavelength Dispersive 
Spectrometer (WDS) เพ่ือชวยในการวิเคราะหธาตุตั้งแต เบริลเลียม (Be) ถึง ยูเรเนียม (U)  การวิเคราะห
สามารถทําไดในตัวอยางท่ีมีขนาดเล็กหรือมีตัวอยางปริมาณนอยและความละเอียดระดับ ppm  เครื่อง EPMA 
เปรียบเหมือนการรวมเครื่อง X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) กับ เครื่อง Scanning Electron 
Microscope (SEM) เขาดวยกัน เครื่องน้ีสามารถวิเคราะหพ้ืนผิวตัวอยาง โดยการขยายภาพได 40-3,000,000 
เทาพรอมกับวิเคราะหปริมาณธาตุไดท้ังปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณเปนรายจุด (spot analysis) รายเสน 
(line analysis) และรายพ้ืนท่ี (mapping analysis)   
          เครื่อง EPMA JEOL JXA-8100 ของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใช
สําหรับวิเคราะหมีอุปกรณตรวจจับ WDS  5 ชุดโดยแตละชุดจะมีคริสตัล 2 แบบ และสามารถเปลี่ยนคริสตัลได
ตามธาตุท่ีตองการวิเคราะหผานระบบคอมพิวเตอร คริสตัลของเครื่อง EPMA มีดังน้ี LDE1, JDE2, TAP, PETJ, LIF  
มีเครื่องตรวจจับสัญญาณ 2 แบบ คือ แบบgas-flow counter และ แบบ gas-filled counter ( Shukuno, 2003) 
เง่ือนไขในการวิเคราะหประกอบดวย accelerating voltage, probe current, probe diameter, count time, 
peak position and background position และมีการเทียบคาของธาตุท่ีตองการวิเคราะหกับวัสดุอางอิงใน
การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) 
           การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับเครื่อง EPMA น้ันตองมีการเปรียบคาท่ีไดกับวัสดุมาตรฐานซึ่งจะใชแร
มาตรฐาน(Mineral Standard) หรือวัสดุสังเคราะห (Synthetic Material) ซึ่งปจจุบันวัสดุมาตรฐานสวนใหญ
ตองสั่งซื้อจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูงและมีวิธีการรวมถึงระเบียบการจัดซื้อท่ียุงยาก จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหผูวิจัย
อยากจะพัฒนาวัสดุมาตรฐานสําหรับเครื่อง EPMA ข้ึนใชเองเพ่ือลดคาใชจายงบประมาณของหนวยงานและลด
ตนทุนในการวิเคราะห รวมท้ังเปนตนแบบในการผลิตวัสดุมาตรฐานสําหรับเครื่อง EPMA ตอไปไดในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเตรียมวัสดุมาตรฐาน (Standard material) ใหเหมาะสมกับเครื่อง EPMA ในการวิเคราะห 

ยูเรเนียมและทอเรียมท่ีมีปริมาณนอย 
2. เพ่ือชวยพัฒนาวัสดุมาตรฐานสําหรับการเรียน/การสอน และการวิจัยในหนวยงานและงานบริการวิชาการ 
3. เพ่ือชวยพัฒนาวัสดุมาตรฐานท่ีมีราคาถูกและสามารถผลิตข้ึนไดเองในประเทศ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การเตรียมตัวอยาง  
การเตรียมวัสดุมาตรฐาน U และ Th ไดจากสารตั้งตนวัสดุอางอิงจากสถาบัน IAEA (International 

Atomic Energy Agency) ซึ่งมีสถานะเปนผง โดยจะตองเตรยีมสารตั้งตนท่ีมีสถานะเปนผงใหเปนสถานะ
ของแข็ง เพ่ือท่ีจะไดวิเคราะหดวยเครื่อง EPMA ได 
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1.1 การเตรียมตัวอยาง Glass bead เปนข้ันตอนท่ีเปลี่ยนสารตั้งตนวัสดุอางอิงท่ีมีสถานะเปนผงให
เปนสถานะของแข็งดวยการหลอมตัวอยางที่อุณหภูมิสูง โดยทําการผสมสารตั้งตนวัสดุอางอิงที่เปนผง
ละเอียด 1 กรัม กับ สาร lithium tetraborate 6 กรัม ใน platinum crucible (ทําจาก Pt 95% และ Au 5%) 
จากน้ันเติม 4% lithium bromide ( เตรียมจาก สารละลาย LiBr กับนํ้า 50 กรัม) จํานวน 2 หยด เพ่ือชวยลด
ความหนืดของสารท่ีหลอมและชวยใหลดการติด crucible ( Nakayama and Nakamura, 2008)  นํา 
platinum crucible วางท่ีเครื่องหลอมแบบแกว (Fusion bead) (Wilson et al., 2002) ซึ่งเปนเครื่องท่ีให
ความรอนในการหลอมตัวอยางดวยระบบไฟฟาท่ีสามารถทําใหอุณหภูมิสูง 1,200-1,300ºC ทําการหลอมและเท
ข้ึนรูปตัวอยางโดยอัตโนมัติ จากน้ันท้ิงตัวอยางไวใหเย็นและแกะออกจากแบบ 

1.2 การเตรียมตัวอยางขัดมัน ดวยวิธี Polished section เปนการขัดผิวหนาของตัวอยางใหมี
ความเรียบและมันซึ่งเปนการเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหดวยเครื่อง EPMA 

1.2.1 การหลอเรซ่ิน นําตัวอยาง glass bead มาตัดใหไดขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร ดวย
เครื่อง Low Speed Saw จากน้ัน นําตัวอยางท่ีไดขนาดแลวมาใสในแบบหลอ โดยทาวาสลีนท่ีแบบหลอกอน
เพ่ือกันเรซิ่นติดแบบหลอ (ขนาดแบบหลอ เสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร)  เตรียมชุดหลอเรซิ่นประกอบดวย 
เครื่อง Vacuum Impregnationพรอม ปมลม และ ชุดนํ้ายาหลอ EpoFix Kit ประกอบดวย Resin และ 
Hardener ผสมนํ้ายาหลอในอัตราสวน  Resin 10 : 1.5 Hardener  เทนํ้ายาลงแบบหลอ แลวใสลงในเครื่อง 
Vacuum Impregnation เปดปม เพ่ือไลอากาศขางในออกจนเปนระบบสุญญากาศ ใชเวลาประมาณ 5 นาที 
จากน้ันคอยๆเปดใหอากาศจากขางนอกเขาไปภายในเครื่อง เมื่อปรับความดันภายในและภายนอกเครื่องเทากัน
แลวเปดเครื่องออกแลวนําตัวอยางวางไวขางนอกใหแหง ใชเวลาประมาณ 8-12 ช่ัวโมง เมื่อตัวอยางแหงสนิท
แกะตัวอยางออกจากแบบพิมพ ลางทําความสะอาดดวยนํ้ายาทําความสะอาดใหเรียบรอย 

1.2.2 การขัด Grinding เปนข้ันตอนท่ีทําใหผิวตัวอยางเรียบ โดยการนําตัวอยางขัด กับผง
ซิลิกอนคารไบต ขนาด 400, 600, 1,000 และ 1,200 ไมครอน ตามลําดับ บนกระจกโดยใชนํ้าในการหลอลื่น 
ขัดจนผิวช้ินงานเรียบเสมอเทากัน (Geller and  Engle, 2002) 

1.2.3 การขัด Polishing เปนข้ันตอนสุดทายในการขัดผิวตัวอยาง โดยนําตัวอยางท่ีผานการขัด 
Grinding ทําความสะอาดดวยเครื่อง Ultrasonic  2 นาที แลวมาขัดตอดวยเครื่อง Grinding-Polishing  
6  ไมครอน โดยมีลําดับการขัดดังน้ี  
 - ใชแผน MD-Allegro + นํ้า  แรงกด 35 N เวลา 15 นาที 
 - ใชแผนผา  MD-Plan + Diamond Paste ขนาด  6 ไมครอน แรงกด 40 N เวลา 30 นาที 
 - ทําความสะอาดดวยเครื่อง Ultrasonic 2 นาที 
 - นํามาขัดตอดวยเครื่อง Grinding-Polishing  3  ไมครอน  
 - ใชแผนผา DP-Dur 3 Micron + Diamond Paste ขนาด  3 ไมครอน ใชเวลา 30 นาที 
 - ทําความสะอาดดวยเครื่อง Ultrasonic 2 นาที 
 - นํามาขัดตอดวยเครื่อง Grinding -Polishing  1  ไมครอน  
 - ใชแผนผา DP-Nap 1 Micron + Diamond Paste ขนาด  1 ไมครอน ใชเวลา 10 นาที 
 - ทําความสะอาดดวยเครื่อง Ultrasonic 2 นาที 

1.3 การฉาบผิวดวยคารบอน การฉาบผิวเปนข้ันตอนสุดทายของการเตรียมตัวอยางเพ่ือทําใหพ้ืนผิว
มีคุณสมบัตินําไฟฟา การฉาบผิวดวยคารบอนจะประกอบดวย แทงคารบอน 2 แทง แทงหน่ึงจะฝนใหเปนปลาย
ตัดเรียบ อีกแทงหน่ึงจะเหลาใหเรียบ แลวนําไปติดตั้งในเครื่องมือ Vacuum evaporator โดยใหปลายท้ังสองชนกัน 
และอยูเหนือตัวอยางข้ันมาประมาณ 5-10 เซนติเมตร การฉาบจะทําภายใตสภาวะสุญญากาศสูง (10-6 Torr) 
โดยปลอยกระแสไฟฟาเขาไปท่ีแทงคารบอน ซึ่งถูกยึดติดกับข้ัวไฟฟา คารบอนจะถูกเผาจนรอนแดง ทําใหตรง
ปลายแหลมกลายเปนไอ และเคลือบลงบนผิวตัวอยาง (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2560)  
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2. การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของวัสดุมาตรฐาน      
2.1 การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของวัสดุมาตรฐานดวยเคร่ือง LA-ICP-MS วิเคราะหดวย

เครื่อง Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometer   (Thermo; iCAP Q ICP-
MS with ESI Laser Ablation NWR213) มีการใช standards ในการสอบเทียบกับคาท่ีวัดได ซึ่งมีเง่ือนไขใน
การวิเคราะหทดสอบตัวอยางดวยเครื่อง LA-ICP-MS ดังตารางท่ี 1 โดยใช standards ดังน้ี 

1. NIST Standard reference meterial®610 Trace elements in glass of Thorium 
457.2±1.2 mg/kg and Uranium 461.5 ± 1.1 mg/kg. 

2. NIST Standard reference meterial®612 Trace elements in glass of Thorium 
457.2±1.2 mg/kg and Uranium 461.5 ± 1.1 mg/kg. 

3. NIST Standard reference meterial®614 Trace elements in glass of Thorium 
0.748±0.006 mg/kg and Uranium 0.823 ± 0.02 mg/kg. 

4. NIST Standard reference meterial®616 Trace elements in glass of Thorium 
0.0252±0.0007 mg/kg and Uranium 0.0721 ± 0.0013 mg/kg. 
      
ตารางท่ี 1 เง่ือนไขในการวิเคราะหทดสอบตัวอยางดวยเครื่อง LA-ICP-MS 

NIST Standard reference material Concentration of Th (ppm) Concentration of U (ppm) 
616 0.025 0.072 
614 0.748 0.823 
612 37.790 37.380 
610 457.200 461.500 

 
การวิเคราะหตัวอยางทุกๆ ตัวอยาง จะทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา เวลาในการวิเคราะหตัวอยาง (ยิงเลเซอร) 

10 วินาที ขนาดของพ้ืนท่ีในตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห 50 ไมโครเมตร พลังงานของเลเซอรท่ีใชในการ
วิเคราะหตัวอยางคือ 10 เปอรเซ็นต เริ่มเก็บขอมูลท่ีวินาทีท่ี 10 และทําการเก็บขอมูลเปนเวลา 70 วินาที ใช
สําหรับทุกสารมาตรฐานและทุกตัวอยาง และทําการเคลียรระบบโดยการไลสารท่ีคาดวาจะตกคางภายในระบบ
เปนเวลา 200 วินาที กอนเริ่มทําการวิเคราะหในแตละตัวอยาง 

2.2 การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของวัสดุมาตรฐานดวยเคร่ือง EPMA วิเคราะหดวยเครื่อง 
Electron Probe Micro analyzer ( EPMA ) JEOL  JXA8100 ภายใตเง่ือนไขดังน้ี Accelerating voltage  
15 KeV , Beam current 250 nm. , Beam size < 1 µm มีการใช standards ในการสอบเทียบกับคาท่ีวัดได 
โดยใช standards ดังน้ี 

1. NIST Standard reference meterial®610 Trace elements in glass of Thorium 
457.2 ± 1.2 mg/kg and Uranium 461.5 ± 1.1 mg/kg. 

2. NIST Standard reference meterial®616 Trace elements in glass of Thorium 
0.0252 ± 0.0007 mg/kg and Uranium 0.0721 ± 0.0013 mg/kg. 

โดยใชวิธี standard analysis ในการวิเคราะหเพื่อทําการ calibrate standard กอน
การวิเคราะหตัวอยางมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึน 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณของตัวอยางท่ีตองการความถูกตองแมนยํา 
โดยการวิเคราะหวัสดุมาตรฐานของ U และ Th ท่ีเตรียมข้ึนน้ีไดมีการเทียบอางอิงกับคาวัสดุอางอิงของสถาบัน 
IAEA ท่ีเปนสารตั้งตนในการเตรียมวัสดุมาตรฐาน U และ Th  ในการทดสอบไดมีการเตรียมวัสดุมาตรฐาน 2 ชุด 
โดยเตรียม glass bead ในอัตราสวนของ สารตัวอยาง : alkaliflux (Li2B4O7)  1:10 และ 1:5 (Yamada, 
2010) เพ่ือเปรียบคาท่ีไดและอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการเตรียม glass bead สําหรับวัสดุมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึน 
เมื่อเตรียมวัสดุมาตรฐานไดแลวนํามาวิเคราะหดวยเครื่อง LA-ICP-MS และ เครื่อง EPMA ไดผลการทดลองดังน้ี 
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1. ผลการวิเคราะหดวยเคร่ือง LA-ICP-MS 
การวิเคราะหไดมีการเตรียมวัสดุมาตรฐาน 2 ชุด โดยเตรียม glass bead ในอัตราสวนของ สาร

ตัวอยาง : alkaliflux (Li2B4O7)  1:10 และ 1:5 (Yamada, 2010) เพ่ือเปรียบคาท่ีไดและอัตราสวนท่ีเหมาะสม
ในการเตรียม glass bead สําหรับวัสดุมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึนแลวนํามาวิเคราะหดวยเครื่อง LA-ICP-MS ไดผล
วิเคราะหตารางท่ี 2 

  
ตารางท่ี 2 คาวิเคราะหดวยเครื่อง LA-ICP-MS ของวัสดุมาตรฐาน U และ Th (หนวย : Wt%) ท่ีเตรียมข้ึนได 

Spot number  U ( 1:10 ) U ( 1:5 ) Th ( 1:10 ) Th ( 1:5 ) 
1 0.028 0.036 0.053 0.079 
2 0.025 0.036 0.057 0.077 
3 0.019 0.037 0.053 0.076 
4 0.027 0.034 0.053 0.075 
5 0.029 0.032 0.053 0.075 
6 0.027 0.038 0.054 0.076 
7 0.026 0.038 0.058 0.077 
8 0.025 0.039 0.052 0.074 
9 0.029 0.036 0.056 0.079 
10 0.025 0.035 0.060 0.075 
×� 0.026 0.036 0.055 0.074 

S.D. 0.003 0.002 0.003 0.002 

 
จากขอมูลตารางท่ี 1 พบวา วัสดุมาตรฐาน U ท่ีเตรียมจาก glass bead อัตราสวน 1:10 มีคาเฉลี่ย 

0.026 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.003 และในอัตราสวน 1:5 มีคาเฉลี่ย 0.036 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.002 เมื่อเปรียบเทียบคาของวัสดุมาฐานท่ีเตรียมจาก glass bead อัตราสวน 1:5 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอย
กวาอัตราสวน 1:10 แสดงใหเห็นวาคาท่ีไดมีความแมนยํากวาเพราะคาของขอมูลท่ีวัดไดมีคาใกลเคียงกันและ
คาเฉลี่ยท่ีวัดไดใกลเคียงกับคาของวัสดุอางอิง (0.04% หรือ 400 ppm) ทําใหมีความถูกตองมากกวาใน
อัตราสวน 1:10 วัสดุมาตรฐาน Th ท่ีเตรียมจาก glass bead อัตราสวน 1:10 มีคาเฉลี่ย 0.055 และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.003 และในอัตราสวน 1:5 มีคาเฉลี่ย 0.074 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.002 เมื่อ
เปรียบเทียบคาของวัสดุมาฐานท่ีเตรียมจาก glass bead อัตราสวน 1:5 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวา
อัตราสวน 1:10 แสดงใหเห็นวาคาท่ีไดมีความแมนยํากวา เพราะคาของขอมูลท่ีวัดไดมีคาใกลเคียงกัน และ
คาเฉลี่ยท่ีวัดไดในอัตราสวน1:5 (0.074) ยังใกลเคียงกับคาของวัสดุอางอิง (0.08% หรือ 800 ppm) ทําใหมี
ความถูกตองมากกวาในอัตราสวน1:10 ท่ีวัดได 0.055 อีกดวย  ดังน้ันจากผลวิเคราะหจะเห็นวาคาของวัสดุ
มาตรฐาน U และ Th ในอัตราสวน 1:5 ท่ีวิเคราะหไดจากเครื่อง LA-ICP-MS มีความถูกตองและแมนยํามากกวา
คาของวัสดุมาตรฐาน U และ Th ท่ีเตรียมในอัตราสวน 1:10  

 
2. ผลการวิเคราะหดวยเคร่ือง EPMA 

สําหรับผลการวิเคราะหดวยเครื่อง EPMA ดังสรุปขอมูลในตารางท่ี 2 พบวา วัสดุมาตรฐาน U ท่ี
เตรียมจาก glass bead อัตราสวน 1:10 มีคาเฉลี่ย 0.017 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.005 และในอัตราสวน 
1:5 มีคาเฉลี่ย 0.035 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.002 เมื่อเปรียบเทียบคาของวัสดุมาฐานท่ีเตรียมจาก glass 
bead อัตราสวน 1:5 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวาอัตราสวน 1:10 แสดงใหเห็นวาคาท่ีไดมีความแมนยํากวา
เพราะคาของขอมูลท่ีวัดไดมีคาใกลเคียงกันนอกจากน้ีคาเฉลี่ยท่ีวัดได (0.035) ยังใกลเคียงกับคาของวัสดุอางอิง 
(0.04% หรือ 400 ppm) ทําใหมีความถูกตองมากกวาในอัตราสวน1:10 วัสดุมาตรฐาน Th ท่ีเตรียมจาก glass 
bead อัตราสวน 1:10 มีคาเฉลี่ย 0.053 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.004 และในอัตราสวน 1:5 มีคาเฉลี่ย 
0.073 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.003 เมื่อเปรียบเทียบคาของวัสดุมาฐานท่ีเตรียมจาก glass bead 
อัตราสวน 1:5 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวาอัตราสวน 1:10 แสดงใหเห็นวาคาท่ีไดมีความแมนยํากวาเพราะ
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คาของขอมูลท่ีวัดไดมีคาใกลเคียงกันและคาเฉลี่ยท่ีวัดไดใกลเคียงกับคาของวัสดุอางอิง (0.08% หรือ 800 
ppm) ทําใหมีความถูกตองมากกวาในอัตราสวน 1:10 จากผลวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคาของวัสดุมาตรฐาน U 
และ Th ในอัตราสวน 1:5 ท่ีวิเคราะหไดจากเครื่อง EPMA มีความถูกตองและแมนยํามากกวาคาของวัสดุ
มาตรฐาน U และ Th ในอัตราสวน 1:10 (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3  แสดงคาวิเคราะหดวยเครื่อง EPMA ของวัสดุมาตรฐาน U และ Th (หนวย : Wt%) ท่ีเตรียมข้ึน 

Spot number  U ( 1:10 ) U ( 1:5 ) Th ( 1:10 ) Th ( 1:5 ) 
1 0.021 0.036 0.056 0.080 
2 0.014 0.037 0.046 0.079 
3 0.027 0.035 0.047 0.076 
4 0.018 0.037 0.054 0.073 
5 0.016 0.034 0.052 0.072 
6 0.011 0.034 0.048 0.073 
7 0.017 0.038 0.058 0.077 
8 0.012 0.034 0.059 0.074 
9 0.015 0.036 0.046 0.069 
10 0.017 0.038 0.055 0.072 
11 0.025 0.039 0.058 0.072 
12 0.017 0.036 0.057 0.078 
13 0.015 0.035 0.042 0.076 
14 0.015 0.038 0.056 0.073 
15 0.012 0.039 0.055 0.073 
16 0.014 0.038 0.051 0.076 
17 0.019 0.035 0.051 0.071 
18 0.019 0.036 0.057 0.076 
19 0.010 0.034 0.059 0.075 
20 0.018 0.038 0.052 0.071 
21 0.011 0.033 0.054 0.076 
22 0.015 0.028 0.052 0.073 
23 0.024 0.036 0.054 0.071 
24 0.023 0.034 0.058 0.074 
25 0.013 0.033 0.050 0.072 
26 0.016 0.033 0.057 0.080 
27 0.014 0.038 0.050 0.071 
28 0.011 0.032 0.059 0.074 
29 0.027 0.034 0.053 0.077 
30 0.012 0.036 0.054 0.076 
×� 0.017 0.035 0.053 0.073 

S.D. 0.005 0.002 0.004 0.003 

 
3. การเปรียบเทียบคาของวัสดุมาตรฐาน U ท่ีวิเคราะหไดจากเคร่ือง LA-ICP-MS และ เคร่ือง EPMA 
กับคาของวัสดุอางอิงของสถาบัน IAEA 
 คาของวัสดุมาตรฐาน U วิเคราะหไดจากเครื่อง LA-ICP-MS และ เครื่อง EPMA กับคาของวัสดุอางอิง
ของสถาบัน IAEA น้ันพบวาคาวัสดุมาตรฐานU ท่ีวิเคราะหจากเครื่อง LA-ICP-MS มี %Accuracy มากกวา และ 
%Error ท่ีเกิดข้ึนนอยกวาคาวิเคราะหไดจากเครื่อง EPMA รวมถึงคาวัดไดน้ันมีคาใกลเคียงกวาเมื่อเทียบกับคา
วัสดุอางอิง แสดงใหเห็นวา การวิเคราะหจากเครื่อง LA-ICP-MS มีคาความถูกตองและแมนยํากวาการวิเคราะห
จากเครื่อง EPMA  จากคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของท้ังสองเครื่องท่ีมีคาการกระจายตัวนอยแสดงถึงความเปนเน้ือเดียวกัน
ของวัสดุมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึนดวย (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบคาของวัสดุมาตรฐาน U ท่ีวิเคราะหไดจากเครื่อง LA-ICP-MS และ เครื่อง EPMA 
กับคาของวัสดุอางอิงของสถาบัน IAEA 

(Wt%) คาที่วัดได คาวัสดุอางอิง คาความตาง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน %Accuracy %Error 
U LA-ICP-MS   0.036 0.040 0.004 0.002 90.00 10.00 
 U EPMA 0.035 0.040 0.005 0.002 87.50 12.50 

  
4. การเปรียบเทียบคาของวัสดุมาตรฐาน Th ท่ีวิเคราะหไดจากเคร่ือง LA-ICP-MS และเคร่ือง EPMA กับคา
ของวัสดุอางอิงของสถาบัน IAEA 
 คาของวัสดุมาตรฐาน Th วิเคราะหไดจากเครื่อง LA-ICP-MS และ เครื่อง EPMA กับคาของวัสดุ
อางอิงของสถาบัน IAEA น้ันพบวาคาวัสดุมาตรฐาน Th ท่ีวิเคราะหจากเครื่อง LA-ICP-MS มี %Accuracy 
มากกวา และ %Error ท่ีเกิดข้ึนนอยกวาคาวิเคราะหไดจากเครื่อง EPMA รวมถึงคาวัดไดน้ันมีคาใกลเคียงกวา
เมื่อเทียบกับคาวัสดุอางอิง แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหจากเครื่อง LA-ICP-MS มีคาความถูกตองและแมนยํา
กวาการวิเคราะหจากเครื่อง EPMA  จากคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของท้ังสองเครื่องท่ีมีคาการกระจายตัวนอยแสดง
ถึงความเปนเน้ือเดียวกันของวัสดุมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึนดวย จากขอมูลผลวิเคราะหพบวาคาของวัสดุมาตรฐาน U และ 
Th ท่ีวิเคราะหไดจากเครื่อง LA-ICP-MS มี %Accuracy (คาความถูกตอง) และคาใกลเคียงกับคาวัสดุอางอิงของ
สถาบัน IAEA  มากกวา คา %Error (คาความผิดพลาด) ท่ีเกิดข้ึนนอยกวาการวิเคราะหดวยเครื่อง EPMA  สวนคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีไดบงบอกถึงความเปนเน้ือเดียวกันของวัสดุมาตรฐาน U และ Th ท่ีเตรียมข้ึน ซึ่งเปน
คุณสมบัติท่ีดีของวัสดุมาตรฐาน (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบคาของวัสดุมาตรฐาน Th ท่ีวิเคราะหไดจากเครื่อง LA-ICP-MS และเครื่อง EPMA 

กับคาของวัสดุอางอิงของสถาบัน IAEA 
(Wt%) คาที่วัดได คาวัสดุอางอิง คาความตาง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน %Accuracy %Error 

Th LA-ICP-MS   0.074 0.080 0.006 0.002 92.50 7.50 
 Th EPMA 0.073 0.080 0.007 0.003 91.25 8.75 

  
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
1. การเตรียมตัวอยาง glass bead ในอัตราสวนของ ตัวอยาง : Alkaliflux (Li2B4O7) ท่ีเหมาะสมมี

ผลกับคาของวัสดุมาตรฐานเมื่อเทียบกับคาวัสดุอางอิง เมื่อไดทําการทดสอบดวยเครื่อง LA-ICP-MS และ เครื่อง 
EPMA พบวาในสวนของการทดสอบดวยเครื่อง LA-ICP-MS คาของวัสดุมาตรฐาน U วัดได 360 ppm ลดลง 
10%  คาวัสดุมาตรฐาน Th วัดได 740 ppm ลดลง 7.50%   เมื่อเทียบกับคาวัสดุอางอิง และในการทดสอบ
ดวยเครื่อง EPMA คาของวัสดุมาตรฐาน U วัดได 350 ppm ลดลง 12.50%  คาวัสดุมาตรฐาน Th วัดได 730 ppm 
ลดลง 8.75%   เมื่อเทียบกับคาวัสดุอางอิง จะเห็นวาคาท่ีไดจากการวิเคราะหดวยเครื่องLA-ICP-MS มีคา
ใกลเคียงกับคาวัสดุอางอิงของสถาบัน IAEA มากกวาการวิเคราะหดวยเครื่องEPMA  เพราะวาเครื่อง LA-ICP-
MS มี detection limit ในระดับ ppb ซึ่งต่ํากวาของเครื่อง EPMA ท่ีมี detection limit ในระดับ ppm ทําให
สามารถวัดคาของวัสดุมาตรฐาน U และTh ท่ีมีคานอยๆ ไดดีกวา เครื่อง EPMA 
            จากคาท่ีวัดไดของเครื่องมือท้ังสองชนิด พบวาคาวัสดุมาตรฐาน U และTh ท่ีวิเคราะหไดจากเครื่อง 
LA-ICP-MS มี %Accuracy (คาความถูกตอง) และคาท่ีวัดไดใกลเคียงกับคาวัสดุอางอิงของสถาบัน IAEA  
มากกวา คา %Error (คาความผิดพลาด) ท่ีเกิดข้ึนนอยกวาเมื่อเทียบกับการวิเคราะหดวยเครื่อง EPMA  สวนคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานท้ังสองเครื่องมีคาการกระจายตัวนอยท่ีไดบงบอกถึงความเปนเน้ือเดียวกันของวัสดุมาตรฐาน 
U และ Th ท่ีเตรียมข้ึน ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีดีของวัสดุมาตรฐาน                                          
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วัสดุมาตรฐานสําหรับเทคนิควิเคราะห EPMA เพื่อการวิเคราะหยูเรเนียมและทอเรียม 

             2. การเตรียมวัสดุมาตรฐาน (Standard material) ยูเรเนียมและทอเรียม สามารถนําไปใชประโยชน
ในการหาอายุของแรและหินทางธรณีวิทยาซึ่งเปนการพัฒนาการเรียน/การสอน และการวิจัยในหนวยงานรวมถึง
งานบริการวิชาการจากหนวยงานราชการและเอกชนท่ีเขามาขอรับบริการ 

 3. การเตรียมวัสดุมาตรฐานมีตนทุนในการเตรียมคิดเปนจํานวนเงิน 8,500 บาท แตวัสดุมาตรฐานท่ี
สั่งซื้อจากตางประเทศมีราคา 18,500 บาท วัสดุมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึนใชเองน้ีมีราคาถูกกวาสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ 45.84% ซึ่งชวยลดงบประมาณของหนวยงานในการจัดซื้อวัสดุมาตรฐานจากตางประเทศท่ีมีราคา
สูงพรอมท้ังยังลดตนทุนในการวิเคราะหของเครื่อง EPMA ดวย  
ขอเสนอแนะ 

1. การเตรียมวัสดุมาตรฐานสําหรับเครื่อง EPMA จะตองมีการศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการเตรียม
ตัวอยาง glass bead ของธาตุท่ีตองการเตรียม 

2. การวิเคราะหดวยเครื่อง EPMA ถามีการเพ่ิมเง่ือนไขในการวิเคราะห ไดแก การเพ่ิมขนาด beam 
size, beam current ใหมากพอก็อาจจะใหคาท่ีวัดไดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะการเปนแนวทางในการศึกษาและ
พัฒนาตอไปไดในอนาคต  
 

สรุปผลการวิจัย 

            จากผลการวิจัยพบวา การเตรียมวัสดุมาตรฐาน (Standard material)  ใหเหมาะสมกับเครื่อง EPMA 
ในการวิเคราะห ยูเรเนียมและทอเรียมท่ีมีปริมาณนอย จะตองมีการเตรียมตัวอยาง glass bead ในอัตราสวน
ของตัวอยาง : Alkaliflux (Li2B4O7) ท่ีเหมาะสมมีผลกับคาของวัสดุมาตรฐานเมื่อเทียบกับคาวัสดุอางอิง โดย
เมื่อลดอัตราสวนของ Alkaliflux  ลง คาท่ีวัดไดจะใกลเคียงกับคาวัสดุอางอิงมากข้ึน  วัสดุมาตรฐานท่ีเตรียมข้ึน 
ไดมีความเปนเน้ือเดียวกันซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีดีในการเปนวัสดุมาตรฐานของเครื่องมือแลวยังสามารถประหยัด
ตนทุนในการจัดซื้อวัสดุมาตรฐาน (Standard material ) จากตางประเทศและเปนตนแบบในการเตรียมวัสดุ
มาตรฐานตัวอ่ืนท่ีใชกับเครื่อง EPMA ไดอีกดวย ในทางดานธรณีวิทยาวัสดุมาตรฐาน U และ Th  ท่ีเตรียมข้ึน
สามารถใชเปนวัสดุอางอิงในการหาปริมาณของหินและแร เชน แร Zircon เพ่ือนําไปคํานวณหาอายุของหินได  
ซึ่งชวยใหงานทางดานธรณีวิทยามีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย   
             เน่ืองจากวัสดุมาตรฐาน U และ Th  เปนสารกัมมันตภาพรังสี โดยเตรียมจากวัสดุอางอิงของสถาบัน 
IAEA ท่ีผลิตจากการสังเคราะหสารอนินทรียธรรมชาติ เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไดนําวัสดุมาตรฐาน
มาทดสอบดวยเครื่องวัดรังสี จาก5 9สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)5 9 โดยคาปริมาณรังสีท่ีวัด
ไดมีคาเทากับคารังสีพ้ืนหลังท่ีพบในธรรมชาติ และอยูภายใตปริมาณท่ีกฎหมายกําหนดแสดงใหเห็นวา วัสดุ
มาตรฐาน U และ Th ท่ีเตรียมข้ึนไดน้ีมีความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงาน 
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เครื่องหลอมแกว เพ่ือเตรียมตัวอยาง Fuse bead และดร.อุษา สุขขา นักวิทยาศาสตรระบบลําเลียงแสง 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีอนุเคราะหใหใชเครื่อง 
LA-ICP-MS ตรวจวิเคราะหวัสดุมาตรฐาน 
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Studying the Optimal Condition of Continuous Flow Treatment of 
Diphenylamine and Anthrone Waste by Using TiO2-UV Oxidation  
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Pornchai Junta1*  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างต้นแบบเตาปฏิกรณ์ออกซิเดชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตแบบไหล

ต่อเนื่องโดยมีสารไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และศึกษาอัตราการไหลที่เหมาะสมของระบบและ
อัตราการไหลที่เหมาะสมของของเสียที่เติมเข้าระบบโดยใช้ต้นแบบเตาปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้น โดยผลการทดลอง
พบว่า อัตราการไหลที่เหมาะสมของระบบเท่ากับ 10.0 มิลลิลิตรต่อนาที และอัตราการไหลที่เหมาะสมของ
ของเสียเท่ากับ 1.5 มิลลิลิตรต่อนาที ซึ่งเป็นสภาวะให้ผลร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วยแสงของ
ของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนเท่ากับ 92.12 และ 83.39 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า การเพิ่มอัตรา
การไหลของของเสียมีผลต่อการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงลดลง อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าเตาปฏิกรณ์ต้นแบบสามารถใช้บ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนได้ดี ความน่าสนใจก็คือ
ผลการวิจัยนีส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบัติการเพื่อลดความเป็นพิษของของเสียก่อนทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม  
ค าส าคัญ: การบ าบัดของเสีย ปฏิกิริยาออกซิเดช่ันด้วยแสง สภาวะที่เหมาะสม ต้นแบบเตาปฏิกรณ์ 
 

Abstract 
         This research aimed to build the model of the continuous flow of TiO2-UV oxidation 
reactor and to study the optimal flow rate of system and waste which added to the system by 
using this reactor model. The results showed that the optimal flow rate of system was 10 
mL/min and the optimal flow rate of waste was 1.5 mL/min. In this condition, diphenylamine 
and anthrone waste were highest oxidized to 92.12 and 83.39 % respectively. Besides, it found 
that the increasing of the flow rate of waste decreased the photo-oxidation.  However, the result 
of this study showed that the reactor model was capable of treatment both diphenylamine and 
anthrone waste.   Interestingly, the results from this research could be applied to the laboratory 
for reduce the waste toxicity before disposing them to the environment. 
Keywords: waste treatment, photo-oxidation, optimal condition, reactor model 
 

บทน า 
ในปัจจุบันปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นทุกขณะ ฉะนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย

ชะลอปัญหาดังกล่าวได้ก็คือการร่วมมือกันลดของเสียหรือบ าบัดของเสียในองค์กรก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวลงได้ ดังจะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยมากมายที่มีแนวคิดต่างๆ กันในการบ าบัดของ
เสียทั้งทางน้ า (Cesaro et al., 2013) และทางอากาศ (อภิชน และ อภิญญา, 2555) ซึ่งวิธกีารบ าบัดที่สะอาด
และปราศจากของเสียเพิ่มก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เช่น การใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาการ
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สลายสารด้วยแสงเพื่อย่อยสลายของเสียเป็นต้น ซึ่งในปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลสารด้วยแสงนั้น พลังงานแสง 
(photon) มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นโมเลกุลออกซิเจนและโมเลกุลของน้ าให้เกิดเป็นสารโมเลกุล
พลังงานสูงที่เรียกว่า reactive oxidizing species  (ROS) เช่น hydroxyl radical (.OH), และ superoxide 
radical (O2

.-) ซึ่งโมเลกุล ROS เหล่านี้มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาและสามารถสลายโมกุลของสารประกอบ
อินทรีย์ได้จึงเรียกปฏิกิริยานีว้่า ปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสง (photooxidation) นอกจากน้ียังมีการสารตัวเร่ง
ปฏิกิริยาชนิดต่างๆ เพื่อเป็นสารเร่งการเกิดโมเลกุล ROS ให้เร็วยิ่งขึ้น เช่น สารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2), 
สารซิงค์ออกไซด์ (ZnO), สารซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และสารอลูมิเนียมออกไซด์ (AL2O3) เป็นต้น แต่ที่
นิยมใช้และมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือสารไทเทเนียมไดออกไซด์ อย่างไรก็ตามได้มีการน าการเร่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันด้วยแสงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางมาก เช่น ในกระบวนการผลิตน้ าดื่มซึ่งต้องการน้ าสะอาด
ปราศจากสารปนเปื้อนก็ได้น าหลักการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงโดยใช้สารไทเทเนียมไดออกไซด์เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาไปช่วยก าจัดจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในน้ า (Sarathy and Mohseni, 2009) นอกจากนี้ยังมี
การน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนบ าบัดน้ าเสียเพื่อช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์และสารประกอบอินทรีย์ที่ปนเปื้อน
ในแหล่งน้ าให้น้อยลงเป็นการเพิ่มคุณภาพน้ าให้ดียิ่งขึ้น (Shiller et al., 2006; Crook et al., 2015; 
Shrivastava, 2012) และยังมีการน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมฟิล์มกรองแสงโดยเติมสารไทเทเนียมไดออกไซด์
เพื่อเป็นตัวดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต เป็นต้น (Yang et al., 2003)  
 เนื่องจากในการทดลองชีวเคมีส่วนใหญ่จะเกิดผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์นั่นคือ  ของเสียจาก
การทดลองและยังมีของเสียจากสารละลายที่เหลือใช้ ซึ่งของเสียสารเคมีนั้นเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการบ าบัดของเสียนั้นๆ เพื่อลดความเป็นพิษลงให้ได้มากที่สุด 
ตัวอย่างของเสียเช่น สารละลายแอนโทรน (anthrone) ที่ใช้ในการทดสอบสารชนิดคาร์โบไฮเดรต 
(carbohydrate) และของเสียจากการใช้สารละลายไดฟีนิลเอมีน (diphenylamine) ที่ใช้ในการทดสอบหมู่
ฟอสเฟต (phosphate group) ของสายดีเอ็นเอ เป็นต้น เนื่องจากสารแอนโทรนเป็นสารที่มีความเป็นพิษ 
หากเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินอาหาร สารดังกล่าวมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการท างานของล าไส้ตรง หากมี
ปริมาณมากและได้รับเป็นเวลานานก็จะท าให้ร่างกายสูญเสียน้ าและเกลือแร่ได้ ส่วนสารไดฟีนิลเอมีน หาก
ได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากก็จะมีผลต่อการท างานของตับและไต (EFSA, 2012) นอกจากนี้สารดังกล่าว
ยังมีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นสารเคมีที่ใช้เป็นตัวทดสอบโครงสร้างทางเคมีของ
สายดีเอ็นเอ โดยจะเข้าท าปฏิกิริยากับดีออกซีไรโบสในสายดีเอ็นเอส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อการแสดงออก
ของยีน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงน าหลักการออกซิเดชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตโดยมีสารไทเทเนียมไดออกไซด์
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยามาประยุกต์ใช้ในการบ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนที่เหลือใช้จาก
ห้องปฏิบัติการเพื่อลดความเป็นพิษให้ได้มากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อสร้างต้นแบบของเตาปฏิกรณ์ออกซิเดชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตแบบไหลต่อเนื่อง 
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดของเสยีชนิดไดฟีนิลเอมนีและแอนโทรน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การสร้างเตาปฏิกรณ์ออกซิเดชันด้วยแสงอัตราไวโอเลตแบบไหลต่อเนื่อง 
ในงานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบต้นแบบเตาปฏิกรณอ์อกซิเดชันด้วยแสงอลัตราไวโอเลต (UV) โดยจัด

วางส่วนประกอบต่างๆ ดังภาพที่ 1(A) เพื่อให้สารละลายของเสียได้รับการสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตจาก
แหล่งก าเนิดแสงได้อย่างทั่วถึง จึงใช้แหล่งก าเนิดแสงอัลตราไวโอเลตขนาด 18 วัตต์ จ านวน 5 หลอด และใช้
ท่อแก้วควอตซ์ (Quartz) 6 ท่อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. ยาว 41 ซม. ซึ่งแต่ละท่อเช่ือมต่อกันเป็น
อนุกรมเพื่อให้สารละลายไหลได้ต่อเนื่อง ก่อนอื่นน าท่อแก้วควอตซ์มาเคลือบผิวด้านในด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์ 
โดยน าท่อแก้วมาล้างด้วยน้ ากลั่นและอบให้แห้ง จากนั้นปิดปลายท่อด้านหนึ่งด้วยแผ่นพาราฟิล์ม (parafilm) 
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ให้แน่นแล้วเทสารแขวนลอยของสารไทเทเนียมไดออกไซด์ความเข้มข้น 0.1%(w/v) ในสารละลายของ 1% 
(v/v) กรดแอซีติก (acetic acid) และ 5% (v/v) เมธานอล (Methanol) จนเกือบเต็ม ท าการปิดปลายอีกด้าน
ด้วยแผ่นพาราฟิล์มให้สนิท แล้วน าไปเขย่าเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นเทสารแขวนลอยออกแล้วท าการล้างท่อ
แก้วควอตซ์ด้วยน ากลั่นจนกระทั่งไม่มีผงไทเทเนียมไดออกไซด์หลุดออกมา น าไปอบให้แห้งอย่างน้อย 12 
ช่ัวโมง เพื่อให้สารเคลือบติดแน่นยิ่งข้ึนก่อนน าไปใช้งาน ลักษณะท่อแก้วควอตซ์หลังจากเคลือบผิวด้านในด้วย
สารไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วเป็นดังภาพที ่1 (B) น าท่อแก้วควอตซ์ที่เคลือบแล้วนี้ไปติดตั้งในเตาปฏิกรณ์ตาม
ภาพที่ 1(A) จากนั้นจึงติดตั้งสวิตช์ควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟแหล่งก าเนิดแสงยูวีและท าการจัดวางอุปกรณ์
การทดลองอื่นๆ ดังภาพที ่2 
 

(A)    (B)        
ภาพที ่1  มุมมองด้านบนของการจัดต าแหน่งของแหล่งก าเนิดแสงยูวี (UV1-UV5) และท่อแก้วควอตช์ท่ีเคลือบ

ผิวด้านในด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์แล้ว (S1-S6) ซึ่งภายในเตาปฏิกรณ์ท าการบุผนังภายในด้วย
แผ่นอะลูมิเนียมเพื่อเป็นแผ่นป้องกันรังสียูวี (A), ท่อแก้วควอตช์ท้ังก่อนและหลังเคลือบผิวด้านในท่อ
ด้วยผงไทเทเนียมไดออกไซด์ (B) 

 

 
ภาพที ่2 การจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการทดลองการบ าบัดของเสียจากห้องปฏิบัติการแบบไหลต่อเนื่อง 
 
2. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมนีและแอนโทรนแบบไหลต่อเนื่อง 

2.1 การหาอัตราการไหลของระบบที่เหมาะสมของของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนที่
น ามาใช้ในการทดลองนี้เป็นของเสียที่เหลือจากการทดลองในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีและมีความเป็นกรด
เข้มข้นสูงมาก ซึ่งการเก็บรักษาเพื่อรอการก าจัดจึงมีความเสี่ยงและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
ได้หาวิธีการลดความเป็นพิษของของเสียดังกล่าว โดยการเริ่มจากการหาอัตราการไหลของระบบที่เหมาะสม
โดยเติมน้ ากลั่นและสารละลายของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนลงในภาชนะตามภาพที่ 2 จากนั้นท าการเปิดปั๊มตัวท่ี 2 
ซึ่งเป็นส่วนท่ีควบคุมอัตราการไหลของระบบ โดยปรับอัตราการไหลเริ่มต้นเป็น 5.0 มิลลิลิตร/นาที รอจนกว่า
สารละลายจะไหลผ่านระบบออกมาจากปลายสายยางอีกด้านหนึ่ง จากนั้นปรับอัตราการไหลของปั๊มตัวท่ี 1 ซึ่ง
เป็นปั๊มควบคุมอัตราการไหลของเสียที่เติมเข้าระบบเป็น 3.0 มิลลิลิตร/นาที รอจนกว่าสารละลายจะไหลผ่าน
ระบบและออกมาที่ปลายสายยางอีกด้านหนึ่งของเตาปฏิกรณ์ จึงเก็บตัวอย่างก่อนเปิดแหล่งก าเนิดแสง
อัลตราไวโอเลต จากนั้นปล่อยให้สารไหลผ่านระบบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงจึงเริ่มเก็บตัวอย่างเพื่อไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงและหาค่าร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสง (% of photooxidation) ต่อไป 
จากนั้นทดลองซ้ าอีกโดยเปลี่ยนอัตราการไหลของปั๊มตัวท่ี 2 เป็น 7.5 และ 10.0 มิลลิลิตร/นาที ตามล าดับ 
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2.2 การหาอัตราการไหลของสารตัวอย่างที่เหมาะสม เติมน้ ากลั่นและสารละลายของเสียชนิด
ไดฟีนิลเอมีนลงในภาชนะ (ภาพที่ 2) เปิดปั๊มตัวที่ 2 และปรับอัตราการไหลเป็น 10.0 มิลลิลิตร/นาที รอ
จนกว่าสารละลายจะไหลผ่านระบบออกมาจากปลายสายยางอีกด้านหนึ่งของเตาปฏิกรณ์ จากนั้นปรับอัตรา
การไหลของปั๊มตัวท่ี 1 เป็น 1.5 มิลลิลิตร/นาที โดยที่ยังคงอัตราการไหลของปั๊มตัวท่ี 2 ไว้ท่ี 10 มิลลิลิตร/นาที 
ตลอดการทดลอง ปล่อยให้สารละลายผ่านเข้าไปในระบบและออกมาจากปลายสายยางอีกด้านหนึ่งของเตา
ปฏิกรณ์จึงเก็บตัวอย่างก่อนเปิดแหล่งก าเนิดแสงอัลตราไวโอเลต จากนั้นปล่อยให้สารไหลผ่านระบบเป็นเวลา 
1 ช่ัวโมงจึงเริ่มเก็บตัวอย่างไปวัดค่าการดูดกลืนแสงและหาค่าร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันด้วยแสง
ต่อไป ทดลองซ้ าอีกโดยเปลี่ยนอัตราการไหลของปั๊มตัวท่ี 1 เป็น 3.0 มิลลิลิตร/นาที  

จากนั้นเปลี่ยนสารละลายของเสียเป็นชนิดแอนโทรน โดยในการทดลองนี้ได้ท าการศึกษาเพียง
สภาวะที่เหมาะสมของอัตราการไหลของของเสียดังนั้นจึงคงอัตราการไหลของระบบไว้ที่ 10.0 มิลลิลิตร/นาท ี
ตลอดการทดลอง จากนั้นท าการเติมสารละลายของเสียชนิดแอนโทรนลงในภาชนะ (ภาพที ่2)  และปรับอัตรา
การไหลของปั๊มตัวที่ 1 เป็น 1.5 มิลลิลิตร/นาที ปล่อยให้สารละลายผ่านเข้าไปในระบบและออกมาปลายสายยาง
อีกด้านหนึ่งของเตาปฏิกรณ์จึงเก็บตัวอย่างก่อนเปิดแหล่งก าเนิดแสงอัลตราไวโอเลต จากนั้นปล่อยให้สารไหล
ผ่านระบบเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จึงเริ่มเก็บตัวอย่างไปวัดค่าการดูดกลืนแสงและหาค่าร้อยละการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันด้วยแสงต่อไป ทดลองซ้ าอีกโดยเปลี่ยนอัตราการไหลของปั๊มตัวท่ี 1 เป็น 3.0 มิลลิลิตร/นาที 

 
ผลการวิจัย 

1. การสร้างเตาปฏิกรณ์ออกซิเดชันด้วยแสงอลัตราไวโอเลตแบบไหลต่อเนื่อง  
 ผลการสร้างเตาปฏิกรณ์ปฏิกรณ์ออกซิเดชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลต เมื่อท าการประกอบส่วนต่างๆ
ของเตาปฏิกรณ์เรียบร้อยแล้วจะได้เตาปฏิกรณ์ดังภาพที่ 3 จากรูปมีส่วนประกอบท่ีส าคัญดังนี้ 
  1. ส่วนของเตาปฏิกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะเกิดออกซิเดชันเชิงเรง่ปฏิกิริยาด้วยแสง  ภายในส่วนน้ี 
ประกอบด้วยท่อควอตซ์ที่เคลือบผิวด้านในด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วซึ่งแต่ละท่อจะเช่ือมต่อกันเป็น
อนุกรมด้วยสายยางซิลิโคนเพื่อให้สารละลายไหลได้อย่างต่อเนื่องและหลอดก าเนิดแสงยูวีถูกติดตั้งตาม
ต าแหน่งต่างๆ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1(A) 

2. สวิตช์ควบคุมการปิดและเปิดหลอดยูวี ถูกติดตั้งเอาไว้ด้านข้างเตาปฏิกรณ์เพื่อความสะดวก
ในการควบคุมการท างาน 

3. ส่วนน าสารละลายเข้าและออกระบบ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส าหรับน าสารละลายเข้าสู่ระบบจะต่อมาจาก
ปั๊มตัวที่ 2 ส าหรับควบคุมอัตราการไหลของระบบ ส่วนปลายสายยางด้านขาออกใช้ส าหรับเก็บตัวอย่างเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ต่อไป 

 

 
ภาพที ่3 เตาปฏิกรณ์ต้นแบบส าหรับทดลองการบ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรน 



การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการบ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนแบบไหลต่อเนื่อง โดยการใช้ TiO2-UV 

94  
 

2. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนแบบไหลต่อเนื่อง 
ผลการหาอัตราการไหลของระบบที่เหมาะสม โดยดูจากการเกิดร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของระบบมีผลต่อร้อยละ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า เมื่อปรับอัตราการไหล
ของระบบต่างๆ กัน ได้แก่ ที่ 5.0 7.5 และ 10.0 มิลลิลิตร/นาที ผลของร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วย
แสงของสารละลายของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนก็ไม่แตกต่างกันมาก คือ 86.62  86.62 และ 83.71 ตามล าดับ ซึ่ง
ในภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนท่ีอัตรา
การไหลของระบบต่างๆ กัน ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงในช่วง 200–350 นาโนเมตร (nm) จะแสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลและจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อ
เทียบกับก่อนเปิดแหล่งก าเนิดแสงยูวี แต่เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละอัตราการไหลจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่าง
กันน้อยมาก  
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าการดูดกลืนแสงและร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนที่

อัตราการไหลของระบบ เท่ากับ 5.0 7.5 และ 10.0 มิลลิลิตร/นาที ตามล าดับ 

 อัตราการไหลของระบบ (มิลลิลติร/นาท)ี 
ค่าการดูดกลืนแสงยูวทีี่ 254 nm (A254) % of photo-

oxidation ก่อนเปิดแหล่งก าเนิดแสงยูวี หลังเปดิแหลง่ก าเนิดแสง 
5.0 3.95 0.53 86.62 
7.5 3.95 0.53 86.62 
10.0 3.95 0.64 83.71 

 

 
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 

200 ถึง 1,000 นาโนเมตร ที่อัตราการไหลของของระบบต่างๆ กัน 
 

ผลการหาอัตราการไหลของของเสียที่เติมเข้าสู่ระบบ พบว่า การเพิ่มอัตราการไหลของของเสียชนิด
ไดฟีนิลเอมีนท่ีเติมเข้าระบบ มีผลต่อร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยพบว่า อัตรา
การไหลของของเสียที่เติมเข้าในระบบเท่ากับ 1.5 และ 3.0 มิลลิลิตร/นาที มีร้อยละการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันเท่ากับ 92.12 และ 82.83 ตามล าดับ (แสดงในตารางที่ 2) โดยการทดลองนี้ได้คงอัตราการไหล
ของระบบให้คงที่เท่ากับ 10 มิลลิลิตร/นาที เนื่องจากพบว่าอัตราการไหลของระบบที่แตกต่างกันมีผลต่อร้อยละ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไม่มากนัก ซึ่งถ้าหากใช้อัตราการไหลน้อยไปก็จะท าให้ใช้เวลาในการบ าบัดนาน 
ดังนั้นจึงเลือกใช้อัตราการไหลของระบบสูงสุดเท่ากับ 10 มิลลิลิตร/นาที เพื่อให้การบ าบัดเร็วยิ่งขึ้น 
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ปิดแสงอัลตราไวโอเลต 

อัตราการไหล 10 มล./นาที, เปิดแสงอัลตราไวโอเลต 

อัตราการไหล 7.5  มล./นาที, เปิดแสงอัลตราไวโอเลต 

อัตราการไหล 5  มล./นาที, เปิดแสงอัลตราไวโอเลต 
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ส่วนผลการหาอัตราการไหลของของเสียชนิดแอนโทรนที่เติมเข้าระบบ พบว่า การเกิดร้อยละการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันด้วยแสงก็มีแนวโน้มเป็นเช่นเดียวกับของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีน โดยพบว่าที่อัตราการไหลของ
ของเสียชนิดแอนโทรนที่เติมเข้าในระบบเท่ากับ 1.5 และ 3 มิลลิลิตร/นาที มีร้อยละการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของแอนโทรนเท่ากับ 83.39 และ 74.41 ตามล าดับ ซึ่งผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 ส่วนใน
ภาพที่ 5 และ 6 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและ
แอนโทรนตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายของเสียทั้ง 2 ชนิดในช่วง 200 – 350 นาโนเมตร 
มีเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบกับก่อนเปิดแหล่งก าเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างโมเลกุลของสารทั้ง 2 ชนิด 
 
ตารางที่ 2  ค่าการดูดกลืนแสงและร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและ

แอนโทรนทีอ่ัตราการไหลของของเสียที่เติมเข้าในระบบต่างๆ กัน 

ชนิดของเสีย 
  
อัตราการไหลของเสียที่เติมเข้าระบบ 

(มิลลิลิตร/นาที) 

ค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่ 254 nm (A254) % of 
photo-

oxidation ก่อนเปิดแหล่งก าเนิดแสง หลังเปดิแหลง่ก าเนิดแสง 

ไดฟีนิลเอมีน 
1.5 3.95 0.31 92.12 
3.0 3.95 0.68 82.83 

แอนโทรน 
1.5 1.41 0.23 83.39 
3.0 1.41 0.36 74.41 

 

 
ภาพที ่5 การเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายของเสียชนิด  ไดฟีนิลเอมีนในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 

200 ถึง 1,000 นาโนเมตร ที่อัตราการไหลของสารตัวอย่างต่างๆ กัน 

 
ภาพที ่6 การเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายของเสียชนิดแอนโทรนในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 

200 ถึง 1,000 นาโนเมตร ที่อัตราการไหลของสารตัวอย่างต่างๆ กัน 
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อัตราการไหล 3.0 มล./นาที, เปิดแสงอัลตราไวโอเลต 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยนี้ได้ท าการสร้างเตาปฏิกรณ์ต้นแบบที่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อดีก็คือ
สามารถท าการบ าบัดของเสียหลายๆ ชนิดต่อเนื่องกันได้นั่นคือ เมื่อท าการบ าบัดของเสียชนิดแรกเสร็จแล้วก็
สามารถท าการบ าบัดของเสียชนิดอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปได้เลย ท าให้การใช้งานสะดวก ซึ่งในงานวิจัยอื่นมักจะท า
การบ าบัดทีละชุด (สัฏฐวิชญ์ และคณะ, 2559; อุปถัมภ์, 2559) ส่วนของเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วก็น าไปวิเคราะห์
หาปริมาณสารปนเปื้อนด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 ถึง 1,000 นาโนเมตร เพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโมเลกุลสารและวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร 
(Dziedzic et al., 2010) เพื่อติดตามการสลายโมเลกุลของสารอะโรมาติก ซึ่งหากพบว่ามีปริมาณสารปนเปื้อน
น้อยมากหรือมีความเป็นพิษน้อยมากแล้ว ก็สามารถท าการก าจัดได้ ในส่วนของการบ าบัดของเสียด้วยหลักการเร่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงที่มีสารไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานี้ นอกจากการน าสารไทเทเนียมไดออกไซด์
มาเติมลงในปฏิกิริยาแล้ว  การน ามาเคลือบหรือตรึงสารไว้ที่ผิววัสดุที่ต้องการก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกัน (จันทร์จิรา, 
2558; Verdier et al., 2014) ส าหรับงานวิจัยนี้ใช้วิธีการเคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ 
เนื่องจากสามารถลดปริมาณการใช้สารไทเทเนียมไดออกไซด์ลงได้ โดยแตกต่างจากวิธีการเติมสารไทเทเนียมไดออกไซด์
หากมีของเสียปริมาณมากก็จะต้องใช้สารในปริมาณมากขึ้นตาม จากงานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการสังเกตท่อแก้วควอตซ์
ที่เคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์เมื่อผ่านการใช้งานมานานๆ  พบว่า สารไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ยังคง
ตรึงแน่นไม่หลุดออกมาให้เห็น แสดงให้เห็นว่า วิธีการเคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพที่ดี ข้อดีอีก
ประการหนึ่งของการบ าบัดของเสียด้วยวิธีดังกล่าวคือ เป็นวิธีการที่สะอาดและปราศจากของเสียเพิ่มให้เป็นภาระ
ในการก าจัด  ในขณะที่การบ าบัดของเสียด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การตกตะกอนหรือการใช้ตัวดูดซับจะต้องเพิ่มขั้นตอน
และวิธีการก าจัดกากตะกอนหรือดูดซับที่ปนเปื้อนสารนั้นอีกขั้นตอนหนึ่ง  

ผลจากการน าต้นแบบเตาปฏิกรณ์ที่ได้ไปศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการบ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีน
และแอนโทรน โดยท าการศึกษาการปรับอัตราการไหลของระบบและอัตราการไหลของของเสียที่เติมเข้าสู่ระบบซึ่ง
ทั้ง 2 ปัจจัยนี้จะมีผลต่อระยะเวลาที่ของเสียจะสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตภายในเตาปฏิกรณ์ต้นแบบและมีผลต่อ
ความเข้มข้นของของเสียที่จะผ่านเข้าไปในระบบด้วย จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า ที่อัตราการไหลของระบบ
เท่ากับ 5.0 และ 7.5 มิลลิลิตร/นาที ให้ผลต่อร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงของสารไดฟีนิลเอมีน
เท่ากัน คือ 86.62 แต่เมื่อเพิ่มอัตราการไหลเป็น 10 มิลลิลิตร/นาที ก็พบว่าร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ด้วยแสงลดลงเล็กน้อยเท่ากับ 83.71 ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า หากเพิ่มอัตราการไหลของระบบมากขึ้นก็จะส่งผลให้
ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงลดลง เนื่องจากเมื่อสารละลายไหลผ่านระบบเร็วขึ้นก็จะมีเวลาน้อยลง
ที่จะสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงในครั้งนี้  ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงได้ก าหนดให้อัตราการไหลของระบบเป็น 10 มิลลิลิตร/นาที เนื่องจากเป็นอัตราการไหลสูงสุดที่ยังให้
ผลการเกิดร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ไม่แตกต่างมากนัก  

จากผลการศึกษาอัตราการไหลของของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนที่เติมเข้าสู่ระบบ พบว่า เมื่อ
เพิ่มอัตราการไหลก็ส่งผลใหร้้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงลดลง เนื่องจากเมื่อสารถูกเติมเข้าในระบบ
เร็วขึ้น ความเข้นข้นของสารก็เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงลดลง และจากผล
การศึกษาสภาวะที่เหมาะของการบ าบัดของเสียทั้ง 2 ชนิด ในครั้งนี้ได้ร้อยละของการเกิดออกซิเดชันสูงเป็นที่น่า
พอใจ แต่ก็ยังไม่สามารถบ าบัดของเสียทั้ง 2 ชนิด ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ได้ท าการทดลอง
กับเตาปฏิกรณ์ต้นแบบเพียงชุดเดียว ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าต้นแบบเตาปฏิกรณ์จากงานวิจัยนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการบ าบัดของเสียคือ ควรเพิ่มระยะเวลาให้ของเสียได้สัมผัสกับแสงยูวีในระบบให้นานขึ้นโดย
การเพิ่มเตาปฏิกรณใ์ห้มากกว่า 1 ชุด หรือเพิ่มความยาวของท่อแก้วควอตซ์ให้มากขึ้นเพื่อสารให้อยู่ในระบบได้นานขึน้  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยนี้ได้ท าการสร้างเตาปฏิกรณ์ต้นแบบส าหรับการบ าบัดของเสียแบบไหลต่อเนื่องซึ่งผล

การทดลองก็แสดงให้เห็นว่า เตาปฏิกรณ์ต้นแบบสามารถท างานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อดีของ
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การบ าบัดของเสียแบบไหลต่อเนื่องก็คือ สามารถท างานได้สะดวกและสามารถท าการบ าบัดของเสียหลายชนิดได้
ต่อเนื่องกัน ในการวิจัยนี้ได้ท าการติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร
ตัวอย่างในช่วง 200 ถึง 1,000 นาโนเมตร และวัดผลร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 
254 นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นท่ีสารประกอบอะโรเมติก (aromatic compound) สามารถดูดกลืนแสง
ได้สูงสุด( max) โดยทั้งสารไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนกเ็ป็นสารที่มีสารประกอบอะโรเมติกเป็นส่วนประกอบใน
โครงสร้างด้วยเช่นกนั และวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้เป็นตัวบ่งช้ีการสลายตัวของสารประกอบอะโรเมติก จากผล
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการบ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีนและแอนโทรนโดยวิธีการไหลแบบต่อเนื่อง
ด้วยการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตที่มีสารไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่า
อัตราการไหลของระบบมีผลต่อร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงน้อย ดังจะเห็นได้จากผลการปรับ
อัตราการไหลของระบบในการบ าบัดของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีน ซึ่งพบว่าร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วย
แสงที่อัตราการไหลของระบบต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้นในการทดลองจึงเลือกใช้อัตราการไหล
ของระบบเป็น 10.0 มิลลิลิตร/นาที เพื่อให้การก าจัดของเสียเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ส่วนผลของอัตราการไหลของของเสียที่เติมเข้าสู่ระบบนั้นพบว่า การเพิ่มอัตราการไหลมีผลต่อการเกิด
ร้อยละการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงลดลงเช่นกัน โดยพบว่าที่อัตราการไหลของของเสียเท่ากับ  1.5 
มิลลิลิตร/นาที และคงที่อัตราการไหลของระบบไว้เท่ากับ 10 มิลลิลิตร/นาที ให้ผลการเกิดร้อยละการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันด้วยแสงของของเสียได้ดีที่สุด คือ 92.12 ส าหรับของเสียชนิดไดฟีนิลเอมีน และ 83.39 ส าหรับของ
เสียชนิดแอนโทรน จากผลการทดลองดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจมากเพราะสามารถน าวิธีการดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการบ าบัดของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อลดความเป็นพิษของเสียก่อนการก าจัดต่อไป 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste 
Group) และเพ่ือการบริหารจัดการของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บภายใน
หองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยจัดทําแบบฟอรมสํารวจของเสีย
จํานวน 37 หองปฏิบัติการ พบวาของเสียท่ีไมทราบชนิดมีปริมาณมากท่ีสุดรอยละ 41.5 จากน้ันนําปญหาท่ีเกิด
ข้ึนมาดําเนินการจัดการแกไขปรับปรุง ดวยการจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
และผูชวยนักวิจัย ในหัวขอเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ หลังจากการจัดอบรมมีการ
ประเมินความรูผูเขาอบรมดวยการทําแบบทดสอบแบบปรนัย พบวา ผูเขาอบรมสอบผานเกณฑอยูท่ีรอยละ 
94.3 หลังจากการอบรมในป 2559 ติดตามผลการลดลงของของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste 
Group) ในป 2560 และ 2561 ดวยการสงแบบฟอรมสํารวจท้ังหมด 37 หองปฏิบัติการ วัดประสิทธิภาพโดยดู
จากการลดลงของของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิดในป 2560 และ 2561 พบวา ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด ลดลง
รอยละ 36.6 และ 83.4 ตามลําดับ นอกจากน้ีเมื่อวัดประสิทธิภาพดานคาใชจายในการสงกําจัดของเสียกลุมท่ีไม
ทราบชนิดกําจัด พบวา คาใชจายในป 2559 จํานวน 10,250 บาท และเมื่อตรวจติดตามในป 2560 และ 2561 
คาใชจายในการสงกําจัด ลดลงท่ี 6,500 และ 1,700 บาท ตามลําดับ งานวิจัยน้ีทําใหนักศึกษาและผูชวยนักวิจัย
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองในการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ และลดปริมาณของเสียท่ีไมทราบประเภท
เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการและลดคาใชจายของหนวยงาน  
คําสําคัญ: ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด หองปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การอบรม 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to investigate the type and quantity of unknown waste 

group and for the effective unknown waste group management that stored in the Faculty of 
Agro-Industry, Prince of Songkla University. Survey forms and answere of waste were obtained 
from 37 laboratories. The results found that the type of hazardous waste in laboratories was the 
highest volume as unknown waste group of 41.5%. This problem was solved by providing the 
training course to students (bachelor's degree and graduate studies) and researcher on the topic 
of hazardous waste management in the laboratory. After training course, the participants’ 
knowledge was assessed by multiple choice test. The results showed that participants passed 
the specified criteria at 94.3%. After training in 2016, the checking of the reduction of unknown 
waste group in 2017 and 2018 was performed by sending waste collection form to 37 
laboratories. The results showed the reduction of unknown waste group in the year 2017 and 
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การบริหารจัดการเพื่อลดของเสียกลุมที่ไมทราบชนิดในหองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2018 were 36.6 and 83.4%, respectively. In addition, when measuring the cost effectiveness of 
unknown group found that expenditure in 2016 was 10,250 baht, and when monitoring in 2017 
and 2018, the cost of delivery reduced to 6,500 and 1,700 baht, respectively. This research 
enables the students and researcher to accurately handle waste in the laboratory, reduces the 
amount of unknown waste and could be used as to management programme as well as to 
reduce the cost of the agency.  
Keywords: unknown waste group, laboratory, management, training course 
 

บทนํา 

 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร 
ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรู ทดลองและกระบวนการวิจัยของนักศึกษา อยางไรก็ตามเมื่อมีการเรียน
การสอนหรือการวิจัยยอมกอใหเกิดของเสียในหองปฏิบัติการ  โดยท่ัวไปการแบงของเสียจากหองปฏิบัติการ
แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ของเสียในหองปฏิบัติการท่ีไมเปนอันตรายและของเสียในหองปฏิบัติการท่ีเปน
อันตราย (วรพจน, 2550) ของเสียในหองปฏิบัติการท่ีไมเปนอันตราย คือ ของเสียท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม สามารถท้ิงกับขยะมูลฝอยท่ัวไปได ตัวอยางเชน ของเสียท่ัวไป (ถุงพลาสติก กระดาษช่ังสาร 
กระดาษทิชชู วัสดุท่ีทําจากพลาสติกท่ีไมเปนอันตราย) กระดาษรีไซเคิลได (กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษ
จดหมาย กระดาษถายเอกสาร) พลาสติกท่ีรีไซเคิลได (ขวดพลาสติก ขวดเก็บตัวอยาง ขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเช้ือ) 
แกว เปนตน สวนของเสียในหองปฏิบัติการท่ีเปนอันตราย คือ ของเสียใดๆท่ีมีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุ
อันตรายชนิดตางๆ ไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีกอใหเกิดโรค 
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง 
วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือ
สิ่งแวดลอม (ดารารัตน และ วัลภา, 2547) สําหรับของเสียอีกประเภทคือ ของเสียไมทราบชนิด (Unknown 
Waste Group) คือ ของเสียท่ีไมสามารถระบุไดวาเปนสารเคมีอะไร  มาจากท่ีไหน ซึ่งของเสียกลุมท่ีไมทราบ
ชนิดน้ีเมื่อตองการกําจัดท้ิงและเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของเสียและมีคาใชจายในการสงกําจัดกับ
หนวยงานภายนอกท่ีสูง (นันทวรรณ และคณะ, 2556) 

 การแบงประเภทของเสียอันตรายภายในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สํานักวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2559) ไดแบงออกเปน 15 ประเภท ดังน้ี 

1. ของเสียพิเศษ (Special waste) ไดแก ของเสียติดเช้ือ ของเสียกัมมันตภาพรังสี และของเสียจาก
การถายภาพใหเก็บในภาชนะเฉพาะ และเศษเครื่องแกวแตกใชงานไมไดแลว, Ethidium-bromide   

2. ของเสียท่ีประกอบดวยสารไซยาไนด (Cyanide-containing waste) เชน Cyanide complex 
compounds และ Cyanide compounds เชน NaCN, KCN, HCN ฯลฯ  

3. ของเสียท่ีประกอบดวยสาร Oxidant (Oxidizing waste) เชน hydrogen peroxide, 
permanganate, persulfuric acid ฯลฯ และ hypochlorite 

4. ของเสียท่ีประกอบดวยปรอทเทาน้ัน (Mercury-containing waste) เชน metallic mercury 
inorganic mercury และ organic mercury เชน alkyl mercury  

5. ของเสียท่ีประกอบดวยโครเมท (Chromate waste) ไดแก K2Cr2O7, COD waste (containing 
hexavalent chromium compound) 

6. ของเสียท่ีประกอบดวยโลหะหนักอ่ืนๆ เชน metals compounds หรือสารผสมของ Ni, Cu, Pb, 
Cr3+, As, Zn, Ag ฯลฯ 

7. ของเสียประเภทกรด (Acid waste) ไดแก inorganic waste เชน H2SO4, HNO3, H3PO4, HF 
ท้ังน้ีตองมีเน้ือกรดมากกวา 5% 

8. ของเสียประเภทดาง (Alkaline waste) ไดแก inorganic waste เชน NaOH, KOH, NH4OH ท้ังน้ี
ตองมีเน้ือดางมากกวา 5% 
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9. ผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petroleum products) เชน waste oil containing petroleum เชน 
Kerosene, heavy oil, machine oil, นํ้ามันหลอลื่นและนํ้ามันเช้ือเพลิงตางๆ  

10. ของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย C, H, O เทาน้ัน (Hydrocarbon containing only 
C H O) เชน Hydrogen carbonate, alcohol, ester, ketone, aldehyde, glycol และ weak acid เชน 
acetic acid 

11. ของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย N, S, P (Hydrocarbon containg only N, S, P) 
ไดแก pyridine, aniline, amine, amide ชนิดตางๆ, picoline formamide, nitrile ชนิดตางๆ เชน 
Acetonitrile, mercaptan, alkyl sulfide, thiouric acid, ABS, sulfur containing aryl compound, 
nitrobenzene, toluene, alkyl thiols, methylsulfuric acid, thiobendazole 

12. ของเสียประเภท Haloginated Hydrocarbon (Haloginated Hydrocarbon waste) ไดแก 
organic liquid waste containing Halogen เชน orthodichlorobenzene, PCB, chlorinated phenol 
chloroform, carbon tetrachloride, chloroethylene ชนิดตางๆ 

13. ของเสียประเภทขวดสารเคมีประเภทแกว 
14. ของเสียประเภทขวดสารเคมีประเภทพลาสติก 
15. ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคณะท่ีมีการเรียนการสอน การวิจัยและ

การบรกิารวิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดของเสียจากหองปฏิบัติการ โดยทางคณะไดเขารวมหรือจัดทํา
โครงการตางๆ เชน การบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร การทําการแยกประเภทและการจัดเก็บของเสียอันตราย โดยไดดําเนิน
กิจกรรมดังกลาวอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามก็ยังพบปญหาเรื่องการจัดแยกประเภทและการจัดเก็บของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะกลุมของเสียท่ีไมทราบชนิดหรือประเภท (Unknown waste group) ซึ่ง
มีคาใชจายในการสงกําจัดกับหนวยงานภายนอกท่ีสูง และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูท่ีเก่ียวของได  

ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือลดของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิดในหองปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ี
จัดเก็บภายในหองปฏิบัติการ แลวนําปญหาท่ีพบมาดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุ จัดอบรมใหความรูแก
นักศึกษาและผูชวยนักวิจัย ประเมินผลหลังจากการฝกอบรม และการตดิตามผลการนําความรูของนักศึกษาและ
ผูชวยวิจัยท่ีไดไปใชในกระบวนการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ แลวนําขอมูลท้ังหมดเพ่ือไปพัฒนาระบบ
การจัดการของเสียของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บ

ภายในหองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. เพ่ือการบริหารจัดการของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บภายใน

หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การดําเนินการศึกษาศึกษาคนควาวิจัยสถาบัน การบริหารจัดการเพ่ือลดของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิดใน

หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังตอไปน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บ

ภายในหองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยจัดทําแบบฟอรมสํารวจของเสียท่ีจัดเก็บภายใน
หองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 4 ภาควิชาคือ ภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑและภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการเกษตร รวมจํานวนหองปฏิบัติการท้ังหมด 37 หอง และรวบรวมแบบฟอรมตอบกลับจาก 37 
หองปฏิบัติการ แลวนํามาแยกประเภทของเสียอันตรายท่ีจัดเก็บในแตละหองปฏิบัติการ  
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 2. เพ่ือการบริหารจัดการของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บภายใน
หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลจากการรวบรวมของเสียในหองปฏิบัติการ
นําปญหาท่ีเกิดข้ึน มาดําเนินการจัดการแกไขปรับปรุง ดวยการจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี 
บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัย ในหัวขอเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ สําหรับเน้ือหาท่ีใชใน
การอบรมประกอบไปดวย การจัดการของเสียไมอันตราย การแยกประเภทของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ 
การจัดเก็บของเสีย การติดฉลากและการบําบัดของเสียเบ้ืองตน หลังจากการอบรมมีการประเมินความรูของ
ผูเขาอบรมดวยการทําแบบทดสอบแบบปลายปด (ปรนัย) หลังจากการอบรมในป 2559 ติดตามผลการลดลง
ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ในป 2560 และ 2561 โดยการสงแบบฟอรมสํารวจ 
ไปยังหองปฏิบัติการท้ังหมดจํานวน 37 หอง และวัดประสิทธิภาพโดยดูจากการลดลงของของเสียกลุมท่ีไมทราบ
ชนิด (Unknown Waste Group) 

 
ผลการวิจัย 

1. ศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด ท่ีจัดเก็บภายในหองปฏิบัติการ  
 จากการสํารวจขอมูลของเสียท่ีจัดเก็บในหองปฏิบัติการ จํานวน 4 ภาควิชา คือภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ และภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการเกษตร พบวา กลุมของเสียท่ีพบมากท่ีสุด คือ กลุมของเสียท่ีไมสามารถระบุประเภท (Unknown 
waste group) รอยละ 41.5 ในขณะท่ีของเสยีกลุมของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย C, H, O เทาน้ัน
มีปริมาณรอยละ 18.8 นอกจากน้ีจากการสํารวจยังพบของเสียประเภท Haloginated Hydrocarbon รอยละ 
18.2 ของเสียท่ีประกอบดวยโครเมทรอยละ 17.2 และของเสียประเภทกรดรอยละ 4.3 แสดงดังตารางท่ี 1 

 จากการสํารวจของเสียท่ีจัดเก็บ ปญหาท่ีพบคือ ของเสียกลุมท่ีไมมีการระบุชนิดมีปริมาณสูงสุดรอยละ 
41.5 แสดงใหเห็นวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันเกิดจากกระบวนการคัดแยกประเภทและการจัดเก็บของเสียยังไมเปน
ตามระบบการบริหารจัดการของเสียอันตราย ซึ่งของเสียกลุมท่ีไมมีการระบุชนิดเปนกลุมของเสียอันตรายท่ีมี
ตนทุนในการสงกําจัดกับหนวยงานภายนอกท่ีสูง ดังน้ันการใหความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการของเสียใน
หองปฏิบัติการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงดําเนินการใหความรูเรื่องการจัดการของเสียอันตรายใน
หองปฏิบัติการแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัย  
 
ตารางท่ี 1 แสดงประเภท ปริมาณ รอยละ ของของเสียท่ีพบในหองปฏิบัติการแยกตามภาควิชา ป 2559 

ภาควิชา 
ประเภทของเสยีอันตราย1/ (กิโลกรัม) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม 
เทคโนโลยีอาหาร - - - - - - 6.0 - - 38.0  32.0 - - 36.0 112.0 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม - - - - 85.0 - 4.0 - - 55.0 - 58.0 - - 143.0 345.0 
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ - - - - - - 11.0 - - - - - - - 26.0 37.0 
เทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร - - - - - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - 85.0  21.0 - - 93.0 - 90.0 - - 205.0 494.0 
รอยละ - - - - 17.2 - 4.3 - - 18.8 - 18.2 - - 41.5 100.0 
1/ 

ประเภทของเสียอันตราย: 1 = ของเสียพิเศษ (Special waste), 2 = ของเสียที่ประกอบดวยสารไซยาไนด (Cyanide-containing waste),  
3 = ของเสียที่ประกอบดวยสาร Oxidant (Oxidizing waste), 4 = ของเสียที่ประกอบดวยปรอทเทานั้น (Mercury-containing waste), 
5 = ของเสียที่ประกอบดวยโครเมท (Chromate waste), 6 = ของเสียที่ประกอบดวยโลหะหนักอ่ืนๆ, 7 = ของเสียประเภทกรด (Acid waste),  
8 = ของเสียประเภทดาง (Alkaline waste), 9 = ผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petroleum products), 10 = ของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย C, H, O เทานั้น, 
11 = ของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย N, S, P, 12 = ของเสียประเภท Haloginated Hydrocarbon, 13 = ของเสียประเภทขวดสารเคมีประเภทแกว,  
14 = ของเสียประเภทขวดสารเคมีประเภทพลาสติก, 15 = ของเสียที่ไมไดมีการระบุชนิด (Unknown waste group)  

 
2. การบริหารจัดการของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด ท่ีจัดเก็บภายในหองปฏิบัติการ อยางมีประสิทธิภาพ 

2.1 ผลการอบรมใหความรูเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ 
 จากผลการสํารวจขอมูลของเสียท่ีจัดเก็บในหองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปญหาท่ีพบคือ

ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด(Unknown Waste Group) มีปริมาณสูงสุด เพ่ือลดของเสียกลุมที่ไมทราบชนิด
ทางผูวิจัยจึงไดมีการจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัย ในหัวขอ
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เรื่องการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ สําหรับเน้ือหาท่ีใชในการอบรมประกอบดวย การจัดการของเสีย
ไมอันตราย การแยกประเภทของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ การจัดเก็บของเสีย การติดฉลากและการบําบัด
ของเสียเบ้ืองตน หลังจากทําการอบรมก็ดําเนินการประเมินความรูของผูเขาอบรมดวยการทําแบบทดสอบแบบ
ปลายปด (ปรนัย) พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถผานเกณฑ (ถูกทุกขอ) ไดรอยละ 100 ในขณะท่ี
ผูชวยนักวิจัยผานเกณฑรอยละ 96.0 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 92.8 เมื่อคิด
จํานวนผูท่ีสอบผานเกณฑท้ังหมดอยูท่ีรอยละ 94.3 (ตารางท่ี 2)  

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลจากการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ 

กลุมบุคคล จํานวน (คน) จํานวนคนที่ผานเกณฑ1/ รอยละที่ผานเกณฑ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 97.0 90.0 92.8 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19.0 19.0 100.0 
ผูชวยนักวจิัย 25.0 24.0 96.0 
รวม 141.0 133.0 94.3 
1/ ผานเกณฑ หมายถึง ตองทําขอสอบถกูรอยละ 100 
  
 2.2 ผลจากการติดตามหลังจากการฝกอบรมเร่ืองการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ 

 หลังจากการอบรมการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการแลว มีการติดตามผลหลังการอบรม
ของนักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัยสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดย
ติดตามผลการลดลงของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด(Unknown Waste Group) ในป 2560 และ 2561 ดวยการสง
แบบฟอรมสํารวจไปยังหองปฏิบัติการท้ังหมดจํานวน 37 หอง วัดประสิทธิภาพโดยดูจากการลดลงของของเสีย
กลุมไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) โดยการเปรียบเทียบในป พ.ศ 2559 (ไมมีการอบรมเก่ียวกับ
เรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ) และในป พ.ศ 2560 และ 2561 (มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ) พบวา ปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown waste group) มี
จํานวนลดลง โดยในป 2559 มีของเสียกลุมไมทราบชนิดสูงสุดท่ี 205 กิโลกรัม หลังการอบรมใหความรูเรื่อง
การจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ และสํารวจการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการในป 2560 และ 2561 ของ
เสียท่ีไมทราบชนิด ลดลงรอยละ 36.6 และ 83.4 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเรื่องคาใชจายในการสงกําจัด  พบวา 
ป 2559 ซึ่งยังไมมีการอบรมนักศึกษาในเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการมีคาใชจายในการสงกําจัดท่ีสูง
คือ 10,250 บาท และมีการลดลงอยางตอเน่ืองในป 2560 และ 2561 ท่ี 6,500 บาท และ 1,700 บาท ลด
คาใชจายในการสงของเสียกําจัดมากถึงรอยละ 83.4  
 
ตารางท่ี 3  ปริมาณของเสียอันตรายกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown waste group) รอยละท่ีลดลงหลังการ

อบรมใหความรูเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการและคาใชจายในการสงกําจัด 
ป พ.ศ จํานวนของเสียกลุมที่ไมทราบชนิด (กิโลกรัม) รอยละที่ลดลง คาใชจายในการสงกําจัด (บาท) 
2559 205.0              -               10,250.0 
2560 130.0             36.6                 6,500.0 
2561   34.0             83.4                 1,700.0 

หมายเหตุ คาใชจายในการสงกําจัดของเสียที่ไมทราบประเภท  (Unknown waste group) คิดกิโลกรัมละ 50 บาท (ไมรวมคาขนสง) 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 จากการสํารวจของเสียท่ีจัดเก็บในหองปฏิบัติการท้ัง 4 ภาควิชา ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มี

การจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ จํานวน 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ในขณะท่ีภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตรไมมีการจัดเก็บของเสีย
เน่ืองจากหองปฏิบัติการในภาควิชาดังกลาวไมมีการใชสารเคมี จากการสํารวจของเสียท่ีจัดเก็บในหองปฏิบัติการ
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การบริหารจัดการเพื่อลดของเสียกลุมที่ไมทราบชนิดในหองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ในป 2559 มีปริมาณของเสียท่ีไมทราบชนิดมากท่ีสุดรอยละ 41.5 ท้ังน้ีปญหาท่ีพบจากการสํารวจ คือ ไมมีการติด
ฉลากของเสีย และฉลากชํารุด เลอะเลือน ทําใหเกิดปญหาเปนของเสียท่ีไมสามารถระบุประเภทได  

 เมื่อทําการอบรมใหความรูแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัย จํานวน 141 คน 
ในหัวขอการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ โดยนักศึกษาและผูชวยวิจัยทําขอสอบผานเกณฑรอยละ 
94.3 แสดงใหเห็นวา หลังการอบรมนักศึกษาและผูชวยนักวิจัยมีความรูในเรื่อง การแยกประเภทของเสีย
อันตรายในหองปฏิบัติการ การจัดเก็บของเสีย การติดฉลากและการบําบัดของเสียเบ้ืองตน สอดคลองกับ
รายงานของนันทวรรณ และคณะ (2556) รายงานวา ผลจากการจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาและผูชวย
นักวิจัย ทําการประชาสัมพันธเรื่องการจัดการของเสียในรูปสื่อประชาสัมพันธตางๆ หลังการอบรมมีการประเมิน
ความรูของผูรบัการอบรมจํานวน 80 คน พบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูเรื่องระบบการจัดเก็บของเสีย (รอยละ 97) 
การแยกประเภทของเสีย (รอยละ 94) ฉลากเก็บประเภทของเสีย (รอยละ 87) ภาชนะจัดเก็บ (รอยละ 97) จุดท้ิง
ของเสีย (รอยละ 97) และ ประโยชนของระบบการจดัเก็บของเสีย (รอยละ 100) 

 จากการติดตามผลหลังการอบรมเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการในป 2560 และ 2561 
ปริมาณของเสียท่ีไมระบุประเภท (Unknown waste group) มีจํานวนลดลงรอยละ 33.6 และ 83.4 ตามลําดับ 
แสดงใหเห็นวา การใหความรูเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการทําใหนักศึกษาและผูชวยนักวิจัยสามารถ
จัดการของเสียดวยการคัดแยก รวบรวม จัดเก็บและการจัดการถูกตองตามหลักวิชาการ นอกจากน้ียังสามารถ
ลดคาใชจายในการสงของเสียกําจัดกับหนวยงานภายนอก  
ขอเสนอแนะ 

 ควรดําเนินการอบรมการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการแกนักศึกษา ผูชวยนักวิจัยและบุคลากรท่ี
เก่ียวของในหองปฏิบัติการใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ
มากยิ่งข้ึน และจัดทําสื่อประชาสัมพันธเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการเพิ่มเติม หรือ
การประชาสัมพันธในรูปแบบใหมๆ เชน เฟซบุก ไลน เปนตน เพ่ือในอนาคตสามารถลดของเสียกลุมท่ีไมทราบ
ประเภทใหมีจํานวนลดลงมีคาเปนศูนย และสามารถลดคาใชจายใหแกหนวยงาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ของเสียกลุมท่ีไมสามารถระบุประเภท (Unknown waste group) พบมากท่ีสุดในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เมื่อมีการใหความรูเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและ
ผูชวยนักวิจัย หลังการอบรมพบวา ปริมาณของเสียกลุมท่ีไมสามารถระบุประเภทลดลงอยางตอเน่ือง และ
สามารถลดคาใชจายใหแกหนวยงานได 
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การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ในน ้ามันไบโอดีเซล 
จากน ้ามันปาล์มดิบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี 

Analysis of Methyl Ester and Ethyl Ester in Biodiesel from Crude 
Palm Oil by Gas Chromatography  

 
ศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง1* และ รุสนี กุลวจิิตร1 

Sakchaibordee Pinsrithong 1* and Roosanee Kulvijitra1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลของน้้ามันปาล์มดิบท่ีได้จาก

การท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันกับแอลกอฮอล์ชนิดเมทานอลและเอทานอลเกิดเป็นเอสเตอร์ชนิดเมทิล
เอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์จ้านวน 20 สารประกอบซึ่งสามารถตรวจพบในน้้ามันไบโอดีเซล โดยงานวิจัยนี้
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับตามหลักการแยกของเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี 
การศึกษาความถูกต้องของการวิเคราะห์ เปอร์เซ็นต์เอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลท้าได้โดยการเตรียม
สารมาตรฐานอ้างอิงความเข้มข้น 10 mg/mL ให้ได้บริมาตรที่ถูกต้องโดยการใช้ Piston pipette ร่วมกับการชั่ง
น้้าหนักสารมาตรฐานอ้างอิง ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า วิธีการดังกล่าวท้าให้ผลการวิเคราะห์ได้ค่าที่
ถูกต้องมากกว่าการใช้ Piston pipette เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ได้สร้างสมการค้านวณผลการวิเคราะห์อย่างง่าย
ส้าหรับการวิเคราะห์ปริมาณเอสเตอร์ จากค่าความหนาแน่น 0.672±0.002 g/mL ของสารมาตรฐานอ้างอิง ท้าให้
สามารถค้านวณผลการวิเคราะห์ปริมาณเปอร์เซ็นเอสเตอร์รวมเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์แต่ละสัดส่วนท่ี
เกิดขึ้นในน้้ามันไบโอดีเซลที่ถูกผลิตขึ้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อน้าค่าไปใช้ในงานวิจัยหรือเชิงพาณิชย์ 
ค้าส้าคัญ: น้้ามันไบโอดีเซล เปอร์เซ็นต์เอสเตอร์ เมทิลเอสเตอร์ เอทิลเอสเตอร์ GC-FID 
 

Abstract 
 The research studies the analysis method of ester percentage in biodiesel from crude 
palm oil derived from the transesterification reaction with methanol and ethanol. The 20 
compounds of methyl ester and ethyl ester can be detected in biodiesel. The study shows 
the efficiency of the analysis recognized according to the gas chromatography principle. The 
accuracy of the analysis of ester percentage in biodiesel can be made by the preparation of 10 
mg/mL reference standard substance in the correct volume by the use of piston pipette 
together with the weighing of reference standard substance. The analysis results show that the 
aforementioned method made the analysis results more accurate than the use of piston 
pipette solely. Hence, the simple analysis result calculation equations are created for the 
analysis of ester quantity from 0.672 ± 0.002 g/mL density of reference standard substance, 
which can accurately calculate the analysis results of ester percentage combined with methyl 
ester and ethyl ester in the biodiesel production. Hereby, the results can be used for 
commercial or research purposes. 
Keywords: biodiesel, ester percentage, methyl ester, ethyl ester, GC-FID 
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บทน้า 
 น้้ามันไบโอดีเซลเป็นสารจ้าพวกอัลคิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (Fatty acid alkyl ester) ที่เกิดจาก
การท้าปฏิกิริยาเคมีของไตรกลีเซอไรด์ (น้้ามันพืชและไขมันสัตว์) กับสารแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล เป็นต้น 
เรียกว่า ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification reaction) โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทด่าง 
กรด เอ็นไซม์ หรือของแข็ง โดยสิ้นสุดปฏิกิริยาจะได้น้้ามันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์หรือเอทิลเอสเตอร์ 
และกลีเซอรอล (Glycerol) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้  (Duttun, 2018) ปริมาณเอสเตอร์ที่เกิดขึ้นแสดงถึง
ความบริสุทธิ์ของน้้ามันไบโอดีเซล ยิ่งมีค่าสูงแสดงถึงสารปนเปื้อนอื่น ๆ มีน้อย จึงได้มีการศึกษาการพัฒนา
ด้านมาตรฐานคุณภาพการใช้ผลิตภัณฑ์น้้ามันไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์เพื่อการรับประกันส้าหรับยานพาหนะที่
จะต้องใช้งานกับน้้ามันไบโอดีเซลตั้งแต่ปี 1983 (Gasparini et al., 2011; ศูนย์บริการวิชาการที่ 3, 2553) 
หลังจากนั้นมาตรฐานระดับชาติของน้้ามันไบโอดีเซลหลายๆ มาตรฐานก็ออกตามกันมา ส้าหรับประเทศไทย
โดยกรมธุรกิจพลังงานได้ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมันฉบับปัจจุบันในปี 2556  (ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน, 2556) ซึ่งตามประกาศฉบับดังกล่าว มีการก้าหนดค่า
ปริมาณเมทิลเอสเตอร์เป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งส้าหรับตรวจสอบคุณภาพน้้ามันไบโอดีเซล  โดยอ้างอิงตามกรรมวิธี
ทดสอบตามมาตรฐานยุโรป มาตรฐาน EN 14103 ซึ่งก้าหนดร้อยละต่้าสุดของเมทิลเอสเตอร์จากกรดไขมันไว้ที่ 
96.5%  ซึ่งการวิเคราะหต์ามมาตรฐานนี ้สามารถวิเคราะห์ปริมาณเอสเตอร์ในตัวอย่างที่มีปริมาณเอสเตอร์ที่สูงกว่า 
90% ได้ (w/w) (European Standard Norme Europeenne Europaische Norm, 2003) โดยใน
การวิเคราะห์ปริมาณร้อยละโดยน้้าหนักเมทิลเอสเตอร์ของน้้ามันไบโอดีเซลโดยการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 
ตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน (Gas chromatograph-flame ionization detector, GC-FID) มี
ขอบเขตครอบคลุมในการวิเคราะห์ปริมาณเอสเตอร์ของเมทิลเอสเตอร์จากกรดไขมัน (FAME) ซึ่งในประเทศไทยใช้
วัตถุดิบหลักที่มีศักยภาพในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลคือ น้้ามันปาล์มดิบ เนื่องจากมีปริมาณน้้ามันต่อน้้าหนัก
ผลปาล์มสูง (Maulidiyah et al., 2017) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพบริสุทธิ์ หรือเป็น
ส่วนประกอบผสมในเช้ือเพลิงดีเซล หรือเช้ือเพลิงเพื่อให้ความร้อน แต่อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยในปัจจุบันมี
ความพยายามในการลดการใช้แอลกอฮอล์ตัวหลักท่ีใช้ในการท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของไบโอดีเซล
ซึ่งคือเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเอทานอลแทน เนื่องจากเมทานอลมีความเป็นพิษ (Toxicity) ท้าให้เกิด
อันตรายส้าหรับผู้ปฏิบัติงานและเมทานอลทั้งหมดต้องน้าเข้ามาจากต่างประเทศ (Kanjaikaew, et al., 2018) 
ในขณะที่เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยและเป็นวัตถุดิบทีไ่ด้จากพืชจึงไม่ท้าให้เกิด
มลพิษกับผู้ปฏิบัติงาน (Nikhom and Tongurai, 2014) โดยการใช้เอทานอลท้าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค
ชันกับน้้ามันปาล์มดิบจะได้ไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร์ ซึ่งหากโรงงานผลิตน้้ามันไบโอดีเซลใช้เอทานอลเป็นสาร
ตั้งต้นในการท้าปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียว นักวิเคราะห์อาจจะสามารถประยุกต์วิธีการค้านวณตาม
มาตรฐาน EN 14103 ได้ง่ายขึ้น แต่เนื่องจากการใช้เอทิลเอสเตอร์ยังมีข้อด้อยบางประการ เช่น เรื่องของการ
ใช้พลังงานในการผลิตที่สูงกว่าและปัญหาค่าสภาพการละลายเอทิลเอสเตอร์ในกลีเซอรอลเมื่อเทียบกับเมทิลเอ
สเตอร์ซึ่งส่งผลให้ไม่เกิดการแยกช้ัน  (ชาคริต และคณะ, 2555) ผู้ผลิตบางรายจึงได้ศึกษาทางเลือกในการใช้
แอลกอฮอล์ผสมทั้งชนิดเมทานอลและเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ กัน เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการผลิต
น้้ามันไบโอดีเซล ท้าให้เอสเตอร์ที่เกิดขึ้นมีทั้งชนิดเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ โดยตามมาตรฐาน
การทดสอบ EN 14103 ได้ก้าหนดการหาเฉพาะเปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันเชิงมวลโดยใช้การเทียบกับ
สารละลายอ้างอิงที่ทราบความเข้มข้นและปริมาตร แล้วตรวจวัดสัญญาณที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ี
ซึ่งกรณีที่เป็นเอสเตอร์ผสมทั้งชนิดเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ยังไม่มี การแสดงวิธีการทดสอบหรือ
การแปลผลข้อมูล จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยฉบับนี้ เพื่อแสดงการเตรียมตัวอย่างไบโอดีเซลที่มี
ความแม่นย้าสูงขึ้นและแสดงวิธีการวิเคราะห์และแปลผลเปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์ที่มีทั้งเมทิลเอสเตอร์และ
เอทิลเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อแสดงวิธีการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เอสเตอร์ในไบโอดีเซลที่มีความแม่นย้าสูงขึ้น 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ตัวอย่างน ้ามันไบโอดีเซล: ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลที่
ได้รับการสังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterifcation) ของน้้ามันปาล์มท้าปฏิกิริยากับ
แอลกอฮอล์ชนิดเมทานอลและเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ โดยสถานีวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้้ามัน
ปาล์มและพืชน้้ามัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย: การวิเคราะห์ปริมาณเปอร์เซ็นต์เอสเตอร์ของน้้ามันไบโอดีเซลตาม
ประกาศกรมธุรกิจพลังงานใช้วิธีทดสอบเมทิลเอสเตอร์ตามมาตรฐาน EN 14103 โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ี 
ตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน (GC-FID) ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้เครื่อง GC-FID ยี่ห้อ Hewlett Packard รุ่น 6890 
โดยสภาวะการทดสอบที่เหมาะสมในการแยกของสาร ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์เอสเตอรใ์นน้้ามันไบโอดีเซล 
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน 
อุณหภูมิหัวฉีด 290 ºC อุณหภูมิตัวตรวจวัด 250 ºC 
สัดส่วนสารเข้าคอลัมน์ 
(Split ratio) 

50 : 1 อัตราไหลแก๊สเชื้อเพลิง (H2) 30 mL/min 

อัตราไหลแก๊สพา (He)  1 mL/min อัตราไหลแก๊สออกซิแดนซ์ (Air zero) 300 
mL/min 

อุณหภูมิตู้อบ  เริ่มต้น 210 ºC คงที่ 12 นาที เพิ่มขึ้น 
20 ºC/min จนได้ 250 ºC คงที่ 8 นาที 

อัตราไหลแก๊ส Make up (N2) 25 mL/min 

ชนิดคอลัมน์ Select for FAME  (Length 30 m, I.D 0.32 mm, Film thickness 0.25 µm) 
 
 3. ขั นตอนการเตรียมตัวอย่าง 

1) สารเคมีที่ใช้ ตัวท้าละลายคือ Heptane (HPLC grade) ซื้อจาก RCI Labscan (Bangkok, 
Thailand) สารละลายอ้างอิง (Internal standard, IS) คือ Methyl heptadecanoate; C17 สารมาตรฐาน
ผสมเมทิลเอสเตอร์ จ้านวน 20 สารประกอบ ซึ่งประกอบด้วยสารมาตรฐานเมทิลเอสเตอร์ได้แก่ Caprylic acid 
methyl ester (C8:0, ME), Nonanoic acid methyl ester (C9:0, ME), Capric acid methyl ester (C10:0, 
ME), Undecanoic acid methyl ester (C11:0, ME), Lauric acid methyl ester (C12:0, ME), 
Tridecanoic acid methyl ester (C13:0, ME), Myristic acid methyl ester (C14:0, ME), 
Pentadecanoic acid methyl ester (C15:0, ME), Palmitic acid methyl ester (C16:0, ME), 
Palmitoleic acid methyl ester (C16:1, ME), Stearic acid methyl ester (C18:0, ME), Oleic acid 
methyl ester (C18:1, ME), Linoleic acid methyl ester (C18:2, ME), Linolenic acid methyl ester 
(C18:3, ME), Arachidic acid methyl ester (C20:0, ME), Eicosenoic acid methyl ester (C20:1, ME), 
Behenic acid methyl ester (C22:0, ME), Erucic acid methyl ester (C22:1, ME), Lignoceric acid 
methyl ester (C24:0, ME), Selacholeic acid methyl ester (C24:1, ME) และสารมาตรฐานผสมเอทิลเอสเตอร์ 
จ้านวน 8 สารประกอบ ซึ่งประกอบด้วยสารมาตรฐานเอทิลเอสเตอร์ได้แก่ Lauric acid ethyl ester (C12:0, EE), 
Myristic acid ethyl ester (C14:0, EE), Palmitic acid ethyl ester (C16:0, E),  Palmitoleic acid ethyl 
ester (C16:1, EE), Stearic acid ethyl ester (C18:0, EE), Oleic acid ethyl ester (C18:1, EE), Linoleic 
acid ethyl ester (C18:2, EE), Arachidic acid ethyl ester (C20:0, EE) ทั้งหมดซื้อจาก Sigma–Aldrich 
(Steinheim, Germany)   
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2) การเตรียมสารละลาย IS อ้างอิงวิธีการตามมาตรฐาน EN 14103 ที่ระบุความความเข้มข้น 10 
mg/mL แสดงวิธีการเตรียมดังแผนภาพที่ 1  

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 1 วิธีการเตรียมสารละลาย IS 

3) การเตรียมตัวอย่างน ้ามันไบโอดีเซล โดยเลือกตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลมาเป็นตัวแทนศึกษา 
3 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างวิเคราะห์ 3 ซ้้า ทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ 3 ท่านเตรียมตัวอย่าง 2 วิธี แสดง
ดังแผนภาพที่ 2 โดยวิธีที่ 1 เป็นการเตรียมตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลตามมาตรฐาน EN 14103 และวิธีที่ 2 มี
การเพิ่มขั้นตอนการช่ังน้้าหนักสารละลาย IS ที่เติมลงในตัวอย่าง 

 
วิธีท่ี 1  วิธีท่ี 2  

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 วิธีการเตรียมตัวอยา่งน้้ามันไบโอดีเซล 

ปิเปตน้้ามันไบโอดเีซล 250 mg 

 250  

ในขวดฝาปิดสนิทขนาด 10 mL 

บันทึกน้้าหนัก 

เติมสารละลาย IS ปริมาตร 5 mL 

แบ่งสารละลาย 1 mL ส้าหรับฉีด GC 

Vortex mixer @ 1 นาที 

ปิเปตน้้ามันไบโอดเีซล 250 mg 

 250  

ในขวดฝาปิดสนิทขนาด 10 mL 

 

บันทึกน้้าหนัก 

เติมสารละลาย IS ปริมาตร 5 mL 

แบ่งสารละลาย 1 mL ส้าหรับฉีด GC 

Vortex mixer @ 1 นาท ี

บันทึกน้้าหนัก 

เติมสารละลาย IS ปริมาตร 5 mL 

ช่ัง IS น้้าหนัก 500 mg 

 250  

ในขวดช่ังขนาด 20 mL 

บันทึกน้้าหนัก 

เติม Heptane ปริมาตร 5 mL 

 

ถ่ายสารลงขวดวัดปริมาตรขนาด 50 mL 

เขย่าด้วยมือเบา ๆ 

ปรับปริมาตรแล้ว Vortex mixer @ 1 นาที 

กลั้วขวดช่ัง IS ≥ 3 ครั้ง 
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4) การวิเคราะห์ตัวอย่าง ทดสอบตามขั้นตอนของการใช้เครื่อง GC-FID โดยเริ่มโปรแกรมของ
การทดสอบสารมาตรฐานผสมเมทิลเอสเตอร์ สารมาตรฐานผสมเอทิลเอสเตอร์ และสารละลายตัวอย่าง
น้้ามันไบโอดีเซล ตามล้าดับ เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบด้วยเครื่อง GC-FID แล้วจะได้สัญญาณโครมาโทแกรมของ
สารเอสเตอร์ จากนั้นวิเคราะห์ผลโดยการ Integrate พื้นที่ใต้พีคของสัญญาณของสารเอสเตอร์ โดยการระบุ
พีคของสารทั้งเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ในตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลโดยอ้างอิงจากพีคสัญญาณ
ของสารมาตรฐานเมทิลเอสเตอร์และพีคสัญญาณเอทิลเอสเตอร์ 
 4. ขั นตอนหาปริมาตรที่แท้จริงของสารละลาย IS 

เนื่องจากปริมาตรของสารละลาย IS ความเข้มข้น 10 mg/mL มีผลต่อปริมาณเปอร์เซ็นต์เชิงมวล
เอสเตอร์ที่ได้  ซึ่งจากการเติมสารละลาย IS ลงไปในตัวอย่างแต่ละครั้งหรือแต่ละผู้ปฏิบัติงานมักมี
ความคลาดเคลื่อน จึงได้มีการศึกษาทดลอง เพื่อหาปริมาตรที่แท้จริงของสารละลาย IS (VEI) ที่เติมลงไปใน
สารละลายตัวอย่าง ตามระเบียบวิธีวิจัย วิธีที่ 2 ในการเตรียมสารละลายตวัอย่างน้้ามันไบโอดีเซล โดยได้ศึกษา
หาค่าความหนาแน่นของสารละลาย IS ด้วยการช่ังน้้าหนักสารละลาย IS ความเข้มข้น 10 mg/mL ในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 5 mL จ้านวน 20 ครั้ง ในช่วงเวลาต่างกันเป็นเวลา 1 ปี (ความถี่ ≈ 2 ครั้ง/เดือน) จากค่า
น้้าหนกัเฉลี่ยจะน้ามาค้านวณหาปริมาตรของสารละลาย IS ที่แท้จริงท่ีถูกเติมลงไปในตัวอย่าง ดังสมการที่ 1  
 

VEI =   𝑊𝑉 

𝑘
       ……………สมการที่ 1

 VEI =       ปริมาตรของสารละลาย IS (mL) 
𝑊𝑉  =  น้้าหนัก Internal standard ในขวดตัวอย่าง (g) 
𝑘   =  ค่าความหนาแน่นของสารละลาย IS (g/mL) 

 
5. ขั นตอนการสร้างสมการการค้านวณผล 
 สมการค้านวณเปอร์เซ็นต์เชิงมวลเมทิลเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลชนิด (FAME) ตามมาตรฐาน EN 
14103 แสดงดัง สมการที่ 2 

C = (∑ 𝐴)−𝐴𝐸𝐼

𝐴𝐸𝐼
 ×  

𝐶𝐸𝐼 ×𝑉𝐸𝐼

𝑚
 × 100%                 ……………สมการที่ 2 

C  =  เปอร์เซ็นต์เชิงมวลของเมทิลเอสเตอร์ (%FAME) 
 ∑ 𝐴   =  พื้นที่พีคของสัญญาณรวมของเมทิลเอสเตอร์ตั้งแต่ Caprylic acid (C8:0)  

    ถึง Selacholeic acid (C24:1) 
AEI =  พื้นที่พีคของสัญญาณสารละลายอ้างอิง Methyl heptadecanoate (C17) 
CEI =  ความเข้มข้นของสารละลายอ้างอิง Methyl heptadecanoate(C17) (mg/mL) 
m =  น้้าหนักของตัวอย่างในหน่วย mg 

 
 เมื่อเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้้ามันปาล์มดิบกับแอลกอฮอล์ทั้งชนิดเมทานอลและ
เอทานอล น้้ามันไบโอดีเซลที่ได้มีทั้งชนิดเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ ในการค้านวณผลการวิเคราะห์
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เอทิลเอสเตอร์ ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ผู้วิจัยได้สร้างสมการค้านวณแสดงดังสมการที่ 3 และ
สมการค้านวณผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์รวม แสดงดังสมการที่ 4 
 𝐶𝐹𝐴𝐸𝐸   = ((∑ 𝐴𝑆𝑈𝑀)−((∑ 𝐴)−𝐴𝐸𝐼))−𝐴𝐸𝐼

𝐴𝐸𝐼
 ×  

𝐶𝐸𝐼 ×𝑉𝐸𝐼

𝑚
 × 100%   ……………สมการที่ 3 

 𝐶𝐹𝐴𝐸𝐸 =  เปอร์เซ็นต์เชิงมวลของเอทิลเอสเตอร์ (%FAEE) 
 ∑ 𝐴𝑆𝑈𝑀  =  พื้นที่พีคของสัญญาณรวมของเอสเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่ Caprylic acid (C8:0) ถึง 
    Selacholeic acid (C24:1) 
 𝐶𝑆𝑈𝑀 = 𝐶𝐹𝐴𝐸𝐸 + 𝐶     ……………สมการที่ 4 

𝐶𝑆𝑈𝑀 =    เปอร์เซ็นต์เชิงมวลของเอสเตอร์ทั้งหมดในน้้ามันไบโอดีเซล 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลที่เกิดจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้้ามันปาล์มดิบ
กับแอลกอฮอล์ทั้งเมทานอลและเอทานอลในสัดส่วนต่างๆ กัน และตรวจวัดด้วยเครื่อง GC-FID แสดง
ผลการวิจัยดังนี้  
1. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน ้ามันไบโอดีเซล 
 ผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปริมาณเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลชนิดเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์
เมื่อใช้สภาวะการทดสอบดังตารางที่ 1 ให้โครมาโทแกรมของตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซล BIO_19 ดังภาพที่ 3 
เมื่อวิเคราะห์พบว่าให้เปอร์เซ็นต์พื้นที่พีคเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลชนิดเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์
ดังตารางที่ 2 ซึ่งให้สารประกอบเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ระบุพีคอ้างอิงจากพีค
สัญญาณของสารมาตรฐานเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ ซึ่งจากพีคของสัญญาณของเมทิลเอสเตอร์และ
เอทิลเอสเตอร์ที่เกิดขึ้นท้ังหมดในน้้ามันไบโอดีเซลจ้านวน 20 สารประกอบ  พีคของสัญญาณสามารถแยกออก
จากกันได้อย่างชัดเจน  
 ผลการวิ เคราะห์ เปอร์เซ็นต์ เอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลด้วยเครื่อง GC-FID แสดงให้ เห็น
ประสิทธิภาพการแยกของสารประกอบของสารมาตรฐานทั้ง 29 สารประกอบ แสดงดังตารางที่ 2 และแสดง
สัญญาณของชนิดของกรดไขมันที่ตรวจพบทั้งเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ 20 สารประกอบในตัวอย่าง  
BIO_19 ซึ่งเปอร์เซ็นต์พื้นที่พีคของสัญญาณดังกล่าวสอดคล้องกับชนิดกรดไขมันในน้้ามันปาล์ม (Montoya, 
et al., 2014) ข้อมูลในตารางแสดงเวลาที่สารถูกหน่วงอยู่ในคอลัมน์ (Retention time) โดยอ้างอิงจาก
สารมาตรฐานผสมเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ ค่า Symmetry ของสัญญาณของพีค ซึ่งเป็นค่าแสดง
ความสมมาตรของพีคของสัญญาณเมทิลเอสเตอร์และพีคของสัญญาณเอทิลเอสเตอร์ที่ตรวจพบในตัวอย่าง
น้้ามันไบโอดีเซล โดยพีคของสัญญาณส่วนใหญ่มีค่าสมมาตรอยู่ในช่วง 1 – 2 ยกเว้นสัญญาณของพีคเอสเตอร์
ที่มีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเกิน 17% จะมีลักษณะของสัญญาณเป็น Tailing ได้แก่ พีคของสัญญาณ C16:0 (EE), 
C17 (IS) และ C18:2 (EE) ส่วนลักษณะสัญญาณของพีคเป็น  Fronting  คือ พีคของสัญญาณ C18:1 (EE) 
อย่างไรก็ตามสัญญาณของพีคไม่มีการซ้อนทับกับพีคของสัญญาณเอสเตอร์ก่อนหน้าหรือพีคของสัญญาณเอสเตอร์
ถัดไป จนท้าให้การแปลผลการวิเคราะห์ปริมาณเปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์มีความผิดพลาด ส้าหรับจ้านวน 
Plate แสดงประสิทธิภาพของคอลัมน์อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งการแยกของสารด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ 
จ้านวน Plate ที่ดีอยู่ในช่วง 20,000 – 540,000 plate (Constantinos, 2018; Harris, 1995) และ 
Resolution มีค่าเกิน 1.5 เกือบทุกสารประกอบ ซึ่งแสดงถึงการแยกของพีคของสัญญาณได้ชัดเจน โดยมี
การซ้อนทับกันของพีคน้อยกว่า 0.15% ยกเว้นสัญญาณของพีค  C16:1 (EE) และ C18:0 (EE) ที่มีค่า 
Resolution เท่ากับ 0.95 และ 1.37 ตามล้าดับ แสดงการซ้อนทับกันของสัญญาณของพีคไม่เกิน 2.3%  
(Shimadzu, 2018) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การซ้อนทับท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการแปลผล 
 

 
ภาพที่ 3 โครมาโทแกรมของเอสเตอร์ทั้งชนิดเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ในตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซล (BIO_19) 
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการแยกของสัญญาณสารเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ในตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซล  
สารประกอบเอสเตอร์  ประสิทธิภาพการแยก 

Retention time ชื่อสารประกอบ ชื่อย่อ %พื นที่พีค  Symmetry Plate  Resolution 
2.263 Caprylic acid methyl ester C8:0 (ME) 0.03  0.84 34,669 4.71 
2.305 Nonanoic acid methyl ester C9:0 (ME) -  - - - 
2.399 Capric acid methyl ester C10:0 (ME) -  - - - 
2.528 Undecanoic acid methyl ester C11:0 (ME) -  - - - 
2.705 Lauric acid methyl ester C12:0 (ME) 0.05  1.86 69,451 6.84 
2.781 Lauric acid ethyl ester C12:0 (EE) 0.17  1.08 84,675 1.91 
2.945 Tridecanoic acid methyl ester C13:0 (ME) -  - - - 
3.275 Myristic acid methyl ester C14:0 (ME) 0.14  1.11 87,619 10.51 
3.413 Myristic acid ethyl ester C14:0 (EE) 0.71  1.13 88,906 3.06 
3.715 Pentadecanoic acid methyl ester C15:0 (ME) 0.03  0.97 59,546 5.65 
4.35 Palmitic acid methyl ester C16:0 (ME) 5.82  1.6 72,945 7.51 
4.573 Palmitoleic acid methyl ester C16:1 (ME) -  - - - 
4.645 Palmitic acid ethyl ester C16:0 (EE) 29.89  4.21 40,394 3.75 
4.841 Palmitoleic acid ethyl ester C16:1 (EE) 0.12  1.04 106,014 0.95 
5.221 Heptadecanoic acid methyl ester C17 (ME) 17.08  3.41 57,528 5.17 
6.307 Stearic acid methyl ester C18:0 (ME) 0.62  1.16 89,627 6.05 
6.651 Oleic acid methyl ester C18:1 (ME) 5.36  1.76 75,223 3.79 
6.785 Stearic acid ethyl ester C18:0 (EE) 3.20  1.6 77,139 1.37 
7.116 Oleic acid ethyl ester C18:1 (EE) 27.79  0.17 20,786 2.23 
7.363 Linoleic acid methyl ester C18:2 (ME) 1.30  1.13 133,129 1.77 
7.917 Linoleic acid ethyl ester C18:2 (EE) 6.66  2.2 86,563 5.87 
8.492 Linolenic acid methyl ester C18:3 (ME) 0.03  1.03 107,926 4.01 
9.896 Arachidic acid methyl ester C20:0 (ME) 0.05  0.99 110,737 6.65 
10.486 Eicosenoic acid methyl ester C20:1 (ME) -  - - - 
13.416 Arachidic acid ethyl ester C20:0 (EE) -  - - - 
14.167 Behenic acid methyl ester C22:0 (ME) -  - - - 
14.425 Erucic acid methyl ester C22:1 (ME) 0.04  1.03 508,089 27.93 
17.077 Lignoceric acid methyl ester C24:0 (ME) 0.02  1.06 542,352 31.32 
17.479 Selacholeic acid methyl ester C24:1 (ME) -  - - - 

 
2. การศึกษาหาปริมาตรที่แท้จริงของสารละลาย IS 
 จากการช่ังน้้าหนักของสารละลาย IS ความเข้มข้น 10 mg/mL ในขวดวัดปริมาตรขนาด 5 mL 
เพื่อหา k แสดงผลดังตารางที่ 3 ซึ่งผลการศึกษาค่า k ที่ได้ สามารถค้านวณน้้าหนักของสารละลาย IS ความเข้มข้น 
10 mg/mL ปริมาตร 5 mL ดังสมการที่ 1 ซึ่งท้าให้ได้ทราบค่าปริมาตรที่แท้จริงของสารละลาย IS ความเข้มข้น 
10 mg/mL ที่เติมลงไปในตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซล 
 
ตารางที่ 3 ค่า k ที่ได้จากการทดลอง (n = 20)  

k ความหนาแน่นเฉลีย่ (g/mL) ± SD 
Internal standard 0.672 ± 0.002 

    
3. ผลศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่างน ้ามันไบโอดีเซล 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณเอสเตอร์จากการเติมสารละลาย IS ในตัวอย่าง
น้้ามันไบโอดีเซล 2 วิธี ผลที่ได้แสดงค่าเปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์รวมดังตารางที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีที่ 1 
ตามมาตรฐาน EN 14103 ที่ใช้เพียง Piston pipette แล้วแทนค่าปริมาตร (VEI) สารละลาย IS เท่ากับ 5 mL 
ในสมการที่ 2 และ 3 ผลการค้านวณของปริมาณเปอร์เซ็นต์เชิงมวลของเอสเตอร์รวมในสมการที่ 4  มี
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ค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สูงกว่า และให้ผลของการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เชิงมวลของเอสเตอร์รวมต่้ากว่า
เมื่อเทียบกับวิธีที่ 2 ท่ีเพิ่มการชั่งน้้าหนัก เพื่อหาปริมาตรที่แท้จริงของสารละลาย IS ความเข้มข้น 10 mg/mL 
ปริมาตร 5 mL ที่ถูกเติมลงไปในตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลด้วยสมการที่ 1 ก่อน แล้วจึงใช้ค่าปริมาตรที่แท้จริงที่
ได้แทนค่าของปริมาตร (VEI) ในสมการที่ 2 และ 3 และค้านวณผลเปอร์เซ็นต์เชิงมวลของเอสเตอร์รวมใน
สมการที่ 4 แสดงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลเปอรเ์ซ็นตเ์ชิงมวลเอสเตอร์ในตัวอยา่งน้้ามันไบโอดีเซลจากการเติมสารละลาย IS 2 วิธี (ผู้ทดสอบ=3) 

ชื่อตัวอย่าง เปอร์เซ็นต์เชงิมวลเอสเตอร์ (ค่าเฉลีย่ ± SD) 
วิธีที่ 1  วิธีที่ 2  

BIO_A 94.180 ± 1.017 96.813 ± 0.297 
BIO_B 93.96 ± 1.046 95.760 ± 0.269 
BIO_C 94.86 ± 0.806 96.493 ± 0.390 

 
4. การศึกษาตัวอย่างน ้ามันไบโอดีเซล 
 ผลการวิเคราะหเ์ปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์เชิงมวลในน้้ามันไบโอดีเซลที่มีเอสเตอร์ทั้งชนิดเมทิลเอสเตอร์
และเอทิลเอสเตอร์แสดงตัวอย่างการค้านวณของ BIO_19 injection ที่ 1 และผลการวิเคราะห์ตัวอย่างจริง
ดังตารางที่ 5 ที่ใช้สมการค้านวณ 1 – 4 ซึ่งสามารถค้านวณเปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์แยกตามชนิดเอสเตอร์
ที่ผสมอยู่ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับกลุ่มผู้ผลิต/นักวิจัยที่ศึกษาการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลโดยการใช้
สารตั้งต้นเอทานอลแทนเมทานอลในการสังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันสามารถใช้สมการ
ค้านวณดังกล่าวหาปริมาณเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลได้ต่อไป ซึ่งมีตัวอย่างการค้านวณดังนี ้
 
 VEI =    3.42 𝑔 

0.672 𝑔/𝑚𝐿
  ,    VEI        = 5.09 𝑚𝐿 

 C =    (6249.01−3489.55)

3489.55
 ×  

10.01
𝑚𝑔

𝑚𝐿 
×5.09 𝑚𝐿

250.27 𝑚𝑔
 × 100%                           

 C          =    16.099 %
𝑚

𝑚
 

 𝐶𝐹𝐴𝐸𝐸   =  ((20252.80−(6249.01−3489.55))−3489.55)

3489.55
×

10.01 𝑚𝑔/𝑚𝐿 ×5.09 𝑚𝐿

250.27 𝑚𝑔
× 100% 

 𝐶𝐹𝐴𝐸𝐸   =   81.699 %𝑚/𝑚   

 𝐶𝑆𝑈𝑀 =   81.699 + 16.099,       𝐶𝑆𝑈𝑀      =   97.798 %𝑚/𝑚    
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหเ์ปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์รวม เมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ (Injection = 3 ซ้้า)  
ที่ ชื่อตัวอย่าง %Ester ± SD %FAME ± SD %FAEE ± SD 
1 BIO_1 95.760 ± 0.060 19.100 ± 0.050 76.660 ± 0.070 
2 BIO_2 96.970 ± 0.020 19.850 ± 0.010 77.120 ± 0.020 
3 BIO_3 95.900 ± 0.020 20.910 ± 0.020 74.980 ± 0.020 
4 BIO_4 96.950 ± 0.020 16.360 ± 0.060 80.590 ± 0.010 
5 BIO_5 92.250 ± 0.020 18.410 ± 0.010 73.840 ± 0.030 
6 BIO_6 99.240 ± 0.060 18.310 ± 0.170 80.920 ± 0.110 
7 BIO_7 98.810 ± 0.040 12.080 ± 0.030 86.720 ± 0.050 
8 BIO_8 99.430 ± 0.020 11.900 ± 0.020 87.530 ± 0.020 
9 BIO_9 99.690 ± 0.030 23.470 ± 0.020 76.220 ± 0.080 
10 BIO_10 99.180 ± 0.020 27.163 ± 0.003 72.010 ± 0.020 
11 BIO_11 97.050 ± 0.010 19.241 ± 0.003 77.810 ± 0.010 
12 BIO_12 98.210 ± 0.020 56.779 ± 0.001 41.430 ± 0.020 
13 BIO_13 98.710 ± 0.010 87.870 ± 0.010 10.840 ± 0.010 
14 BIO_14 99.590 ± 0.080 99.590 ± 0.080 0.000 ± 0.000            
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
ที่ ชื่อตัวอย่าง %Ester ± SD %FAME ± SD %FAEE ± SD 
15 BIO_15 99.230 ± 0.010 34.810 ± 0.001 64.410 ± 0.010 
16 BIO_16 99.240 ± 0.010 10.743 ± 0.003 88.500 ± 0.010 
17 BIO_17 99.020 ± 0.020 9.657 ± 0.002 89.360 ± 0.020 
18 BIO_18 98.890 ± 0.010 9.757 ± 0.001 89.130 ± 0.010 
19 BIO_19 97.760 ± 0.020 16.100 ± 0.010 81.656 ± 0.004 
20 BIO_20 98.312 ± 0.004 9.489 ± 0.004 88.823 ± 0.007 
21 BIO_21 98.570 ± 0.010 9.367 ± 0.002 89.210 ± 0.010 
22 BIO_22 98.690 ± 0.050 7.590 ± 0.030 91.090 ± 0.020 
23 BIO_23 98.580 ± 0.010 9.062 ± 0.004 89.520 ± 0.020 
24 BIO_24 97.290 ± 0.040 9.320 ± 0.002 87.970 ± 0.040 
25 BIO_25 96.740 ± 0.010 10.100 ± 0.001 86.650 ± 0.010 
26 BIO_26 97.250 ± 0.010 60.010 ± 0.004 37.240 ± 0.010 
27 BIO_27 97.450 ± 0.010 70.220 ± 0.020 27.230 ± 0.010 
28 BIO_28 98.200 ± 0.020 97.060 ± 0.020 1.140 ± 0.004 
29 BIO_29 98.480 ± 0.020 98.130 ± 0.010 0.350 ± 0.002 
30 BIO_30 97.570 ± 0.003 36.310 ± 0.010 61.260 ± 0.010 
31 BIO_31 97.540 ± 0.010 34.570 ± 0.010 62.960 ± 0.010 
32 BIO_32 98.509 ± 0.010 3.901 ± 0.010 94.608 ± 0.010 
33 BIO_33 98.357 ± 0.010 3.402 ± 0.001 94.955 ± 0.010 
34 BIO_34 97.252 ± 0.010 3.815 ± 0.002 93.437 ± 0.010 
35 BIO_35 97.940 ± 0.001 2.600 ± 0.002 95.330 ± 0.002 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลที่มีทั้งเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์
ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชันให้ประสิทธิภาพการแยกของพีคที่ดี พีคของ
สัญญาณส่วนใหญ่ให้ความสมมาตร จ้านวน Plate ของสัญญาณเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซล
มีค่าสูง การแยกของพีคของสัญญาณชัดเจน และเนื่องจากการเติมสารละลาย  IS ความเข้มข้น 10 mg/mL 
ปริมาตร 5 mL เป็นตัวแปรส้าคัญในการค้านวณเปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซล ดังนั้นการเติม
สารละลาย IS  ความเข้มข้น 10 mg/mL ให้ได้ปริมาตร 5 mL จึงเป็นสิ่งส้าคัญ ซึ่งวิธีการเติมสารละลาย IS  
ในตัวอย่างโดยใช้ Piston pipette ร่วมกับการช่ังน้้าหนัก แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์
ที่ถูกต้องมากกว่าการเติมสารละลาย IS ลงในตัวอย่างโดยใช้ Piston pipette เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส้าคัญ 
และสิ่งที่ส้าคัญส้าหรับงานวิจัยฉบับนี้  ได้แสดงค่าความหนาแน่นและมีขั้นตอนการบันทึกน้้าหนักของ
สารละลาย IS ทีเ่ติมโดยใช้ Piston pipette ท้าให้ง่ายในการค้านวณหาปริมาตรที่แท้จริงของสารละลาย IS ใน
ตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ Piston pipette ในการดูดสารให้ได้ปริมาตรที่ต้องการของแต่ละผู้ปฏิบัติงาน
ค่อนข้างมีความเบี่ยงเบนที่สูง ดังนั้นในการปฏิบัติงานนักวิจัย/ผู้ผลิตควรด้าเนินการอย่างระมัดระวังและ
รวดเร็วเพื่อลดความผิดพลาดของความเข้มข้นจากการระเหยของ Heptane ที่เป็นตัวท้าละลายของ
สารละลาย IS โดยงานวิจัยนี้นักวิจัย/ผู้ผลิตที่ต้องการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซล 
สามารถปฏิบัติตามวิธีการได้ง่าย รวมทั้งแสดงวิธีการค้านวณเปอร์เซ็นต์เชิงมวลเอสเตอร์ โดยสามารถค้านวณ
ผลการวิเคราะห์แยกชนิดของเปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ ได้ ท้าให้นักวิจัย/ผู้ผลิตทราบ
ปริมาณของเปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ที่ผสมกันได้อย่างถูกต้องและง่ายส้าหรับการควบคุม
คุณภาพของการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เอสเตอร์ในน้้ามันไบโอดีเซลที่มีเอสเตอร์ทั้งชนิดเมทิลเอสเตอร์และเอทิล
เอสเตอร์ วิธีการที่น้าเสนอนี้นักวิจัยที่สนใจด้านพลังงานทดแทนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับงานที่ท้าได้ง่าย 
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เนื่องจากได้แสดงวิธีการเตรียมตัวอย่าง การก้าหนดสภาวะการทดสอบ การค้านวณ และการแปลผลไว้อย่างชัดเจน 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเตอร์ หรือเปอร์เซ็นต์เอทิลเอสเตอร์ หรือเปอร์เซ็นต์เอสเตอร์ผสม
ทั้งชนิดเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ในตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลได้ และจากผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เอสเตอร์
ในตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลผสมเมทิลเอสเตอร์และเอทิลเอสเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซล
จ้านวนทั้งหมด 35 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์เปอรเ์ซ็นตเ์อสเตอร์ที่ได้เมือ่เทียบตามเกณฑ์ก้าหนดมาตรฐานของ
น้้ามันไบโอดีเซลของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน้้ามันไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2556 ซึ่งก้าหนดร้อยละโดยน้้าหนักของเมทิลเอสเตอร์จาก
กรดไขมันไว้คือ มีค่าเปอร์เซ็นต์เอสเตอร์ไม่ต่้ากว่า 96.5% นั้น พบว่า ตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลที่ผ่านตามเกณฑ์
ก้าหนดมีจ้านวน 32 ตัวอย่างและไม่ผ่านตามเกณฑ์ก้าหนดมีจ้านวน 3 ตัวอย่าง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ทองอุไร 
ผู้อ้านวยการสถานีวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้้ามันปาล์มและพืชน้้ามัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กรุณาให้โอกาสในการท้าวิจัยร่วม พร้อมทั้งการให้ค้าปรึกษาแนะน้าตลอดการวิจัย
และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ผู้อ้านวยการศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนให้บุคลากรของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาความรู้ต่อยอด
งานประจ้าสู่งานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 
ท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 

 
หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ 

 
 วารสารวิชาการ ปขมท. จัดทําข้ึนโดยท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (ปขมท.) มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
อันเปนแนวทางนําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งวารสารมีกําหนดออก
ปละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
 บทความและบทความวิจัยท่ีจะนํามาตีพิมพในวารสารวิชาการ ปขมท. น้ี จะตองไดรับการตรวจสอบ
ทางวิชาการ (Peer review) กอน จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ จํานวน 3 ทาน เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอางอิงได ผลงานท่ีสงมาตีพิมพ จะตองเปนผลงานทางวิชาการและบทความ
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เทาน้ัน เปนผลงานท่ีแกไข ปรับปรุง หรือ
พัฒนางานประจําใหดีข้ึน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง หรือเปนงานวิจัยสถาบัน เปนการดําเนินงานวิจัยเชิง
ประเมินเก่ียวกับองคกร หรือเปนผลวิจัยและคนควาหรือสํารวจ หรือบทความแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ท่ียังไมเคยถูกนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารอ่ืนใดมากอน และไมไดอยูใน
ระหวางการพิจารณาลงวารสารใดๆ สามารถสงบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลนเทาน้ัน) ไดท่ี 
http://www.council-uast.com โดยการไมมีคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น การเตรียมตนฉบับท่ีจะมาลงตีพิมพ 
ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังน้ี  
 
การเตรียมตนฉบับสําหรับบทความ 

1.  ตนฉบับเรื่องเต็ม จํานวน 4-10 หนา  
2.  พิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟต เวิรด (Microsoft Word for Windows) เวอรชัน 2007 หรือ 

เวอรชันใหมกวา โดยใชรูปแบบฟอนตเปน TH SarabunPSK เทาน้ัน ยกเวนตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณ ใหใช
รูปแบบฟอนตเปน Symbol เทาน้ัน 

3.  ขนาดกระดาษตนฉบับ ใชกระดาษขนาด A4 ระยะขอบ ดานบน 1 น้ิว ดานลาง 0.75 น้ิว 
ดานซาย 1 น้ิว ดานขวา 0.75 น้ิว ขอบเย็บกระดาษ 0 น้ิว หัวกระดาษ 0.5 น้ิว ทายกระดาษ 0.5 น้ิว 

4.  ช่ือเรื่อง: อยูชิดขอบบนของหนา มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องแตละภาษามีความยาว
ไมเกิน 2 บรรทัด กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพตัวหนา (Bold) กําหนด
ระยะหางบรรทัด เปนคาแนนอนขนาด 18 points และจัดใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ หากมีตัวอักษรท่ีเปน
สัญลักษณใหใชฟอนต Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเทากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดน้ัน 

5.  ช่ือผูเขียนและคณะ: เวน 1 บรรทัดจากช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใหใชช่ือเต็มภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหครบทุกคน และตองใสเชิงอรรถ เปนแบบลําดับตัวเลข (ยกกําลัง) กํากับไวทายนามสกุลใหครบ
ทุกคน ช่ือผูเขียนกําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพตัวหนา กําหนดระยะหาง
บรรทัดเปนคาแนนอนขนาด 12 points จัดชิดขอบขวาของหนากระดาษ 

6.  การแทรกเชิงอรรถใหใชแบบ ลําดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใชฟอนตแบบ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points กําหนดระยะหางบรรทัดเปน คาแนนอนขนาด 12 points และจัดขอความชิดขอบซายของ
หนากระดาษ 

7.  บทคัดยอ (Abstract): มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยข้ึนดวยบทคัดยอภาษาไทยกอนแลว
จึงตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ 



8.  คําวา "บทคัดยอ" และ "Abstract" ใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ
ตัวหนา กําหนดระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอนขนาด 18 points จัดก่ึงกลางหนากระดาษ สวนเน้ือหาของตัว
บทคัดยอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 points กําหนดระยะหาง
บรรทัดเปน คาแนนอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของยอหนาใหเยื้องมาทางขวา 0.5 น้ิว และจัด
ขอความในแตละยอหนาแบบขอความชิดขอบ หากมีตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณหรืออักษรกรีก ใหใชฟอนต 
Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดท่ีเทากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดน้ัน บทคัดยอไมควรเกิน 300 คํา  

9.  คําสําคัญ (Keywords): ใหพิมพตอจากสวนของบทคัดยอและ Abstract กอนข้ึนสวนของเน้ือหา 
ควรเลือกคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับบทความจํานวน 3-5 คํา ใชฟอนต TH SarabunPSK ขนkด 14 points  

10. เน้ือหา (Text): ประกอบดวยสวนตางๆ คือ บทนํา วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง 

11. บทนํา วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 16 
points พิมพตัวหนา กําหนดระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอนขนาด 18 points จัดก่ึงกลางหนากระดาษสวน
ของเน้ือหาขอความในแตละยอหนา กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 points กําหนด
ระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอน ขนาด 16 points บรรทัดแรกของแตละยอหนาใหเยื้องเขามาทางขวา 0.5 
น้ิว และจัดขอความแตละยอหนาแบบขอความชิดขอบ (Justified) หากมีตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณหรืออักษร
กรีกใหใชฟอนต Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรท่ีเทากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดเดียวกัน 

11.1  บทนํา: เพ่ือกลาวถึงปญหา ท่ีมา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ดวย 
11.2  วัตุประสงคการวิจัย: ควรเขียนใหสอดคลองกับช่ือเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรม

ท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหสามารถใชวัตถุประสงคเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของการวิจัยได 
11.3  ระเบียบวิธีวิจัย: ควรระบุเก่ียวกับ ประชากรท่ีศึกษา ขนาดของกลุมตัวอยาง เครื่องมือ

วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
11.4  ผลการวิจัย: เปนการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคูไปกับการใชตาราง หรือภาพ

ประกอบการอธิบายและนําเสนอในรูปแบบของสีขาวดําเทาน้ัน และตัวอักษรตางๆ ใน ตาราง และภาพ ตองเปน
ภาษาไทยเทาน้ัน โดยใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 points กําหนดระยะหางบรรทัด เปนคาแนนอนขนาด 
16 points หรือนอยกวา หากมีตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณใหใชฟอนต Symbol ท่ีมีขนาดเทากับตัวอักษรอ่ืนใน
บรรทัดน้ัน 

11.5  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ: ช้ีแจงวาผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
หรือแตกตางไปจากผลงานท่ีมีผูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร เหตุผลใดจึงเปนเชนน้ัน และมีพ้ืนฐานอางอิงท่ี
เช่ือถือได และใหจบดวยขอเสนอแนะท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน หรือท้ิงประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่ง
เปนแนวทางสําหรับการวิจัยตอไป 

11.6  สรุปผลการวิจัย: เปนการยอสาระสําคัญและประจักษพยานของผลการวิจัย  
11.7  กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณแกผูท่ีชวยเหลือให

งานวิจัยและการเตรียมเอกสารลุลวงไปดวยดี แตมิไดเปนผูรวมทํางานวิจัยดวย 
11.8  เอกสารอางอิง: การอางอิงเอกสารในเน้ือเรื่องใชระบบช่ือและป (name-and-year 

system) เชน จินดํา (2536) รายงานวา…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)  
ในกรณีเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ท่ีเขียนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใหใชช่ือสกุลเปน

ภาษาอังกฤษแลวตามดวย ค.ศ. เชน Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 1962) 
ในกรณีท่ีมีผูแตงตั้งแต 3 คนข้ึนไปใหใช และคณะ เชน สมศรี และคณะ (2530)…... 

หรือ……..... (สมศรี และคณะ, 2530) ถาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ท่ีเขียนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษให
ใช et al. ตอทายผูแตงคนแรก เชน Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และใหใสช่ือ
ครบทุกคนในบัญชีเอกสารอางอิงทายเรื่อง  



ในบัญชีเอกสารอางอิง ซึ่งปรากฏอยูทายเรื่อง กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 
12 points กําหนดระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอน ขนาด 13 points การพิมพเอกสารอางอิงแตละฉบับใหพิมพ
แบบหนาลอย โดยบรรทัดแรกของเอกสารอางอิงแตละฉบับ ใหพิมพชิดขอบซายของหนา สวนบรรทัดท่ีเหลือของ
ฉบับน้ัน ใหเยื้องเขามาทางขวา 0.5 น้ิว และจัดขอความแตละยอหนาแบบขอความชิดซาย หามจัดแบบกระจาย 
หากมีตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณหรืออักษรกรีก ใหใชฟอนต Symbol ขนาด 10 points หรือขนาดเทากับตัวอักษร
อ่ืนในบรรทัดน้ัน  

การเรียงลําดับเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาไทยข้ึนกอนและ
ตามดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ และไมตองใสหมายเลขนําหนา ใหแสดงเฉพาะเอกสารท่ีนํามาอางอิงใน
เน้ือเรื่องเทาน้ัน โดยเรียงลําดับดังน้ี 

เอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาไทยใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของช่ือ และตามดวยป พ.ศ. ท่ีตีพิมพ 
เอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุล 

(ถามีหลายคนใหเรียงไปตามลําดับ) และตามดวยป ค.ศ. ท่ีตีพิมพ (เรียงจากปเกา มาปท่ีใหมสุด ตามลําดับ)  
12.  ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

12.1  สําหรับวารสาร (Journal) 
วารสารภาษาไทย 

ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช และ คั่นช่ือสุดทาย) ป พ.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใชช่ือเต็ม). ปท่ี: หนา.  
วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช and 
คั่นช่ือสุดทาย) ป ค.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใชช่ือเต็ม). ปท่ี: หนา. 

12.2.  ตํารา (Text books)  
ตําราภาษาไทย  

ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช และ คั่นช่ือสุดทาย) ป พ.ศ.. ช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ. เมืองท่ี
พิมพ. จํานวนหนา. 

ตําราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  
ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช and 

คั่นช่ือสุดทาย) ป ค.ศ.. ช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ. เมืองท่ีพิมพ. จํานวนหนา. 
12.3.  ตํารา (Text books) ท่ีมีผูเขียนในแตละบท  

ตําราภาษาไทย  
ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช และ คั่นช่ือสุดทาย) ของบทท่ีอาง. ป พ.ศ.. ช่ือบทท่ีอาง. หนาบท

ท่ีตีพิมพ. ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ. เมืองท่ีพิมพ. จํานวนหนา.  
ตําราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช and 
คั่นช่ือสุดทาย) ป ค.ศ.. ช่ือบทท่ีอาง. หนาบทท่ีตีพิมพ. In ช่ือบรรณาธิการ, ed. eds. ช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ. 
เมืองท่ีพิมพ. จํานวนหนา. 

12.4  เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควร
เรียงลําดับดังน้ี  

ช่ือตัว ช่ือสกุล ป พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ป ท่ีจัด. สถานท่ี. หนา.  
12.5  ขอมูลสารสนเทศจากเครือขายทาง Internet ควรเรียงลําดับดังน้ี  

ช่ือตัว ช่ือสกุล ป พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือหัวเรื่องของ website. แหลงท่ีมา (Available Source): 
http://www.………… . (สืบคนเมื่อ เดือน ป). 

13.  ตาราง และภาพ ใหแทรกไวในเน้ือเรื่อง จัดทําเปนขาวดําเทาน้ัน โดยใหผูเขียนบทความ
คดัเลือกเฉพาะท่ีจําเปน เรียงลําดับใหสอดคลองกับเน้ือเรื่อง ช่ือตารางและภาพใหภาษาไทย ใหใชคําวา ตารางท่ี 



และ ภาพท่ีใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพตัวหนา โดยช่ือตารางใหอยูดานบนของ
ตาราง สวนช่ือภาพ ใหอยูดานลาง พรอมท้ังคําอธิบายสั้นๆ ท่ีสื่อความหมายไดสาระครบถวน ใชฟอนต 
TH SarabunPSK ขนาด 14 points 

14.  การเขียนคําไทยเปนภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ใหใชระบบของราชบัณฑิตยสถาน 
15. อ่ืนๆ  
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ข้ึนตนดวยอักษรพิมพใหญท้ังหมด ยกเวนคําเช่ือมหรือคําลักษณะเฉพาะใน

เน้ือหาภาษาอังกฤษในวงเล็บ ใหเปนอักษรพิมพเล็กท้ังหมด ยกเวนหัวขอช่ือเรื่องคําเฉพาะ หนวยยอ ไมใสจุด 
ยกเวนสิ้นสุดประโยคในภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพที่โรงพิมพ : หางหุนสวนจำกัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย
661 ซอย ฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



 

 

วารสารวิชาการ ปขมท. 

ที่ประชมุสภาข้าราชการ พนกังาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) 
ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา อินทร์น้อย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง บุญชม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
ดร.พรสุรีย์ แจ่มศร ี   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ ามร อินทร์สังข์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ฆ้องเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.อรไท สวัสดิชัยก ุ   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์เสถียร  คามีศักดิ ์  บุคลากรเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิะฉัตร จิตต์ธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์ค ารณ โชธนะโชต ิ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล   ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์นิคม หล้าอินเช้ือ  นักโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ดร.จิตรา ตีระเมธี   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ ์  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
อาจารย์ปภาณภณ ปภังกรภูรินท ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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