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บทความหรือข้อความใดๆ ในวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ 
กองบรรณาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาและข้อคิดเห็นนั้นๆ แต่อย่างใด 



บทบรรณาธิการ 
 
 การสรางแรงบันดาลใจเพ่ือการพัฒนางานประจําสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
ผานการสื่อสารไดหลายรูปแบบ ท้ังจากการฟง การบรรยายของวิทยากร การไดรับชมคลิปวิดีโอการสราง
แรงบันดาลใจ รวมท้ังจากการอานจากบทความตางๆ เหลาน้ันแลว เช่ือวาหลายทานจะเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ
ลุกข้ึนมาเพ่ือพัฒนางานประจําของตนเอง ถึงแมวาอีกหลายทานซึ่งเปนบุคลากรสวนใหญยังคงปฏิบัติหนาท่ี
ของตนโดยยังไมเขาใจบทบาทของตนดังเดิม สําหรับบุคลากรในสวนน้ีน้ัน ยังคงตองการเวลาเพ่ือการปรับตัว 
อยางไรก็ตามก็มิอาจรับรองไดถึงการเปลี่ยนแปลงของหนาที่การงานของบุคลากรเหลานั้นทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงขององคกรทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน ขณะท่ีบุคลากรท่ีไดลุกข้ึนมา
ปรับปรุง แกไข และพัฒนางานประจําของตน เช่ือแนไดวาบุคลากรสวนน้ีจะเปนกําลังหลักขององคกรท่ีกําลัง
เขาสูยุคท่ีมนุษยใชเทคโนโลยีในการทํางาน หรือยุค AI (Artificial Intelligence) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สิ่งท่ี
สําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีขาดไมไดสําหรับการพัฒนาองคกรโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ การใชองคความรูรวมกัน กลาวคือ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยใดท่ีสามารถ
แกไข ปรับปรุง และพัฒนางานประจํา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากรสายวิชาการและผูบริหาร ให
ดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลวน้ัน ตองมีการเผยแพรวิธีการเหลาน้ันสูสาธารณชน เพ่ือใหบุคลากรใน
สายงานเดียวกันไดนําไปปรับใชในวิธีการแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานประจําในสวนงานของตนได ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนตอความกาวหนาในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา สนุบสนุน
การดําเนินงานของบุคลากรสายวิชาการและคณะผูบริหาร เพ่ือใหบรรลุถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งไวได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนของการใหบริการท่ีดี 
 ปจจุบันน้ีบุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญไดมีการแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานประจําอยู
ตลอดเวลา ซึ่งบางคนปฏิบัติอยางน้ีมานานมากจนเปนกิจวัตร เมื่องานมีปญหาก็แกไขกันไป ปรับปรุงใหดีข้ึน
กวาเดิมก็ปฏิบัติกันไปอยางนี้มาโดยตลอด มีใหเห็นมากมายในองคกรทางการศึกษา สําหรับการสราง
แรงบันดาลใจในการพัฒนางานอยางเปนระบบสําหรับบุคลากรในกลุมน้ีอาจทําไดไมยากนัก เน่ืองจากมีการปรับปรุง 
แกไข และพัฒนางานประจาํอยางตอเน่ืองอยูแลว เพียงแตสนับสนุนใหมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มี
การเปรียบเทียบขอมูลเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทํางาน โดยเอากระบวนการ
วิเคราะหหรือวิจัยเขาไปจัดการ ก็สามารถนําพาบุคลากรสวนน้ีเปนนักพัฒนาท่ีมีระบบไดไมยากนัก สําหรับ
สวนท่ียากท่ีสุดสําหรับบุคลากรกลุมน้ี คือ “การเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย” เพ่ือเผยแพรสู
สาธารณชน ทั้งในรูปแบบของการประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ ดังนั้นการสราง
แรงบันดาลใจในการเขียนบทความ จึงนาจะเปนสิ่งท่ีผูเก่ียวของตองดําเนินการโดยเรงดวน ท้ังน้ีไมไดเปน
เพราะการนําแนวทางท่ีดีออกสูสาธารณชนเทาน้ัน แตเปนแรงบันดาลใจท่ีดีเยี่ยมสําหรับตัวของเขาเองเพ่ือ
พัฒนางานตอไป และเปนแรงบันดาลใจสําหรับเพ่ือนรวมงานท่ีเห็นเปาหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนข้ึน รวมท้ัง
การมีผลงานตีพิมพก็สามารถเปนหนทางสูความกาวหนาทางวิชาการของตนเองดวยเชนกัน ในฐานะท่ี
บรรณาธิการเองก็เปนนักสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จะเปนสวนหน่ึง
ในการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานประจํา 
ของตนเองอยางเปนระบบ ใหสามารถนําผลงานท่ีพัฒนาเหลาน้ันไปเผยแพรสูสาธารณชนท้ังในรูปแบบของ
การประชุมวิชาการและตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของวารสารวิชาการได โดยแนวทางการสนับสนุนปจจุบันน้ี 
มีท้ังการเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ  หรือการเพ่ิมชองทาง การ
เผยแพรผลงานวิจัยจากงานประจําท้ัง “การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ซึ่งจะจัด



ข้ึนชวงปลายปของทุกป และวารสารวิชาการ ปขมท. ก็เปนสวนท่ีตองสนับสนุนกันตอไป เพ่ือใหเกิดการใช
ประโยชนรวมกันของผลงานท่ีมีคุณคาเหลาน้ัน   
 ปขมท. ไดมีการจัดทําวารสารวิชาการ ปขมท. ข้ึน เพ่ือเผยแพรงานวิชาการและบทความวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ เปนสื่อกลางในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อันเปน
แนวทางนําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางานตั้งแต ป พ.ศ. 2555 เปนตนมา และ
ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน2562) โดยวารสารฉบับน้ี ไดรับเกียรติ
จาก ผูชวยศาสตราจารยประมวล นอยทรง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดกรุณาอธิบายถึงการรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ 
กติกาของสังคม องคกร หรือสถาบัน ท่ีไดรับการปลูกฝงสั่งสอนโดยกระบวนการตางๆ กําหนดใหเกิดการงาน
ข้ึนมา เรียกวา คนกําหนดงาน และงานน้ันๆ ก็กําหนดบทบาทความสําคัญในหนาท่ีของคนข้ึนมา เปนแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขรวมกัน อันเปนการสรางและพัฒนาระบบ ทามกลางสภาพแวดลอม เวลาและสถานท่ี
น้ันๆ ดวยวิถีแหงความคิด ความเช่ือมั่นในผลการกระทําทามกลางสภาพแวดลอมท่ีใหมๆ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่ีใหมๆ ในบทความรับเชิญพิเศษ เรื่อง “บทบาทหนาท่ีกับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบ” 
นอกจากน้ันในวารสารฉบับน้ียังมีบทความวิจัยท่ีมาจากงานประจําของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
จํานวน  9 บทความ ซึ่งทานสามารถเขาไปดาวนโหลดบทความท้ังหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. สงบทความ
วิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลนเทาน้ัน) และดาวนโหลดรูปแบบหลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับ
ผูเขียนบทความ 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  

 
ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน 
     บรรณาธิการ 
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บทบาทหนาที่กบัการสนับสนุนกันอยางเปนระบบ 
 

ประมวล นอยทรง1* 

 
ความนํา 

มนุษยมีการเกิดข้ึนและดํารงชีวิตอยูในโลกของเราน้ีมาเปนเวลาอันยาวนาน เราตางก็รูกันดีวา
โบราณวัตถุและโบราณสถานตางๆ เปนรองรอยหลักฐานใหเราเกิดการยอมรับเพ่ือดําเนินชีวิตตามอยางไมขาดสาย 
ความเช่ือความเขาใจของเราตอโลกและชีวิตในดินแดนประเทศของเราน้ัน ไดเกิดข้ึนและสืบทอดกันมา
ยาวนาน จนบางครั้งก็ลืมเลือนหายไปบาง คําสอนท่ีสําคัญๆ เก่ียวกับการดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษปรากฏใน
รูปแบบท่ีเปนวัตถุ สิ่งท่ีเปนสถาปตยกรรมท่ีสอดแทรกระบบความเช่ือเปนอุดมคติไวอยางมีนัยเชิงปรัชญาชีวิต
ไวอยางเปนระบบระเบียบท่ีงดงามยิ่งนัก อีกท้ังคติพจน กิจกรรม วัฒนธรรม ลัทธิ และศาสนาตางๆ และยังมี
พระภิกษุปราชญ  นักปรัชญา นักคิด เพ่ือช้ีแนวทางแหงการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปลอดภัยท้ังยังเปน
เสมือนประทีปสิ่งใหเราเห็นอุดมการณเพ่ือความมีชีวิตท่ีดีและความรื่นเริงเบิกบานใจในชีวิตเราและสังคม  

มนุษยเรามีระบบระเบียบท่ีธรรมชาติสรางข้ึนมาอยางประณีตอัศจรรย ดวยอณูท่ีเปนสสารอัน
ละเอียดออนและดวงจิตท่ีพรอมจะเรียนรู รับรูเรื่องตาง ๆ  ในโลกและจักรวาลน้ี เมื่อเกิดมาก็มีการอบรมสั่งสอนใหรูท่ี
จะอยูรวมกันในครอบครัว ชุมชน สังคม และเปนชาติบานเมือง กระบวนการนี้เรียกวา การรูจักหนาท่ี
ความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ กติกาของสังคม องคกร หรือสถาบัน ซึ่งไดรับการปลูกฝงสั่งสอนโดยการจัดให
มีกิจกรรมวันสําคัญๆ มีการประชุมกัน กําหนดใหเกิดการงานข้ึนมาเรียกวา คนกําหนดงาน และงานน้ันๆ ก็
กําหนดบทบาทความสําคัญในหนาท่ีของคนข้ึนมา เปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขรวมกัน  อันเปนการสราง
และพัฒนาระบบ ทามกลางสภาพแวดลอม เวลาและสถานท่ีน้ันๆ ดวยวิถีแหงความคิด ความเชื่อมั่นในผล
การกระทําทามกลางสภาพแวดลอมท่ีใหมๆ เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีใหมๆ อีกดวย 

อยางไรก็ตาม สําหรับในสถานการณในปจจุบันแลว  การขับเคลื่อนกระบวนการในองคกรน้ัน มีความใกลชิด
และชัดเจนมากกวาสมัยโบราณเพราะความทันสมัยแหงเทคโนโลยีท่ีมนุษยเปนผูคิดคนประดิษฐข้ึนมาเพ่ือรับใช
มนุษย แตตอไปสิ่งท่ีเราประดิษฐ (เครื่องกลประดิษฐหรือ AI) จะเปนสิ่งกําหนดชีวิตเราหรือไม ยังเปนคําถามท่ี
เราจะไดคําตอบในไมนานน้ี ยิ่งไปกวาน้ัน การนําเอาความเปนไปไดกอนหนาน้ีและความรูท่ีเกิดข้ึนใหมอยู
ตลอดเวลามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสงูสุดเปนประเด็นท่ีเราจะไดนําไปพินิจใหเปนแนวการดําเนินชีวิตของเราเอง
และองคกรท่ีเรารับผิดชอบไดอยางไร     
บทบาทหนาท่ี 

 คําวาบทบาทน้ันมีความหมายและความสําคัญอันเปนธรรมชาติของมนุษยเราท่ีตองกระทําของแตละ
บุคคล ซึ่งมาพรอมกับหนาท่ีน้ันเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติเพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีสะทอนมาจากจิตใจ 
เมื่อเราเกิดความรูสึกบุคคลท่ีอยูรอบๆ อาทิ บิดา มารดา ญาติๆ ยอมมีความรูสึกในทางยินดีเปนสวนมาก อีก
ประเด็นคือ เหมือนเราไดเขาทํางานในสถาบันอุดมศึกษาหรอืองคกร ผูรวมงานยอมมีความหวัง ดีใจวาจะมีผูมา
ชวยทํางานใหมีความเจริญกาวหนา หัวหนาในสายงานน้ันๆ ยอมมีความหวังตอผูท่ีเขามาทํางานใหมๆ น่ันถือวา
เปนบทบาทธรรมชาติท่ีติดตัวเรามา ความเขาใจในบทบาท ภารกิจหนาท่ีของเราท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือจักได
ปฏิบัติในขอบเขตน้ัน  เปนจิตสํานึกรับผิดชอบและตระหนักไวในใจใหดี บุคคลผูท่ีทําหนาท่ีตามระบบไดเปน
อยางดี จึงตองเปนผูท่ีฉลาดในความเปนผูชางสังเกต ขยันเอาใจใส และเลือกสรรสิ่งตางๆ เพ่ือสนับสนุน
เปาหมายแหงภารกิจน้ัน พรอมทั้งมีการวางแผนการทํางานอยางตอเนื่อง พัฒนางานในหนาที่นั้น ใหมี
การขับเคลื่อนตอไปไดดวยการรักษาขอท่ีดี ละขอท่ีผิดพลาดน้ันไป  
 บทบาท ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 หนา 603 ความวา การทํา
ตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทของบิดามารดา บทบาทของครู อาจารย เจาหนาที่โดยเฉพาะ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาน้ันสําคัญยิ่ง การทําตามบทบาทหนาท่ีจึงถือเปนภารกิจท่ีสําคัญ 

1คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 24000 
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มโนทัศนแหงพุทธปรัชญา หลวงพอพุทธทาส เสนอพวกเรา ใหเขาใจรวมกันวา การทํางานตามหนาท่ีน่ันแหละ
เปนการปฏิบัติธรรม เพราะสภาพการท่ีเราปฏิบัติไมวาจะเปนกับผูบริหาร คณาจารย โดยเฉพาะกับนักศึกษา 
หรือบัณฑิตศึกษายอมเปนการปลูกฝงคุณความรูท่ีดีงามลงไปในสภาพจิต ใหรู ใหไดเห็น เขาใจสภาพการน้ันๆ 
อันถือเปนการกระทําใหดูเปนตัวอยางท่ีดีงามและเลือกท่ีจะนําไปพัฒนา ใชแกปญหาตนในอนาคต ดั่งท่ีเรา
ทราบวาตัวอยางท่ีดี ยอมดีกวาการคําพูดท่ีเปนวาทกรรมเทาน้ัน  
สถาบันอุดมศึกษากับภารกิจ 

 เมื่อไดสดับคําวา สถาบัน จะมีความรูสึกวายิ่งใหญมั่นคงในความรูสึกแหงจิตใจเรา ในหนังสือ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 9) เลมท่ี 38 
(2553) เรื่องที่ 3 การอุดมศึกษา เสนอบทบาทหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาไวใหเราไดรับทราบเกี่ยวกับ
การนําไปสูการปฏิบัติตาม ความวา สถาบันอุดมศึกษา เปนสถาบันท่ีจัดการศึกษาท่ีสูงกวาระดับมัธยมศึกษา 
ซึ่งท่ี ท้ังท่ีต่ํากวาปริญญาตรี มีปริญญาตรีและสูงข้ึนไปตามลําดับ ถึงบัณฑิตศึกษา เราตางรู กันดีวา 
“มหาวิทยาลัย” มีบทบาทหนาท่ีในการใหวิชาความรูแกผูท่ีมาเรียนหรือมาศึกษาหาความรู ดังท่ีสมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชนก (แหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ) 
มีพระราชหัตถเลขาไววา “มหาวิทยาลัยเปนสมองตนความคิดของชาติ” อันมีบทบาทหนาท่ีหลักถึง 4 ประการ 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เราทราบกันเปนอยางดีวา คณาจารยท่ีคุณภาพดี มีปริมาณท่ีมากพอ หลากหลายดานน้ัน มีความจําเปน 
สําคัญตอการผลิตบัณฑิตก็จริง แตหากขาดเจาหนาท่ีปฏิบัติการสนับสนุนแลวละก็   คงเปนเหมือนเราไดตนไม
ดีๆ มาปลูก แตขาดการดูแลใสปุย ใหนํ้าพรวนดินน่ันเอง ยอมเปนไปไมไดนาน อาจนําความเสียหายมาสูตนไม
น้ัน ยิ่งปจจุบันแดดแผดเผารอนแรงมาก หากไมถึงกับตาย ยอมขาดความเจริญงอกงาม ในขณะเดียวกัน 
คณาจารยสายวิชาการแมจะมีหนาท่ีในการศึกษาหาความรูใหมๆ อาทิ เสนองานวิจัยก็จริง แตหากขาด
เจาหนาท่ีใหการสนับสนุนในดานการจัดทําเก่ียวกับวัสดุอุปกรณตางๆ ในการดําเนินการวิจัย  ยอมหา
ความสําเร็จสมปรารถนาไดไม ท้ังน้ีแสดงใหเรารู เขาใจหลักการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน กระบวนการท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนตองมีความปรารถนาดี มองเห็นเปาหมายท่ีจักตองดําเนินไปอยางเปนระบบและ
สอดคลองปรารถนาดีตอผลท่ีจะไดรับรวมกันในระยะยาว ความเจริญของมหาวิทยาลัย ท่ีสําคัญยิ่งน่ันคือ
บัณฑิตมีคุณภาพตอการรับใชสังคม ประเทศชาติ เปนการวางรากฐานในการสรางสังคมใหม หากเราจะมอง
ยอนมาดูท่ีตัวเราเอง ครอบครัว ก็เปรียบเหมือน บิดามารดาท่ีใหความสําคัญ สนับสนุน เอาใจใสใหเกิดความอบอุน
ตอบุตรทุกคน พนักงานสายสนับสนุนยอมมีคุณคาท้ังตอคณาจารย นักศึกษา สนองงานผูบริหารไดเปนอยางดี 
ดังน้ัน หนวยงานการสนับสนุนจึงเปนศูนยรวมอํานาจแหงการปฏิบัติการรอบดานและทุกๆ วันอีกดวย       
สถานท่ีกาลเวลา 

ในเวลาน้ีประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตางๆ ภาคอีสาน จังหวัดใหญๆ ซึ่งมีจํานวนประชากร
ดําเนินชีวิตอยูเปนลานคนข้ึนไป เชน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแกน 
และจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี ถือวาเปนเมืองที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ
ความเจริญรุงเรืองทางอารยธรรมท่ีสามารถติดตอกับประเทศใกลเคียงไดอยางสะดวก ในดานประวัติศาสตรมี
หลักฐานการมีมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรตลอดท้ังวิถีการดําเนินชีวิต พิพิธภัณฑบานเชียง (Ban Chiang) อัน
เปนแหลงมรดกอันล้ําคาของโลก ซึ่งมีความเปนมายาวนานถึง 4,600 กวาปมาแลว แมจะมีการขาดหายไปบาง ดวย
การกลืนกินของกาลเวลา แตก็มีปรากฏเปนหลักฐานพอท่ีจะสนับสนุนความเช่ือตางๆ เชน ความเช่ือเก่ียวกับ
การเกิดในโลกวิญญาณ ตลอดท้ังวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตท่ีประจักษแจงในความเปนผูรักความสงบของผูคน
ในสมัยน้ันเปนอยางดี นอกจากน้ันยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีรูจักกันเปนอยางดี เชน ทะเลบัวแดง คําชะโนด วัดปาภูกอน 
และวัดปาบาตาด 

อยางไรก็ตามมีประเด็นท่ีจะพึงศึกษาติดตามวิจัยตอไป เชน มนุษยกอนยุคบานเชียงมาจากไหน พวก
เขาเรียนรู ไดองคความรูทั้งเกี่ยวกับสําริดและการถลุงแรไดอยางไร เขามีการกําหนดบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบของผูชาย ผูหญิงมีหนาท่ีกันอยางไร อีกท้ังตอตนเองและสังคมในสมัยน้ันอยางไร เปนเผด็จการหรือ
ประชาธิปไตย สังคมลมสลายเพราะเหตุใด เปนคําถามท่ีเราพึงศึกษาหรือปลอยใหเปนภาระหนาท่ีธรรมชาติ
แหงกาลเวลาจะพึงคลี่คลายดวยตัวของมันเอง 
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ภาพท่ี 1 พิพิธภัณฑบานเชียง ภาพ 2 กุมภาพันธ 2562 

 
เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ผูเขียนเปนคนหน่ึงในจํานวนของผูเขารวมงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ดานการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 3 หัวขอ “พัฒนาคน พัฒนางานสู
นักปฏิบัติมืออาชีพ” ระหวางวันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อันเปน
ศูนยกลางทางภูมิปญญาท่ีจะเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบานของเราในหลายมิติ เชน การศึกษา การคา การทองเท่ียว 
เศรษฐกิจ การลงทุนทางการคา ตลอดท้ังศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี วิถีแหงการดําเนินชีวิต ในงานน้ีมี
ผูเขารวมประชุมสัมมนากันเปนจํานวนมาก หองประชุมท่ีวาใหญเปนปกติน้ัน ดูเหมือนวาจะมีขนาดเล็กลง 
ผูเขารวมประชุมสัมมนาจากท่ัวสารทิศ ซึ่งมีผูนําท่ีเปนผูแทนองคกรสําคัญๆ หลายทาน เชน นายจรูญ ถาวรจักร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา วุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีและนายคมกริช ชนะศร ี
ประธานขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย (ปขมท.) เราผูเขารวมงานทุกทานยอมเห็น
ภาพศูนยรวมอํานาจแหงปญญาท่ีถูกตองดีงาม ศูนยรวมแหงความมีศรัทธา มุงมั่นสานฝนใหปรากฏเปนจริง 
และศูนยแหงพลังสามัคคีดวยเจตจํานงเพ่ือความเจริญทุกดาน นําสูการปฏิบัติการใหเปนไปในทางท่ีถูกตองดีงาม 
แลวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค เปนประโยชนสุขตอการนําความรูไปพัฒนาคน พัฒนาตน 
พัฒนางาน ใหแกองคกรและในสถาบันการศึกษาของชาติ มีความเขมแข็งรองรับการปฏิบัติงานของคณาจารย
ท่ีจะทําหนาท่ีอบรมสั่งสอน ถายทอดความรอบรูยิ่งแหงศาสตรน้ันๆ ในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางดี อันเปน
ความปรารถนารวมกันอยางแนวแนท่ีจะใหผูมารวมงาน ไดศึกษามีความรูความสามารถ เพ่ือถายทอดองคความรู
จากรุนสูอีกรุนใหเปนไปดวยดี 

 

  
ภาพท่ี 2 ประธานในพิธีเปดงานและคณะกรรมการดําเนินงาน (6 ธันวาคม 2561) 
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บทบาทหนาที่กับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบ 

ความสําคัญของมนุษยและลักษณะของคนไทย 
 หากเราไดสดับเก่ียวกับคําวา มนุษยเปนสัตวมีเหตุผล (เพลโต) มนุษยเปนสัตวสังคมหรือมนุษยเปน
สัตวการเมือง (อริสโตเติล) และมนุษยเปนสัตวท่ีถูกสาปมาใหมีเสรีภาพ (ฌอง ปอล ซารต (2448-2523) 
มนุษยเปนสัตวประเสริฐ การไดเกิดมาเปนมนุษยเปนความเปนไปไดยากยิ่ง เรายอมเปนอันรูตอไปวาผูท่ีเสนอ
ความคิดรวบยอดน้ีและแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนจนเปนที่กลาวขานทั้งยอมรับกันเปนเวลา
อันยาวนานเปนเพลโต (Plato) ผูตั้งสํานักปรัชญา Academy ท่ีทีมฟุตบอลถํ้าหลวงนํามาเปนช่ือจนเปนท่ี
กลาวขานกันท่ัวโลก และอริสโตเติล (Aristotle 384 กอน ค.ศ. แตเปน พ.ศ. 159) เราชาวไทยทุกคนตางนับถือ
ความเช่ือในศาสนาและลัทธิตางๆก็จริง แตทุกคนจะคุนเคยใกลชิดยิ่งกับพุทธธรรมคําสอนแหงพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆมากในประเทศของเรา ท่ีสอนเก่ียวกับการพัฒนามนุษยเราดวยพลัง
คณุธรรมอันสําคัญสูงสง เปนตนวา พลังแหงศรัทธา พลังแหงวิริยะ พลังแหงสติ พลังแหงสมาธิ และพลังแหง
ปญญา อันมีประวัติความเปนมาท่ียาวนาน เริ่มตั้งแตสมัยพุทธกาล จนถึงสมัยพอขุนบางกลางหาว ปฐมกษัตริย
แหงราชวงศพระรวงเจา ผูริเริ่มกอตั้งอาณาจักรสุโขทัยและเสด็จข้ึนครองราชยเมื่อราว พ.ศ. 1792 ถึงวันน้ี 
พ.ศ. 2562  รวมระยะเวลาเกือบ  800  ปเขาใหแลว   ซึ่งอุปนิสัยระบบความเช่ือในพุทธปรัชญาไดหลอหลอม
การดําเนินชีวิตของไทยเราน้ัน หลุยส ฟโนต (Louis Finot, 2407-2478) นักโบราณคดีฝรั่งเศส เสนอลักษณะ
นิสัยคนไทยไวอยางนาไตรตรอง ความวา “...คนไทยน้ันเปรียบไดกับนํ้า เมื่อไหลไปในท่ีแคบ หุบเหว แอง หุบเขา
ลําเนาไพร หรือไหลไปถึงลุมนํ้าอันกวางขวาง...ก็สามารถท่ีจะแผขยายออกไปจนเต็มลุมนํ้าอันกวางขวางน้ันได 
เมื่อฟาน้ันเปนสีใด นํ้าก็สะทอนสีของฟาน้ัน ทองฟาสีนํ้าเงิน นํ้าก็เปนสีนํ้าเงิน ทองฟาเปนสีแดง นํ้าก็เปนสีแดง 
แตถาใครจะตักนํ้ามาดูแลว  ก็จะเห็นวานํ้าท่ีตักมาน้ันก็เปนนํ้า ไมไดมีสีอะไรท้ังสิ้น มีลักษณะของนํ้าครบถวน...” 
(คณะกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา, 2527) จากหลกัฐานท่ีเสนอมาน้ี เรายอมรูไดเปนอยางดีวา 
คนไทยเรามีหลักพุทธปรัชญาอยางใกลชิดตรงท่ี “ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน” สภาพการณทุกอยางลวนเปนสิ่งไม
เท่ียงแทแนนอน  

ดังน้ันเมื่อมีบทบาทหนาท่ีใดๆ พึงกระทําใหเต็มท่ีไปกอนน่ันเอง เรียกวา นอมตามฟาไปกอน ณ ตอนน้ัน 
ผูนําจึงมีความจําเปนตอการนําชาติของเรา เราจึงเพงพินิจกลาววา ขอใหไดผูนําท่ีดีมีความรู ความสามารถมา
เปนผูนํา เปนตน  

ในการสรางบานแปงเมืองดวยความรูความสามารถ รวบรวมเอามนุษยมาเปนชนชาติไทยเราถึงบัดน้ี
น้ัน ไดเกิดจากความเพียรพยายามรวมดวยชวยกันมาดวยความยากลําบากกวาจะปลดแอกจากอาณาจักรขอม
และภาษา เพ่ือเดินหนาเปนสยามและไทยในดินแดนอันเปนภมูิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ มีสภาพทางภูมิศาสตรท่ี
เอ้ืออํานวยใหเราภาคภูมิใจในทุกดาน เชน ทางทะเล ปาไม แมนํ้าอันเปนเสมือนเสนเลือดหลอเลี้ยงประชาชน
ชาวสยามท่ีเราเรียกตนเองวาเปนคนไทยในปจจุบันน้ี การดําเนินการตางๆ ดังเสนอมา เราทุกทานยอมทราบ
และเขาใจ ความเปนไปในทางเดียวกันตั้งแตวันน้ันถึงวันน้ีวา “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” เมื่อเรา
กลาวหรือนึกถึงชาติเมื่อใด สิ่งท่ีปรากฏในใจ สถาบันหลักสามประการและในองคกรท่ีเราทํางานก็จะมีกลุม
ผูบริหาร กลุมท่ีเปนคณาจารย และกลุมผูท่ีจะปฏิบัติการดวยความรอบรู ความสามารถและเช่ียวชาญ ท้ังสามกลุมน้ี
ยอมตองประสานกันอยางลงตัวและเหมาะสมจึงจะเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร หรือแมแตประเทศชาติของเรา 
สถาบันท่ีทําหนาท่ีน้ีมากอนเปนวัดและวัง หรืออาจมีสํานักฤษีตามปาเขาลําเนาไพร เปนตน สถาบันอุดมศึกษา
ไดเขามาทําหนาท่ีแทนสมัยกอนหนาน้ันมาหลายศตวรรษ  ซึ่งไดมีคุณูปการท่ีเห็นชัดเจนกันในโลกของเราใน
ปจจุบัน ในน้ันพนักงานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการรอบดาน เชน หนวยวางแผน การเงิน ฝายพัสดุ โดยเฉพาะ
ฝายกิจกรรมและฝายทําความสะอาด เปนตน การท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีแตละวันจนเปนปกติ หากมี
การหยุดยั้งละเลยหรือปฏิบัติการก็ยอมเกิดความเสื่อมทรุดขององคกร เกิดความเศราหมองและไรคุณคาตอ
ตนเอง องคกรและสังคมน่ันเอง  

ประเทศไทยของเรามีสถาบันท่ีสําคัญหลักๆ คือ สถาบันชาติ ความเปนชนชาติไทยน้ันเกิดข้ึนโดยมี
สถาบันพระมหากษัตรยิ ไดรวบรวมผูคนท่ีอยูกระจัดกระจายใหเปนกลุมกอนในการสรางชาติบานเมืองเพ่ือความคลองตัว
ตอการบริหารจัดการใหมีความทันสมัยใหมเสมอ และสถาบันศาสนา อันเปนสถาบันท่ีหลอหลอมกลอมเกลาใหเรา
และทานท้ังหลายมีความภาคภูมิใจในคุณคาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนไทยอยางมีคุณคา เพราะ
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สามารถฝกฝนตนเองเพ่ือเขาถึงธรรมอันเปนความสุขสงบแหงตนและสังคมประเทศชาติได ดังคําท่ีเราไดกลาวเสมอวา 
“ไทยน้ีรักสงบ” เปนตน หากเราพิจารณาดวยปญญาอยางละเอียดตามความเปนจริงยอมเขาใจไดดวยเวลา
อันรวดเร็ววา องคประกอบท่ีสําคัญของความเปนชาติเราน้ี มีมนุษยท่ีมีวิถีชีวิต รับรู เรื่องราวตางๆ ความเปนมา
อันยาวนาน หากตามไปดูถึงรากแกวจริงๆ ก็เกือบถึงหน่ึงพันปเลยทีเดียว กาลเวลาเปนเครื่องพิสูจนประเทศ
ความเปนมาแหงภูมิปญญาและมรดกแหงกุศลกรรม อะไรอีกมากมายหลายอยางท่ีเราจะพึงทบทวน เพ่ือใหเรา
ไดกาวไปขางหนาอยางมั่นคงและภาคภมูิใจไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม ภาษา อาหาร การแตงกาย การปรับตัว
ใหเขากับธรรมชาติในภูมิอากาศในถ่ินไทยเราจนมาถึงในสมัยปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
โลกอยูในมือของเราเอง 

มีเราองคกรมีความสําคัญ 

 เมื่อมาถึงกาลบัดน้ี เราพอท่ีจะทราบวาความสําคัญของเราเองน้ัน มีความเก่ียวของสัมพันธกับองคกร 
สถาบัน ท่ีทํางาน เปนเสมือนบานของเรา ผูเขียนถามผูท่ีทุมเทการทํางานจนเปนท่ีช่ืนชมรักใครแกผูรวมงาน 
ทานหน่ึง ความท่ีไดรับคําตอบและซึ้งกับความรูสึกจากใจจริงของผูเกษียณอายุราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา วา “เพราะเปนเสมือนบานของเรา” มโนทัศนน้ีเราไดสดับก็เกิดความช่ืนใจ 
ในมุมกลับ แมแตองคกร และยิ่งใหญกวาน้ัน ประเทศชาติของเราก็มีความสําคัญตอตัวเราเอง ท่ีสําคัญอันดับ
ตอมาก็คือ ผูนําของประเทศชาติ ท้ังในดานพฤติกรรม สภาวะความเปนผูนํา โดยเฉพาะสภาวะความเปนผูมี
เมตตาธรรมประกอบดวยความรอบรู คิดทําเพ่ือประโยชนและความสุขแกมวลประชา ดั่งท่ีผูเขียนไดสดับจาก
ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ผูเปนประธานในพิธีเปดงานเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กลาวเก่ียวกับการจัดงานกาชาดเพ่ือหาทุนมาชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก อีกท้ัง
เสนอเก่ียวกับผาทอกลุมอนุภาคแมนํ้าโขง ซึ่งมีประวัติยาวนานไปศึกษาดูไดที่แหลงโบราณคดีบานเชียง 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เห็นภูมิปญญาการทอผา การปนเครื่องปนดินเผา เพ่ือใชในครัวเรือนซึ่งมี
การพัฒนามาถึง 6,500 ปมาแลว อีกท้ังเสนอใหเราเห็นความสําคัญทั้งสองสวนขององคกรนั ่นคือ 
สถาบันอุดมศึกษา อันเปนสถาบันท่ีเก่ียวกับภูมิปญญา เปนศูนยรวมแหงองคความรูท่ีมีพลังตอการวิเคราะห 
วิจารณปญหาใหแจมแจง ชัดเจนรอบดาน กระบวนการน้ีมองเขาไปท่ีองคประกอบสําคัญในตัวมนุษยเราก็คือ
“ธาตุรู" น่ันเอง  

สภาพท่ีเปนผูรู หรือท่ีเราเรยีกวา จิตหรือธาตุรู หรือกลาวในแงวิทยาการทางอภิปรัชญาเรียกวา นูส
(Nous) มีลักษณะท่ีเปนจิตบริสุทธ์ิ แบบบางท่ีสุด การแสดงออกเปนแบบพลังงานทางฟสิกส เพลโต(Plato) 
เรียกสิ่งขับเคลื่อนปฐมมูล (First Mover) อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งเปนศิษยเอกของเพลโตเสนอวา พุทธิปญญา 
(Intellect) (ประมวล,  2557) หรือ อังรี แบกซอง (Anre Bergson, พ.ศ.2402-2484) เรียกวา พลังชีวิต ซึ่งพลังแหง
ปญญา ในสถาบันอุดมศึกษาเปนพลังแหงภูมิปญญาญาณเขมขน ในการแสดงออกของความรูสึกท่ีทรงคุณคามี
อิทธิพลทางความรู แหลงขอมูลท่ีมีหลากหลายศาสตร ความรูเก็บ รูบมเพาะขอมูลและจดจํา จดบันทึกเอาไว
อยางเปนระบบระเบียบ ความเปนแบบแผน ความรูคิด วิเคราะห วิจารณ เห็นชัดขอดี ดีมาก ดีมากๆ และ
ความรูแจง ใสสภาพการณตางๆ มีความคมชัด ความเปนเหตุเปนผล ความสามารถรอบรูสถานการณตางๆ 
อยางรอบดาน แปรเปลี่ยนไปเพ่ือใหการกระทําการดําเนินไปเพ่ือเปนประโยชนและความสุขตอสภาวการณ
น้ันๆ มหาวิทยาลัยจึงเปนไปเพ่ือใหความหวังและตอบสนองความหวังของประชาชนผูท่ีกําลังประสบกับความ
ลําบากทางดานความรูและวิชาการดานตางๆ ภารกิจน้ีเรามีสวนสําคัญอยูในองคกรดวย ดั่งน้ันพึงสํานึกเสมอ
วาความสามัคคีเปนพลังแหงความสุขรวมกันทุกๆ คน  
ความภูมิใจของผูเขารวมงาน 

ผูเขียนไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยท่ีไดศึกษาในเรื่องท่ีเห็นวามีความสอดคลองกันคือ เรื่องผล
แหงการปรารภความในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาหลวงพอเหลือ วัดสาวชะโงก ตําบล
สาวชะโงก อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการนําเสนองานน้ีประสบความสําเร็จและกอประโยชนท้ังแก
ตนเองและบุคคลผูท่ีเก่ียวของไดอยางกวางขวาง ก็เพราะความกรุณาของเจาหนาท่ีท่ีใหคําแนะนําและชวย
สนับสนุนในการดําเนินการน่ันเอง เปนเสมือนผูเปดประตูใหผูนําเสนอผลงาน และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ของไทยเราในที่ตางๆ ไดมานําเสนอผลงานที่ไดทําการศึกษามาเปนอยางดี มีผลจากการคนพบสิ่งใหมๆ 
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บทบาทหนาที่กับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบ 

เหลาน้ันได  งานน้ีถือวาเปนเวทีการแสดงท่ีใหท้ังความรู ความดีท่ีงดงามทรงคุณคา เพราะเราตางไดรวมแรง
รวมใจตามบทบาทหนาท่ีคนละเล็กคนละนอย ผลงานออกมาจึงเปนท่ีประทับใจแกทุกฝายไปอีกนาน ซึ่งมี
ปรัชญาอีสานกลาวเปนผญาวา “งานหนักโฮมแฮงเขานํากันมันกะงาย  งานหนักหากพากันแบกอุมกะไปได
งายดาย” แปลความโดยยอวา เมื่อเรารวมกันปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทท่ีเราไดรับอยางสอดคลองลงตัวกันแลว 
งานนั้นสําเร็จลงไดโดยงาย ดังคํากลาวที่วา “สามัคคีคือพลัง” เปนบทบาทหนาที่ถูกตองพรอมเพรียง
ลงตัวอยางเปนธรรมและยุติธรรม โดยเฉพาะสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับฟงจากโฆษกท่ีใสชุดสีสมอันงดงามได
เสนอในการไปทัศนะศึกษาน้ัน นับวาเปนจุดเดนท่ีจะเปนบอเกิดความงดงาม เรียบงายเหมาะกับสภาพ
ภูมิศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดอยางลงตัว อันเปนการสนับสนุนความเขาใจเก่ียวกับสภาพภูมิประเทศ 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีสืบทอดมาเปนเวลาอันยาวนาน เมืองอุดรธานีมีความเปนมาสองรอยกวาปน้ี
แลว ความรูสึกท่ีจิตใจของเราไดหลอหลอมเอาความมีคุณคาอันเกิดจากภูมิปญญาในอดีต กับปจจุบันและ
วิทยาการทางวิทยาศาสตรยอมเปนบอเกิดของความคิดและการกระทําท่ีออกมาเปนนวัตกรรมใหมๆ ไดอยาง
ลงตัวดวย  
บทบาทวิทยาศาสตรสัมพันธพุทธศาสน   

ในปจจุบันเรายอมรูและเขาใจชัดเจนวา วิทยาศาสตรไดเจริญกาวหนามาก ขอมูลขาวสารตางๆ จะมี
พรอมท้ังแสง สี เสียง กลองเปนเครื่องมือทันสมัยท่ีตอบสนองความตองการของมนุษยเกือบทุกๆ ดาน
ตลอดเวลา แตก็ยังมีเรื่องท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน เกิดทุกข สรางความเครียดและโรคซึมเศราแกมนุษยให
ไดรับขาวไมเวนแตละวัน พุทธปรัชญาจึงนับวาสําคัญสําหรับชีวิตพอๆ กับวิทยาศาสตรในโลกสมัยใหม ความเจริญ
ทางวัตถุอาจกอใหเกิดการขาดความเอาใจใสทางดานจิตใจอันเปนนามธรรม ซึ่งจะเปนการขัดแยงกันของระบบ
น่ันเอง สถาบันศาสนา วัด (วัดแหงแรก คือ วัดเวฬุวันซึ่งพระเจาพิมพิสารถวายแดพระพุทธเจาครั้งแรก) 
สถาบันการศึกษานับวาเปนสถานท่ีราชการท่ีถือวาเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิและสาํคัญที่มีประวัติความเปนมา
อันยาวนานของมนุษยในชาติ ท้ังน้ีเพราะเปนสถานท่ีฝกฝน อบรมบมนิสัย สั่งสอนท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ จึง
มีองคประกอบท่ีสําคัญท้ังท่ีเปนบุคคล สิ่งแวดลอม สถานท่ี ภูมิทัศนท่ีมีความงดงามเหมาะสมเอ้ือตอ
บรรยากาศใหเปนไปตามศาสตรน้ันๆ สมัยโบราณจึงมีการเรียนการสอนกันตามถํ้าหรือภูเขา ปาไมท่ีหางไกล
ผูคนอาจมีการสรางเปนกระทอม มีอุปกรณเก่ียวกับการสอนหรือสาธิต ตลอดท้ังการดําเนินชีวิตท่ีเปนไปตามศาสตรน้ัน  
เพ่ือฝกฝนใหมีการคิด ไตรตรองและการสังเกตการณใหเปนไปท้ังความเช่ือและสนับสนุนการปฏิบัติ อันจักเกิด
เปนองคความรูท่ีครบสมบูรณใชไดจริง ในพระพุทธศาสนา สถานท่ีอบรมสั่งสอนฝกฝนในสมัยพุทธกาลน้ัน มี
สํานักท่ีเราไดรับรูกันเสมอก็ คือ วัดตางๆ  เชน วัดพระเชตะวันมหาวิหาร  สถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงจําพรรษาถึงเกือบ
ยี่สิบพรรษา หรือสํานักตักศิลา ปจจุบันเปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีถือวาเปนแหลงรวมพลังแหภูมิปญญา เปนตน  

แตปจจุบันน้ี สถานการณเปลี่ยนไปมาก  มหาวิทยาลัยหรือวัดอาจอยูในหมูบาน หรือบางท่ีอยูกลาง
ชุมชน โดยเฉพาะวัดในเมืองหลวง บางครั้งอาจมีเรื่องตางๆ  เชน การตีระฆัง การเปดเพลงในงาน ในตางประเทศ
อาจมีการฟองรองกันได ท้ังน้ีเพราะจํานวนคนมากข้ึน ผูนําของบาน วัด โรงเรียนจึงควรศึกษาบทบาทหนาท่ีของ
กันและกัน จึงตองประสานกันดวยการเขามามีสวนรับผิดชอบรวมกันหรืออาจอยูใกลเคียงกันจึงเหมาะในการ
สนับสนุนและสงเสริมกันเปนอยางดี แตหากขาดความรูความเขาใจในบทบาทของตนแลวจะมีปญหาตางๆ แมแต
แหลงนํ้าและไฟฟาก็มีความจําเปนในชีวิตประจําวัน ผูท่ีมีความชํานาญงานชางและพนักงานไฟฟายอมมีบทบาท
หนาท่ีและมีความสําคัญ ดังน้ันวิทยาศาสตรเจริญทางวัตถุ พุทธศาสนเจริญทางคุณธรรม นับวาเจริญแทจริง  

อยางไรก็ตามมีคําถามวา เหตุใดจึงมีความสําคัญ เพราะแตละคนตางมีองคความรู ความเช่ือ 
ความสําคัญในบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบอยางมีคุณคาและคุณธรรมในเรื่องน้ันๆ จึงไดรับการมอบใหเปน
ผูปฏิบัติหนาท่ีน้ันๆ เรียกวาแตละคนไดสั่งสมบุญมารมีมาในดานน้ันๆ น่ันเอง ความเปนมิตรไมตรีเพ่ือสงเสริม
บทบาทหนาท่ีของกันและกันตามความถนัด จึงมีความสําคัญตอการดํารงอยูของสังคม องคกร และชาติบานเมือง 
การเอาใจใสตรึกตรองเพ่ือพัฒนาในความเช่ียวชาญหรือความถนัดของตน จึงเปนสิ่งท่ีพึงทําความเขาใจและ
ปฏิบัติไดอยางคลองตัว การศึกษาตะวันตกสํานักปรัชญาท่ีสําคัญ เชน สํานักAcademy ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
ถายทอดความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนไปของโลก ตลอดท้ังปรัชญาในการดําเนินชีวิตใหเขาใจตอสภาพสังคม 
เพ่ือการปรับตัวตอสังคมการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการผลิตบุคคลออกมาทําประโยชนในการปกปอง
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ประเทศชาติ ซึ่งมีผูเขาศึกษาเลาเรียนท่ีจบออกมาแลวยังมีการสานตออีก เชน สํานักปรัชญา Lyceum ของอริสโตเติล 
ท่ีผลิตศิษยออกมาอยางมีคุณภาพทางดานความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องในการรบ มีพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช 
ซึ่งมีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรธรรมชาติ ตลอดทั้งเกี่ยวกับจิตวิญญาณของความเปนมนุษยทั้งผูมี
ชัยชนะและผูออนแอเปนอยูอยางไร การศึกษา การปฏิบัติของพระองคไดสรางและทําลายอารยธรรมท่ีมี
ผลกระทบกับสังคมและมวลมนุษยชาติอยางกวางขวาง เมื่อเราพิจารณาดวยดีพอท่ีจะมองเห็นความสําคัญของ
บทบาทหนาท่ีกับการสนับสนุนกันอยางเปนระบบของการศึกษาและการปฏิบัติ ท่ีประกอบดวยปญญา ศรัทธา 
และประสบการณในการปฏิบัติไดเปนอยางดี  และตางก็มีความเช่ือมโยงสอดคลอง ประสานโยงใยกันอยาง
รอบดาน ความรู ความรูสึก ความจดจํา และจินตนาการ เพ่ือความเจริญของชุมชน องคกรและชาติบานเมือง 
แมแต(ความ)เสื่อมไมวาจะเปนภัยจากตนเองหรือภายนอก 

โดยการงานในอาชีพน้ี มีแกนหลักสําหรับพัฒนาประสานกันไปดวยดี พุทธปรัชญามีหลักการสอนให
เราไดมีหลักการยึดเปนแนวประพฤติปฏิบัติกันมาเปนเวลาอันยาวนาน แมไมเทากับอายุของบานเชียงน่ันคือ 
สิ่งท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ท่ีเราพูดวา การสงเคราะหในกันและกัน หรือการท่ีเราตางเอาใจใสซึ่งกันและกัน ใน
เรื่องการใหทานตามความเหมาะสมกับสภาวการณหรือบุคคลหรือแมแตการบริจาคสิ่งของตางๆ มีเสื้อผา ขาว 
นํ้าหรือแมแตเงินในชวงท่ีเกิดทุพภิกขภัย ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ เปนตน การเอาใจใสโดยการตรวจสอบ 
ไตรตรอง ไตรถาม เพ่ือใหรูเขาใจในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีน้ันๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง แลว
ยอมรับ ยกยอง สรรเสริญ ความตั้งใจใหเหมาะสมถูกตองกับสถานการณน้ัน เพ่ือพรอมท่ีจะเอ้ืออํานวยการให
งานท่ีทํา กิจท่ีรับผิดชอบรวมกันน้ัน เปนไปดวยความเรียบรอยดวย จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวด เราสัมผัสได
จากการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมงานในกิจกรรมสําคัญๆ  อันเปนการสนับสนุนรวมกันในงานเพ่ือใหงานสําเร็จ
ลงดวยดี ดวยความสํานึก ความรับผิดชอบรวมกัน ผลจึงเปนที่นาพึงพอใจกันทุกฝายอันเปนผลจาก
ความปรารถนาดีท่ีถูกตอง งดงามรวมกัน ท่ีเรียกวา การสรางบุญบารมีรวมกัน โดยการแสดงออกจากการฟง
คําสั่งการ การคิดไตรตรองในความถูกตองเหมาะสมแหงงานในหนาท่ีของตน และการพินิจตอการปฏิบัติการท่ี
จะออกมาเปนประโยชนและความสุขแกทุกฝายรวมกันเปนอยางดีน่ันเอง 

ประโยชนสขุท่ีแทอยูท่ีตัวเราเอง  
 เมื่องานการน้ันๆ ไดสิ้นสุดลง สิ่งท่ีคงไวอยางแทจริง คือ ความเบิกบาน ความตรึงตาและตรึงใจท่ีเรา

ไดเก็บไวในดวงจิตท่ีเปนผูรูน้ีแหงตน ท้ังน้ีเปนผลของการทํางานอยางเปนระบบ เปนความสามัคคีรวมกันท้ัง
กายและใจ ความจริงแทน้ันประจักษแจง ดังงานท่ีเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีในครั้งน้ัน ภาพแหงกิจกรรมน้ันๆ ท่ีรวมมือ รวมใจ รวมรับฟง ความสามัคคีท่ีมีสวนรับผิดชอบของ
ทุกๆ ฝายน้ันไดตรึงตา ตรึงใจ ดังความท่ีผูเขียนไดเสนอไวในหนังสือพุทธปรัชญาดวงตาชีวิต หนาพระจันทร 
คือ ผูมีปรกติจิต เมตตาวาจาออนหวาน มิตรและศิษยก็มากมายหลากหลาย แตผูมีวาจาปากรายหยาบคาย 
แมศิษยก็หาย มิตรก็หมด ผูรวมงานท่ีแทก็ไมมี วาจาเชนเดียวกับใจ จงเปลงวาจาไพเราะมีประโยชน ผูมีศรัทธา 
มีปญญา ตั้งมั่นในธรรม ถึงพรอมดวยศีล แมคนเดียว ยอมเปนประโยชนแกญาติ และพวกพองผูไมมีศรัทธา  

ดังน้ัน งานทุกอยางเริ่มท่ีจิตใจ แสดงออกทางวาจา สื่อสารเพ่ือใหบุคคลอ่ืนไดรับรู เพ่ือท่ีจะรวมดวย
ชวยกันในงานน้ันๆ อันจะเปนประโยชนและความสุขแกตนโดยตรงและความสุขแกสังคมประเทศชาติโดยออม 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในของบุคลากร 
และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ คณาจารย
นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรอบปงบประมาณ 2556 จํานวนท้ังสิ้น 250 คน 
ประกอบดวย บุคลากรสายผูสอน จํานวน 28 คน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 58 คน และนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 164 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 206 ชุด คิดเปนรอยละ 82.40 ซึ่งขอมูล
ท่ีไดนําไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวนรอยละ 
ผลจากการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในของบุคลากร และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาควรปรับปรุงเสียงตามสายมากท่ีสุดรอยละ 
20.9  สิ่งท่ีตองการใหสื่อทางเสียงตามสายปรับปรุงมากท่ีสุด คือ จุดรับฟงเสียง รวมไปถึงความดังของแตละจุด
สม่ําเสมอ มีเวลาออกอากาศท่ีชัดเจน มีการประกาศเสียงตามสายขาวลวงหนากอนวันงาน รองลงมา คือ 
ปรับปรุงสื่อทางเว็บไซตมากท่ีสุด รอยละ 19.90 โดยสิ่งท่ีตองการใหเว็บไซตปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ใหมี
ภาพประกอบ ความละเอียดของเน้ือหา ความนาสนใจ ความสวยงามทันสมัย และความรูดานทันตสุขศึกษา
สําหรับประชาชนท่ัวไป ในสวนของบอรดประชาสัมพันธ สิ่งท่ีตองการใหปรับปรุงมากท่ีสุดรอยละ 16.50 
ตองการใหบอรดประชาสัมพันธปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วของขาว พัฒนาตัวบอรดท่ีติดใหสวยงาม
ทันสมัย วารสารทันตกัลปพฤกษ รอยละ 10.20 ตองการใหปรับปรุงมากท่ีสุด คือ  ความนาสนใจของเน้ือหา
ปรับรูปแบบวารสารใหมีสีสัน เพ่ิมมุมสาระนารู มุมผอนคลาย มีภาพประกอบมากข้ึน 
คําสําคัญ: สื่อประชาสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

Abstract 
 The research article aimed to determine potential factors needed to improve with 
respect to effective internal public relation within Dentistry Faculty, KhonKaen University. The 
total number of research sample was 250 of which 28 of them were lecturers, 58 were staffs 
and 164 were students within the faculty. Participants were asked to complete a questionnaire 
and the responding rate was 82.4% (i.e. 206 respondents). The questionnaire consisted of 
questions regarding the opinions toward the public relation specifically the use of channels, 
website, Kallaprapruk dental journal, broadcast and public relation boards. Statistical analysis 
of raw data showed that 20.29% of the respondents though broadcasting should receive the 

1 หนวยประชาสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002 
2 สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002 
1 Division of Plubic Relations and Community Relations, Faculty of Dentistry, KhonKaen University, KhonKaen 40002 
2 Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, KhonKaen University, KhonKaen 40002 
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most improvement, followed by website (19.90%), public relation boards (16.50%) and 
Kallaprapruk dental journal (10.20%). As for broadcast, consistency of loudness across different 
locations, time of broadcastings and the information of internal events prior to the actual 
dates were areas needed to improve. For the website, the inclusion of pictures, detailed and 
useful contents and website modernization were key areas of improvement. Areas 
needed to improve for the internal public relation boards were decorations and publications 
of up-to-date news. Lastly, for Kallaprapruk dental journal, respondents suggested the use 
of colors, the vividness of the journal format and the inclusion of interesting contents to 
attract readers’ attention. The outcomes of this research will help the faculty to improve the 
internal public relation more effectively, given that areas of improvement have been 
empirically identified, which later increase the effectiveness of organizational functions to 
achieve its organizational objectives. 
Keywords: media relations, Faculty of Dentistry, KhonKaen University 
 

บทนํา 

 สังคมปจจุบันมีความกวางขวางและมีความสลับซับซอน ดวยจํานวนของประชากรท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 
การสื่อสารเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอความเปนสังคม เน่ืองจากมนุษยตองการเปนสวนหน่ึงในสังคมและ
การสื่อสารก็เปนเครื่องมือสําหรับการสรางความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ในสังคม การสื่อสารจึงเปน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญประการหน่ึงของคนในสังคม เพราะทุกคนจําตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือชวยใน
การติดตอเพ่ือใหอยูรวมกันได (วิรัช, 2552) การประชาสัมพันธเปนกระบวนการสื่อสารรูปแบบหน่ึงท่ีชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางองคการท่ีทําการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายซึ่งเปนท้ัง
สมาชิกภายในองคการและท่ีเปนประชาชนภายนอกองคการ เพ่ือตอบสนองความตองการขององคการและเพ่ือ
ประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีมีความเก่ียวของกับองคการน้ันๆ ดวย (ลักษณา, 2542) การประชาสัมพันธเปน
งานท่ีเก่ียวของกับการสรางความสัมพันธ เปนงานท่ีมีขอบเขตท่ีกวาง สามารถสื่อสารไดหลายมิติ และเปน
การสื่อสารรอบดาน ลักษณะเดนของงานประชาสัมพันธ คือ การสรางภาพลักษณใหแกองคการและแสดงถึง
ความเปนผูนําท่ีเกิดข้ึนกับองคการ  ท้ังน้ีองคการตางๆ ใหความสําคัญกับงานประชาสัมพันธท้ังภายในองคการ
เพ่ือมุงหวังใหเกิดความรวมมือรวมใจ และการประชาสัมพันธภายนอกองคการเพ่ือสรางคุณคาใหกับองคการ 
(เอกนฤน, 2555) 
 ในการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายตางๆ อาจกระทําไดหลายวิธี สื่อประชาสัมพันธ 
เปนเครื่องมือสื่อสารท่ีเปนตัวกลางในการนําขาวสารตางๆ ไปสูกลุมเปาหมายไดรับทราบ เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
ไดรูจักและมีทัศนคติท่ีดีตอองคการมากยิ่งข้ึน องคการจึงตองใหความสําคัญกับสื่อประชาสัมพันธ เพราะถา
องคการไมมีสื่อประชาสัมพันธหรือเลือกใชสื่อในการประชาสัมพันธไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแลว ก็จะ
สงผลใหการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการไมประสบผลสําเร็จ (อรุณรัตน, 2553) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษากอนหนา (วรัชญ, 2555 และอรองค, 2555) ไดกลาวตรงกันวา การเลือกใชสื่อท่ีมีประสิทธิภาพจะ
สงผลตอการสื่อสารในองคการ การเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมจะทําใหเนื้อหาขาวสารถูกเผยแพรยัง
กลุ ม เปาหมายซึ ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอายุท่ีแตกตางกัน สื่อท่ีมีประสิทธิภาพจะมี
ความสําคัญตอการสื่อสารในองคการเปนอยางยิ่ง 
 ดังน้ันในการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธจึงเปนกระบวนการที่สําคัญสําหรับการสื่อสารดาน
การประชาสัมพันธ องคการจะตองใชสื่อประชาสัมพันธน้ันๆ อยางมีความมุงหมายหรือมีวัตถุประสงค นับวา
เปนเสมือนหัวใจของการประชาสัมพันธเลยทีเดียว และดวยเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันชวยใหมีสื่อใหมๆ 
เกิดข้ึนมากมาย เปนการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยใหแกการสื่อสารประชาสัมพันธในปจจุบัน 
เว็บ 2.0 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกทัศนในการสื่อสาร (วรัชญ, 2555) สื่อออนไลนยังชวยให
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา ขอมูลขาวสารท่ีเปนสาระความรูตาง ๆ จากท่ัวทุกมุมโลกอยูใกล
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แนวทางการปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพียงปลายน้ิวสัมผัส จึงนับไดวาปจจุบันน้ีเปนยุคแหงขอมูลขาวสารอยางแทจริงกลายเปนโลกท่ีไรพรมแดน 
เปดโอกาสใหมีการสื่อสารประชาสัมพันธข้ึนในพ้ืนท่ีใหมๆ อยางนาสนใจ รวมท้ังการสื่อสารประชาสัมพันธ
ขามวัฒนธรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน (วิรัช, 2552) 
 การบริหารงานในยุคปจจุบัน การประชาสัมพันธ การสื่อสารอัน ไดแก การประชาสัมพันธนโยบาย 
ภารกิจของคณะใหแกบุคลากร นักศึกษา และผูรับบริการใหเขาใจในบทบาทหนาท่ีภารกิจ ท้ังดานการเรียน
การสอน การใหบริการดานโรงพยาบาลทันตกรรม การบริการวิชาการ โครงการบริการตางๆ และรวมถึง
กิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือใหบุคลากรขององคการไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ีเทาเทียมกันและท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย อันจะนําไปสูการสรางความเขาใจ สรางความสัมพันธ
ของบุคลากรในองคการ คณะทันตแพทยศาสตรมีการสรางสื่อประชาสัมพันธหลายรูปแบบ ไดแก เว็บไซต 
บอรดประชาสัมพันธ วารสารทันตกัลปพฤกษ และเสียงตามสาย เพ่ือใชในการสื่อสารใหถึงกลุมเปาหมาย แต
ในชวงท่ีผานมายังไมมีการดําเนินการประเมินผลสื่อประชาสัมพันธของคณะทันตแพทยศาสตร ดังน้ันเพ่ือให
การประชาสัมพันธเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของคณะทันตแพทยศาสตร คณะผูวิจัย จึงไดทําการประเมินผล
สื่อประชาสัมพันธคณะทันตแพทยศาสตร เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงสื่อและนําผลการศึกษาไปพัฒนางาน
ดานการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทําสื่อประชาสัมพันธภายในของ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร นําไปใชประโยชนในการวางแผน
เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมของคณะทันตแพทยศาสตรตอไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และนํามาปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
      ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใชแบบสอบถาม ความคิดเห็นตอ
การปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในของคณะทันตแพทยศาสตร  เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 2 ระดับ ไดแก เหมาะสม ไมเหมาะสม โดยกําหนด
กลุมเปาหมายโดยการสุมแบบงาย จํานวน 250 คน ไดแก บุคลากรสายผูสอน 28 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน 58 คน และนักศึกษาทันตแพทยจํานวน 164 คน ซึ่งมีผูตอบกลับแบบสอบถาม จํานวน 206 คน คิด
เปนรอยละ 82.40  
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือไดตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน และหลังจาก
การพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิแลวผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนํา และ
นําเครื่องมือท่ีผานการวิเคราะหความตรงตามเน้ือหาไปทดลองใช (Try Out) ประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แต
มีลักษณะใกลเคียงกัน จํานวน 30 คน ไดผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได เทากับ 0.901 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยประสานงานกับเจาหนาท่ีบริหารงานท่ีประจําใน
ภาควิชา และประสานงานกับหัวหนางานในสํานักงานคณบดี ในสวนของนักศึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยผานสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําไปวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
KKU เวอรช่ัน 19.0 ในสวนของสถิติพรรณนา ไดแก จํานวน คารอยละ แลวนําเสนอขอมูลในรูปตาราง
และการพรรณนา 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 8 - 14  ประทุมมา ทาแดง และคณะ 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา แนวทางการปรับปรุ งสื่ อประชาสัม พันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา บุคลากรทุกกลุมเห็นวา เว็บไซตมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ รอยละ 81.10 
สวนความตองการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธดานตางๆ เรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) ท่ีตองการปรับปรุงใน
สื่อเว็บไซตมากท่ีสุด ไดแก ความนาสนใจ รอยละ 15.5 รองลงไดมา ไดแก ภาพประกอบ ความสวยงาม
ทันสมัยและความรูดานทันตสุขศึกษาสําหรับประชาชนท่ัวไป รอยละ 9.9 2) ตองการปรับปรุงในสื่อวารสาร
ทันตกัลปพฤกษ คณะทันตแพทยศาสตร มากท่ีสุด ไดแก ความสนใจในเน้ือหา ท้ังคณาจารย และนักศึกษา 
มากถึงรอยละ 11.5 รองลงมา ไดแก ปรับรูปแบบวารสารใหมีสีสัน เพ่ิมมุมสาระนารู มุมผอนคลาย มี
ภาพประกอบมากข้ึน 3) สิ่งท่ีตองการใหบอรดประชาสัมพันธปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ  รอยละ 18.5 รองลงมาไดแก รูปแบบของบอรด เน้ือหาของขาว และขนาดตัวอักษร 4) สิ่งท่ี
ตองการใหสื่อทางเสียงตามสายปรับปรุงมากท่ีสุด ไดแก  จุดรับฟงเสียง  รอยละ 21.0 รองลงมาคือความดัง
ของเสียงแตละจุดสม่ําเสมอ รอยละ 19.9 มีเวลาออกอากาศท่ีชัดเจน มีการประกาศเสียงตามสายขาวทัน
เหตุการณลวงหนากอนวันงาน รอยละ 8.9  ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 ถึง 5 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 1ความคิดเห็นดานการปรับปรุงสื่อประชาสมัพันธจําแนกตามกลุมตัวอยาง 

กลุม 
จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 

ประเภทของสื่อประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร 
เว็บไซต วารสารฯ บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย 

บุคลากรสายผูสอน  2 (13.3) 2 (13.3) 0 (.0) 1 (6.7) 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 (17.2) 3 (10.0) 3 (10.0) 4 (13.8) 
นักศึกษาทันตแพทย 34 (22.8) 16 (9.9) 31 (19.3) 38 (24.7) 

  
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละสวนท่ีตองการปรับปรุงในสื่อเว็บไซต คณะทันตแพทยศาสตร 

กลุม 

จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 
ความคิดเห็นดานการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธทางเว็บไซต 

ขนาดเว็บไซต สีตัวอักษร ภาพประกอบ เสียงประกอบ ปริมาณเน้ือหา ความนาสนใจ 
ไมแสดง 

ความคิดเห็น 
คณาจารย 0 (0) 0 (0) 2 (13.3) 2 (13.3) 1 (6.7) 0 (0) 25 (83.3) 
บุคลากร 0 (0) 2 (6.7) 3 (10.0) 1 (3.3) 3 (10.0) 2 (6.7) 4 (26.6) 
นักศึกษา 5 (3.1) 7 (4.3) 16 (9.9) 2 (1.2) 16 (9.9) 25 (15.5) 90 (55.9) 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละสวนท่ีตองการปรับปรุงในสื่อวารสารทันตกัลปพฤกษ  

กลุม 

จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 
ความคิดเห็นดานการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธทางวารสารทันตกัลปพฤกษ 

ขนาด
เลม 

สีอักษร สีเลม 
จัด

รูปเลม 
หนาปก 

เวลา
ออก 

ภาพ 
ประกอบ 

จํานวน
หนา 

ปริมาณ 
ความ

นาสนใจ 
คณาจารย 3 (1.5) 7 (3.4) 8 (3.9) 3 (1.5) 3 (1.5) 1 (0.5) 6 (2.9) 0 (.0) 2 (1.0) 11 (5.3) 
บุคลากร 1 (3.3) 2 (6.7) 3 (10.0) 1 (3.3) 1 (3.3) 0 (.0) 2 (6.7) 0 (.0) 1 (3.3) 1 (3.3) 
นักศึกษา 1 (0.6) 4 (2.5) 4 (2.5) 2 (1.2) 2 (1.2) 1 (0.6) 4 (2.5) 0 (0.0) 1 (0.6) 10 (6.2) 

 

ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละสวนท่ีตองการปรับปรุงในสื่อบอรดประชาสัมพันธ  

กลุม 
จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 

ความคิดเห็นดานการปรบัปรงุสื่อประชาสัมพันธทางบอรด 
รูปแบบ เน้ือหาขาว ขนาดตัวอักษร สีอักษร สีกระดาษ ความรวดเรว็ทันตอเหตกุารณ 

คณาจารย 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 
บุคลากร 3 (10.0) 1 (3.3) 0 (.0) 0 (.0) 1 (3.3) 2 (6.7)  
นักศึกษา 13 (8.1) 14 (8.7) 7 (4.3) 2 (1.2) 3 (1.9) 19 (11.8) 
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แนวทางการปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละสวนท่ีตองการปรับปรุงในสื่อเสียงตามสาย  

กลุม 
จํานวนความคิดเห็นควรปรับปรุง (รอยละ) 

ความคิดเห็นดานการปรบัปรงุสื่อเสียงตามสาย 
ความดัง เน้ือหา จุดรับฟง ผูจัดรายการ รูปแบบรายการ ทันเหตุการณ เวลาออกอากาศ 

คณาจารย 1 (3.3) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 0 (.0) 1 (3.3) 0 (.0) 
บุคลากร 2 (6.7) 0 (.0) 2 (6.7) 1 (3.3) 0 (.0) 1 (3.3) 0 (.0) 
นักศึกษา 16 (9.9) 10 (6.2) 23 (14.3) 4 (2.5) 11 (6.8) 9 (5.6) 10 (6.2) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการประเมินจากแบบสอบถามเก่ียวกับสื่อประชาสัมพันธท้ัง 4 ชองทางไดแก ทางเว็บไซต ทาง
วารสารทันตกัลปพฤกษ ทางบอรดประชาสัมพันธ และทางเสียงตามสาย พบวา   
 ความคิดเห็นในการปรับปรุงจําแนกตามกลุมตัวอยาง พบวา กลุมนักศึกษาทันตแพทยตองการ
ใหมีการปรับปรุงสื่อท้ัง 4 ชองทางมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ทางเสียงตามสาย (24.7%) 
ทางเว็บไซต (22.8%) ทางบอรดประชาสัมพันธ (19.3%) และทางวารสารทันตกัลปพฤกษ (9.9%) 
 การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต พบวา กลุมอาจารยและบุคลากรตองการใหมีการปรับปรุงดาน
ภาพประกอบและปริมาณเน้ือหามากท่ีสุด (10.0%) กลุมนักศึกษาทันตแพทยตองการใหมีการปรับปรุงดาน
ความนาสนใจของเว็บไซต มากท่ีสุด (15.5%) ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงสื่อเว็บไซต ในประเด็นอ่ืนๆ อีก 
ไดแก ไอคอน นาจะใชสแีตกตางกัน ปรับใหสวยงามทันสมัย นาสนใจ และอยากใหเพ่ิมเน้ือหาความรูทันตสุขศึกษา 
สําหรับประชาชนท่ัวไป 
 วารสารทันตกัลปพฤกษ พบวา กลุมอาจารยและกลุมนักศึกษาทันตแพทยตองการใหมีการปรับปรุง
ดานความนาสนใจของเน้ือหามากท่ีสุด (10.0 และ 6.2% ตามลําดับ) กลุมบุคลากรตองการใหมีการปรับปรุง
ดานสีภายในเลมมากท่ีสุด (10.0%) ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงสื่อ ไดแก ควรเพ่ิมมุมสาระนารู มุมผอน
คลายและอยากใหมีภาพ  
 บอรดประชาสัมพันธ  พบวา กลุมนักศึกษาทันตแพทยตองการใหมีการปรับปรุงสื่อบอรด
ประชาสัมพันธ ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณมากท่ีสุด (11.8%) กลุมบุคลากรตองการใหมีการปรับปรุง
รูปแบบของบอรดใหสวยงามมากท่ีสุด (10.0%) ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงบอรด ในประเด็นอ่ืนๆ อีก 
ไดแก แยกประเภทขาวสาร นักศึกษา อาจารย บุคลากรปรับปรุงและพัฒนาบอรดใหทันสมัย เปลี่ยนขาวใหมๆ  
 เสียงตามสาย พบวา กลุมนักศึกษาทันตแพทยและกลุมบุคลากรตองการใหมีการปรับปรุงสื่อเสียงตามสาย
ดานจุดรับฟงเสียงมากท่ีสุด (14.3 และ 6.7% ตามลําดับ) กลุมคณาจารยตองการใหมีการปรับปรุงดานความดัง 
และความทันตอเหตุการณมากท่ีสุด (6.7%) ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงเสียงตามสาย ในประเด็น
อ่ืนๆ อีก ไดแก ระบบเสียงไมทั่วถึงและจุดประกาศ ควรเปดตอน 12.00 น. ไมมีเวลาออกอากาศชัดเจน
และบางกิจกรรมควรมีเสียงตามสายลวงหนากอนวันงาน 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การการประชาสัมพันธ (Public relations หรือ PR) คือ การแจงขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง การดําเนินงาน
ดานตาง ๆ รวมท้ังการถายทอดนโยบายขององคการ ไปสูประชากรขององคการหรือกลุมบุคคลตางๆ (ธิดา, 2542) 
สื่อการประชาสัมพันธมีหลายรูปแบบ เชน การเลาเรื่องราวท่ีเปนเน้ือหา สาระ รูปภาพ สัญลักษณ หรือ
เครื่องหมาย อาจจะเปนสื่อคําพูด สื่อสิ่งพิมพ เปนตน (นฤบล, 2534) ผนวกกับสถานการณของโลก
ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และรุนแรง ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คณะทันตแพทยศาสตร
จึงตองดําเนินการประชาสัมพันธนโยบาย ภารกิจของคณะใหแกบุคลากร นักศึกษา และผูรับบริการใหเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีภารกิจ ท้ังดานการเรียนการสอน การใหบริการดานโรงพยาบาลทันตกรรม การบริการวิชาการ 
โครงการบริการตางๆ และรวมถึงกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร ซึ่งตองอาศัยการประชาสัมพันธ
เปนเครื ่องมือในการบริหารราชการ แจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร ไปสูคณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกาและบุคคลท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ในรูปแบบตางๆ ไดแก  
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วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 8 - 14  ประทุมมา ทาแดง และคณะ 

เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ วารสารทันตกัลปพฤกษ เสียงตามสาย เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะทันต
แพทยศาสตร บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคและทันตอเหตุการณ  

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซึ่งประกอบดวยการดําเนินการผานทางเว็บไซตประชาสัมพันธ ทางวารสารทันตกัลปพฤกษ ทางบอรด
ประชาสัมพันธ และทางเสียงตามสาย เปนการศึกษาจากแบบสอบถามโดยมีกลุมตัวอยางแยกออกเปน บุคลากร
สายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทันตแพทย จํานวน 250 ชุด  จากการศึกษากอนหนาใน
กลุมเปาหมายเดียวกัน พบวา การประชาสัมพันธท้ัง 4 ชองทางมีประสิทธิผลนอยในกลุมนักศึกษาทันตแพทย 
(ประทุมมา, 2557) สอดคลองกับผลการศึกษาซึ่งพบวา ผูท่ีแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงแกไขมากท่ีสุด
คือ กลุมนักศึกษาทันตแพทย ไดแก (1) สวนของเว็บไซตและวารสารทันตกัลปพฤกษ อยากใหพัฒนาดานความสนใจ
ของเน้ือหามากท่ีสุด (2) สวนของบอรดประชาสัมพันธอยากใหมีการพัฒนาดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณมากท่ีสุด  
(3) สวนของเสียงตามสาย อยากใหพัฒนาคุณภาพจุดรับฟงเสียงมากท่ีสุด คือ ใหระดับความดังท่ีท่ัวถึง เหมาะสม 
ชัดเจน ท้ังน้ีการใชเสียงตามสายนาจะเปนแนวทางในการสื่อสารระดับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช
งบลงทุนนอยและเปนสื่อเฉพาะกิจภายในทองถ่ินท่ีสามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานเฉพาะไดดีกวา 
(พิไลพรรณ, 2533) ผลจากการศึกษาน้ีไดนํามาใชในการปรับปรุงงานประชาสัมพันธในองคกร โดยหนวย
ประชาสัมพันธไดปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มุงเพิ่ม
การประชาสัมพันธใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาทันตแพทย และเพ่ิมสื่อ
สิ่งพิมพท้ังสื่อออนไลนและวารสารใหมีความนาสนใจและทันสมัยอยูเสมอ 
 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอสมาชิกในหนวยงาน เพราะกลุมท่ีรับสารมีความแตกตางท้ังคุณวุฒิ วัยวุฒิ และสายงาน 
สอดคลองกับแนวคิดท่ีวาลักษณะของกลุมเปาหมายมีผลตอการรับรูขาวสาร (ปทมา, 2534) ดังน้ันผูวิจัยจึงมุง
ศึกษาความเห็นของกลุมเปาหมายหลายกลุมภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อันไดแก 
บุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทันตแพทยเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงสื่อใหมี
ประสิทธิภาพตอการสื่อสารเฉพาะกลุม แมผลการศึกษาจะพบวา ความเห็นในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธมี
ความหลากหลาย แตเมื่อนํามาวิเคราะหตามลําดับความถ่ี ไดขอสรุปวา สื่อทางเว็บไซตควรปรับปรุงมากท่ีสุด โดย
ควรใหมีภาพประกอบ ความละเอียดของเน้ือหา ความนาสนใจ ความสวยงามทันสมัย และความรูดานทันตสุขศึกษา
สําหรับประชาชนท่ัวไปใหมากข้ึน สวนสื่อทางวารสารควรปรับปรุงมากโดยเพ่ิมความนาสนใจของเน้ือหา ปรับ
รูปแบบวารสารใหมีสีสัน เพ่ิมมุมสาระนารู มุมผอนคลาย มีภาพประกอบใหมากข้ึน สื่อทางบอรดควรปรับปรุงมากท่ีสุด
ในดานความรวดเร็วของขาว พัฒนาตัวบอรดที่ติดใหสวยงาม ดึงดูดใจและทันสมัย สื่อทางเสียงตามสาย
ควรปรับปรุงมากท่ีสุด คือ การเพ่ิมจุดรับฟงเสียง รวมไปถึงความดังของแตละจุดสม่ําเสมอ มีเวลาออกอากาศท่ี
ชัดเจน มีการเสียงตามสายขาวลวงหนากอนวันงาน  

จากการศึกษา พบวา สื่อประชาสัมพันธที่กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมใหความสําคัญมากที่สุด คือ 
การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย โดยตองการใหมีการปรับปรุงระบบเสียงตามสายมากท่ีสุด มีความเปนไปได
วา ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธภายในองคการท่ีประกอบดวยกลุมเปาหมายท่ีมีความแตกตางดาน
ประชากรอยางมากมีความสัมพันธกับการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีงายและเขาถึงไดทุกกลุมเปาหมายในเวลา
อันจํากัด ดังน้ันการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงเปน
ชองทางท่ีสมาชิกของหนวยงานมีความพึงพอใจและตองการใหเกิดการปรับปรุงมากที่สุด สอดคลองกับ
ผลการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของชองทางการรับสื่อประชาสัมพันธคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีพบวา สื่อเสียงตามสายมีความเหมาะสมตอการใชในการสื่อสารภายในองคการ (ประทุมมา, 2557) และยังเปน
ชองทางการสื่อสารท่ีกลุมเปาหมายพึงพอใจ (ธิดา, 2542) ขอมูลจากการศึกษาน้ีช้ีใหเห็นวา กลุมเปาหมายซึ่งเปน
ผูรับสารคือกลุมบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ นอกจากน้ี
ขอเสนอแนะตางๆ ยังสามารถนํามาใชเปนแนวทางสําหรับหนวยประชาสัมพันธ คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพัฒนางานสื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการสื่อสารระดับองคการและตอบ
โจทยความตองการของกลุมเปาหมายในสถานการณโลกปจจุบัน 
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แนวทางการปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะทันตแพทยศาสตร ควรปรับปรุงเน้ือหา ขนาด ตัวอักษร พรอมท้ังภาพประกอบใหมีความทันสมัย 

และเปนปจจุบัน 
2. คณะทันตแพทยศาสตร ควรจัดทํารูปเลมวารสารทันตกัลปพฤกษ ใหมีความนาสนใจ เพ่ิมเน้ือหาท่ีมี

ประโยชน มีลักษณะเขาใจงาย สีสันสวยงาม นาสนใจ และเพ่ิมจํานวนการผลิตวารสารใหมากข้ึน 
3. คณะทันตแพทยศาสตร ควรจัดบอรดประชาสัมพันธใหทันตอเหตุการณ รูปแบบสื่อท่ีจะติดบอรด

ประชาสัมพันธควรมีสีสัน สวยงาม ตัวอักษรอานงาย  
4. คณะทันตแพทยศาสตร ควรปรับปรุงระบบเสียงตามสายของคณะฯ ระดับความดังของเสียงใหท่ัวถึง 

และมีเวลาออกอากาศในเวลา 12.00-13.00 น. 
5. การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาบางกลุม 
มิไดศึกษาถึงความพึงพอใจของศิษยเกา ผูรับบริการ ท่ีมีตอสื่อประชาสัมพันธภายในคณะทันตแพทยศาสตร และ
สื่อประชาสัมพันธภายนอกอันไดแก วิทยุ โทรทัศน โปสเตอรและแผนพับตาง ๆ จึงควรมีการศึกษาวิจัยให
ครอบคลุมทุกกลุมและทุกสื่อ เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร นําไปใชประโยชนในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมของคณะทันตแพทยศาสตรตอไปในอนาคต 
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การศึกษาผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา  
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Management on Students of KhonKaen University, Academic Year 2014 

 
เนตรนภา เจนเจริญ1*สมโภชน  ถ่ินปรุ1 และ พีรณัฐ  เอ่ียมทอง1 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษาท่ี
มีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 รวมท้ังปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดทําปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 จํานวน 386  คน 
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผลท่ีมีตอนักศึกษาเปนไปในดานลบมากกวา
ในดานบวก ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน มีผลกระทบในภาพรวมอยูในระดับมาก(( x̄ =3.72, 
S.D.=0.52)  ดานสังคม พบวา มีผลกระทบในภาพรวมอยูในระดับมาก ((x̄ =3.55, S.D.= 0.88) ดานการใช
พลังงาน พบวามีผลกระทบในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.03,S.D.=0.73) และผลกระทบดานการอนุรักษ
ประ เพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เกษตรไทย พบวา  มีผลกระทบในภาพรวมอยู  ในระดับมาก       
(x̄ =3.60,S.D.=0.85) เชนเดียวกัน สําหรับแนวทางแกไข ไดมีขอเสนอแนะใหจัดปฏิทินการศึกษาเหมือนเดิม 
หรือเปด ปดภาคการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิศาสตรของประเทศ รวมท้ังใหสอดคลองกัน
กับทุกระดับการศึกษาและเหมือนกันท่ัวประเทศ  
คําสําคัญ: ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ผลกระทบ ขอเสนอแนะ  
 

Abstract 
 This research aims to study the effect of using the ASEAN educational calendar to 
conduct education management that influence to the students of KhonKaen University in the 
academic year 2557 as well as the problems, obstacles and the solutions for development 
and improvement of the KKU educational calendar preparation process were included. This 
survey research was collected data from the 386 student questionnaires. The research found 
that an overview of the effects were more negative than positive in terms of teaching and 
learning management with a high level ((x̄ =3.72, S.D.=0.52). Social effect also was found with a 
high level  (x̄ =3.55, S.D.=0.88). And the high level (  x̄  =3.60, S.D.= 0.85) of the effect on energy 
consumption was presented. For the solutions, the students proposed to reorganize the study 
calendar as before, to be with property climate and in accordance with all educational levels. 
Keywords: ASIAN academic calendar, effects, suggestion  
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การศึกษาผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา ท่ีมีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 

บทนํา 
 รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมของประเทศเพ่ือรวมผลักดันใหเกิดการสราง
ประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยขอนแกน  มีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคและเปดภาคเรียน
ของมหาวิทยาลัย ในประมาณปลายเดือนพฤษภาคม หรือตนเดือนมิถุนายนของทุกป ผลจากการประชุมสามัญ
ของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความคิดเห็นใหแตละมหาวิทยาลัย ทําการปรับการเปดภาคเรียนของแตละมหาวิทยาลัย เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในปการศึกษา 
2558  ซึ่งปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนน้ัน ถือกําเนิดจากวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน กลาวคือ เพ่ือ
สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ วัฒนธรรม การกินดี
อยูดีของประชาชนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝกอบรมและการวิจัยและสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(กองอาเซียน 4 และกรมอาเซียน กระทรวงตางประเทศ, 2558) และจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงมีนโยบายใหดําเนินการในปการศึกษา 2557  โดยเปดเรียนตนเดือนสิงหาคม 
2557 และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในฐานะผูดําเนินการดานการสนับสนุนการเรียนการสอน ได
ดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งตองสอดคลองกับระเบียบวาดวยการจัด
การศึกษาข้ันระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังน้ัน จึงไดมีการปรับการเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2557 
เปนแบบอาเซียน  กลาวคือ เปดภาคการศึกษาตน  ระหวางเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2557 และเปดภาค
การศึกษาปลาย ระหวางมกราคม – พฤษภาคม 2558 และมีการเปดภาคการศึกษาพิเศษ ระหวางเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2558 อยางไรก็ตาม ในระยะท่ีผานมา (ป 2556-2557) ไดมีการกลาวถึงผลกระทบของ
การเลื่อนการเปด-ปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในวาระตางๆ กันหลายครั้ง เชน ในการจัดการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง ผลกระทบ ทางเลือก และทางออกเก่ียวกับการเลื่อนเปด-ปดภาคเรียนของสถาบันการศึกษา ท่ีมุง
เตรียมพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 (ในเวลาราชการ)  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2556 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทาง ขอเสนอแนะและบทสรุป ท่ีจะนําไปสูทางออกในการเปลี่ยนแปลง การเปด-ปดภาคเรียน
ท่ีเหมาะสมตอบริบทการศึกษาไทย และในการศึกษาผลกระทบจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย บรรจบ (2557) กลาววา อาจเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอนและ
การวิจัยทางการเกษตรท่ีตองปลูกพืชตามฤดูกาล รวมท้ังการฝกงานหรือการฝกสอนของนิสิตนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต และอาจมีขอเสียหรืออุปสรรคสําหรับประเทศไทย เชน สภาพอากาศชวงฤดูรอนไมเหมาะสม
กับการเรียนการสอน ตองใชเครื่องปรับอากาศและเสียคาไฟฟามากกวาปกติ รวมท้ัง ธีระพร (2554) ไดกลาวใน
เรื่องการปรับเปลี่ยนในการเปดภาคเรียนตามอาเซียนเหมาะสมหรือไม วาประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณา คือ 
ความเหมาะสมของวิถีชีวิตของคนแตละประเทศท่ีกําหนดชวงเวลาการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ รวมถึงวิถีชีวิตของการทํางานดวย ดังน้ัน จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจในการท่ีจะศึกษาถึง
ผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ในการจัดการศึกษาท่ีมีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วาจะมี
ผลกระทบเปนไปในทางบวกหรือทางลบอยางไร รวมท้ังปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข เพ่ือท่ีจะไดนํา
ผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาถึงผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา ท่ีมีตอนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 รวมท้ังปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข   
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา  กําหนดเน้ือหาการศึกษาถึงผลกระทบท่ีไดรับท้ังทางบวกหรือทางลบ ดานการจัด 
การเรียนการสอน ดานสังคม ดานการใชพลังงาน และดานการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย 
 2. ขอบเขตดานประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ทุกช้ันป ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ในปการศึกษา 2557 (ยกเวนวิทยาเขตหนองคาย) 
 3. ขอบเขตดานระยะเวลา ทําการศึกษาวิจัย ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2558 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2557 จํานวน 26,814 คน (ยกเวนวิทยาเขตหนองคาย) คํานวณหาขนาดตัวอยางโดยสูตรของ TaroYamane 
(1973)  (บุญชม, 2545) ไดจํานวน 394 ตัวอยาง จึงกําหนดใหทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางตามคณะ จํานวน 400 ตัวอยาง แตไดรับการสงคืนกลับจํานวน 
386 ตัวอยาง จึงไดนํามาใชในการศึกษาและวิเคราะห    
เคร่ืองท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามซึ่งแบงเปน 3 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1: ขอมูลลักษณะของกลุมตัวอยางบางประการ 
ตอนท่ี 2: ผลท่ีไดรับจากการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการดําเนินการจัดการศึกษา ประจําป

การศกึษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคม ดานการใชพลังงาน และดาน
การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย โดยกําหนดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับ
ความสําคัญของผลท่ีไดรับใน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3: ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น  
การวิเคราะหขอมูล 
 ทําการประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows ( Statistical Package for the 
Social Science for Windows) Version 19 โดยสถิติใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลการวิเคราะหจากคาเฉลี่ยเปน 5 ระดบัตามแบบของ Likert (ประคอง, 2542) 
ไดแก มีผลท่ีไดรับในระดับมากท่ีสดุ ในระดับมาก ในระดับปานกลาง ในระดับนอย และในระดับนอยท่ีสุดโดยมี
เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   4.50-5.00    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   3.50-4.49    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   2.50-3.49    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   1.50-2.49    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   1.00-1.49    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาผลของการใชปฏิ ทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษาท่ีมีตอนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 มีผลการศึกษา ดังน้ี 

1. สําหรับลักษณะของกลุมตัวอยางบางประการ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 67.1 ท่ี
เหลือเปนเพศชายรอยละ 32.9 นอกจากน้ี รอยละ 96.6 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 3.4 เปน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ตารางท่ี 1) 
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การศึกษาผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา ท่ีมีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 

ตารางท่ี  1 จํานวนและรอยละของลักษณะบางประการของกลุมตวัอยาง 
 ขอมูลสวนทั่วไป จํานวน (N=386) รอยละ 
เพศ 
 ชาย 127 32.9 
 หญิง 259 67.1 
 รวม 386 100.0 
ระดับการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี 373 96.6 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 13 3.4 

 รวม 386 100.0 

 
 2. ผลการวิจัยจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับผลของการปรับใชปฏิทินการศึกษาแบบ
อาเซียนในการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ในดานตางๆ (ตารางท่ี 2) ดังน้ี  

1) ดานการจัดการเรยีนการสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นวามีผลกระทบในระดับมาก
ทุกประเด็น ไดแก สภาพอากาศที่รอน ทําใหมีผลกระทบตอการเรียนอยางมาก ((x̄ =4.12, S.D.=0.96) 
การจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ ((x̄ =4.04, S.D.=0.95) และ การเปด-ปด
ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือโรงเรียนท่ีไมตรงกัน ทําใหนักศึกษาตองมี
ความยุงยากในการจัดการเพ่ิมข้ึน ((x̄ =3.77,S.D.=0.90) เปนตน 

2) ดานสังคม พบวา การปรับเปลีย่นปฏิทินการศึกษา แบบอาเซียนท่ีมีเวลาไมตรงกับโรงเรียน ทําให
มีปญหาและผลกระทบในระดับมากในเรื่อง การขาดโอกาสในการทํากิจกรรมกับครอบครัว(( x̄ =3.87, 
S.D.=0.99) และมีผลกระทบในระดับปานกลาง ไดแก ทําใหนักเรียนท่ีกําลังจะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
มีชวงเวลาท่ีไมตอเน่ืองนานเกินไป มีโอกาสท่ีจะถูกชักชวนเขาสูอบายมุข ยาเสพติด เด็กกลุมรถแขง หรือ 
อาชญากรรมไดงาย ((x̄ =3.47, S.D.=1.03) และการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนท่ีไมตรงกับ
โรงเรียนของพ่ีนองและอาชีพของบิดามารดา ทําใหสถาบันครอบครัวมีปญหา เน่ืองจากมีชวงเวลาหยุดเพื่อ
ทํากิจกรรมรวมกันท่ีไมตรงกัน (x̄ =3.31, S.D.=1.11) ตามลําดับ 

3) ผลกระทบดานการใชพลังงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นวามีผลกระทบในระดับ
มากทุกประเด็น ไดแก การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการใชพลังงานไฟฟาในท่ีพักอาศัย เชน 
หอพักนักศึกษา มีสภาพอากาศท่ีรอน  มีการใชเครื่องปรับอากาศมากข้ึน (x̄ =4.21, S.D.= 0.85) รองลงมา คือ 
มีการใชเครื่องปรับอากาศในหองท่ีใชในการเรียนการสอน และหองปฏิบัตกิาร มีการเปดเครื่องปรับอากาศมากข้ึนดวย 
(x̄ =4.16, S.D.=0.86) และ ทําใหมีผลกระทบตอคาใชจายในการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานนํ้าอยางมากดวย 
(x̄ = 4.09, S.D.=0.89) 

4) ผลกกระทบดานการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย พบวา การปรับเปลี่ยน
ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ซึ่งไมสอดคลองกับฤดูกาลเพาะปลูกของประเทศไทย มีผลกระทบในระดับมาก 
เน่ืองจาก ทําใหนักศึกษาขาดโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากเกษตรกร/ชาวสวนในพ้ืนท่ี  (x̄ =3.61, 
S.D.=0.92) รองลงมาคอื ทําใหนักศึกษาขาดการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและประเพณีวัฒนธรรมไทยท่ีเก่ียวของ
กับวิถีชีวิตเกษตรกรไทย เชน ประเพณีลงแขก ดํานา การเก่ียวขาว เปนตน เน่ืองจากชวงเวลาท่ีไมสอดคลองกับ
การเรียนการสอน (x̄ =3.60, S.D.=0.92)  
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นถึงผลการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนท่ีมีผลกระทบตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคม ดานการใช
พลังงาน และดานการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย 

ดานการจัดการเรียนการสอน X  S.D. ระดบัผลกระทบ 
ดานการจัดการเรียนการสอน    
การปรับปฏิทินการศึกษาตามแบบอาเซียน กับผลกระทบดานการเรียนของนักศึกษา 3.56 1.02 มาก 
ผลของการปรบัเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนไมครบทุกระดับการศึกษา  (เชน    
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาไมเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเฉพาะระดับอุดมศึกษา) 

3.63 0.94 มาก 

ผลกระทบตอการจัดการเรียนของนักศึกษากับสภาพภูมิอากาศ 4.12 0.96 มาก 
ผลกระทบจากการเปด-ปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีไมตรงกันกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3.77 0.90 มาก 
การจัดการเรียนการสอนกับผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศของประเทศ 4.04 0.95 มาก 
ภาคการศึกษาปลายท่ีมีวันหยุดมาก กับผลกระทบตอการเรยีนของนักศึกษา 3.55 1.05 มาก 
ภาคการศึกษาปลาย มีการเกณฑทหารประจําปทําใหนักศึกษาตองลาเรียนเพื่อไปเกณฑทหาร มี
ผลกระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

3.77 0.98 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับผลกระทบในการกําหนดวันจับสลากของ 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อชดใชทุนของนักศึกษา  

3.67 0.89 มาก 

การทดลองทางวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการเม่ือมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน  
กับผลกระทบเก่ียวกับขอมูลการทดลอง 

3.43 0.91 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการศึกษาภาคสนามท่ีตองปรับเวลาตาม 3.77 0.92 มาก 
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับ 
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการจัดการฝกงานสายงานดานพืช 

3.77 0.90 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการฝกงานของนักศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา 3.70 0.93 มาก 
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการปฏิบัติงานในวิชาโครงการทันตกรรมโรงเรียน 
ท่ีชวงเวลาเรียนไมตรงกันกับนักเรียนกลุมเปาหมาย  

3.62 0.86 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับกิจกรรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน  
การทดลองสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3.72 0.88 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการรวบรวมงานวิจัย การนําเครื่องมือไปทดลองใช  
กับโรงเรียนท่ีเปนแหลงเรียนรู/ฝกงาน  

3.76 0.87 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับ การประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอน 
ท่ีตองใชนักศึกษาเขามาชวยเหลืองาน 

3.71 0.88 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ เชน  
วันภาษาไทยแหงชาติ วันวิทยาศาสตรแหงชาติ  

3.68 0.95 มาก 

เฉล่ีย 3.72 0.52 มาก 
ดานสังคม    
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ท่ีไมตรงกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กับโอกาสในการทํากิจกรรมกับครอบครัว 

3.87 0.99 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับโอกาสในการถูกชักชวนเขาสูอบายมุขของนักเรียน 
ท่ีกําลังจะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

3.47 1.03 ปานกลาง 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ท่ีไมตรงกับโรงเรียนของพี่หรือนอง และอาชีพพอแม  
กับความสัมพันธในสถาบันครอบครัว 

3.31 1.11 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.55 0.88 มาก 
ดานการใชพลังงาน    
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการใชเครื่องปรับอากาศในหอง 
ท่ีใชในการเรียนการสอน และหองปฏิบัติการ 

4.16 0.86 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการใชพลังงานไฟฟาในท่ีพักอาศัย 
เชน หอพักนักศึกษา  

4.21 0.85 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการใชพลังงานนํ้า เชน นํ้าประปา  
และนํ้าท่ีใชในการทดลองในการศึกษาภาคการเกษตร 

3.84 1.01 มาก 

การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับคาใชจายในการใชพลังงานไฟฟา และพลังงานนํ้า 4.09 0.89 มาก 
ดานการอนรุักษประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย 4.03 0.73 มาก 
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับโอกาสเรียนรูของนักศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
ในระดับเกษตรกร/ชาวสวน 

3.61 0.92 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนกับโอกาสในการทํากิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย
ท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตเกษตรกรไทยของนักศึกษา เชน ประเพณีลงแขก ดํานา การเก่ียวขาว เปนตน 

3.60 0.92 มาก 

เฉล่ีย 3.60 0.85 มาก 
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 3. สําหรับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขน้ัน พบวา มีประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
วาเปนปญหาและอุปสรรค ท้ังหมด 93 ราย ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ไดแก  

1) การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน โดยเฉพาะการเปดภาคการศึกษาปลาย มีสภาพ
อากาศรอน ทําใหไมมีสมาธิในการเรียน ไมเอ้ือตอการเรียน เปนผลใหมีการใชพลังงานไฟฟามากข้ึน และมี
ปญหาในการทํากิจกรรมกลางแจง จํานวน 52 ราย คดิเปนรอยละ 55.9   

2) การเปดภาคเรียนซึง่ตรงกับฤดูฝนและฤดูรอน ทําใหมีอุปสรรคยากลําบากในการเดินไปเรียนและ
การทํากิจกรรมกลางแจง ท่ีมักมีฝนตกบอยครั้ง มีจํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 20.4   

3) การเปดเรียนในภาคการศึกษาปลาย จะมีวันหยุดทางราชการมาก เชน วันสงกรานต ทําให
การเรียนไมตอเน่ือง และเรียนไดไมเต็มท่ี จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 12.9  

4) การเปด ปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ไมตรงกันกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในบาง
มหาวิทยาลัย ทําใหไมสามารถทํากิจกรรมรวมกันได เชน กิจกรรมคายอาสา กิจกรรมแนะแนวการศึกษา รวมท้ัง
นักศึกษาท่ีมีวิชาชีพดานครู ท่ีมีระยะเวลาไมตรงกับทางโรงเรียน เปนตน จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 10.7  

5) การเปด ปด ภาคการศึกษาตามปฏิทินแบบอาเซียน ทําใหการเรียนดานเกษตรกรรม การเรียนไม
ตรงกับฤดูกาลการเพาะปลูก ทําใหเรียนรูไดไมเต็มท่ี เปนตน จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 10.7 

 สวนแนวทางแกไขของผูตอบแบบสอบถาม มีผู ที่ใหความคิดเห็นจํานวน 44 ราย มีประเด็นท่ี
นาสนใจ ไดแก  
 1) ควรเปดภาคการศึกษาเหมือนเดิม หรือควรจัดปฏิทินการศึกษาเหมือนเดิม จํานวน 25 ราย คิดเปน
รอยละ 56.8  
 2) ควรเปด ปดภาคการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิศาสตรของประเทศ จํานวน 
10 ราย คิดเปนรอยละ 22.7  
 3) ควรเปด ปดภาคการศึกษาใหสอดคลองทุกระดับการศึกษา และควรทําทุกสถาบันใหเหมือนกัน
ท่ัวประเทศ 9 ราย คิดเปนรอยละ 20.5  
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
             จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบวา มีผลกระทบสอดคลองกันกับ ผลการประชุมสรุปความเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบของการเลื่อนกําหนดเปดเทอมเปนเดือนสิงหาคม ของคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีกลาววา ผลการดําเนินงาน
ในระยะ 1 ปการศึกษาท่ีผานมา ไมเปนไปตามคาดหวัง สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาหลายดาน โดยเฉพาะ
ในดานการจัดการเรียนการสอน ท่ีอยูในชวงหนารอน สงผลใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนลดลง 
การทดลองปลูกพืชดานการเกษตรเกิดปญหาในการดูดนํ้ารดแปลงผักทดลอง ชวงสงกรานตมีวันหยุดติดตอ
หลายวันทําใหขาดความตอเน่ืองในการเรียนการสอน รวมท้ังการฝกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร การฝก
อนามัยชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร ท่ีมีเวลาการฝกไมตรงกับชวงเปดเทอมของโรงเรียน และเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามเดิม นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับความคิดเห็นของการเปด-ปด
ภาคเรยีนตามอาเซียน ซึ่งท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย(ปอมท.) (2562) สมัย
สามัญครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบรับรองผลการศึกษาท่ีพบวา คณาจารย 
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน และนักศึกษา ไมเห็นดวยกับการเปด-ปดภาคเรียนตามอาเซียน รอยละ 
73.2 63.0 และ 60.9 ตามลําดับ และใหความเห็นวา การเปด-ปดภาคเรียนตามอาเซียนน้ัน เปนอุปสรรคตอการ
เรียนการสอน เพราะไมสอดคลองกับบริบทของสภาพอากาศ หองเรียนมีอากาศรอน ตองใชเครื่องปรับอากาศ
เพ่ิมมากข้ึน และการมีวันหยุดคอนขางมากทําใหขาดความตอเน่ืองในการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี เปนขอเสนอแนะเบ้ืองตนของนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางตอผลกระทบ 
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ซึ่งทุกรายท่ีมีปญหาเสนอใหมหาวิทยาลัย
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กลับไปใชการเปด-ปดภาคการศึกษาเหมือนเดิม และมีในบางรายท่ีมีการเสนอแนะเพ่ิมเติมหากยังไมไดมี
การปรับเปลี่ยนการเปด-ปด ภาคการศึกษา ไดแก ควรปรับปรุงหองเรียนใหเอ้ืออํานวยตอสภาพแวดลอม ควร
เปด-ปดภาคการศึกษาใหตรงกันทุกระดับการศึกษาและควรทําใหเหมือนกันทุกสถาบัน ควรมีการสํารองนํ้าหรือ
มีเครื่องสํารองไฟฟาใหเพียงพอ  
 สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรท่ีจะไดมีการศึกษาตอยอดถึงผลกระทบท่ีเก่ียวกับ 
ความสอดคลองกับการสมัครเขาทํางานท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกขน และผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิตท่ีไดจบ
การศึกษาโดยใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน รวมท้ังการวิจัยผลกระทบจากผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมอ่ืนๆ เชน 
นักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนท่ีเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือจากอาจารยและนักวิจัยจาก
ประเทศกลุมอาเซียนเหลาน้ันดวย     
 

สรุปผลการวิจัย 

   ผลการวิจัย สรุปไดวา ผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการดําเนินการจัดการศึกษา ใน
ปการศึกษา 2557   มีผลกระทบตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปในดานลบมากกวาดานบวก โดยใน
ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ไมเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ และการเปด-ปดภาค
การศึกษาท่ีไมตรงกันกับสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําใหมีความยุงยากในการจัดการมากข้ึน ดานสังคม 
พบวา นักศึกษาขาดโอกาสในการทํากิจกรรมกับครอบครัวและทําใหนักเรียนท่ีกําลังจะเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา มีชวงเวลาท่ีไมตอเน่ืองนานเกินไปมีโอกาสท่ีจะถูกชักชวนเขาสูอบายมุข หรือ อาชญากรรมไดงาย 
รวมท้ังทําใหสถาบันครอบครัวมีปญหาเน่ืองจากมีชวงเวลาหยุดเพ่ือทํากิจกรรมรวมกันท่ีไมตรงกัน ดานการใช
พลังงาน พบวา การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟาในท่ีพักอาศัย  เชน 
หอพักนักศึกษา ในหองท่ีใชในการเรียนการสอน และหองปฏิบัติการ มีการเปดเครื่องปรับอากาศมากข้ึน ทําใหมี
ผลกระทบตอคาใชจายในการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานนํ้าอยางมาก ดานการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตเกษตรไทย พบวา  การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ซึ่งไมสอดคลองกับฤดูกาล
เพาะปลูกของประเทศไทย ทําใหนักศึกษาขาดโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากเกษตรกร/ชาวสวนในพ้ืนท่ี  และ
ขาดการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและประเพณีวัฒนธรรมไทยท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตเกษตรกรไทยสําหรับปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขน้ัน พบวา มีประเด็นท่ีนาสนใจ ไดแก การเปดภาคการศึกษาปลาย มีสภาพอากาศรอน 
ทําใหไมมีสมาธิในการเรียน ไมเอ้ือตอการเรียน เปนผลใหมีการใชพลังงานไฟฟามากข้ึน และมีปญหาในการทํา
กิจกรรมกลางแจงรวมท้ังการเปดเรียนในภาคการศึกษาปลาย มีวันหยุดทางราชการมาก เชน วันสงกรานต ทําให
การเรียนไมตอเน่ือง และเรียนไดไมเต็มท่ี การเปด ปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ไมตรงกันกับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และในบางมหาวิทยาลัย ทําใหไมสามารถทํากิจกรรมรวมกันได เชน กิจกรรมคายอาสา กิจกรรมแนะ
แนวการศึกษา  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผลการวิจัยฉบับน้ีสามารถดําเนินการและสําเร็จลุลวงไดไปดวยดี ดวยความกรุณาของสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการวิจัยสถาบันสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไดใหความอนุเคราะหสนับสนุนทุนวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีทําใหการทําวิจัยน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงค 
โดยเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารยสุมนา นีระ  ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา และคําแนะนําอันเปน
ประโยชนตลอดการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี  ตลอดจนทีมงานนักวิจัย และเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน  
 สุดทายน้ี ตองขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน ท่ีไดใหขอมูลในการทําวิจัยครั้งน้ี  
จนสามารถจัดทําเปนเลมฉบับสมบูรณไดดวยดี 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 18,523 คน 
จาก 23 รายวิชา เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย  แบบสอบถาม 2 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป และการประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน ไดแก 1)  ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน 
กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  2) ดานอาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน  4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม  และ 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไดแก คารอยละ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมี
ผลการวิจัยดังน้ี ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.07 , S.D. =0.90) 
โดยดานท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ  ดานอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.19, S.D. =0.95) 
และดานท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ  ดานการใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( x = 3.93, S.D. =0.91)  ในดานความพึงพอใจตออาจารยผูสอนสูงท่ีสุด นักศึกษาไดสะทอนใหเห็น
วาอาจารยผูสอน มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการสอนเปนอยางดี 
นักศึกษามีขอคิดเห็นวา กิจกรรมการสอนสงเสริมการประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ และกิจกรรม
การสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวันควร
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรม และควรปรับปรุงและพัฒนาดานบริการ การใหบริการของ
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป แมจะอยูในระดับมาก  
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน  วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

Abstract 
This research studied students’s satisfaction toward in learning and teaching of 

Institute of General Education, KhonKaen University. The population used in this work was 
undergraduate students of all grades who enrolled in general education courses in 
firstsemester of the academic year 2017 which were about 18,532 students from 23 general 
education courses. The research tools could be separated into 2 parts including the general 
information and the satisficed evaluation on learning and teaching managements in 5 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

aspects as following 1) courses and teaching processes and activities,2) lecturers, 3) 
evaluations and assessment methods, 4) facilities, physical building and environmental and5) 
services of Institute of General Education. The statistical evaluating data were investigated by 
using statistic program for percentile, mean, and standard deviation values. The results showed 
in all of 5 aspects that satisfaction was found in high level ( x = 4.07, S.D. =0.90). The lecturer 
aspect was the highest satisfaction ( x  = 4.19, S.D. =0.95), whereas service aspects was the 
lowest satisfaction ( x = 3.93, S.D. =0.91). The lecturer aspect showed the highest satisfaction, 
which reflecting from students for quality, knowledge, expertise and experience in teaching in 
a high quality. Since, the varieties of lecturers from many faculties in KhonKaen University were 
arranged by General Education institute for teaching. The student’s suggestions revealed 
that the teaching and learning management by using mathematical or statistical techniques 
applied in course and teaching activity about knowledge, science, technology and 
mathematics in everyday life should be developed and improved. Finally, General Education 
institute should improve and develop services even showing in a high level.    
Keywords:  satisfaction, learning and teaching, general education 
 

บทนํา 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดการเรียน

การสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยการจัดการศึกษาไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามประกาศหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตร พ.ศ.2548 และ
ไดมีการปรับปรุงลาสุด คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (กุลธิดา, 2553) และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: 
HEd) เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF:HEd) พ.ศ. 2552 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) และคุณลักษณะของวิชาศึกษาท่ัวไป 5 ดาน ดังน้ี 1. ดาน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553)  และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1958 /2553) 
(มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2553)  

 ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ซึ่งเปนหน่ึงในสามหมวดวิชาของโครงสรางระดบัปรญิญาตร ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ไดใหคําจํากัดความไววา “หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง 
หมวดวิชาท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของ
ตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก” (ดารณี และ ธัญญา, 2561) ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาถึงความ
พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาท่ีเรียน  กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  2) ดานอาจารยผูสอน  3) ดาน
การประเมนิผล วิธีการประเมินผลลพัธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน  4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทาง
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กายภาพของสถานท่ีและสิง่แวดลอม  และ 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือ
นําผลการศึกษามาประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตอไป
อีกท้ังเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถ และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามนโยบายหลกัดานการผลติ
บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd)  และบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ดังน้ี 1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความรอบรูในเน้ือหาสาระวิชาการทาง
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเปนรากฐานและประเด็นสําคัญของความรูท่ีมีผลตอ
การศึกษา การเขาใจตนเอง ผูอ่ืนและสังคม และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโลก (วิชาการ) 2) เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาใหผูเรยีนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการทํางาน การใชชีวิตในสังคม และการเรียนรูตลอดชีวิต 
ประกอบดวย ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู ทักษะการคิดและแกปญหา ทักษะ
การจัดการ และทักษะการทํางานกับผูอ่ืน (วิชางาน) และ 3) เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตอ
ตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ประกอบดวยความมีวินัย ซื่อสัตยและรับผิดชอบ การมีภาวะผูนํา เขาใจในความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม มีความรัก
และภาคภมูิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ (วิชาคน) (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558)และนําผลการศึกษา
ดังกลาวประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรงุรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีความเหมาะสม สอดคลอง 
และสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดมากท่ีสุด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 18,523 คน จาก 23 รายวิชา ใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล ผลการสํารวจพบวา มีจํานวนผูตอบสอบถามจํานวน 12,564 คน จากจํานวน
ประชากรท้ังหมด 18,523 คน คิดเปนรอย 67.83 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมุงศึกษาความคิดเห็นและปจจัย
ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบดวย
การศึกษาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลท่ี
เก่ียวของเพ่ือสรางแบบสอบถาม ทําการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยเสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของขอคําถาม โดยใชแบบสอบถามออนไลน โดยใช Google 
form  แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป  
ตอนท่ี 2: การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน  ประกอบดวยขอคําถาม

จํานวนท้ังสิ้น  28 ขอ  ดังน้ี 1)  ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน  กระบวนการ และกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 16 ขอ  2) ดานอาจารยผูสอน จํานวน 3 ขอ  3) ดานการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน  จํานวน 2 ขอ   4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทาง
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  จํานวน 2 ขอ และ 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป จํานวน 5 ขอซึ่งเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scal) 5 ระดับ ทําการกําหนด        
คานํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 5 พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 4 พึงพอใจระดับมาก 3 พึงพอใจระดับปานกลาง 2 พึงพอใจ
ระดับนอย และ 1 พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด กําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังน้ี  

4.51 – 5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับนอย 
2.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับนอยท่ีสุด 
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสงแบบสอบถามไปยังอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมด        

23 รายวิชาดวยตนเอง โดยจะดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลในชวง 2 สัปดาหสุดทายกอนสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษา โดยมีผูตอบแบบสอบถามและมีความสมบูรณ  จํานวน 12,564 คน คิดเปนรอย 67.83 
การวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมลูเชิงปรมิาณท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยาง ทําการวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สังกัดกลุมสาขาวิชา และคณะ โดยการหา
ความถ่ีและรอยละ 

2. วิเคราะหและปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
1. ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการสํารวจพบวา มีจํานวนผูตอบสอบถามจํานวน 12,564 คน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 
18,523 คน คิดเปนรอย 67.83 ประชากรสวนใหญ อยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 
6,910 คน  คิดเปนรอยละ 72.60 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จํานวน 4,333 คน คิดเปนรอยละ 
64.64 และ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,321 คน คิดเปนรอยละ 57.38 (ตารางท่ี 1) นักศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแตละคณะ คือ 
คณะเศรษฐศาสตร ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 908 คน คิดเปนรอยละ 97.84 รองลงมา คือ คณะเกษตรศาสตร 
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,070 คน คิดเปนรอยละ 85.46 และคณะที่ตอบแบบสอบถามนอยที่สุด 
คือ คณะพยาบาลศาสตร ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.61 (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาแบงตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน (คน) จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร: Social Sciences 

9,518 6,910 72.60 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี:  
Sciences and Technology 

6,703 4,333 64.64 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ :  
Health Sciences 

2,302 1,321 57.38 

ภาพรวมกลุมสาขาวิชา 18,523 12,564 67.83 
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ตารางท่ี 2  ลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาแบงตามคณะ (เรียงลําดับจากมากไปหานอย) 
คณะ จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน (คน) จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

คณะเศรษฐศาสตร 928 908  97.84 
คณะเกษตรศาสตร 1252 1,070  85.46 
คณะนิติศาสตร 2027 1,532  75.58 
คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี 2804 2,112  75.32 
คณะทันตแพทยศาสตร 157 118  75.16 
คณะเทคนิคการแพทย 384 268  69.79 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1608 1,075  66.85 
คณะสาธารณสุขศาสตร 433 286  66.05 
คณะเภสัชศาสตร 302 195  64.57 
คณะศิลปกรรมศาสตร 646 412  63.78 
คณะศึกษาศาสตร 1084 673  62.08 
คณะเทคโนโลยี 619 380  61.39 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 375 226  60.27 
คณะวิทยาศาสตร 2887 1,729  59.89 
คณะวิศวกรรมศาสตร 1570 928  59.11 
คณะสัตวแพทยศาสตร 419 210  50.12 
คณะแพทยศาสตร 408 199  48.77 
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 421 198  47.03 
คณะพยาบาลศาสตร 199 45  22.61 

รวมคณะ 18,523 12,564 67.83 

 
2. ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอน 

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผลการวิจัยและวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอน

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน จากความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน ไดแก 1)  ดาน
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) ดาน
อาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 4) ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม และ 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป พบวา ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ( x = 4.07, S.D. = 0.90)  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ  
ดานอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.95) และความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ  ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( x  = 3.93, S.D. = 0.91) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียน

การสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ภาพรวม (N=12,564) 
รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่เรียน กระบวนการ  
และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   

4.07 0.88 มาก 

2. ดานอาจารยผูสอน   4.19 0.95 มาก 
3. ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาที่เรียน   4.06 0.86 มาก 
4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานที่และส่ิงแวดลอม 4.09 0.91 มาก 
5. ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 3.93 0.91 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.90 มาก 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลการวิจัยและวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ัง 5 ดาน ไดแก 1)  ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน 
กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) ดานอาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป พบวา   

2.1 ผลการวิเคราะหดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน   

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ 
และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดบัมาก ( x = 4.07, S.D.=0.88 ) ปจจัยท่ีมีคาคะแนน
มากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจในเรื่อง กิจกรรมการสอนสงเสริมระเบียบ วินัยในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม และกิจกรรมการสอนสงเสริมภาวะผูนําและผูตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.13, S.D. = 0.87, S.D.= 0.86 ตามลําดับ) รองลงมา คือ กิจกรรมการสอน
สงเสริมจิตสาํนึกและดาํเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ กติกา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( x = 4.12, S.D.=0.86) และยังคงมีในหัวขอที่มีคาคะแนนนอยที่สุด คือ ในเรื่องกิจกรรมการสอนสงเสริม
การประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการทํางานและใชในชีวิตประจําวัน ( x  = 3.91, S.D.=0.95 ) 
และกิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ใน
ชีวิตประจําวัน ( x = 3.95, S.D.= 0.92)  (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (N=12,564) 
 รายการ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมการสอนสงเสริมระเบียบวินัยในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 4.13 0.87 มาก 
2. กิจกรรมการสอนสงเสริมภาวะผูนําและผูตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  4.13 0.86 มาก 
3. กิจกรรมการสอนสงเสริมจิตสํานึกและดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม กฎ ระเบียบ กติกา 4.12 0.86 มาก 
4. การช้ีแจงเก่ียวกับวัตถุประสงคของรายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

และเกณฑการประเมินผล 
4.11 0.86 มาก 

5. กิจกรรมการสอนสงเสริมความใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 4.11 0.86 มาก 
6. กิจกรรมการสอนสงเสริมการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย และสามารถสื่อสาร และนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.09 0.87 มาก 

7. กิจกรรมการสอนสงเสริมประสบการณจริงและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และมี
ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การทําโครงงานการเรียนรูนอกหองเรียน 

4.09 0.88 มาก 

8. เอกสาร สื่อประกอบการสอน และใบงานสอดคลองกับเน้ือหาและวัตถุประสงคของรายวิชา 4.09 0.88 มาก 
9. กิจกรรมการสอนสงเสริมทักษะการคิด การวิเคราะห การสังเคราะหการแกปญหาได 

ในชีวิตประจําวัน 
4.08 0.88 มาก 

10. กิจกรรมการสอนสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย  

4.07 0.88 มาก 

11. กิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของธรรมชาติ มนุษย  
ความงามทางศิลปะ 

4.07 0.88 มาก 

12. กิจกรรมการสอนสงเสริมเขาใจเน้ือหารายวิชา และสามารถนําไปประยุกตใชได 4.05 0.89 มาก 
13. กิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

เพื่อการอยูรวมกันในสังคม 
4.04 0.89 มาก 

14. การเรียนรูผานระบบ e-Learning หรือใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู 4.03 0.90 มาก 
15. กิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน 
3.95 0.92 มาก 

16. กิจกรรมการสอนสงเสริมการประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการทํางาน 
และใชในชีวิตประจําวัน 

3.91 0.95 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.07 0.88 มาก 
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2.2 ผลการวิเคราะหดานอาจารยผูสอน   
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานอาจารยผูสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.19, 
S.D.=0.95) ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ในดานคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบ วินัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.22, S.D.=0.94) รองลงมา คือ อาจารยผูสอนมี
ประสบการณและทักษะการสอน ดูแล ใหคําแนะนําในการเรียนไดดี  มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก  
( x = 4.19,S.D.=0.95) และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ อาจารยผูสอนสามารถสอนและถายทอดความรู 
รวมท้ังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.15, S.D.=0.96) (ตารางท่ี 5) 

2.3 ผลการวิเคราะหดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของ
รายวิชาท่ีเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.06, S.D.=0.86) ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ การช้ีแจง
เกณฑการประเมินผล และการวัดประเมินผลท่ีโปรงใส ยุติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.11, 
S.D.=0.86)  และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ การประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสม
สามารถวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.02, S.D.=0.86) (ตารางท่ี 5) 

2.4 ผลการวิเคราะหดานสิ่งอํานวยความสะดวกลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.09, S.D.=0.91) ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ สภาพหองเรียน 
สะอาด เรียบรอย สะดวก เอ้ือใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.12, S.D.= 0.91) 
และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ อุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอน และ
พรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.06, S.D.=0.92) (ตารางท่ี 5) 

2.5 ผลการวิเคราะหดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x = 3.93, S.D.=0.91) ปจจัยที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ บุคลากรใหบริการ
อยางรวดเร็ว ถูกตอง สุภาพ และมีจิตบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.97, S.D.=0.90) รองลงมา คือ 
ชองทางการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลท่ีหลากหลาย รวดเร็ว และสามารถเขาถึงไดโดยงาย เชน 
website, Facebook มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ( x = 3.96, S.D.=0.91) และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ 
การใหบริการในชวงเวลา 12.00 - 13.00 น. มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.84, S.D.=0.93)  (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในดานตางๆ  (N=12,564) 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ดานอาจารยผูสอน    
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา ในดานคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย 4.22 0.94 มาก 
2. อาจารยผูสอนมีประสบการณและทักษะการสอน ดูแล ใหคําแนะนําในการเรียนไดดี 4.19 0.95 มาก 
3. อาจารยผูสอนสามารถสอนและถายทอดความรู รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ไดหลากหลาย 
4.15 0.96 มาก 

คาเฉลี่ยดานอาจารยผูสอน 4.19 0.95 มาก 
ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาที่เรียน    

1. การชี้แจงเกณฑการประเมินผล และการวัดประเมินผลที่โปรงใส ยุติธรรม  4.11 0.86 มาก 

2. การประเมินผลการเรียนที่หลากหลายรูปแบบ และเหมาะสม 

สามารถวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

4.02 0.86 มาก 

คาเฉลี่ยดานการประเมินผลฯ 4.06 0.86 มาก 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 
รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานที่และสิ่งแวดลอม    
1. สภาพหองเรียน สะอาด เรียบรอย สะดวก เอื้อใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู 4.12 0.91 มาก 
2. อุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอน และพรอมใชงาน 4.06 0.92 มาก 

คาเฉลี่ยดานสิ่งอํานวยความสะดวกฯ 4.09 0.91 มาก 
ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป    
1. บุคลากรใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง สุภาพ และมีจิตบริการ 3.97 0.90 มาก 
2. ชองทางการติดตอส่ือสารและประชาสัมพันธขอมูลที่หลากหลาย รวดเร็ว  

และสามารถเขาถึงไดโดยงาย เชน website, Facebook 
3.96 0.91 มาก 

3. การแสดง/อธิบาย/ใหขอมูล ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน เขาถึงไดโดยงาย 3.95 0.89 มาก 
4. การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 3.94 0.89 มาก 
5. การใหบริการในชวง เวลา 12.00 - 13.00 น. 3.84 0.93 มาก 

คาเฉลี่ยดานบริการฯ 3.93 0.91 มาก 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน  
กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) ดานอาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม  5) ดานบริการ  การใหบริการของสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยรวมในทุกๆ ดาน พบวามีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี 

1) ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  
ผลจากการศึกษาปจจัยดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปน้ัน 
ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองในทุกปการศึกษา อีกท้ังได
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือกระตุนความสนใจใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรมการสอนสงเสริม
ระเบียบ วินัยในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและสังคม และกิจกรรมการสอนสงเสริมภาวะผูนํา
และผูตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนมากท่ีสุด เน่ืองมาจากสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปเปนหนวยงาน
ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF:HEd) และ
คุณลักษณะของวิชาศึกษาท่ัวไป 5 ดาน ดังน้ี 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังคงมีหัวขอท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ ในเรื่อง
กิจกรรมการสอนสงเสริมการประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการทํางานและใชในชีวิตประจําวัน 
และกิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ใน
ชีวิตประจําวัน ผลสะทอนใหเห็นวา นักศึกษามีความตองการความรู ทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดังน้ันจึงควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรมท่ี
เนนในเรื่องการสงเสริมความรูความเขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร และการสงเสริม
การประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ  ซึ่งหากมีการพัฒนาและปรับปรุงจะสงผลใหความพึงพอใจ
ในดานนี้อยูในระดับท่ีมากข้ึน อีกท้ังนักศึกษามีความรูความเช่ียวชาญในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 
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2) ดานอาจารยผูสอน 
ผลจากการศึกษาปจจัยดานอาจารยผูสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สะทอนใหเห็นวา อาจารย

ผูสอนมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการสอนเปนอยางดี 
สืบเน่ืองมาจากสถาบันการสอนวิชาศึกษาไดมีอาจารยผูสอนมาจากหลากหลายศาสตร อาทิ อาจารยประจํา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป อาจารยประจําจากทุกคณะ/หนวยงาน และอาจารยพิเศษ  มารวมจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป สงผลใหสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
เปนอยางดียิ่ง  ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ในดานคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบ วินัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ อาจารยผูสอนมีประสบการณและทักษะการสอน 
ดูแล ใหคําแนะนําในการเรียนไดดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ ปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ อาจารย
ผูสอนสามารถสอนและถายทอดความรู รวมท้ัง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  

3) ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 
ผลจากการศึกษาปจจัยดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากในแตละรายวิชาจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ การช้ีแจงเกณฑการประเมินผล และการวัดประเมินผล
ท่ีโปรงใส ยุติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ การประเมินผลการเรียนท่ี
หลากหลายรูปแบบและเหมาะสม สามารถวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
ผลจากการศึกษาปจจัยดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป   ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก  ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ บุคลากรใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง สุภาพ และมีจิตบริการ 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ รองลงมา คือ ชองทางการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลท่ีหลากหลาย รวดเร็ว 
และสามารถเขาถึงไดโดยงาย เชน website, Facebook มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีคาคะแนน
นอยท่ีสุด คือ การใหบริการในชวงเวลา 12.00-13.00 น. มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผลจากการศึกษาปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

ในภาพรวมอยูในระดับมากปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ สภาพหองเรียน สะอาด เรียบรอย สะดวก เอ้ือให
เกิดบรรยากาศในการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ ปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณภายในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอน และพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
ขอเสนอแนะ 

1) ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  จากผลการศึกษาวิเคราะห พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก แตอยางไรก็ตามในดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ยังคงมีในหัวขอท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ ในเรื่องกิจกรรมการสอนสงเสริม
การประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการทํางานและใชในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมการสอน
สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน ผลสะทอนใหเห็น
วานักศึกษามีความตองการความรู ทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ดังน้ันจึงควรพัฒนาและ
ปรับปรงุกระบวนการในการจัดกิจกรรมท่ีเนนในเรื่องการสงเสริมความรูความเขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร และการสงเสริมการประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ ซึ่งหากมีการพัฒนาและปรับปรุง
จะสงผลใหความพึงพอใจในดานน้ีอยูในระดับท่ีมากข้ึน 

2) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผูสอน 
ผูประสานงานรายวิชา และคณะวิชาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนโดยสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน จากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกช้ันปท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 จํานวน 
12,564 คน พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาท่ีเรยีน  กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) ดานอาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล 
วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป พบวา ผลจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 4.07) ความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีคาคะแนนมากที่สุด คือ ดานอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.19) และ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ  ดานบริการ การใหบริการของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.93)   

 ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่เรียน กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนน้ัน ผลการประเมินอยูในระดับมาก  ( x = 4.07)  ดานอาจารยผูสอน  ผลการประเมินอยูในระดับมาก 
( x = 4.19) ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาที่ผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก ( x = 4.06)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ผล
การประเมินอยูในระดับมาก  ( x = 4.09) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการประเมินอยูในระดับมาก  ( x = 3.93) 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
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The Development of the Innovation Process for the General Education 
Teaching Institute at KhonKaen University 

 
ฑึตึฐา เคาปญญา1*ณัฐพงษ เพชรดีทน และ พิสมัย พวงคํา2 

Thuetuetha  Khaopanya1*Nattapong Petdeeton and Pisamai Puangkham2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสราง
คุณคาและกระบวนงานสนับสนุน (2) รับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและหารือแนว
ทางการประเมินผลท่ีเหมาะสม (3) คนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม สถาบันการสอน
การศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย คื กลุมผูเขียนและออกแบบ
กระบวนงาน จํานวน 12 คน และใชวิธีสุมตัวอยางแบบเปนระบบ คือกลุมผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของใน
กระบวนการปฏิบัติงานท้ังหมด 9 กระบวนการ จํานวน 206 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย สถิติท่ี
ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา กระบวนการท่ีมีการ
ดําเนินการและทบทวนปรับปรุงในการพัฒนามากท่ีสุด คือ กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.94 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 ( X = 2.94, SD = 0.20) การ
คนหาแนวทางพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม มีจํานวน 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนงานตรวจและ
วิเคราะหขอสอบพัฒนาโดยการซื้อโปรแกรม MCTA (Multiple Choices Test Analyzer) เพ่ือชวยในในการ
ตรวจและวิเคราะหขอสอบการใชโปรแกรม MCTA สามารถลดตนทุนของกระบวนการวิเคราะหและสามารถ
รายงานผลการตรวจไดทันทีซึ่งเดิมใชเวลาหาถึงเจ็ดวัน ภายหลังจากการนําโปรแกรม MCTA มาใชพบวา ใช
เวลาเพียงสองถึงสามวัน 2) กระบวนงานจัดซื้อจัดจางพัฒนาโดยปรับปรุงแบบฟอรมการขออนุมัติหลักการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยการเขาถึงขอมูลดานพัสดุโดยใช QR code ไดแกการพัฒนาระบบตรวจสอบ
รายการวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุ การแชรไฟลทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีพัสดุ อาจารยผูสอน และ
บุคลากรสายสนับสนุน ทําใหลดขอผิดพลาดของผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือไดอยางถูกตอง ครบถวน  และ
สามารถตรวจสอบจํานวนของวัสดุผานระบบออนไลนไดโดยใช Google sheet เขามาพัฒนาชวยใหลด
ระยะเวลาและคาใชจายในการพัฒนาระบบ 
คําสําคัญ: การพัฒนา  กระบวนการ นวัตกรรม อุปสรรค การจัดซื้อจัดจาง 
 

Abstract 
The purpose of this research is to (1) monitor progress in the operation according to 

the procedures that create value and support procedures (2) acknowledge problems and 
obstacles that occur in the operation and discuss appropriate evaluation guidelines (3) find 
ways to develop the process to innovation of General Education Teaching Institute, 
Khonkaen University (GETIKKU). The sample group used simple random sampling method 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

which consisted of 12 groups of authors and the design of the procedure and using a 
systematic sampling method which consisted of 9 groups of 206 workers those involved in 
the operation process. The questionnaires were used as research tools. The statistics used in 
the research were percentage, mean and standard deviation. The results showed that the 
processes implemented and reviewed for improvement were the most. Process for 
developing and improving general education courses with the highest average score of 2.94, 
standard deviation equal to 0.20 ( X = 2.94, SD = 0.20). There were 2 steps to find ways to 
develop the innovation process. 1) choices Test Analyzer to assist in the examination and 
analysis of the exam by Using the MCTA program that could reduce the cost of the analysis 
process and could report the results of the examination immediately. When originally took 
five to seven days, after using the MCTA program, it took only two to three days. 2) 
procurement process developed by improving the approval form for procurement principles 
by accessing the parcel information using the QR code, including the development of a 
system to check the remaining material items in the warehouse File sharing, collaboration 
between the parcel officers teacher and support personnel. Those were resulting in reducing 
errors in the counting of materials, correctly and completely, and able to check the amount 
of materials through the online system using the Google sheet to save time and cost of 
developing the system. 
Keywords: development, process, innovation, obstacle, procurement 
 

บทนํา 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจและ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรท่ีหลากหลาย รวมท้ังเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตสําหรับรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป การติดตามและประเมินผลการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป การประเมินการจัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ
การประเมินติดตามผลคุณภาพของผูเรียนในสวนท่ีเก่ียวของกับวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานการประเมินผลตอ
มหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา  

ในรอบปงบประมาณ 2557-2560  สถาบันการสอนฯ มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน อีกท้ังเช่ือมโยงแผนพัฒนาองคกรของสถาบันการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไป ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป
สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแกน  ผลจากการดําเนินงานโครงการฯ ดังกลาว 
มีการทบทวนปรับปรุงและวิเคราะหกระบวนงาน ในปงบประมาณ 2559 (เดิมกระบวนงานท้ังหมด 28 
กระบวนงาน) และไดทบทวนปรับปรุงใหมในปงบประมาณ 2560 (ปรับยุบรวมกระบวนงานยอย เดิม 28 
กระบวนงาน คงเหลือ 17 กระบวนงาน)  ซึ่งจากการดําเนินงานบุคลากรท่ีรับผิดชอบกระบวนงานสามารถ
พัฒนารูปแบบการเขียนและออกแบบกระบวนงาน การเขียนขอกําหนด พรอมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดนําไปสูการ
เขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการเปนผลสําเร็จ จํานวน 9 กระบวนการ ซึ่งไดลงเผยแพรไวบน
เว็บไซตสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแกน (2560) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ Education Criteria Performance Excellenceประจําป
งบประมาณ 2560 
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ประกอบดวย 1) กระบวนการท่ีสรางคุณคา  มีกระบวนงานยอย จํานวน 4 กระบวนงาน ไดแก 1.
กระบวนการบริหารจัดเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  2.กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงวิชาศึกษาท่ัวไป 
3. กระบวนการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  4. กระบวนการบริการ
การศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป  2) กระบวนการสนับสนุน มีกระบวนการยอย จํานวน 5 กระบวนงาน ไดแก 1. 
กระบวนการวางแผนกลยทุธ 2.กระบวนการคลังและพัสด3ุ.กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 4.
กระบวนการประกันคุณภาพ 5. กระบวนการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและปฏิบัติงาน 

ผลจากการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกลาว ยังไมไดกํากับติดตามกระบวนงานท่ีปรับปรุงใหมวา
การจัดทําขอกําหนดกระบวนงานและตัวช้ีวัดของกระบวนงานน้ัน บุคลากรไดนําเอาไปใชและถือปฏิบัติจริง
ตามทีไดเขียนไวหรือไม และถาไดนําไปปฏิบัติจริงแลวมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
กระบวนงานหรือไม ดังน้ันผูวิจัยเล็งเห็นปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงมีความตองการท่ีจะศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือดําเนินการติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน คนหาแนวทางการ
พัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุนจํานวน 9 
กระบวนการท่ีไดปรับปรุงใหม  โดยนําผลท่ีไดมาพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมท่ีมีประโยชนตอการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป เปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนงาน ทําใหผูมารับบริการเกิดความพึง
พอใจในการใหบริการทุกกระบวนงาน บุคลากรสามารถทํางานเช่ือมโยงกันรวมมือกันทํางานใหมีความรวดเร็ว 
ถูกตอง ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได มีข้ันตอนท่ีไมซ้ําซอน กระชับ ชัดเจนเปนมาตรฐานการทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสรางการบริหารงานภายใน
หนวยงานยอยของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  สํานักงานอธิการบดี ไดในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและกระบวนงาน

สนับสนุนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
2. เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและ

กระบวนงานสนับสนุน และหารือแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
3. เพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตหรือขอตกลง 
 ผูวิจัยใชการวิจัยแบบมีสวนรวม กําหนดข้ันตอนการวางแผนการมีสวนรวม ศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของการกําหนดรูปแบบระบบและกระบวนงานสนับสนุนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในงานบริหาร งาน
การสอนและวิชาการ เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม เพ่ือวิเคราะหขอกําหนดพรอมตัวช้ีวัดของ
กระบวนงาน จํานวน 9 กระบวนการ ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคือระหวางปงบประมาณ 2560 – 2561 เพ่ือ
ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุนเพ่ือรับทราบ
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุน และ
หารือแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสมและเพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมดังตอไปน้ี 

1) กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน 4 กระบวนการ ไดแก 1. กระบวนการบริหารจัดการ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 2. กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไป  3. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 4. กระบวนการใหบริการนักศึกษา 
 2) กระบวนการสนับสนุน จํานวน 5 กระบวนการ ไดแก 1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ 2. 
กระบวนการคลังและพัสดุ 3. กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 4. กระบวนการประกันคุณภาพ 
5. กระบวนการสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน 

 35 
 



แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา แบงเปน 3 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1 ศึกษาปญหาอุปสรรค การสังเกต การสะทอนผลการปฏิบัติแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหาร 
และบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนงานสนับสนุนเพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสราง
คุณคาและกระบวนงานสนับสนุน 
 สวนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการ Check list เก่ียวกับความรู ความเขาใจ
ตอการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไดออกแบบกระบวนการพรอมตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 กลุม คือ 1) กลุม
ผูออกแบบกระบวนการ 2) กลุมผูเก่ียวของ (ผูใชกระบวนการ)  

1) กลุมผูออกแบบกระบวนการ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 12 คน   
2) กลุมผูเก่ียวของ (ผูใชกระบวนการ) ไดแก ผูบริหาร อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

บุคลากรกลุมการสอนและวิชาการอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป บุคลากรกลุมการสอนและวิชาการ
คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปคณะกรรมการจัดทําตารางเรียนตารางสอบ จํานวน 25 คน ดัง
ตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผูเก่ียวของกับกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 2561 

กระบวนการ ผูเก่ียวของกับกระบวนการ 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
ประเภท 

ผูออกแบบ
กระบวนการ 

1. กระบวนการบริหารการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

  
113 55 สราง

คุณคา 
  

1) กระบวนงานบริหารการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป 

อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป
บุคลากรกลุมการสอนและวิชาการ 

      นายณัฐพงษ
เพชรดีทน 

2) กระบวนงานจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากรกลุมการสอนและวิชาการ 

      นายณัฐพงษ
เพชรดีทน 

2. กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป   

8 4 สราง
คุณคา 

  

1) กระบวนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

      น.ส.นวรัตน 
กําลังเลิศ 

2) กระบวนงานพัฒนาและ
ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

      น.ส.นวรัตน 
กําลังเลิศ 

3. กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

อาจารยผูสอนทุกคนและ        
ผูประสานงานรายวิชา 

113 55 สราง
คุณคา 

นางจินตนา
กนกปราน 

4. กระบวนการบริการการศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

  
25 12 สราง

คุณคา 
  

1) กระบวนงานการจัดตารางสอน
ตารางสอบ 

คณะกรรมการจัดทําตารางเรียน
ตารางสอบ 

      น.ส.อรฤดี 
ศรีเสน 

2) กระบวนงานการบริหารจัดการ
หองเรียน 

คณะวิชา / หนวยงานที่ใหความ
อนุเคราะหหองเรียน 

     น.ส.อรฤดี 
ศรีเสน 

3) กระบวนงานการลงทะเบียน
เรียน 

นักศึกษาและผูประสานงาน
รายวิชา  

     น.ส.อรฤดี 
ศรีเสน 

4) กระบวนงานการสง 
    ผลการเรียน 

 
   น.ส.อรฤดี 

ศรีเสน 
5) กระบวนงานจัดทําสําเนา

ขอสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

   น.ส.สุจิรา 
ศรีสวัสด์ิ 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

กระบวนการ ผูเก่ียวของกับกระบวนการ 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
ประเภท 

ผูออกแบบ
กระบวนการ 

5. กระบวนการวางแผนกลยุทธ บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

33 16 สนับสนุน นางสาวสุธาสินี
โคตรสีทา 

6. กระบวนการคลังและพัสดุ   33 16 สนับสนุน  
กระบวนการคลัง      
1) กระบวนงานเบิกจาย

คาตอบแทนการสอน 
อาจารยผูสอนและ             
ผูประสานงานรายวิชา 

      นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

2) กระบวนงานขออนุมัติ 
   หลักการใชเงิน 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

3) กระบวนงานขออนุมัติเบิกจาย
คาใชจายฯ 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

4) กระบวนงานรับและนําสงเงิน บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

5) กระบวนงานยมืและคืนเงินยืม
ทดรองจาย 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

   
นางปยะธิดา
ศานติสิริรัฐ 

กระบวนการพัสดุ      

1) กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป    

นางฑึตึฐา  
เคาปญญา 

2) กระบวนงานบริหารพัสดุ 
บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป    

นางฑึตึฐา  
เคาปญญา 

7. กระบวนการบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากร 

  33 16 สนับสนุน 
 

1) กระบวนงานการบริหาร

จัดการบุคลากร 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      น.ส.ภัสราภรณ 

พรหมเทพ 

2) กระบวนงานการพัฒนา

บุคลากร 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

     น.ส.ภัสราภรณ 

พรหมเทพ 
8. กระบวนการสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร การเรียนการสอน 
และปฏิบตัิงาน 

  33 16 สนับสนุน 
 

1) กระบวนงานพฒันาฐานขอมูล

เพื่อการบริหาร 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

      นายจักรินทร

ศิลารัตน 

2) กระบวนงานพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ

การเรียนการสอนและปฏิบัติงาน 

บุคลากรทุกคนสังกัดสถาบันการ

สอนวิชาศึกษาทั่วไป 

     นายชัยมงคล

เลงตระกูล 

9. กระบวนการประกันคุณภาพ 
อาจารยผูสอน และบุคลากร
กลุมการสอนและวิชาการ 33 16 สนับสนุน 

น.ส.พัชนี 
สมพงษ 

ที่มา: สืบคนไดจาก https://1th.me/dLQh 

 
 สวนท่ี 3 การคนหาแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสมและเพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงาน
สูนวัตกรรมโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู(การสนทนากลุม) แบงกลุมในการวิเคราะหขอมูล ไดแก กลุม
ผูออกแบบกระบวนการ กลุมผูท่ีเก่ียวของแตละกระบวนการของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร ท่ีใชในการวิจัย คือ กระบวนการและตัวช้ีวัดของกระบวนการจํานวน 9 กระบวนการ ไดแก  
1) กลุมผูเขียนและออกแบบกระบวนงาน   จํานวน  12   คน  
2) กลุมผูปฏิบัติงานและกลุมผูเก่ียวของ   จํานวน  424 คน 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. การกําหนดกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากร

สายสนับสนุน ซึ่งมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง ดังน้ี การกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1967) ซึ่งเปนการคํานวณขนาดตัวอยางสัดสวน 
1 กลุม โดยใหคาความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 หรือยอมใหมีคาความคาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ดังน้ี 

  n =     N 
    1+N(e)2 

กําหนดให  n         คือ ขนาดของตัวอยางท่ีคํานวณได 
    N คือ จํานวนประชากรท่ีทราบคา 
               e คือ ความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมรับได เทากับ 0.05 
 
แทนคา n  = 424 
    1+424(0.05)2 

n   = 206 
 จากการคํานวณขนาดตวัอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 206 คน 
3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

      ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (Probaility sampling) เปนการสุม
ตัวอยางโดยการเลือกกลุมตัวอยางท่ีสามารถอางอิงไปยังประชากรได ดังน้ี  

1) กลุมผูเขียนและออกแบบกระบวนงาน จํานวน 12 คน คือกลุมบุคลากรสายสนับสนุน ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ดังตารางท่ี 2  

2) กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมผูท่ีเก่ียวของในแตละกระบวนการของกระบวนการท่ีสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุนรวมท้ังหมดจํานวน 9 กระบวนการ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic 
sampling) จํานวน 206 คนซึ่งเปนกลุมตัวอยางท่ีใชวิธีการนับซ้ํา ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากร 
(กระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน) 

กลุมตัวอยาง 
กลุมผูเขียนและออกแบบ

กระบวนงาน 
(Simple random sampling) 

กลุมผูปฏิบัติงาน/ 
ผูที่เก่ียวของ 

(Systematic sampling) 
กระบวนการที่สรางคุณคาจํานวน 4 กระบวนการ   
กระบวนการที่สรางคุณคา  
1. กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป 
3. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
4. กระบวนการใหบริการนักศึกษา 

 
1 คน 
1 คน 
2 คน 
1 คน 

 
55 คน 
4 คน 
55 คน 
12 คน 

กระบวนการสนับสนุน จํานวน 5 กระบวนการ 
กระบวนการสนับสนุน  
1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ  
2. กระบวนการคลังและพัสดุ  
3. กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร  
4. กระบวนการประกันคุณภาพ  
5.กระบวนการสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน 

 
1 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

 
16 คน 
16 คน 
16 คน 
16 คน 
16 คน 

รวม 12 คน 206 คน 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 33 - 46  ฑึตึฐา เคาปญญา และคณะ 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) ครั้งน้ีไดใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนจากกระบวนการศึกษาหาความรูจากขอมูลเอกสารตางๆ ประกอบดวยลักษณะคําถามปลายเปดและ
ปลายปด โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับความรู ความเขาใจตอการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไดออกแบบ
ไว โดยการตั้งขอคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย นําเครื่องท่ีพัฒนาโดยผานผูเช่ียวชาญ เพ่ือชวย
ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  และนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรจํานวนหน่ึงท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง กอนจะนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงๆ และนําผลการตอบมาพิจารณา
ดานความชัดเจนของคําช้ีแจง ขอคําถาม วิธีการตอบ ปฏิกิริยาท่ีมีตอคําถาม เปนตน  มีจํานวน 9 กระบวนการ 
จํานวน 9 ขอ ซึ่งผูท่ีมีสวนเก่ียวของคือผูนํากระบวนการไปปฏิบัติตาม และผูมารับบริการตามกระบวนการ มี
ลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ท่ีผูตอบแสดงความคิดเห็น 3 ระดับ คือ 
ดําเนินการ ไมแนใจ และไมดําเนินการ  โดยมีเกณฑเลือกพิจารณาคําตอบและใหคะแนน ดังน้ี 
    3 หมายถึง  ดําเนินการ 
    2 หมายถึง  ไมแนใจ 
    1 หมายถึง  ไมดําเนินการ 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของเก่ียวกับ
กระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนผูวิจัยใชเกณฑจากวิเชียร (2543) เปน 3 ระดับ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย2.34 - 3.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 
กระบวนงานอยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย1.67 - 2.33  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงานอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย1.00 - 1.66  หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงานอยูในระดับนอย 

 สวนท่ี 2 เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูออกแบบกระบวนงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของได
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ และคนหาแนวทางในการพัฒนา
กระบวนงาน เพ่ือรวบรวมประเด็นตางๆ ไปวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนงานปฏิบัติงาน จํานวน 
9 กระบวนการ  และสามารถพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมอยางใหมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ไดแก จํานวน คาเฉลี่ย คารอยละ กลุมผูเขียนและออกแบบ
กระบวนงาน จํานวน 12  ชุด กลุมผูปฏิบัติงาน จํานวน 206 ชุด 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
(การสนทนากลุม) แบงกลุมในการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหสามารถประเมินผลผูเขารวม  ดังน้ี ผูบริหาร จํานวน 
1 คน กลุมผูเขียนและออกแบบกระบวนงาน  จํานวน 12  คน  ใชรูปแบบเขียนบรรยายพรรณนาใหเห็นถึง
กระบวนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการจําแนกชนิดขอมูล แบบใชทฤษฎี 
และไมใชทฤษฎี (Miles & Huberman, 1994 อางถึงใน นคร และภรณ,ี 2555) 

 
ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะหการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคาของสถาบัน  การ
สอนวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกนแยกการวิเคราะหเปนรายกระบวนการ ดังน้ี 

1.1 กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ผลการวิเคราะห พบวา กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป คือ มีการเขียน
ขอกําหนดและตัวช้ีวัดของกระบวนงานอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตามไดมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก 
มีการกําหนดผูรับผิดชอบเขียนและออกแบบกระบวนการอยางชัดเจนมีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครอบคลุมทุกกระบวนงานและมีผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
การดําเนินการอยูในระดับมากคาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X =2.92, SD=0.21) (ตารางท่ี 3) 

1.2 กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ผลการวิเคราะห พบวา กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไป คือ มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก 
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการสงมอบงานกันระหวางผูปฏิบัติงาน
เพ่ือเช่ือมโยงการทํางานรวมกันหรือไม คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X =2.94, SD =0.20)(ตารางท่ี 3) 

1.3 กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ผลการวิเคราะห พบวา กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป คือ 
มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการกําหนดผูรับผิดชอบเขียนและออกแบบกระบวนการอยางชัดเจนมี
การมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีออกแบบไวอยางชัดเจนคาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอ
เทากับ ( X = 2.90, SD = 0.32)(ตารางท่ี 2) 

1.4 กระบวนการใหบริการนักศึกษา 
 ผลการวิเคราะห พบวา กระบวนการใหบริการนักศึกษา คือ มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก 
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการกําหนดระยะเวลาตามขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบได คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X = 2.90, SD. = 0.30) (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 สรุปภาพรวมผลวิเคราะหการตดิตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคา 
แยกเปนรายกระบวนการ 

กระบวนการที่สรางคุณคา X  SD แปลผล 
ลําดับความสําคัญ 

ในการพัฒนา 
กระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2.92 0.21 ดําเนินการระดับมาก 2 
กระบวนการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป 2.94 0.20 ดําเนินการระดับมาก 1 
กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

2.90 0.32 ดําเนินการระดับมาก 3 

กระบวนการใหบริการนักศึกษา 2.90 0.30 ดําเนินการระดับมาก 4 
คาคะแนนโดยภาพรวม 2.91 0.25  ดําเนินการระดับมาก  

 
2. ผลการวิเคราะหการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุนสถาบันการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน แยกการวิเคราะหเปนรายกระบวนการ ดังน้ี 
 2.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
 ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการเขียนขอกําหนดและตัวช้ีวัดของ
กระบวนงานอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตามไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบ เขียนและออกแบบกระบวนการอยาง
ชัดเจน คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X = 2.86, SD=0.41)(ตารางท่ี 4) 
 2.2 กระบวนการคลังและพัสดุ 
 ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการเขียนขอกําหนดและตัวช้ีวัดของ
กระบวนงานอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตามไดมีการมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ี
ออกแบบไวอยางชัดเจน มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกระบวนงานผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดระยะเวลาตามข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีสามารถ
ตรวจสอบได มีแบบฟอรมท่ีสรางข้ึน เพ่ือสื่อสารวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือมีชองทางการสื่อสารท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ทันเวลาและมีการสงมอบงานกันระหวางผูปฏิบัติงานเพ่ือเช่ือมโยงการทํางาน
รวมกันหรือไม คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X = 2.90, SD = 0.30)(ตารางท่ี 4) 

2.3 กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการกําหนดผูรับผิดชอบเขียนและ

ออกแบบกระบวนการอยางชัดเจนคาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X =2.81, SD=0.45) (ตารางท่ี 4) 
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2.4  กระบวนการประกันคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแก มีการเขียนขอกําหนดและตัวช้ีวัดของ

กระบวนงานอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได มีการมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ี
ออกแบบไวอยางชัดเจน ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการกําหนด
ระยะเวลาตามข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบได คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 9 ขอเทากับ ( X = 2.89, 
SD = 0.35) (ตารางท่ี 4) 

2.5  กระบวนการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ไดแกมีการกําหนดผูรับผิดชอบเขียนและ

ออกแบบกระบวนการอยางชัดเจน มีการมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีออกแบบไวอยาง
ชัดเจนและมีการกําหนดระยะเวลาตามข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบได คาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 
9 ขอเทากับ ( X = 2.93, SD = 0.28) (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4  สรุปภาพรวมผลวิเคราะหการตดิตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุน 
แยกเปนรายกระบวนการ 

กระบวนการสนับสนุน X  SD แปรผล 
ลําดับความสําคัญ 

ในการพัฒนา 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ 2.86 0.41 ดําเนินการระดับมาก 4 
กระบวนการคลังและพัสดุ 2.90 0.30 ดําเนินการระดับมาก 2 
กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 2.81 0.45 ดําเนินการระดับมาก 5 
กระบวนการสารสนเทศเพื่อการบริหารการเรียน
การสอนและปฏิบัติงาน 

2.89 0.35 ดําเนินการระดับมาก 3 

กระบวนการประกันคุณภาพ 2.93 0.28 ดําเนินการระดับมาก 1 
คาคะแนนโดยภาพรวม 2.88 0.36 ดําเนินการระดับมาก  

 
3. ผลการวิเคราะหการรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสราง
คุณคาและกระบวนงานสนับสนุน  
 พบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิด สวนใหญ พบวา บุคลากรผูออกแบบและเขียนกระบวนการยังไมได
กําหนดรายละเอียดตามตัวช้ีวัดของกระบวนการในข้ันตอนกํากับติดตามกระบวนการท่ีออกแบบไว มีดังตอไปน้ี 
1) เขียนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการยังไมชัดเจนและยังไมสามารถนําไปปฏิบัติงานไดครบทุกข้ันตอน 
2) มีการกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการทํางานแตยังขาดระบบการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดของ
กระบวนการ 3) มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานบางข้ันตอนเทาน้ัน และยังไมสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
ของกระบวนการได 4) การสื่อสารที่ยังไมเขาใจตรงกันของบุคลากร  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวาง
การสื่อสาร ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน การไมกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการสงมอบเอกสาร 
การเบิกจายทําใหกระบวนการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ  เปนตน 5) ไมมี
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอนและตัวช้ีวัดท่ีออกแบบไวในแตละกระบวนการ รวมไป
ถึงยังไมมีขอสรุปประเด็นการพิจารณายุบรวมข้ันตอนการทํางานท่ีมีความซ้ําซอนกันใหกระชับไมสูญเสียกับเวลา
ท่ีเรงรีบตอการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพ่ือใหการทํางานบรรลุตามคาเปาหมายและตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีกําหนดไว 
4.  ผลการวิเคราะหปรับปรุงกระบวนการและหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม 
 4.1 ปรับปรุงกระบวนงานโดยการสนทนากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผลดังนี้ 

1) ไดทบทวนและวิเคราะหกระบวนการท่ีสรางคุณคา (กระบวนการหลัก)  และกระบวนการ
สนับสนุนไดดําเนินการเมื่อวันท่ี 1-31 มกราคม 2561 

2) ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการและจัดทําขอกําหนดของกระบวนการพรอมตัวช้ีวัดของ
กระบวนการท้ังหมด จํานวน 9 กระบวน โดยการจัดทํารูปแบบการเผยแพรกระบวนการแบบออนไลนเขาถึง
ขอมูลไดท่ี https://1th.me/2f2h หรือ40สามารถสแกน QR code ไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2561 (ภาพท่ี 1A) อาจารยผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และรวดเร็ว 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3) มีการติดตาม กํากับ ทบทวน และวิเคราะหประเด็นปรับปรุงกระบวนการทํางาน จํานวน 9 
กระบวนการ ท่ีไดจัดทําขอกําหนดของกระบวนการพรอมตัวช้ีวัดของกระบวนการมีผลการดาํเนินการ 

3.1) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ในกระบวนการท่ีสรางคุณคา (กระบวนการหลัก) 
ปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปกระบวนงานยอย  คือ  กระบวนงานตรวจและ
วิเคราะหขอสอบโดยใชโปรแกรม MCTA (Multiple Choices Test Analyzer)  

3.2) ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน จํานวน 1 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสด ุกระบวนงานยอย คือ กระบวนงานจัดซื้อจัดจาง 

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. 
ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 จากการนําเสนอดังกลาว ผูเขียนไดสรุปแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม ได
ดังน้ี 

4.1) ผลจากการสนทนากลุมกระบวนงานตรวจและวิเคราะหขอสอบโดยใชโปรแกรม MCTA 
(Multiple Choices Test Analyzer) ไดทบทวนและวิเคราะหการตรวจและวิเคราะหขอสอบโดย
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน และพบวา หากจะวิเคราะหขอมูลจะตองมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน เชน คา
ตรวจกระดาษคําตอบ คิดราคา 3 บาทตอ จํานวน 1 แผน คากระดาษคําตอบ คิดราคา 2 บาทตอจํานวน 1 แผน 
รวมเปนคาใชจาย 5 บาทตอจํานวน 1 แผน โดยการคิดคาใชจายดังกลาวไมรวมการวิเคราะหขอสอบ เน่ืองจาก
โปรแกรมไมรองรับการวิเคราะหขอสอบ 

ผลการปรับปรุงและพัฒนา พบวา ภายหลังจากการวิเคราะหกระบวนงานตรวจและวิเคราะห
ขอสอบ งานวิชาการไดดําเนินการจัดทําโครงการจัดซื้อโปรแกรม MAT เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนงานตรวจและ
วิเคราะหขอสอบ ซึ่งเมื่อนํามาใชแลวพบวา การเปลี่ยนมาใช โปรแกรม MAT ทําใหลดคาใชจายในเรื่อง
การวิเคราะหได ลดคาใชจายจากการสงตรวจ แผนละ 5 บาท x 15,000 คนตอแผน เทากับ 75,000 บาท ท้ังน้ี 
นอกจากจะทําใหลดคาใชจายไดแลว ยงัสามารถรายงานผลการวิเคราะหขอสอบไดทันทีจากเดิมใชเวลา 5-7 วัน 
เมื่อนําโปรแกรม MAT มาใช ใชเวลาวิเคราะหเพียงแค 2-3 วัน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการแยกคะแนน 
เปนรายกลุมการเรียน ไดผลการวิเคราะหขอสอบรวดเร็ว ลดระยะเวลา จากเดิม 7 วัน ลดเหลือระยะเวลา 3 วัน 
ในการตรวจและวิเคราะหขอสอบ และมีความถูกตอง 100% สามารถข้ันตอนการปฏิบัติงานจากเดิม 6 ข้ันตอน 
ภายหลังไดใชโปรแกรม MCTA (Multiple Choices Test Analyzer) เหลือ 5 ข้ันตอน  

4.2) ผลจากการสนทนากลุมกระบวนการสนับสนุนไดพิจารณาคัดเลอืก จํานวน 1 กระบวนการ คือ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง  

กอนการปรับปรุง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานพัสดุ ไดวิเคราะห สังเคราะห หนังสือการมอบ
อํานาจการปฏิบัติงานดานพัสดุระดับผูบริหารลงสูผูปฏิบัติงานประจํา มีข้ันตอนท่ียุงยากซ้ําซอน และมีระยะเวลา
ในการเสนอลงนามหลายข้ันตอน และใชเวลาในการนําเสนอพิจารณาอนุมัติหลักการมากกวา 7 วันทําการ  
ประกอบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ียุงยาก
ซ้ําซอน ดังน้ัน เจาหนาท่ีพัสดุจึงไดคิดคนรูปแบบการเสนอขออนุมัติหลักการท่ีสามารถลดข้ันตอนความยุงยาก
ในการเสนอขออนุมัติหลักการกอนดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คือ ไดออกแบบฟอรมแนวปฏิบัติดานพัสดุ เพ่ือใช
สําหรับการลดข้ันตอนท่ีมีความยุงยากซ้ําซอน เผยแพรใหบุคลากรรับทราบและปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ  
โดยนางฑึตึฐา เคาปญญา ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ เปนเจาของผลงานและผูนําเสนอ
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) ข้ันตอนการดําเนินงานดานพัสดุเผยแพรกระบวนการแบบออนไลน เขาถึงขอมูลได
ท่ีhttps://1th.me/73rs  สามารถสแกน QR code (ภาพท่ี 1B) 

2)  ข้ันตอนพิมพเอกสารขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จางของสถาบันการสอนฯ สามารถ
พิมพเอกสารไดท่ี  https://1th.me/g4m8 หรือ40 QR code (ภาพท่ี 1C) 
 ดังน้ันกระบวนการท่ีปรับปรุงและสามารถพัฒนารูปแบบการเผยแพร ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเขาถึง
ขอมูลท่ีงายและรวดเร็วของงานพัสดุ ถือเปนนวัตกรรมในรูปแบบหน่ึงของกระบวนการพัฒนา สามารถเขียน
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ข้ันตอนและเช่ือมโยงการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานไดดี เทียบเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการนํา
ผลงานไปพัฒนาเปนนวัตกรรมได  โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยและลดระยะเวลาในการดําเนินการ อาจใชวิธี
เช่ือมโยงโดยการแชรไฟล ใชรวมกันระหวางอาจารยและบุคลากรสังกัดสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  การสราง
แบบฟอรมในการปฏิบัติงานรูปแบบตางๆ  online  การประยุกตใช Google From, Google Sheet มา
ประยุกตใชในกระบวนการปฏิบัติงานโดยไมมีคาใชจายในการพัฒนาระบบในการแชรไฟลท่ีสามารถทํางาน
รวมกันได  
 กรณีจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ดําเนินการจัดทําไฟลท่ีแชรทํางานรวมกัน สามารถเขาถึงได
รวดเรว็ ไดขอมูลท่ีรวดเร็ว ทันเวลา และวิเคราะหไดทันที ดังภาพท่ี 1D 
 

 

 
ภาพท่ี 1 A: QR code การเขาถึงขอมูลการออกแบบและการจัดทําขอกําหนดของกระบวนการพรอมตัวช้ีวัด

ของกระบวนการท้ังหมด, B: QR code และหนาตาง Link ข้ันตอนการดําเนินงานดานพัสดุ, C:QR 
code และหนาตาง Link แบบฟอรมขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จาง,D: QR codeและหนาตาง Link 
จัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยกําหนดสิทธ์ิผูเขาถึงขอมูลน้ีตองมีท่ีอยูอีเมลของ kku.ac.th 
เทาน้ัน สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน   ดังน้ี
1) ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีสรางคุณคาท้ัง 4 กระบวนการ พบวา มี
ผูปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีเขียนและออกแบบ โดยการทบทวนปรับปรุงและนําสูการพัฒนากระบวนการ คือ
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( X =2.94, SD=0.20) 
รองลงมาคือ กระบวนการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีการดําเนินการ ( X =2.92, SD=0.21)
กระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีการดําเนินการ ( X =2.90, 
SD=0.32) และกระบวนการบริการการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป มีการดําเนินการ ( X =2.90, S.D=0.32) 
ตามลําดับ 2) ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุน ไดติดตามกระบวนการ ท้ัง 5 

A B 
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กระบวนการ พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมาก คือ กระบวนการประกันคุณภาพมีการดําเนินการ ( X

=2.93,SD=0.28) รองลงมา คือ กระบวนการคลังและพัสดุ มีการดําเนินการ ( X =2.90,SD=0.30)  กระบวนการ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มีการดําเนินการ ( X = 2.89,SD=0.35) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ มีการดําเนินการ ( X =2.86,SD=0.41) และกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร มีการดาํเนินการ ( X =2.81,SD=0.45) ตามลําดับ  

ขอสรุปเพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานท่ีสรางคุณคา
และกระบวนงานสนับสนุน และหารือแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสม ไดแก  

1) การกําหนดเปาหมายพรอมขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการยังไมชัดเจนและยังไมสามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดครบทุกข้ันตอน  

2) มีการกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการทํางานแตยังขาดระบบการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัด
ของกระบวนการ 

3) มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานบางข้ันตอนเทาน้ัน และยังไมสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอนของ
กระบวนการ 

4) การสื่อสารท่ียังไมเขาใจตรงกันของบุคลากร  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางการสื่อสาร ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน การไมกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการสงมอบเอกสารการเบิกจายทําให
กระบวนการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ  เปนตน  

5) ไมมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอน และตัวช้ีวัดท่ีออกแบบไวในแตละ
กระบวนการรวมไปถึงพิจารณายุบรวมข้ันตอนการทํางานท่ีมีความซ้ําซอนกันใหกระชับ ไมสูญเสียกับเวลาท่ีเรงรีบ
ตอการปฏิบัติงานท้ังน้ี เพ่ือใหการทํางานบรรลุตามคาเปาหมายและตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีกําหนดไว 

สําหรับขอคนหาแนวทางการประเมินผลท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ขอมูลจากการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู  (การสนทนากลุม) คือผูบริหาร กลุมผูเขียนและออกแบบกระบวนงาน  ไดขอสรุปเปน
แนวทางในการพัฒนา คือ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใหเกิดการการทํางาน
รวมกันเปนกลุมและตองชวยเหลือกัน รวมกันแกไขปญหาหากเกิดการทํางานท่ีผิดพลาดข้ึน และชวยกัน
พิจารณายุบรวมขั้นตอนที่มีการใชเวลาหรือสูญเสียเวลาการทํางานมากจนเกินไป ใหสามารถลดขั้นตอน
การทํางานไดใหนอยท่ีสุด  เพราะบางข้ันตอนการทํางานไมสามารถลดข้ันตอนได แตสามารถลดระยะเวลา
การทํางานได  ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ มนูญ (2560) ท่ีกลาวไววา การเปลี่ยนแปลงองคการ 
กระบวนการบริหารท่ีมีปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ในองคกร ยอมสงผลกระทบตอระบบอ่ืน
ในองคการเสมอ ซึ่งประสิทธิภาพของงานจะมุงตรงไปสูถนนที่ตัดผานการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนามักมีปจจัยท่ีสงผลใหเกิดในสิ่งใหม เชน คนทุกคนในองคการสามารถระบายความทุกข
รอนใจได เริ่มมีการวางแผนเปนระยะๆ ตัดสินใจรวมกันและสํานึกดีวา ตองทํางานรวมกัน ไมใชทํางานบนคน 
หรือพบเปาหมายท่ีเปนจริง  แตละคนมีความเสี่ยงมากข้ึน แตหากเกิดการทํางานรวมกันเปนกลุม เกิดการแสวงหา
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิลักษณ (2553) รายงานการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี วิลัยภรณ (2553) รายงาน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรผูปฏิบัติงานตามทักษะของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน
เทศบาลจังหวัดสุโขทัย  

คนหาแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรม ขอคนหาจากการสนทนากลุม (Focus Group)  
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 หองประชุม 1 ช้ัน 3 ณ  สถาบันการสอนฯ พบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสําคัญตอการพัฒนางานทุกๆกระบวนการ และกระบวนงานท่ีมีการพัฒนา
กระบวนงานสูนวัตกรรมจํานวน 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการบริหารการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป
กระบวนงานยอย คือ กระบวนงานตรวจและวิเคราะหขอสอบพัฒนาโดยการซื้อโปรแกรม MCTA (Multiple 
Choices Test Analyzer) ไดทบทวนและวิเคราะหการตรวจและวิเคราะหขอสอบโดยศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอคนพบคือ หากจะทําการวิเคราะหขอมูลจะตองมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน เชน คาตรวจ
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กระดาษคําตอบ คิดราคา 3 บาทตอ จํานวน 1 แผน คากระดาษคําตอบ คิดราคา 2 บาทตอจํานวน 1 แผน รวม
เปนคาใชจาย 5 บาทตอจํานวน 1 แผน โดยการคิดคาใชจายดังกลาวไมรวมการวิเคราะหขอสอบ เน่ืองจาก
โปรแกรมไมรองรับการวิเคราะหขอสอบ การพัฒนา ภายหลังจากการวิเคราะหกระบวนงานตรวจและวิเคราะห
ขอสอบท้ังหมด ดําเนินการจัดทําโครงการจัดซื้อโปรแกรม MAT เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนงานตรวจและ
วิเคราะหขอสอบ ซึ่งเมื่อนํามาใชแลวพบวา การเปลี่ยนมาใช โปรแกรม MAT ทําใหลดคาใชจายในเรื่อง
การวิเคราะหได ลดคาใชจายจากการสงตรวจ แผนละ5 บาท x 15,000 คนตอแผน เทากับ 75,000 บาท  ท้ังน้ี 
นอกจากจะทําใหลดคาใชจายไดแลว ยังสามารถรายงานผลการวิเคราะหขอสอบทันทีจากเดิมใชเวลา 5-7 วัน 
เมื่อนําโปรแกรม MAT มาใช ใชเวลาวิเคราะหเพียงแค 2-3 วันชวยในการตรวจและวิเคราะหขอสอบการใช
โปรแกรม MCTA สามารถลดตนทุนของกระบวนการวิเคราะหและสามารถรายงานผลการตรวจไดทันทีซึ่งเดิมใช
เวลา 5-7 วันภายหลังจากการนําโปรแกรม MCTA มาใชพบวา ใชเวลาเพียง 2-3 วัน 2) กระบวนการสนับสนุน 
จํานวน 1 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจางกระบวนงานยอยคือกระบวนงานจัดซื้อจัดจางพัฒนาโดย
ปรับปรุงรูปแบบฟอรมการขออนุมัติหลักการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยใชเทคโนโลยีรวมกับโปรแกรม 
KKUFMIS (ระบบสารสนเทศการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน) ทําใหลดข้ันตอนในกระบวนการจัดซื้อ
จากเดิมใชเวลา 15 นาทีตอหน่ึงเรื่อง ภายหลังปรับปรุงใชเวลาเพียง 5 นาทีตอหน่ึงเรื่อง และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบรายการวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุ โดยการแชรไฟลทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีพัสดุ อาจารยผูสอน 
และบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหลดขอผิดพลาดของผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือไดอยางถูกตอง ครบถวน  และ
สามารถตรวจสอบจํานวนของวัสดุผานระบบออนไลนใช Google sheet เขามาพัฒนาชวยทําใหลดระยะเวลาและ
คาใชจายในการพัฒนาระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หฤทัย (2557) ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2: โดยใช
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา งานดานการบริหารงบประมาณ งานดานวิชาการ 
งานดานการบริหารงานบุคคล และงานดานการบริหารงานท่ัวไป แสดงใหเห็นวา การพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังน้ันขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมโดยวิธีท่ีงายท่ีสุดก็คือ บุคลากรควรพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานประจํา โดยการประยุกตระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาชวยในการทํางานได
ดวยตนเอง ยกตัวอยางเชน การใช google doc, google sheet ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีสามารถนํามาประยุกตใช
โดยการแชรไฟลทํางานรวมกันได โดยไมมีคาใชจายในการพัฒนาระบบ  อีกท้ังเปนการสงเสริมใหบุคลากร
สามารถลดข้ันตอน ลดระยะเวลาในการทํางานไดเปนอยางดี การพัฒนาเครื่องมือท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานน้ันยังชวยใหการทํางาน มีความรวดเร็ว เพ่ิมมากข้ึน และสามารถประหยัดทรัพยากร หรือ
คาใชจายไดอีกดวย ท้ังน้ีผูปฏิบัติงานยังจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสามารถคิดเปนเชิงระบบ สามารถออกแบบฟอรมใน
งานประจํา โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เชน ผานชองทาง facebook, Line ท่ีสามารถติดตอการทํางาน
รวมกันเปนกลุม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางการมอบงานกัน การปฏิบัติงานท่ีตองพิจารณาความเช่ือมโยง
การทํางานระหวางกระบวนงาน  เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัย กฎระเบียบ ขอบังคับ ตางๆเพ่ือ
มุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการแตละกระบวนการไดเปนอยางดี 
ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 

สถาบันการสอนฯ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือสรางความเขาใจระบบการทํางานท่ีเช่ือมโยงกัน รวมมือกันชวยกันแกไขปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและ
ชวยกันพิจารณายุบรวมขั้นตอนที่มีการใชเวลาหรือสูญเสียเวลาการทํางานมากเกินไป ใหสามารถลด
ข้ันตอนการทํางานไดใหนอยท่ีสุด  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. พัฒนากระบวนการโดยการกําหนดจุดควบคุมความเสี่ยงของผูปฏิบัติงานปองกันขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดและตัวช้ีวัดของกระบวนการ 
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แนวทางการพัฒนากระบวนงานสูนวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2. พัฒนากระบวนการโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือลดข้ันตอน ลดระยะเวลาในการปฏบัิติงาน
สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ทันเวลา 
 3. กํากับติดตามกระบวนการใหมีการเขียนและออกแบบกระบวนการท่ีไมซ้ําซอนกัน กําหนด
ระยะเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน  
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บทคัดย่อ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสราง
นวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบสถานภาพงบประมาณการวิจัย  ของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 โดยศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรที่ด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวนรวม 125 โครงการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และค่าร้อยละ จากการศึกษาพบว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับงบประมาณวิจัย
จากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 71,776,497.80 บาท โดยโครงการวิจัยที่
ได้รับงบประมาณส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000-500,000 บาทต่อโครงการ แบ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้
งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 42 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 
และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 เมื่อจ าแนกตามสาขาต้นสังกัดของหัวหน้า
โครงการวิจัยพบว่านักวิจัยจากสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหารได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัยสูงถึงร้อยละ 32.35 ในส่วนของแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยพบว่าเป็นนักวิจัยจากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สูงถึงร้อยละ 31.83 แสดงให้เห็นว่านักวิจัยมีการเช่ือมโยงการท างานวิจัยกับ
แหล่งทุนวิจัยได้เป็นอย่างดี หากนักวิจัยมีการเช่ือมโยงการท างานวิจัยแบบบูรณาการจะเสริมให้งานวิจัยของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : โครงการวิจัย งบประมาณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
Abstract 

The Faculty of Argo-Industry, Chiang Mai University has established strategic research 
priorities and innovative mechanisms to support the University’s objectives continuously. The 
purpose of this study was to examine the position of the research budget operated by the 
research arm of the Faculty of Argo-Industry, Chiang Mai University in fiscal year 2014-2016. In 
this study, research data of the Faculty of Argo-Industry during the mentioned fiscal years, all 
125 research projects, was examined. Data was analyzed by using descriptive statistics such as 
frequency and percentage. It was found that the Faculty of Argo-Industry received its research 
budget from both internal and external funding sources totally 71,776,497.80 baht. Most 
projects receiving funding were in the range 100,000-500,000 baht per project. Approved 
projects funded from internal sources comprised 42 percent while approved projects funded 
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externally comprised 53 percent of all research projects. When classified by the department of 
the research project leader, it was found that researchers from the food engineering field 
received the highest internal funding at 32.35 percent of that funding source. For the external 
funding sources, it was found that researchers in the food science and technology field 
received the highest funding with amount of 31.83 percent. This data shows that researchers 
have linked research work with research funding sources very effectively. If researchers further 
link their work with integrated research, the research work of the Faculty of Argo-Industry will 
become stronger. 
Keywords: research, fund, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 

 
บทน า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศอย่าง
มีทิศทางและเป็นเอกภาพ โดยในแผนระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท าแผนที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี มีพันธกิจใน
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ (กองแผนงาน 
ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ก าหนดไว้ในมาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิด
ประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในค ารับรองผลการปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละส่วน
งานและมีระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด
จาก 2 ใน 6 ข้อดังกล่าวคือ 1) จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2) จ านวนอาจารย์ นั กวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย (วิไลพร, 2556) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ญาณภา (2559) งานวิจัยเป็นปัจจัยชี้วัด
ระดับความก้าวหน้าและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยใดมีการท าวิจัยมาก ซึ่งการท าวิจัยมาก
ต้องมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ และน าผลการวิจัยนั้นมาพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนา
สังคมรอบข้างได้ ย่อมแสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย การที่มหาวิทยาลัยจะประสบ
ความส าเร็จได้ ดูจากการที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น มีการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆ หาก
มหาวิทยาลัยไม่มีการท าวิจัย มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาสังคมหรือพัฒนาประเทศชาติได้ มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากสังคม  มหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีได้ ย่อมดูจาก ผลงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มหาวิทยาลัยของไทยที่ไม่ได้มาตรฐานของโลก ก็เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยนั้ นๆ ไม่
ผลิตผลงานวิชาการ ไม่ท างานวิจัย ซึ่งผลงานวิชาการ งานวิจัย แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสราง
นวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้ได้ตระหนักถึงพันธ
กิจด้านการวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรที่ตอบสนองต่อ
ความท้าทายของมหาวิทยาลัยและองค์กรเอง ซึ่งได้ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลงบประมาณการวิจัยที่ได้รับ ไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบแนวทางการพัฒนางานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงเป็น
การสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณการวิจัยของบุคลากรในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่
ผลิตผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 ให้สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประกอบการปรับปรุงทิศ
ทางการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. ศึกษาสถานภาพงบประมาณการวิจัยท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. เปรียบเทียบสัดสวนงบประมาณวิจัยท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัดสวนการไดรับทุนวิจัยจากนักวิจัยแตละสาขาวิชา ของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ โครงการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก ในปงบประมาณ 2557-2559 รวมท้ังสิ้น 125 โครงการโดยเก็บทุก
หนวยประชากร 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เ ก็บขอมูลยอนหลั งจากเอกสารและฐานขอมูลของฝ ายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางป 2557 จนถึงป 2559  
การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (frequency) และ 
คารอยละ (Percentage) และประมวลผลดวยโปรแกรม Microsoft Excel  
54ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีรวบรวมโครงการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีดําเนินการในป 
2557-2559 เทาน้ัน 
 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวมรวมขอมูลโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีดําเนินการ

ในปงบประมาณ 2557-2559 พบวาโครงการวิจัยท่ีดําเนินการในชวงเวลาดังกลาวมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 125 
โครงการ จําแนกเปนโครงการวิจยัของปงบประมาณ 2557, 2558 และ 2559 จาํนวน 39, 42 และ 44 โครงการ 
ตามลําดับ  

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย มีจํานวนท้ังสิ้น 59 โครงการ จาก
การศึกษาขอมูลพบวา งบประมาณรวมตอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติมากท่ีสุด คือ งบประมาณรวมอยู
ในชวงระหวาง 100,001-500,000 บาท จํานวน 25 โครงการ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 งบประมาณโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีดําเนินการในป 2557-2559 จําแนกตาม

งบประมาณรวมตอโครงการท่ีไดรบัจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ (บาท) 
2557 2558 2559 

จํานวน (โครงการ) รอยละ จํานวน (โครงการ) รอยละ จํานวน (โครงการ) รอยละ 
ไมเกิน 50,000 0 0.00 1 4.55 0 0.00 

50,001 - 100,000 6 37.50 9 40.91 4 19.05 
100,001 - 500,000 7 43.75 9 40.91 9 42.86 

500,001 - 1,000,000 2 12.50 1 4.55 7 33.33 
มากกวา 1,000,000 1 6.25 2 9.09 1 4.76 

รวม 16 100.00 22 100.00 21 100.00 
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สถานภาพงบประมาณการวิจยัของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2557-2559 

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มีจํานวน 66 โครงการ 
งบประมาณรวมตอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณมากท่ีสุด คืองบประมาณระหวาง 100,001-
500,000 บาท จํานวน 30 โครงการ รองลงมาคือ งบประมาณระหวาง 500,001-1,000,000 บาท จํานวน 22 
โครงการ (ตารางท่ี 2) 
 ในระหวางปงบประมาณ 2557-2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินงานโครงการวิจัยรวม
ท้ังสิ้น 125 โครงการ จําแนกตามแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ไดแก แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 59 
โครงการ และแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 66 โครงการ พบวาท้ังโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากแหลง
ทุนภายในและแหลงทุนภายนอก งบประมาณรวมตอโครงการวิจัยท่ีไดรับมากท่ีสุด คืออยูในชวงระหวาง 
100,001-500,000 บาท (ตารางท่ี 3) 

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
2557 - 2559 เมื่อจําแนกตามแหลงทุนภายใน พบวาปงบประมาณ 2559 ไดรับงบประมาณสูงสุด รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 8,170,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 37.94 และเมื่อเปนแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2558 ไดรับ
งบประมาณสูงสุด รวมเปนเงินท้ังสิ้น 24,982,389.67 คิดเปนรอยละ 47.77 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมใน
การไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายในเทากับ 7,178,846.67 บาท และจากแหลงทุนภายนอกเทากับ 
17,432,125.67 บาท (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 2 งบประมาณโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีดําเนินการในป 2557-2559 จําแนกตาม

งบประมาณรวมตอโครงการท่ีไดรบัจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ (บาท) 
2557 2558 2559 

จํานวน 
(โครงการ) 

รอยละ 
จํานวน 

(โครงการ) 
รอยละ 

จํานวน 
(โครงการ) 

รอยละ 

ไมเกิน 50,000 2 8.70 1 4.35 0 0.00 
50,001 - 100,000 1 4.35 1 4.35 0 0.00 
100,001 - 500,000 11 47.83 9 39.13 10 50.00 

500,001 - 1,000,000 8 34.78 8 34.78 6 30.00 
มากกวา 1,000,000 1 4.35 4 17.39 4 20.00 

รวม 23 100.00 23 100.00 20 100.00 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีดําเนินการในป 2557-2559 
จําแนกตามงบประมาณโครงการท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงทุนภายใน แหลงทุนภายนอก 

จํานวน (โครงการ) รอยละ จํานวน (โครงการ) รอยละ 
ไมเกิน 50,000 1 2.00 3 4.55 

50,001 - 100,000 19 32.00 2 3.03 
100,001 - 500,000 25 42.00 30 45.45 
500,001 - 1,000,000 10 17.00 22 33.33 

มากกวา 1,000,000 4 7.00 9 13.64 
รวม 59 100.00 66 100.00 

 
ตารางท่ี 4 งบประมาณของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับงบประมาณ

วิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกตามแหลงทุนและปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 
แหลงทุนภายใน แหลงทุนภายนอก 

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ 
2557 5,581,740.00 25.91 11,241,475.00 21.50 
2558 7,784,800.00 36.15 24,982,389.67 47.77 
2559 8,170,000.00 37.94 16,072,512.36 30.73 
รวม 21,536,540 100.00 52,296,377.03 100.00 

คาเฉลี่ย 3 ป 7,178,846.67 17,432,125.67 
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โครงการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มีจํานวนท้ังสิ้น 66 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 51,431,457.47 บาท 
พบวาโครงการวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติมากท่ีสุด จํานวน 16 โครงการ 
ไดรับงบประมาณรวม 18,057,702.45 บาท หรือคิดเปนรอยละ 35.11 จากงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
รวมท้ังหมด รองลงมาเปนแหลงทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 11 โครงการ ไดรับ
งบประมาณรวม 6,223,070.68 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.10 จากงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกรวม
ท้ังหมด และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 10 โครงการ ไดรับงบประมาณ
รวม 16,857,651.34 บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.19 จากงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกรวมท้ังหมด 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) เมื่อศึกษางบประมาณวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก สามารถจําแนก
ตามหนวยงานท่ีไดใหการสนับสนุนทุนวิจัยและจําแนกตามปงบประมาณ (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 5 จํานวนรอยละงบประมาณโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ี

ดําเนินการในป 2557-2559 จําแนกตามประเภทของแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอมูลแหลงทุนภายนอก 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

รอยละ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 16 18,057,702.45  35.11 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 10 16,857,651.34  32.78 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 11 6,223,070.68  12.10 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 10 3,185,833.00  6.19 
อื่นๆ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย) 

8 2,318,500.00  4.51 

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (คลัสเตอรเกษตรที่ไมใชอาหาร, ศูนยความเปนเลิศ
ดานพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) 

4 2,070,000.00  4.02 

โครงการหลวง 4 1,578,000.00  3.07 
ภาคเอกชน 3 1,140,700.00  2.22 

รวม 66 51,431,457.47 100.00 

 

ตารางท่ี 6 งบประมาณของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับ
งบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกตามแหลงทุนและปงบประมาณ 

ขอมูลแหลงทุนภายนอก 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 3,794,221.00 5,798,255.00 8,465,226.45 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 543,400.00 12,864,585.00 0.00 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4,144,521.00 2,078,550.00 3,449,666.34 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1,735,833.00 1,020,000.00 430,000.00 
อื่นๆ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
ของอุตสาหกรรมไทย) 

76,500.00 450,000.00 842,000.00 

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (คลัสเตอรเกษตรท่ีไมใชอาหาร, ศูนยความ
เปนเลิศดานพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) 

0.00 1,950,000.00 820,000.00 

โครงการหลวง 397,000.00 821,000.00 360,000.00 
ภาคเอกชน 550,000.00 0.00.00 840,700.00 

รวม 11,241,475.00 24,982,390.00 15,207,592.79 

 

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2557-2559 
เมื่อจําแนกตามตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติทุนวิจัย พบวาโครงการวิจัยท่ีมีหัวหนาโครงการ
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยไดมากท่ีสุด รวมเปนเงิน
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สถานภาพงบประมาณการวิจยัของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2557-2559 

ท้ังสิ้น 6,966,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 32.35 จากงบประมาณรวมจากแหลงทุนภายในท้ังหมด รองลงมา
คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับทุนวิจัย 5,786,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 26.87 จากงบประมาณจาก
แหลงทุนภายในท้ังหมด และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 3,510,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 
16.30 จากงบประมาณจากแหลงทุนภายในรวมท้ังหมด ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) 

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2557-2559 
เมื่อจําแนกตามตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติทุนวิจัย พบวาโครงการวิจัยท่ีมีหัวหนาโครงการ
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมาก
ท่ีสุด รวมเปนเงินท้ังสิ้น 16,372,974.00 บาท คิดเปนรอยละ 31.83 จากงบประมาณรวมจากแหลงทุน
ภายนอกท้ังหมด รองลงมาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับทุนวิจัย 9,906,866.67 บาท คิดเปนรอยละ 
19.26 จากงบประมาณแหลงทุนภายนอกรวมท้ังหมด และสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 8,522,608.01 บาท คิด
เปนรอยละ 16.57 จากงบประมาณแหลงทุนภายนอกรวมท้ังหมด ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับกับจํานวนอาจารยประจําในคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา 
ปงบประมาณ 2558 สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับตอคนมีจํานวนสูงท่ีสุด คือ 585,128.39 บาทตอคน รองลงมาคือ 
ปงบประมาณ 2559 และ 2557 เทากับ 432,902.01 และ 300,414.55 บาทตอคน ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 7 งบประมาณของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับงบประมาณ

วิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย จําแนกตามสังกัดสาขาวิชาของหัวหนาโครงการวิจัย 
สังกัดสาขาวชิาของหัวหนา

โครงการวิจัย 
ปงบประมาณ รวมงบประมาณ  

ป 2557-2559 
รอยละ 

2557 2558 2559 
เทคโนโลยีชีวภาพ 926,200.00 2,780,000.00 2,080,000.00 5,786,200.00 26.87 
วิศวกรรมอาหาร 1,250,000.00 2,235,000.00 3,481,000.00 6,966,000.00 32.35 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 144,740.00 538,000.00 937,000.00 1,619,740.00 7.52 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 300,000.00 220,000.00 1,372,000.00 1,892,000.00 8.79 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 2,960,800.00 400,000.00 150,000.00 3,510,800.00 16.30 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 0.00 1,606,800.00 150,000.00 1,756,800.00 8.16 
สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.02 

รวม 5,581,740.00 7,784,800.00 8,170,000.00 21,536,540.00 100.00 

 
ตารางท่ี 8 งบประมาณของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับงบประมาณ

วิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกตามสังกัดสาขาวิชาของหัวหนาโครงการวิจัย 

สังกัดสาขาวชิาของหัวหนาโครงการวจิัย 
ปงบประมาณ รวมงบประมาณ  

ป 2557-2559 
รอยละ 

2557 2558 2559 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1,000,166.67 4,352,000.00 4,554,700.00 9,906,866.67 19.26 
วิศวกรรมอาหาร 3,858,019.67 3,077,921.67 1,586,666.67 8,522,608.01 16.57 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 3,519,689.00 12,064,585.00 788,700.00 16,372,974.00 31.83 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 2,345,266.67 2,439,000.00 1,200,000.00 5,984,266.67 11.64 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 518,333.00 3,048,883.00 4,637,193.12 8,204,409.12 15.95 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 0.00 0.00 2,440,333.00 2,440,333.00 4.74 
สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 11,241,475.01 24,982,389.67 15,207,592.79 51,431,457.47 100.00 

 
ตารางท่ี 9 สัดสวนของงบประมาณท่ีไดรับจากท้ังแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทียบกับจํานวน

อาจารยประจําของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559  
ปงบประมาณ จํานวนอาจารยประจาํ งบประมาณไดรับทัง้หมด สัดสวนงบประมาณไดรบั (บาทตอคน) รอยละ 

2557 56 16,823,215.00 300,414.55 22.79 
2558 56 32,767,189.67 585,128.39 44.38 
2559 56 24,242,512.38 432,902.01 32.83 
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 เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนงบประมาณท่ีอาจารยประจําแตละสาขาวิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน พบวาอาจารยจากสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีสัดสวนการไดรับทุนวิจัยสูง
รอยละ 28.53 และนักวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีสัดสวนการไดรับทุนวิจัยรอยละ 28.18 รองลงมา
ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางท่ี 10 สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในเมื่อจําแนกตามสัดสวนจํานวนอาจารยประจําใน

แตละสาขาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 

สังกัดสาขาวชิาของหัวหนาโครงการวจิัย 
สัดสวนงบประมาณไดรบั (บาท/คน) 

รอยละ 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

เทคโนโลยีชีวภาพ (12 คน) 77,183.33 231,666.67 173,333.33 28.18 
วิศวกรรมอาหาร (9 คน) 138,888.89 248,333.33 386,777.78 28.53 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (13 คน) 11,133.85 41,384.62 72,076.92 9.65 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล (5 คน) 60,000.00 44,000.00 274,400.00 11.46 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (11 คน) 269,163.64 36,363.64 13,636.36 13.72 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ(6 คน) 0.00 267,800.00 25,000.00 8.47 

รวม 558,926.71 872,106.26 947,783.39 100.00 

 
 เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนงบประมาณท่ีอาจารยประจําแตละสาขาวิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พบวาอาจารยจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร มีสัดสวน
การไดรับทุนวิจัยสูงรอยละ 28.26 และนักวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑมีสัดสวนการไดรับ
ทุนวิจัยรอยละ 20.37 รองลงมาตามลําดับ (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางท่ี 11 สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจากแหลงทุนภายนอกเมื่อจําแนกตามสดัสวนจํานวนอาจารยประจําใน

แตละสาขาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 

สังกัดสาขาวชิาของหัวหนาโครงการวจิัย 
สัดสวนงบประมาณไดรบั (บาท/คน) 

รอยละ 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

เทคโนโลยีชีวภาพ (12 คน) 83,347.22 362,666.67 379,558.33 18.76 
วิศวกรรมอาหาร (9 คน) 428,668.85 341,991.30 176,296.30 19.02 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (13 คน) 270,745.31 928,045.00 60,669.23 28.26 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล (5 คน) 0.00 0.00 240,000 2.63 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (11 คน) 213,206.06 221,727.27 421,563.01 20.37 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ(6 คน) 86,388.83 508,147.17 406,722.17 10.96 

รวม 1,082,356.27 2,362,577.41 1,684,809.04 100.00 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาโครงการวิจัย ท่ีดําเนินการในป 2557-2559 สามารถอภิปรายภาพรวมดังน้ี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพดานการทํางานวิจัยคอนขางสูง โดยไดรับงบประมาณวิจัยรวมท้ัง 3 ปจากท้ัง
แหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเทากับ 72,967,997.47 บาท แตโครงการสวนใหญยังเปน
โครงการขนาดเล็กสอดคลองกับการศึกษาท่ีพบวาโครงการวิจัยสวนใหญไดรับงบประมาณรวมตอโครงการไม
เกิน 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 42 จากแหลงทุนภายใน และรอยละ 48 จากแหลงทุนภายนอก และผล
การศึกษาถัดไปพบโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณมากกวา 1,000,000 บาท เพียงรอยละ 7 จากแหลงทุน
ภายใน และรอยละ 15 จากแหลงทุนภายนอก ซึ่งสะทอนใหเห็นวาโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะเปนโครงการขนาด
ใหญและมีลักษณะบูรณาการยังมีนอยแตทวาก็มีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 
เน่ืองจากพบวาหากเปนแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยนักวิจัยไดรับงบประมาณจากแหลงทุนสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สูงรอยละ 35.11 แสดงใหเห็นวานักวิจัยทํางานสอดรับกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาลเปนอยางดีและเปนไปตามแผนพัฒนา 5 4การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สถานภาพงบประมาณการวิจยัของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2557-2559 

ระยะ 11 ดังน้ันผลการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชรวมกับการกําหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ท่ีควรมุงเนนการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการโดยการเรงขยายเครือขายและความรวมมือ
ดานการวิจัยใหกวางขวางข้ึน ซึ่งในขณะน้ีประเทศไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทําวิจัยโดยรัฐบาลได
ผลักดันมาตรการสงเสรมิการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและธุรกิจวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได
ริเริ่มโครงการขนาดใหญเพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการวิจัย เชน การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร การ
จัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร เปนตน ((ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป, 2562)  

นอกจากน้ีหากวิเคราะหลงไปถึงประเด็นสาขาวิชาของนักวิจัยพบวานักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 32.35 และนักวิจัยสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รอยละ 31.83 จาก
การศึกษาขอมูลครั้งน้ีจึงไดเสนอแนวทางไวหากตองการใหมีนักวิจัยจากหลากหลายสาขาไดรับทุนวิจัยสูงข้ึน 
คือแนะนําการสรางงานวิจัยท่ีเปนลักษณะบูรณาการใหมากข้ึนเพ่ือเช่ือมโยงการทํางานวิจัยลักษณะแบบสห
สาขา รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในดานการวิจัย เชน มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทําวิจัยอยาง
เพียงพอ (นิติยาและสมเกียรติ, 2556) และเมื่อเทียบสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับกับจํานวนอาจารยประจําท่ี
ไดรับทุนท้ังหมด พบวาในป 2558 มีสัดสวนสูงกวาป 2557 และ 2559 สอดคลองกับงบประมาณรวมของป 
2558 ท่ีไดรับงบประมาณรวมสูงกวาปอ่ืน  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากโครงการวิจัยเพ่ือนําไปใชในการสงเสริมการขอทุนวิจัย เมื่อพิจารณาจากผล
ของสัดสวนการไดรับทุนของอาจารยในแตละสาขา พบวาคณะอุตสาหกรรมเกษตรควรสรางเครือขายนักวิจัยท่ี
มีศักยภาพในการทําวิจัยสูงใหเขามาเปนท่ีปรึกษาโครงการหรือมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย และสนับสนุน
ใหนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณระหวางนักวิจัย
อาวุโสสูนักวิจัยรุนใหมเพ่ือใหงานวิจัยมีความเขมแข็งตอเน่ือง (วิไลพร, 2556) 

  
สรุปผลการวิจัย 

จากขอมูลทําใหทราบงบประมาณทุนวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวาสวนใหญเปน
โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณรวมตอโครงการไมเกิน 500,000 บาท มสีัดสวนการไดรับงบประมาณการวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกสูงกวางบประมาณท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในซึ่งแสดงใหห็นวานักวิจัยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมีเครือขายแหลงทุนวิจัยท่ีกวางขวางและสามารถเช่ือมโยงการทํางานวิจัยกับแหลงทุนวิจัย
ไดอยางดี นอกจากน้ียังพบสัดสวนการไดรับทุนวิจัยของนักวิจัยแตละสาขา โดยพบวานักวิจัยจากสาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหารสามารถขอรับทุนจากแหลงทุนภายในไดสูงสุด แตหากเปนแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย พบวาเปนนักวิจัยจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งหากมีการสรางนักวิจัยรุน
ใหมใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและสงเสริมลักษณะบูรณาการวิจัยระหวางนักวิจัยตางสาขาอาจชวยใหนักวิจัยทุก
สาขารวมกันผลิตผลงานวิจัยแบบครบวงจรเพ่ือสามารถขอรับทุนวิจัยท่ีสามารถตอบโจทยวิจัยกับนโยบายของ
แหลงทุนไดครบทุกมิต ิ
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การพัฒนาวิธีตรวจสอบเช้ือ Escherichia coli O157  
ดวยเทคนิค Real-time PCR ในผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 

Development of Detection of Escherichia coli O157  
by Real-Time PCR Techniques in Halal Food 

 
พจชนาถ พัทบุรี1*อภิญญา ศุกลรัตน1 และ อุทัย ไทยเจริญ1 

Pojchanad Pathaburee1*, Apinya Sukolrat1 and Utai Thaicharoen1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจหาเช้ือ Escherichia coli O157 ในอาหารดวยวิธี Real-time 
PCR และยืนยันผลดวยวิธีมาตรฐานโดยใชชุดทดสอบทางการคา Rapid test Single path® E. coli O157 
(AOAC 010407) ท่ีมีความจําเพาะกับเช้ือ E. coli O157 โดยศึกษาในกลุมตัวอยางผลิตภัณฑอาหารฮาลาลจําน
วน 20 ตัวอยาง พบวา การตรวจหาดวยเทคนิค Real-time PCR มีความจําเพาะกับเช้ือ E. coli O157 โดยให
ผลบวกเฉพาะเช้ือ E. coli O157 แตใหผลลบในตัวอยางท่ีไดจากเช้ือชนิดอ่ืน ระยะเวลาในการตรวจสอบรวดเร็ว
กวาเทคนิคตรวจสอบดวยวิธีเพาะเลี้ยงเช้ือและทดสอบดวยชุดทดสอบ เน่ืองจากสามารถตรวจสอบการปนเปอน
ของเช้ือหลังจากบมระยะเวลา 16 ช่ัวโมง เมื่อศึกษาความไวของปฏิกิริยาโดยใชเช้ือบริสุทธ์ิ E. coli O157 ท่ีมี
ความเขมขนตางๆ ไดแก เช้ือท่ีไมเจือจาง (100%) เช้ือท่ีเจือจางความเขมขน 10, 1, 0.1, และ 0.01% โดย
สามารถตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ E. coli O157 ไดท่ีความเขมขนต่ําสุด คือ 0.01% เมื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ E. coli O157 ในผลิตภัณฑอาหารและวัตถุดิบท่ีผลิตอาหารฮาลาลท่ีใชใน
การผลิตดวยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบผลกับการตรวจสอบเชื้อดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อ 
พบวา ใหผลเหมือนกันโดยทุกครั้งท่ีทําการตรวจสอบจะมีตัวอยางเช้ือควบคุมท่ีเปนบวกทําปฏิกิริยาควบคูเสมอ 
คําสําคัญ: E. coli O157, Real-time PCR , AOAC010407 
 

Abstract 
This study aimed to detect Escherichia coli O157 in food by Real-time PCR and 

confirmed by standard methods using a test kit commercially Rapid test Single path® E. coli 
O157 (AOAC 010407), which is specific to E. coli O157. In this study, there were totally 20 
samples. A specificity-species of Real-time PCR was positive only E. coli O157:H7 DNA. For 
another species showed negative result. The real-time PCR technique detect E. coli O157 faster 
than standard methods, after an incubation period of 16 hours. The sensitivity of real-time PCR 
gave the best result at ratio of 0.01%. The efficiency of real-time PCR to detect E. coli O157 in 
halal food and raw material was not diferent with immune technique and positive control 
reaction was also provided at anytime of testing. 
คําสําคัญ: E. coli O157, Real-time PCR , AOAC010407 
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การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Escherichia coli O157 ดวยเทคนิค Real-time PCR ในผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 

บทนํา 
การแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวมีโอกาสปนเปอนจากจุลินทรียกอโรคไดงายซึ่งการเตรียมผลิตภัณฑ

จะตองระมัดระวัง ตัวอยางเช้ือโรคอาหารเปนพิษท่ีอาจปนเปอนมีหลายชนิดและเช้ือแบคทีเรียท่ีมีความสําคัญ
ดานความปลอดภัยอาหาร ไดแก เช้ือ Escherichia coli O157 เปนแบคทีเรียสาเหตุการระบาดของโรคอาหาร
เปนพิษในหลายประเทศท่ัวโลก จัดอยูในกลุม  EHEC ท่ีสรางสารพิษ Verotoxin (VTEC) โดยมีหลาย serotype 
ท่ีมักกอโรค ไดแก serotype O157:H7 แตอาจพบ serotype อ่ืน เชน O26, O111, O104 เปนตน® ผูติดเช้ือ
จะมีอาการทองเสีย ถายอุจจาระเปนนํ้า หรืออาการลําไสอักเสบ มีเลือดออก ถายเปนเลือดสด ผูปวยท่ีถายเปน
เลือดสดโดยเฉพาะเด็กเล็กและผูสูงอายุมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตได (Beneduce et al., 2003)การตรวจ
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการมีหลายวิธี เชน การเพาะแยกเช้ือจากตัวอยางหรือวิธีการตรวจหา Shiga toxin (Stx) 
โดยการทดสอบ cytotoxin จากตัวอยางโดยตรง (Mansour et al., 1993) การตรวจทางอิมมูโนวิทยาขอดี คือ
ตรวจงาย รวดเร็ว ขอเสีย คือ ชุดนํ้ายามีราคาแพงและไมสามารถเก็บตัวอยางเช้ือไวศึกษาตอได ระยะเวลาตั้งแต
เพาะเช้ือถึงการทดสอบกับ E. coli O157 antiserum ซึ่งระยะเวลาทราบผลประมาณ 9 วันและตองอาศัย
ผูเช่ียวชาญทางแบคทีเรียในการแยกเช้ือและการตรวจสอบเพ่ือจําแนกชนิดเช้ือ โดยราคาในการตรวจสอบ
เชื้อแตละชนิดราคาคอนขางสูง การตรวจหายีนท่ีควบคุมการสราง O157 และ Shiga toxin จากตัวอยาง
โดยตรง ซึ่งทําไดหลายวิธีเชน  colony hybridization (Feng et al., 1998) โดยการ blot ตัวอยางใหติดบน
เมมเบรนและใหทําปฏิกิริยา hybridization กับ DNA probe โดยท่ีจําเพาะ แต Shiga toxin แบงเปนกลุม
ยอยจึงตองทําการทดลองกับ DNA probe หลายตัว ดวยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาเทคนิคตางๆขึ้นมาใชเพื่อ
วินิจฉัยเชื้อ เชน การตรวจสอบระดับ DNA ดวยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งไดรับ
ความสนใจและมีการศึกษาวิจัยอยางกวางขวางเปนการเพ่ิมจํานวน DNA ในหลอดทดลองหรือ PCR (Oberst 
et al., 1998) แตเทคนิค PCR ยังคงมีขอจํากัด คือ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ PCR แลว ตองนําผลิตภัณฑ
จากกระบวนการ PCR Product ไปตรวจสอบขนาดดวยการแยกดีเอ็นเอดวยกระแสไฟฟาบน agarose gel 
(Holland et al., 2000)  นอกจากน้ีมีการศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดของเช้ือ E. coli O157 โดย Calderwood 
และคณะในป 1987 (Calderwood et al., 1987) วิธีท่ีนิยมในปจจุบันคือ การเพ่ิมจํานวน DNA ในหลอด
ทดลองหรือ Polymerase chain reaction (PCR) (Oberst et al., 1998) ปจจุบันจึงมีการนําเทคนิค Real-
time PCR  เขามาใชเพ่ือลดข้ันตอนการตรวจสอบและเพ่ือเปนการปองกันการปนเปอนผลิตภัณฑจาก PCR โดยลด
ข้ันตอนการแยกดีเอ็นเอดวยกระแสไฟฟา เพ่ือสามารถตรวจหาดีเอ็นเอของเช้ือท่ีทําใหเกิดโรคทางเดินอาหารเปน
พิษ (Sharma et al.,1999)  เปนวิธีท่ีมีความจําเพาะเจาะจงตอดีเอ็นเอของเช้ือและมีความไวสูง สามารถ
ตรวจสอบเช้ือท่ีตองการไดในปริมาณเพียงเล็กนอยและใชเวลาในการตรวจสอบโดยประมาณ 45 นาทีหลังจาก
สกัดดีเอ็นเอ (Spano et al.,2005) สามารถประยุกตใชในการตรวจหาการปนเปอนของเช้ือในอาหารตาม
กระบวนการผลิตอาหารทําใหเกิดความปลอดภัยตอผูบริโภคและลดการแพรระบาดของเช้ือสูคน ตอมาไดมี
การศึกษาหาลําดับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด 

โดยงานวิจัยไดนําเทคนิค Real-time PCR ตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือและเพ่ือลดการเพาะเลี้ยงเช้ือ 
E. coli O157 มาใชเปนตัวควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ ไดเตรียม Positive control โดยฝากถายยีนของเช้ือท่ี
สนใจเขาสู TA Topo cloning โดยไมจําเปนตองนําเช้ือ E. coli O157 ท่ีสามารถกอโรคไดปนเปอนในระบบ
เหมือนวิธีเพาะเลี้ยงเช้ือดังเดิม และประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค Real-time PCR ในการตรวจหาเช้ือ 
E. coli O157 จากตัวอยางอาหารผลิตภัณฑอาหารฮาลาล ซึ่งไดทําการตรวจหาเช้ือท่ีปริมาณตํ่าสุด (limit of 
detection) จากตัวอยางอาหารท่ีจําลองการปนเปอน โดยทําการทดลองเปรียบเทียบกับวิธีตรวจหาเช้ือโดย
เทคนิคทางอิมมูนซึ่งเปนวิธีท่ีใชในปจจุบันเพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพและประหยัดท้ังเวลา
รวมท้ังคาใชจายในการตรวจหาเช้ือ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. การพัฒนาวิธีตรวจหาเช้ือ E. coli O157 โดยเทคนิค Real-time PCR และใช Recombinant DNA 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการวิเคราะห 
2. ศึกษาความไวของการตรวจสอบเช้ือ E. coli O157 ดวยเทคนิค Real-time PCR 
3. ศึกษาความคุมคาในการนําเทคนิค Real-time PCR มาใชตรวจสอบหาเช้ือ E. coli O157 ในอาหาร

ฮาลาลเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เชื้อจุลินทรียมาตรฐาน 

เช้ือ E. Coli O157 มาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย (DMST 30535) 
ตัวอยางอาหารท่ีใชตรวจวิเคราะห 

ตัวอยางอาหารฮาลาลท่ีผานการแปรรูปจํานวน 20 ตัวอยาง ไดแก กุงสม บูดู ทุเรียนกวน รังนกบรรจุขวด
ขาวเกรียบปลาทอด มินิค็อกเทลไก ไสกรอกไทยอีสานไก นํ้าพริกกุง นํ้าพริกมะขามกุงแหง นํ้าพริกกุงเสียบ
ทรงเครื่อง แกงไตปลาสําเร็จรูป วุนเสนสําเร็จรูป ลูกช้ินปลาญี่ปุน ไขปลา ลูกช้ินปลา ปลามวน ปูอัด เตาหูซีฟูด
แซนดวิชปลาและลูกช้ินปลาแซลมอนโดยตัวอยางกอนทําการทดสอบเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสกอน
นํามาสกัด DNA 
อาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับตรวจวิเคราะหเชื้อ E.coliO157 ตามวิธีมาตรฐาน (AOAC 010407) 

โดยวิธีเพาะเลี้ยง E. coli O157:H7 บมเช้ือในอาหาร mEC (Merck, Germany) ท่ีอุณหภูมิ35-37 
องศาเซลเซียส 22±24 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนํา Culture media มาทดสอบเช้ือตามวิธี Single path® E. coli 
O157 โดยนํา enrichment culture ปริมาณ 1-2 มิลลิลิตร ทดสอบตามวิธี Single path® E. coli O157 
การตรวจสอบเชื้อ E.coli O157 ดวยเทคนิค Real-time PCR 

1. Oligonucleotide primer ซึ่ง Primerท่ีใชตรวจสอบเช้ือเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสวน eae gene 
โดยมี  primer  คือ E.coH F 5’TGGTACGGGTAATGAAAA 3’ และ  E.coH R 5’AATAGCCTGGTAGTCTTGT3’ 
(Ellingson et al., 2005) 

2. การเตรียม Positive control เพ่ือใชตรวจสอบคุณภาพการตรวจวิเคราะหลดการใชเช้ือกอโรค 
E.coli O157สําหรับตรวจสอบคุณภาพการตรวจวิเคราะห โดยฝากถายยีนท่ีสนใจเขาสู TA Cloning kit ไดนํา
เช้ือ Escherichia coli O157:H7 ท่ีบมในอาหารเลี้ยงเช้ือ mEC broth ท่ีอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส
16±19 ช่ัวโมง นํามาสกัดดีเอ็นเอโดยใชชุดสกัด GF-1 Bacterial DNA Extraction Kit(Vivantis, Malaysia.) 
เพ่ิมช้ินสวนดีเอ็นเอดวยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยเตรียมสารละลายในหลอดทดลอง
ซึ่งประกอบดวย Master Mix PCR (125 mMKCl, 75 mMTris-HCl, pH 8.3, 3.75 mM Mg(OAc), 500 µM 
dNTP), 50-100 นาโนกรัมของ DNA, 10 µM ของ primer E.coH F  และ E.coH R ปริมาณสารละลาย
ท้ังหมด 50 ไมโครลิตร เขาเครื่อง thermal cycle ตรวจสอบช้ินดีเอ็นโดยนํามาแยกบน 1.5% agarosegel  
ตรวจสอบผลภายใตแสง UV ดวยเครื่อง Gel-Documentation 1000 (Bio-Rad, California, USA) หลังจากได
ช้ิน PCR แลวนํามาหาลําดับดีเอ็นเอของ PCR product ท่ีได โดยนําช้ินสวนดีเอ็นเอมาหาลําดับนิวคลีโอไทด
ดวยเครื่อง DNA Sequencer 377 ยืนยันช้ินสวนดีเอ็นเอเปนยีนของเช้ือโดยเปรียบเทียบกับฐานขอมูลสากล 
National Center for Biotechnology Information (NCBI) ช้ินสวนดีเอ็นเอท่ีศึกษาลําดับดีเอ็นเอแลว นํามา
ฝากถายยีนเขาสู Topo TA CloningKit (Invitrogen,United States) เตรียม recombinant DNA เพ่ือใชเปน 
positive control โดยเก็บโคโลนีท่ีไดใน 20% กลีเซอรอลท่ีอุณหภมูิ -20 องศาเซลเซียส 

3. ตรวจสอบเช้ือ Escherichia coli O157 ดวยเทคนิค Real-time PCR นําเช้ือ Escherichia coli 
O157E (DMST 30535) ท่ีบมใน mEC+n broth ปริมาณ 225 มิลลิลิตร 35-37 องศาเซลเซียส 14-16 ช่ัวโมง 
สกัดดีเอ็นเอดวยชุดสกัด GF-1 Bacterial DNA Extraction Kit(Vivantis, Malaysia) ตรวจสอบดวยเทคนิค 
Real-time PCR โดยใช SYBR Green assay ซึ่งสาร SYBR Green excitation wavelength ในชวงท่ี 497 นาโนเมตร
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ในการกระตุนสียอมใหเกิดปฏิกิริยาและเปลงแสง emission wavelength ท่ี 520 นาโนเมตร เตรียมสารละลาย
ในหลอดทดลองปริมาตรสุทธิ 25 ไมโครลิตร ซึ่งประกอบดวยสวนผสมของ forward primer และ reverse 
primer ความเขมขน 10 ไมโครโมล, 1X Power SYBR Green PCR Master Mix (Thermo Fisher 
Scientific, USA)  DNA ที่สกัด 50-100 นาโนกรัม ปริมาณดีเอ็นเอตนแบบที่ใชทดสอบหรือควบคุม
ปฏิกิริยา 1 ไมโครลิตรและปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นปราศจากเช้ือ ผสมสารละลายตางๆ เขาเครื่อง Real-time PCR 
โดยตั้งรอบดังน้ี อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2 นาที 1 รอบ 95 องศาเซลเซียสเวลา 10 นาที 1 รอบตอ
ดวยอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเวลา 15 วินาทีและอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 นาทีจํานวน 40 รอบ
ตรวจสอบผลสัญญาณฟลูออเรสเซนตโดยมี Positive control จาก Recombinant DNA สําหรับตรวจสอบ
คุณภาพการตรวจวิเคราะหหาความไวของปฏิกิริยาและตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ E. coli O157 ในผลิตภัณฑ
อาหารฮาลาลดวยเทคนิค Real-time PCR ตัวอยางเช้ือ E. coli O157 เจือจางท่ี 100, 10, 1, 0.1, 0.01 และ 
0.001% ตามลําดับและผลิตภัณฑอาหารฮาลาล นํามาตรวจสอบการปนเปอนเช้ือดวยเทคนิค Real-time PCR 
ยืนยันผลดวยเทคนิคมาตรฐานโดยการเพาะเลี้ยงเช้ือและทดสอบตอดวยวิธีอิมมูโนโดยการใชชุดทดสอบ Single 
path® Escherichia coli O157:H7 (Merck, Germany)  
 

ผลการวิจัย 
1. การตรวจหาเช้ือ E. coli O157 โดยการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมดวยเทคนิค Real-time PCR 

ไดเตรียม Recombinant DNA เพ่ือใชเปน Positive control เมื่อเพ่ิมช้ินสวนดีเอ็นเอในสวนยีนท่ีสนใจดวย
เทคนิค PCR ยอมแถบ DNA ตรวจสอบผลภายใตแสง UV ปรากฏช้ิน PCR ขนาดประมาณ 90 คูเบส (ภาพท่ี 1 
A) นํา PCR product ท่ีไดมาหาลําดับนิวคลีโอไทดดังภาพ chromatogram ของช้ินสวนดีเอ็นเอ(ภาพท่ี 1 B) 
นําผลท่ีไดตรวจสอบกับลําดับ DNA ในฐานขอมูล NCBI หาความเหมือนหรือคลายคลึงกับลําดับนิวคลีโอไทดใน
ฐานขอมูลสากลในโปรแกรมบน Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) โดยใชเมนู blastn เพ่ือ
ตรวจสอบช้ินสวนดีเอ็นเอ ท่ีเพ่ิมปริมาณไดวาเปนช้ิน DNA ของเช้ือ Escherichia coli O157 ผล คือ มีความ
เหมือนคลายคลึงกับเช้ือ E. coli O157 
           A       B 

                                    
ภาพท่ี 1 ผลการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมเช้ือEscherichia coli O157 ดวยเทคนิค PCR (A) โดย lane 1: 100 

bp marker, lane 2: E. coli O157, chromatogram ของช้ินสวนดีเอ็นเอของ E .coli O157(B) 
 

2. หาความไวของปฏิกิรยิาและตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ E. coli O157ในผลิตภณัฑอาหารฮาลาล  
พบวา หลังจากตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ  E. coli O157  เจือจาง เช้ือท่ีความเขมขนตางๆ ไดแก 100%, 10%, 
1%, 0.1% และ 0.01% และในผลิตภัณฑอาหารฮาลาล โดยไดยืนยันผลตรวจสอบดวยวิธีมาตรฐาน 
(ภาพท่ี 2) ผลการทดสอบพบวา ท้ังสองวิธีสามารถตรวจพบเช้ือท่ีความเขมขนต่ําสุด 0.01% (ตารางท่ี 1) และใหผล
ตรวจสอบไมแตกตางกันในผลิตภัณฑอาหารฮาลาล โดยตรวจไมพบเช้ือดังกลาวในทุกตัวอยางท่ีตรวจสอบ โดย
ผลลบ คือ ไมพบเช้ือ (-) กรณีผลบวกท่ีพบเช้ือ (+) (ตารางท่ี 1) เมื่อพิจารณาความคุมคาของวิธีท่ีใชสําหรับ

90 คูเบส 100 คูเบส 

500 คูเบส 
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ตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ E. coli O157 ดวยเทคนิค Real-time PCR สามารถทราบผลการตรวจสอบไดเร็วกวา
โดยใชเวลาในการตรวจสอบ19 ช่ัวโมงนับตั้งแตการ enrichment เช้ือซึ่งจะใหผลท่ีรวดเร็วกวาวิธีเพาะเลี้ยงเช้ือ
และทดสอบดวยวิธีมาตรฐานประมาณ 6 ช่ัวโมงและราคาการตรวจสอบถูกกวา นอกจากน้ีไมไดใชตัวอยางเชื้อ E. 
coli O157  ท่ีกอโรคเพื่อตรวจสอบคุณภาพการวิเคราะห เพื่อลดคาใชจายการทําลายเช้ือหลังจากทดสอบ
และปองกันไมใหเกิดการปนเปอนเช้ือในระบบ ซึ่งเปนการเพ่ิมความมั่นใจและลดระยะเวลาการตรวจสอบ
การปนปอนของเช้ือใหผูบริโภคไดและสามารถสรุปเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบดวยเทคนิค
เพาะเลี้ยงและเทคนิค Real-time PCR ไดดังในตารางท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงความไวของปฏิกิรยิา Real-time PCR ตรวจสอบเช้ือ Escherichia coli O157:H  
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการตรวจสอบตัวอยางอาหารดวยเทคนิค Real-time PCR และวิธีมาตรฐาน 
ตัวอยางที่ ชื่อ ผลการตรวจสอบดวยวิธีมาตรฐาน ผลการตรวจสอบดวยเทคนิค Real-time PCR 

1 กุงสม - - 
2 บูดู - - 
3 ทุเรียนกวน - - 
4 รังนกบรรจุขวด  - - 
5 ขาวเกรียบปลาทอด  - - 
6 มินิค็อกเทลไก  - - 
7 ไสกรอกไทยอีสานไก  - - 
8 น้ําพริกกุง - - 
9 น้ําพริกมะขามกุงแหง - - 
10 น้ําพริกกุงเสียบทรงเคร่ือง - - 
11 แกงไตปลาสําเร็จรูป - - 
12 วุนสําเร็จรูป - - 
13 ลูกชิ้นปลาญี่ปุน - - 
14 ไขปลา - - 
15 ลูกชิ้นปลา - - 
16 ปลามวน - - 
17 ปูอัด - - 
18 เตาหูซีฟูด - - 
19 แซนวิชดปลา - - 
20 ลูกชิ้นปลาแซลมอน - - 
21 E. coli O157 ไมเจือจาง + + 
22 E. coli O157 เจือจาง 10% + + 
23 E. coli O157เจือจาง 1% + + 
24 E. coli O157เจือจาง 0.1% + + 
25 E. coli O157เจือจาง 0.01% + + 
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การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Escherichia coli O157 ดวยเทคนิค Real-time PCR ในผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 

ตารางท่ี 2 ประเมินความคุมคาการตรวจสอบเช้ือเทคนิค  Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน 
หัวขอ เทคนิคเพาะเลี้ยงและทดสอบดวย Rapid test เทคนิค Real-time PCR 

ระยะเวลา 25 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง 
ความไวในการตรวจสอบ 0.01%  0.01%  
ตนทุนการทดสอบ ประมาณ  500 บาทตอตัวอยาง ประมาณ 200 บาทตอตัวอยาง 
วัสดุและสารเคมี มีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป มีอายุการใชงานมากกวา 1 ป 
เชื้อ Positive control ใชเชื้อที่มีชีวิตเปน positive control 

จําเปนตองอบทําลายเชื้อกอนทิ้ง 
ใชชิ้นสวนยีนที่ฝากถายเปน positive control  
ไมตองอบทําลายเชื้อกอนทิ้ง 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การตรวจสอบเช้ือ E. coli O157 เปนแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุการระบาดของโรคทางเดินอาหารเปนพิษ
ในหลายประเทศซึ่งการตรวจทางหองปฏิบัติการดวยวิธีมาตรฐาน โดยการเพาะเลี้ยงเช้ือและทดสอบทางอิมมูโนวิทยา
และทดสอบตอดวย Single path® Escherichia coli O157:H7 ซึ่งเปนเทคนิคท่ีใชปจจุบันโดยจะเห็นผลบวก
คือ ปรากฏแถบที่เสน T line เปนบริเวณที่มีโปรตีนที่จําเพาะตอเชื้อ E. coli O157 ขีดอยู ถาในตัวอยางมี
เช้ือ E. coli O157:H7 โดยตัวอยางหลังจากท่ีสกัดโปรตีนแลวนํามาหยดบนชุดทดสอบแลวจะเกิดการจับกันของ
แอนติเจนและแอนติบอดีและเกิดเปนแถบสีปรากฏใหเห็นได เน่ืองจากแอนติบอดีท่ีขีดท่ีเสน T line ไดเช่ือมอยู
กับอนุภาคทองคําหรืออนุภาคท่ีทําใหเกิดสีได กรณีท่ีเปนผลลบจะปรากฏใหเห็นเฉพาะ Control line (C line) 
เพ่ือบงช้ีประสิทธิภาพชุดทดสอบ แตบริเวณ Test line (T line) ไมปรากฏแถบเน่ืองจากไมมีการจับกันของ
แอนติเจนและแอนติบอดี ซึ่งปจจุบันมีชุดนํ้ายาจําหนายในทองตลาด ขอดี คือ ตรวจงาย รวดเร็ว แตชุดนํ้ายามี
ราคาแพงและไมสามารถเก็บตัวอยางไวศึกษาตอได เพ่ือแกไขปญหาการคึกษาครั้งน้ี ไดพัฒนาวิธีตรวจหาเช้ือ
โดยใชเทคนิค Real-timePCR ซึ่งเปนวิธีท่ีไวและเปนวิธีท่ีไดรับการยอมรับ นอกจากน้ีไดพัฒนาใชทอนของยีน
สําหรับตรวจสอบระบบ โดยฝากถายยีนในระบบท่ีไมสามารถกอใหเกิดโรคเพ่ือลดการปนเปอนเช้ือกอโรคเขาสู
หองปฏิบัติการ ใชระยะเวลาเพาะเลี้ยงเช้ือ 16 ช่ัวโมง นํามาสกัดดีเอ็นเอใชเวลา 1 ช่ัวโมง เพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรมดวยเทคนิค Real-time PCR โดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง  (Lyons et al., 2000) โดยมีการศึกษาความไว
ของปฏิกิริยาสามารถตรวจสอบการปนเปอนระดับท่ีนอยท่ีสุดเพียง 0.01% ซึ่งจะเปนประโยชนในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑอาหารหรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอาหารท่ีปนแเปอนของเช้ือกอโรคในปริมาณนอย ผลท่ีไดสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Ibekwe et al. (2002) ไดใชเทคนิค Multiplex Real-time PCR ตรวจสอบเช้ือ Escherichia 
coli O157:H7 ในนํ้าเสียสามารถตรวจหาเช้ือระดับต่ําสุดท่ี 7.9 x 10(-5) นอกจากน้ี Sharma ไดใชเทคนิค 
Multiplex Real-time PCR ตรวจหา Escherichia coli O157:H7:H7 ในเช้ือบริสุทธ์ิ ในอุจจาระ และเน้ือเยื่อ 
โดยใช Primer และ probe 3 ชุด โดยขนาด PCR product 160 bpในสวนของ eae gene  ในสวนของ stx1 
gene 150 bpและ 200 bpในสวนของ stx2 gene โดยทําการทดลอง 67 ตัวอยาง โดยชวงความไวของ
ปฏิกิริยาในตัวอยางอุจจาระและเน้ือเยื่อ 104 และ 108 CFU/g ของตัวอยางอุจจาระโดยไมตองเลี้ยงในอาหาร ถา
เลี้ยงในอาหาร non-selective broth ประมาณ 4 ช่ัวโมงและ 16 ชั่วโมงสามารถตรวจสอบไดในระดับ 100-
103 CFU/g (Sharma et al., 2003) การตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ E. coli O157:H7 ในผลิตภัณฑอาหาร
ฮาลาลและตรวจสอบวัตถุดิบท่ีใชพบวา เมื่อตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือในอาหารผลิตภัณฑแปรรูปดวย
เทคนิค Real-time PCR เมื่อยืนยันผลท่ีไดตรวจสอบดวยวิธีมาตรฐานใหผลสอดคลองกัน เนื่องจากไมพบการ
ปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร โดยทุกครั้งท่ีทําการตรวจสอบมตีัวควบคุมท่ีเปนบวกควบคูในการทดลองเสมอ ซึ่งผล
สอดคลองกันกับงานวิจัยของ Ellingson et al. (2005) การตรวจสอบ E. coli O157:H7 ในตัวอยางท่ีเปนเน้ือวัว
ดิบและผลิตภัณฑแปรรูปจากเน้ือวัว โดยการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสวนของ eae gene  

 
สรุปผลการวิจัย 

การตรวจสอบเช้ือ Escherichia coli O157:H7 โดยวิธี Real-time PCR และวิธีมาตรฐาน ใหผลไมแตกตาง
จากการตรวจสอบดวยวิธี Real-time PCR การศึกษาครั้งน้ีตรวจหายีนของเช้ือในสวน intimin (eae) gene ดวย
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เทคนิค Real-time PCR เปนวิธีท่ีมีความจําเพาะ รวดเร็วและแมนยํา โดยพบวา ท้ังสองวิธีสามารถตรวจสอบไดท่ี
ความเจือจางท่ี 0.01%  ซึ่งจะเปนประโยชนในการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารหรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอาหารท่ี
ปนเปอนของเช้ือกอโรคในปริมาณนอยเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของเช้ือท่ีปนเปอนตัวอยางอาหารอ่ืนและเปน
การประหยัดคาใชจายในภาพรวม นอกจากน้ีผูวิจัยยังมีแนวทางในการใชเทคนิคดังกลาว เพ่ือการตรวจหาเช้ือจาก
ตัวอยางอาหารท่ีใหผลไมชัดเจนจากการตรวจสอบโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจตอผูบริโภค เน่ืองจากเทคนิค 
Real-time PCR สามารถตรวจสอบไดรวดเร็วกวา และคาใชจายในการทดสอบถูกกวาวิธีแบบดั้งเดิม 
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การออกแบบและสรางเคร่ืองบดยอยหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบตรง 
Design and Construction of Straight-Line Fluorescent Lamp Mill Grinder 

 
อรรคเดช ผูอยูสุข1* 

Akadej  Phuyousuk1* 

 
บทคัดยอ 

จุดประสงคในการทํางานวิจัยครั้งน้ี มุงเนนศึกษาและออกแบบสรางเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบตรง โดยพิจารณาถึงปริมาตรหลังบดละเอียดเปรียบเทียบกับปริมาตรกอนทําการบดและประสิทธิภาพ
เครื่องเปรียบเทียบกับเวลาทํางานในหน่ึงวัน โดยใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาดความยาว 120 
เซนติเมตรและขนาดความยาว 60 เซนติเมตร ท่ีปริมาตรเริ่มตนของหลอดฟลูออเรสเซนตเทากับ 612.846 
และ 306.423 ลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ โดยนําหลอดฟลูออเรสเซนตเขาเครื่องบดหยาบ ซึ่งมีตนกําลัง
จากมอเตอรขนาด 400 วัตต 1,410 รอบตอนาที บดผานชุดเฟองทดท่ีภายในเปนชุดเฟองหนอนในอัตราทด
เทากับ 30:1 หลังจากน้ันนําเขาสูการบดละเอียดท่ีปรับความเร็วรอบทํางานท่ี 75 รอบตอนาที แลวจึงนําไป
คํานวณหาปริมาตรหลังการบดละเอียดเปรียบเทียบกับปริมาตรกอนบด การทดลองพบวา ปริมาตรของหลอด
ฟลูออเรสเซนตหลังจากผานการบดละเอียดแลวทําใหมีปริมาตรลดลงถึง 71.61 เปอรเซ็นต มีเวลาทําการบดหยาบ
เฉลี่ยท่ี 1.05 นาที/หลอด และเวลาทําการบดละเอียดเฉลี่ยท่ี 1.47 นาที/หลอด และท่ีเวลาทํางานหน่ึงวัน 
(480 นาที) เครื่องบดยอยสามารถทําการบดหยาบไดประมาณ 457 หลอด และสามารถบดละเอียดได
ประมาณ 326 หลอดตามลําดับ 
คําสําคัญ หลอดฟลูออเรสเซนต บดยอย เวลาทํางาน   
 

Abstract 
The purpose of this research was to study and design of a direct fluorescent tube 

mill by considering the volume after grinding compared with before grinding and the 
machine performance compared to the working time in one day. The straight fluorescent 
lamps of length 120 and length 60 cm were used when the initial volume of fluorescent 
tubes was 612.846 and 306.423 cm3, respectively. Fluorescent tube was put into a 
coarse grinder powered by a 400 watt motor running at 1,410 rpm and crushed through a 
gear unit at the rate of 30: 1, then it was introduced into fine grinding at a speed of 75 rpm 
and calculated for volume. In the end, befor and after grinding volume were compared. The 
experiments showed that the volume of the fluorescent tubes reduced to 71.61 percent by 
volume. This machine had ability with a mean grinding time of 1.05 minutes / tube, a fine 
grinding time of 1.47 minutes per tube and working time in one day of 480 minutes. The 
lamp mill could grind coarssely and finely as 457 and 326 tubes, respectively.  
Keywords: fluorescent tube, grinding, working time  
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บทนํา 
 ในคณะวิทยาศาสตรมีการติดตั้งระบบแสงสวางเพ่ือใชในงานการเรียนการสอนและการวิจัยในสถานท่ี

ตางๆ เปนจํานวนมาก และอุปกรณท่ีใชในการใหแสงสวางตามหองเรียนหรือสถานท่ีตางๆ สวนใหญนิยมใช
หลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบตรง ซึ่งหลอดไฟฟลูออเรสเซนตท่ีใชติดตั้งจะมี 2 ขนาด ไดแก 18 วัตตและ 36 วัตต 
ดวยอายุการใชงานท่ีเปนไปตามขอกําหนดของผูผลิต ยอมทําใหมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนตเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเขารวมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงาน
ภาครัฐ (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ–มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
ท่ี คพพ – LED/004) โดยการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตท้ังหมดเปนหลอด LED จึงทําใหมีหลอดฟลูออเรสเซนต
ถูกเปลี่ยนออก เน่ืองจากสาเหตุท่ีหมดสภาพการทํางานหรือชํารุดหรือไมไดใชงานหรือการเขารวมโครงการ
ดังกลาว ทําใหหนวยงานภายในคณะท้ังหลายมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนตท่ีรอการทําลายอยูเปนจํานวนมาก และ
จากการท่ีมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนตประเภทชํารุดหรือหมดสภาพหรือไมไดใชงานถูกจัดเก็บในสถานท่ีตางๆ เปน
จํานวนมาก ของแตละหนวยงานก็ใชวิธีการจัดเก็บท่ีคลายคลึงกัน เชน การเก็บรวมไวในถังขนาดใหญ หรือการเก็บ
รวมไวในลังไม ลังกระดาษขนาดใหญ ดวยวิธีการจัดเก็บแบบน้ีทําใหมีการใชพ้ืนท่ีจัดเก็บมาก และผูท่ีเก่ียวของก็มี
ความกังวลตอความปลอดภัยท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุได เชน กังวลการแตกของหลอดไฟ กังวลถึงการเกิดการบาดเจ็บ
จากคมหลอดแกว อ่ืนๆ เปนตน 

 โครงการวิจัยออกแบบและสรางเครื่องบดยอยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต มุงเนนไปท่ีการออกแบบและ
สรางเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตเพ่ือลดขนาดพ้ืนท่ีการจัดเก็บในคณะวิทยาศาสตรใหใชเน้ือท่ีใหนอยลง 
เปนสัดสวน ดูแลรักษาเศษแกวและเศษกระจกงายข้ึน พรอมท้ังมีความปลอดภัยตอคมหลอดแกวท่ีอาจเกิดการบาด
ตอรางกาย การลดพ้ืนท่ีการจัดเก็บหลอดไฟฟลูออเรสเซนตท่ีไมไดใชงานน้ันจะเปนผลใหเกิดประโยชนในเรื่อง
การบริหารจัดการการใชพ้ืนท่ี ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ ลดการเสียหายของเวลาทํางานพรอมท้ังลด
การสูญเสียของเงินงบประมาณท่ีเก่ียวของกับการรักษาพยาบาล การออกแบบและสรางเครื่องบดยอยหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนตแบบตรง จะทําใหปญหาขางตนไดรับการแกไข พรอมท้ังเกิดประโยชนตามท่ีไดกลาวมา  อีกท้ัง
ยังเปนจุดเริ่มตนใหมีการตอยอดงานวิจัยท่ีจะพัฒนาเครื่องบดยอยหลอดไฟฟลูออเรสเซนตน้ีใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน และ/หรืออาจเปนจุดเริ่มตนใหเกิดวิสาหกิจขนาดยอมในอนาคตตอไป 
 หลอดฟลูออเรสเซนต หรือหลอดเรืองแสง หรือหลอดวาวแสง (อังกฤษ: fluorescent tube) 
หรือท่ีเรียกท่ัวไปวา หลอดนีออน มีสวนประกอบหลัก (ภาพท่ี 1) ไดแก ตัวหลอดทําดวยแกวบางใสกลมยาว 
รูปทรงกระบอก ภายในเปนสุญญากาศหรือมีความดันต่ํา บรรจุกาซอารกอนและสารปรอท (ท่ัวไปไมเกิน 5 
มิลลิกรัม) ท่ีปลายข้ัวหลอดท้ังสองดาน ดานนอกจะมีฉนวนปองกันและมีขาไสหลอดเพ่ือตอกับวงจรอุปกรณ
ตอเน่ือง ภายในแตละดานจะมีไสหลอดท่ีอาบนํ้ายาเพ่ือปลอยพลังงานไฟฟาใหเปนประจุอิเล็กตรอนไดงายท้ังน้ี
เรียกวา ข้ัวอิเล็กโทรด เมื่อระบบปลอยประจุอิเล็กตรอน จะกระตุนใหอนุภาคปรอทปลอยรังสีเหนือมวง
ออกมา เมื่อรังสีน้ีกระทบกับสารเรืองแสงท่ีฉาบไวดานในตัวหลอดสารเรืองแสงจะเปลงแสงสวางท่ีมองเห็นได
ออกมา และเน่ืองจากไมไดเปลงแสงโดยอาศัยความรอน จึงมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานมากกวาหลอดไส 
การใชงานปกติจะติดตั้งคูกับบัลลาสตและสตารตเตอร เน่ืองจากหลอดฟลูออเรสเซนตจะตองมีการอุนไสให
หลอดรอน และใชแรงดันไฟฟาสูงในการจุดหลอดใหติดในตอนแรก 
 การลดขนาด (Comminution) มีจุดประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือทําชวงขนาดวัสดุท่ีตองการและทํา
ใหวัสดุแยกออกจากกัน การลดขนาด เปนกระบวนการท่ีใชกันมากในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การแตงแร หลักของ
การลดขนาดมีการพิจารณาในเชิงวิทยาศาสตรเพ่ือใหเกิดความรูท่ีลึกซึ้งเก่ียวกับกลไกท่ีเกิดข้ันในการลดขนาด
 ในกระบวนการลดขนาด จะใชเครื่องบดเปนอุปกรณดําเนินการโดยมีสวนประกอลหลัก (ภาพท่ี 2)  
ไดแก แทงเหล็กท่ีอยูกับท่ีและแทงเหล็กเคลื่อนท่ีทําหนาท่ีในการบด โดยกอนของแข็งมักจะถูกบดเปนช้ินโดยให
กระทบกับตัวกลางการบด (grinding medis) ซึ่งอาจเปนลูกเหล็กกลา หรือแทงเหล็กกลา หรือใหกระทบกัน
ระหวางวัสดุดวยกันเอง ในขณะท่ีขนาดวัสดุเล็กลงและจํานวนช้ินวัสดุเพ่ิมข้ึนจํานวนครั้งการชนตอหนวยมวลจึง
ตองเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเกิดการลดขนาดตอไปได หากตองการวัสดุขนาดเล็ก วัสดุตองอยูในเครื่องเปนเวลานาน และตองมี
จํานวนครั้งในการชนกันของวัสดุสูง ในภาคอุตสาหกรรมการลดขนาดจึงมีหลายข้ันตอน อยางนอย 3 ข้ันตอน 
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ภาพท่ี 1 สวนประกอบหลอดฟลูออเรสเซนต ภาพท่ี 2 แสดงสวนประกอบเครื่องบดวัสด ุ

ไดแก การบดหยาบ (50-250 มิลลิเมตร) การบดข้ันกลาง (25-75 มิลลิเมตร) การบดละเอียด ( 5-15 
มิลลิเมตร) (ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม, 2560) 

แกว หมายถึง วัสดุแข็งท่ีมีรูปลักษณะอยูตัว และเปนเน้ือเดียว โดยปกติแลวเกิดจากการเย็นตัวลง
อยางฉับพลันของวัสดุหลอมหนืด ซึ่งทําใหการแข็งตัวน้ันไมกอผลึก ตัวอยางเชน นํ้าตาลซึ่งหลอมละลายและถูก
ทําใหแข็งตัวอยางรวดเร็ว อาจดวยการหยดลงบนผิวเย็น นํ้าตาลท่ีแข็งตัวน้ีจะมีลักษณะเปนเน้ือเดียว ไมแสดงให
เห็นถึงลักษณะท่ีเปนผลึก ซึ่งสามารถสังเกตไดจากรอยแตกหักซึ่งมีลักษณะละเอียด (conchoidal fracture) 
แกวท่ีจะกลาวถึงในบทความน้ีจะหมายถึง เฉพาะแกวท่ีทําจากซิลิกา (silica) 

เน้ือแกวบริสุทธ์ิน้ัน จะโปรงใส ผิวคอนขางแข็ง ยากแกการกัดกรอน เฉ่ือยตอปฏิกิริยาทางเคมี และ
ชีวภาพ ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีทําใหแกวน้ันมีประโยชนใชงานอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามแกวน้ันถึงแมจะแข็ง แต
ก็เปราะแตกหักงาย และมีรอยแตกท่ีละเอียดคม คุณสมบัติของแกวน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายดวยการผสม
สารอ่ืนลงในเน้ือแกว หรือการปรับสภาพดวยการใชความรอน แกวโดยท่ัวไปน้ันทําจาก ซิลิคอนไดออกไซด 
(SiO2-silicon dioxide) ซึ่งอาจอยูในรูปของสารประกอบทางเคมีใน แรควอตซ (quartz) หรือในรูป 
polycrystalline ของทรายซิลิกาบริสุทธ์ิ มีจุดหลอมเหลวท่ี 2,000°C (3,632°F) เพ่ือความสะดวกใน
กระบวนการผลิต จะมีการผสมสาร 2 ชนิดลงไปดวย ชนิดแรก คือ โซดาแอช (Soda Ash) ซึ่งมีองคประกอบ
หลักคือ โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate-Na2CO3) หรือสารประกอบโปตัสเซียม เชน โปตัสเซียม
คารบอเนต เพ่ือชวยใหอุณหภูมิในการหลอมเหลวน้ันต่ําลงอยูท่ีประมาณ 1,000-1,500°C แตอยางไรก็ตามสารน้ี
จะสงผลขางเคียงทําใหแกวน้ันละลายนํ้าได จึงตองมีการเติมสารอีกชนิด คือ หินปูน ซึ่งมีองคประกอบหลัก คือ 
แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate-CaCO3) (เมื่ออยูในเน้ือแกว จะกลายเปนแคลเซียมออกไซด; 
calcium oxide-CaO) เพ่ือทําใหแกวน้ันไมละลายนํ้า องคประกอบของแกวท่ีใชทําภาชนะใชงานโดยท่ัวไป เชน 
แกวนํ้า หรือกระจกใส จะมีองคประกอบของ SiO2, Na2O และ CaOเทากับ 70, 15 และ 8% โดยประมาณ  
 การควบคุมมอเตอร การนํามอเตอรไฟฟากระแสสลับท้ังชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสไปใชงานจะตองมี
การตอวงจรไฟฟาท่ีถูกตองเพ่ือใหมอเตอรทํางานไดอยางปลอดภัย วงจรการควบคุมมอเตอร (ภาพท่ี3) จึงมี
ความสําคัญ เพราะจะตองประกอบไปดวย อุปกรณควบคุม คอนแท็คเตอร อุปกรณปองกันกระแสเกิน และอ่ืนๆ 
 การกลับทางหมุนมอเตอร 3 เฟส (ประปาไทยดอทคอม, 2554) หลักการกลับทางหมุนมอเตอรน้ันสา
มารทําไดโดยการสลับปลายสายสองในสามสายของขดลวดสเตเตอร ผลคือ การเรียงลําดับเฟสจากปกติท่ี
เรียงลําดับเฟสตามปกติ ซึ่งทําใหสนามแมเหล็กหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนเมื่อทําการสลับปลายสาย
สองในสามสายของขดลวดสเตเตอร จะทําใหการเรียงลําดับเฟสเปลี่ยนแปลงไปท่ีทิศทางของสนามแมเหล็กหมุน
จะเปลี่ยนแปลงไปดวยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เปนผลใหมอเตอรสามเฟสหมุนกลับทิศทางไดน้ันเอง การกลับ
ทางหมุนมอเตอรสามเฟส ผูท่ีใชงานตองเลือกสตารทมอเตอรหมุนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงกอน หากมีความ
ประสงคจะกลับทางหมุนมอเตอร ตองหยุดมอเตอรกอนเสมอ แลวจึงกลับทางหมุนมอเตอรหลังจากหยุดทุกครั้ง 
ท้ังน้ีเพ่ือปองกันมิใหมอเตอรเกิดการกระชากจากโหลดท่ีอาจสรางความเสียหายทางกลและกระแสสตารทสูง 
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B 

 ภาพท่ี 3 วงจรกําลัง (A) และวงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา (B) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ออกแบบและสรางเครื่องบดยอยหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบตรงท่ีใชงานไดจริง 
2. ลดพ้ืนท่ีการจัดเก็บหลอดไฟฟลูออเรสเซนตท่ีหมดสภาพตอการใชงานในคณะวิทยาศาสตร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การออกแบบ (ภาพท่ี 4A) และสรางเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรง (ภาพท่ี 4B) เริ่มจาก
การออกแบบเครื่องบดยอยจากโปรแกรมคอมพิวเตอร SolidWORK จากน้ันสรางเครื่องบดยอยตามแบบของ 
อนันต (2527, 2533) โดยการทดลองประสิทธิภาพเครื่องบดยอยไดจากการหารอยละการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
ของหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีลดลง และการหารอยละของเวลาท่ีใชในการทํางานเทียบกับเวลาทํางานในหน่ึงวัน   
ท้ังน้ีการเก็บรวบรวมขอมูลเริ่มจากการเก็บรวบรวมหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงจากหนวยงานตางๆ ภายใน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากน้ันบันทึกขอมูลปฐมภูมิ ไดแก แหลงท่ีมา จํานวน ประเภทหลอด
ฟลูออเรสเซนต และคํานวณหาปริมาตรกอนบดยอย (ภาพท่ี 4C) โดยขณะท่ีทําการบดยอยโดยเครื่องบดยอย
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงก็ทําการเก็บขอมูลเรื่องเวลาในการบดยอยของแตละสถานะ คือ บดหยาบและ
บดละเอียด เมื่อทําการบดยอยเสร็จจึงทําการคํานวณหาปริมาตรท่ีลดลง และทําการเปรียบเทียบเพ่ือหารอยละ
การเปลี่ยนแปลงท้ังปริมาตรและเวลาในการทํางาน 

 

 
ภาพท่ี 4 การออกแบบและสรางเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรง, A: การออกแบบเครื่องบดยอย,  
 B: แสดงเครื่องบดยอย, C: ภาพกอนบดยอย, D: การทํางานของเครือ่งบดยอย 

A C 

D 

A 

B 
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การทํางานของเคร่ืองบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต 
 เครื่องบดยอยหลอดไฟนี้ ใชวิธีการบดดวยลูกบดหยาบและละเอียด (ภาพที่ 4D) มีลักษณะการ
ทํางานเริ่มตนจากการบรรจุหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบตรงเขาทอบดหยาบ จากน้ันกดปุมสวิตชเพ่ือใหมอเตอร
ทํางานหมุนดานใดดานหน่ึงกอน ลูกบดหยาบจะทําการบีบ/บดหลอดไฟฟลูออเรสเซนตใหแตก สวนท่ีแตกจะตก
ลงสูถาดรองเศษแกวเบ้ืองลาง สวนหลอดไฟท่ีเหลือจะรอรอบการหมุนของลูกบดหยาบในรอบการบดตอไป เมื่อบด
หลอดไฟจนไดเศษแกวรวงลงสูถาดเบ้ืองลางหมดแลว  จึงนํากลับมาบรรจุเขาท่ีทอบดละเอียดเพ่ือลดขนาดเศษ
แกวใหมีขนาดเล็กลง โดยการทํางานจะมีลักษณะเหมือนกับการบดหยาบเพียงแตลูกบดมีลักษณะท่ีแตกตางกัน 
 หากวาการบดท้ังหยาบและละเอียดเมื่อหมุนทางใดทางหน่ึงเกิดการติดขัดระหวางการหมุนของ
มอเตอร  เครื่องสามารถกลับทางหมุนมอเตอรเพ่ือใหการบดเกิดความตอเน่ืองในระหวางทํางานและหากวาเกิด
การรับภาระเกินในระบบวงจรควบคุม มอเตอรจะตัดการทํางานเพ่ือปองกันความเสียหายของมอเตอรตนกําลัง 
อีกท้ังหากวาการติดขัดน้ัน เกินกําลังของมอเตอรท่ีจะหมุนทํางานได ตัวเครื่องยังสามารถหมุนเพลาใหบดหยาบ
หรือละเอียดดวยมือหมุน เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในทอบดท้ังสอง 
การจัดการดานความปลอดภัยกอนบดยอย 

 เน่ืองจากหลอดฟลูออเรสเซนตเปนอุปกรณสองสวางท่ีมีสวนประกอบของโลหะหนักและสารเคมีบาง
ประเภทบรรจุภายใน เชน สารปรอท สารฟลูออเรสเซนต จึงตองคํานึงถึงความปลอดภัยท่ีอาจทําใหเกิดการเปน
อันตรายตอผูทํางานและสิ่งแวดลอม การจัดการดานความปลอดภัยกอนการบดยอยไดแก การออกแบบ
เครื่องบดยอยใหเปนระบบปดมากท่ีสุดโดยการออกแบบใหทอบดท้ังสองมีขนาดใหญกวาหลอดฟลูออเรสเซนต 
ไมเกิน  1.5 เทา   มีชองทางเขาและออกของวัสดุเทาน้ัน  กําหนดใหรอบการทํางานท่ีต่ํา (65 รอบ/นาที และ 
75 รอบ/นาที) พรอมท้ังทําฝาครอบเครื่องทุกดานเพ่ือควบคุมการกระจายของฝุนนอยท่ีสุด อีกท้ังจัดพ้ืนท่ี
ทํางานในสถานท่ีปด โลง โปรง (ภาพท่ี 5A) พ้ืนเปนคอนกรีต และควบคุมอากาศภายในบริเวณทํางาน  
การจัดการดานความปลอดภัยขณะบดยอย 

 ในขณะปฏิบัติงานบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต ผูปฏิบัติงานแตงตัวอยางมิดชิด รัดกุม (ภาพท่ี 5B, C)
ไดแก สวมรองเทายางหุมขอสูงถึงเขา ชุดสวมใสดานนอกเปนแบบช้ินเดียวตั้งแตคอถึงขอเทา แขนเสื้อยาว 
มีแถบรัดขอมือและขอเทา ขากางเกงสวมเขาในรองเทายาง สวมถุงมือยางเปนภายในและถุงมือผาภายนอก 
สวมแวนตานิรภัย และสวมหมวกคลุมผม การปฏิบัติงานในการบดยอยใชเวลาประมาณ 30 นาทีและพัก
การทํางานไมนอยกวา 30 นาทีตอรอบการทํางาน 
 

 
ภาพท่ี 5 การจัดการดานความปลอดภัย, A: จัดพ้ืนท่ีทํางานเปนสถานท่ีปด โปรง โลง และปดคลุมเครื่องบดยอย

ทุกดาน, B: ชุดปฏิบัติงาน, C: ขณะปฏิบัติงาน 
 
การจัดการดานความปลอดภัยหลังการบดยอย 

 เมื่อดําเนินการบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตเปนท่ีเรียบรอย จัดใหมีการจัดเก็บในท่ีมิดชิดเพ่ือปองกัน
การแพรกระจายของสารเคมีและโลหะหนักท่ีอาจปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ไดแก จัดเก็บในถุงดําแบบหนาพิเศษ 
บรรจุในถังพลาสติกสีดําพรอมปดฝามิดชิด วางบนพ้ืนคอนกรีตรองพ้ืนถังพลาสติกดวยแผนไมอีกหน่ึงช้ัน จัด
วางในสถานท่ีปด โลง แหงและไมอับช้ืน (ภาพท่ี 6) 

A B C 
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ภาพท่ี 6 การจัดการดานความปลอดภัยหลังการบดยอย, A: จัดเก็บในถุงดําและถัง, B: พ้ืนคอนกรีต รองพ้ืนดวย

แผนไมกอนวางถังพลาสติก 
 

ผลการวิจัย 

ในการทดลองเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต จะใชหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีอยูในสภาพหมดการใชงาน
หรือไมสามารถใชงานไดทําการบดยอย โดยใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาดยาว (120 เซนติเมตร)และ
ขนาดคอมแพค (60 เซนติเมตร) โดยหาคาความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรกอนบดจากจํานวนของแหลงท่ีมาของ
หลอดฟลูออเรสเซนตตางๆ เทียบกับปริมาตรหลังบดละเอียด และหาคาเวลาท่ีใชในการบดหยาบและ
บดละเอียดเพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่อง โดยผลการทดสอบเปนดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 ประเภท จํานวน และปริมาตรของหลอดฟลูออเรสเซนตท้ังกอนบดและหลงับดแยกตามรายภาควิชา 

ภาควิชา 
จํานวนหลอด ปริมาตรรวม (ลบ.ซม) ปริมาตรรวม (ลบ.ซม) 

หลอดยาว หลอดสั้น หลอดยาว หลอดสั้น กอนบด หลังบด 
ชีววิทยา 165 30 101,119.59 9,192.69 110,312.28 28,655.63 
คณิตศาสตร 250 21 153,211.50 6,434.88 159,646.38 42,140.63 
ธรณีวิทยา 17 0 10,418.38 0 10,418.38 2,697.00 
คอมพิวเตอร 20 0 12,256.92 0 12,256.92 3,371.25 
ฟสิกสและวัสดุศาสตร 254 102 155,662.88 13,255.15 168,918.03 53,265.75 
สํานักงานคณะ 322 68 197,336.41 20,836.70 218,173.21 67,425 
เคมี 36 5 22,062.46 1,532.12 23,594.58 7,248.19 

รวม 1,064 226 652,068.14 69,251.60 721,319.74 204,803.44 

 
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรทําโดยการนําขอมูลปริมาตรรวมของหลอดฟลูออเรสเซนตกอนบดเปรียบเทียบกับ

ปริมาตรรวมหลังบดละเอียด (ตารางท่ี 1) ทําใหทราบถึงปริมาตรหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีเปลี่ยนแปลงเมื่อทําการบดยอย
แบบละเอียด โดยภาควิชาชีววิทยามีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 165 หลอด และหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ
คอมแพคจํานวน 30 หลอด คิดปริมาตรรวมกอนบดได เทากับ 110,312.28 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อทําการบด
ยอยแบบละเอียดแลวทําใหเหลือปริมาตร เทากับ 28,655.625 ลูกบาศกเซนติเมตร มีปริมาตรเปลี่ยนแปลง
ลดลง เทากับ 81,656.655ลูกบาศกเซนติเมตร หรือลดลง 74.02% 

ภาควิชาคณิตศาสตร  มีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 250 หลอด และหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบคอมแพคจํานวน 21 หลอด คิดปริมาตรรวมกอนบดได เทากับ 159,646.38 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อทําการบด
ยอยแบบละเอียดแลวทําใหเหลือปริมาตร เทากับ 42,140.625 ลูกบาศกเซนติเมตร มีปริมาตรเปลี่ยนแปลง
ลดลง เทากับ 117,505.755 ลูกบาศกเซนติเมตร หรือลดลง 73.60% 
 ภาควิชาธรณีวิทยา มีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 17 หลอด และหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ
คอมแพคจํานวน 0 หลอด คิดปริมาตรรวมกอนบดได เทากับ 10,418.38 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อทําการบด
ยอยแบบละเอียดแลวทําใหเหลือปริมาตร เทากับ 2,697.00 ลูกบาศกเซนติเมตร มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงลดลง
เทากับ 7,721.38 ลูกบาศกเซนติเมตร หรือลดลง 74.11% 
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ภาควิชาคอมพิวเตอร มีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 20 หลอด และหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบคอมแพคจํานวน 0 หลอด คิดปริมาตรรวมกอนบดได เทากับ 12,256.92 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อทําการบด
ยอยแบบละเอียดแลวทําใหเหลือปริมาตร เทากับ 3,371.25 ลูกบาศกเซนติเมตร มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงลดลง
เทากับ 8,885.67 ลูกบาศกเซนติเมตร หรือลดลง 72.49% 

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร มีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 254 หลอด และหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบคอมแพคจํานวน 102 หลอด คิดปริมาตรรวมกอนบดไดเทากับ 168,918.03 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อทํา
การบดยอยแบบละเอียดแลวทําใหเหลือปริมาตร เทากับ 53,265.75 ลูกบาศกเซนติเมตร มีปริมาตร
เปลี่ยนแปลงลดลง เทากับ 115,652.28 ลูกบาศกเซนติเมตร หรือลดลง 68.46% 

สํานักงานคณะวิทยาศาสตร มีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 322 หลอด และหลอด
ฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพคจํานวน 68 หลอด คิดปริมาตรรวมกอนบดได เทากับ 218,173.21ลูกบาศก
เซนติเมตร เมื่อทําการบดยอยแบบละเอียดแลวทําใหเหลือปริมาตร เทากับ 67,425 ลูกบาศกเซนติเมตร มี
ปริมาตรเปลี่ยนแปลงลดลง เทากับ 150,748.21 ลูกบาศกเซนติเมตร หรือลดลง 69.1% 

ภาควิชาเคมีมีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 36 หลอด และหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ
คอมแพคจํานวน 15 หลอด คิดปริมาตรรวมกอนบดได เทากับ 23,294.58 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อทําการบด
ยอยแบบละเอียดแลวทําใหเหลือปริมาตร เทากับ 7,248.19 ลูกบาศกเซนติเมตร มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงลดลง
เทากับ 16,346.16 ลูกบาศกเซนติเมตร หรือลดลง 69.28% 

หากคิดจํานวนรวมทุกหนวยงานแลว จะมีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 1,064 หลอด และ
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพคจํานวน 226 หลอด คิดปริมาตรรวมกอนบดได เทากับ 721,319.74 
ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อทําการบดยอยแบบละเอียดแลวทําใหเหลือปริมาตร เทากับ 204,803.44 ลูกบาศก
เซนตเิมตร มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงลดลง เทากับ 516,516.3 ลูกบาศกเซนติเมตร หรือลดลง 71.61% 
 
ตารางท่ี 2 จํานวน และเวลาในการบดหลอดฟลูออเรสเซนตแยกตามรายภาควิชา 

ภาควิชา 
จํานวนหลอด

รวม 
เวลาในการบด
หยาบ (นาที) 

เวลาในการ
บดละเอียด (นาที) 

เวลาเฉลี่ยบดหยาบ 
(นาที/หลอด) 

เวลาเฉลี่ยบดละเอียด
(นาที/หลอด) 

ชีววิทยา 195 232 252 1.19 1.29 
คณิตศาสตร 271 238 366 0.87 1.35 
ธรณีวิทยา 17 24 20 1.41 1.17 
คอมพิวเตอร 20 18 27 0.9 1.35 
ฟสิกสฯ 356 307 573 0.86 1.68 
สํานักงานคณะ 390 433 666 1.11 1.71 
เคมี 41 41 72 1.0 1.75 

รวม 1,290 1,293 1,976 1.05 1.47 

 
การหาประสิทธิภาพเครื่องบดยอยทําไดจากการนําขอมูลจํานวนหลอดเปรียบเทียบกับเวลาในการบด

หยาบและบดละเอียด (ตารางท่ี2)  ทําใหทราบถึงเวลาท่ีใชบดหยาบและบดละเอียดหลอดฟลูออเรสเซนตท้ัง
แบบยาวและแบบคอมแพค โดยภาควิชาชีวะวิทยาใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 
165 หลอด เทากับ 203 นาที ใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 228 นาที และใชเวลาในการบดหยาบหลอด
ฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพคจํานวน 30 หลอด เทากับ 29 นาที ใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 25 นาที หาก
คิดเวลาท่ีใชในการบดหยาบท้ังหลอดยาวและหลอดคอมแพคจะมีเวลารวมเทากับ 232 นาที และใชเวลารวม
ในการบดละเอียด เทากับ 252 นาที เฉลี่ยเวลาในการบดหยาบเทากับ 1.19 นาที/หลอด และเฉลี่ยเวลาใน
การบดละเอียดเทากับ 1.29 นาที/หลอด  

ภาควิชาคณิตศาสตร ใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 250 หลอด เทากับ 
218 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียด เทากับ 350 นาที และใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ
คอมแพคจํานวน 21 หลอด เทากับ 20 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียด เทากับ 16 นาที หากคิดเวลาท่ีใชใน
การบดหยาบท้ังหลอดยาวและหลอดคอมแพคจะมีเวลารวมเทากับ 271 นาที และใชเวลารวมในการบดละเอียด

68  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 62 - 71  อรรคเดช ผูอยูสุข 

เทากับ 370 นาที เฉลี่ยเวลาในการบดหยาบเทากับ0.80นาที/หลอด และเฉลี่ยเวลาในการบดละเอียดเทากับ 
1.36 นาที/หลอด 

 ภาควิชาธรณวิีทยา ใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 17 หลอด เทากับ 24 นาที 
โดยใชเวลาในการบดละเอียด เทากับ 20 นาที และใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพค
จํานวน 0 หลอด เทากับ 0 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 0 นาที หากคิดเวลาท่ีใชในการบดหยาบ
ท้ังหลอดยาวและหลอดคอมแพคจะมีเวลารวมเทากับ 24 นาที และใชเวลารวมในการบดละเอียดเทากับ 20 นาที 
เฉลี่ยเวลาในการบดหยาบ เทากับ 1.41 นาที/หลอด และเฉลี่ยเวลาในการบดละเอียด เทากับ 1.18 นาที/หลอด 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร ใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 20 หลอด เทากับ 
18 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียด เทากับ 27 นาที และใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ
คอมแพคจํานวน 0 หลอด เทากับ 0 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 0 นาที หากคิดเวลาท่ีใชใน
การบดหยาบท้ังหลอดยาวและหลอดคอมแพคจะมีเวลารวมเทากับ 18 นาที และใชเวลารวมในการบดละเอียด
เทากับ 27 นาที เฉลี่ยเวลาในการบดหยาบเทากับ0.9นาที/หลอด และเฉลี่ยเวลาในการบดละเอียด เทากับ 
1.35 นาที/หลอด 

 ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร ใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 254 หลอด 
เทากับ178 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 396 นาที และใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบคอมแพคจํานวน 102 หลอด เทากับ 129 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 204 นาที หากคิด
เวลาท่ีใชในการบดหยาบท้ังหลอดยาวและหลอดคอมแพคจะมีเวลารวมเทากับ 307 นาที และใชเวลารวมใน
การบดละเอียดเทากับ 600นาที เฉลี่ยเวลาในการบดหยาบเทากับ0.86นาที/หลอด และเฉลี่ยเวลาใน
การบดละเอียดเทากับ 1.68นาที/หลอด 
 สํานักงานคณะวิทยาศาสตร ใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 322 หลอด 
เทากับ 382 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 598 นาที และใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบคอมแพคจํานวน 68 หลอด เทากับ 51 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 68 นาที หากคิดเวลาท่ี
ใชในการบดหยาบท้ังหลอดยาวและหลอดคอมแพคจะมีเวลารวมเทากับ 433 นาที และใชเวลารวมในการบดละเอียด
เทากับ 666 นาที เฉลี่ยเวลาในการบดหยาบเทากับ 1.11นาที/หลอด และเฉลี่ยเวลาในการบดละเอียดเทากับ 
1.71 นาที/หลอด 

 ภาควิชาเคม ีใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบยาวจํานวน 36 หลอด เทากับ 34 นาที 
โดยใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 65 นาที และใชเวลาในการบดหยาบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพค
จํานวน 5 หลอด เทากับ 7 นาที โดยใชเวลาในการบดละเอียดเทากับ 7 นาที หากคิดเวลาท่ีใชในการบดหยาบ
ท้ังหลอดยาวและหลอดคอมแพคจะมีเวลารวมเทากับ 41 นาที และใชเวลารวมในการบดละเอียดเทากับ 72 นาที 
เฉลี่ยเวลาในการบดหยาบเทากับ 1นาที/หลอด และเฉลี่ยเวลาในการบดละเอียดเทากับ 1.75นาที/หลอด 

ขอมูลประสิทธิภาพเครื่องบดยอยเมื่อเทียบกับเวลาเฉลี่ยรวม จะพบวาเวลาเฉลี่ยในการบดหยาบ
ท้ังหมดจะเทากับ 1.05นาที/หลอด และเวลาเฉลี่ยในการบดละเอียดท้ังหมดจะเทากับ 1.47นาที/หลอด หากวา
ในหน่ึงวันทํางานมีเวลาทํางานเทากับ 480นาที เครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงเครื่องน้ีจะมี
ความสามารถในการบดยอยแบบหยาบไดประมาณ 457 หลอดตอวัน และสามารถบดละเอียดไดประมาณ 326
หลอดตอวัน 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาและการทดสอบเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรง ซึ่งใชหลอดฟลูออเรส
เซนตขนาดความยาว 120 เซนติเมตร และความยาว 60 เซนติเมตร เปนวัสดุทดสอบ ตัวแปรท่ีศึกษาใน
งานวิจัยน้ี ไดแก ปริมาตรหลอดฟลูออเรสเซนตหลังบดละเอียดเมื่อเทียบกับปริมาตรกอนบดมีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงเปนเทาใด และประสิทธิภาพเครื่องบดยอยมีกําลังการผลิตเปนเทาใดเมื่อเทียบกับเวลา
ทํางานในหน่ึงวัน สรุปผลไดดังน้ี 
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การออกแบบและสรางเคร่ืองบดยอยหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบตรง 

 ปริมาตรหลอดฟลูออเรสเซนตหลังบดละเอียด เมื่อผานการบดท่ีไดกําลังงานจากมอเตอรขนาด 400 
วัตต ขนาดความเร็วรอบเริ่มตนท่ี 1,410 รอบตอนาที ผานชุดเฟองทดในอัตราทดเทากับ 30:1ปรับลด
ความเร็วรอบในการบดละเอียดเหลือท่ี 75 รอบตอนาที มีความสามารถบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตจาก
ปริมาตรกอนบดรวมท่ี 721,319.74 ลูกบาศกเซนตติเมตร มาอยูท่ี 204,803.44 ลูกบาศกเซนติเมตร ทําให
ปริมาตรลดลงถึง 516,516.3 เซนตติเมตร หรือ 71.61 เปอรเซ็นต น้ันหมายความวาจากเดิมท่ีตองใชพ้ืนท่ี
จัดเก็บหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีไมไดใชงาน 100 เปอรเซ็นต เมื่อผานการบดยอยแบบละเอียดดวยเครื่องบดยอย
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงแลวจะใชพ้ืนท่ีจัดเก็บหลอดฟลูออเรสเซนตไมเกิน 30 เปอรเซ็นต 

ระยะเวลาในการบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบหยาบ จะใชเวลาระหวาง 0.87 – 1.41 นาที/
หลอด และระยะเวลาในการบดยอยแบบละเอียด จะใชเวลาระหวาง 1.17 – 1.75 นาที/หลอด เมื่อคิดเวลา
เฉลี่ยในการบดหยาบท้ังหมดจะเทากับ 1.05 นาที/หลอด และเวลาเฉลี่ยในการบดละเอียดท้ังหมดจะเทากับ 
1.47 นาที/หลอด หากวาในหน่ึงวันทํางานมีเวลาทํางานเทากับ  480นาที  เครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบตรงเครื่องน้ีจะมีความสามารถในการบดยอยแบบหยาบไดประมาณ 457 หลอดตอวัน และสามารถ
บดละเอียดไดประมาณ 326 หลอดตอวัน  

ท้ังน้ีผลการทดลองท่ีไดจากงานวิจัยฉบับน้ีมีขอแตกตางจากงานวิจัยของสมศักดิ์ และคณะ (2552) ท่ี
ไดศึกษาเรื่องเครื่องกําจัดหลอดฟลูออเรสเซนตระบบปด มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งพบวาเครื่องกําจัดหลอด
ฟลอูอเรสเซนตระบบปดดังกลาวน้ันมีจุดเดน คือใชงานงายและสามารถเปลี่ยนถังบรรจุได โดยตัวชุดบดยอย
อาจมีการใชงานนาน มีการเปลี่ยนเฉพาะถังซึ่งราคาถูก มีอัตราการบดยอยอยูท่ี 4-6 หลอดตอนาที ขณะท่ีมีจุด
ดอยคือจะตองนําข้ัวหลอดอลูมิเนียมออกกอนท่ีจะทําการบดยอย ขณะท่ีชัยฤกษ และคณะ (2554) ได
ทําการศึกษาเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตดวยการควบคุมการแพรกระจายของสารปรอท ผลการศึกษา
พบวาสามารถบดหลอดไฟขนาด 18 และ 36 วัตต ไดนาทีละ 7-9 หลอด มีความละเอียดขนาดไมเกิน 1 
ตารางเซนติเมตร และสามารถลดการรั่วไหลของสารปรอทสูช้ันบรรยากาศไมเกิน 0.001  มิลลิกรัมตอลิตร 
โดยมีถังพลาสติกขนาด 230 ลิตร เปนถังบรรจุ และมีลอเข็นสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาระบบสงกําลังเปนแบบชุดเฟองหรือชุดโซสงกําลังเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การทํางาน 

2. ควรมีการวิเคราะหความเปนไปไดเชิงอุตสาหกรรมทางเศรษฐศาสตร 
3. ควรมีการวิจัยตอยอดเศษแกวท่ีผานการบดยอยเพ่ือประโยชนทางดานสิ่งแวดลอม 
 

สรุป 

จากการออกแบบและสรางพรอมท้ังทดลองเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรง พบวา เครื่อง
สามารถบดยอยไดจริงท้ังแบบบดหยาบและบดละเอียด มีการใชชุดเฟองทดเพ่ือลดรอบการทํางานเพ่ือใหเกิดฝุน
นอยท่ีสุด พรอมท้ังออกแบบและสรางเครื่องบดยอยใหมีฝาครอบเครื่องทุกดาน สามารถกลับทิศทางการหมุนลูกบด
ได ชุดควบคุมระบบไฟฟามีอุปกรณปองกันการรับภาระเกิน (Overload) ทําใหปริมาตรหลอดฟลูออเรสเซนต
ลดลงจากเดิมถึง 71.61 เปอรเซ็นต อันเปนผลใหลดพ้ืนท่ีจัดเก็บหลอดฟลูออเรสเซนตเหลือเพียง 1 ใน 3 เทาน้ัน 
สําหรับประสิทธิภาพเครื่องบดยอยมีความสามารถในการบดยอยไดถึงวันละ 457 และ 326 หลอดตอวัน 
ตอการบดหยาบและการบดละเอียดตามลําดับ  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีไดสนับสนุนทุนวิจัยประจําป 2561 ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณี ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร ภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีสนับสนุนวัสดุเพ่ือการทดสอบ และ
ขอขอบคุณภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตรที่สนับสนุนสถานที่ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรเพื่อ
การออกแบบและจัดสรางพรอมท้ังวัสดุเพ่ือการทดสอบ 
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เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตนทุนต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี  
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Low Cost Option for Plant Tissue Culture of Dendrobium crystallinum 
 

วสันต แสงอินทร1* นิภาพร ยลสวัสดิ์1 จันทรา ดีมาก1 และ กัญจนา แซเตยีว1 

Vasan Sang-In1*, Nipaporn Yonsawad1, Jantra Dimak1 and Kanjana Saetiew1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระหวางการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐานและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
พืชตนทุนต่ํา เพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี (Dendrobium crystallinum) การทดลองประกอบดวย
ข้ันตอนการฆาเช้ือ และการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ โดยใชสูตรอาหารเลี้ยงเน้ือเยื่อ 4 สูตร แบงเปน 
5 วิธีการ โดยการทดสอบประสิทธิภาพการฆาเช้ือเปนการเปรียบเทียบระหวางการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้า 
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางน้ิว นาน 20 นาที และหมอน่ึงในครัวเรือนนาน 60 
นาที พบวากระบวนการการฆาเช้ือท้ัง 2 วิธีการ ไมพบการปนเปอน  สวนข้ันตอนการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อแบบมาตรฐานโดยปฏิบัติงานภายในตูปลอดเช้ือ และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ําในกลอง
อเนกประสงค พบวาการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในตูปลอดเช้ือไมพบการปนเปอนในทุกข้ันตอน ขณะท่ี
การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในกลองอเนกประสงคมีการปนเปอนในข้ันตอนการเพาะเมล็ดและการ
เปลี่ยนอาหารคิดเปน 35.83 และ 16.66% ตามลําดับ โดยสูตรอาหารตนทุนต่ําท่ีเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อมากท่ีสุดคือ สูตรปุย 16-16-16 ความเขมขน 1 กรัมตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลัง 5 มิลลิลิตรตอลิตร 
นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอลิตร 
และนํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร สําหรับตนทุนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานมีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 270,000 
บาท ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุนต่ํามีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 2,400 บาท ดังน้ันระบบการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ํา จึงเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร และผูท่ีสนใจนําไปประยุกตในระดับครัวเรือน แตยังไมมี
ความเหมาะสมในการผลิตกลาไมในเชิงพาณิชย 
คําสําคัญ: กลวยไม สูตรอาหารประยุกต ปุย การฆาเช้ือ การปนเปอน 
 

Abstract 
The research was conducted to compare standard plant tissue culture and low cost 

option plant tissue culture for Dendrobium crystallinum propagation in vitro. The experiment 
comsisted sterilization method and implementation technique. The explants were cultured on 4 
media in 5 treatments. To study on the sterilization method efficicency, the contamination 
caused by using autoclave (121 ºC, 15 psi, 20 min) and steam pot for 60 min were compared. 
The result revealed that all sterilization methods were of free-contamination. The 
implementation techniques of working in laminar air flow (standard method) and plastic box 
showed that free-contamination appeared in laminar air flow method. When the seeding culture 
and subculture in plastic box showed contamination of 35.83 and 16.66%, respectively. The 
most approiate low cost medium was 1 g/l fertilizer 16-16-16 supplemented 5 ml/l energy drink, 
150 ml/l coconut water, 50 g/l potato, 100 g/l banana, 2 g/l activated charcoal, and 20 g/l 
sucrose. The cost of standard plant tissue culture was 270,000 baht, whereas low cost option 
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plant tissue culture was only 2,400 baht. This low cost option for plant tissue culture could be a 
choice for farmers and personal use, but not be an applopiate technique for commercial level. 
Keywords: orchid, modified medium, fertilizer, sterilization, contamination 
 

บทนํา 
กลวยไมเปนพืชอยูในวงศ Orchidaceae มีความหลากหลายของชนิดพันธุมากกวา 35,000 ชนิด 

(Kaewduangt and Reamkatog, 2011) ในประเทศไทยมีการสํารวจกลวยไมพบวามี 177 สกุล ประมาณ 
1,125 ชนิด (จติราพรรณ, 2536) ปจจุบันสถานการณจํานวนกลวยไมในปาลดลงเปนจํานวนมาก เน่ืองจากมีการ
นํากลวยไมปาออกมาขายเปนจํานวนมาก ดังน้ันการขยายพันธุเพ่ือการอนุรักษพันธุกลวยไมปาเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญ โดยกลวยไมสามารถขยายพันธุไดท้ังแบบไมอาศัยเพศ เชน การแยกหนอ การชําลําลูกกลวย เปน
ตน และแบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ด แตเมล็ดกลวยไมไมมีอาหารสะสมภายในเมล็ด การงอกในธรรมชาติ
ตองอาศัยเช้ือราไมคอรไรซา (สมปอง, 2539; สลิล, 2549) ในปจจุบันการเพาะเมล็ดกลวยไมจึงใชเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชในการผลิตตนกลา อยางไรก็ตามเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชมีการใชสารสังเคราะห 
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณท่ีมีราคาสูง บางรายการตองนําเขาจากตางประเทศ จึงเปนเทคโนโลยีท่ียังไม
แพรหลายตอเกษตรกรและผูท่ีมีความสนใจเทาท่ีควร (พงศยุทธ และคณะ, 2551) ดังน้ันการหาสารประกอบ 
วัสดุ อุปกรณ ท่ีมีราคาถูกและหางายตามทองตลาด เพ่ือนํามาทดแทนระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชในปจจุบัน 
จะเปนการลดตนทุนและสามารถสงเสริมใหแกเกษตรกร หรือผู ท่ีมีความสนใจแตยังขาดงบประมาณได 
(ปวีนันทร และ รักชนก, 2559) ตลอดจนยังสามารถนําความรูท่ีไดจากงานวิจัยไปสงเสริมการอนุรักษพันธุ
กลวยไม การทดลองน้ีจึงทําการศึกษาเพ่ือหาสารเคมี และสิ่งทดแทนเพ่ือลดตนทุนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
กลวยไมเอ้ืองสายสามสี (Dendrodium crystallinum) ตั้งแตระบบการเตรียมอาหารถึงการปฏิบัติงาน
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพ่ือการผลิตกลวยไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการฆาเช้ืออาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา 
4. เพ่ือเปรียบเทียบราคาระหวางการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การทดลองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสีเปนการทดลองเพ่ือ
เปรียบเทียบระหวางระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐาน และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชท่ีใชวัสดุ 
อุปกรณ และสารเคมีท่ีหางายตามทองตลาด มีการดําเนินงานวิจัยดังตอไปน้ี 
1. การฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณ และอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 
 ทําการฆาเช้ือวัสดุ อุปกรณ และอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพ่ือทําการเปรียบเทียบ 2 ระบบ ไดแก 
การฆาเช้ือโดยใชหมอแรงดันไอนํ้า (ยี่หอ Hirayama model HVE-50) ท่ี 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 
ปอนดตอตารางน้ิว นาน 20 นาที (ชุดควบคุม) และการฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึงในครัวเรือน (ยี่หอจระเขขนาด 44 
น้ิว) นาน 60 นาที (ตารางท่ี 1) 
2. การเตรียมอาหาร และการฆาเชื้ออาหาร 
 ทําการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระหวางอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐาน กับอาหารเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชท่ีใชปุยสูตรตางๆ ท่ีหาไดตามทองตลาด เมื่อเตรียมอาหารเสร็จจึงนํามาฆาเช้ือโดยวิธีตางๆ ดังตอไปน้ี 

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชแบบมาตรฐาน 
1) อาหารสูตร Vacin and Went (Vacin and Went, 1949) (VW) ดัดแปลงโดยเพ่ิม นํ้ามะพราว 

150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 
กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใชหมอแรงดันไอนํ้า (ชุดควบคุม) 

 73 
 



เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชตนทุนตํ่าเพื่อการขยายพันธุเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) 

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชตนทุนตํ่า 
1) อาหารสูตร VW ดัดแปลงโดยเพ่ิม นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร 

กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใช
หมอน่ึงในครัวเรือน 

2)  ปุยไขมุกตราเรือไวก้ิงสูตร 16-16-16 1 กรัมตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลังตรากระทิงแดง  
5 มิลลิลิตรตอลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผง
ถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึงในครัวเรือน 

3)  ปุยเกล็ดตราทวินเฟอรตี้สูตร 30-20-10 1 กรัมตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลังตรากระทิงแดง  
5 มิลลิลิตรตอลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผง
ถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึงในครัวเรือน 

4)  ปุยนํ้าตราอัลฟาโอเมกา 5 มิลลิลิตรตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลงัตรากระทิงแดง 5 มิลลิลิตรตอ
ลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอ
ลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร ฆาเช้ือโดยใชหมอน่ึงในครัวเรือน 
 ทุกสูตรอาหารปรบัคาความเปนกรดดางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 1 นอรมอล หรือไฮโดรคลอริก
เขมขน 1 นอรมอล ใหไดคาประมาณ 5.5-5.7 บรรจุอาหารท่ีทําการละลายวุนแลวในขวดแกวชนิดใส (ตารางท่ี 1) 
3. การปฏิบัติงานดานเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 

ทําการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชภายในตูปลอดเช้ือ (ยี่หอ 
ESCO SCV-4A1) (ชุดควบคุม) และการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชภายในกลองอเนกประสงค  
(ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 รูปแบบการทดลองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี 
การทดลอง การฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณ 

และอาหารเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืช 

การเตรียมอาหาร การปฏิบตั ิ
เพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อ 

สูตรอาหาร การประยุกตสูตรอาหาร 

วิธีการที่ 1 
(ชุด

ควบคุม) 

ฆาเชื้อโดยใชหมอแรงดันไอ
น้ํา ที่ 121 องศาเซลเซียส 
ความดัน 15 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว นาน 20 นาที 

 
 

VW 

น้ํามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝร่ัง 50 
กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 
2 กรัมตอลิตร น้ําตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัม

ตอลิตร 

 
ทําภายใน 
ตูปลอดเชื้อ 

วิธีการที่ 2  
 
 
 

ฆาเชื้อโดยใชหมอนึ่งใน
ครัวเรือนนาน 60 นาที 

 

 
 
 
 

ทําภายในกลอง
อเนกประสงค 

วิธีการที่ 3 ปุยไขมุกตราเรือ
ไวกิ้งสูตร 16-16-
16 1 กรัมตอลิตร 

เคร่ืองด่ืมชูกําลังตรากระทิงแดง 5 มิลลิลิตรตอ
ลิตร น้ํามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝร่ัง 
50 กรัมตอลิตร กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผง
ถาน 2 กรัมตอลิตร น้ําตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 

กรัมตอลิตร 
วิธีการที่ 4 ปุยเกล็ดตราทวิน

เฟอรต้ีสูตร 30-
20-10 1 กรัมตอ

ลิตร 
วิธีการที่ 5 ปุยน้ําตราอัลฟาโอ

เมกา 
5 มิลลิลิตรตอลิตร 

 
4. การฆาเชื้อฝกกลวยไม และการเพาะเลี้ยงเมล็ดกลวยไม  

การทดลองครั้งน้ีใชเมล็ดกลวยไมเอ้ืองสายสามสี (Dendrodium crystallinum) เปนช้ินสวนเริ่มตน 
ทําการฆาเช้ือโดยนําฝกกลวยไมมาตัดแตงแลวทําความสะอาดดวยนํ้าสบูลางออกจนหมดฟองประมาณ 3 ครั้ง 
ฆาเช้ือฝกดวยการจุมแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต แลวเผาไฟ 3 ครั้ง ทําการผาฝกกลวยไมตามความยาวของฝก
แลวนําเมล็ดออกมาใสในนํ้าท่ีผานการฆาเช้ือแลวปริมาตร 100 มิลลิลิตร ทําการดูดสารละลายเมล็ดกลวยไม
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทําการตรวจนับจํานวนเมล็ดกลวยไมภายใตกลองจุลทรรศน เพ่ือหาคาเฉลี่ยจํานวนเริ่มตน
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ของเมล็ดกลวยไม ทําการเพาะเลี้ยงเมล็ดกลวยไมโดยทําใหเกิดสภาพแขวนลอยของเมล็ดกลวยไม จากน้ันดูด
ของเหลวสารละลายปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปลอยสารละลายบนอาหารตามการทดลองท่ีไดวางแผนไว 
5. สภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

เลี้ยงภายในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงดวยหลอด 
cool white นาน 16 ช่ัวโมงตอวัน 
6. การบันทึกผลการทดลอง 
 อัตราการปนเปอน 

- การปนเปอนของอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ บันทึกหลังจากอาหารไดรับการฆาเช้ือแลวเก็บไวนาน 30 วัน 
ตรวจสอบปริมาณการปนเปอน นําจํานวนท่ีนับไดมาคํานวณอัตราการปนเปอน บันทึกหนวยเปนเปอรเซ็นต 

- การปนเปอนจากข้ันตอนการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (การเปลี่ยนอาหาร) บันทึกหลังจาก
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ นาน 30 วัน ตรวจสอบปริมาณการปนเปอน นําจํานวนท่ีนับไดมาคํานวณอัตราการ
ปนเปอน บันทึกหนวยเปนเปอรเซ็นต 
 อัตราการงอกของเมล็ดกลวยไม 
 ทําการบันทึกผลการทดลองหลังจากทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนเวลา 30 วัน โดยการตรวจสอบ
อัตราการงอกของเมล็ดภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ นําจํานวนท่ีนับไดมาคํานวณอัตราการงอก บันทึก
หนวยเปนเปอรเซ็นต 

การเจริญเติบโตของตนกลวยไม 
ทําการบันทึกความสูงของกลวยไมจากบริเวณสวนโคนตนถึงบริเวณปลายยอด จํานวนใบของกลวยไม 

โดยนับจํานวนใบตอหน่ึงลําลูกกลวย จํานวนลําลูกกลวย และจํานวนรากท่ีเจริญเติบโตข้ึนมา 
7. การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหขอมูล 

วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) มี 5 วิธีการ วิธีการละ 3 ซ้ํา ซ้ํา
ละ 10 ขวด วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิธี analysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ 
Duncan’s new multiple test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 
ผลการวิจัย 

1. การฆาเชื้ออาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนตํ่า 
การเปรียบเทียบระหวางการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้า อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดัน 15 ปอนด

ตอตารางน้ิว นาน 20 นาที และหมอน่ึงในครัวเรือนนาน 60 นาที นําอาหารท้ัง 5 วิธีการ วิธีการละ 30 ขวด มา
วางพักไวภายในหองปฏิบัติการ พบวาเมื่อผานไป 30 วัน อาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อท่ีผานการฆาเช้ือท้ัง 2 วิธีการ
ไมมีการปนเปอน (ตารางท่ี 2) ดังน้ันการฆาเช้ือโดยใชไอนํ้ารอนตอเน่ืองเปนเวลานาน 60 นาที สามารถทําการฆาเช้ือได 
เชนเดียวกับการฆาเช้ือดวยไอนํ้ารอนภายใตสภาวะแรงดัน 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการปนเปอนของอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อท่ีผานการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้า และหมอน่ึง

ในครัวเรือน หลังผานไป 30 วัน 
 

การทดลอง 
สูตรอาหาร การฆาเชื้อ การปนเปอนของอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

จํานวน (ขวด) % การปนเปอน 
วิธีการที่ 1 (ชุดควบคุม) VW หมอแรงดันไอน้ํา 0 0 

วิธีการที่ 2 VW หมอนึ่งในครัวเรือน 0 0 
วิธีการที่ 3 ปุยสูตร 16-16-16 (ตราเรือไวกิ้ง) หมอนึ่งในครัวเรือน 0 0 
วิธีการที่ 4 ปุยสูตร 30-20-10 (ตราทวินเฟอรต้ี) หมอนึ่งในครัวเรือน 0 0 
วิธีการที่ 5 ปุยน้ํา (ตราอัลฟาโอเมกา) หมอนึ่งในครัวเรือน 0 0 

จํานวนขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเริ่มตนเทากับ 30 ขวดตอวิธีการ 

 

 

 75 
 



เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชตนทุนตํ่าเพื่อการขยายพันธุเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) 

2. การปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนตํ่า 
การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐาน โดยปฏิบัติงาน

ภายในตูปลอดเช้ือ และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ํา โดยปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงค พบวา ใน
ข้ันตอนการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเมล็ดกลวยไมภายในตูปลอดเช้ือ และภายในกลองอเนกประสงค ทุกวิธีการมี
จํานวนขวดเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อจํานวน 30 ขวด เมื่อผานไป 30 วัน พบการปนเปอน 0, 11, 9, 11 และ 12 ขวด 
ตามลําดับ คิดเปน 0, 36.66, 30.00, 36.66 และ 40.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในข้ันตอนการเพาะเมล็ดทุกวิธีการท่ี
ปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงคมีจํานวน 120 ขวด พบการปนเปอน 43 ขวด คิดเปน 35.83 เปอรเซ็นต 

ข้ันตอนการเปลี่ยนอาหารเมื่อตนกลากลวยไมอายุ 60 วัน การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงภายในตูปลอดเช้ือ 
และภายในกลองอเนกประสงค ทุกวิธีการมีจํานวนขวดเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อจํานวน 30 ขวดเมื่อผานไป 30 วัน พบ
การปนเปอน 0, 7, 5, 5 และ 3 ขวด ตามลําดับ คิดเปน 0, 23.33, 16.66, 16.66 และ 10.00 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ในข้ันตอนการเปลี่ยนอาหารทุกวิธีการท่ีปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงคมีจํานวน 120 ขวด พบ
การปนเปอน 20 ขวด คิดเปน 16.66 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 3) 

การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในตูปลอดเช้ือไมมีการปนเปอนในทุกข้ันตอน สวนการปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในกลองอเนกประสงคในทุกข้ันตอนมีการปนเปอน สงผลใหเสียตนกลากลวยไมไปในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นการปฏิบัติงานภายในตูปลอดเชื้อสามารถควบคุมอัตราการปนเปอนไดดีกวาการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในกลองอเนกประสงค 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการปนเปอนจากการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระหวางภายในตูปลอดเช้ือ และกลอง

อเนกประสงคในข้ันตอนตางๆ หลังผานไป 30 วัน 

การทดลอง 
(จํานวนขวดเริ่มตน) (ขวด) 

ปฏิบตัิการ 
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

การปนเปอนจากการปฏิบัติการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ 
ขั้นตอนการเพาะเมล็ด  ขั้นตอนการเปลี่ยนอาหาร 

จํานวน (ขวด) %การปนเปอน จํานวน (ขวด) %การปนเปอน 
วิธีการที่ 1 (ชุดควบคุม) (30) ตูปลอดเชื้อ 0 0.00 0 0.00 

วิธีการที่ 2(30) กลองอเนกประสงค 11 36.66 7 23.33 
วิธีการที่ 3(30) กลองอเนกประสงค 9 30.00 5 16.66 
วิธีการที่ 4(30) กลองอเนกประสงค 11 36.66 5 16.66 
วิธีการที่ 5(30) กลองอเนกประสงค 12 40.00 3 10.00 

ผลวิธีการที่ 2 –5 (120) กลองอเนกประสงค 43 35.83 20 16.66 

 
3. สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือระหวางแบบมาตรฐานและแบบตนทุนตํ่าตอการพัฒนาของกลวยไม 

การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานและแบบลดตนทุน เพ่ือเพาะ
เมล็ดกลวยไมเอ้ืองสายสามสีพบวา เมื่อเมล็ดกลวยไมอายุ 30 วัน ทุกวิธีการสามารถชักนําใหเมล็ดกลวยไมเกิด
การงอกได โดยไมแตกตางกันทางสถิติ วิธีการท่ี 1 ถึงวิธีการท่ี 5 มีอัตราการงอก 45.45, 52.80, 50.51, 50.18 
และ 48.90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อตนกลามีอายุ 30-90 วัน ตนกลากลวยไมทุกวิธีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ตนออนมีการเติบโตในระยะแรกเปนโปรโตคอรม ท่ีบริเวณสวนฐานโปรโตคอรมมีไรซอยดจํานวนมากท่ีพัฒนาข้ึน
เพ่ือการยึดเกาะผิวหนาของอาหารและการหาอาหารในชวงอายุ 30 วัน จากน้ันเมื่อโปรโตคอรมอายุมากข้ึน มี
การสรางอวัยวะตางๆ ข้ึนมา ไดแกลําลูกกลวย ใบ และรากเพ่ือพัฒนาเปนตนกลาในชวงอายุ 60-90 วัน อยางไร
ก็ตามเมื่อตนกลาอายุ 120 วัน พบวาอาหารสูตร VW (วิธีการท่ี 1 และ 2) และ อาหารจากปุยตราไวก้ิงสูตร 16-
16-16 (วิธีการท่ี 3) มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนกลากลวยไมวิธีการท่ี 1 สงผลใหตนกลากลวยไม
มีการพัฒนาดานความสงู จํานวนใบ และจํานวนราก มากท่ีสุดคือ 0.77 เซนตเิมตร, 3.68 ใบตอลําลูกกลวย และ 
10.24 ราก ตามลําดับ ผลของจํานวนลําลูกกลวยในทุกวิธีการพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ ขณะท่ีตนกลาท่ี
เลี้ยงบนอาหารท่ีทําจากปุยเกล็ด (วิธีการท่ี 4) และปุยนํ้า (วิธีการท่ี 5) ตนกลากลวยไมแสดงอาการชะงักการ
เจริญเติบโตในชวงอายุ 90 วัน และแสดงอาการตายในอายุ 120 วัน (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 1) 
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยการพัฒนาของตนกลากลวยไมเอ้ืองสายสามสีในชวงอายุตางๆ 

การทดลอง 

คาเฉลี่ยการพัฒนา (±SE)1/ 

อัตราการงอก 
(เปอรเซ็นต) 

30 วัน 

ความสูง 
(เซนติเมตร) 

จํานวนใบ 
(ใบตอลําลูกกลวย) 

จํานวนลําลูกกลวย 
(ลําลูกกลวย) 

จํานวนราก 
(ราก) 

120 วัน 
วิธีการที่ 1 45.45±1.29 0.77±0.02a 3.68±0.10a 5.06±0.39 10.24±0.14a 
วิธีการที ่2 52.80±2.07 0.59±0.00c 3.22±0.03b 5.50±0.43   7.48±0.28b 
วิธีการที ่3 50.51±6.88 0.71±0.00b 2.93±0.06c 4.83±0.16   5.59±0.10c 
วิธีการที ่4 50.18±1.17     
วิธีการที ่5 48.90±0.33     

F-test ns ** ** ns ** 
1/
คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวต้ังแสดงถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 

เปอรเซ็นต โดยวิธี Duncan’s new multiple test, ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ   ** มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 
การทดลอง 

การพัฒนาของตนกลวยไม 
30 วัน 120 วัน 

 
 
วิธีการที่ 1 

   
 
 

วิธีการที่ 2 

   
 
 

วิธีการที่ 3 

   
 
 

วิธีการที่ 4 

   
 
 

วิธีการที่ 5 

   
ภาพท่ี 1 การพัฒนาของตนกลวยไมเอ้ืองสายสามสีในชวงอายุตางๆ 
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เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชตนทุนตํ่าเพื่อการขยายพันธุเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) 

4. ตนทุนการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือแบบมาตรฐานและแบบตนทุนตํ่า 
การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบราคาระหวางระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐาน และการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อพืชแบบทุนต่ําท่ีใชวัสดุ อุปกรณ และสารเคมีท่ีหางายตามทองตลาดพบวา ตนทุนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
แบบมาตรฐานมีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 270,000 บาท ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุนต่ํามีตนทุนการ
จัดซื้อวัสดุ 2,400 บาท เมื่อพิจารณาตนทุนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐาน และแบบทุนต่ําพบวา 
อาหารสูตร VW ประยุกตโดยใสวัสดุธรรมชาตใินอาหาร ปริมาณ 1 ลิตร มีตนทุนในการทํา 91.01 บาท ในขณะ
ท่ีอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุนต่ําเปนอาหารท่ีใชสารปุยเคมีมาทดแทนธาตุอาหารหลัก รวมกับการใช
เครื่องดื่มชูกําลังมาเปนแหลงวิตามินใหแกพืช และการใสวัสดุธรรมชาติปริมาณ 1 ลิตร วิธีการท่ี 3, วิธีการท่ี 4 
และวิธีการท่ี 5 มีราคา 31.05, 32.01 และ 31.46 บาท ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) ดังน้ันตนทุนในการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อแบบทุนต่ําสามารถทําใหผูปฏิบัติงานประหยัดตนทุนได 
 
ตารางท่ี 5 ตนทุนสารเคมีและวัสดุท่ีใชการทดลองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี 

 
รายการ ราคา (บาท) 

วิธีการ 
มาตรฐาน

1 
ตนทุนต่ํา 

ราคาตอชุด ราคาตอลิตร 2 3 4 5 
VW (50 L) 3,000 60 60 60 - - - 
ปุยสูตร 16-16-16 ตราเรือไวกิ้ง (3 kg) 120 0.04 - - 0.04 - - 
ปุยสูตร 30-20-10 ตราทวินเฟอรต้ี (100 g) 100 1 - - - 1 - 
ปุยน้ําตราอัลฟาโอเมกา (1 L) 90 0.45 - - - - 0.45 
เคร่ืองด่ืมชูกําลังตรากระทิงแดง (150 ml) 10 0.006 - - 0.006 0.006 0.006 
มะพราว (~300 ml) 25 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
มันฝร่ัง (1 kg) 28 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
กลวยหอม (1 หวี~20 ผล)(1 ผลหนัก ~40 g) 30 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 
ผงถาน (1 kg) 700 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
น้ําตาล (1 kg) 22 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
วุน (500 g) 720 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 
หมอแรงดันไอน้ํา (HirayamaHVE-50) 210,000 - 210,000 - - - - 
หมอนึ่งในครัวเรือน (จระเข 44 นิ้ว) 1,800 - - 1,800 1,800 1,800 1,800 
ตูปลอดเชื้อ (ESCO SCV-4A1) 60,000 - 60,000 - - - - 
กลองอเนกประสงค (55x70x48) 600 - - 600 600 600 600 
รวมตนทุนอาหารเพาะเล้ียง (ตอลิตร)   91.01 91.01 31.05 32.01 31.46 
รวมตนทุนดานวัสดุ   270,000 2,400 2,400 2,400 2,400 
รวมตนทุน   270,091 2,491 2,431 2,432 2,431 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเพ่ือทําการเปรียบเทียบระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ํา
ดวยการใชวัสดุ อุปกรณท่ีหาไดตามทองตลาด โดยใชหมอน่ึงในครัวเรือนมาทดแทนหมอแรงดันไอนํ้า ใชกลอง
อเนกประสงคมาทดแทนตูปลอดเช้ือ และสารเคมีทดแทนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อในปจจุบัน โดยใชปุยเคมีเปน
แหลงธาตุอาหารแกพืช รวมกับการใชเครื่องดื่มชูกําลังเปนแหลงวิตามินแกพืช พบวาเมื่อเมล็ดอายุ 30 วัน เมล็ด
ในทุกการทดลองพัฒนาเปนโปรโตคอรม โดยไมแตกตางกันทางสถิติ มีอัตราการงอกท่ี 45.45-52.80 เปอรเซ็นต 
เมล็ดกลวยไมตองการธาตุอาหารพืชเพียงเล็กนอยก็สามารถพัฒนาใหเกิดการงอกได (Dressler, 1993)ตลอดจน
การฆาเช้ือดวยหมอน่ึงในครัวเรือนสงผลใหธาตุอาหารพืชไมเสียสภาพ ทําใหพืชสามารถใชประโยชนไดมาก 
เน่ืองจากการฆาเช้ือดวยหมอน่ึงในครัวเรือนเปนการทําลายเช้ือโดยใชไอนํ้ารอน เปนระยะเวลานานและตอเน่ือง 
ในขณะท่ีการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้าเปนการฆาเช้ือโดยใชไอนํ้ารอนท่ีสภาวะความรอนมากกวาจุดเดือดภายใต
สภาพแรงดันสูง สงผลใหธาตุอาหารบางสวนเสื่อมสภาพไป สอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกริช และคณะ (2554) ท่ีได
ทดลองใชหมอน่ึงในครัวเรือนมาทําการฆาเช้ืออาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเอ้ืองพราว พบวาตนเอ้ืองพราวมีการเจริญเติบโตดี
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ท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการฆาเช้ือดวยหมอแรงดันไอนํ้า เมื่อโปรโตคอรมมีอายุมากข้ึนในทุกวิธีการทดลอง 
ตนกลามีการสรางอวัยวะตางๆ ไดแก ลําลูกกลวย ใบ และราก ในชวงอายุ 60-90 วัน อยางไรก็ตามเมื่อตนกลา
อายุ 120 วัน ตนกลากลวยไมท่ีเลี้ยงบนอาหารสูตร VW ชุดควบคุม, อาหารสูตร VW แบบลดตนทุน และอาหาร
จากปุยไขมุกสูตร 16-16-16 แบบลดตนทุน มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีตนกลากลวยไม
ท่ีเลี้ยงอยูบนอาหารจากปุยเกล็ดสูตร 30-20-10 และปุยนํ้า แสดงอาการชะงักการเจริญเติบโตและตายคิดเปน 100 
เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาสูตรอาหารดังกลาวไมเหมาะตอการเจริญเติบโตของกลวยไมเอ้ืองสายสามสี ดังน้ันสูตร
อาหารท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตตนกลากลวยไมคือสูตรอาหาร VW และอาหารจากปุยไขมุกสูตร 16-16-16 
เพราะฉะน้ันปุยสูตรเสมอสามารถนํามาทดแทนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อสูตร VW ได สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Kaewduangt and Reamkatog (2011) พบวาการใชปุยสูตรเสมอมาทําเปนอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกลวยไม 
สามารถชักนําใหเมล็ดกลวยไมงอกและพัฒนาเปนตนกลาได 

การฆาเชื้อวัสดุ อุปกรณ และอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปรียบเทียบระหวางการฆาเชื้อดวย
หมอแรงดันไอนํ้า และการฆาเช้ือดวยหมอน่ึงในครัวเรือน พบวาเมื่อระยะเวลา 30 วัน วัสดุ อุปกรณ และอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชในทุกการทดลองไมมีการปนเปอน ดังน้ันการใชหมอน่ึงในครัวเรือนสามารถเปนอุปกรณ
ทดแทนหมอแรงดันไอนํ้าเพ่ือใชฆาเช้ือไดสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกริช และคณะ (2554) พบวาอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ผานการฆาเชื้อดวยหมอนึ่งในครัวเรือนสามารถทําใหอาหารอยูในสภาพปลอดเชื้อได 
ดังน้ันหมอน่ึงในครัวเรือนสามารถนํามาทดแทนการฆาเช้ืออาหารโดยการใชหมอแรงดันไอนํ้าได 

การปฏิบัติงานดานการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชภายในตูปลอดเช้ือ และภายในกลองอเนกประสงควิธีการท่ี 2
ถึงวิธีการท่ี 5 เมื่อผานไป 30 วัน ในข้ันตอนการเพาะเมลด็ พบการปนเปอนคิดเปน 0, 36.66, 30.00, 36.66 และ 
40.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในข้ันตอนเปลี่ยนอาหาร พบการปนเปอน 0, 23.33, 16.66, 16.66 และ 10.00
เปอรเซ็นต ตามลําดับในข้ันตอนการเพาะเมล็ดทุกวิธีการท่ีปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงคพบการปนเปอน
คิดเปน 35.83 เปอรเซ็นต สวนในข้ันตอนการเปลี่ยนอาหารทุกวิธีการท่ีปฏิบัติงานภายในกลองอเนกประสงคพบ
การปนเปอนคิดเปน 16.66 เปอรเซ็นต ดังนั้นการปฏิบัติเพาะเลี ้ยงเนื้อเยื ่อภายในตูปลอดเชื้อสามารถ
ปองกันการปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อภายในกลองอเนกประสงค มี
การปนเปอนสงผลใหสูญเสียตนกลากลวยไม ดังน้ันหากตองการใหข้ันตอนการยายเน้ือเยื่อในแตละครั้งมีการ
ปนเปอนนอยลง ควรทําการประยุกตวัสดุหรืออุปกรณท่ีใชทดแทนตูปลอดเช้ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การ
ติดตั้งแหลงกําเนิดแสงยูวีเพ่ือใชในการฆาเช้ือกอนปฏิบัติงาน หรืออุปกรณในการชวยสรางลมสะอาด เชน เครื่อง
กรองอากาศ เปนตน อยางไรก็ตามงานวิจัยของ ปวีนันทร และ รักชนก (2559) ไดใหขอเสนอแนะเรื่องของ
บริเวณปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อวา หากผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจในหลักการ และคิดดัดแปลงสภาพพ้ืนท่ีให
มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชได ก็จะสามารถประสบความสําเร็จไดโดยไมตองมีตูปลอดเช้ือ 

เมื่อพิจารณาเรื่องของราคาอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐานและแบบตนทุนต่ําพบวา สูตรอาหาร
VW ท่ีดัดแปลงโดยใสสารธรรมชาติมีราคาตอลิตรท่ี 91.01 บาท สวนอาหารท่ีใชปุยเคมีมีราคาตอลิตรท่ี 30-32 บาท
สวนตนทุนดานวัสดุพบวา การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานตองใชทุนในการจัดหาวัสดุราคา 270,000 บาท 
ในขณะท่ีการหาวัสดุมาทดแทนงานดานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไมวาจะเปนหมอนึ่งในครัวเรือนที่นํามาทดแทน
หมอแรงดันไอนํ้า หรือการใชกลองอเนกประสงคมาทดแทนตูปลอดเช้ือ ใชทุนในการจัดหาวัสดุราคา 2,400 บาท 
 สามารถนําความรูท่ีไดไปใหความรูแกผูท่ีมีความสนใจแตยังขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือเปนอีกหน่ึง
ทางเลือกแกเกษตรกรหรือผูท่ีมีความสนใจท่ีจะนําไปประยุกตใช อยางไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุน
ต่ํายังไมมีความเหมาะสมในการผลิตตนกลาในเชิงพาณิชย เน่ืองจากมีการปนเปอนในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

สรุปผลการวิจยั 
 การเปรียบเทียบระหวางการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชแบบมาตรฐานและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุน
ต่ําเพ่ือการขยายพันธุเอ้ืองสายสามสี จากการทดลอง พบวาการฆาเช้ือดวยหมอน่ึงในครัวเรือนนาน 60 นาที 
สามารถนํามาทดแทนการฆาเช้ือดวยหมอน่ึงแรงดันได สวนอาหารเพาะเลี้ยงจากปุยไขมุกสูตร 16-16-16 1 กรัม
ตอลิตร รวมกับเครื่องดื่มชูกําลัง 5 มิลลิลิตรตอลิตร นํ้ามะพราว 150 มิลลิลิตรตอลิตร มันฝรั่ง 50 กรัมตอลิตร 
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เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชตนทุนตํ่าเพื่อการขยายพันธุเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) 

กลวยหอม 100 กรัมตอลิตร ผงถาน 2 กรัมตอลิตร นํ้าตาล 20 กรัมตอลิตร วุน 8 กรัมตอลิตร สามารถนํามา
ประยุกตใชเพ่ือทดแทนอาหารสูตร VW ในการผลิตกลาตนกลวยไมได แตในการปฏิบัติงานภายในกลอง
อเนกประสงคมีการปนเปอนในข้ันตอนการเพาะเมล็ดและการเปลี่ยนอาหารคิดเปน 35.83% และ 16.66% 
ตามลําดับ ตนทุนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบมาตรฐานมีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 270,000 บาท ในขณะท่ีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแบบทุนต่ํามีตนทุนการจัดซื้อวัสดุ 2,400 บาท ตนทุนดานอาหารเพาะเลี้ยงแบบมาตรฐานอยูท่ี 
91 บาท ขณะท่ีตนทุนดานอาหารเพาะเลี้ยงแบบทุนต่ําอยูท่ี 32 บาท ดังน้ันการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชตนทุนต่ํา 
จึงเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร และผูท่ีสนใจนําไปประยุกตในระดับครัวเรือนได ยังไมมีความเหมาะสมในการ
ผลิตกลาไมในเชิงพาณิชย 
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การวิเคราะหกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืชดวยวิธีแกสโครมาโทกราฟ- 
เฟลมไอออไนเซชัน 

The Analysis of Fatty Acids in Whole Grains by Gas Chromatography-
Flame Ionization Detection 

 
ศักดิ์ชัยบดี ปนศรีทอง1* พิมพพิมล พฤกษภัทรานนต1 และ วัชระ แกวสุวรรณ1 

Sakchaibordee Pinsrithong1*, Pimpimon Phukpattaranont1 and WatcharaKaewsuwan1 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับน้ีไดแสดงวิธีการสกัดกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืช แลวนําไปเตรียมอนุพันธของกรดไขมัน
ในรูปของเมทิลเอสเทอรดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันกับเมทานอล ดวยกระบวนการเตรียม
อนุพันธ 2 ข้ันตอน ใชตัวเรงปฏิกิริยาตางกัน คือ ดางแกและกรดแกตามลําดับ จากการทดลองพบวา เวลาท่ี
เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาแตละข้ันตอน คือ 20 นาที ในการสกัดกรดไขมันออกจากเมล็ดธัญพืชเพ่ือวิเคราะห
หาสัดสวนกรดไขมันจะทําการเติมสารละลายกรดลอรกิความเขมขน 1 mg/mL ซึ่งเปนสารละลายอางอิงภายใน
ตั้งแตกระบวนการสกัด เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการสกัดและการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน ใน
การทดลองน้ี พบวา รอยละโดยมวลของการเกิดปฏิกิริยาเปนเมทิลลอเรตอยูท่ี 96.38 และเมื่อใชสภาวะท่ี
เหมาะสมของเครื่องแกสโครมาโทกราฟรวมกับตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน พบวา สามารถแยกเมทิลเอสเทอร
มาตรฐานท้ัง 20 สารประกอบและเมทิลลอเรตโดยใหพีคท่ีสมมาตรและมีคาการแยกท่ีดี คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสัมพัทธของรีเทนชันไทมจากการวิเคราะหซ้ําในวันเดียวกัน (n = 6) และระหวางวัน (n = 12) อยู
ในชวง 0.04 – 0.28 และ 0.06 – 0.47 ตามลําดับ การวิเคราะหรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันในเมล็ด
ธัญพืชท้ังหมด 5 ชนิด ดวยเครื่อง GC-FID พบวา สามารถแยกชนิดกรดไขมันท่ีสนใจไดชัดเจน สามารถคํานวณ
รอยละโดยมวลและรอยละองคประกอบของกรดไขมันแตละชนิดไดงาย ซึ่งรอยละโดยมวลรวมของกรดไขมันใน
เมล็ดธัญพืชท่ีตรวจพบใน เมล็ดแมงลัก เมล็ดงาดํา เมล็ดขาวโพด เมล็ดถ่ัวเขียว และเมล็ดถ่ัวลิสง คือ 14.44, 
45.10, 1.89, 1.12และ38.91ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ชนิดกรดไขมนั GC-FID เมล็ดธัญพืช การสกัด 
 

Abstract 
 This research work describes extraction and determination of fatty acids from whole 
grains. A combination of strong basic-catalyzed and strong acid-catalyzed transesterification of 
fatty acids to Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) was carried out. In the determination of fatty acid 
profiles of whole grains, 1 mg/mL lauric acid, an internal reference standard, was added during 
extraction process to determine extraction and transesterification efficiency. The optimum 
reaction time for each step of transesterification was 20 minutes, which gave the mass 
percentage of 96.38% Methyl laurate. All 20 standard FAMEs and methyl laurate were separated 
satisfactorily with symmetrical peaks and high plate counts based on separation conditions of 
the gas chromatograph-flame ionization detection (GC-FID). The %RSD of retention time from the 
repeated analysis on intraday (n = 6) and interday (n = 12) were in the range of 0.04 - 0.28 and 
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0.06 - 0.47, respectively. The values were calculated as the total masspercentage and 
composition of fatty acids 5 whole grains, namely, basil seeds, poppy seeds, corn seeds, 
mungbean and peanut seeds were found at 14.44, 45.10, 1.89, 1.12 and 38.91% respectively. 
Keywords:  fatty acid profile, GC-FID, whole grains, extraction 
 

บทนํา 
 กรดไขมันเปนสารประกอบทางเคมีในอาหารท่ีมีความจําเปนตอรางกาย โดยกรดไขมันท่ีมีการบริโภค
สวนใหญจะไดมาจากเมล็ดธัญพืช โดยในเมล็ดธัญพืชแตละชนิด แตละสายพันธุ จะมีสัดสวนกรดไขมัน (Fatty 
acidprofile) ตอนํ้าหนักที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงตองมีวิธีการที่เหมาะสมในการทดสอบหาสัดสวน
กรดไขมัน (Kuhntet al. 2012, Vicente et al. 2015) เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือเลือกใชสําหรับ
การบริโภค การผลิตทางอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เปนตน โดยเทคนิคท่ีไดรับความนิยมในการทดสอบ
กรดไขมัน คือ เทคนิคแกสโครมาโทกราฟรวมกับตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน (Gas chromatography-
Flame ionization detection, GC-FID) เน่ืองจากเปนเครื่องมือทดสอบท่ีสามารถวิเคราะหสารผสมและมีความไวสูง
ในการทดสอบสารประกอบไฮโดรคารบอนและออกซิเจน (Kamatou and Viljoen,2017;แมน และคณะ, 2555) 
โดยศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนสถาบันบริการท่ีมีการทดสอบชนิดของกรดไขมัน
จากตัวอยางท่ีผานการสกัดออกมาเปนนํ้ามันแลว โดยทางผูทดสอบจะเตรียมอนุพันธของกรดไขมันในรูปของ
เมทิลเอสเทอรของตัวอยางนํ้ามันท่ีสงทดสอบ แลววิเคราะหดวยเครื่อง GC-FID แลวรายงานปริมาณสัดสวนกรดไขมัน
ท่ีตรวจพบแตละชนิดโดยดูจากคาเปอรเซ็นตพ้ืนท่ีใตกราฟ ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงไดศึกษาเพ่ือขยายบริการและ
สรางวิธีการทดสอบตั้งแตการสกัดกรดไขมันในตัวอยางเมล็ดธัญพืช โดยไดสุมเลือกเมล็ดธัญพืชท่ีมีการบริโภคใน
ชีวิตประจําวันของคนไทย ท่ีมีการวางจําหนายตามรานคาหรือหางสรรพสินคาในเชิงพาณิชยและยังมีรายงาน
เปอรเซ็นตกรดไขมันรวมท่ีแตกตางกัน 5 ชนิดในการศึกษาการสกัดกรดไขมัน ไดแก เมล็ดแมงลัก เมล็ดงาดํา 
เมลด็ขาวโพด เมลด็ถ่ัวเขียว และเมล็ดถ่ัวลิสง เปนตน แลวนํานํ้ามันท่ีไดมาทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน 
(Transesterification reaction) กับเมทานอลเพ่ือเปลี่ยนจากกรดไขมัน ใหอยูในรูปอนุพันธของกรดไขมันเมทิลเอสเทอร 
(Fatty acid methyl ester, FAME) เพ่ือลดจุดเดือด ทําใหงายตอการวิเคราะหดวยเครื่อง GC-FID จากน้ันสกัด
เมทิลเอสเทอรท่ีสนใจออกจากตัวอยาง ดวยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย (Liquid-liquid extraction, 
LLE) แลวนําสวนสกัดไดไประเหยตัวทําละลายออก กอนนําไปทดสอบดวยเครื่อง GC-FID โดยใชสภาวะ
การทดสอบท่ีเหมาะสมแลวคํานวณผลของสัญญาณท่ีไดเทียบกับสารละลายอางอิง ซึ่งงานวิจัยน้ีไดคํานวณเปน
รอยละโดยมวลดวยสมการคํานวณท่ีสรางข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการการสกัด การเตรียมอนุพันธและสภาวะการตรวจวัดดวย GC-FID 
ของกรดไขมันในเมล็ดธัญพืช 

 2. เพ่ือแสดงวิธีการสกัด การเตรียมอนุพันธ วิเคราะห และคํานวณรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมัน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ตัวอยางเมล็ดธัญพืช: ท่ีใชในการศึกษาจํานวน 5 ชนิด ไดแก เมล็ดแมงลัก เมล็ดถ่ัวเขียว เมล็ดงาดํา เมล็ด
ขาวโพด ถูกสุมเลือกซื้อมาจากหางสรรพสินคาและเมล็ดถ่ัวลิสงซื้อจากตลาดสด ท้ังหมดเปนตัวอยางเมล็ดธัญพืช
แบบแหงท่ีวางจําหนายในจังหวัดสงขลา 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย: การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันกับเมทานอลเพ่ือเปลี่ยนกรดไขมันเปน
เมทิลเอสเทอร ใช Thermoreactor รุน TR 320 Spectroquant และการวิเคราะหปริมาณรอยละโดยมวล
เมทิลเอสเทอรของกรดไขมันดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟรวมกับตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน (GC-FID) 
ยี่หอ Hewlett Packard รุน 6890 โดยสภาวะการทดสอบท่ีเหมาะสมในการแยกของสารประกอบท่ีสนใจ 
แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 สภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมัน 
เครื่องแกสโครมาโทกราฟ ตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน 

อุณหภูมิหัวฉีด 290 ºC อุณหภูมิตัวตรวจวัด 300 ºC 
สัดสวนสารเขาคอลัมน Splitless @ 0.5 min อัตราไหลแกสเชื้อเพลิง (H2) 30 mL/min 
อัตราไหลแกสพา (He) 1.0 mL/min อัตราไหลแกสออกซิแดนซ (Air zero) 300 mL/min 
อุณหภูมิตูอบ
  

เร่ิมตน 140 ºC คงที่ 5 min เพิ่มขึน้ 10 
ºC/min จนได 210 ºC คงที ่5 min เพิม่ขึ้น 
20 ºC/min จนได 250 ºC คงที่ 8 min 

อัตราไหลแกส Make up(N2) 25 mL/min 

ชนิดคอลัมน VARIAN cat.no. CP9080: Select Biodiesel for FAME  (Length 30 m, I.D 0.32 mm,  
Film thickness 0.25 µm) 

 
3. สารเคมีท่ีใช ตัวทําละลาย คือ Heptane (HPLC grade)Chloroform (HPLC grade) Methanol (HPLC 
grade) Petroleum Ether (AR grade)Potassium hydroxide (KOH) 85%  ซื้อจาก RCI Labscan 
(Bangkok, Thailand) Hydrochloric acid (Conc. HCl) 37% ซื้อจาก Merck (Darmstadt, Germany), 
สารละลายอางอิงภายใน 2 สารประกอบ ไดแก สารละลายอางอิง 1 คือ กรดลอรกิ (C12:0) สารละลายอางอิง 2 
คือ Methyl heptadecanoate (C17:0 ME) สารมาตรฐานผสมเมทิลเอสเทอรจํานวน 20 สารประกอบ ซึ่ง
ประกอบดวยสารมาตรฐานเมทิลเอสเทอร ไดแก 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), Methyl laurate (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) ท้ังหมดซื้อจาก 
Sigma–Aldrich (Steinheim, Germany)   
4. ขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง 

 4.1) การเตรียมสารทําปฏิกิริยาและสารละลายอางอิง 
 สารทําปฏิกิริยา: รีเอเจนตผสมท่ี 1 คือ 0.5 M KOH ใน Methanol เตรียมโดยการบด KOH ใหมี
ขนาดเลก็ลงดวยครกบดขนาดเล็กแลวช่ังนํ้าหนัก KOH 0.825g จากน้ันละลายและปรับปริมาตรดวย Methanol 
ใหไดปริมาตร 25 mL รีเอเจนตผสมท่ี 2 คือ HCl : Methanol (4 : 1, v/v)สารละลายอางอิง 1: สารละลาย
กรดลอริก ความเขมขน 1 mg/mL ใน Heptane เปนสารละลายอางอิงเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการสกัด 
การเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของกรดไขมันเปนเมทิลเอสเทอรและการคํานวณรอยละโดยมวลของ
กรดไขมัน สารละลายอางอิง 2: สารละลาย Methyl heptadecanoate, C17:0 ME ความเขมขน  
10 mg/mL ใน Heptane ใชกรณีศึกษาหาเวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมอนุพันธของกรดไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร 
โดยท้ังสารละลายอางอิง 1 และ 2 เขยาดวย Vortex mixer เปนเวลา 1 นาทีทุกครั้ง และเตรียมสารละลาย
อางอิงใหมทุกวันกอนใชงาน  
 4.2) ศึกษาหาเวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมอนุพันธของกรดไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร 
 การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันจะใชกรดลอริกเปนตัวแทนของกรดไขมันท้ังหมด โดยข้ันตอน
การทําปฏิกิริยาดัดแปลงจากวิธีของ Jham และคณะ (Jham et al., 1982) ท่ีไดศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมดวย
การตรวจสอบจากสัญญาณพีคกรดไขมันท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละชวงเวลาท่ีเตรียมอนุพันธ บทความวิจัยน้ีจะศึกษา
เพ่ิมเติมในการหาเวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมอนุพันธของกรดไขมันโดยหาจากปริมาณรอยละของผลผลิต  
กรดไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอรที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาที่ศึกษา โดยดัดแปลงวิธีการคํานวณมาจาก
การทดสอบปริมาณเมทิลเอสเทอรในตัวอยางนํ้ามันไบโอดีเซลตามมาตรฐานยุโรป เลขมาตรฐาน EN 14103 
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(European Standard NormeEuropeenneEuropaische Norm, 2003) โดยใชกรดลอริก (C12:0) เปน
ตัวแทนของชนิดกรดไขมันในตัวอยางหลังผานการสกัดออกจากเมล็ดธัญพืชเปนตัวอยางนํ้ามัน แลวหาคารอยละ
ของผลผลิต (Percent yield) ของเมทิลลอเรต (C12:0 ME) ท่ีเกิดข้ึนหลังผานการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน 
2 ข้ันตอนกับเมทานอลท่ีเวลาตางๆ  โดยการคํานวณเทียบจากพ้ืนท่ีพีคของสัญญาณเมทิลลอเรต, C12:0 ME 
กับพ้ืนท่ีพีคของสัญญาณของสารละลายอางอิง 2 คือ สารละลาย Methyl heptadecanoate, C17:0 ME ท่ี
ทราบความเขมขนและปริมาตรท่ีแนนอน ซึ่งไดแสดงสมการการคํานวณดังสมการท่ี 1 แทนวิธีการเดิมนอกจากน้ี
ยังเพ่ิมชวงเวลาการศึกษาจากท่ีเคยมีการศึกษาไวเพ่ือใหเห็นการเกิดอนุพันธของเมทิลเอสเทอรเกิดข้ึนสูงสุด
  

 %TE =  𝐴𝐴𝐶𝐶12:0 𝑀𝑀𝑀𝑀 × 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼2 × 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼2
𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼2 × 𝑚𝑚𝐶𝐶12

 × 100%                  ……………สมการท่ี 1 

%TE =  รอยละของผลผลิต (Percent yield) 
𝐴𝐴𝐶𝐶12:0 𝑀𝑀𝑀𝑀= พ้ืนท่ีพีคของสัญญาณเมทิลลอเรต (C12:0 ME) 
𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼2 =  พ้ืนท่ีพีคของสัญญาณสารละลายอางอิง 2 (Methyl heptadecanoate, C17:0 ME) 
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼2 =  ความเขมขนสารละลายอางอิง 2: หนวย mg/mL (Methyl heptadecanoate, C17:0 ME) 
𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼2 =  ปริมาตรของสารละลายอางอิง 2: หนวย mL (Methyl heptadecanoate, C17:0 ME) 

   𝑚𝑚𝐶𝐶12      =  นํ้าหนักของกรดลอริกในหนวย mg 
 
 สําหรับวิธีการทดลอง เริ่มจากช่ังสารมาตรฐานกรดลอริกนํ้าหนัก 100 mg ในหลอดทําปฏิกิริยา 
บันทึกนํ้าหนักท่ีแนนอนดวยเครื่องช่ัง 5 ตําแหนง (ยี่หอ Mettler Toledo รุน AT261) การเตรียมอนุพันธ
ข้ันตอนแรกจะเติมรีเอเจนต 1 ของ 0.5 M KOH ใน Methanol ปริมาตร 1.0 mL ปดฝาใหสนิท แลวนําไปทํา
ปฏิกิริยาใน Thermoreactor (ยี่หอ Merck รุน Spectroquant TR 320) ท่ีอุณหภูมิ 100ºC โดยไดมีการศึกษา
หาเวลาท่ีเหมาะสมในการเกิดอนุพันธเปนเมทิลลอเรตท่ีเวลา 1,5, 10, 20, 30 และ 40 นาที เมื่อไดเวลาท่ี
เหมาะสมของการใชตัวเรงดางแลวจะคงเวลาท่ีเหมาะสมไว แลวไปศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมของตัวเรงกรดตอไป 
การเตรียมอนุพันธข้ันตอนท่ีสองจะเติมรีเอเจนต 2 ของ HCl : Methanol (4 : 1, v/v) ปริมาตร 0.4 mL ปดฝา
ใหสนิทแลวนําไปทําปฏิกิริยาใน Thermoreactor ท่ีอุณหภูมิ 100ºC โดยไดมีการศึกษาหาเวลาท่ีเหมาะสมใน
การเกิดอนุพันธเปนเมทิลลอเรตท่ีเวลา 1,5, 10, 20, 30 และ 40 นาที เชนเดียวกัน เมื่อครบเวลาท่ีกําหนดให
เปดฝาชาๆ เพ่ือลด H2 ท่ีเกิดข้ึนแลวท้ิงใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง จากน้ันเติมนํ้า DI ปริมาตร 2.0 mL และเติม 
Petroleum ether ปริมาตร 3.0 mL สําหรับสกัดเมทิลเอสเทอรท่ีเกิดข้ึน แลวนํามา Vortex mixer (ยี่หอ 
Scientific Industries รุน Vortex-genie 2)เปนเวลา1 นาทีวางไวใหแยกช้ันแลวเก็บสวนบน (Organic phase) 
ใสในขวดขนาด 20mL สกัดซ้ําอีกครั้งดวย Petroleum ether ปริมาตร 3.0 mL นําสวนท่ีสกัดไดมาระเหย
สารละลายรวมดวยแกส N2 ใหแหง จากนั้นเติมสารละลายอางอิง 2 ปริมาตร 0.5 mL เพื่อใชศึกษารอยละ
ของผลผลิตกอนนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง GC-FID 
 4.3) การสกัดและเตรียมอนุพันธของกรดไขมันในเมล็ดธัญพืช 
 ในข้ันตอนการสกัดกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืชไดดัดแปลงจากวิธีของ Kuhnt และคณะ (Kuhnt et al. 
2012) โดยการช่ังตัวอยางเมล็ดธัญพืชบดละเอียดนํ้าหนัก 500 mg ในหลอดทดลอง บันทึกนํ้าหนักท่ีแนนอนดวย
เครื่องช่ัง 5 ตําแหนง เติมตัวทําละลายสกัด CHCl3 : Methanol (3 : 2, v/v) ปริมาตร 5.0mL นําไป Vortex 
mixer เปนเวลา 2 นาที เติมสารละลายอางอิง 1 ความเขมขน 1 mg/mL ปริมาตร 0.5 mL จากน้ันเติมนํ้า DI 
ปริมาตร 2.0 mL เก็บสวนลาง (Organic phase) ใสหลอดทําปฏิกิริยาแลวระเหยตัวทําละลายใหแหงดวยแกส 
N2เมื่อตัวอยางนํ้ามันท่ีสกัดไดแหง นํามาผานกระบวนการเตรียมอนุพันธซึ่งจะดําเนินการเหมือนกับขอ 4.2
โดยเลือกใชเวลาการเตรียมอนุพันธท่ีดีท่ีสุดท่ีไดจากการศึกษาขอ 4.2 กอนเติมตัวทําละลาย Heptane 
ปริมาตร 0.5 mL แลวนําไปวิเคราะหดวยเครือ่ง GC-FID โดยในการคํานวณผลของรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมนัได
แสดงการคํานวณดังสมการท่ี 2 ซึ่งสมการการคํานวณดัดแปลงมาจากวิธีคํานวณตาม EN 14103 เชนเดียวกับ
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วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 81 - 91  ศักด์ิชัยบดี ปนศรีทอง และคณะ 

สมการท่ี 1 และในขั้นตอนการเติมสารละลายอางอิง 1 ที่ใชเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการสกัดและ
การเกิดปฏิกิร ิยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของกรดไขมันเปนเมทิลเอสเทอร สามารถวัดคาเปอรเซ็นต
ประสิทธิภาพไดโดยการเทียบสัดสวนพ้ืนท่ีพีคของสารละลายอางอิง 1 กับสารมาตรฐานเมทิลลอเรตท่ีความ
เขมขนเดียวกัน 
 

 %FA  = 𝐴𝐴 × 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼1 ×𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼1
𝐴𝐴𝐶𝐶 12:0 𝑀𝑀𝑀𝑀 × 𝑚𝑚

 × 100%                  ……………สมการท่ี 2 

%FA  =  รอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันท่ีสนใจ 
A  = พ้ืนท่ีพีคของสัญญาณของสารท่ีสนใจ (Methyl ester) 
𝐴𝐴𝐶𝐶 12:0 𝑀𝑀𝑀𝑀 =  พ้ืนท่ีพีคของสัญญาณเมทิลลอเรต (C12:0 ME) 
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼1  =  ความเขมขนสารละลายอางอิง 1: หนวย mg/mL(กรดลอรกิ, C12:0) 
𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼1  =  ปริมาตรของสารละลายอางอิง 1: หนวย mL (กรดลอรกิ, C12:0) 

   𝑚𝑚R          = นํ้าหนักของตัวอยางในหนวย mg 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาการวิเคราะหตัวอยางสกัดกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืชแลวทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
กับเมทานอลท่ีมากเกินพอโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาดางและกรดกอนตรวจวัดดวยเครื่อง GC-FID ผลการวิจัยแสดง
ขอมูลดังน้ี 
1. สภาวะท่ีเหมาะสมและความจําเพาะเจาะจงของสารมาตรฐานผสมท้ัง 21 สารประกอบ 
 จากการเลือกใชคอลัมนชนิด Select Biodiesel for FAME    (Length 30 m, I.D 0.32 mm, film 
thickness 0.25 µm ในการวิเคราะหจากการศึกษาหาสภาวะการแยกท่ีเหมาะสมและใชเวลาการวิเคราะหไมนาน
เกินไป ดังตารางท่ี 1 โดยใชระยะเวลาในการวิเคราะห (Run time) 27 นาที ใชปริมาตรในการฉีดครั้งละ 
1 ไมโครลิตร ผลการแยกสารละลายมาตรฐานผสมของ Fatty acid methyl ester ท้ัง 21 สารประกอบ ให
โครมาโทแกรมจากการทดสอบดวยเครื่อง GC-FID ดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 โครมาโทแกรมจากการทดสอบสารมาตรฐานดวยสภาวะท่ีเหมาะสม 
 

 ประสิทธิภาพการแยกของ Fatty acid methyl ester มาตรฐานท้ัง 21 สารประกอบ แสดงดังตารางท่ี 2 
สภาวะท่ีใชสามารถแยกพีคของ Fatty acid methyl ester ท้ังหมดออกจากกันไดอยางชัดเจน และใหคา 
%RSD ของรีเทนชันไทมของสารท้ัง 21 สารประกอบ จากการวิเคราะหซ้ําในวันเดียวกัน (n = 6) อยูในชวง 
0.04 – 0.28 และระหวางวัน (n = 12) อยูในชวง 0.06–0.47 และให Peak characteristic แสดงพีค 
Symmetry มีคาสมมาตรอยูในชวง 0.95–1.31 สําหรับจํานวน Plate แสดงประสิทธิภาพของคอลัมนตอ      
การแยกเมทิลเอสเทอรอยูในชวง 99,499–1,579,292 plates 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะสําคัญของโครมาโทแกรม 
สารประกอบเมทิลเอสเทอร  ประสิทธิภาพการแยก 

รีเทนชันไทม (นาที)           ชื่อสารประกอบ ชื่อยอ  Symmetry Plate  
3.797 Caprylic acid methyl ester C8:0(ME)  1.05 99,499 
4.401 Nonanoic acid methyl ester C9:0(ME)  0.98 104,265 
5.337 Capric acid methyl ester C10:0(ME)  0.96 125,817 
6.548 Undecanoic acid methyl ester C11:0(ME)  1.04 176,690 
7.903 Methyl laurate C12:0(ME)  1.02 275,853 
9.241 Tridecanoic acid methyl ester C13:0(ME)  1.06 425,751 
10.508 Myristic acid methyl ester C14:0(ME)  1.01 579,118 
11.668 Pentadecanoic acid methyl ester C15:0(ME)  1.1 807,834 
12.808 Palmitic acid methyl ester C16:0(ME)  0.99 724,482 
13.113 Palmitoleicacid methyl ester C16:1(ME)  1.31 777,626 
14.015 Heptadecanoic acidmethyl ester C17:0(ME)  1.04 773,806 
15.465 Stearic acid methyl ester C18:0(ME)  1.03 567,160 
15.812 Oleic acid methyl ester C18:1(ME)  1.24 527,338 
16.606 Linoleic acidmethyl ester C18:2(ME)  1.28 520,712 
17.727 Linolenic acid methyl ester C18:3(ME)  0.95 945,249 
18.634 Arachidic acid methyl ester C20:0(ME)  0.99 1,463,852 
18.879 Eicosenoic acid methyl ester C20:1(ME)  1.19 1,574,242 
20.912 Behenic acid methyl ester C22:0(ME)  1.10 1,579,292 
21.185 Erucic acid methyl ester C22:1(ME)  1.12 1,491,252 
23.630 Lignoceric acid methyl ester C24:0(ME)  1.09 1,007,296 
24.028 Selacholeic acid methyl ester C24:1(ME)  1.06 981,621 

 
2. เวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมอนุพันธของกรดไขมัน 
 จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมอนุพันธของกรดไขมันโดยใชกรดลอริกเปน
ตัวแทนในการศึกษาเพื่อดูปจจัยของเวลาตอการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันทั้ง 2 ขั้นตอน เพื่อให
การเตรียมอนุพันธของกรดไขมันเกิดข้ึนสูงสุด โดยข้ันตอนแรกใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยาศึกษาชวงเวลาตั้งแต 
1 ถึง 40 นาที ผลการศึกษาแสดงดังภาพท่ี 2A เวลาท่ีเหมาะสม คือ 20 นาที ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเมทิลเอสเทอรท่ี
เกิดข้ึนคอนขางคงท่ีและข้ันตอนท่ีสอง  ใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา ศึกษาชวงเวลาตั้งแต 1 ถึง 40 นาที
ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 2B ใหเวลาที่เหมาะสม คือ 20 นาที ซึ่งเปนชวงเวลาที่เมทิลเอสเทอรที่เกิดขึ้น
คอนขางคงท่ีเชนเดียวกัน 
 

  

ภาพท่ี 2 เวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมอนุพันธของกรดไขมัน, A: รอยละของผลผลิต (ดาง),  
   B: รอยละของผลผลิต (กรด) 
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3. ผลประสิทธิภาพการสกัดและการเตรียมอนุพันธของกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืช 
 ในการตรวจสอบผลของประสทิธิภาพการสกัดและการเตรียมอนุพันธของกรดไขมันในเมล็ดธัญพืช โดย
การเทียบเปนเปอรเซน็ตสัดสวนพ้ืนท่ีพีคของกรดลอริกท่ีผานการสกัดจากตัวอยางเมล็ดธัญพืชท้ัง 5 ชนิดแลวถูก
เตรียมเปนอนุพันธของเมทิลลอเรตกับสารมาตรฐานเมทิลลอเรตท่ีความเขมขนเดียวกัน ผลเปอรเซ็นตท่ีไดจาก
การสกัดและการเตรยีมอนุพันธ (n = 2) แสดงดังรูปท่ี 3 เทากับ 85.5 ± 2.7, 70.9 ± 1.0,  81.4 ±6.3, 87.3  
± 3.3 และ 75.1 ± 2.6 ของเมล็ดแมงลัก เมล็ดงาดํา เมล็ดขาวโพด เมล็ดถ่ัวเขียว และเมล็ดถ่ัวลิสง ตามลําดับ 

 

 
ภาพท่ี 3 เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการสกัดและการเตรียมอนุพันธ 
 
4. ผลการวิเคราะหรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืช 
 ผลการวิเคราะหของตัวอยางเมล็ดธัญพืชท้ัง 5 ชนิดท่ีใชในการศึกษา ไดแก เมลด็แมงลัก เมลด็งาดํา 
เมล็ดขาวโพด เมล็ดถ่ัวเขียว และเมล็ดถ่ัวลิสง แสดงตัวอยางของโครมาโทแกรมของชนิดกรดไขมันท่ีตรวจพบใน
ตัวอยางเมล็ดแมงลัก ดังรูปท่ี 4 และเมื่อใชสมการท่ี 2 ในการคํานวณรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันตอ
นํ้าหนักเมล็ดธัญพืชท้ัง 5 ชนิดท่ีใชในการศึกษา ผลการวิเคราะหท่ีไดแสดงผลขอมูลดังตารางท่ี 3 โดยผลท่ีได
แสดงรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันตอนํ้าหนักตัวอยางและแสดงคาความเท่ียงของการตรวจวัดกรดไขมันท่ี
พบในตัวอยางเมล็ดธัญพืชในรูปแบบของ % RSD ของการวัดซ้ํา (n = 3) ตอตัวอยางและความเท่ียงของการสกัด
และเตรียมอนุพันธซ้ํา (n = 2) ดังขอมูลในตารางท่ี 3 นอกจากน้ียังไดแสดงตัวอยางการคํานวณของตัวอยาง
เมล็ดขาวโพด ชนิดกรดไขมันท่ีแสดง คือ Linoleic acid(C18:2) ฉีดซ้ําครั้งท่ี 2 คํานวณดวยสมการท่ี 2 เพ่ือเปน
แนวทางใหนักวิจัยหรือผูท่ีสนใจสามารถปฏิบัติตามไดงาย ดังตัวอยางดานลาง  

 

%C18:2  =
2269.98×1.0𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚 
×0.5 𝑚𝑚𝑚𝑚

216.91×500.30 𝑚𝑚𝑚𝑚
 × 100% =1.05%𝑚𝑚

𝑚𝑚
 

 
ภาพท่ี 4 โครมาโทแกรมของกรดไขมันท่ีตรวจพบในตัวอยางเมล็ดแมงลัก 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันตอนํ้าหนักเมลด็ธัญพืช (g/100g หรือ %w/w±SD)  

ที่ สารประกอบ 
ชื่อตัวอยาง 

เมล็ดแมงลัก  เมล็ดงาดาํ เมล็ดขาวโพด เมล็ดถ่ัวเขียว เมล็ดถ่ัวลิสง 
1 C8:0(ME)  -   -   -   -   -  
2 C9:0(ME)  -   -   -   -   -  
3 C10:0(ME)  -   -   -   -   -  
4 C11:0(ME)  -   -   -   -   -  
5 C13:0(ME)  -   -   -   -   -  
6 C14:0(ME)  -  0.01 ± 0.00 0.002 ± 0.000 0.004 ± 0.000 0.01 ± 0.00 
7 C15:0(ME)  -   -   -  0.001 ± 0.000 0.004 ± 0.000 
8 C16:0(ME) 0.96 ± 0.02 4.16 ± 0.02 0.25 ± 0.00 0.28 ± 0.00 4.65 ± 0.01 
9 C16:1(ME) 0.01 ± 0.00 0.06 ± 0.00 0.002 ± 0.000  -  0.02 ± 0.00 
10 C17: 0(ME) 0.01 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.01 ± 0.00 0.004 ± 0.000 0.02 ± 0.00 
11 C18:0(ME) 0.45 ± 0.00 2.55 ± 0.02 0.04 ± 0.00 0.07 ± 0.00 1.78 ± 0.01 
12 C18:1(ME) 2.24 ± 0.01 17.33 ± 0.11 0.42 ± 0.00 0.03 ± 0.00 15.77 ± 0.05 
13 C18:2(ME) 2.83 ± 0.01 20.31 ± 0.14 1.05 ± 0.01 0.41 ± 0.00 13.33 ± 0.05 
14 C18:3(ME) 7.77 ± 0.04 0.14 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.17 ± 0.00 0.02 ± 0.00 
15 C20:0(ME) 0.04 ± 0.00 0.28 ± 0.00 0.01 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.78 ± 0.00 
16 C20:1(ME) 0.03 ± 0.00 0.09 ± 0.00 0.004 ± 0.000  -  0.31 ± 0.00 
17 C22:0(ME) 0.01 ± 0.00 0.07 ± 0.00  -  0.02 ± 0.00 1.58 ± 0.01 
18 C22:1 (ME)  -   -   -   -  0.02 ± 0.00 
19 C24:0(ME)  -   -   -  0.01 ± 0.00 0.51 ± 0.00 
20 C24:1(ME)  -   -   -   -   -  

ความ
เที่ยง 

(%RSD) 

การวัดซํ้า 
(n = 3) 

0.55 - 2.54 0.53 - 1.16 0.35 - 3.71 0.22 - 2.75 0.14 - 1.00 

การทําซํ้า 
(n =2) 

2.86 - 7.76 0.58 - 2.26 6.02 - 9.05 5.44 - 6.75 1.01 - 4.20 

หมายเหตุ: - คือตรวจไมพบ, ขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ, S/N ≥ 10) = 0.001 %w/w 

  
 จากขอมูลรอยละโดยมวลของกรดไขมันชนิดตางๆ ท่ีสกัดไดในแตละตัวอยางในตารางท่ี 3 หากรวม
นํ้าหนักกรดไขมันชนิดตางๆ ในตัวอยางชนิดเดียวกันแลวคํานวณเทียบกับนํ้าหนักตัวอยางเริ่มตนท่ีใช แสดง
ขอมูลออกมาเปนรอยละโดยมวลของกรดไขมันรวมท่ีมีในตัวอยาง ดังขอมูลในตารางท่ี 4 พรอมท้ังไดแสดง
สัดสวนรอยละองคประกอบของกรดไขมันในนํ้ามันของเมล็ดธัญพืชท้ัง 5 ชนิดท่ีตรวจพบ โดยท่ีรอยละโดยมวล
ของกรดไขมันรวมในตัวอยางเมล็ดธัญพืชท่ีตรวจวัดได อยูในชวงรอยละ 1.12 – 45.10 เมื่อเทียบคารอยละของ
กรดไขมันรวมและรอยละองคประกอบของกรดไขมันแตละชนิดท่ีตรวจวัดไดของงานวิจัยน้ีกับรายงานการวิจัยท่ี
มีการศึกษากอนหนา  แสดงใหเห็นวา รอยละกรดไขมันรวมและรอยละองคประกอบของกรดไขมันในตัวอยาง
เมล็ดธัญพืช อยูในชวงใกลเคียงกับงานวิจัยท่ีไดศึกษากอนหนา ยกเวนเมล็ดขาวโพดท่ีถึงแมรอยละองคประกอบ
กรดไขมันจะใกลเคียงกับรายงานวิจัยที่ใชอางอิง แตผลของรอยละกรดไขมันรวมต่ํากวางานวิจัยที่ไดศึกษา
กอนหนาท่ีใชอางอิงมาก อาจเปนเพราะตัวอยางเมล็ดขาวโพดท่ีนํามาศึกษาเปนเมล็ดขาวโพดดิบแบบอบแหง
ชนิดแข็งสําหรับทําปอบคอรนท่ีนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกาทําใหคากรดไขมันท่ีไดต่ํากวามากเมื่อเทียบกับ
การศึกษาเมล็ดขาวโพดท่ีปลูกในประเทศไทย  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหรอยละโดยมวลของกรดไขมันรวมในตัวอยางและรอยละองคประกอบของกรดไขมัน
หลักในนํ้ามัน  

รอยละโดยมวลของ
กรดไขมันรวม 

รอยละองคประกอบของกรดไขมัน 
C14:0 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C22:0 C24:0 

เมล็ดแมงลัก           
งานวิจัยนี้ 14.44 - 6.65±0.17 3.10±0.02 15.54±0.09 19.59±0.10 53.81±0.27 0.25±0.00 0.18±0.00 0.04±0.00 - 

A 3.1-17.78 - 6.23-10.16 2.97-4.88 6.22-19.92 16.73-24.93 42.45  - 61.85 - - - - 

เมล็ดงาดํา           

งานวิจัยนี้ 45.10 0.02±0.00 9.22±0.05 5.64±0.05 38.41±0.24 45.02±0.30 0.32±0.00 0.63±0.00 0.19±0.00 0.15±0.00 - 

B 32.43-45.52 - 12.85 - 18.55 2.40 - 4.25 13.11 - 24.13 71.50 - 52.60 0.30 - 0.41 - - - - 

เมล็ดขาวโพด           

งานวิจัยนี้ 1.89 0.09±0.00 13.04±0.05 2.18±0.03 22.35±0.13 55.30±0.30 0.80±0.01 0.36±0.01 0.21±0.00 - - 

C 4.88 - 13.27 2.24 33.72 47.47 2.96 - - - - 

เมล็ดถั่วเขียว           

งานวิจัยนี้ 1.12 0.32±0.00 24.66±0.12 6.71±0.06 2.49±0.01 36.83±0.11 15.28±0.04 1.46±0.00 - 1.88±0.01 0.93±0.02 

C 1.30 0.27 24.35 6.86 5.12 42.46 - 18.03 - 1.44 - 

เมล็ดถั่วลิสง           

งานวิจัยนี้ 38.91 0.03±0.00 11.94±0.03 4.57±0.03 40.54±0.14 34.25±0.12 0.04±0.00 2.01±0.01 0.80±0.01 4.05±0.03 1.31±0.01 

C 38.70 - 12.83 4.1 41.54 36.81 1.76 0.75 - 3.08 - 

D 40-50 - 6.7 2.3 78.2 4.4 - 1.2 1.9 2.6 1.8 
A: Mostafavi et al. 2019, B: Ozcan and Atalay 2006, C: สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2545, D: Moser 2012 

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาหาวิธีการวิเคราะหรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันแยกแตละชนิดจากเมล็ดธัญพืช 
ในการศึกษาหาสภาวะในการแยกเมทิลเอสเทอรท้ัง 21 สารประกอบดวย GC-FID ท่ีไดศึกษาแสดงใหเห็นวา พีค
ท่ีไดสมมาตรและมีการแยกท่ีดีมจีํานวน Plate การแยกท่ีสงู และผลของการทําซ้ําท่ีไดศกึษาในรูปแบบของคา % RSD 
ของรีเทนชันไทม ของสารมาตรฐานเมทิลเอสเทอรท้ัง 21 สารประกอบ ท้ังจากการวิเคราะหซ้ําในวันเดียวกัน 
และการวิเคราะหตางวันคาท่ีไดต่ํากวา 1 ตามลําดับทําใหผูสนใจท่ีตองการทดสอบชนิดกรดไขมันในพืชนํ้ามัน
สามารถนําสภาวะท่ีแสดงไปใชไดงาย เน่ืองจากสภาวะท่ีแสดงสามารถทดสอบกรดไขมันไดชวงกวาง คือ ทดสอบ
ไดตั้งแตกรดไขมันเสนสั้นสุด คือ Caprylic acid (C8:0) ถึงเสนยาวสุดท่ีศึกษา คือ Selacholeic acid (C24:1) 
ซึ่งคอนขางคลอบคลุมชนิดกรดไขมันท่ีมีการศึกษาอยูในปจจุบัน ผลการศึกษาการเตรียมอนุพันธของเมทิลเอสเทอร
ดวยการวัดปริมาณรอยละของผลผลิตของอนุพันธกรดไขมันท่ีเปนตัวแทน คือ เมทิลลอเรต แสดงใหเห็นวาเวลา
ในการทําปฏิกิริยาท้ัง 2 ข้ันตอนของการใชดางแก คือ KOH ในเมทานอลที่มากเกินพอและครั้งที่สองการใช
กรดแก HCl ในเมทานอลท่ีมากเกินพอเชนกัน รอยละของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนท้ัง 2 ข้ันตอนจะเพ่ิมข้ึนตามเวลาและ
คงท่ีหลังเวลา 20 นาที สอดคลองท้ัง 2 ข้ันตอน ซึ่งผลผลิตรอยละท่ีไดแสดงคาไมถึง 100% อาจเน่ืองจากใน
ข้ันตอนการเตรียมอนุพันธตองสกัดเมทิลเอสเทอรท่ีไดดวยวิธี liquid liquid extraction ดวยตัวทําละลาย 
Petroleum ether จากช้ันนํ้าท่ีใชในการแยกเกลือท่ีเปนผลพลอยไดจากปฏิกิริยา จึงเปนไปไดวา เมทิลเอสเทอร
ท่ีเกิดข้ึนบางสวนละลายติดไปกับนํ้า (เอสเทอรมีข้ัวเล็กนอย) และบางสวนหายไปจากการดูดสวนของสารละลาย
อินทรียของ Petroleum ether มาไมหมด เพราะหากดูดสารละลายจนถึงรอยตอการแยกช้ันของสารอาจทําให
ติดช้ันของนํ้ามาได เปนผลใหไมสามารถระเหยตัวอยางใหแหงไดและอาจจะมีผลตอความเขมขนของสาร ใน
ข้ันตอนการเติมตัวทําละลายกอนนําไปวิเคราะหดวย GC-FID ดังน้ันท่ีเวลา 20 นาที จึงเปนเวลาท่ีถูกเลือก
เน่ืองจากผลของเมทิลเอสเทอรท่ีคอนขางคงท่ีและเปนเวลาท่ีไมตองรอคอยนานจนเกินไป 
 จากการทดลองสกัดกรดไขมันในเมล็ดธัญพืชท้ังหมด 5 ชนิดไดแก เมล็ดแมงลัก เมล็ดงาดํา เมล็ด
ขาวโพด เมล็ดถ่ัวเขียว และเมล็ดถ่ัวลิสง ดวยตัวทําละลายอินทรียผสมของคลอโรฟอรมกับเมทานอลและใช
สารละลายอางอิงกรดลอริก ความเขมขน 1 mg/mL เปนสารละลายอางอิงภายในตั้งแตกระบวนการสกัดนํ้ามัน
ออกจากเมล็ดธัญพืชจนถึงการเตรียมอนุพันธเปนเมทิลเอสเทอรแลวสกัดเมทิลเอสเทอรท่ีไดดวย Petroleum ether 

 89 
 



การวิเคราะหกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืชดวยวิธีแกสโครมาโทกราฟ-เฟลมไอออไนเซชัน 

แลววิเคราะหสัญญาณดวย GC-FID กอนคํานวณผลเปนรอยละโดยมวลของกรดไขมันแตละชนิดดวยสมการท่ี
สรางข้ึน ผลของประสิทธิภาพการสกัดและการเตรียมอนุพันธกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืชอยูในชวง 70.9 ± 1.0 
ถึง 87.3 ± 3.3 ของเมล็ดงาดําและเมล็ดถ่ัวเขียวตามลําดับ ผลการทดลองจะเห็นวา ตัวอยางเมล็ดธัญพืชที่มี
ปริมาณนํ้ามันมาก (เมล็ดงาดํามีปริมาณนํ้ามันรอยละ 45.10 ตอนํ้าหนักตัวอยาง) จะมีคาการสกัดและการเตรียม
อนุพันธต่ํากวาเมล็ดธัญพืชท่ีมีปริมาณนํ้ามันนอย (เมล็ดถ่ัวเขียวมีปริมาณนํ้ามันรอยละ 1.12 ตอนํ้าหนัก
ตัวอยาง) ซึ่งอาจเปนผลมาจากสัดสวนของนํ้ามันตอตัวทําละลายในข้ันตอนสกัดและสัดสวนนํ้ามันตอสารเคมี
ทําปฏิกิริยาในการเตรียมอนุพันธท่ีใชในบทความวิจัยน้ี แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากบทความวิจัยน้ีไดใชสารละลาย
กรดลอริกเปนสารละลายอางอิง  ตั้งแตกระบวนการสกัด เตรียมอนุพันธ การวิเคราะหดวย GC-FID และ
การคํานวณผล  ดังน้ันถึงแมในตัวอยางเมล็ดธัญพืชจะไมสามารถสกัดและการเตรียมอนุพันธได 100% ผลก็จะ
เกิดกับสารละลายอางอิงเปนสัดสวนเชนเดียวกัน ทําใหผลท่ีไดของรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันในแตละ
ตัวอยาง ยังคงความถูกตองดังขอมูลการเปรียบเทียบในตารางท่ี 4 ของบทความวิจัยน้ีและรายงานวิจัยท่ีมี
การศึกษากอนหนา 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหรอยละโดยมวลของชนิดกรดไขมันจากเมล็ดธัญพืชดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ
รวมกับตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชันในตัวอยางเมล็ดธัญพืชท้ัง 5 ชนิดโดยใชกรดลอริกเปนสารละลาย
อางอิงภายในเพ่ือลดผลของการสูญหายของกรดไขมันระหวางกระบวนการวิเคราะห งานวิจัยน้ีไดแสดงวิธีการสกัด
กรดไขมัน เวลาในการเตรียมอนุพันธเปนเมทิลเอสเทอรดวยตัวเรงปฏิกิริยาท้ังชนิดดางแกและกรดแก และ
สภาวะของเครื่อง GC-FID ท่ีใชแยกสารประกอบเมทิลเอสเทอร พรอมท้ังไดแสดงวิธีการคํานวณผลรอยละโดยมวล
แยกตามชนิดของกรดไขมันตั้งแต Caprylic acid(C8:0) ถึง Selacholeic acid (C24:1) เพ่ือใหนักวิจัย 
นักศึกษา หรือผูท่ีสนใจสามารถนําวิธีการไปประยุกตใชทดสอบสําหรับตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีสนใจไดงาย 
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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 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญภกัดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพนัธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ ามร อินทร์สังข์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.รัญคุณานิชช กันหลง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.คมแข พิลาสมบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์   คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ดร.อรไท สวัสดิชัยก ุ   สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์เสถียร  คามีศักดิ ์  บุคลากรเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล   ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์นิคม หล้าอินเช้ือ  นักโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ปภาณภณ ปภังกรภูรินท ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ข าภิรัฐ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
อาจารย์ดามธรรม จินากูล  สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดร.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม  คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ดร.อภิชาติ สังข์ทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวฒันา นักวิชาการอิสระ  
ดร.ศิรัตน์ ชาญไววิทย ์   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.จีรพา บุญญคง   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
ดร.วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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