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บทบรรณาธิการ 
 
 “ทําไมเราคิดได แตทําไมได” เปนคําถามท่ีไดยินบอยครั้ง ท่ีไดไปบรรยายเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใน
การพัฒนางานประจํา ของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาท่ีผานมา ซึ่งเปนคําถามท่ีอยูในใจผมมา
เปนเวลานานเชนกัน ผมไดรับคําตอบจาก ดร.บุญชัย โกศลธนากุล จากรายการ CEO VISION ชวง New 
Dimensions ท่ีออกอากาศทาง FM 96.5 วาทําไมเราคิดไดแตทําไมได บอยครั้งท่ีเราคิดจะปรับเปลี่ยนนิสัยจาก
นิสัยหน่ึงไปสูอีกนิสัยหน่ึงท่ีดีกวา สุดทายตองจบลงคือ ทําไมได ซึ่งหากเราตองการใหสมปรารถนาจะตองทํา
อยางไร สามารถสรุปไดเปน 6 ประเด็น ดังน้ี 
 1. คุณไมอยากทําจริง สิ่งท่ีอยากทําน้ันไมมีแรงเพียงพอ ท่ีจะสามารถท่ิมแทงใหทะลุเขาไปในจิตใจคุณได 
น่ันเพราะวาคุณไมมีความอยากท่ีจะทําสิ่งน้ันจริงๆ ซึ่งตองถามใจตัวเองวาตองการอยากใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือแคอยากในระดับความคิด คุณตองมีอารมณรวมในการพิจารณาถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนของสิ่งน้ัน หรือหาก
เราไมเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรข้ึน วิธีการแกไขคือ คุณตองมีความปรารถนาท่ีแรงกลา พรอมท่ีจะเสียสละบางสิ่ง
บางอยางเพ่ือใหไดอีกอยาง 
 2. คุณมี “นิวรณ 5” ครอบงําจิตใจ เปนสิ่งท่ีทําใหเราไมมีสมาธิ ไมสามารถคิดอะไรท่ีสรางสรรคไดเลย 
ซึ่งนิวรณ 5 ประกอบดวย 1) ความอยากมี อยากเปน อยากได หรือ ไมอยากมี ไมอยากเปน ไมอยากได  
2) ความโกรธ เกลียด อาฆาต พยาบาท 3) ความเบ่ือหนายในชีวิต  4) ความฟุงซาน รําคาญใจ และ 5) ความลังเล
สงสัย วิธีการแกไขคือ คุณตองจดจอกับสิ่งท่ีทํา และใหทําไปทีละอยาง  
 3. คุณคิดไมละเอียด ไมมีแผนที่ชัดเจน และไมมีแผนสํารอง หากตองการใหบรรลุเปาหมาย 
ตองมีการทําแผนกลยุทธ คิดจนใหความคิดตกตะกอน สามารถประเมินไดวา ปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัย
แหงความลมเหลว คือ อะไรบาง วิธีการแกไข คือ คุณตองมีแผนการทํางาน ทําใหเราทํางานไดอยางสนุก 
ซึ่งหมายถึงตองรูสึกตัว ตองมีสติ รูวากําลังทําอะไรอยู 
 4. คุณคิดวามันเปนไปไมได ซึ่งลึกๆ ขางในใจแลว คิดวาเปลี่ยนแปลงอะไรไมได วิธีการแกไข คือ 
คุณตองมุงมั่นและตองทําอยางตอเน่ือง อยาหยุด คุณตองเช่ือมั่นในตัวเอง และตองศรัทธาในตัวเอง 
         5. คุณไมเคยลงมือทํา หรือปฏิบัติ มัวแตคิด แตไมลงมือทํา ซึ่งหากไมลงมือทําแลวจะรูไดอยางไรวา
ทําไดหรือไม วิธีการแกไข คือ ลงมือทําทันที เพราะการลงมือทําจะทําใหเกิดความสมบูรณ เน่ืองจากจะเกิด
กระบวนการเรียนรู ยิ่งมีประสบการณก็จะทํามันไดดี 
 6. บุญไมพอ บุญกุศลไมพอก็จะไมสมปรารถนา วิธีการแกไข คือ การสรางบุญ สรางบุญใหกับตัวเอง
คือ การปลอยวาง และการสรางบุญใหกับคนอ่ืน คือ การให 
 ปจจุบันน้ีบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา มีความตื่นตัวท่ีจะพัฒนางานประจําของตน 
เพื่อใหกาวทันตอการพัฒนาของระบบการศึกษาไทย จึงจําเปนตองมีการสรางงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการใหบริการ ในการรองรับมหาวิทยาลัย 4.0 ตอไป ซึ่งควรเริ่มตนจากการพัฒนางานท่ีกอใหเกิดประโยชน
ตอสวนงานท่ีรับผิดชอบกอน โดยหาสิ่งท่ีเปนประโยชนในตัวเราท่ีสามารถสรางประโยชนใหแกหนวยงานหรือ
องคกรได อยางไรก็ตาม การปฏิบัติใดๆ ก็ตองอยูภายใตบทบาทและหนาที่ที่รับผิดชอบของตนเองดวย 
จากการทํางานท่ีเปนประโยชนน้ัน จะสงผลใหเกิดคุณคาทางจิตใจ เกิดความสุขทางใจท่ีทําใหผูรับบริการไดรับ
แตสิ่งดีๆ เปนความสุขท่ีเกิดจากการให และการทําเพ่ือคนอ่ืน และความมีคุณคาน้ีก็จะเปนสวนสําคัญใน
การสงผลใหไดรับคาตอบแทนท่ีสูงข้ึนได ตอจากน้ันเราตองหมั่นฝกฝนเพ่ิมข้ึน จนสามารถทํางานท่ีตนเอง
รับผิดชอบไดดียิ่งข้ึนไป ทําใหรักงานท่ีเราทํามากยิ่งข้ึนตามมา และท่ีสําคัญหากคิดไดแลว แตทําไมได ก็ไมมี
ประโยชนอันใด อยากใหสายสนับสนุนทุกคนฝกจิตตนเองใหมีพลัง เมื่อจิตมีพลังก็จะสามารถคิดงานท่ีสรางสรรค
ไดไมมีวันสิ้นสุด เมื่อคิดไดแลว ..... ก็ตองทําใหได    



ปขมท. ไดมีการจัดทําวารสารวิชาการ ปขมท. ข้ึน เพื่อเผยแพรงานวิชาการและบทความวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
เปนสื่อกลางในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อันเปนแนวทาง
นําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 เปนตนมา และได
ดาํเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) โดยวารสารฉบับนี้ มีบทความ
วิชาการและบทความวิจัยท่ีมาจากงานประจําของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ อีก 12 บทความ 
ซึ่งทานสามารถเขาไปดาวนโหลดบทความทั้งหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. สงบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัย (ทางออนไลนเทานั้น) และดาวนโหลดรูปแบบ หลักเกณฑ และคําแนะนําสําหรับผู เขียน
บทความ ไดท่ี http://www.council-uast.com โดยไมมีคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

ทางวารสารฯ ขอขอบพระคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการประจํากองบรรณาธิการทุกทาน 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ทานที่ปรึกษา ปขมท. สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของวารสารฯ 
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว วารสารวิชาการ ปขมท. ยินดีที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานหรือ
บทความของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรในสถาบันอุดมศึกษาตอไป  

 
ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน 
     บรรณาธิการ 
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รัชชนนท แกะมา1* 

Ratchanon Kaema1* 
 
 งานราชการ เปนงานของแผนดินและเปนงานสาธารณประโยชน บริหาร โดย “รัฐ” หรือ “รัฐ” ซึ่ง
อาจจะอนุญาตใหเอกชนดําเนินการแทน “รัฐ” ในบางกิจกรรม (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556) เชน 
การจัดการศึกษา วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมทุนใหทรัพยากรมนุษย ขจัดปญหาความยากจน ยกระดับการแขงขัน 
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (รัชชนนท, 2553; ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557) หรืออนุญาต
ใหเอกชน จัดการการใหบริการทางดานการแพทยและการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนทุกคน
ในชาติ มีสุขภาพแข็งแรง อยูดีมีสุข และเขาถึงระบบการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง 
เปนตน  
 “รัฐ” มีหนาท่ีใหบริการทางดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมทุนมนุษยใหประชาชนทุกคนในชาติ มีความรู 
ความสามารถ และนําความรู ความสามารถท่ีไดจากการศึกษา ไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
(ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557)โดยการจัดการศึกษาภาคบังคับ อยางนอย 9 ป หรืออนุญาตให
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน จัดการศึกษาอยางเปนระบบ เชน จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย ชวง
เตรียมการกอนประถมศึกษา ชวงประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นอกจากน้ี “รัฐ” หรือ “รัฐ” อนุญาตใหเอกชน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ชวง
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา (โท-เอก) โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน “รัฐ” มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะให
ผูสําเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี สวนการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก น้ัน มีวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาการข้ันสูงใหผูสําเร็จ
การศึกษา อันนําไปสูการยกระดับการแขงขันระดับนานาชาติ และเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษานําความรู
ความสามารถไปใชในการพัฒนาประเทศ (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557) ตามลําดับ    
     จากพันธกิจหลัก บทบาทหนาท่ีแหง “รัฐ” และผูใชอํานาจรัฐในฐานะผูนําประเทศ เชน 
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรอืคณะบุคคลหรือบุคคล เขาทํางานในหนวยงานของ “รัฐ” เพ่ือทําประโยชน
สาธารณะใหแกแผนดินน้ัน โดยหนวยงานของ “รัฐ” ทุกหนวยงานในประเทศไทย จะประกอบดวยปจจัยหลัก 
2 สวน ดังน้ี  
 สวนท่ี 1 โครงสรางหนวยงานของ “รัฐ” หรือระบบตามโครงสรางหนวยงานรัฐ จําแนกเปน 
สวนกลาง เชน กระทรวง ทบวง กรม เปนตน หรือ “รัฐ” สวนภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัด และ “รัฐ” 
หนวยงานทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน   
 สวนท่ี 2 คณะบุคคลหรือบุคคล ผูเขามาทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามโครงสรางระบบงานหนวยงาน
ของ “รัฐ”ประกอบดวย คณะบุคคลหรือบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาใชอํานาจ “รัฐ” ตามโครงสราง 
เชน “คณะรัฐมนตรี” หรือ รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งหรือมาดํารงตําแหนง ดวยกรรมวิธีอื่นๆ 
(ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557)    
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐในประเทศไทย (ศูนยคุณธรรม (องคการ
มหาชน), 2557) หรือบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก จะมีงานท่ีรับผิดชอบตาม
พันธกิจหลัก คลายกันเหมือนกัน เพียง 2 งาน คือ 1) งานประจํา จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย งานสอน 

1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี จังหวัดอบุลราชธาน,ี 34190 
1 Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190 
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งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานใหบริการทางวิชาการแก ชุมชน และสังคม และ 2) งาน
ยุทธศาสตร ประกอบดวย งาน “วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ” เปนตน   
 จากขอเท็จจริง เชิงประจักษ ในความรับผิดชอบ บทบาทของสถาบันดุมศึกษาในประเทศไทยและ
นานาชาติ จําแนกตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญตอความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ (ศูนยคุณธรรม (องคการ
มหาชน), 2557) ตามวิสัยทัศน พบวา มีตัวแปรจํานวน 3 ตัว ประกอบดวย คน ระบบ และ “อํานาจรัฐ” โดย 
“อํานาจรัฐ” ในสถาบันอุดมศึกษา จะเปนตัวแปรควบคุมทิศทาง มาตรการ กลไก ใหการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา บรรลุวัตถุประสงคและบรรลุวิสัยทัศนไดน้ัน จําเปนตองมีคณะบุคคล/บุคคล ผูเก่ียวของใน
การทํางานในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษานานาชาติท่ัวโลก คลายกันหรือ
เหมือนกัน คือ การจําแนกบุคคลหรือคณะบุคคล ออกเปน 4 สวน (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557) 
ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2) ผูบริหารตามพระราชบัญญัติกอตั้ง หรือขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ เชน อธิการบดี คณบดีหรือผูอํานวยการหรือเรียกช่ืออยางอ่ืน และสวนท่ี 3 บุคลากรสายวิชาการ
ทําหนาท่ีผลิตงานประจําตามพันธกิจหลัก 4 ดาน ไดแก งานสอน งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
งานใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ สวนท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดย
บทความน้ี ผูเขียนมุงเนนการใหขอมูล ขอสนเทศ สวนท่ี 4 คือ “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารในมุมมองของผูเขียนบทความ” ควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี   
 1. ความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty and Integrity) ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความเปนจริง 
กระทําในสิ่งท่ีตรงตามความเปนจริงและตามขอกฎหมาย รวมท้ังมีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ ประพฤติปฏิบัติตอตนเอง
และผูอ่ืน โดยชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ไมคดโกง (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556; 2557)  ซึ่งเปน
คุณสมบัติอันดับแรกท่ีผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาไทยตองการ อันเน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ี
มีความซื่อสัตย สุจริต เวลาทํางานราชการ และงานอ่ืนๆ จะมุงเนนประโยชนสาธารณะ มากกวาประโยชนสวนตน 
หมายความวา แยกแยะประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสวนราชการไดอยางแทจริง  
 2. ความรู (Knowledge) การปฏิบัติราชการในสถาบันอุดมศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีพึงประสงคท่ีผูบริหารตองการน้ัน ผูปฏิบัติงานตามระดับตําแหนงในวิชาชีพ จะตองมีองคความรู 
(รัชชนนท, 2551ก, 2551ข, 2552, 2557) และรอบรูในวิชาการ มีทักษะวิชาชีพในงานท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน
ท้ังดานความลึก และความกวางในศาสตรวิชาการ วิชาชีพ และมีความรอบคอบ สามารถนําความรู ไปใช
ประโยชนในการแกไขปญหารวมกันไดอยางแทจริง นอกจากน้ีควรมีคุณลักษณะท่ีจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ในกระบวนการทํางานในวงการวิชาชีพหรือวงวิชาการไดอยางแทจริง (รัชชนนท, 2553) 
 3. มีวินัยในตนเอง (Self Control) จากขอมูลเชิงประจักษในสังคมชาวอุดมศึกษา ณ ปจจุบัน พบวา 
สภาพแวดลอมในการครองตน ครองงานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสภาพแวดลอมหรือเรียกวา ตามกระแส
สังคมหรือวัตถุนิยมในทางท่ีเสื่อมลง อันเน่ืองจากผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน “บางสวน” ขาดวินัยในตนเอง 
โดยวินัย มีความจําเปนอยางยิ่งยวด ท้ังในตนเองและสวนรวม กรณีมีวินัยสวนตนเองสูงน้ัน จะทําใหตนเองสามารถ
ใชความรู ความสามารถท่ีมีอยู ทํางานใหแกสถาบันอุดมศึกษาตามบทบาทหนาท่ีสุดความสามารถท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 
รวมท้ังประพฤติตนเองเปนแบบอยาง อันนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง มีความตรงภายใน ตามความเปนจริง 
(ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556; 2557) และผลงานท่ีทํา จะกอเกิดประโยชนตอคนสวนรวมและสังคม 
เปนสําคัญ  
 4. การกระทําดวยความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) จากขอมูล
เชิงประจักษ พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ตองการความกาวหนาในเสนทาง
อาชีพสูงข้ึน และประเด็นสําคัญ เมื่อมีตําแหนงวิทยฐานะสูงข้ึนตามความตองการแลว เชน ระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ และเช่ียวชาญพิเศษ บุคลากรท่ีมีระดับตําแหนงสูงข้ึนเหลาน้ีกลับทํางานในบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหแกสถาบันอุดมศึกษาท่ีตนเองสังกัดนอยลงหรือทํางานต่ํากวามาตรฐานระดับตําแหนง
กําหนด นําไปสูความฟุมเฟอยตําแหนงวิทยฐานะ โดย“รัฐ” จายคาตอบแทนในรูปเงินเดือน สูงกวาผลงานท่ี
ผลิตไดหรือผลงานท่ีผลิตต่ํากวามาตรฐานระดับตําแหนงกําหนด ฉะน้ัน การมีจิตสํานึกในบทบาทหนาท่ีของ
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ตนเองตามระดับตําแหนง ในการปฏิบัติหนาท่ีน้ัน ควรทบทวนและปฏิบัติงานใหอยูในระดับมาตรฐานระดับ
ตําแหนงกําหนดไวอยางเครงครัด สามารถทํางานไดดีหรือทํางานสุดความสามารถท่ีมีอยู และเคารพกฎเกณฑ
กติกาท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ กําหนดไว เปนตน รวมท้ังตรวจสอบผลการทํางานของตนเองเสมอวา ผลผลิต 
“คุมคา” กับคาตอบแทนท่ี “รัฐ” จัดสรรเงินจากภาษีของประชาชนหรือรายไดของแผนดิน มาจายเปน
คาตอบแทนใหแกเราหรือไม เมื่อพบจุดออนวาตนเองทํางานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ํากําหนดไว 
ก็ควรปรับปรุงตนเอง โดยยกระดับคุณภาพงานท่ีต่ํากวามาตรฐานข้ันต่ําน้ันๆ ใหสูงข้ึนและอยูในมาตรฐานข้ันต่ํา
ท่ีกําหนดไว เชน ระดับชํานาญการพิเศษ จะตองมีผลงานพัฒนา หรือผลงานสรางองคความรูใหมอยางตอเน่ือง 
อันเน่ืองจากผูดํารงตําแหนงวิทยฐานะ ไดรับคาตอบแทนหรือเงินประจําตําแหนงเปนรายเดือน และชวงของ
การเพ่ิมคาจางสูงข้ึนมีนัยสําคัญ (รัชชนนท, 2551ก; 2551ข) ฉะน้ันบุคลากรสายสนับสนุนควรพัฒนาตนเอง
และมีผลงานเชิงพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเองมาพัฒนาระบบงานในบทบาท
หนาท่ี 
 5. ความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) งานราชการเปนงานสาธารณะท่ีมุง
ประโยชน ทําเพ่ือใหคนอ่ืนหรือคนสวนรวมในสังคมใหไดรับอรรถประโยชนสูงสุด อันนําไปสูความสุขของสังคม
ไดอยางแทจริง ดังน้ันผูท่ีจะเขามาทํางานราชการเพ่ือใหบริการในงานราชการหรืองานสาธารณะ จะตองปฏิบัติ
ตนเองตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาค ตามความเปนจริงท่ีปรากฏซึ่งหนาหรืออนาคตท่ีจะเกิดข้ึน โดยไมเลือก
ปฏิบัติตอเพศ เช้ือชาติ ชนช้ัน หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตอยางใด (ศูนยคุณธรรม (องคการ
มหาชน), 2556; 2557)  
 6. การมีจิตสาธารณะ (Greater Good) จิตสาธารณะ เปนความจําเปนท่ีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการตองมีในตนเอง เพ่ือตระหนักรูและคํานึงถึงคนสวนรวมในสังคมมากกวาประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 
และหากบุคลากรมีจิตสาธารณะ แลวจะสงผลใหมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีทํา (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556; 2557) 
ท้ังตอตนเองในผลของการกระทํางานน้ันๆ หรือเพ่ือเปนการปองกันมิใหสงผลกระทบ หรือสงผลเสียหายตอคน
สวนรวม บุคลากรท่ีมีจิตอาสาน้ัน จะมีความพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 7. การใชชีวิตและความเปนอยูอยางพอเพียง (Sufficiency and Moderation) งานราชการ
เปนงานสาธารณะ (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556; 2557) โดยสถานะเศรษฐกิจครอบครวั มีนัยสําคัญ
ตอการปฏิบัติงานราชการ ฉะน้ันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาน้ี ควรจะมีการครองตน
และนําเนินชีวิตตามทฤษฏี แหงความพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 กลาวคือจะตองประมาณตนเอง ซื่อตรง 
ไมละโมบ หรือมีความโลภ มีความยับยั้งช่ังใจ ไมเอาเปรียบราชการหรือไมเบียดบังเวลาราชการ ไมเบียดเบียน
ตนเองและผู อ่ืน โดยความทุกขน้ันเกิดจากความละโมบ และหลงในวัตถุนิยม ดังน้ัน หากบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มีปญหา เรื่องเศรษฐกิจครอบครัว จะสงผลตอความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานของตนเอง 
หรือสงผลใหงานท่ีทําน้ันๆ ดอยคุณภาพลง อันนําไปสูความเสื่อมตอระบบการใหบริการตอผูรับบริการ เปนตน  
 8. คุณธรรมและจริยธรรม (Morality and Ethics) การปฏิบัติงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
จะเกิดความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบไดน้ัน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จะตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีตามระดับตําแหนง และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี
และสุดความสามารถ โดยยึดมั่นในความถูกตองตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีเรียกวาความกลาหาญ ท่ีจะทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง เพ่ือประโยชนของคนสวนรวมและประเทศชาติ เปนสําคัญ    
 จากขอมูลเชิงประจักษ พบวา ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทย หรือท่ัวโลก มีภาระงานหลัก
ตามพันธกิจหลักคลายกัน 2 งาน คือ 1) งานประจํา ประกอบดวย งานสอน งานวิจัย งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการแกสังคม 2) งานดานยุทธศาสตร ประกอบดวย งานวิสัยทัศน งานพันธกิจ
และงานกลยุทธ ฉะน้ันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีพึงประสงคของผูบริหาร ในมุมมองของผูเขียนบทความ
น้ี จะตองมีคุณสมบัติ ประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต (Honesty and integrity) มีความรอบรู 
(Knowledge) มีวินัยในตนเอง (Self Control) ทําดวยความรับผิดชอบ (Responsibility and 
Accountability) มีความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) มีจิตสาธารณะ (Greater Good) 
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ใชชีวิตและความเปนอยูอยางพอเพียง (Sufficiency and Moderation) และคุณธรรมและจริยธรรม 
(Morality and Ethics) นอกจากคุณสมบัติท่ีพึงประสงค 8 ประการดังกลาวแลว บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จะตองมีศีล 5 หรือเบญจศีล เพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดยบุคลากรท่ีมีศีล จะเปนบุคคลท่ีมี
ความซื่อสัตยสุจริต ละเวนจากการทําช่ัวท้ังปวง  
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ความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

Opinions on the Dropout Causes of Undergraduate Students of 
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus  

 
อรลักษณ  เมืองซุม1* 

Oraluk  Mueangchum 1* 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุและความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออก
กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี การเก็บรวบรวมขอมูลใช
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 218 คน และการสนทนาอภิปรายกลุมยอย จํานวน 8 คน การวิเคราะห
ขอมูลใชคาความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการสนทนาอภิปรายกลุมยอย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออก
กลางคันในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ไดแก (1) ดานหลักสูตร ประกอบดวย  เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป และ
เมื่อเขาเรียนแลวเห็นวา สาขาวิชาไมตรงกับความตองการ  (2) ดานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การบริการ
สาธารณปูโภค เชน ระบบนํ้า ไฟฟา มีไมเพียงพอ หองเรียน/หองปฏิบัติการ ไมทันสมัย และวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องจักรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ (3) ดานนักศึกษา ประกอบดวย  คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ  ความรู
พ้ืนฐานไมเพียงพอสําหรับรายวิชาท่ีศึกษาอยู  สวนสาเหตุดานครอบครัว  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาเปน
สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาอยูในระดับนอย ดานความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออก
กลางคันของนักศึกษาฯ  พบวาอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานหลักสูตร ประกอบดวย การจัดกิจกรรม
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ดานอาจารย ประกอบดวย 
อาจารยผูสอนมีความเขาใจถึงความแตกตางของนักศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคําแนะนําอยาง
เพียงพอ และดานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยตองมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียน การประชาสัมพันธขอมูลตางๆ มีหลายชองทางและรวดเร็ว และการใหบริการของเจาหนาท่ีควรมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีตอนักศึกษา  
คําสําคัญ: การออกกลางคัน  นักศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 

Abstract 
The research aims to study the causes and expectations on the solutions to dropout 

problems of Prince of Songkla University students, Surat Thani Campus.  The data were 
collected from 218 questionnaires and a group discussion of 8 participants.  The data were 
analysed for frequency, mean, percentage and standard deviation whereas the group 
discussion was analysed by using the content analysis technique. The findings revealed that 
the students’ opinions on the dropouts were at a medium level which the first three reasons 
were (1) the curriculum; the course content was too difficult to learn and the students were 
not interested in the chosen majors (2) the university; the students were not satisfied with the 
service facilities such as water, electricity, non-modernized classrooms/labs, learning materials 

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี84000 
1 Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Surat Thani,  84000 
*Corresponding author: e-mail: oralux.m@psu.ac.th 
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and equipments provided by the university, and (3) the students; the students’ average score 
was lower than the standard criterion and they were lack of basic knowledge on each subject. 
In addition, the family problem factor was at a low level. The findings of the expectations on 
the solutions to dropout problems were at a medium level which were from 3 factors. Firstly, 
the curriculum; the activity arrangements prepared for higher education or indicate career 
guidelines at after graduation should be provided. Secondly, the lecturers; they should 
understand the differences of students and they should provide time appropriately for 
consultations. Thirdly, the university; the environment should support the learning 
atmosphere, there should be various and fast channels of information distributions and the 
staff should have a service minde to the students.  
Keywords: dropouts, undergraduate students, Surat Thani Campus  

 
บทนํา 

ในแตละปการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก
จากระบบตางๆ ไมวาจะเปนโดยวิธีพิเศษ รับตรง และระบบกลางเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปน
จํานวนมาก และสาขาวิชาตางๆ สามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถเขาศึกษาไดตามจํานวนท่ี
ตองการ แตอยางไรก็ตามท่ีผานมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีนักศึกษาท่ีออก
กลางคัน ไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรไดกําหนดไวเปนจํานวนไมนอย จากขอมูลจํานวน
นักศึกษาระหวางปการศึกษา 2554 – 2556 จํานวน 3,679 คน มีนักศึกษาท่ีออกกลางคัน จํานวน 529 คน  
คิดเปนรอยละ 14.38 (งานทะเบียนและประมวลผล, 2557) และในแตละปการศึกษา ก็มีจํานวนนักศึกษาท่ี
ออกกลางคันเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตยังไมมีการศึกษาถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาดังกลาว 

การออกกลางคันยังถือไดวาเปนความสูญเปลาทางการศึกษา กลาวคือ สถานศึกษาเสียเวลาในการบริหาร
จัดการ เสียทรัพยากรในการลงทุนและเสียโอกาสในการสรางคน สวนผูเรียนเสียเวลา เงินทอง และเสียขวัญ
กําลังใจในการถอยหลังไปเริ่มตนใหม รวมท้ังภาครัฐก็จําเปนตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
เปนจํานวนมากเชนกัน และการออกกลางคันยังแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
น้ันๆ อีกดวย สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มีหลายอยาง เชน เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป มีปญหาเรื่อง
การเรียนรูและความยากของหลักสูตร (อารี, 2550) หรือสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากนักศึกษาเองไมชอบสาขาวิชาท่ี
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน หรือบางคนมีการรับรูชากวาปกติ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีอาจสงผลให
นักศึกษามีผลการเรียนท่ีไมดีและออกกลางคันได (วัชรี และคณะ, 2550)   

ดังน้ันผูวิจัยซึ่งมีภาระงานในการดําเนินการเก่ียวกับการลาออกจากสภาพการเปนนักศึกษา การพนสภาพ
จากการเปนนักศึกษาเน่ืองจากการไมมาลงทะเบียน จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี วามีสาเหตุใดบางท่ีทําใหนักศึกษาตองออก
กลางคัน ซึ่งผลจากการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปใชในการกําหนด
แนวทางในการแกไข ปองกัน ติดตามชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีแนวโนมการออกกลางคัน และนําเสนอผูบริหาร
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ใหมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. ศึกษาความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
2. ศึกษาความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 5 - 16  อรลักษณ  เมืองซุม 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากร/กลุมตัวอยาง   

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ท่ีสมัครเขาเรียนและลงทะเบียนเรียนแลวเขาศึกษาไดระยะหน่ึงแลวตอง
ออกจากมหาวิทยาลัยไปกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมท้ังนักศึกษาในภาวะวิกฤตและนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ ปการศึกษา 2556 และ 2557 จํานวน 477 คน (งานทะเบียนและประมวลผล, 2557) โดยใชสูตร
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ธานินทร, 2549) ไดจํานวนตัวอยาง 218 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบดวย 4 สวน   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จํานวน 8 ขอ  

สวนท่ี 2 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
จํานวน 33 ขอ 

สวนท่ี 3 ความคาดหวังท่ีมีการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี จํานวน 11 ขอ 

โดยสวนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open – ended) 

สวนการสนทนาอภิปรายกลุมยอย (Focus group discussion) 1 กลุม จํานวน 8 คน โดยมีแนวคําถาม
สําหรับการสนทนาอภิปรายกลุมยอยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ตลอดจนขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
เพ่ือใชประกอบและสนับสนุนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม 

3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาเหตุการออก

กลางคัน นํามารางเปนแบบสอบถามใหสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีวางไว เสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบหาขอบกพรองและใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ ถูกตองมากยิ่งข้ึน 

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักศึกษาท่ีเปนประชากรจํานวน 30 คน  
โดยนักศึกษาท่ีเปนประชากรและไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือดูวาขอคําถามมีความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสมหรือไม  
ซึ่งจากการวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม, 2545) ไดคาความเช่ือมั่น = 0.89 นําแบบสอบถามท่ีไดแกไข
ปรับปรุงแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางตอไป 
4. ขั้นตอนและวิธกีารในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยจะเปนผูเก็บขอมูลโดยใหผูตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง  
และตอบขอซักถามหากผูตอบแบบสอบถามมีขอสงสัย และรอรับคืนโดยมีการตรวจสอบความถูกตอง  
ครบถวนของแบบสอบถามแตละชุดทันทีท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถาม หากแบบสอบถามไมสมบูรณจะขอให
ผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลเพ่ิมเติม จํานวน 218 ชุด 

ขั้นตอนท่ี 2 การสนทนาอภิปรายกลุมยอย ใชวิธีการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จัดกลุมสนทนาจํานวน 8 คน โดยผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณ ตั้งคําถามและซักถามใหนักศึกษา
ไดแสดงความคิดเห็น สังเกตกิริยา วาจา นํ้าเสียง โดยไมแสดงความคิดเห็นรวมหรือช้ีนําใดๆ บันทึกขอมูลจาก
การสนทนาโดยการจดบันทึก (take note) และใชเครื่องบันทึกเสียง (take record)    
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5. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตองและนํามาประมวลผล แปลงขอมูลท่ีไดเปน 

รหัสตัวเลขเพ่ือใหสามารถประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร และทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป โดยมีสถิติท่ีใชคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive research) ไดแก การวิเคราะหความถ่ี (Frequency)  
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  มีการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหในรูปแบบของตารางและการบรรยาย   

สวนการสนทนาอภิปรายกลุมยอย  ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม  ซึ่งเปนขอมูลท่ี
เปนถอยคําหรือขอความท่ีมาจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา  โดยการเปรียบเทียบคําตอบวามีความ
คลายกัน  เหมือนกัน  เก่ียวของหรือไมเก่ียวของกัน  อยูในบริบทเดียวกันหรือไม จากน้ันจะมีการวิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content  analysis)  มีการจัดหมวดหมูของขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม แลวสรุป
เปนขอคนพบจากการเก็บขอมูลโดยนําเสนอตามหัวขอท่ีกําหนด โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัย 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เปน เพศหญิ ง  ร อยละ 75.23 (164 คน) วิ ธี เข าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี คือ โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียนรอยละ 45.41 (99 คน) 
รองลงมา คือ วิธีรับตรง รอยละ 22.48 (49 คน) และระบบกลาง (admission) รอยละ 18.81 (41 คน) มีผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูระหวาง 2.00–2.75 รอยละ 47.70 (104 คน) รองลงมาคือ 2.76–3.50  
รอยละ 39.00 (85 คน)   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ รอย
ละ 22.48 (49 คน) รองลงมา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ รอยละ 13.76 (30 คน) และสาขาวิชาภาษา การ
สื่อสารและธุรกิจ รอยละ 9.63 (21 คน) สวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รอยละ 8.26 (18 คน) รองลงมา คือสาขาวิชาเคมีเพ่ือ
อุตสาหกรรม รอยละ 7.80 (17 คน) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 7.34 (16 คน) สวนใหญนักศึกษา
กําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 1 รอยละ 51.83 (113 คน) รองลงมา คือช้ันปท่ี 2 รอยละ  26.15 (57 คน) 
 ผูปกครองของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 39.00 (85 คน) รองลงมา คือ
อาชีพคาขาย รอยละ 23.39 (51 คน) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001–20,000 บาท รอยละ 35.32 (77 คน) 
รองลงมา คือ นอยกวา 10,000 บาท รอยละ 24.77 (54 คน) และ 20,001–30,000 บาท รอยละ 23.40  (51 คน) 
 
2.  สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันในระดับปานกลาง ยกเวนสาเหตุ
ดานครอบครวั มีความคิดเห็นในระดับนอย โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ
การออกกลางคันเรียงตามลําดับ ไดแก ดานหลักสูตร ดานมหาวิทยาลัย ดานนักศึกษา และดานอาจารย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.02, 2.79, 2.71 และ 2.57 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดานหลักสูตร จําแนกตามสาเหตุ
ยอยในระดับปานกลาง โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคัน
ดานหลักสูตร เรียงตามลําดับ ไดแก เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป เมื่อเขาเรียนแลวเห็นวาสาขาวิชาไมตรงกับ
ความตองการ ไมมั่นใจในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา และเน้ือหาท่ีเรียนนํามาใชประโยชนไดนอย 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27, 3.14, 2.95 และ 2.72 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดานมหาวิทยาลัย จําแนกตามสาเหตุ
ยอยในระดับปานกลาง โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดาน
มหาวิทยาลัย เรียงตามลําดับ ไดแก การบริการสาธารณูปโภค เชน ระบบนํ้า ไฟฟา  มีไมเพียงพอ หองเรียน/
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หองปฏิบัติการไมทันสมัย และวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ แหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
เชน หนังสือ ตํารา คอมพิวเตอรสืบคนไมเพียงพอ สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยไมสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
การใหบริการของเจาหนาท่ีไมเหมาะสม เชน วาจาไมสุภาพ ไมมีความรู และมหาวิทยาลัยอยูไกล ไมสะดวกในการเดินทาง
มาเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99, 2.92, 2.92, 2.79, 2.73, 2.64 และ 2.55 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดานนักศึกษา จําแนกตามสาเหตุ
ยอยในระดับปานกลาง ยกเวนสาเหตุยอยดานสุขภาพไมเอื้ออํานวยตอการเรียน และปญหาอื่นๆ เชน 
ติดสารเสพติด ติดการพนัน มีความคิดเห็นในระดับนอย โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดานนักศึกษา ไดแก คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ ความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอ
สําหรับรายวิชาท่ีศึกษาอยู ความภาคภูมิใจในช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ไมชอบสาขาวิชาท่ีเรียน มีปญหาเรื่อง
การแบงเวลาในการเรียนกับการทํางาน ลาออกเพ่ือศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน ไมสามารถปรับตัวเขากับการเรียนใน
มหาวิทยาลัยได ลาออกเพ่ือเขารับการคัดเลือกใหมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33, 3.12, 3.09, 2.87, 2.73, 2.69, 
2.68, 2.57 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสาเหตุการออกกลางคัน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จําแนกแตละดาน 

สาเหตุการออกกลางคัน คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ดานนักศึกษา 2.71 0.69 ปานกลาง 
2.  ดานครอบครัว 2.29 0.99 นอย 
3.  ดานอาจารย 2.57 0.96 ปานกลาง 
4.  ดานหลักสูตร 3.02 0.95 ปานกลาง 
5.  ดานมหาวิทยาลัย 2.79 1.01 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดานหลักสูตร จําแนกสาเหตุยอยในแตละดาน 

ดานหลักสูตร คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  เนื้อหาที่เรียนยากเกินไป 3.27 1.12 ปานกลาง 
2.  เนื้อหาที่เรียนนํามาใชประโยชนไดนอย 2.72 1.21 ปานกลาง 
3.  เมื่อเขาเรียนแลวเห็นวาสาขาวิชาไมตรงกับความตองการ 3.14 1.25 ปานกลาง 
4.  ไมมั่นใจในการประกอบอาชพีหลังจบการศึกษา 2.95 1.24 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดานมหาวิทยาลัย จําแนกสาเหตุยอยในแตละดาน 

ดานมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยไมสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 2.73 1.20 ปานกลาง 
2.  แหลงศึกษาคนควาเพิ่มเติม เชน หนังสือ ตํารา คอมพิวเตอรสืบคนไมเพียงพอ   2.79 1.24 ปานกลาง 
3.  การใหบริการของเจาหนาที่ไมเหมาะสม เชน วาจาไมสุภาพ  ไมมีความรู 2.64 1.17 ปานกลาง 
4.  มหาวิทยาลัยอยูไกล ไมสะดวกในการเดินทางมาเรียน 2.55 1.29 ปานกลาง 
5.  การบริการสาธารณูปโภค เชน ระบบน้ํา ไฟฟา มีไมเพียงพอ  2.99 1.35 ปานกลาง 
6.  วัสดุ อปุกรณ และเคร่ืองจักรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 2.92 1.28 ปานกลาง 
7.  หองเรียน/หองปฏบิัติการไมทันสมัย 2.92 1.31 ปานกลาง 
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ความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดานนักศึกษา จําแนกสาเหตุยอยในแตละดาน 

ดานนักศึกษา คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ความรูพื้นฐานไมเพียงพอสําหรับรายวิชาที่ศึกษาอยู 3.12 1.06 ปานกลาง 

2.  ไมชอบสาขาวิชาที่เรียน 2.87 1.25 ปานกลาง 
3.  คะแนนเฉล่ียตํ่ากวาเกณฑ 3.33 1.23 ปานกลาง 
4.  มีปญหาเร่ืองการแบงเวลาในการเรียนกับการทาํงาน 2.73 1.11 ปานกลาง 
5.  ไมสามารถปรับตัวเขากับการเรียนในมหาวิทยาลัยได 2.68 1.19 ปานกลาง 
6.  ความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย   3.09 1.54 ปานกลาง 
7.  ลาออกเพื่อศึกษามหาวิทยาลัยอื่น  2.69 1.41 ปานกลาง 
8.  ลาออกเพื่อเขารับการคัดเลือกใหม 2.57 1.40 ปานกลาง 
9.  สุขภาพไมเอื้ออํานวยตอการเรียน   2.14 1.13 นอย 
10.  ปญหาอื่นๆ เชน ติดสารเสพติด ติดการพนัน ต้ังครรภระหวางเรียน 1.84 1.16 นอย 

 
3. ความคาดหวังที่มีการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอการแกไขปญหาการออกกลางคันทุกดานในระดับปานกลาง  
โดยความคาดหวังตอการแกไขปญหาการออกกลางคัน เรียงตามลําดับ ไดแก ดานหลักสูตร  ดานมหาวิทยาลัย  
และดานอาจารย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45, 3.37 และ 3.37 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอการแกไขปญหาการออกกลางคันดานหลักสูตรในระดับปานกลาง 
โดยความคาดหวังตอการแกไขปญหาการออกกลางคัน เรียงตามลําดับ ไดแก การจัดกิจกรรมการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมเน้ือหาวิชา
ในหลักสูตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณปจจุบันไดจริง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และ 3.44 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จําแนกแตละดาน 

ความคาดหวงัที่มตีอการแกไขปญหาการออกกลางคัน คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความความหวัง 

1.  ดานมหาวิทยาลัย 3.37 0.89 ปานกลาง 

2.  ดานหลักสูตร 3.45 0.97 ปานกลาง 
3.  ดานอาจารย 3.37 1.06 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคัน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดานหลักสูตร จําแนกความคาดหวังยอยในแตละดาน 

ดานหลักสูตร คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความความหวัง 

1.  ปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาในหลักสูตรใหสามารถนาํมา
ประยุกตใชในสถานการณปจจุบันไดจริง 

3.44 1.03 ปานกลาง 

2.  การจัดกิจกรรมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและแนวทางการประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

3.45 1.04 ปานกลาง 
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4. ขอมูลจากคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออก
กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

จากการศึกษาเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ท่ีมีลักษณะเปนแบบปลายเปด สามารถแยก
ออกเปนดานตางๆ ดังตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7 ความถ่ีของขอเสนอแนะ และแนวทางแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออกกลางคันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออกกลางคัน ความถ่ี 

ดานนักศึกษา 
1. ความรูพื้นฐานมีไมเพียงพอ  ควรเพิ่มการเรียนปรับความรูพื้นฐานในบางรายวิชา  
2. ควรใหความรูเกี่ยวกับการเรียน  การปรับตัวเพื่อใหสามารถใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได 

 
24 
17 

ดานครอบครัว 
    1. ควรจัดประชุมผูปกครองเพื่อแนะนําวิธีการใหคําปรึกษา/ใหกําลังใจ  คอยติดตาม  และสังเกตพฤติกรรม 
       การเรียนและการใชชีวิตของนักศึกษาอยางใกลชิด 

2. รายไดของครอบครัวมีไมเพียงพอที่จะสงเสียใหเรียนตอได 

 
29 
 

26 
ดานหลักสูตร 

1. เนื้อหาที่เรียนยากเกินไป  พื้นฐานไมแนน  จึงไมเขาใจเนื้อหาวิชา 
2. ควรเนนรายวิชาที่นําไปประกอบเปนอาชีพไดจริง 

 
25 
19 

ดานอาจารย 
1. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบเพื่อรับคําแนะนํา วางแผนหรือปรึกษาหารือเร่ืองการเรียนและการใชชีวิต 
2. วิธีการสอนของอาจารย เชน สอนเร็วเกินไป เพราะเขาใจวานักศึกษามีพื้นฐานอยูแลว ระดับความยาก    
   ของเนื้อหา เทคนิคการสอนที่ไมหลากหลาย 

 
28 
13 

 
4. ผลการสนทนาอภิปรายกลุมยอย   

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอบเขาเพ่ือศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
นักศึกษาสวนใหญคิดวา วิธีสอบเขาเพ่ือศึกษาตอในมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

มีความหลากหลายและเหมาะสมแลว สวนใหญสอบเขาโดยโครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียนรอบแรกและรอบท่ีสอง วิธี 
admission และโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต 

2) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมและการใหความรูตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนท้ังทางดานวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และนันทนาการ 

นักศึกษามีความเห็นวา กิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษา เชน โครงการเตรียมความพรอม
ในการเรียนมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีความเหมาะสมดีแลว และมีความเห็นเพ่ิมเติมวา
มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานกอนเปดภาคการศึกษา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ  ใหแกนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเรียน  หรือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวา
เกณฑ เพ่ือเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเปดภาคการศึกษา สําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของรายวิชา เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมแลว เพราะนักศึกษาไดทําลงมือปฏิบัติจริง 
กิจกรรมท่ีทําก็เปนประโยชนตอสวนรวม และสามารถนําประสบการณท่ีไดมาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

3) บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา 
นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา อาจารยท่ีปรึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหคําปรึกษา 

แนะนําเรื่องตางๆ แกนักศึกษา ไมวาจะเปนการวางแผนการลงทะเบียนเรียน แนะนําวิธีการเรียน การใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาไดใหขอมูลเก่ียวกับอาจารยท่ีปรึกษาในอุดมคติวา ควรคอยแนะนําการลงทะเบียน
เรยีนและวางแผนการเรียน การปรับตัวและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมท้ังดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดสภาพ
การเปนนักศึกษา เปดโอกาสและชองทางในการสื่อสารกับนักศึกษาใหมากข้ึน และมีความรูเก่ียวกับหลกัเกณฑ
ตางๆ เชน การลงทะเบียน โครงสรางหลักสูตร เปนตน 
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ความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

4) สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย เชน หอพัก หองเรียน โรงอาหาร   
นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเงียบ สงบ เปนธรรมชาติ เหมาะกับ

การใชชีวิตแบบเรียบงาย มีสมาธิในการเรียนและสามารถซึมซับกับธรรมชาติรอบๆ มหาวิทยาลัยไดอยางเต็มท่ี 
สวนสภาพหองเรียนบางหองเกา และมีความสกปรก มีเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ  แตใชงาน
ไมได สวนหองนํ้าภายในมหาวิทยาลัยบางจุดโดยเฉพาะอาคารเรียนรวม มีจํานวนนอย บางหองไมสามารถใชงานได 
และแสงสวางภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาเห็นวา บริเวณทางเดินและบริเวณลานอาคารท่ีนักศึกษาใชทํา
กิจกรรมยังไมมีความสวางเพียงพอ ท้ังน้ี นักศึกษามีขอเสนอแนะ ขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องหองเรียน หองนํ้าและแสงสวางภายในพ้ืนท่ีทางเดินและ
ลานทํากิจกรรมโดยเรงดวน 

5) การจัดผังหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน งานทะเบียนและประมวลผล งานพัฒนานักศึกษา  
งานบริหารงบประมาณและพัสดุ สํานักงานคณะ   

นักศึกษามีความเห็นเก่ียวกับการจัดผังหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน งานทะเบียนและ
ประมวลผล งานพัฒนานักศึกษา งานบริหารงบประมาณและพัสดุ สํานักงานคณะวา หนวยงานดังกลาวเปน
หนวยงานท่ีนักศึกษามีความจําเปนจะตองติดตอซึ่งแตละงานตั้งอยูหางไกลกัน หากเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ซึ่ง
ไมมีรถมอเตอรไซคใช จะตองเดินทางดวยเทาหรือรอรถประจําทางมาติดตอกับหนวยงานดังกลาว ท้ังน้ี  
นักศึกษาเสนอใหมีการดําเนินการแตละเรื่องมีข้ันตอนท่ีไมยุงยาก สามารถจัดสงเอกสารไดท้ังสํานักงานคณะ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานคณะสามารถใหขอมูลและตอบคําถามหรือคอยใหบริการ
ประสานงานระหวางอาจารยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยไมตองใหนักศึกษาเดินไปมาระหวางหนวยงานเพ่ือ
สอบถามขอมูลเรื่องเดียวกันแตอยูคนละหนวยงาน  

6) ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาเห็นวาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมแลว 

ท้ังน้ี นักศึกษามีความเห็นเพ่ิมเติม ขอใหคณะ/สาขาวิชาเพ่ิมโครงการเรียนปรับพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาบางคนท่ีมี
ผลการเรียนต่ํากอนเปดภาคการศึกษา สวนการจัดการเรียนการสอนขอใหจัดการเรียนการสอนในวันจันทรถึงวันศุกร 

7) บทบาทของอาจารยผูสอน 
นักศึกษามีความเห็นวา อาจารยผูสอนจะตองสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดคิดคนควา

ศึกษาทดลอง ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนผูกําหนดบทบาทใหนักศึกษาทุกคนไดมีสวน
เขารวมทํากิจกรรม แบงกลุม มอบหมายงานหนาท่ีความรับผิดชอบ จัดการใหทุกคนไดทํางานท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและความสนใจของตน เขารวมทํากิจกรรมในกลุมจริงๆ พรอมท้ังให ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเมื่อนักศึกษาตองการความชวยเหลือ 
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยกับสาเหตุการออกกลางคันในระดับปานกลาง  โดยสาเหตุ

การออกกลางคันในภาพรวม 3 อันดับแรก ไดแก ดานหลักสูตร ดานมหาวิทยาลัย และดานนักศึกษา สวน
สาเหตุยอยดานครอบครัว มีความคิดเห็นในระดับนอย   

สาเหตุการออกกลางคันดานหลักสูตร ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดย
สาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดคือ เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป สอดคลองกับ
การศึกษาของอารี (2550)  และ Rai (2014) ท่ีพบวา สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาดานหลักสูตร คือ  
เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป มีปญหาการเรียนรูและความยากของหลักสูตร อาจเน่ืองจากนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู
ไมเพียงพอสําหรับการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ขาดทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห ไมสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระอื่นๆ ได สวนสาเหตุยอยที่รองลงมาเห็นวา สาขาวิชาไมตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับการศึกษาของสรรคชัย (2554) ท่ีพบวาสาเหตุการออกกลางคัน
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ของนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน คือ เมื่อเขาเรียนแลวเห็นวาสาขาวิชาไมตรงกับความตองการ 
อาจเน่ืองจากสถานการณความตองการของแรงงานในปจจุบันมีความตองการแรงงานฝมือ หรือบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเฉพาะทางสถานประกอบการและผูประกอบการมีความตองการผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพียงรอยละ 28.6 ซึ่งเปนลักษณะงานสําหรับดานบริหารจัดการและฝายสนับสนุน/สํานักงาน (จงจิตต และ  
รีนา, 2558) เมื่อนักศึกษาเขามาเรียนแลวจึงพบวาหลักสูตรท่ีตนเองเรียนน้ันไมตรงกับความตองการ  หรือจบ
แลวไมมีความมั่นใจในการหางานทําน่ันเอง  

สาเหตุการออกกลางคันดานมหาวิทยาลัย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดคือ การบริการสาธารณูปโภค เชน ระบบนํ้า 
ไฟฟา มีไมเพียงพอ  สอดคลองกับผลการสํารวจความพึงพอใจตอกายภาพและสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี (2553) ท่ีพบวา ระดับความพึงพอใจตอกายภาพและ
สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยต่ําสุด คือ ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา สวนสาเหตุยอยท่ี
รองลงมาเห็นวา หองเรียน/หองปฏิบัติการไมทันสมัย วัสดุ อุปกรณ และเครื่องจักรในการปฏิบัติงานไม
เพียงพอ สอดคลองกับการศึกษาของสรรคชัย (2554)  และอารี  (2550) ท่ีพบวา สาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาดานการบริการและการสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน คือ ไมมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช
จัดการเรียนการสอน และอุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ อาจเน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน
เพ่ือสรางหรือปรับปรุง ซอมบํารุง ระบบสาธารณูปโภคมีจํากัดและบางสาขาวิชาอาจมีอุปกรณการเรียนการสอนท่ี
ไมเพียงพอเน่ืองจากเครื่องมือวิทยาศาสตรบางช้ินมีราคาคอนขางแพงหรืออาจจะตองใชเจาหนาท่ีท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะในการดูแล เมื่อพิจารณาถึงความจําเปน จํานวนผูใชงานและประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับแลว จึง
ไมคุมคาแกการลงทุน 

สาเหตุการออกกลางคันดานนักศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดย
สาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดอันดับแรก  ไดแก คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ  
สอดคลองกับการศึกษาของ วิทยาลัยเทคนิคลําปาง (2556) และวัชรี และคณะ (2550) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอการออกกลางคันดานนักศึกษา คือ การมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ อาจเน่ืองจากเกณฑในการวัดผล
การเรียนของแตละหลักสูตรไดระบุวิธีการประเมินเพ่ือใหไดมาซึ่งคะแนน เชน การเขาช้ันเรียน การทดสอบยอย 
การทํารายงาน การสอบกลางภาค-ปลายภาค หากนักศึกษาไมตั้งใจเรียน หรือไมเขาช้ันเรียน  ขาดการเตรียมตัว
ท่ีดีในการเรียนและการสอบ ก็จะทําใหไมมีคะแนนเก็บหรือทําคะแนนไดนอย สงผลใหคะแนนรวมในการ
ประเมินผลต่ํากวาเกณฑได อน่ึงรายไดของครอบครัวก็เปนสวนหน่ึงในการสงเสริมการเรียนของนักศึกษา 
ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนจะจายหรือลงทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรนอยกวาครอบครัวท่ีมีฐานะร่ํารวย เพราะมี
ความสามารถในการจายนอยกวา และสิ่งน้ีนาจะมีผลตอผลสัมฤทธ์ิในการเรียนท่ีแตกตางกันดวย   
 สาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นดวยรองลงมาอันดับท่ี 2 เห็นวา ความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอ
สําหรับรายวิชาท่ีศึกษาอยู สอดคลองกับการศึกษาของรําพึง (2550) ท่ีพบวา สาเหตุหลักท่ีทําใหนักศึกษาตอง
ออกกลางคัน เพราะไมมีพ้ืนฐานในสาขาท่ีเรียน อาจเน่ืองจากนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอในบาง
รายวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาจมุงเนนการเรียนพิเศษ 
หรือเทคนิคการทําขอสอบเพ่ือเขาศึกษาตอในคณะ/สาขาท่ีตนเองสนใจแทนการมุงมั่นกับการเรียนในช้ันเรียน
เพ่ือใหมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอกับการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนเมื่อเขามาเรียนในระดับอุดมศึกษา แลวไมสามารถ
ปรับตัวเขากับการเรียนได 
 
2. ความคาดหวังท่ีมีการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 
สุราษฎรธานี 
 ดานหลักสูตร คือ การจัดกิจกรรมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของจงจิตต และ รีนา (2558) ท่ีพบวา อาจเน่ืองจากเมื่อนักศึกษาใกล
สําเร็จการศึกษาตองพิจารณาเลือกระหวางการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนหรือหางานเพ่ือประกอบเปนอาชีพหลัง
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ความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

สําเร็จการศึกษา แตยังไมมั่นใจในศักยภาพของตนเอง  หรือไมสามารถหางานท่ีเหมาะกับตนเองได จึงตองการ
ขอมูลหรือแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ประกอบกับปจจุบันการผลิตบุคลากรมีคุณสมบัติไมสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานทําใหเกิดปญหาการวางงานและขาดแคลนแรงงานซึ่งคาดวาจะมีแนวโนมมากข้ึน
ถึง 6% ไปจนถึงป  2560  จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษามีความคาดหวังใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา   

ดานอาจารย คืออาจารยผูสอนมีความเขาใจถึงความแตกตางของนักศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ  
อรุณวรรณ และ นันทิกา (2554) ท่ีพบวา ความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษามาก
ท่ีสุด คือ  ผูสอนเขาใจถึงความแตกตางของนักศึกษา อาจเน่ืองจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางในเรื่องของ
ความรูพ้ืนฐานความสามารถของสติปญญาและสมองก็มีความแตกตางกัน หรือมีความเขาใจเน้ือหาวิชาท่ีไมเทากัน 
ดังน้ัน  นักศึกษาจึงมีความคาดหวังใหอาจารยผูสอนมีความเขาใจผูเรียน สามารถตรวจสอบและดึงความคิดของ
ผูเรียนใหแสดงออกมามากท่ีสุด ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน ไมถือวาความคิดตนถูกตองเสมอ เขาใจและ
ยอมรับวาบุคคลมีความแตกตางกัน ไมดวนตัดสินผูเรียนอยางผิวเผินและความคาดหวังดานมหาวิทยาลัย คือ การ
จัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยตองมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน สอดคลองกับการศึกษาของประสิทธ์ิ 
และรัชนีพร (2556) และการสนทนาอภิปรายกลุมยอย (Focus group discussion) ท่ีพบวา แนวทางการแกไข
ปญหาการออกกลางคันดานสถานศึกษา คือขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องหองเรียนท่ีเหมาะสม หองนํ้าท่ีสะอาดและแสงสวางภายในพ้ืนท่ีทางเดินและลานทํา
กิจกรรม อาจเน่ืองจากสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ไมวาจะเปนอาคารสถานท่ี สนาม สวนหยอม สนามกีฬา 
สถานท่ีพักผอน เปนเรื่องสําคัญท่ีมีอิทธิพลสงผลตอการเรียนและสมองของนักศึกษาใหไดรับการกระตุนทํา
ใหเกิดการเรียนรู สภาพแวดลอมท่ีดีอาจสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน จึงเปนเหตุผลใหนักศึกษามีความคาดหวังใหมหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมเพ่ือเสริมสราง
บรรยากาศทางวิชาการใหมากข้ึน  

 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันสําหรับหนวยงานตางๆ 
 ดานหลักสูตร 

1) ควรจัดใหมีการเรียนปรับความรูพ้ืนฐานของนักศึกษากอนเริ่มการเรียนในภาคการศึกษาแรก เชน  
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาท่ีเรียนมากข้ึน และมีเวลาปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา  

2) เพ่ิมความเขมขนในรายวิชาหรือเน้ือหาในหลักสูตรเก่ียวกับความสามารถเฉพาะทางหรือจุดเนนของ
สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหนักศึกษาใชสมัครงานหรือประกอบ
อาชีพอิสระ   

3) เปดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเรียนเพ่ิมเติมความรูและทักษะท่ีเฉพาะเจาะจง  
เพ่ือนําประกาศนียบัตรทางวิชาชีพท่ีไดรับประกอบการพิจารณาสมัครงาน 

ดานอาจารย 
1) ควรใหความสําคัญกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา เน่ืองจากระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็งจะ

ชวยลดจํานวนการออกกลางคันของนักศึกษาไดโดยการสรางความตระหนักและการรับรูใหอาจารยท่ีปรึกษาไดมี
บทบาทในการใหคําแนะนําท้ังเรื่องวิชาการและเรื่องสวนตัว รวมท้ังจัดเวลาใหนักศึกษาสามารถเขาพบไดมากข้ึน 

ดานมหาวิทยาลัย 
1) ควรวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ระบบนํ้า ท้ังอาคารเรียนและหอพัก

อยางเปนรูปธรรม และประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเปนระยะ ๆ 
รวมท้ังสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมดังกลาว นําผลจากการการศึกษาท่ีได มาพัฒนา
และปรับปรุงตอไป 
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2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1)  ควรเพ่ิมกระบวนการในการสัมภาษณผูบริหาร คณาจารยเพ่ือสอบถามความคิดเห็น เพ่ิมเติมจาก
กลุมตัวอยางรวมดวย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมและครบถวนยิ่งข้ึน  
 2) วางแผนและพัฒนาระบบการชวยเหลือและติดตามการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตสรุาษฎรธานี 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เก่ียวกับสาเหตกุารออกกลางคัน  ในระดับปานกลาง  โดยสาเหตุการออก
กลางคัน 3 อันดับแรก ไดแก ดานหลักสูตร ดานมหาวิทยาลัย และดานนักศึกษา สวนสาเหตุดานครอบครัว  มี
ความคิดเห็นในระดับนอย   

สําหรับสาเหตุยอยการออกกลางคันดานหลักสูตร ไดแก เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป และเมื่อเขาเรียนแลว
เห็นวาสาขาวิชาไมตรงกับความตองการ สาเหตุยอยการออกกลางคันดานมหาวิทยาลัย ไดแก การบริการ
สาธารณูปโภค เชน ระบบนํ้า ไฟฟา มีไมเพียงพอ หองเรียน/หองปฏิบัติการ  ไมทันสมัย และวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องจักรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  และสาเหตุยอยการออกกลางคันดานนักศึกษา ไดแก คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
เกณฑ ความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอสําหรับรายวิชาท่ีศึกษาอยู ความภาคภูมิใจในช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ไมชอบ
สาขาวิชาท่ีเรียน และมีปญหาเรื่องการแบงเวลาในการเรียนกับการทํางาน   

ท้ังน้ี เมื่อนําขอมูลสาเหตุยอยการออกกลางคันในแตละดานมาเรียงกัน สาเหตุการออกกลางคัน
สูงสุด  3  อันดับแรก ไดแก (1) คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ  (2) เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป  และ (3) เมื่อเขาเรียน
แลวเห็นวา สาขาวิชาไมตรงกับความตองการ สวนความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคันดาน
มหาวิทยาลัย  ดานหลักสูตร และดานอาจารย  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังระดับปานกลาง  
ความคาดหวังยอยดานหลักสูตร  ไดแก การจัดกิจกรรมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศกึษา สวนความคาดหวังดานอาจารย ไดแก อาจารยผูสอนมีความเขาใจถึงความแตกตางของ
นักศึกษา  และอาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคําแนะนําอยางเพียงพอ และความคาดหวังดานมหาวิทยาลัย 
ไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยตองมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน การประชาสัมพันธขอมูล
ตางๆ มีหลายชองทางและรวดเร็ว และการใหบริการของเจาหนาท่ีควรมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอนักศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี ท่ีไดอนุมัติ

งบประมาณใหดําเนินการวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนผูตอบ
แบบสอบถามและสนทนาอภิปรายกลุมยอย ขอขอบคุณ คุณกัญญณัฐภัทร รังสี ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  
อาจารยอัสมา ทรรศนะมีลาภ ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ ท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะ  
ขอคิดเห็นอันเปนประโยชนสําหรับการศึกษาเปนอยางดียิ ่ง ทําใหการวิจ ัยฉบับนี ้เสร ็จสมบูรณตาม
วัตถุประสงคทุกประการ คุณคาและประโยชนจากการศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแด  คุณพอ 
คุณแม และผูมีพระคุณทุกทาน สวนความผิดพลาดใดๆ ท่ีปรากฏในการวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยขอนอมรับแตเพียงผูเดียว 
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การตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ด้วยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบ
กับวิธีทางอมิมูโนวทิยาในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 

Detection of Salmonella spp. by Real-time PCR Technique 
Comparing with Rapid Immunological Test in Halal Food  

 
พจชนาถ พัทบุรี1* อภิญญา ศุกลรัตน์1 และ อุทัย ไทยเจรญิ1 

Pojchanad Pathaburee1*, Apinya Sukolrat1 and Utai Thaicharoen1 
 

บทคัดย่อ 
การตรวจหา DNA ของ เช้ือ Salmonella spp. ที่ปนเปื้อนในอาหารฮาลาล โดยใช้เทคนิค  Real-time 

PCR เปรียบเทียบกับวิธีอิมมูโนทีใ่ช้ชุดทดสอบ Singlepath® Salmonella (AOAC 060401) โดยเทคนิค Real-
time PCR เป็นเทคนิคทีม่ีความจ าเพาะเจาะจง เมื่อตรวจสอบเชื้อ Salmonella spp. พบว่า ให้ผลบวกเฉพาะ
เชื้อ Salmonella spp. แต่ให้ผลลบในตัวอย่างที่ได้จากเชื้อชนิดอื่น  เช่น เชื้อ Escherichia coli 
ระยะเวลาในการตรวจสอบรวดเร็วกว่าโดยไม่จ าเป็นต้องน าตัวอย่างไปบ่มใน Selective media เมื่อศึกษา
ความไวของปฏิกิริยาสามารถตรวจสอบการปนเปื้อนเช้ือ Salmonella spp. ได้ที่ความเข้มข้นต่ าสุด คือ 
0.001% โดยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการปนเปื้อนเช้ือ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์อาหารและ
วัตถุดิบที่ผลิตอาหารฮาลาลที่ใช้ในการผลิตเปรียบเทียบผลกับการตรวจสอบเช้ือด้วยวิธีอิมมูโนโดยการใช้ชุด
ทดสอบ Singlepath® Salmonella พบว่า ให้ผลเช่นเดียวกัน โดยทุกครั้งที่ท าการตรวจสอบจะมีตัวอย่างเชื้อ
ควบคุมที่เป็นบวกท าปฏิกิริยาควบคู่เสมอ 
ค าส าคัญ: อิมมูโนวิทยา  อาหารฮาลาล  Salmonella 
 

Abstract 
Detection of Salmonella spp. in halal food by using Real-time PCR technique 

compared with immuno techiques Singlepath® Salmonella (AOAC 060401) was performed. A 
specificity-species of Real-time PCR was positive only Salmonella spp. DNA. For another 
species such as Escherichia coli was shown negative result. The real-time PCR technique 
presented faster result and without the need to incubated samples in selective media. The 
sensitivity of real-time PCR gave the best results at ratio of 0.001%. The efficiency of  real-time 
PCR to detecte Salmonella spp. in halal food and raw material was not deferent with immuno 
technique and possitive control reaction was also provided at anytime of detection. 
Keywords: Immunological, halal food, Salmonella  

 
บทน า 

 เชื้อที่ก่อโรค อาหารเป็นพิษท่ีส าคัญ ได้แก่ Salmonella spp. ซึ่งเชื้อดังกล่าวนี้ท าให้เกิดผลเสียต่อ
ผู้บริโภค สัตว์ที่ได้รับเชื้อนี้อาจท าให้เกิดภาวะ septicemia หรือเกิดอาการท้องเสียแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง 
โรคติดเช้ือทางเดินอาหารเป็นปัญหาที่ส าคัญทางด้านสาธารณสุขและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการส่งออกด้าน
อาหารของประเทศ (Riyaz et al., 2004) เชื้อบางชนิดเช่น Salmonella spp. สามารถแพร่เชื้อเข้าสู่ไข่ได้ ซึ่ง
จะก่อโรคต่อผู้บริโภคไข่ได้ (Berends et al., 1998) คนท่ัวไปสามารถเป็นโรคนี้ได้ทั้งทางตรงจากการสัมผัสกับ

                                                           
1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  
1 Scientific Equipment Center, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus, Songkhla, 90110 
*Corresponding author: e-mail: pojchanad.j@psu.ac.th 



การตรวจสอบเชื้อ Salmonella spp. ดวยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีทางอิมมูโนวิทยาในผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 

สัตวท่ีเปนโรคหรือพาหะท่ีมีเช้ือและติดตอโดยทางออมจากการบริโภคอาหารซึ่งเปนแหลงแพรเช้ือ เชน ไข 
เน้ือสัตวและผลิตภัณฑเน้ือสัตว (Boughton et al., 2007) การตรวจวิเคราะหหาเช้ือโรคอาหารเปนพิษท่ีใชใน
ปจจุบัน คือ การเพาะเลี้ยงเช้ือและทําการทดสอบเช้ือท่ีเจริญดวยวิธีทางชีวเคมี โดยการตรวจสอบทางชีวเคมีใช
เวลาในการตรวจสอบประมาณ 5 วัน และตองอาศัยผูเช่ียวชาญทางแบคทีเรียในการแยกเช้ือ (Guard, 2001) 
โดยราคาในการตรวจสอบเช้ือแตละชนิดมีราคาคอนขางสูง ตอมาไดนําวิธีตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. 
ดวยวิธี Rapid test คือ การใชหลักการตรวจสอบทางวิธีอิมมูโนโดยการใชชุดทดสอบ Singlepath® 
Salmonella (Merck, Germany) ซึ่งใชระยะเวลาทดสอบ 3 วัน (Lindhardt et al., 2009) ตอมา
เทคนิคการตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ในระดับ DNA ไดรับความสนใจเน่ืองจากเปนเทคนิคทดสอบ
ใหผลรวดเร็ว ใชเทคนิค Real-time PCR เพ่ือตรวจวิเคราะหหา DNA ของเช้ือ ซึ่งเทคนิค Real-time PCR เปน
วิธีท่ีมีความจําเพาะเจาะจงตอ DNA ของเช้ือแตละชนิดและเปนปฏิกิริยาท่ีมีความไวสูง (Huang et al., 2007) 
สามารถตรวจสอบเช้ือท่ีตองการไดในปริมาณเพียงเล็กนอยและใชเวลาในการตรวจสอบท่ีรวดเร็ว โดยประมาณ 
45 นาทีหลังจากสกัด DNA แลว (Malorny et al., 2003) ดังน้ัน ตามคุณประโยชนของเทคนิค Real-time 
PCR จึงเปนวิธีที่เหมาะสมจะนํามาพัฒนาวิธีการตรวจสอบหาเชื้อที่ทําใหเกิดโรคทางเดินอาหารเปนพิษ
โดยทําการทดลองเปรียบเทียบวิธีการตรวจเช้ือ Salmonella spp. ดวยเทคนิค Real-time PCR กับวิธี
เพาะเลี้ยงเช้ือรวมกับวิธีทางอิมมูโนวิทยา ซึ่งเปนวิธีตรวจเช้ือท่ีใชในปจจุบัน  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาเทคนิค Real-time PCR ในการตรวจหาเช้ือ Salmonella spp.  
2. ศึกษาความไวการตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ดวยเทคนิค Real-time PCR ในตัวอยาง

ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 
3. ศึกษาความเปนไปไดในการนําเทคนิค Real-time PCR มาใชตรวจสอบหาเช้ือ Salmonella spp. 

ในอาหารฮาลาล เปรียบเทียบกับวิธีอิมมูโนโดยการใชชุดทดสอบ Singlepath® Salmonella ท่ีใชในปจจุบัน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เชื้อจุลนิทรียและตัวอยางอาหาร 

1. กลุม positive control เปนเช้ือ Salmonella Enteritidis (ATCC 15676) 
2. ตัวอยางอาหารและอาหารฮาลาลท่ีผานการแปรรูป จํานวน 20 ตัวอยาง ไดแก กุงสม บูดู ทุเรียนกวน 

(ทุเรียนพ้ืนบาน) รังนกบรรจุขวด ขาวเกรียบปลาทอด มินิค็อกเทลไก ไสกรอกไทยอีสานไก นํ้าพริกกุง นํ้าพริก
มะขามกุงแหง นํ้าพริกกุงเสียบทรงเครื่อง แกงไตปลาสําเร็จรูป วุนสําเร็จรูป ลูกช้ินปลาญี่ปุน ไขปลา 
ลูกช้ินปลา ปลามวน ปูอัด เตาหูซีฟูด และแซนดวิชปลา ลูกช้ินปลาแซลมอน โดยตัวอยางกอนทําการทดสอบ
เก็บไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส กอนนํามาสกัด DNA 

2.1 ตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ดวยวิธีอิมมูโนโดยการใชชุดทดสอบ Singlepath® 
Salmonella (Merck, Germany) ตามวิธี AOAC 060401 โดยนําเช้ือ Salmonella มาตรฐานใสใน Buffer 
Peptone Water (BPW) นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส 18±20 ช่ัวโมง ดูดเช้ือจาก BPW ปริมาณ 
10 มิลลิลิตร มาเลี้ยงตอในอาหาร Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (RVS) บมท่ีอุณหภูมิ 
41.5 องศาเซลเซียส 24±3 ช่ัวโมง ทดสอบตอดวย Immunological Rapid Test เช้ือตามวิธี  Singlepath® 
Salmonella แลวอานผลท่ีได 

2.2 พัฒนาเทคนิค Real-time PCR ในการตรวจหาเช้ือ Salmonella spp. เตรียม Positive 
control สําหรับใชการตรวจสอบดวยเทคนิค Real-time PCR โดยเพ่ิมช้ิน DNA ดวยเทคนิค PCR เพ่ือนํา 
PCR product ท่ีไดฝากถายใน TA vector โดยนําเช้ือ Salmonella spp. บมใน Buffer Peptone Water 
(BPW) เปนเวลา 16 ช่ัวโมง สกัด DNA โดยปนเหว่ียงละลาย pellet โดยเติม proteinase K และสารละลาย 
Lysis Buffer หลังจากน้ันดูดสารละลายท้ังหมดใสใน Column ลางดวย washing buffer หลังจากน้ันชะ 
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DNA ออกจาก column ดวย Elution buffer เพ่ิมช้ิน DNA ดวยเทคนิค Polymerase Chain Reaction 
(PCR) โดยเตรียมสารละลายในหลอดทดลองซึ่งประกอบดวย master mix PCR (125 mM KCl, 75 mM Tris-HCl, 
pH 8.3, 3.75 mM Mg(OAc)2, 500 µM dNTP), 40 ng ของ DNA, 4.8 µM ของ primer Sal-F  และ Sal-R ซึ่งมี
ลําดับเบสดังน้ี Sal-F 5′GGATCCGGCATTGCCGTTAG3′และ Sal-R 5′ GTCTTTTTTTGCC ATTTCTTGG3′ 
ปริมาณสารละลายท้ังหมด 50 ไมโครลิตร เขาเครื่อง thermal cycle ตรวจสอบช้ินดีเอ็นเอโดยนํามาแยกบน 
agarose gel แลวถายภาพจาก agarose gel ดวยเครื่อง Gel Documentation 1000 (Bio-Rad, 
California, USA) สกัดช้ิน PCR ออกจาก agarose gel เพ่ือเตรียมช้ิน DNA สําหรับเปน positive control 
เมื่อไดช้ิน PCR product ตองยืนยันผลท่ีไดโดยนํามาหาลําดับนิวคลไีอไทดเพ่ือเปรยีบเทียบกับฐานขอมูลสากล
โดยการหาลําดับนิวคลีโอไทด ดวยเครื่อง DNA Sequencer 377 เพ่ีอยืนยันช้ิน DNA ท่ีไดเปน PCR product 
จากเช้ือ Salmonella Spp. แลวนําลําดับเบสท่ีไดเปรียบเทียบกับฐานขอมูลนิวคลีโอไทดสากล นําช้ินสวน 
DNA ฝากถายยีนเขาสู Topo TA Cloning เตรียม recombinant DNA เพ่ือใชเปน positive control โดย
เก็บโคโลนีท่ีไดใน 20% กลีเซอรอล ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

2.3 ศึกษาสภาวะเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบดวย Real-time PCR หลังจาก pre enrichment 
เช้ือ ดวยอาหาร Peptone Water นํา enrichment culture ปริมาณ 1-2 มิลลิลิตร มาสกัด DNA ดวย 
Commercial kit นํา DNA ท่ีสกัดไดมาตรวจสอบดวยเทคนิค Real-time PCR โดยใช primer และ probe ท่ีมี
ลําดับนิวคลีโอไทดดังน้ี Primer Sal-F 5′GGATCCGGCATTGCCGTTAG3′, Sal-R 5′GTCTTTTTTTGCCA 
TTTCTTGG3′และ probe 5′(FAM)-CTAGCCTGGGAACCTCCATA-(TAMRA)-3′ (Boyd et al.,1993) เพ่ิม
ปริมาณสารพันธุกรรมหลังจากผสมสารละลายตางๆ primer–F, R 200 nM, TaqMan Master Mix PCR 10 µL, 
Probe Sal 200 nM, DNA 50-100 ng เขาเครื่อง Real-time PCR โดยตั้งรอบดังน้ี อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 2 นาที 1 รอบ 95 องศาเซลเซียสเวลา 10 นาที 1 รอบ ตอดวยอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเวลา 15 วินาที
และอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 นาที จํานวน 40 รอบ 

2.4 ศึกษาความไวของปฏิกิริยาท่ีใชสําหรับตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ดวยเทคนิค  Real-time PCR 
ตัวอยาง DNA ของเช้ือ Salmonella เจือจางเริ่ม 10, 1, 0.1, 0.01 และ 0.001% นํา DNA ท่ีสกัดไดมา
ตรวจสอบดวยเทคนิค Real-time PCR 

2.5 ตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑอาหารฮาลาลดวยเทคนิค Real-time PCR 
โดยแบงกลุมตัวอยางอาหารฮาลาลแปรรูปท่ีใชในการศึกษา ออกเปนสองวิธีตรวจสอบ คือ การตรวจสอบเช้ือ 
Salmonella spp. ดวยวิธีอิมมูโนโดยการใชชุดทดสอบ Singlepath® Salmonella เปรียบเทียบกับ
การตรวจสอบดวยเทคนิค Real-time PCR 
 

ผลการวิจัย 
1. การตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ดวยเพาะเลี้ยงเช้ือและทดสอบตอทางอิมมูโนวิทยาใช 

Singlepath® Salmonella ตามวิธี AOAC 060401 ซึ่งเปนเทคนิคการตรวจสอบทางอิมมูโนวิทยา คือการจับ
กันของแอนติเจนและแอนติบอดี เมื่ออานผลท่ีได พบวา เช้ือ Salmonella spp. ใหผลเปนบวกจะปรากฏแถบ
ตรงตําแหนง Test line (T line) และ Control line (C line)  ซึ่งบริเวณของ T line จะเปนบริเวณท่ีมีโปรตีนท่ี
จําเพาะตอเช้ือ Salmonella spp. ขีดอยู ถาในตัวอยางมีเช้ือ Salmonella spp. หลังจากท่ีสกัดโปรตีนแลว
นํามาหยดบนชุดทดสอบแลว จะเกิดการจับกันของแอนติเจนและแอนติบอดีและเกิดเปนแถบสีปรากฏใหเห็นได
เน่ืองจากแอนติบอดีท่ีขีดท่ีเสน T line ไดเช่ือมอยูกับอนุภาคทองคําหรืออนุภาคท่ีทําใหเกิดสีได (ภาพท่ี 1A) 

2. พัฒนาเทคนิค Real-time PCR ในการตรวจหาเช้ือ Salmonella spp. เตรียมตัวอยางสําหรับใช
เปน Positive control เช้ือมาตรฐานมาสกัด DNA แลวเพ่ิมช้ิน DNA ในสวนยีนท่ีสนใจดวยเทคนิค PCR ยอม
แถบ DNA ตรวจสอบผลภายใตแสง UV เห็นแถบ DNA ขนาดประมาณ 97 คูเบส (ภาพท่ี 1B) การตรวจสอบ
การเรียงตัวของลําดับนิวคลีโอไทดของ PCR product ท่ีไดนํามาหาลําดับนิวคลีโอไทดนําผลท่ีได BLAST สู
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ฐานขอมูลสากล เพ่ือตรวจสอบช้ิน DNA ท่ีเพ่ิมปริมาณไดวาเปนช้ิน DNA ของเช้ือ Salmonella spp. ผลคือ 
มีความเหมือนคลายคลึงกับเช้ือ Salmonella spp. 

2.1. ศึกษาสภาวะเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบดวย Real-time PCR หลังจาก pre enrichment 
เช้ือ ดวยอาหาร peptone water ระยะเวลา 16 ช่ัวโมง นํามาสกัด DNA ดวย Commercial kit แลวเพ่ิมช้ิน 
DNA ในสวนยีนท่ีสนใจดวยเทคนิค Real–time PCR โดยผลเปนบวกปรากฏสัญญาณฟลูออเรสเซนซในตัวอยางท่ี
วิเคราะหปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. และใหผลลบถาในตัวอยางท่ีไมมีการปนเปอน  

2.2. ศึกษาความไวของปฏิกิริยาท่ีใชสําหรับตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ดวยเทคนิค  
Real-time PCR ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ DNA ของเช้ือ Salmonella spp. ความเขมขนตางๆ เชน 10, 1, 
0.1, 0.01 และ 0.001% ตัวควบคุมท่ีเปนบวกและตัวควบคุมท่ีเปนลบ สกัด DNA และเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมดวยเทคนิค Real-time PCR ซึ่งใหผลเปนบวกถามีการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมจะปรากฏสัญญาณ
ฟลูออเรสเซนซและใหผลเปนลบถาไมเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมหลังจากทําปฎิกิริยาดังภาพท่ี 2A  

 

    
ภาพท่ี 1 แสดงภาพผลการตรวจสอบเช้ือ  Salmonella spp. ดวย Singlepath® Salmonella (A), PCR 

Product ท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณ DNA ในสวนยีน invA โดย lane 1: 100 bp marker, lane 2: 
Salmonella spp. ครั้งท่ี 1, lane 3: Salmonella spp. ครั้งท่ี 2 

 
2.3 ความใชไดของวิธีการตรวจหาการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑอาหารฮาลาล

ดวยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเลี้ยงเช้ือและทดสอบตอดวยวิธีทางอิมมูโนวิทยา ผล
ตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. โดยวิธีเพาะเลี้ยงเช้ือ หลังจากเลี้ยงเช้ือในอาหาร buffer 
peptone water นํามาเลี้ยงตอในอาหาร selective medium เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ทดสอบตอตามวิธี  
Singlepath® Salmonella โดยในการทดลองมีตัวควบคุมท่ีเปนบวก คือ เช้ือ Salmonella Enteritidis 
(ATCC 15676) จะปรากฏแถบ 2 แถบท้ังตําแหนง C และ T ในตัวอยางอาหารฮาลาล หากไมมีการปนเปอน
จากเช้ือ Salmonella spp.  จะปรากฏเฉพาะแถบ C เทาน้ัน พบวา จากการตรวจสอบการปนเปอนจาก
อาหารฮาลาล จํานวน 20 ตัวอยางอาหารท้ังหมด ไมพบการปนเปอนเช้ือซึ่งจะปรากฏเฉพาะแถบ C เทาน้ัน
 อาหารสวนท่ีสองนํามาตรวจสอบดวยเทคนิค Real-time PCR หลงัจากนําตัวอยางอาหารท่ีตองการ
ตรวจสอบมา  pre-enrichment ดวยอาหารเลี้ยงเช้ือ  peptone water บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เวลา 16 ช่ัวโมง นํามาสกัด DNA ทดสอบการปนเปอนดวยเทคนิค Real–time PCR จากการตรวจสอบ
ตัวอยางอาหารจํานวน 20 ตัวอยางอาหาร ท้ังหมดพบวา ไมมีการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. เพราะไม
ปรากฏสัญญาณฟลูออเรสเซนซเมื่อวิเคราะหผลใหผลเปนลบโดยใหผลเหมือนตัวควบคุมที่เปนลบซึ่งใน
การทดลองมีตัวควบคุมที่เปนบวกจะปรากฏสัญญาณฟลูออเรสเซนซดังภาพที่ 2B นําผลการตรวจหา
การปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑอาหารฮาลาลดวยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับ
เทคนิคเพาะเลี้ยงและใช Singlepath® Salmonella ดังตารางท่ี 1  

97 คูเบส 

500 bp 

100 bp 

1       2      3 

A B 

20  
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ภาพท่ี 2 ความไวของปฏิกิรยิา Real-time PCR ตรวจสอบ  DNA ของเช้ือ Salmonella spp. ความเขมขน

ตางๆ 10, 1, 0.1, 0.01 และ 0.001% (A), ผลการตรวจหาการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. ใน
ผลิตภณัฑอาหารฮาลาลดวยเทคนิค Real-time PCR (B) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑอาหารฮาลาลดวยเทคนิคเพาะเลี้ยง

และใช Singlepath® Salmonella เปรียบเทียบกับเทคนิคReal-time PCR 

ตัวอยางที ่ ชื่อ 
ผลการตรวจสอบดวยเทคนิคเพาะเลีย้ง
และใช Singlepath® Salmonella 

ผลการตรวจสอบดวย
เทคนิค 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 ลูกชิ้นปลา ญี่ปุน43 - - 
14 ไขปลา - - 
15 ลูกชิ้นปลา - - 
16 ปลามวน - - 
17 ปูอัด - - 
18 เตาหูซีฟูด - - 
19 แซนดวิชปลา - - 
20 ลูกชิ้นปลาแซลมอน - - 
21 เชื้อ salmonella เจือจาง 10% + + 
22 เชื้อ salmonella เจือจาง 1% + + 
23 เชื้อ salmonella เจือจาง 0.1% + + 
24 เชื้อ salmonella เจือจาง 0.01% + + 
25  เชื้อ salmonella เจือจาง 0.001% + + 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  Salmonella spp. เปนแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ การตรวจหายีนของ
เช้ือจากตัวอยางโดยตรง จะตองหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบดวยเทคนิค Real-time PCR โดยตอง
เตรียมตัวควบคุมท่ีเปนบวกโดยเปนช้ินสวนของเช้ือเทาน้ันเพ่ือลดการปนเปอนเช้ือในการทดสอบแตละครั้ง โดย
จะยืนยันช้ิน DNA ท่ีได ตรวจสอบการเรียงตัวของลําดับนิวคลีโอไทดของผลิตภัณฑ PCR โดยวิธี DNA 
sequencing และผลท่ีไดนําเขาสูฐานขอมูลสากล พบวา ลําดบันิวคลีโอไทดท่ีไดคลายคลึงกับลําดับนิวคลีโอไทด
ของเช้ือ Salmonella spp. ในฐานขอมูลสากล NCBI แลวฝากถายยีนเขา TOPO Cloning kit ในการศึกษาครั้งน้ี
จะตรวจหาเช้ือ Salmonella โดยเลือกยีน invA ซึ่งเปนยีนท่ีมีความคงท่ีและพบไดในเช้ือ salmonella หลาย
สายพันธุ (Boyd et al.,1996) ความไวของปฏิกิริยา เมื่อนํา DNA มาเจือจาง พบวา สามารถตรวจสอบ
การปนเปอนระดับท่ีนอยท่ีสุดเพียง 0.0001% ซึ่งในการทดลองหาความไวในการตรวจสอบของเช้ือ 
Salmonella spp. ในป ค.ศ. 2006 Petra และคณะ ไดศึกษาวิธีการสกัด DNA ของเช้ือ Salmonella spp. โดย
ทําการกรองนํ้าเกลือท่ีไดจากการชะตัวอยางท่ีทําการตรวจหาเช้ือ Salmonella ในการทดสอบไดใชกระดาษกรอง
สําหรับกรองเช้ือหลายชนิด เพ่ือใหทราบวาเมื่อทําการสกัดแลวกระดาษกรองชนิดใดท่ีไดปริมาณ DNA มากท่ีสุด
ซึ่งพบวา กระดาษกรองชนิด Cheesecloth พบแบคทีเรียท่ีสนใจในปริมาณมากท่ีสุด แลวใชเทคนิค Real-time 
PCR ตรวจสอบเช้ือ พบวา ปริมาณนอยท่ีสุดท่ีสามารถตรวจสอบไดอยูท่ี 2.2 CFU/100 ml (Petra et al., 2006) 
ตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑอาหารฮาลาลและตรวจสอบวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 
ผลท่ีไดพบวา เมื่อใช primer และ probe ท่ีเลือกใชใหผลสอดคลองกับเทคนิคการดวยสอบดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือ
แลวนํามาตรวจสอบดวย Singlepath® Salmonella (Merck, Germany) ซึ่งเปนวิธีท่ีไดรับการรับรอง โดยใน
การทดลองตรวจสอบอาหารท้ังหมด 20 ชนิดซึ่งไมพบการปนเปอนของเช้ือ Salmonella spp. โดยในทุกครั้งท่ี
ทําการทดลองจะมีตัวควบคุมท่ีใหผลบวก คือ เช้ือ Salmonella Enteritidis (ATCC 15676) ทําควบคูไปกับ
การทดลองทุกครั้งไมพบผลบวกปลอม ซึ่งเช้ือ Salmonella spp. ในธรรมชาติอาจพบไดยากแตเน่ืองจากเปน
เช้ือควบคุมตองไมพบในอาหารท่ีบริโภค ดังน้ันจึงจําเปนตองทําการตรวจสอบการปนเปอน โดยเทคนิค 
Real-time PCR เปนเทคนิคท่ีใหผลเหมือนกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเช้ือ ซึ่งผลท่ีไดสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Luke และคณะ ป ค.ศ. 2002 ใชเทคนิค Real-time PCR มาตรวจหาเช้ือ Salmonella spp. ซึ่งเช้ือระบาดใน
ประเทศอเมริกาและมีผูปวยจํานวนประมาณ 1.4 ลานคน โดยไดทําการสกัด DNA ของเช้ือ แลวนํามาตรวจสอบ
ดวย hybridization probe ท่ีติดฉลากกับ 6-carboxyfluorescein (report dye)และ 6-carboxytetramethyl 
rhodamine (quencher dye) เพ่ือสามารถตรวจหาเช้ือไดอยางรวดเร็ว พบวาเทคนิค Real-time PCR ใหผล
เหมือนกับเทคนิคการตรวจสอบดวยวิธีเพาะเลี้ยงเช้ือ (Luke et al., 2002) เทคนิค Real-time PCR เปนเทคนิค
ท่ีไวกวาโดยใชเวลาในการตรวจสอบ 20 ช่ัวโมง นับตั้งแตการ enrichment เช้ือ โดยใชเวลา 20 ช่ัวโมง สามารถ
นํามาสกัด DNA และตรวจสอบการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. ในอาหารได ซึ่งจะใหผลท่ีรวดเร็วกวาวิธี
เพาะเลี้ยงเช้ือและทดสอบดวย Singlepath® Salmonella (Merck, Germany) ประมาณ 3 วัน ซึ่งเปนการเพ่ิม
ความมั่นใจและลดระยะเวลาการตรวจสอบการปนปอนของเช้ือใหผูบริโภคได และสามารถสรุปเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบดวยเทคนิคเพาะเลี้ยงและเทคนิค Real time PCR ไดดังน้ี 
 

หัวขอ เทคนิคเพาะเลี้ยงและทดสอบดวย Rapid test เทคนิค Real time PCR 
ระยะเวลา 50 ชั่วโมง 19  ชั่วโมง 
ตนทุนการทดสอบ ประมาณ  750 ประมาณ 200 
วัสดุและสารเคมี มีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป มีอายุการใชงานมากกวา 1 ป 
ใชเชื้อ Positive 
control 

ใชเชื้อที่มีชีวิตเปน positive control จําเปนตอง
อบทําลายเชื้อกอนทิ้ง 

ใชชิ้นสวนยีนที่ฝากถายเปน positive 
control ไมตองอบทําลายเชื้อกอนทิ้ง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะหป์ัญหา อุปสรรคในการบรหิารจดัการครภุัณฑ์และในการตรวจนับ

ครุภัณฑ์ 2) พัฒนาระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ 3) พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับ
ตรวจนับครุภัณฑ์ การใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์จากเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ พบว่า โปรแกรมสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ ออกใบเบิกครุภัณฑ์  สร้างบาร์โค้ดเพื่อน าไปติดบนครุภัณฑ์แต่ละรายการ ส าหรับให้
โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ท าการตรวจนับ สืบค้นครุภัณฑ์และประวัติที่ตั้งครุภัณฑ์ แสดงรายงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว และช่วยในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่งานพัสดุในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ ในส่วนของ
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือตรวจนับครุภัณฑ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่นที่ในการตรวจนับครุภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรภายในส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ จ านวน 
12 คน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการใช้งาน
โปรแกรม ด้านประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุภัณฑ์ และด้านการเปรียบเทียบระหว่างการใช้
โปรแกรมกับการจดบันทึกลงกระดาษในการตรวจนับเท่ากับ 4.12 ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ครุภัณฑ์ การตรวจนับครุภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 
 

Abstract 
This research aims to 1) analyse problems and difficulties concerning asset 

management and asset counting  2) develop a system for the asset management  3) 
develop a mobile application for asset counting. From piloting the new management 
system, asset personnels found that they were able to record asset information, issue asset 
request form, and create bar codes put on each asset for future counting and search, which 
performed asset management and counting efficiently and quickly. This allowed asset 
personnels to make faster decision for asset management. As for the mobile application for 
asset counting, the researcher studied the satisfaction of 12 personnels who had been 
appointed to asset counting committees during October 17- November 10, 2017. The 
research tool here was a questionnaire on the satisfaction of using mobile application for 
asset counting. The results of the analysis showed that the level of satisfaction toward using 
mobile application for asset counting and the comparison between using the application 
and paper recording was at 4.12 evaluated as high score. 
Keywords: asset, asset counting, asset management system, mobile application 
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บทน า 
งานพัสดุ ภายใต้งานการเงินการคลังและพัสดุ ส านักงานส านัก ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ์และตรวจนับครุภัณฑ์
ประจ าปี เพื่อตรวจสอบสภาพปัจจุบันว่าครุภัณฑ์มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ หรือช ารุด หรือเสื่อมสภาพ และน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่เหมาะสม
ต่อความต้องการภายในหน่วยงาน 

งานพัสดุได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการน าโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ 
มาใช้เพื่อให้การท างานของงานการเงินการคลังและพัสดุ สอดคล้องกับข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
งานพัสดุจะท าการสร้างคีย์สินทรัพย์ขึ้นมา โดยสร้างตามข้อก าหนดที่ระบบบัญชีสามมิติได้ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น 
51.71100010005.02580001 โดยที่ 51 หมายถึง รหัสหน่วยงาน ในที่นี้คือ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7110 หมายถึง ประเภทครุภัณฑ์ ในที่น้ีคือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น แล้วป้อนเข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ ซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าวจะท าการสร้างรหัสสินทรัพย์ให้กับครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุจะใช้คีย์สินทรัพย์ หรือรหัส
สินทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่งในการส ารวจหาครุภัณฑ์ว่าถูกติดตั้งหรือใช้งานอยู่ ณ ท่ีใดภายในหน่วยงาน เพื่อ
ตรวจนับและตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์  

ในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปีในแต่ละปี คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะท าการส ารวจตรวจนับ
ครุภัณฑ์ตามสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งการส ารวจดังกล่าวเป็นไปค่อนข้างล าบาก เนื่องจากครุภัณฑ์
หลายรายการมีการเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งเดิม รวมทั้งครุภัณฑ์รายการหนึ่งถูกติดตั้งอยู่ภายในครุภัณฑ์อีกรายการ
หนึ่ง เช่น มีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้งสองอย่างต่างก็เป็นครุภัณฑ์คนละรายการ ท าให้
เสียเวลาและเกิดความล่าช้าในการตามหาและตรวจสอบครุภัณฑ์ ส่วนการบันทึกข้อมูลที่ตั้งครุภัณฑ์ที่มี
การเคลื่อนย้าย  เจ้าหน้าที่งานพัสดุได้ใช้โปรแกรม Excel ในการเก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งเมื่อมีการย้ายครุภัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุจะท าการบันทึกข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งใหม่ของครุภัณฑ์แทนที่ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งเดิม ท าให้
ข้อมูลเดิมที่ถูกเก็บบันทึกสูญหาย ข้อมูลจึงไม่สมบูรณ์ และท าให้ไม่มีข้อมูลประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และโมบายแอปพลิเคชัน 
(Mobile Application) ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการท างานเป็นอย่างมาก หลายองค์กร หลายหน่วยงานมีการน า
เทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้งาน ดังเช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ ส าหรับ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส ารวจข้อมูลครุภัณฑ์
ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นราธิป, 2556) และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุครุภัณฑ์บน
เครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษาโรงเรียนโพธินิมิต ที่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุครุภัณฑ์บน
เครือข่ายอินทราเน็ต ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบ
กระดาษ ให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล ลดการสิ้นเปลืองของการใช้
กระดาษ (สาวิตรี, 2549)  รวมถึงการพัฒนาระบบครุภัณฑ์และวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาระบบครุภัณฑ์และวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับรวบรวมข้อมูลที่
กระจัดกระจายเก็บลงฐานข้อมูล ช่วยในการค้นหาข้อมูลและการเบิกจ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานและลดเวลาการท างาน (เกื้อกูล, 2549) 

จากกรณีศึกษาและปัญหาที่พบในหน่วยงาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าระบบสารสนเทศมาเป็น
เครื่องมือช่วยสนับนุนการด าเนินงาน ส าหรับเก็บบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่งานพัสดุในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ และช่วยให้การปฏิบัติงานในตามหาและตรวจสอบสภาพ
ครุภัณฑ์ท าได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และคณะกรรมการผู้ท าการส ารวจ
ครุภัณฑ์ โดยได้ท าการพัฒนา 2 ระบบ คือ 

1.  ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ พัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
ใช้ส าหรับเก็บบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดของหน่วยงาน ออกใบเบิกครุภัณฑ์และการเซ็นช่ือเพื่อเบิกครุภัณฑ์ 
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ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ และรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ รวมถึงสามารถสร้างบาร์โค้ดจากรหัสสินทรัพย์ เพื่อน าไปก ากับ
ให้กับครุภัณฑ์แต่ละรายการ ส าหรับไว้ใช้เพื่อการตรวจนับครุภัณฑ ์
 2.  โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้ตรวจนับครุภัณฑ์ พัฒนาขึ้นในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน 
โดยใช้ Barcode Scanner Plugin ซึ่งจะอาศัยกล้องถ่ายรูปที่อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ท าหน้าที่เป็นเครื่องอ่าน
บาร์โค้ด ในการอ่านบาร์โค้ดของรหัสสินทรัพย์ที่ติดบนครุภัณฑ์แต่ละรายการ ท าให้สามารถดูประวัติที่ตั้ง
ครุภัณฑ์ เพื่อหาครุภัณฑ์ที่ถูกเคลื่อนย้าย แสดงจ านวนครุภัณฑ์ทั้งหมด และจ านวนของครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพ
ต่างๆ แสดงที่ตั้งที่ครุภัณฑ์รายการเดียวกันตัวอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ได้ทราบว่า
ครุภัณฑ์ที่ต้องตรวจนับอยู่ที่ใด บันทึกสภาพครุภัณฑ์ที่ตรวจพบว่าอยู่ในสภาพใด (ปกติ ช ารุด หรือเสื่อมสภาพ) 
และค้นหาครุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการค้นหาครุภัณฑ์ การตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ท าได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น ลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุ โดยสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เป็น Smart 
Device เช่น สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นต้น  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการครุภัณฑ์และในการตรวจนับครุภัณฑ์ของงานพัสดุ 
ภายใต้งานการเงินการคลังและพัสดุ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2.  พัฒนาระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ ส าหรับเก็บบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์  ลดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล และช่วยในการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ 

3.  พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับตรวจนับครุภัณฑ์ ในการหาที่ตั้งครุภัณฑ์และบันทึก
สภาพครุภัณฑ์แทนการจดบันทึก ลดเวลาในการหาครุภัณฑ์ และลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
และคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ ช่วยให้กระบวนการตรวจนับครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ 

 
กรอบแนวคิด 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1.  ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 

1) การเลือกเทคโนโลยีและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
การพัฒนาจะอยู่ในรูปแบบของ Web Application การใช้งานจะเรียกผ่านบราวเซอร์โดยใช้

โปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ซึ่งสนับสนุนภาษา HTML, CSS และ JavaScript และ
จากหลักการท างานของสคริปต์ที่ท างานทางฝั่งบราวเซอร์ สคริปต์จะถูกแปล (Interpret) และประมวลผลที่
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บราวเซอร์ โดยการท างานดังกล่าวจะไม่ผ่านระบบเครือข่ายจึงลดภาระของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ท าให้ Response 
Time เร็วกว่าการท างานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 

แต่การท างานของสคริปตท์ี่ท างานทางฝั่งบราวเซอร์ก็มีข้อจ ากัดกล่าวคือ โปรแกรมที่พัฒนาด้วย
สคริปต์ทางฝั่งบราวเซอร์บางภาษาอาจไม่สามารถน าไปใช้งานกับบราวเซอร์ที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น Internet 
Explorer (IE) สามารถแปลภาษา VBScript และ JavaScript ได้ แต่ Chrome สามารถแปลได้เฉพาะ 
JavaScript ในขณะที่โปรแกรมที่พัฒนาทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะไม่พบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากตัวโปรแกรมหรือ
ค าสั่งภาษาสคริปต์จะอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลค าสั่ง
สคริปต์ไปยังบราวเซอร์ในรูปแบบของภาษา HTML 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกภาษาที่จะใช้ในการพัฒนาที่ท างานอยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คือ AngularJS 
(Google, 2010) เป็น JavaScript Framework  ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Google เพื่อช่วยสนันสนุนและขยาย
ความสามารถของภาษา HTML คือ ท าให้ HTML ซึ่งเดิมมีลักษณะเป็น Static Web Page สามารถท างานใน
ลักษณะที่เป็น Dynamic Web Page ได้ การท างานของ AngularJS จะมีลักษณะเป็น MVC (Model-View-
Controller) Framework (Konhan, 2557) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) 
ชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้การประมวลผลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และช่วยในเรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูล ดังภาพที่ 1 โดยจะมี Controller เป็นส่วนของการควบคุมการท างาน จะรับ Request จากผู้ใช้งาน 
แลัวส่งข้อมูลที่ได้รับ  ไปยัง Model เพื่อท าการประมวลผลและตดิตอ่กับฐานข้อมูล ข้อมูลที่ได้จาก Model จะ
ถูกส่งข้อมูลกลับไปยัง Controller จากนั้น Controller จะท าการส่งข้อมูลที่ได้รับไปให้ View เพื่อให้ View 
ส่ง Response ซึ่งอยู่ในรูปของ HTML กลับไปยังผู้ใช้งาน  

 

 
ภาพที่ 1 การท างานของ MVC Framework 
 

การพัฒนาส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้งาน (View) จะใช้ภาษา HTML CSS และ JavaScript ส่วน
ของการควบคุมการท างาน (Controller) จะใช้ภาษา AngularJS และส่วนของการเข้าถึงข้อมูล (Model) จะ
ใช้ภาษา PHP (สมประสงค์, 2547) ซึ่งเป็นาภาษาสคริปต์ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล และ
ฐานข้อมูล (ดวงแก้ว, 2534) ที่ใช้คือ MySQL (Welling and Thomson, 2005) 

2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ภายใต้งานการเงินการคลังและพัสดุ ส านักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ตรวจสอบครุภัณฑ์และปัญหาจากการปฏิบัติงาน จึงได้มี
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงออกแบบฐานข้อมูล โดยในส่วนของการบริหารจัดการของระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของ Web Application จะแบ่งเป็นส่วนของการจัดการข้อมูลเข้าสู่
ระบบ ส่วนของการแสดงผล และการสืบค้นข้อมูล 

3) การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์แล้วจึงได้ท าการออกแบบ

ฐานข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นดังแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) (Shengyou, 2015) ดังภาพท่ี 2 

request 
 ฐานข้อมูล 

Model 

Controller 

View 

User / Client data data 

response 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง (Parent Diagram) ระบบบริหารจดัการครุภณัฑ ์

 
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ เพื่อใช้ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
 

2. โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือตรวจนับครุภัณฑ์ 
1) วิธีการพัฒนา 
1.1) การเลือกเทคโนโลยีและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

โปรแกรมที่ใช้ส าหรับตรวจนับครุภัณฑ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้นนั้น จะอยู่ในรูปแบบ
ของ Mobile Application  ที่มีลักษณะเป็น Hybrid Application (Ajbee, 2015) โดยเป็นแอปพลิเคชันผสม
ระหว่าง Native Application และ Web Application ซึ่งโปรแกรมนี้จะอาศัยบราวเซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ที่เรียกว่า เว็บวิว (Web View) ในการแสดงผล ขณะเดียวกันก็สามารถเรียกใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ เช่น กล้องถ่ายรูป local storage หรือ GPS เป็นต้น โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะถูกแปล 
(Compile) ให้เป็นภาษาท่ีอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเข้าใจ (Binary code)  
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เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต มีมากมายหลายค่ายซึ่ง
ใช้ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่แตกต่างกัน  เช่น iOS Android หรือ Windows Phone เป็นต้น 
ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้รองรับกับการท างานบนระบบปฏิบัติการของแต่ละค่ายจึงเป็นปัญหาหลัก
ในการพัฒนา การใช้เทคโนโลยี Hybrid ช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมท าเพียงครั้งเดียว แต่สามารถสร้าง 
(Build) เป็นแอปพลิเคชันที่ท างานได้ในหลากหลาย Platform 

ดังนั้นจึงได้เลือกใช้ Ionic Framework (Drifty Co., 2013) ในการพัฒนาโปรแกรม เนื่องจาก
เป็น Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Mobile Application ซึ่งใช้เทคโนโลยี Hybrid ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ของ Ionic คือ HTML5 และ AngularJS ซึ่งมีลักษณะการท างานเป็น MVC Framework เช่นเดียวกับในส่วน
ของการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ เนื่องจากโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์จ าเป็นที่จะต้องท าการติดต่อ
กับฐานข้อมูล เพื่ออ่านข้อมูลครุภัณฑ์จากฐานข้อมูลมาแสดงผล และบันทึกข้อมูลสภาพครุภัณฑ์กลับไปยัง
ฐานข้อมูล จึงได้เลือกใช้ภาษา PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL 

1.2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ที่พัฒนาจะอยู่ในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อใช้ส าหรับ

อ่านบาร์โค้ดที่ติดไว้บนครุภัณฑ์แต่ละรายการ โดยบาร์โค้ดจะเป็นรหัสสินทรัพย์ที่ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
สร้างขึ้น เป็นบาร์โค้ดแบบ 128 (WIKIPEDIA, 2017) มีลักษณะดังภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4 บาร์โคด้รหสัสินทรัพย์ (บาร์โคด้แบบ 128) 

 
เมื่อได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ความต้องการของระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ

ข้อก าหนดในการใช้งานระบบ ออกแบบหน้าจอ โดยขั้นตอนการท างานของระบบ มีดังนี้  
(1) ระบบบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์จะสร้างบาร์โค้ดขึ้นมา เพื่อส าหรับน าไปก ากับให้กับ

ครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
(2) คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ใช้โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการอ่าน

บาร์โค้ดที่ติดบนครุภัณฑ์ 
(3) โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์จะท าการดึงขึ้นมูลครุภัณฑ์ขึ้นมาแสดง เพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจนับครุภัณฑ์ท าการบันทึกสภาพครุภัณฑ์และที่ตั้งครุภัณฑ์ จากนั้นจึงเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งระบบ
บริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์สามารถน าข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกไว้ไปใช้ เช่น แสดงรายงานข้อมูลสภาพครุภัณฑ์ 

1.3) การพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์   
ท าการพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ในการตรวจนับครุภัณฑ์ โดยแอปพลิเคชันที่ได้

พัฒนาขึ้นนี้จะใช้งานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น การเรียกใช้งานจะ
เรียกผ่าน Icon   A  (ภาพที่ 5A) และเรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเมนู (ภาพที่ 5B) 

2) การด าเนินงานวิจัย 
2.1)  กลุ่มประชากร ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 84 คน 
2.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ จ านวน 12 คน 
2.3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมในการตรวจนับ

ครุภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการใช้งานโปรแกรม ด้านประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ และด้านการเปรียบเทียบการตรวจนับครุภัณฑ์ 
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2.4) สถานท่ีเก็บข้อมูล ได้แก่ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.5) การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 

เป็นเวลา 1 สัปดาห์  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

            
ภาพที่ 5 Mobile App Icon โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ (A), เมนูการใช้งานโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ (B) 
 

ผลการวิจัย 
1.  ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 

1.1  การเตรียมระบบและการทดสอบระบบ 
ก่อนการทดสอบระบบจะต้องเตรียมสภาพแวดลอ้มของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถท างานได้ ซึ่งระบบ

บริหารจัดการครุภัณฑ์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้ 
เครื่องแม่ข่าย (Server) 

- ระบบปฏิบัติการ Windows Server ตั้งแต่ Windows Server 2008 ข้ึนไป 
- RAM (Memory) ตั้งแต่ 2 GB ขึ้นไป 
- Internet Information Services (IIS) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป 
- PHP เวอร์ช่ัน 5.3.23 ขึ้นไป (ท างานผ่านตัวจัดการ FastCGI ใน IIS) 
- MySQL Server เวอรช่ัน 5.5.15 ข้ึนไป 
- AngularJS เวอร์ช่ัน 1.4.7 ส าหรับ Web Application และเวอร์ช่ัน 1.5.3 ส าหรับ 

Mobile Application 
เครื่องลูกข่าย (Client) 

- ระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่เวอร์ช่ัน 7 ข้ึนไป 
- เว็บบราวเซอร์ เช่น Chrome, Firefox, Safari, Opera หรือ IE ตั้งแต่เวอร์ช่ัน 10 ข้ึนไป 

ติดตั้งระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ลงบนเครื่องแม่ข่าย (Server) และติดตั้งเว็บบราวเซอร์ลงบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Client) ที่จะเรียกใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ จากน้ันทดสอบระบบดังน้ี 

1)  เปิดเว็บบราวเซอร์ และที่ Address URL ให้พิมพ์ http://asset.itsc.cmu.ac.th  
2)  พิมพ์ช่ือผู้ใช้งาน (CMU Email) และรหัสผ่าน เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ 
3)  เมื่อเข้าสู่ระบบได้ส าเร็จจะสามารถใช้งานระบบได้ โดยผู้ใช้งานระบบในที่นี้คือ เจ้าหน้าที่งาน

พัสดุซึ่งจะเป็นผู้จัดการกับข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมด 

A B 
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1.2  ผลการทดสอบระบบ 
ระบบสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลครุภัณฑ์ จัดการการเบิกครุภัณฑ์ ออกใบเบิกครุภัณฑ์ ค้นหา

ครุภัณฑ์ สร้างบาร์โค้ด และแสดงรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 6 
 

 
 

   
 

 
ภาพที่ 6 ส่วนการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลครุภัณฑ์ และสามารถค้นหาข้อมูล

ครุภัณฑ์ (A), ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ท าการออกใบเบิกครุภัณฑ์ (B), บาร์โค้ดที่สร้างจากระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ (C), รายงานที่สร้างจากระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (D) 

 

A 

B C 

D 
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2.  โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือตรวจนับครุภัณฑ์ 
2.1  ผลการทดสอบระบบ 
ผลการทดสอบระบบพบว่า 
1) โปรแกรมท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ช่ัน 4.1 (Jelly Bean) เป็นต้นไป 
2) โปรแกรมสามารถอ่านบาร์โค้ดและดึงข้อมูลครุภัณฑ์ขึ้นมาแสดงผลได้ ซึ่งพบว่าความถูกต้องของ

ข้อมูลที่ได้จากการอ่านบาร์โค้ดจะขึ้นอยู่กับ ความละเอียดของกล้อง ระยะโฟกัสระหว่างกล้องกับบาร์โค้ด และ
ขนาดของบาร์โค้ด ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน กล้องที่มีความละเอียดสูง จะมีระยะโฟกัสในการอ่าน
บาร์โค้ดได้ไกลกว่ากล้องที่มีความละเอียดต่ า และสามารถอ่านบาร์โค้ดที่มีขนาดเล็กได้ดีกว่า ความละเอียดของ
กล้องที่มีความเหมาะสมในการอ่านบาร์โค้ดที่สร้างมาจากระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ คือ 12 ล้านพิกเซล 

3) โปรแกรมสามารถแสดงประวัติที่ตั้งครุภัณฑ์ เพื่อหาครุภัณฑ์ที่ถูกเคลื่อนย้าย 
4) โปรแกรมสามารถแสดงจ านวนครุภัณฑ์ทั้งหมด และจ านวนของครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพต่างๆ 
5) โปรแกรมสามารถแสดงที่ตั้งครุภัณฑ์รายการเดียวกันตัวอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ

ตรวจนับครุภัณฑ์ ได้ทราบว่าครุภัณฑ์ที่ต้องตรวจนับอยู่ที่ใดบ้าง 
6) โปรแกรมสามารถบันทึกสภาพครุภัณฑ์ที่ตรวจพบว่าอยู่ในสภาพใด (ปกติ ช ารุด หรือเสื่อมสภาพ) 
ในการตรวจนับครุภัณฑ์ โปรแกรมจะใช้กล้องบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น มือถือ หรือ แท็บเล็ต ท าการ

อ่านบาร์โค้ด ดังภาพท่ี 7A เมื่อโปรแกรมอ่านบาร์โค้ดส าเร็จจะดึงข้อมูลครุภัณฑ์มาแสดงพร้อมกับปุ่ม เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์กดไปยังหน้าจอส าหรับบันทึกสภาพครุภัณฑ์ ดังภาพที่ 7B-C เป็นหน้าจอ
เพื่อให้กรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ท าการบันทึกสภาพครุภัณฑ์ 
 

 
 

 
ภาพที่ 7 โปรแกรมท าการการอ่านบาร์โค้ด (A), ข้อมูลครุภัณฑ์ (B), หน้าจอส าหรับบันทึกสภาพครุภัณฑ์ (C) 

A 

B C 
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2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ต่อการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุภัณฑ์       

มีความพอใจในทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการใช้งานโปรแกรม ด้านประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ และด้านการเปรียบเทียบการตรวจนับครุภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x̄ = 4.12) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เกือบทุกข้อ ยกเว้นด้านการใช้งานโปรแกรม แสดงผลได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.08 (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการตรวจนับ

ครุภัณฑ์ ของคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ทั้งหมด จ านวน 12 คน 
  ความคิดเห็น      x̄ S.D. แปลความ 
ด้านการใช้งานโปรแกรม 

1. การออกแบบหน้าจอใช้งานมีความเหมาะสม   3.91 0.94      มาก 
2. โปรแกรมใช้งานง่าย     3.92 1.00      มาก 
3. การค้นหาค้นหาครุภัณฑ์ท าได้ง่าย และสะดวก   3.67 0.89      มาก 
4. การเข้าถึงข้อมูลท าได้รวดเร็ว    3.75 0.97      มาก 
5. แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน    3.92 1.08      มาก 

 
ด้านประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมในการตรวจนับครุภณัฑ ์

6. ลดขั้นตอนการจดบันทกึ    4.42 0.79     มาก 
7. ช่วยให้การตรวจนับครุภัณฑ์ท าได้เร็วขึ้น   4.33 0.89     มาก 
8. ความผิดพลาดในการใช้งานน้อย    4.25 0.97     มาก 
9. ลดภาระการท างานของฝ่ายงานพัสด ุ   4.33 0.78     มาก 
10. ช่วยให้กระบวนการตรวจนบัครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ  4.42 0.67     มาก 

 
ด้านการเปรียบเทียบการตรวจนับครภุณัฑ์ 

11. การตรวจนับดว้ยโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  4.42 0.67     มาก 
ในการตรวจนับมากกว่าการตรวจนับดว้ยการจดบันทกึ 

  ค่าเฉลี่ยโดยรวม    4.12 0.88     มาก 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
1. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 

จากผลการศึกษางานวิจัยที่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ ของ
เจ้ าหน้ าที่ งานพัสดุ  ภายใต้ งานการเ งินการคลั งและพัสดุ  ส านั กบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ช่วยให้เจ้าหน้าที่งานพัสดุสามารถรวบรวมข้อมูล
ครุภัณฑ์ และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครุภัณฑ์มีความถูกต้อง การสืบค้นข้อมูลท าได้
สะดวกรวดเร็ว และช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสาวิตรี (2549) ที่ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต 
ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งช่วยให้ง่าย
ต่อการบริหารจัดการข้อมูล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกื้อกูล (2549) ที่ได้พัฒนาระบบครุภัณฑ์และวัสดุ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเก็บลงฐานข้อมูล ช่วยในการค้นหาข้อมูลและ
การเบิกจ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และลดเวลาการท างาน 
2. โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือตรวจนับครุภัณฑ์ 

จากผลการศึกษางานวิจัยที่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจนับครุภัณฑ์ ของ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ภายใต้งานการเงินการคลังและพัสดุ และคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ ส านักบริการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อตรวจนับครุภัณฑ์ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุและคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ โดยช่วยให้การตรวจนับ
ครุภัณฑ์ท าได้รวดเร็วขึ้น ก่อให้เกิดความสะดวกและช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน โปรแกรมสามารถท าการ
ค้นหาครุภัณฑ์ เก็บบันทึกสภาพครุภัณฑ์ และเก็บบันทึกต าแหน่งที่ตั้งครุภัณฑ์เมื่อครุภัณฑ์ถูกเคลื่อนย้าย ซึ่งตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของนราธิป (2556) ที่ได้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ เพื่อใช้ในการส ารวจข้อมูลครุภัณฑ์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีความเหมือนกันที่ ระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการส ารวจ
ข้อมูลครุภัณฑ์ เช่นเดียวกับโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีเพื่อตรวจนับครุภัณฑ์ ซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ
ส ารวจครุภัณฑ์ และมีความต่างกันที่ ระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ เป็ นระบบที่มีการสร้าง
บาร์โค้ดครุภัณฑ์และเก็บรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้จากการส ารวจอยู่ในระบบเดียวกัน แต่โปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพื่อตรวจนับครุภัณฑ์ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเฉพาะส าหรับติดตั้งบนมือถือ หรือแท็บเล็ต เพื่อใช้ใน
การส ารวจตรวจนับครุภัณฑ์เท่านั้น ไม่สามารถท าการสร้างบาร์โค้ดได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 

1) ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์สามารถน าไปเช่ือมต่อกับระบบแจ้งซ่อมที่ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศได้พัฒนาขึ้น โดยสามารถใช้เลขที่สินทรัพย์ในการเช่ือมข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงสภาพของครุภัณฑ์ 
(ปกติ/ช ารุด) และเพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์สามารถน าไปเช่ือมต่อกับระบบทะเบียนครุภัณฑ์ภายในห้องดาต้าเซ็น
เตอร์ (DCMS) ที่ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาขึ้น  โดยสามารถใช้เลขที่สินทรัพย์ในการเช่ือม
ข้อมูล เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์บนตู้และจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถดัดแปลงโปรแกรมในส่วนที่สร้างบาร์โค้ด ให้เปลี่ยนเป็นสร้าง QR Code ได้ 
2.  โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือตรวจนับครุภัณฑ์ 

1) ในการปฏิบัติงานจริงของคณะกรรมการตรวจจนับครุภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมในการตรวจนับดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัสดุยังคงแจกกระดาษท่ีประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการแต่ละคนรับผิดชอบ 
โดยจะใช้ร่วมกับโปรแกรมเพื่อตรวจนับครุภัณฑ์ กล่าวคือ กรรมการตรวจนับยังต้องดูรายการครุภัณฑ์จาก
กระดาษ แล้วตามหาครุภัณฑ์แต่ละรายการ เมื่อพบแล้วจึงจะใช้โปรแกรมท าการบันทึกสภาพครุภัณฑ์และที่ตั้ง 
ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการพัฒนาส่วนของการแสดงรายการครุภัณฑ์ที่กรรมการแต่ละคนต้องรับผิดชอบ น ามาแสดง
ในโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์แทนการใช้กระดาษต่อไป 

2) ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้ตรวจนับครุภัณฑ์ที่ได้
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้เป็นระบบและโปรแกรมต้นแบบให้กับคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบริษัท ที่สนใจต้องการน าระบบนี้ไปใช้ โดยการประยุกต์และปรับโปรแกรมให้
เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

3) สามารถดัดแปลงโปรแกรมในส่วนที่อ่านบาร์โค้ดให้สามารถอ่าน QR Code ได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากปัญหาในการเก็บบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลประวัติการ

เคลื่อนย้ายให้ถูกต้องสมบูรณ์ของงานพัสดุ ภายใต้งานการเงินการคลังและพัสดุ ส านักงานส านัก ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าให้การบริหารจัดการครุภัณฑ์และการตรวจนับครุภัณฑ์ท าได้
ยาก จึงได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ และลดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล ผลของการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ พบว่า ระบบสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ ออก
ใบเบิกครุภัณฑ์  สร้างบาร์โค้ดให้กับครุภัณฑ์ เพื่อใช้ส าหรับให้โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ท าการตรวจนับ สืบค้น
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ครุภัณฑ์และประวัติที่ตั้งครุภัณฑ์ และแสดงรายงาน ประโยชน์ที่ได้จากการน าระบบนี้ไปใช้ ท าให้เจ้าหน้าที่งาน
พัสดุได้ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง สามารถน าไปตัดสินใจ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือบริจาคครุภัณฑ์ และช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารในการน าข้อมูลครุภัณฑ์มาบริหารการใช้ครุภัณฑ์ และบริหารงบประมาณของส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีส าหรับตรวจนับครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการหาที่ตั้งครุภัณฑ์และ
บันทึกสภาพครุภัณฑ์แทนการจดบันทึก และลดเวลาในการหาครุภัณฑ์ ผลของการใช้งานโปรแกรม พบว่า 
สามารถใช้โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ท าการอ่านบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนครุภัณฑ์ เพื่อบันทึกสภาพครุภัณฑ์ หรือ
เพื่อให้แสดงที่ตั้งครุภัณฑ์รายการเดียวกันท่ีอยู่ในที่ต่างๆ ได้ ประโยชน์ที่ได้จากการน าโปรแกรมนี้ไปใช้ ช่วยให้
การปฏิบัติงานในการตรวจนับครุภัณฑ์ท าได้สะดวกรวดเร็ว ลดเวลา ลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งาน
พัสดุ และคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ ช่วยให้กระบวนการตรวจนับครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ 

จากแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการตรวจนับครุภัณฑ์ จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมโดยรวมอยู่ที่
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
โปรแกรมช่วยให้กระบวนการตรวจนับครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนในการจดบันทึก ท าให้การตรวจ
นับครุภัณฑ์ท าได้รวดเร็วขึ้น และลดภาระการท างานของเจ้าหน้าฝ่ายงานพัสดุและคณะกรรมการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ส่วนการแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนั้น จะขึ้นอยู่กับความ
ละเอียดของกล้องบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ท่ีใช้ในการอ่านบาร์โค้ด ซึ่งระดับความพึงพอใจต่อการแสดงผลข้อมูลอยู่ที่
ระดับมาก 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและการมีสวนรวมของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนก
ตามปจจัยพ้ืนฐาน โดยนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะ
วิทยาศาสตร ใหดีข้ึน ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จํานวน 225 คน ทําการรวบรวมขอมูลและสรุปผลจากกลุมตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณโดยใชสูตร
ของทาโรยามาเน จํานวน 144 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยในภาพรวม
พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุมพัสดุ และคุณภาพ
การใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ อยูในระดับมาก และมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา อยูในระดับ
ปานกลาง นอกจากน้ีบุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานตางกันมีความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุม
พัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 และบุคลากรคณะวิทยาศาสตรมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อจําแนกตามอายุ ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน และสังกัดหนวยงาน 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  การมีสวนรวม  การบริหารจดัการ  พัสดุ 
 

Abstract 
 This research is aimed to study and compare levels of satisfaction and involvement 
of personnel in the Faculty of Science toward procurement management of the Faculty of 
Science, Naresuan University, classified by characteristic factors. The obtained result will be 
applied to improve the procurement management system of the Faculty of Science. The 
population consisted of 225 personnel in the faculty. Data were collected from a sample of 
144 personnel by Taro Yamane, using a questionnaire as a tool. Data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The overall result 
revealed that personnel of the Faculty of Science were satisfied about quality of 
procurement/ inventory control, quality of procurement officer service in high level and 
involved in planning and procuring process in moderate level. In addition, the personnel 
who worked in different departments were satisfied about the quality of procurement/ 
inventory control and quality of procurement officer service significantly different at 0.05 
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significance level. Personel involved in planning and procuring process significantly different 
at 0.05 significance level, classified by age, work position, work experience and department. 
Keywords: satisfaction, involvement, management, procurement 

 

บทนํา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบดวย 6 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ 
ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังน้ี คณะวิทยาศาสตร ไดกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ รวมท้ังมีการจัดสรร
งบประมาณใหแตละหนวยงาน ซึ่งผูบริหารของหนวยงานจะเปนผูควบคุมดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการดานพัสดุของแตละหนวยงานจะมีเจาหนาท่ีพัสดุประจําหนวยงานเปน
ผูดําเนินการดานพัสดุ มีภาระหนาท่ีหลัก ไดแก การวางแผนการใชจายงบประมาณดานพัสดุ  การจัดหาจัดซื้อ
จัดจาง การควบคุมและเก็บรักษา และการใหบริการตางๆ เชน ใหบริการเบิกจายวัสดุ ใหบริการยืมคืน
ทรัพยสิน ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับงานดานพัสดุ การบริหารจัดการดานพัสดุของแตละหนวยงานภายใน
คณะวิทยาศาสตรมีความแตกตางกัน อาจทําใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบขอมูลขาวสารดานพัสดุไม
ท่ัวถึง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานตางๆ ตามมา เชน บุคลากรไมทราบวาสิ่งของน้ีคือครุภัณฑจึง
ไมไดตั้งงบประมาณไวกอน บางทานไดรับจัดสรรครุภัณฑแตไมทราบวิธีการดูแลบํารุงรักษาท่ีถูกตอง ทําให
ครุภัณฑชํารุดเสียหาย บางทานไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการดําเนินงานดานพัสดุแตไมทราบภาระหนาท่ีท่ี
ตองปฏิบัติ ไมมีการขออนุญาตจากหัวหนาหนวยงานในการนําครุภัณฑออกนอกสถานท่ี ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหมี
ครุภัณฑสูญหาย เปนตน  

งานดานการบริการของหนวยพัสดุเปนภาระงานหลักท่ีมีความสําคัญกับองคกรดานปจจัยเก้ือหนุน
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริการ คือ 
กิจกรรม กระบวนการ หรือการดํา เนินการใดๆ ที ่บ ุคคลหรือหนวยงานได อํานวยความสะดวก 
ชวยเหล ือ และ/หรือตอบสนองความจําเปนและความตองการใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงคใหไดรับความพึงพอใจ (รวีวรรณ, 2551) ความพึงพอใจเปนระดับของความรูสึกในทางบวกของ
บุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยมีลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ เปนพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวก
ของบุคคลท่ีเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับจริงในสถานการณอันหน่ึงอันใด 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึน (เอนก และภาสกร, 2550) ดังน้ัน 
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุจะเปนตัวช้ีวัด
คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร  

การมีสวนรวมกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนองคกรหรือเครือขาย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเปน
อยางยิ่ง ผูท่ีเขามามีสวนรวมยอมเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟง
และนําไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาองคกร และท่ีสําคัญผูท่ีมีสวนรวมจะมีความรูสึกเปนเจาขององคกร ความรูสึก
เปนเจาของจะเปนพลังในการขับเคลื่อนองคกรท่ีดีท่ีสุด (วันชัย, 2546) การศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรตอการบริการจัดการดานพัสดุ เปนการระดมแนวความคิดของบุคลากร จะ
ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตรใหเปนไปอยางถูกตองและมีทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ี
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบุคลากรและองคกร  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว จึงเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทํางานวิจัยสถาบัน 
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุ
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

สมมติฐาน 
ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน และหนวยงานสังกัดท่ี

แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุ
แตกตางกัน 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี คือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 225 คน  
และจะทําการรวบรวมขอมูลและสรุปผลจากกลุมตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณ โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 144 คน  
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  กําหนดใหใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามมี 
4 ตอน ประกอบดวย  
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ชนิดของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
จํานวน 6 ขอ  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดานความคิดเห็นและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรในการบริหาร
จัดการดานพัสดุ ชนิดของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 20 ขอ  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการใหบริการของ
หนวยพัสดุคณะวิทยาศาสตร ชนิดของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
จํานวน 21 ขอ ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการใหบริการดานพัสดุ ชนิดของแบบสอบถาม
เปนการบรรยายความคิดเห็น 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย ไดนําแบบสอบถามเรียนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจ
ความถูกตอง ตรงตามเน้ือหา นําไปปรับปรุงแกไข และนําแบบสอบถามไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) 
โดยใชวิธี IOC (Item Objective Congruence Index) คือ การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามรายขอกับเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน นําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) จํานวน 30 ชุด ดวยวิธีของ Cronbach's alpha Coefficient กําหนดคา alpha มากกวา 0.7 ได
แบบสอบถามมีคา IOC ระหวาง 0.7 – 1.0 ท่ีผานการทดสอบแลวเปนเครื่องมือในการรวบรวมเก็บขอมูล
ในการวิจัยตอไป  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรุปผลของการวิจัย โดยจะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน 
คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยการแสดงความถ่ี รอยละ เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และการแสดงคาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรในการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) สถิติเชิงอนุมาน 
ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล (เพศ  อายุ อาชีพ ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน และหนวยงานท่ี
สังกัด) แตกตางกัน โดยการใช สถิติทดสอบ t (t-test) และ F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดาน
พัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร ท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงรอยละ 52.1 และเพศชายรอยละ 47.9 โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายุตั้งแต 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 47.9 มีอาชีพขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินแผนดิน) เปนผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.7 ผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรสาย
วิชาการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.1 มีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ขึ้นไป มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 64.6 และเปนบุคลากรภาควิชาเคมี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.0 ของผูท่ีตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 
 
ตอนท่ี 2   การศึกษาดานความคิดเห็น การมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ 

2.1 ผลการวิเคราะหดานความคิดเห็นและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรในการบริหาร
จัดการดานพัสดุ 

2.1.1 เรื่องท่ัวไป บุคลากรคณะวิทยาศาสตร เคยติดตอกับเจาหนาท่ีพัสดุคณะวิทยาศาสตร รอยละ 
74.3 และไมเคยติดตอกับเจาหนาท่ีพัสดุคณะวิทยาศาสตร รอยละ 25.7 บุคลากรท่ีเคยติดตอกับเจาหนาท่ีพัสดุ 
ใชบริการพัสดุเพ่ือขอขอมูล/ปรึกษา/ประสานงานดานพัสดุ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.7 สวนใหญบุคลากรมีการติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีพัสดุ สัปดาหละ 3- 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.0 บุคลากรมีชองทางการติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีพัสดุดวยการมาติดตอดวยตนเอง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 85.0 บุคลากรไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆท่ีเก่ียวกับงานดานพัสดุจากหนังสือเวียนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.7   

2.1.2 กรรมการดําเนินการดานพัสดุ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร เคยไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการท่ีเก่ียวกับพัสดุคณะวิทยาศาสตร  รอยละ 66.0 และไมเคยไดรับการแตงตั้ง คิดเปนรอยละ 34.0 
บุคลากรท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับพัสดุคณะวิทยาศาสตร มีการรับทราบวิธีปฏิบัติงานและ
ภาระหนาท่ีของการเปนคณะกรรมการ โดยรับทราบจากคําสั่งแตงตั้งในแตละครั้งมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 86.3 
บุคลากรท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับพัสดุคณะวิทยาศาสตร มีความตองการรูปแบบ
คูมือการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ของการเปนคณะกรรมการใหอยูบนเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.5  

2.1.3 การควบคุมครุภัณฑ 
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตรสวนใหญ ไมเคยนําครุภัณฑออกนอกอาคาร คิดเปนรอยละ 55.6 

สวนบุคลากรท่ีเคยนําครุภัณฑออกนอกอาคาร มีการทําบันทึกขอความหรือกรอกแบบฟอรมเพ่ือขออนุญาตจาก
หัวหนาหนวยงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.7 บุคลากรสวนใหญยังไมเคยเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บ
ครุภัณฑ คิดเปนรอยละ 56.3 สวนบุคลากรท่ีเคยเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเก็บครุภัณฑ ไดมีการทําบันทึกขอความหรือ
กรอกแบบฟอรมเพ่ือขออนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน คิดเปนรอยละ 26.8 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มี
การดําเนินการเมื่อครุภัณฑท่ีดูแลรับผิดชอบเสีย ชํารุด ใชงานไมได โดยการแจงใหเจาหนาท่ีพัสดุรับทราบมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 55.6 บุคลากรสวนใหญมีระดับความรูเก่ียวกับการดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีรับผิดชอบบาง
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 66.0 และมีความตองการรับทราบวิธีการบํารุงรักษาครุภัณฑดวยคูมือมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 57.6  

2.1.4 การเบิกจายพัสดุ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มีความถ่ีในการเบิกจายวัสดุ เดือนละ 1-2 ครั้ง 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.2 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนในการเบิกจายวัสดุ คือ จะใชวัสดุใหหมดกอน
แลวจึงมาเบิกวัสดุ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.1 บุคลากรมีการแจงหรือนัดหมายลวงหนาใหเจาหนาท่ีพัสดุทราบ
กอนเบิกวัสดุไปใช คิดเปนรอยละ 59.7 และไมเคยแจงลวงหนา คิดเปนรอยละ 37.5 บุคลากรใหความคิดเห็น
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เก่ียวกับระบบการเบิกจายวัสดุวามีข้ันตอนไมยุงยากซับซอน คิดเปนรอยละ 82.6 และ บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็น
ยินดกัีบการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบการเบิกจายวัสดุออนไลน คิดเปนรอยละ 92.4 และไมยินดีกับการเปลี่ยนแปลง
ไปสูระบบการเบิกจายวัสดุออนไลน คิดเปนรอยละ 5.7  

2.2 ผลการศึกษาการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรท่ีมีตอการบริหาร
จัดการดานพัสดุ บุคลากรมีสวนรวมตอการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร ดานการวางแผนและการ
จัดหา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีสวนรวมตอการบริหารจัดการ
ดานพัสดุอยูในระดับมาก คือ การดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบไดเปนอยางดี บุคลากรมีสวนรวม
ตอการบริหารจัดการดานพัสดุอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ไดดังน้ี 1) การมีสวนรวมในการกําหนด
คุณลักษณะของพัสดุท่ีตองการ 2) การมีสวนรวมตัดสินใจในการจําหนายครุภัณฑท่ีดูแลรับผิดชอบ และ 3) การมี
สวนรวมในการจัดทํางบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ และบุคลากรมีสวนรวมตอการบริหารจัดการดาน
พัสดุอยูในระดับนอย ไดแก การมีสวนรวมในการตอรองราคา และจัดหาผูขาย/ผูรับจาง (ตารางท่ี 1) 

บุคลากรมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร ดานคุณภาพการจัดหา
และการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ไดดังนี้ 1) วัสดุที่เบิกไปใชมีคุณภาพดีสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค 
2) การไดรับครุภัณฑท่ีมีคุณลักษณะตรงตามความตองการ 3) หนวยงานมีปริมาณวัสดุใหเบิกจายอยางเพียงพอ และ
ดานคุณภาพการใหบรกิารของเจาหนาท่ีพัสดุ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ความเต็มใจ
และอัธยาศัยในการใหบริการ และบุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับ 3 ลําดับแรก 
ไดดังน้ี 1) คุณภาพการใหบริการโดยรวม 2) ความถูกตองแมนยําในการใหบริการ 3) ความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการ (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรท่ีมีสวนรวมตอการบริหารจัดการพัสดุ 
             ดานการวางแผนและการจัดหา 

 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานพัสดุ 

การบริหารจัดการพัสดุดานการวางแผนและการจัดหา   x̄ S.D. ระดับการมีสวนรวม 
1. ทานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณสําหรับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 2.83 1.06 ปานกลาง 
2. ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 2.78 1.05 ปานกลาง 
3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ตองการ 2.92 1.11 ปานกลาง 
4. ทานมีสวนรวมในการตอรองราคา และจัดหาผูขาย/ผูรับจาง 2.41 1.19 นอย 
5. ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนินการดานพัสดุ 2.72 1.18 ปานกลาง 
6. ทานดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบไดเปนอยางดี 3.71 0.84 มาก 
7. ทานมีสวนรวมตัดสินใจในการจําหนายครุภัณฑที่ดูแลรับผิดชอบ 2.84 1.21 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.89 0.87 ปานกลาง 

การบริหารจัดการดานพัสด ุ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. คุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ     
1.1 ทานไดรับครุภัณฑที่มีคุณลักษณะตรงตามความตองการ 3.84 0.63 มาก 
1.2 ทานไดรับครุภัณฑทันเวลาตอการใชงาน 3.63 0.73 มาก 
1.3 ทานไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบครุภัณฑในปริมาณที่เหมาะสม 3.56 0.81 มาก 
1.4 หนวยงานของทานมีปริมาณวัสดุใหเบิกจายอยางเพียงพอ 3.76 0.66 มาก 
1.5 หนวยงานของทานมีวัสดุหลากหลายชนิดใหเบิกจายตรงกับความตองการ 3.67 0.71 มาก 
1.6 วัสดุที่ทานเบิกไปใชมีคุณภาพดีสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค 3.87 0.59 มาก 

ภาพรวมดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสด ุ 3.72 0.53 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

 
ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ 

บุคลากรชายและหญิงมีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา ไมแตกตางกัน (p-value = 
0.055) และมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของ
เจาหนาท่ีพัสดุ ไมแตกตางกัน (p-value = 0.451) (ตารางท่ี 3)  

บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value = 0.006) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา บุคลากรท่ีมี
อายุตั้งแต 36 ป ข้ึนไป มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกับบุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา 
36 ป โดยบุคลากรท่ีมีอายุตั้งแต 36 ปข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
มากกวาบุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา 36 ป บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและ
การควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ ไมแตกตางกัน (p-value = 0.491) (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุจําแนกตามเพศ 
เพศ n x̄ S.D t-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
ชาย 69 3.03 0.94 1.93 0.055 
หญิง 75 2.75 0.79   

2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
ชาย 69 3.92 0.50 0.76 0.451 
หญิง 75 3.86 048   

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามอายุ  
อาย ุ n x̄ S.D F-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
นอยกวา 36 ป 30 2.46a 0.91 5.28* 0.006 
ต้ังแต 36 – 45 ป 69 2.94b 0.92   
ต้ังแต 46 ป ขึ้นไป 45 3.10b 0.67   
2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
นอยกวา 36 ป 30 3.81 0.52 0.72 0.491 
ต้ังแต 36 – 45 ป 69 3.94 0.46   
ต้ังแต 46 ป ขึ้นไป 45 3.87 0.50   

      * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 
a, b

 สัญลักษณแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู 

การบริหารจัดการดานพัสด ุ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
2. คุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสด ุ    
   2.1 มีความรอบรูในกฎ ระเบียบ และงานที่ทํา 4.03 0.58 มาก 
   2.2 ความเต็มใจ และอธัยาศัยในการใหบริการ 4.22 0.59 มากที่สุด 
   2.3 ความถูกตอง แมนยาํในการใหบริการ 4.09 0.61 มาก 
   2.4 การประสานงาน/การติดตามงาน 4.05 0.66 มาก 
   2.5 การทํางานเปนทีม/การทํางานแทนกันได 3.93 0.76 มาก 
   2.6 การกําหนดขั้นตอนการทํางานทีช่ัดเจน 3.99 0.72 มาก 
   2.7 ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 4.08 0.66 มาก 
   2.8 คุณภาพการใหบริการโดยรวม 4.11 0.58 มาก 

ภาพรวมคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสด ุ 4.06 0.55 มาก 
ภาพรวมทัง้หมด 3.89 0.49 มาก 
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การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มน. 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา
จําแนกตามอายุ พบวา บุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา 36 ป มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
แตกตางกับบุคลากรที่มีอายุตั้งแต 36 – 45  ป (p-value = 0.031) และบุคลากรที่มีอายุตั้งแต 46 ป 
ข้ึนไป (p-value = 0.005) (ตารางท่ี 5) บุคลากรท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผน
และการจัดหา ไมแตกตางกัน (p-value = 0.278) และมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและ
การควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ ไมแตกตางกัน (p-value = 0.183) (ตารางท่ี 6) 

บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value = 0.001) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา ผูบริหาร/
หัวหนางาน และบุคลากรสายสนับสนุน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกับบุคลากร
สายวิชาการ โดยผูบริหาร/หัวหนางาน และบุคลากรสายสนับสนุน มีคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหามากกวาบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ ไมแตกตางกัน 
(p-value = 0.194) (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา

จําแนกตามอายุ 
การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา x̄ < 36 ป 36 – 45 ป ≥ 46 ป  

นอยกวา 36 ป 2.46 - 0.031(*)    0.005(*) 
ต้ังแต 36 – 45 ป 2.94  - 0.578 
ต้ังแต 46 ป ขึ้นไป 3.10   - 

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ n x̄ S.D F-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
   ขาราชการ/พนักงานราชการ(เงินแผนดิน) 67 3.01 0.73 1.29 0.278 
   พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) 60 2.78 0.91   
   พนักงานเงินรายได 17 2.76 1.22   
2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
   ขาราชการ/พนักงานราชการ(เงินแผนดิน) 67 3.95 0.46 1.72 0.183 
   พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) 60 3.80 0.53   
   พนักงานเงินรายได 17 3.97 0.40   

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามตําแหนงงาน  
ตําแหนงงาน n x̄ S.D F-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
ผูบริหาร/หัวหนางาน 15 3.49a 0.68 7.64* 0.001 
บุคลากรสายวิชาการ 98 2.71b 0.85   
บุคลากรสายสนับสนุน 31 3.16a 0.87   

2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
ผูบริหาร/หัวหนางาน 15 3.91 0.42 1.66 0.194 
บุคลากรสายวิชาการ 98 3.85 0.50   
บุคลากรสายสนับสนุน 31 4.03 0.45   

      * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 
a, b

 สัญลักษณแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู 
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา
จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา บุคลากรสายวิชาการ มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
แตกตางกับผูบริหาร/หัวหนางาน (p-value = 0.003) และบุคลากรสายสนับสนุน (p-value = 0.029) (ตารางท่ี 8) 

บุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 0 – 10 ป และมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีระดับการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value = 0.012) เมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยของการมี
สวนรวมดานการวางแผนและการจัดหามากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 0 – 10 ป บุคลากรท่ีมี
ประสบการณทํางานตั้งแต 0 – 10 ป และมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและ
การควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ ไมแตกตางกัน (p-value = 0.194) (ตารางท่ี 9) 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา
จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 0 – 10 ป มีระดับการมีสวนรวม
ดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกับบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป (p-value = 
0.012) (ตารางท่ี 10) 

 
ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา

จําแนกตามตําแหนงงาน 
การมีสวนรวมดานการวางแผน 

และการจัดหา 
x̄ 

ผูบริหาร/ 
หัวหนางาน 

บุคลากร 
สายวิชาการ 

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

ผูบริหาร/หัวหนางาน 3.49 - 0.003(*) 0.424  
บุคลากรสายวิชาการ 2.71  -    0.029(*) 
บุคลากรสายสนับสนุน 3.16   - 

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประสบการณทํางาน  
ประสบการณทาํงาน n x̄ S.D t-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
ต้ังแต 0 – 10 ป 51 2.64 0.95 -2.56* 0.012 

มากกวา 10 ป ขึ้นไป 93 3.02 0.80   
2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
ต้ังแต 0 – 10 ป 51 3.86 0.50 -0.61 0.543 
มากกวา 10 ป ขึ้นไป 93 3.91 0.48   

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผน

และการจัดหาจําแนกตามประสบการณทํางาน 
การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา x̄ ตั้งแต 0 – 10 ป มากกวา 10 ป ขึ้นไป 

ต้ังแต 0 – 10 ป 2.64 -  0.012(*) 
มากกวา 10 ป ขึ้นไป 3.02  - 

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
บุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value = 0.004) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา
บุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ และภาควิชาเคมี มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
แตกตางกับบุคลากรสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร โดยบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ และภาควิชาเคมี มีคะแนน
เฉลี่ยของการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหามากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร (ตารางท่ี 11)  
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การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มน. 

บุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ 
และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 (p-value = 0.015) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา บุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ และภาควิชา
เคมี มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
พัสดุแตกตางกับบุคลากรสังกัดภาควิชาฟสิกส โดยบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ และภาควิชาเคมี มีคะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ
มากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาฟสิกส ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดาน
การวางแผนและการจัดหาจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด พบวา บุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร มีระดับการมีสวนรวม
ดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกับบุคลากรสํานักงานเลขานุการ (p-value = 0.001) และบุคลากร
ภาควิชาเคมี (p-value = 0.031) และบุคลากรภาควิชาฟสิกสมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและ
การควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุแตกตางกับบุคลากรสํานักงานเลขานุการ (p-value 
= 0.020) และบุคลากรภาควิชาเคมี (p-value = 0.030) (ตารางท่ี 12) 

 
ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด  
สังกัดหนวยงาน n x̄ S.D F-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
สํานักงานเลขานุการ 24 3.30a 0.95 3.61* 0.004 
ภาควิชาคณิตศาสตร 26 2.34b 0.79   
ภาควิชาเคม ี 36 3.00a 0.84   
ภาควิชาชวีวทิยา 17 2.98ab 0.66   
ภาควิชาฟสิกส 29 2.85ab 0.78   
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 12 2.87ab 1.04   

2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
สํานักงานเลขานุการ 24 4.06a 0.44 2.92* 0.015 
ภาควิชาคณิตศาสตร 26 3.90ab 0.41   
ภาควิชาเคม ี 36 4.00a 0.40   
ภาควิชาชวีวทิยา 17 3.77ab 0.48   
ภาควิชาฟสิกส 29 3.64b 0.54   
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 12 3.97ab 0.63   

      * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 
a,  b

 สัญลักษณแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู 

 
ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของ

บุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 
การมีสวนรวมและความพึงพอใจ x̄ (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
1) สํานักงานเลขานุการ 3.30 - 0.001(*) 0.740 0.832 0.360 0.684 
2) ภาควิชาคณิตศาสตร 2.34  -    0.031(*) 0.142 0.225 0.462 
3) ภาควิชาเคม ี 3.00   - 1.000 0.978 0.997 
4) ภาควิชาชีววิทยา 2.98    - 0.995 0.999 
5) ภาควิชาฟสิกส 2.85     - 1.000 
6) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 2.87      - 

ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสด ุ
1) สํานักงานเลขานุการ 4.06 - 0.816 0.997 0.391   0.020(*) 0.994 
2) ภาควิชาคณิตศาสตร 3.90  - 0.947 0.961 0.358 0.998 
3) ภาควิชาเคม ี 4.00   - 0.557   0.030(*) 1.000 
4) ภาควิชาชีววิทยา 3.77    - 0.945 0.879 
5) ภาควิชาฟสิกส 3.64     - 0.338 
6) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 3.97      - 

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการใหบริการของหนวยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มีดังน้ี 
4.1 ควรมีการเบิกจายพัสดุอยางเปนระบบ คนเบิกกับคนใชควรเปนคนๆ เดียวกันไมใชใหเจาหนาท่ี

เบิกแลวอาจารยเปนคนใช ทําใหไมทราบความตองการการใชงานท่ีแทจริงวาใครตองการใชอะไรบาง  
4.2 ใหมีการจัดทําคูมือปฏิบัติการ  
4.3 ควรมีการตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองในหองเรียนรวมอยางสม่ําเสมอ  
4.4 สิ่งของท่ีซื้อมาหมดอายุใชงานเร็ว ตองการใหจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพเพ่ือการใชงานท่ียาวนานกวา  
4.5 การเบิก - จายควรใชการ scan barcode เพ่ือความสะดวก  
4.6 ควรทําบัญชีเบิกจายใหถูกตองชัดเจนโปรงใส  
4.7 การซื้อครุภัณฑบางรายการควรสอบถามความคิดเห็นของอาจารยในภาควิชากอนดําเนินการ  
4.8 ควรใหมีการดาวนโหลดเอกสารทาง Home Page 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการ
ดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูวิจัยขออภิปรายผลในภาพรวม ดังน้ี 

จากผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการพัสดุ
ดานการวางแผนและการจัดหา พบวา อยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ แสดงใหเห็นวาการใหบุคลากรของ
คณะวิทยาศาสตรเขามามีสวนรวมในการวางแผนและจัดหาพัสดุยังมีประสิทธิภาพไมดีพอ อาจเปน
เพราะการบรหิารจัดการของแตละหนวยงานไมเหมือนกัน ทําใหการรับขอมูลขาวสารของบุคลากรในหนวยงาน
ไมท่ัวถึง และผลการวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร 
ดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ อยูในระดับมาก
เปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา (2557) ความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานพัสดุ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวาการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี ทําให
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรท่ีมาใชบริการเกิดความพึงพอใจ 
    จากผลการเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยพ้ืนฐานกับการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
ท่ีมีตอการบริหารจัดการพัสดุดานการวางแผนและการจัดหาน้ัน พบวา บุคลากรท่ีมีเพศ และอาชีพแตกตางกัน 
มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวมไมแตกตางกัน และบุคลากรท่ีมีอายุ ตําแหนงงาน 
ประสบการณการทํางาน และสังกัดหนวยงานแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญญาภา และพิพัฒน (2558) บุคลากรท่ี
มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และลักษณะสวนบุคคล ไดแก สํานัก อายุ และ
ประสบการณการทํางาน ท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตกตางกัน จากผลการวิจัย บุคลากรท่ีมีอายุมาก มีระดับการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรท่ีมีอายุนอย และบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางาน
ยาวนาน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณ
ทํางานนอย ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผลท่ีไดมีความสอดคลองตรงกับสภาพความเปนจริง สวนปจจัยพ้ืนฐานดาน
ตําแหนงงาน พบวา บุคลากรท่ีเปนผูบริหาร/หัวหนางาน และบุคลากรสายสนันสนุน มีระดับการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรสายวิชาการ แสดงใหเห็นวา การจัดทํางบประมาณใน 
แตละครั้ง สวนใหญจะเปนผูบริหารกับเจาหนาท่ีท่ีเปนผูดําเนินการ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ และปจจัยพ้ืนฐานดานการสังกัดหนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา
คณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผลการวิจัย 
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การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มน. 

พบวา บุคลากรท่ีสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร มีระดับการมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดหานอยท่ีสุด และ
แตกตางกับสํานักงานเลขานุการอยางมีนัยสําคัญ แสดงวา บุคลากรภายในภาควิชาคณิตศาสตรมีสวนรวมในการวางแผน
และการจัดหานอย จึงควรมีการปรับปรุงแกไขระบบการบริหารจัดการภายในภาควิชา ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากรในภาควิชาคณิตศาสตรไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนและการจัดหามากข้ึน  

จากผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยพ้ืนฐานกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ตอการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร น้ัน พบวา บุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการและภาควิชาเคมี 
มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุมพัสดุ และดานคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ
ในภาพรวมท้ังหมด มากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาฟสิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสวนใหญเจาหนาท่ีพัสดุ
ของภาควิชาจะตองปฏิบัติงานอยางอ่ืนท่ีไมใชงานดานพัสดุเพียงอยางเดียว ทําใหการบริหารจัดการงานดาน
พัสดุของตนเองขาดประสิทธิภาพ มีความลาชาและอาจสงผลตอคุณภาพการใหบริการบุคลากรภายในภาควิชาน้ัน 
ดังน้ัน ผูบริหารจึงควรชวยปรับแกไขขอบกพรองเพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุท่ีสังกัดภาควิชามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการ
ดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ปจจัยพื้นฐานกับการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มีผลดังน้ี 

1) ผลการวิเคราะหดานการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ 
คณะวิทยาศาสตร พบวา บุคลากรมีสวนรวมตอการบริหารจัดการพัสดุของคณะวิทยาศาสตร ดานการวางแผน
และการจัดหา อยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ บุคลากรมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานพัสดุ
คณะวิทยาศาสตร ดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ อยูใน
ระดับมากเปนสวนใหญ  

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอ
การบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐาน มีดังน้ี  

1) บุคลากรท่ีมีเพศ และอาชีพแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาใน
ภาพรวม ไมแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาใน
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยบุคลากรท่ีมีอายุตั้งแต 36 ป ข้ึนไปมีคะแนนเฉลี่ยดานการวางแผน
และการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรท่ีมี
ตําแหนงงานแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ โดยผูบริหาร/หัวหนางานและบุคลากรสายสนันสนุน มีคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรสายวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรท่ีมี
ประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับการมี
สวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานไมเกิน 10 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และบุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและ
การจัดหาในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ มีคะแนนเฉลี่ย
เก่ียวกับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2) บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุมพัสดุ และดานคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุใน
ภาพรวมท้ังหมด ไมแตกตางกัน สวนบุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพ
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การจัดหา/การควบคุมพัสดุ และดานคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุในภาพรวมท้ังหมด แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ โดยบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการและภาควิชาเคมี มีคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับความพึงพอใจ
ดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุมพัสดุ และดานคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุในภาพรวมท้ังหมด 
มากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาฟสิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก 
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกตุจันทร จําปาไชยศรี 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนามัย นาอุดม 3) ดร.กัลยา บุญหลา 
4) อาจารยหนูเพียร เทพมงค  5) นางสาวนาตอนงค จันทรแจมแจง หัวหนางานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
6) นางเพชรรัตน เมนคํา หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีไดสนับสนุน
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหรายงานการศึกษาวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ  
ผูวิจัย จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีขอขอบคุณผูเช่ียวชาญท่ีใหความอนุเคราะหตรวจ
แบบสอบถาม ตลอดท้ังใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามจนสมบูรณ สามารถใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกทานที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
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การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทคัดยอ 

         การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ (Dent-MIS) 
มาใชในการปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
การใชงานและคุณภาพของโปรแกรม วิธีการดําเนินงานโดยข้ันตอนแรกประกอบดวย ข้ันตอนศึกษาความตองการ
เพ่ือนํามาพัฒนาโปรแกรม ดวยวิธีสัมภาษณและแบบสอบถาม กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคลากรของ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 28 คน สําหรับผูใชภายในระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเทาน้ัน ข้ันตอนท่ีสอง รวบรวมขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหและประมวลผลนํามาพัฒนา
ระบบโปรแกรมใหบริการบนเว็บไซต  โปรแกรมท่ีใช ไดรับการพัฒนาโดยโปรแกรมภาษา Java Script และ CSS 
(Cascading Style Sheets) ประกอบดวย 1) โปรแกรมการจัดหา (ซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย) 
2) โปรแกรมขอซื้อเขาคลัง 3) โปรแกรมขอเบิกวัสดุ 4) โปรแกรมแจงซอม/จางเหมาซอม/ซื้ออะไหลซอม 
5) โปรแกรมจางเหมาท่ัวไป 6) โปรแกรมการติดตามงาน ในข้ันตอนท่ีสามทําการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงาน จํานวน 53 คน ในดาน 1) การใชงานและ 2) คุณภาพของโปรแกรม  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ ทุกดานอยูในระดับมาก 
ท่ีคาเฉลี่ย 3.74 จาก 5 คะแนน สรุปผลการศึกษาน้ีไดวา ระบบโปรแกรม Dent-MIS เปนท่ีพึงพอใจของผูใชงาน
โดยมีจุดเดนในดานการออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจและใชงานไดงาย สามารถแนบไฟลขอมูลตางๆ ได
สะดวก มีการลงช่ือเขาใชงานระบบโดยใช Username Password เพ่ือปองกันความปลอดภัย สามารถลด
ข้ันตอนและลดระยะเวลาการจัดหาจากข้ันตอนปกต ิ 
คําสําคัญ: การจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

Abstract 
           This study aimed to develop a computer program for the procurement, tracking and 
supply requisition (Dent-MIS) at the Faculty of Dentistry, Khon Kaen University and to evaluate 
satisfaction of users. The program requirement was surveyed in 28 personnel and the 
satisfaction was studied in 53 personnel, at the faculty. The program was developed  based on 
Khon Kaen University ,s intranet system in Java Script and CSS (Cascading Style Sheets), 
consisting of (1) procurement system (office / medical supplies) (2) inventory system (3) supply 
requisition system (4) repair system (5) outsourcing system (6) tracking system. Satisfaction in 
both usage and quality of the program was evaluated. The results of the satisfaction 
assessment showed that the users were satisfied with the program with overall satisfaction 
score of 3.74 out of 5. In conclusion, users were satisfied with Dent-MIS with major advantages 
of its easy interface, convenient file attachment, security, and time–saving features.  
Keywords: procurement, tracking, supply requisition, computer program 
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บทนํา 

 การบริหารงานพัสดุ เปนภาระงานท่ีมีความสําคัญยิ่ง ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
หากขาดซึ่งวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใชในการรักษาผูปวยยอมทําใหไมสามารถทําการรักษาหรือใหบริการแกผูปวย
ท่ีมารับบริการไดอยางทันทวงที การกําหนดความตองการใชวัสดุรวมไปถึงการจัดสงหรือสงมอบวัตถุดิบ พัสดุ 
ครุภัณฑ และอุปกรณตางๆ ท่ีมนุษยจะพึงตองการไปใหโรงงาน เพ่ือผลิตออกเปนสินคา หรือของสําเร็จรูปแลว
สงไปใหตลาดและผูใชจนถึงการจําหนายของเหลือจากสายสงกําลัง (ศิวาพร, 2533) ยอมเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งยวด การนําระบบสารสนเทศมาใชงานในการจัดการขอมูลในการจัดหาและสงมอบพัสดุ
ภายในหนวยงาน  นับเปนประโยชนอยางมากซึ่งจะชวยลดข้ันตอน สามารถชวยแกไขปญหาเรื่องการใชเอกสาร
แบบฟอรมไดนอยลง ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนการสงเอกสาร (มัจรี, 2558) ในปจจุบัน 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเอกสารแบบฟอรมจัดทําใบจัดหาพัสดุและขอเบิกพัสดุและ
การแจงซอม ซึ่งในแตละปมีเอกสารจํานวนมาก ทําใหเจาหนาท่ีตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางและตัดบัญชีวัสดุใน
แบบฟอรมท่ีเปนกระดาษ ใชระยะเวลาดําเนินการคอนขางมากและเกิดความลาชาในการไดมาซึ่งพัสดุ พบ
ปญหาการกรอกขอมูลเปนการกรอกขอมูลดวยมือและการสงเอกสารซึ่งเปนกระดาษอาจเกิดการสูญหายหรือมี
ความไมชัดเจน เน่ืองจากการสงเอกสารของเจาหนาท่ีเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ผูใชบริการตองเดินทาง
มาขอใชบริการท่ีหนวยพัสดุหรือติดตอทางโทรศัพทซึ่งมีขอจํากัดในการสืบคนและตรวจสอบขอมูลไดอยางทันที
เน่ืองจากเอกสารมีจํานวนมากและการจัดเก็บไมเปนระเบียบ  ไมเปนหมวดหมู ทําใหไมสามารถคนหาไดโดยงาย
และอยางรวดเร็ว จากปญหาดังกลาวขางตน การเก็บรวบรวมปญหาตางๆ ใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูล 
(Database) จะชวยใหผูใชบรกิารไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตามขอมูล ผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวก
ในการตอบคําถามปญหาท่ีเกิดข้ึน วาอยูในข้ันตอนใดแลว ซึ่งจะชวยใหการบริการในการจัดหา การเบิกวัสดุและ
แจงซอมเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบคําถามใหกับผูมาใชบริการไดโดยท่ีผูใชบริการไม
ตองมาท่ีหนวยพัสดุ เวนแตงานท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
         ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงไดนําหลักการและแนวคิดทฤษฎีของเดมมิ่ง (W.E. Deming) มาใชในการปรับปรุง
พัฒนาระบบ ซึ่งเริ่มจากการวางแผนศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
ปฏิบัติตามแผนและทําความเขาใจ ศึกษาวิเคราะหความตองการจากสภาพปญหาท่ีแทจริง ออกแบบและพัฒนา
ระบบ เขียนและทดสอบระบบโปรแกรมและตรวจสอบหรือทดสอบและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ
พัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมา โดยผูใชบริการสามารถเขาใชงานในโปรแกรมซึ่งเปนระบบออนไลน และสามารถ
เขาใชงานไดทุกท่ีท่ีมีอินเตอรเน็ต ชวยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานสืบคนขอมูลและติดตามงานได
ทันที  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ มาใชในการปฏิบัติงานดาน

พัสดุ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงาน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความตองการ 
         ผูวิจัยไดสัมภาษณผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร,หัวหนาหนวยงาน,เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานทางดานทันตกรรมและเจาหนาท่ีภาควิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 28 คน การเก็บขอมูล
ดวยการสัมภาษณเปนรายกลุม ผูบริหาร จํานวน 3 คน หัวหนาหนวยงาน จํานวน 6 คน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ทางดานทันตกรรม จํานวน 15 คน เจาหนาท่ีภาควิชาและหนวยงานท่ีเก่ียงของ จํานวน 4 คน การกําหนดกรอบ
การสัมภาษณ ประเด็นคําถามเก่ียวกับความตองการสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ
และแจงซอมพัสดุ ไดแก การกําหนดรูปแบบเน้ือหา ประกอบดวยการใชงานระบบ การสํารองขอมูลเก่ียวกับ

 49 
 



การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขาวสารประชาสัมพันธ การกําหนดหัวขอหลักภายในเว็บไซต รูปแบบการใชงานและขอมูลท่ีตองการใหจัดเก็บ
ในฐานขอมูลการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ  และดานรายละเอียดของโปรแกรมใน
ดานอ่ืนๆ ท่ีผูใชบริการตองการใหมีเพ่ิมเติม   
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรม  
         ผูวิจัยไดนําความตองการของผูใชงานมาเปนปจจัยนําเขาในการพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน    
ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ (Dent-MIS) สําหรับใชงานของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยไดโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนใหมโดยใชภาษา Java Script และ CSS (Cascading Style Sheets) และใชขอมูล
จากการวิเคราะหระบบงานและความตองการของผูปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ี 1 โดยโปรแกรมมีคุณลักษณะท่ีเปน 
intranet ท่ีตองใชงานผานระบบของมหาวิทยาลัยขอนแกน การเขาใชงานตองมีรหัสผูใชและรหัสผาน 
องคประกอบหลักของโปรแกรม ไดแก คุณสมบัติท่ัวไปของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชระบบจัดการ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management System) เชน MySQL ทํางานแบบ Web base 
Application ทํางานผาน Browser สามารถทําการเก็บขอมูล และแสดงผลไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
การกําหนดสิทธ์ิการใชงานขอมูลในระบบฐานขอมูลท่ีเหมาะสมของผูใชงานแตละราย มีระบบสํารองขอมูลแบบ 
Backup โดยไมตองปด หรือหยุดระบบ และสามารถนําขอมูลสํารองจนถึง ณ จุดเวลาท่ีทําการ Backup ครั้ง
สุดทายกลับมาใชใหม   (Data Restore) ได  
         ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชระบบ Dent-MIS สําหรับผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ นอกจากน้ันยังได
ประชาสัมพันธการใหบริการโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ ในชองทางตางๆ 
เพ่ือท่ีจะใหผูใชบริการไดทราบ และจัดอบรมการใชงานระบบ Dent-MIS ใหแกบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีตองนําโปรแกรมดังกลาวไปใชงาน โดยการอบรมวิธีการเขาสูระบบ การติดตอ
ประสานงาน การสงตอระบบ การบันทึกขอมูลและไดกําหนด Username และ Password ใหกับผูเขาอบรมได
นําไปใชงานจริง  
         ผูวิจัยเริ่มใหมีการทดลองการใชงานระบบขอจัดหาพัสดุ ขอเบิกวัสดุ และแจงซอม ดวยระบบโปรแกรม 
Dent-MIS  โดยการทดสอบการใชงานบนเว็บเบราวเซอร Google Chrome ,Mozilla Firefox และ Internet 
Explorer สําหรับการแสดงผลขอมูล การประมวลผลขอมูล การเช่ือมโยงของขอมูล เพ่ือใหทุกระบบสามารถ
เช่ือมโยงการทํางานไดอยางถูกตองสมบูรณ เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลการใชงานโปรแกรมท่ีพัฒนาและสํารวจความพึงพอใจของผูใช 
         ภายหลังจากการใหทดลองใชงานโปรแกรม ผูวิจัยไดประเมินผลการใชงานโปรแกรมการจดัหา ติดตามงาน 
ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ จากกลุมตัวอยาง จํานวน 53 คน  ซึ่งสุมจากอาจารย บุคลากรกลุมเจาหนาท่ี
สํานักงานคณบดี กลุมเจาหนาที่ปฏิบัติงานทันตกรรม กลุมเจาหนาที่ภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีมาใชบริการกับหนวยพัสดุ โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ 
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด และมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด กําหนดเกณฑการประเมินประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานการใชงาน และดานคุณภาพ การสัมภาษณใน
การใชงานของการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ ของโปรแกรมรวมท้ังปญหาและ
ขอเสนอแนะของระบบ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการแกไขปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพสําหรับการนําไปใช
งานจรงิ 
 

ผลการวิจัย 
         การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี  
1. การศึกษาความตองการ  
 ผลการศึกษาความตองการพบวาผูปฏิบัติงานตองการโปรแกรมที่มีความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน สามารถทําการสืบคนขอมูลรหัสรายการพัสดุในระบบได สามารถแนบไฟลขอมูลเพ่ิมเติมได 
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สามารถกรอกรายละเอียดตางๆ เชน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ อาการชํารุดบกพรอง ราคาท่ีเคยซื้อ
หรือจาง และสามารถติดตามงานจากระบบโปรแกรมได นอกจากน้ันยังตองการใหชวยในการจัดเก็บขอมูลรหัส
รายการพัสด ุจัดเก็บขอมูลผูขายหรือ ผูรับจาง และสามารถสืบคนขอมูลไดจากคําสําคัญ 
2. การพัฒนาโปรแกรม Dent-MIS 
 โปรแกรม Dent-MIS เปนโปรแกรมท่ีทํางานในระบบ intranet โดยสามารถใชงานไดเฉพาะภายใน
เครือขายของมหาวิทยาลัยขอนแกน มี URL คือ การพัฒนาโปรแกรมภายใตช่ือ Dent-MIS โปรแกรมดังกลาว
เปนโปรแกรมท่ีใชไดเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนการปองกันและรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล จึงไมสามารถใหบุคคลภายนอกเขามาใชงานโปรแกรม Dent-MIS ไดโดยงาย หากบุคคลภายนอกประสงค
จะเขามาใชงานตองเขาเว็บเซิรฟเวอรโดยใชยูอารแอล http://vpn.kku.ac.th และตองมีบัญชีเปนผูใชงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนเทาน้ัน มีรายละเอียดของโปรแกรม ดังน้ี 
 1. ระบบเมนูประกอบดวย เมนูการขอจัดหา (ซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย) ซื้อวัสดุเขาคลัง แจง
ซอม/จางเหมาซอม/ซื้ออะไหลซอม จางเหมาท่ัวไป ขอเบิกวัสดุ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยังหนวยงานภาควิชา
ตางๆ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. ดานฐานขอมูลของโปรแกรม ประกอบดวย 

2.1 ดานการจัดหา(จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย) ไดแก เลขท่ีขอจัดหา หนวยงานของ
ผูใชบริการ โครงการงบประมาณ วันท่ีขอจัดหา ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนใน
การจัดหา ลําดับความเรงดวน รหัสรายการ จํานวนหนวยนับ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ผูสืบราคา          
ผูจําหนาย ราคาท่ีเคยซื้อ ราคา รวมเปนเงิน เห็นชอบราคาจากผูบังคับบัญชา อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

2.2 ดานการจัดซื้อวัสดุเขาคลังพัสดุ ไดแก เลขท่ีขอซื้อวัสดุเขาคลัง หนวยงานของผูใชบริการ 
โครงการงบประมาณ วันท่ีขอซื้อ ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนในการจัดหา  
ลําดับความเรงดวน รหัสรายการ จํานวนหนวยนับ ยอดคงเหลือ จํานวนซื้อท้ังป จํานวนท่ีซื้อวัสดุไปแลว จํานวน
คงเหลือใหจัดซื้อ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ผูสืบราคา ผูจําหนาย ราคาท่ีเคยซื้อ ราคาท่ีสืบ รวมเปนเงิน 
เห็นชอบราคาจากผูบังคับบัญชา อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

2.3 ดานการแจงซอม/จางเหมาซอม/ซื้ออะไหลซอม ไดแก เลขท่ีขอจัดหา หนวยงานของ
ผูใชบริการ โครงการงบประมาณ วันท่ีขอจัดหา ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนใน
การจัดหา ลําดับความเรงดวน รหัสรายการแจงซอม จํานวนหนวยนับ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ผูสืบ
ราคา ผูจําหนาย ราคาท่ีเคยซื้อ ราคาท่ีสืบ รวมเปนเงิน เห็นชอบราคาจากผูบังคับบัญชา อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

2.4 ดานจางเหมาท่ัวไป ไดแก เลขท่ีขอจัดหา หนวยงานของผูใชบริการ โครงการงบประมาณ 
วันท่ีขอจัดหา ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนในการจัดหา ลําดับความเรงดวน  รหัส
รายการ จํานวนหนวยนับ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ผูสืบราคา ผูจําหนาย ราคาท่ีเคยซื้อ ราคาท่ีสืบ  
รวมเปนเงิน เห็นชอบราคาจากผูบังคับบัญชา อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

2.5 ดานการขอเบิกวัสดุ ไดแก เลขท่ีขอเบิกวัสดุ หนวยงานของผูใชบริการ โครงการงบประมาณ 
วันท่ีขอเบิกวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย เหตุผลความจําเปนในการจัดหา ลําดับความเรงดวน  
รหัสรายการ จํานวนหนวยนับ ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ยอดคงเหลือ ราคาลาสุด 

2.6 ดานการติดตามงาน ไดแก เลขท่ี ประเภท หนวยงาน รายการ จํานวนหนวยนับ เห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบ ผูสืบราคา ผูจําหนาย ราคา รวมเงิน อนุมัติ/ไมอนุมัติ เลขท่ีขอซื้อขอจาง การเบิกออก            
(รอตรวจสอบ/รอเตรยีมของ/รอเห็นชอบ/วันท่ีเบิกออก) ระยะเวลาดําเนินการ 
 3. ดานความปลอดภัยของขอมูล ผูใชงานแตละสวนสามารถเขาถึงขอมูลไดแตกตางกัน ไดแก 
ผูบริหารเปนผูมีอํานาจอนุมัติหรือไมอนุมัติ เมื่อเจาหนาท่ีพัสดุทําการสืบราคาจากผูขายหรือผูรับจางและ
หนวยงานท่ีขอจัดหาเห็นชอบราคาแลว ผูบริหารจะเปนผูอนุมัติหรือไมอนุมัติไดเพียงบุคคลเดียว บุคคลอ่ืนไม
สามารถอนุมัติหรือไมอนุมัติได การจัดหา จัดซื ้อจัดจาง ขอเบิกวัสดุ แจงซอมพัสดุ และติดตามงาน 
ผูใชงานแตละคนยอมมีสิทธ์ิเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบุคคลเทาน้ัน 
 4. แผนภูมิลําดับข้ันตอนและหนาจอโปรแกรม แสดงดังภาพท่ี 1-4 

 51 
 

http://vpn.kku.ac.th/


การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงลําดับข้ันของงานในโปรแกรม Dent-MIS 
                         

 
ภาพท่ี 2 ตัวอยางหนาจอการขอจัดหา (จัดซื้อวัสดุสํานักงาน/วัสดุการแพทย)  
 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางหนาจอการขอเบิกวัสดุ  

ทําเร่ืองขอเบิก 

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

สงเบิกวัสดุ 

หนวยพัสดุ 

อนุมัติ 

ขอจัดหา 

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

มอบหมายงาน 

สืบราคา 

เห็นชอบราคา 

เสนออนุมัติ 

ขอความแจง    
ไปรับวัสดุ 

บัญชี คลังพัสดุ 

ผูใชงาน 

หัวหนางาน 

หัวหนาพัสด ุ

หัวหนาพัสด ุ

เจาหนาที่พัสด ุ

หัวหนางาน 

หัวหนาพัสด ุ

ผูบริหาร 

ขอเบิกวัสดุ 

ผูใชงาน 

หัวหนางาน 

หัวหนาพัสด ุ

เจาหนาที่พัสด ุ

ผูใชงาน 

การจัดหา/จางเหมา/แจงซอม 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางหนาจอการแจงซอม/จางเหมาซอม/ซื้ออะไหลซอม  
       
3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบโปรแกรม 
 จากการใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน
ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ สรุปผลการประเมินไดดังตอไปน้ี  
 ผลการประเมินความคิดเห็นดานการใชงาน การจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุและแจงซอมพัสดุ 
พบวา กลุมผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมดานการใชงาน การจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ ในระดับมาก 
คิดเปนคาเฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณาพบวา ดานการใชงาน ขอ 1 การออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจและใชงาน
ไดงาย ขอ 2 โปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ สามารถใชงานไดดีกวาการใชกระดาษใน
การดําเนินการ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ ขอ 7 สามารถแนบไฟลขอมูล
ตางๆ ไดสะดวก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.91 และความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 6 สามารถบันทึกขอมูล
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามความตองการ มีระดับความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.72 (ตารางท่ี 1) 
 ผลการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพ การจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ 
พบวา กลุมผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมดานคุณภาพ การจัดหา  ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอม
พัสดุ ในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณาพบวา ดานคุณภาพ ขอ 1 มีการลงช่ือเขาใชงานระบบ
โดยใช Username Password  เพ่ือปองกันความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจ สูงสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.06 
รองลงมา คือ ขอ 4 โปรแกรมสามารถลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการจัดหาจากข้ันตอนปกติ  คิดเปน
คาเฉลี่ย 3.75 และความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 3 โปรแกรมสามารถแสดงขอมูลไดอยางครบถวน
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีระดับความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.64 (ตารางท่ี 1)  
 ผลการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพ การจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ ใน
ภาพรวมพบวา กลุมผูประเมินมีความพึงพอใจตอระบบโปรแกรมในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย 3.74 (ตารางท่ี 1) 
4.ขอเสนอแนะจากผูประเมิน  

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ไดแก  
4.1 ไมมีเมนูท่ีแสดงใหทราบวามีงานคางท่ียังไมอนุมัติหรือถูกยกเลิกจํานวนก่ีรายการ 
4.2 ผูใชงานยังมีความไมเขาใจในสวนของการสงตอใบจัดหาไปยังผูรับหลายคนในคราวเดียวกัน 
4.3 ในการสงตอใบจัดหา ผูใชงานตองการใหมีเมนูเลือกกลุมบุคคลหรือกลุมหนวยงานเพ่ิมเติม         

เพ่ือความรวดเร็วในการคนหารายช่ือท่ีตองการ  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความคดิเห็น “ดานการใชงาน” ของโปรแกรม Dent-MIS  

ประเด็นความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลการ
ประเมิน 

ดานการใชงาน    
1. การออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจและใชงานไดงาย 4.04 0.52 มาก 
2. โปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ สามารถใชงานได

ดีกวาการใชกระดาษในการดําเนินการ 
4.04 0.62 มาก 

3. สามารถติดตามงานจัดหาเดิมได 3.83 0.73 มาก 
4. สามารถสืบคนขอมูลกระบวนการทํางานวาอยูขั้นตอนใด 3.85 0.66 มาก 
5. สามารถแสดงวัน เวลา ขั้นตอนตางๆในการจัดหา 3.87 0.62 มาก 
6. สามารถบันทึกขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ไดตามความตองการ 3.72 0.66 มาก 
7. สามารถแนบไฟลขอมูลตางๆ ไดสะดวก 3.91 0.60 มาก 
8. สามารถส่ือสาร สงตอขอมูลไปยังบุคคลตางๆ พรอมกันไดคร้ังละ

หลายคน 
3.75 0.76 มาก 

ความพึงพอใจ ดานการใชงาน 3.88 0.65 มาก 
ดานคุณภาพ    
1. มีการลงชื่อเขาใชงานระบบโดยใช Username Password เพื่อ

ปองกันความปลอดภัย 
4.06 0.57 มาก 

2. โปรแกรมสามารถเรียกดูขอมูลการติดตามงานไดรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  

3.70 0.61 มาก 

3. โปรแกรมสามารถแสดงขอมูลไดอยางครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนด 3.64 0.59 มาก 
4. โปรแกรมสามารถลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการจัดหาจาก

ขั้นตอนปกติ 
3.75 0.73 มาก 

5. โปรแกรมขอเบิกวัสดุสามารถแสดงยอดคงเหลือไดทันที 3.74 0.76 มาก 
ความพึงพอใจ ดานคุณภาพ 3.78 0.65 มาก 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.74 0.59 มาก 

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
         1. การพัฒนาระบบโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอม ผูวิจัยตองการพัฒนา
รูปแบบการใชงานใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน สามารถใชงานไดงาย รวดเร็ว ไมตองกรอกขอมูล
เดิมซ้ําๆ สามารถคนหารายการวัสดุไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถประมวลผลขอมูลรวมกันได
อยางอัตโนมัติ สอดคลองกับงานวิจัยของมัจรี (2558) ท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลและ
ประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน สามารถประมวลขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและใช
ขอมูลรวมกันไดอยางอัตโนมัติ จึงเปนประโยชนและตรงกับความตองการของผูใชงาน ผูวิจัยไดใชโปรแกรมท่ี
พัฒนาข้ึนโดยใชภาษา Java Script และ CSS (Cascading Style Sheets) ในการออกแบบหนาจอภาพ 
ตัวอักษร ลักษณะขอความท่ีใชเน้ือหาโครงสราง การกําหนดสีหนาจอ รูปภาพประกอบหนาจอ และ
รายละเอียดของขอมูลท่ีนําเขาสูระบบ ใหมีความสวยงาม ดูเรียบงาย ตัวหนังสืออานงาย ไมทําใหเสียสายตา 
และการออกแบบหนาเว็บเพจแตละหนา มีความสม่ําเสมอ มีสีสันพอเหมาะ ทําใหเว็บไซตมีความนาสนใจ 
สอดคลองกับท่ีระบุไวในงานวิจัยของษิญาดา (2559) 

2. บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากตอโปรแกรม Dent-MIS     
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการใชงานและคุณภาพในการทํางานของระบบโปรแกรมเปนไปตาม
ความตองการของผูใชงานมีคาเฉลี่ยโดยรวมท่ี 3.74 และมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ
การศึกษาความตองการจากผูใชงานและสัมภาษณบุคลากรท่ีใชงานจริง  

2.1 ดานการใชงาน ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจมากท่ีสุดไดแก การออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจ
และใชงานไดงาย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของษิญาดา (2559) พบวา การออกแบบหนาจอ ตัวอักษร ลักษณะ

54  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 48 - 57  มงคล คําสวาท และ คณะ 

ขอความท่ีใชเน้ือหาโครงสราง การกําหนดสีหนาจอ รูปภาพประกอบหนาจอ และรายละเอียดของขอมูลท่ี
นําเขาสูระบบ ใหมีความสวยงาม ดูเรียบงาย ตัวหนังสืออานงาย ไมทําใหเสียสายตา และการออกแบบหนาเว็บเพจ
แตละหนามีความสม่ําเสมอมีสีสันพอเหมาะ ทําใหเว็บไซตมีความนาสนใจ โดยโปรแกรม Dent-MIS ใช
ตัวอักษร TH SarabunPSK ทําใหอานไดงาย สีหนาจอเปนสีมวงออนซึ่งเปนสีประจําคณะฯ ทําใหสบายตา 
หนาเว็บไซตเปนรูปตราสัญลักษณของคณะทําใหสวยงามสะดุดตา มีชองการกรอกขอมูลท่ีเหมาะสมครบถวน
ไมมากหรือนอยจนเกินไป การใชงานไมซับซอน สามารถใชงานงาย สวนประเด็นท่ีพึงพอใจวา โปรแกรม
การจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ สามารถใชงานไดดีกวาการใชกระดาษในการดําเนินการ สอดคลองกับ
งานวิจัยของอารีษา (2559) ท่ีพบวา การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรออนไลนมาใชงานแทนระบบเดิมท่ียัง
เปนงานเอกสารบันทึกลงแฟมงานทําใหเกิดปญหา เชน การสูญหาย การลบเลือน ระยะเวลาการจัดเก็บ
เอกสารมีจํากัด การคนหาท่ีมีความลาชาและอาจผิดพลาดได ระบบงานใหมท่ีพัฒนาสามารถใชแทนระบบเดิม
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและไดลดปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว  

ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจรองลงมาไดแก สามารถแนบไฟลขอมูลตางๆ ไดสะดวก ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของประเสริฐ (2557) พบวา ผูใชงานมีความตองการใหระบบสามารถบันทึกรายการพัสดุ โดย
กรอกรายละเอียดตางๆ รวมถึงสามารถอัพโหลดไฟลภาพพัสดุแตละรายการได ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การสามารถแนบไฟลภาพหรือขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดเพ่ิมเติม ทําใหงายและสะดวกแกการทําความเขาใจ
และสื่อสารไดชัดเจน 

ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจนอยท่ีสุด  ไดแก  สามารถบันทึกขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตาม
ความตองการ ซึ่งจริงๆ แลว โปรแกรม Dent-MIS มีชองขอความใหสามารถบันทึกรายละเอียดตางๆ ท่ีมีความเช่ือมโยง
และอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับรายการท่ีขอจัดหา หากผูใชงานใชงานไประยะหน่ึงจะเห็นวา การมีชอง
ขอความใหเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดหา เพ่ือใชในการอธิบายเหตุผลความจําเปนเพ่ือใหผูบริหาร
เห็นชอบและอนุมัติในการจัดซื้อจัดจาง แตอาจเปนเพราะผูใชงานยังไมคุนเคยกับการใชโปรแกรมในสวนน้ี  
การมีชองใหบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมไดในสวนน้ีมีความจําเปนเพ่ืออธิบายรายละเอียดและความตองการใชพัสดุ
ของผูใชงานและสามารถใหขอมูลเพ่ิมเติมในการจัดหาไดอยางชัดเจน  

   2.2 ดานคุณภาพ  พบวา ประเด็นท่ีผูใชงานพึงพอใจมากท่ีสุดไดแก การลงช่ือเขาใชงานระบบ
โดยใช Username Password  เพ่ือปองกันความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑารัตน (2558) ท่ี
ทําการพัฒนาระบบเบิกจายวัสดุครุภัณฑ โรงเรียนชุมชนบานดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจ ในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานและความเหมาะสมของระบบ
รักษาความปลอดภัย ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  

ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจรองลงมาไดแก โปรแกรมสามารถลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการจัดหา
จากข้ันตอนปกติ ท้ังน้ีเปนเพราะวาโปรแกรม Dent-MIS สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานไดจากการยกเลิก
การใชเอกสารซึ่งตองกรอกขอมูลดวยมือ สามารถลดข้ันตอนการคนหารายการและข้ันตอนในการสงเอกสาร 
ใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและความผิดพลาดของการทํางานได
เปนอยางดี  เน่ืองจากมีขอมูลรายการวัสดุ ขอมูลรายช่ือบุคคล ใหเลือกไดทันที และยังสามารถสืบคน
ความเห็นของแตละบุคคลยอนหลังได  หากไดทําความเขาใจถึงข้ันตอนการใชงานใหแกผู ใชงานถึง
กระบวนการทํางานของโปรแกรมใหชัดเจน และทําความเขาใจใหตรงกันแลว จะทําใหการทํางานไมซ้ําซอน
และทําใหใชเวลาแตละข้ันตอนลดนอยลง   

ประเด็นท่ีผูใชพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก โปรแกรมสามารถแสดงขอมูลไดอยางครบถวนตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด สวนน้ีอาจจําเปนตองมีการสอบถามเพ่ิมเติมในอนาคตวาหมายถึงอยางไร เน่ืองจาก 
โปรแกรม Dent-MIS มีความสามารถแสดงรายละเอียดขอมูลของโปรแกรมไดคอนขางครบถวน ไมวาจะเปน
รายละเอียดของผูใชงานท่ีตองกรอกขอมูล การคนหารายการวัสดุ มีชองใหกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม การแนบไฟล 
การคนหาช่ือบุคลากรเพ่ือการสงตอใบจัดหา และยังสามารถสงตอใบจัดหาในคราวเดียวไดพรอมกันหลายคน 
รวมถึงการเบิกวัสดุสามารถคนหารายช่ือวัสดุไดงายและรวดเร็ว พรอมแสดงยอดวัสดุคงเหลือในขณะท่ีขอเบิก 
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การพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงานและขอเบิกวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เมื่อสงเบิกวัสดุไปยังเจาหนาท่ีพัสดุและตัดจายทางบัญชีแลวเสร็จ ใบขอเบิกวัสดุจะยอนกลับไปยังผูขอเบิก
เพ่ือใหผูขอเบิกพิมพใบขอเบิกวัสดุ นําไปใหผูมีสิทธิ์เบิกลงนามและนําใบขอเบิกไปรับพัสดุที่หนวยพัสดุ 
อยางไรก็ตาม ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

3. ประเด็นจากขอเสนอแนะ ไดแก 
3.1 ไมมีเมนูที่แสดงใหทราบวามีงานคางที่ยังไมอนุมัติหรือถูกยกเลิกจํานวนกี่รายการ 

ในการออกแบบโปรแกรมเบ้ืองตนมุงเนนในการแสดงรายละเอียดขอมูล การเพ่ิมขอมูล หรือการปรับปรุงขอมูล 
ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการแสดงผลของจํานวนงานคางท่ียังไมอนุมัติหรือรายการท่ีถูกยกเลิก ยังไมมีความจําเปนเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการรายงานผลดังกลาว  อยางไรก็ตามโปรแกรม Dent-MIS สามารถทําการสืบคนในสวน
ของการติดตามงาน โดยเขาไปเลือกสืบคนขอมูลไดท่ีชองอนุมัติหรือยกเลิก  โปรแกรมจะแสดงขอมูลรายการท่ี
ไดรับการอนุมัติหรือรายการที่ถูกยกเลิกใหทราบผลการคนหาไดในทันที และจะนําไปเปนขอพิจารณา
ในการปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต 

3.2 ผูใชงานยังมีความไมเขาใจในสวนของการสงตอใบจัดหาไปยังหลายบุคคลในคราวเดียว ผูวิจัย
คิดวา ผูใชงานอาจยงัไมมีความเขาใจในการใชงานของโปรแกรม Dent-MIS จึงจําเปนตองใหมีการอบรมหรือ
แจงวิธีการใชเปนคูมือในการใชงานเพ่ิมเติม หรือแจงการใชงานไวท่ีหนาแรกชองขาวสารของเว็บไซต 

3.3 ในการสงตอใบจัดหา ผูใชงานตองการใหมีเมนูเลือกกลุมบุคคลหรือกลุมหนวยงานเพ่ิมเติม 
ผูวิจัยเห็นดวยวา ผูใชงานอาจมีความตองการความสะดวกในการเลือกรายช่ือบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับ
หนวยงานในสังกัดและงายตอการคนหา และจะนําไปเปนขอพิจารณาในการปรับปรงุโปรแกรมในอนาคต 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมบริหารพัสดุจัดการครุภัณฑสําหรับคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหสามารถใชงานและทํางานรวมกับโปรแกรมการแจงซอมพัสดุ 

2. ควรมีการพัฒนาระบบโปรแกรมการรับ-จายพัสดุของหนวยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสามารถใชงานและทํางานรวมกับโปรแกรมการขอเบิกวัสดุ 

3. ควรมีการพัฒนาการนําขอมูลดานงบประมาณมาประกอบในการบริหารการจัดหาพัสดุ 
4. ควรมีการติดตามประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเปนระยะ เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา

โปรแกรมใหตรงตามความตองการของผูใชงาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน ขอเบิกวัสดุ และแจงซอมพัสดุ ทําใหไดระบบโปรแกรม
สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหบริการบนเ ว็บไซต  โดยใชยูอารแอล 
http://10.146.20.12/dentmis  ผูวิจัยไดนําไปใชงานกับผูใชงานจริง โดยไดทดสอบระบบท้ังหมดพบวา มีขอดี
เปนท่ีพึงพอใจ ไดแก การออกแบบหนาจอ สามารถเขาใจและใชงานไดงาย สามารถแนบไฟลขอมูลตางๆ ได
สะดวก มีการลงช่ือเขาใชงานระบบโดยใช Username Password เพ่ือปองกันความปลอดภัย สามารถลด
ข้ันตอนและลดระยะเวลาการจัดหาจากข้ันตอนปกติ 
 ผลจากการวิเคราะหความพึงพอใจบุคลากร จํานวน 53 คน ดานการใชงาน พบวา สวนใหญ
การประเมินอยูในระดับมาก ดานคุณภาพ พบวา สวนใหญการประเมินอยูในระดับมาก สามารถทําการสืบคน
ขอมูลรหัสรายการพัสดุในระบบได สามารถแนบไฟลขอมูลเพ่ิมเติมได และสามารถติดตามงานจากระบบ
โปรแกรมได นอกจากนั้นระบบโปรแกรมยังชวยในการจัดเก็บขอมูลรหัสรายการพัสดุ จัดเก็บขอมูลผูขาย
หรือผูรับจางและสามารถสืบคนขอมูลไดจากคําสําคัญ ดานความปลอดภัยของขอมูลผูใชงานมีสิทธ์ิการเขาใชงานได
เฉพาะบุคคล และระบบสามารถใชงานไดดีท่ีสุดบนเว็บเบราวเซอร Google Chrome 
 อยางไรก็ดีการพัฒนาโปรแกรมการจัดหา ติดตามงาน และขอเบิกวัสดุ เปนเพียงการเริ่มตนในการพัฒนา
โปรแกรมจึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือรองรับกับความตองการของ
ผูใชงาน อันจะสงผลประโยชนตอหนวยงานของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป 
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บทคัดยอ 

0การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน เพ่ือศึกษาและ
พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และเพื่อทราบแนวทางแกไขปญหาการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสอดคล 0องกับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับไทยแลนด 4.0 
พรอมท้ังสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารคณะ การนําระบบสารสนเทศมาบูรณาการในการกํากับติดตาม
และบริหารจัดการวารสารของคณะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการพัฒนาระบบน้ี ผูวิจัยไดออกแบบและ
พัฒนาระบบใหทํางานไดทุกอุปกรณและทํางานไดทุกบราวเซอร (browser) ในรูปแบบการพัฒนา 
Responsive Web เพ่ือใหผูบริหาร บรรณาธิการ และผูปฏิบัติงาน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
บทความไดทันทีดวยตนเอง (self access) โดยท่ีไมเสียเวลาในการเรียกหาขอมูล 
คําสําคัญ: ระบบบริหารงานวารสาร ระบบการติดตาม พีดีซีเอ เรซสปอนตซีฟ เว็บ 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the problem of follow up, performance 

audit, develop the action tracking system and the implementation of the problem solving of 
action tracking system for Naresuan University Law Journal, accordingly the policy of the 
government of Thailand 4.0. The information system was integrated to monitor and manage 
the journals for maximum effectiveness. In this system development, researchers have 
designed and developed a system to run all devices and operate all browsers in the form of 
Responsive Web development for administrators. Editors and operators could automatically 
track the progress of the articles immediately without pulling up the information (self 
access). 
Keywords: journal management system, tracking system, PDCA, responsive web 
 

บทนํา 

วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพเปนเลม กําหนดออกเปนประจําในระยะสัปดาห ปกษ เดือน หรือรายป 
มักจะมุงใหความรูเชิงวิชาการแกผูอานเปนสวนรวม หรือเฉพาะกลุม (วิษณุ, 2531) สิ่งพิมพชนิดหน่ึงท่ีพิมพ
ออกตามวาระหรือตามกําหนด เชน รายสัปดาห รายปกษ รายเดอืน รายสองเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน เสนอ
เรื่องราวหลายรส หลายแบบ และเสนอไดทันตอเหตุการณ เปนสิ่งพิมพท่ีควรแกการอาน (รัญจวน, 2520) 
วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มตีพิมพ ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 เปนแบบรายป และตอมาในป 
พ.ศ. 2554–2558 ไดเปลี่ยนกําหนดการออกเปนราย 6 เดือน (2 ฉบับตอป) โดยกําหนดออกคือ พฤษภาคม - ตุลาคม 
และ พฤศจิกายน - เมษายน และใน ป พ.ศ. 2559 ไดเปลี่ยนกําหนดการออกเปน มกราคม – มิถุนายน และ 
กรกฎาคม – ธันวาคม จนถึงปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal 

1 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Faculty of Law, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 
*Corresponding author: e-mail: Nareejutis@nu.ac.th 
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Citation Index Centre: TCI) วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเริ่มดําเนินการจัดทําวารสาร ตั้งแต
ป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน รวม จํานวน 17 ฉบับ บทความท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร รวมท้ังสิ้นเปน จํานวน 
146 บทความ (ขอมูลท่ีทําการศึกษาเปนการเก็บขอมูลวารสารตั้งแตป พ.ศ. 2551-2560) 

ปจจุบันวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดนํารูปแบบวารสารออนไลนอิเล็กทรอนิกส โดยใช 
platform ของระบบ Open Journal System (OJS) มาใชในการบริหารจัดการ สอดคลองกับงานวิจัยของ
ทรงเกียรติ (2555) ไดศึกษาระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส “Open Journal System” มาชวย
ในการบริหารจัดการ แตท้ังน้ี ระบบดังกลาวยังไมครอบคลุมในดานการติดตามการดําเนินงานของการจัดทํา
วารสาร อาทิ ติดตามการประเมินบทความเบ้ืองตนจากกองบรรณาธิการ ติดตามการตรวจสอบบทคัดยอใน
สวนภาษาอังกฤษ ติดตามตรวจสอบการแกไขบทความทางผูทรงคุณวุฒิ ติดตามวันกําหนดสงบทความของ
ผูทรงคุณวุฒิ ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ ติดตามการเบิกจายคาตอบแทนใหแก
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาอานบทความวิชาการ ติดตามการจัดสงวารสารใหกับสมาชิก เปนตน 

สภาพปญหาท่ีพบในปจจุบันสําหรับการติดตามบทความ 
1. หากผูบริหารหรือบรรณาธิการสอบถามขอมูลจากทางงานวารสารนิติศาสตร เจาหนาท่ีไมสามารถ

ใหขอมูลไดทันที 
2. มีความผิดพลาดในการจัดเก็บขอมูล เน่ืองจากเจาหนาท่ีเก็บขอมูลไวหลายแหลงและทําใหเกิด

ความสับสนในการดําเนินงาน   
3. ขอมูลขาดการเช่ือมโยงกัน ทําใหเกิดความซ้ําซอนและเสียเวลาในการทํางาน เน่ืองจากเจาหนาท่ี

ควบคุมดวยโปรแกรม Microsoft Word  
ขณะท่ีในป พ.ศ. 2556 ทางวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีการรับสมัครสมาชิก 

ประเภทรายป เพ่ือใหผูเขียน บุคคลท่ัวไป องคกรหรือหนวยงาน สามารถสมัครเปนสมาชิกวารสาร โดยจัดสง
ใหปละ 2 ฉบับ มียอดสมัครสมาชิกท้ังสิ้นจํานวน 172 ราย ประกอบดวย ผูเขียน จํานวน 139 ราย บุคคล
ท่ัวไป องคกรหรือหนวยงาน จํานวน 33 ราย  

สภาพปญหาท่ีพบในปจจุบันสําหรับการติดตามการสงวารสารใหแกสมาชิกวารสาร 
1. เจาหนาท่ีไมสามารถเรียกขอมูลไดทันที เชน การตรวจสอบขอมูลการคางสงวารสารใหแกสมาชิก 

การตรวจสอบขอมูลการจัดสงใบเสร็จรับเงิน การตรวจสอบสมาชิกท่ีสงใหครบเรียบรอย ซึ่งเจาหนาท่ีตองใช
เวลาในการคนหาหรือเรียกดูขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

2. เจาหนาท่ีจัดการควบคุมการจัดสงวารสารดวยโปรแกรม Microsoft word ทําใหไมสามารถนํามา
คํานวณไดทันที ตองใชระบบมือในการคิดคํานวณ ในการตรวจสอบยอดจํานวนเลมท่ีจัดสง หรือยอดสมัคร
สมาชิก  

ผูวิจัย ไดดําเนินการศึกษา วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming, 2004) กลาววา การจัดการอยาง
มีคุณภาพเปนกระบวนการท่ีดําเนินการตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพข้ึน โดยหลักการท่ี
เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ
ตามแผน 3) การตรวจสอบ  และ 4) การปรับปรุงแกไข  เพ่ือนํามาเปนหลักแนวคิดในการพัฒนาระบบ อีกท้ัง
ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ (โอภาส, 2544) ไดใหคําจํากัดความของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) ไววา เปนวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมตางๆ ในแตละข้ันตอนตั้งแตเริ่ม จนกระท่ัง
สําเร็จ วงจรการพัฒนาระบบน้ีจะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดตาง ๆ ในการพัฒนาระบบ 
โดยมีอยู 7 ข้ันตอนดวยกัน คือ 1) การกําหนดปญหา (Problem Definition) เปนข้ันตอนของการกําหนด
ขอบเขตของปญหา 2) การวิเคราะห (Analysis) การวิเคราะหเปนข้ันตอนของการวิเคราะหการดําเนินงาน
ของระบบปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) คําอธิบายการประมวลผล
ขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data Model) ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอน
การดําเนินงาน 3) การออกแบบ (Design) การออกแบบเปนข้ันตอนของการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะห
ใหสอดคลองกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยี ตางๆ และโปรแกรม
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คอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนา 4) การพัฒนา (Development) การพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม 
เพ่ือการสรางระบบงาน 5) การทดสอบ (Testing) เปนข้ันตอนของการทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติการ
ใชงานจริง 6) การติดตั้ง (Implement) เมื่อมีความมั่นใจแลววา ระบบสามารถทํางานไดจริง และตรงกับ
ความตองการของผูใชระบบ 7) การบํารุงรักษา (Maintenance) เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบ
หลังจากท่ีไดมีการติดตั้งและใชงานแลว  

ท้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา คนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของของกมลวัฒน และกาญจนา 
(2552) ไดพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบทรัพยสินและบุคคลโดยใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี พบวาสามารถ
ชวยปรับปรุงกระบวนการในการติดตามและตรวจสอบตําแหนงและการเคลื่อนท่ีของทรัพยสินและบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ถูกตองและทันสมัยมากข้ึน ตอมาชัชรัตน (2554) ไดศึกษาการออกแบบและ
พัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานการรับ-สงหนังสือราชการ กรณีศึกษา โดยไดนําเอาสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใช
แทนสื่อแบบเดิมในรูปแบบเอกสารจริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลการ รับ-สงหนังสือราชการ 
และยังชวยลดปญหาการสืบคนขอมูลติดตามการดําเนินงานของหนังสือราชการไดสะดวก รวดเร็ว ลด
ระยะเวลาในการติดตามขอมูลหนังสือราชการไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังทรงเกียรติ (2555) ไดศึกษาระบบจัดการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส “Open Journal System” สําหรับวารสารมนุษยศาสตรสาร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีเปนระบบมากข้ึน ความสะดวกในการใชงาน 
และการประหยัดเวลาในการทํางาน พรอมท้ังนงนิตย และคณะ (2557) ไดพัฒนาระบบติดตามการพัฒนา
บุคลากรสําหรับงานประกันคุณภาพ ผลการดําเนินการไดโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ธุรการ สะดวกตอการตรวจสอบคาใชจาย และสามารถรายงานสรุปการนําไปใชประโยชน ชวยงานประกัน
คุณภาพจัดทํารายงานไดสะดวกยิ่งข้ึน หลังจากน้ันฮามีดะ (2557) ไดศึกษาระบบติดตามและประเมินโครงการ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จากการพัฒนาระบบในโครงการ สสส. และเทวัญ (2561) ได
พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานและฐานขอมูลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พบวา ระบบสามารถควบคุมกระบวนการบริหารงานวิจัย ไดตามความตองการของผูใชงาน รวมท้ังสามารถ
จัดการฐานขอมูลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนการศึกษาระบบติดตามงาน และเปนการนํา
ระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี จากสภาพปญหาท่ีพบในการดําเนินงานวารสาร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนการทํางานแบบ Stand Alone ไมสามารถทํางานเช่ือมตอกับผูท่ี
เก่ียวของได เชน ผูบริหาร บรรณาธิการ ผูชวยบรรณาธิการ ผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ ทางผูวิจัย จึงไดมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือแกปญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยใช Apache PHP MySQL และเครื่องมือในการเขียน Web Application  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปญหา ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศววร 

2. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. เพ่ือทราบแนวทางแกไขปญหาการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยฉบับน้ี เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ท้ังท่ีเปนหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัย 
และศึกษาปญหา ระบบการทํางานเก่ียวกับการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท้ังศึกษาและ
วิเคราะหปญหาของระบบ 6โดยนําแนวคิดหลักการวงจรการพัฒนาระบบมาใชในการดาํเนินงาน (โอภาส, 2544) 

1. กําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปได ขอบเขต วัตถุประสงค ศึกษางานวิจัย และระบบท่ีเก่ียวของ 
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2. วิเคราะหความตองการของระบบและออกแบบ Prototype ของระบบ 
3. พัฒนาระบบงานและทดสอบระบบงานเบ้ืองตน 
4. ปรับปรุง แกไขระบบ และติดตั้งระบบ 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 
6. นําเสนอผลการดําเนินงาน 
นอกจากน้ัน งานวิจัยฉบับน้ี จะดําเนินการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสาร

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิเคราะหและออกแบบขอมูลระบบ ออกแบบฐานขอมูล ทําการพัฒนา
ระบบ โดยใช Apache PHP MySQL และเครื่องมือในการเขียน Web Application ตางๆ ทําการทดสอบ
ระบบกับผูใชงาน ดังน้ี 

1. ภาษา PHP (Personal Home Page Tool)  เปนซอฟตแวรภาษาประเภท Scripting 
Language แบบ Open Source Database ซึ่งไมมีคาใชจายในการใชงาน  สําหรับเขียนคําสั่งหรือโคด
โปรแกรมดาน เซิรฟเวอร เพ่ือใชสําหรับ Database-Enabled Web Site โดยสามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทําใหไดรับความนิยมเปนอยางมาก ซอฟตแวรน้ีสามารถเขียน
โปรแกรมไดอยางหลากหลายเชนเดียวกับภาษาเพิรลและ ภาษาซี โดยจะเก็บคําสั่งตางๆ ไวในรูปแบบไฟล
สคริปตแลวเรียกใชงานโดยอาศัยชุดคําสั่ง (นภาพร และ อมรรัตน, 2551) 

2. ฐานขอมูล MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล (Database System) แบบ Open 
Source รองรับคําสั่ง SQL (Structured Query Language) ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือสําหรับจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ โดยตองใชรวมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืน สามารถเรียกใชผานทาง MyODBC, ADO, 
ADO.NET โดยสามารถทํางานไดท้ัง Linux, Windows, OS/X, Hp-UX, AIX, Netware (กิตติพงศ, 2554) 
 

ผลการวิจัย 
 ปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานทางดานวารสาร พบวา เมื่อผูบริหารหรือบรรณาธิการ การเงิน ตองการ
ขอมูลเก่ียวกับงานวารสาร จะตองโทรศัพทสอบถามขอมูลกับเจาหนาท่ี หรือบางครั้งเจาหนาท่ีก็ตองโทรศัพท
สอบถามทางการเงินเพ่ือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการเบิกจาย (ภาพที่ 1) จากสภาพปญหาท่ี
พบในการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนการทํางานแบบ Stand Alone ไมสามารถ
ทํางานเช่ือมตอกับผูท่ีเก่ียวของได เชน ผูบริหาร บรรณาธิการ ผูชวยบรรณาธิการ ผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ 
ทางผูวิจัย จึงไดมีแนวคิดท่ีตองการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 

 
ผูบริหาร/บรรณาธิการ        ผูปฏิบัติงาน 
       

 
 
 
 

การเงิน            ผูปฏิบัติงาน 
ภาพท่ี 1 ปญหางานเดิมในการปฏบัิติงานทางดานวารสาร นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  
 

• ตองการเรียกดูรายงานในรูปแบบตางๆ 

• ตรวจสอบการดําเนินการเบิกจายเกี่ยวกบัวารสารนิติศาสตร  
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หากมีการนําระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ทางผูวิจัยจะดําเนินการนําขอมูลท่ี
เจาหนาท่ีเก็บท้ังหมดในโปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Excel มาดําเนินการออกแบบ
ฐานขอมูล โดยใช Apache PHP MySQL และเครื่องมือในการเขียน Web Application ตางๆ และจัดทํา
ผานเว็บบราวเซอร (Web Browser) เพ่ือใชในการบริหารจัดการในการติดตาม หรือเรียกดูรายงานใน
รูปแบบตางๆ ไดอยางทันที และเกิดประสิทธิภาพอยาง (ภาพท่ี 2)  
 

 

         

 

      

 

       

             

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจยัการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
จากการศึกษา พบวา ปจจุบันการปฏิบัติงานดานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการควบคุม

และติดตามการดําเนินงานวารสาร ในรูปแบบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Word และ Microsoft 
Excel ท่ีไมสามารถเรียกใชขอมูลไดทันที มีการจัดเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอน เมื่อผูบริหาร กองบรรณาธิการ และ
ผูปฏิบัติงาน ตองการทราบความคืบหนาของบทความ ตองใชเวลาในการตรวจสอบขอมูล ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของชัชรัตน (2554) และกมลวัฒน และกาญจนา (2552) ในการนําระบบมาชวยในการควบคุมและ
ติดตามการดําเนินงาน   

ผูวิจัย จึงไดดําเนินการศึกษาบริบทขางตนของระบบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในการพัฒนาระบบ (โอภาส, 2550) รายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 3 แสดงผังบริบท (Context 
Diagram) เปนแผนภาพรวมของกระแสขอมูลระดับบนสุดท่ีแสดงภาพรวมการทํางานของระบบท่ีมี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบ โดย Level-0 Context Diagram เปนการแสดงใหเห็นถึง
รายละเอียดของกระบวนการ (Process) การทํางานหลักๆ ท่ีมีอยูภายในภาพรวม  (Context Diagram) ใน
ระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบผูใชงาน 4 กลุมคือ ผูดูแล
ระบบ ผูบริหาร/บรรณาธิการ ผูปฏิบัติงาน และการเงิน (ภาพท่ี 4) 

 

• เรียกดูรายงานในรูปแบบตางๆ 

• ตรวจสอบขอมูลของผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ 
ชื่อบทความ ผูประเมินบทความเบื้องตน 
กํ าหนดส งบทความ ผลการประเมิ น
บทความ บทความที่ไดตีพิมพ อยูระหวาง
ดําเนินการหรือยกเลิก ฯลฯ 

• ตรวจสอบการสมัครสมาชิกวารสาร 
สถานการณจัดสง ยอดผูสมัครสมาชิก ฯลฯ 

• ตรวจสอบการดําเนินการเบิกจาย
เกี่ยวกบัวารสารนิติศาสตร  

ขอมูล 

ประมวลผล 

ผูปฏิบัติงาน 

การเงิน 

ผูบริหาร/บรรณาธิการ 
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ภาพที่ 3 ผังบริบท (Context Diagram) ระบบติดตามการด าเนินงาน ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

     �        �  �

           

     �      

1

                        

D 1                         
  �      

             

     ��     

4

     �        �  �

2

         /
          

D5           ��      �

D3           �        

D 4             

D8

D7

D11

3

 �     �     

D9

�     

�                                 �   

     �      

D10

D12

                          �      

D2               /      

       
     �      

�     

        �        �   
             �        

              �          
  �  �

              �      
    �  

           �    

        �   �      
  �  �

D6

              �       
    �         

        �        �        
          �        

D13                 �       
      

ภาพที ่4 แผนภาพกระแสข้อมลู (DFD Level 1) ระบบติดตามการด าเนินงาน ในวารสารนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จากภาพท่ี 4 แสดงแผนภาพกระแสขอมูล (DFD Level 1) อธิบายกระบวนการทํางานของระบบ
ติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบดวย 4 กระบวนการ ดังน้ี 

กระบวนการ 1 (Process 1) การจัดการขอมูลผูใช 
ผูดูแลระบบ จะนําเขาขอมูลเก่ียวกับผูใชระบบและกําหนดสิทธ์ิการเขาใชในระบบ 
กระบวนการ 2 (Process 2) จัดการขอมูลวารสาร 
ผูปฏิบัติงาน สามารถเขาระบบเพ่ือดําเนินการเพ่ิม ลบ แกไข และคนหาขอมูล ไดแก ขอมูลผูเขียน

สมาชิก ขอมูลผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลบทความ ขอมูลกองบรรณาธิการ และสามารถเรียกดูรายงานจากการจัดการ
ขอมูลได 

กระบวนการ 3 (Process 3) จัดการติดตามวารสาร 
ผูปฏิบัติงาน  สามารถเขาระบบเพ่ือดําเนินการการติดตามวารสาร ไดแก ติดตามการอานจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ติดตามการเบิกจายใหแกผูทรงคุณวุฒิ ติดตามการจัดสงเลมวารสาร ติดตามการจัดสง
ใบเสร็จรับเงิน ติดตามผลการตีพิมพบทความ และสามารถเรียกดูรายงานจากการจัดการขอมูลได 

กระบวนการ 4 (Process 4) จัดการรายงาน 
รายงานเปนกระบวนการสําคัญท่ีมีสวนชวยใหผูบริหารตัดสินใจ ซึ่งก็คือ กระบวนการรายงาน  ซึ่ง

การรายงานดังกลาวจะเปนในรูปแบบการนําเสนอรายงานหลากหลายมิติมุมมอง  ตามความตองการของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําใหทราบ
ปญหาติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศววร สามารถเสนอแนวทางแกไข
ปญหาการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการพัฒนาระบบ 
ซึ่งไดผลลัพธดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5 หนาจอการรายงานขอมลูในรูปแบบ (Dashboards)  
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบและประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสาร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังน้ี 

1. ระบบสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรได                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
โดยใหบริการผูท่ีเก่ียวของในงาน คือ ผูบริหาร บรรณาธิการ ผูปฏิบัติงาน และการเงิน และตามความตองการของ
ระบบตามท่ีไดวิเคราะหและออกแบบไวอยางครบถวนซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความถูกตองและ
กระบวนการการทํางานไดทุกข้ันตอน (Recheck) เพ่ือปองกันความผิดพลาดของผูใชระบบแตละระดับ โดยผูดูแล
ระบบ (Admin) สามารถดูแลและจัดการระบบไดสะดวก มีความยืดหยุนสามารถเพ่ิม ลด ปรับปรุง หรือแกไข   
ขอมูลบนเว็บบราวเซอรไดตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของเทวัญ (2561) เปนระบบท่ีชวยในการบริหารจัดงาน
และติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของฐานขอมูล (Database) ซึ่งชวยใหการจัดเก็บเอกสาร
การจัดสง เอกสาร การคนหา การแกไข ปรับปรุงเอกสาร เปนไปไดโดยสะดวก สอดคลองกับงานวิจัยของนงนิตย 
และคณะ (2557) จากการศึกษา พบวาการพัฒนาระบบสําหรับทํางานดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Stand-alone) 
โดยไมไดทํางานผานระบบเครือขายอินเทอรเนตไมใชแบบเรียลไทม (Real time) ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําระบบท่ี
สามารถตรวจสอบผานอินเทอรเนต แบบเรียลไทม (Real time) ได โดยบรรณาธิการสามารถตรวจสอบและจัดการ
บทความในระบบสง อีเมลแจงเตือน สอดคลองกับงานวิจัยของกมลวัฒน และ กาญจนา (2552) ท่ีนําระบบแจงเตือน
มาชวยการดําเนินงาน ผูเก่ียวของในกรณีท่ีใกลครบวันกําหนดสงบทความพรอมท้ังดูรายงานและสถิติตางๆ ท่ี
เก่ียวของเพ่ือใชประกอบเปนขอมลูในการสนับสนุนการตัดสินใจ (MIS)  

3. ระบบสามารถแกปญหาความยุงยากและลดความซับซอนในการรวบรวมขอมูลดานวารสาร และ
ผลสัมฤทธ์ิของงานซึ่งระบบจะเก็บรวบรวมหลักฐานท่ีตองใชเวลาในการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล พรอมท้ัง
นําเสนอหรือรายงานใหผูบริหาร หรือบรรณาธิการทราบ 

4. ทําใหระบบฐานขอมูลมาจัดทําเพ่ือนําเสนอในรูปแบบรายงานเชิงสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหารและสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของผูท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือทราบปญหาการ
ติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานและเปนแนวทางแกไขปญหาการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานวารสาร
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทางผู วิจัยไดพัฒนาระบบใหรองรับการแสดงผลของหนาจอในรูปแบบเรซสปอนตซีฟเว็บ 
(Responsive Web) แตก็ไมสามารถแสดงผลบนสมารตโฟนไดครบ ถาหากมีการพัฒนาตอยอดในรูปแบบ 
Mobile Apps ก็จะอํานวยความสะดวกแกผูใชงานระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในทุกระดับ 
ขอเสนอแนะ 

1. การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จาก
ผูเก่ียวของกับระบบ พบวา ควรจัดทําเอกสารการเบิกจาย เชน บันทึกขอความขออนุมัติคาตอบแทน บันทึกขอ
เบิกจายคาตอบแทนใหแกผูทรงคุณวุฒิ ใหมีความสัมพันธกับระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถดึงขอมูล (Mail Merge) เขามาในโปรแกรม Microsoft Word และจัดพิมพ
เอกสารออกมาไดทันที โดยท่ีผูปฏิบัติงานไมตองเสียเวลากรอกขอมูลเขาไปใหม เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนได 

2. ควรจัดทํารายงานแสดงผลและติดตามหลากหลายมิติ และหลากหลายมุมมองการรายงานเสนอ
ตอผูบริหาร เพ่ือชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน 
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การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดพัฒนาใน

รูปแบบ Responsive Web โดยสามารถรองรับการทํางานไดท้ังเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Personnel 
Computer) คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) และอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Smart Phone) ผาน Web 
Browser อาทิ Internet Explorer, Chrome, Firefox , Safari  

ผลจากการพัฒนาระบบ สามารถชวยบริหารจัดการผูเขียน/สมาชิกวารสาร การติดตามการจัดสง
ใบเสร็จรับเงินคาสมัครสมาชิกวารสาร การติดตามการจัดสงตัวเลมใหกับผูเขียน/สมาชิกวารสาร การติดตาม
การประเมินบทความเบ้ืองตนของกองบรรณาธิการ การติดตามการประเมินบทความจากผูทรงคุณวุฒิ การ
ติดตามการเบิกจายคาตอบแทนใหแกผูทรงคุณวุฒิ และการรายงานประเภทของบทความ ประเภทของสมาชิก 
จํานวนผูเขียน จํานวนผูทรงคุณวุฒิ จํานวนฉบับท่ีตีพิมพ จํานวนบทความท่ีตีพิมพเผยแพร เปนตน ในรูปแบบ 
Dashboards เปนหนากระดานท่ีใชในการสรุปขอมูลแบบ Executive ในมุมมองตางๆ เพ่ือใหสามารถดูได
งายๆ  

ท้ังน้ี มีการกําหนดสิทธ์ิผูใชงาน และลําดับช้ันการเขาถึงขอมูล โดยมีการลําดับช้ันความลับการเขาถึง
ขอมูลของผูใชแตละระดับ และทําใหการบริหารจัดการขอมูลงายข้ึน เชน การเพ่ิม แกไข ปรับปรุง หรือลบ
ขอมูล ไดสะดวก และมีระบบแจงเตือนความจําผานเมล (Remind) โดย แสดงเตือนงานท่ีคงคาง หรือกําหนด
งานท่ีตองติดตาม  เปนการชวยเหลือตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีแตละทาน (Re Check)  

การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในวารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะชวยใหผูบริหาร 
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ การเงิน และผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ชวยใหมีการจัดเก็บขอมูลไมซ้ําซอน เน่ืองจากเปนการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลไดทันที โดยไมตองทํา
รายการซ้ําๆ ในรายการที่มีขอมูลที่ใชขอมูลเดียวกัน อีกทั้งยังมีประโยชนตอการติดตามงานเพื่อลด
ความผิดพลาด อาทิ การเบิกจายซ้ําซอน การผิดพลาดหรือลืมดําเนินการจัดทําเอกสารเก่ียวกับการเบิกจาย 
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร  
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการจัดซื้อจัดจาง เปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจางระหวาง
ป และวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดมาจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจางประจําเดือน
จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจายมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUFMIS)  มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบตารางบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการสรางตารางคํานวณดวยโปรแกรม 
Microsoft Excel ใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ และนําเสนอเปนตารางและภาพประกอบการบรรยาย  ผลการศึกษา
พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 มีจํานวนครั้งในการจัดซื้อจัดจางดําเนินการโดยวิธีตกลงราคามากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 99.20, 99.03 และ 98.26 ตามลําดับ สวนงบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางสวนมากใชวิธีตก
ลงราคา คิดเปนรอยละ 64.45 และ 65.78 ตามลําดับ รองลงมาเปนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา คิด
เปนรอยละ 17.72 และ 14.35 ตามลําดับ ยกเวนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีมีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวด
ราคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.34 รองลงมาคือ วิธีตกลงราคา คิดเปนรอยละ 39.07 ในเรื่องการประหยัด
งบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในภาพรวม
ท้ังสิ้น 40,339,130.09 บาท ประหยัดงบประมาณได 127,913.82 บาท คิดเปนรอยละ 0.32 ของวงเงินราคา
กลางท้ังหมด สวนปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 31,197,280.97 บาท 
ประหยัดงบประมาณได 129,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.42 ของวงเงินราคากลางท้ังหมด และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 50,027,974.05 บาท ประหยัดงบประมาณได 
207,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.41 ของวงเงินราคากลางท้ังหมด 
คําสําคัญ: การประหยัดงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

Abstract 
 The study aimed to evaluate the purchasing order results, compare the results of 
yearly purchasing order and analysis of budget saving purchasing order expenditure for fiscal year 
2015-2017 of Faculty of Nursing, Khon kaen University. Resources used in the study came from 
the documents related to the budget and budget revenues. Information equisition was from the 
purchasing request monthly from Khon Kaen University Fiscal Management Information System 
(KKUFMIS). Data were collected as a table of data. Analysis of data was made by creating a 
spreadsheet with Microsoft Excel. Basic statistics were percentages and presentations as tables 
and illustration describe. The study indicated that, in the fiscal year 2015-2017 there were a 
number of times in the purchasing order process conducted the most by the Price Agreeing 

1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 
1 Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002 
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method 99.20, 99.03 and 98.26 percent, respectively. The most budgets used in purchasing order 
were based on the Price Agreeing method 64.45 and 65.78 percent, second was purchasing order 
by the Competitive Bidding Method 17.72 and 14.35 percent, excepted for fiscal year 2017, the 
most Competitive Bidding Method 52.34 percent, second was the Price Agreeing method 39.07 
percent. The budget saving purchasing order showed that fiscal year 2015 totally purchasing 
order process overview was 40,339,130.09 baht which could save 127,913.82 baht (0.32 percent 
of the total price limit). In the fiscal year 2016, total purchasing order process overview was 
31,197,280.97 and it could save 129,800.00 bath (0.42 percent of the total price limit). Finally in 
the fiscal year 2017, total purchasing order process overview was 50,027,974.05 baht and saving 
207,500.00 baht  (0.41 percent of the total price limit) was obtained. 
Keywords: budget saving, procurement, Khon Kaen university 
 

บทนํา 

งานพัสดุถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในองคกรท่ีจะตองดําเนินงานใหบรรลุเปาประสงคท่ีตั้งไว ตองมี
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือแมกระท่ังเทคโนโลยีมาชวยอํานายความสะดวกเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน การจัดการงานพัสดุทางราชการจะตองมีระเบียบขอบังคับ กําหนดหลักการและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดตั้งงบประมาณ การจัดหา การควบคุม และการจําหนายพัสดุครุภัณฑตางๆ (พรรัชดา, 2555) ซึ่ง
งานพัสดุเปนองคประกอบท่ีสนับสนุนการทํางานภาครัฐใหเกิดความสําเร็จตามนโยบาย การท่ีสวนราชการใช
ทรัพยากรสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน เงินงบประมาณของภาครัฐจะตองสูญหายไป ยอมเทากับวา เงินภาษีหรือเงิน
รายไดท่ีเก็บจากประชาชนไวเปนคาใชจายในการบริหารงานเสียหายไปดวย อีกท้ังหากมีการบริหารงานพัสดุท่ี
ลาชาอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานในภาพรวมตามแผนงานท่ีกําหนดไว ซึ่งการจัดซื้อจัดจางถือเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจางเปนกระบวนการท่ีใหไดมาซึ่งพัสดุท่ีตองการ ท้ังใน
เรื่องคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหลงขาย เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายท่ี
กําหนด และทุกหนวยงานไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตองมีการจัดซื้อจัดจางท่ีแตละ
หนวยงานมีข้ันตอนตางๆ ใหไดมาซึ่งวัสดุท่ีตองการ (ยุพิน, 2555) การจัดซื้อจัดจางน้ันตองปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 
กลาวถึงการจัดซื้อจัดจางวามี 6 วิธี ประกอบดวย วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธี
ประกวดราคา และวิธีประมูลราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งการจัดซื้อจัดจางกอใหเกิดประโยชนตอองคกรใน
การประหยัดงบประมาณโดยจะพิจารณาจากงบประมาณท่ีสวนราชการสามารถนํามาประหยัดได ตองเปน
งบประมาณประเภทงบรายจายท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอยประเภทคาจาง คาวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง 
รวมท้ังรายจายสวนอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการดวยการจัดซื้อจัดจางท่ีสวนราชการเห็นวาจะสามารถนํามาประหยัด
งบประมาณได เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไวตามงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งงบประมาณสวนท่ี
เหลือจากการประหยัด สามารถนําไปใชสนับสนุนการดําเนินงานท่ีจําเปนดานอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจประเด็นของการจัดซื้อจัดจางในรอบ 3 ปท่ีผานมา คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วามีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีใดบางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานแตละวิธีจะมีสวน
ในการประหยัดงบประมาณไดมากนอยเพียงใด และสามารถประหยัดงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตรได
มากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ี
กําหนดใหส วนราชการมีการวิเคราะหผลการจัดซื ้อจัดจาง (สํานักงานบริหารยุทธศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง, 2560)  เพ่ือนําขอมูลและสารสนเทศท่ีไดน้ี นําไปเสนอผูบริหาร
โดยนําไปวางแผนการบริหารงานพัสดุ และการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. เพ่ือวิเคราะหการประหยัดของงบประมาณรายจายจากระบบการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
แหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดมาจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได โดยรวบรวมขอมูลจากงานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับ–พึงจาย 
(Khon Kaen University Fiscal Management Information System: KKUFMIS) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยเปนขอมูลจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบตารางบันทึกขอมูล ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีสรางข้ึนมา
สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามเอกสารงบประมาณ เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจางประจําเดือนในระบบ 
KKUFMIS เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหงบประมาณ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. เอกสารรายงานการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดของคณะพยาบาลศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
 2. ขอมูลการบันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจางประจําเดือน งบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ในฐานขอมูลโปรแกรม Microsoft Excel 
 3. ขอมูลการเบิกจายงบประมาณในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2560 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาขอมูลท่ีไดจากเอกสาร โดยการบันทึกขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง
ประจําเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในตารางท่ีสรางข้ึน  
การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีจะวิเคราะหโดยการพรรณนา แลวนําเสนอเปนตารางและภาพประกอบการบรรยาย ใน
การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายจากการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการวิเคราะหดวยการใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก จํานวน 
คารอยละ สําหรับการจัดเก็บขอมูลและการคํานวณผลในการวิจัยจะใชโปรแกรม Microsoft Excel ท้ังน้ีเพ่ือ
ความถูกตอง สะดวก และรวดเร็วในการแสดง เปรียบเทียบ และการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการคํานวณ
การประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี 

 การประหยัดงบประมาณ = (งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร - งบประมาณท่ีใช)  x 100  
           งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณท่ีตั้งไวตามงบประมาณรายจายประจําป  ประกอบดวย  คาใชสอยประเภทคาจาง คาวัสดุ 
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รวมท้ังรายจายสวนอ่ืนๆ 

 การประหยัดงบประมาณ = (งบประมาณราคากลาง – งบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง))  x 100 
          งบประมาณราคากลาง 
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การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายจากการจัดซ้ือจดัจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มข. 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยศึกษาเฉพาะการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ท้ัง 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา และวิธีประมูล
ราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
  

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลการศึกษาวิจัยดังน้ี 
1. ผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 1.1 จํานวนคร้ังและงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 1,507 ครั้ง พบวา จํานวนครั้งของวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีตกลงราคา 
จํานวน 1,495 ครั้ง คิดเปนรอยละ 99.20 รองลงมาคือ วิธีสอบราคา จํานวน 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.33 และวิธี
พิเศษ จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.27 และนอยท่ีสุด คือ วิธีประกวดราคา จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
0.20 สวนวิธีกรณีพิเศษและวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ภาพท่ี 1) 

การจัดซื้อจัดจางมีการเบิกจายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสวนใหญใชในวิธีตกลงราคา
มากท่ีสุด จํานวน 26,001,296.89 บาท คิดเปนรอยละ 64.46 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา จํานวน 
7,146,385.02 บาท คิดเปนรอยละ 17.72 วิธีสอบราคา จํานวน 5,535,062.18 บาท คิดเปนรอยละ 13.72 และ
วิธีพิเศษ จํานวน 1,656,386.00 บาท คิดเปนรอยละ 4.11 ตามลําดับ ซึ่งทุกวิธีเบิกจายมากท่ีสุดดวย
งบประมาณเงินแผนดิน คิดเปนรอยละ 62.62 จากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจัดจางท้ังหมด (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 รอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
1.2 จํานวนคร้ังและงบประมาณท่ีใชในการจดัซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมี

จํานวนท้ังสิ้น 1,340 ครั้ง พบวา จํานวนครั้งของวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีตกลงราคา จํานวน 1,327 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 99.03 รองลงมาคือ วิธีพิเศษ จํานวน 7 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.52 และวิธีสอบราคา จํานวน 4 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 0.30 และนอยท่ีสุด คือ วิธีประกวดราคา จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.15 สวนวิธีกรณีพิเศษ
และวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ตารางท่ี 2) 

การจัดซื้อจัดจางซึ่งมีการเบิกจายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสวนใหญใชในวิธีตกลงราคามากท่ีสุด  
จํานวน 20,805,145.47 บาท คิดเปนรอยละ 65.78 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา จาํนวน 4,537,600.00 บาท 
คิดเปนรอยละ 14.35 วิธีพิเศษ จํานวน 3,386,335.50 บาท คิดเปนรอยละ 10.71 และวิธีสอบราคา จํานวน 
4,537,600.00 คิดเปนรอยละ 9.16 ตามลําดับ ซึ่งทุกวิธีเบิกจายมากท่ีสุดดวยงบประมาณเงินแผนดนิ คิดเปน
รอยละ 71.05 จากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจัดจางท้ังหมด (ตารางท่ี 2) 

ตกลงราคา 
99.20% 

สอบราคา 
0.33% 

ประกวดราคา 
0.20% 

วิธีพิเศษ 
0.27% วิธีกรณีพิเศษ 

0.00% 
ประกวดราคา
ดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส 
0.00% 
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ภาพท่ี 2 รอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
1.3 จํานวนคร้ังและงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดดําเนินการจัดซือ้จัดจางมี
จํานวนท้ังสิ้น 1,323 ครั้ง พบวา จํานวนครั้งของวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีตกลงราคา จํานวน 1,300 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 98.26 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา จํานวน 13 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.98 และวิธีพิเศษ จํานวน 
6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.45 และนอยท่ีสุด คือ วิธีสอบราคา จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.30 สวนวิธีกรณี
พิเศษและวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ภาพท่ี 3) 

การจัดซื้อจัดจางซึ่งมีการเบิกจายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสวนใหญใชในวิธีประกวดราคา
มากท่ีสุด จํานวน 26,184,215.71 บาท คิดเปนรอยละ 52.34 รองลงมาคือ วิธีตกลงราคา จํานวน 
19,543,751.63 บาท คิดเปนรอยละ 39.07  วิธีสอบราคา จํานวน 2,417,800.00บาท คิดเปนรอยละ 4.83 และ
วิธีพิเศษ จํานวน 1,882,511.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.76 ตามลําดับ ซึ่งทุกวิธีเบิกจายมากท่ีสุดดวย
งบประมาณเงินแผนดิน คิดเปนรอยละ 72.97 จากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางท้ังหมด (ภาพท่ี 3) 

 
ภาพท่ี 3 รอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

จะเห็นไดวาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 จํานวนครั้งในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดย
วิธีตกลงราคามีจํานวนครั้งมากท่ีสุดทุกป ซึ่งสวนใหญแลวการจัดซื้อจัดจางในแตละรายการมีจํานวนเงินไมมาก 
และเปนการจัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดทําโครงการท่ีเปนคาจางเหมา คาวัสดุตางๆ สวน
งบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 โดยวิธีตกลงราคาน้ันมากเปนอันดับแรกซึ่ง
สอดคลองกับจํานวนครั้งท่ีมากเชนกัน สวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาน้ันมาเปนอันดับสอง ยกเวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคามากท่ีสุด  

ตกลงราคา 
99.03% 

สอบราคา 
0.30% 

ประกวดราคา 
0.15% 

วิธีพิเศษ 
0.52% วิธีกรณีพิเศษ 

0.00% 
ประกวดราคาดวย

วิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส 

0.00% 

ตกลงราคา 
98.27% 

สอบราคา 
0.30% 

ประกวดราคา 
0.98% 

วิธีพิเศษ 
0.45% 

วิธีกรณีพิเศษ 
0.00% 

ประกวดราคาดวย
วิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส 
0.00% 
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2. เปรียบเทียบผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2.1 เปรียบเทียบจํานวนคร้ังในการจัดซ้ือจัดจาง 

การจัดซื้อจัดจางของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
พบวา ปงบประมาณท่ีมีจํานวนครั้งในการจัดซื้อจัดจางมากท่ีสุด คือ งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 1,507 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 36.14 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา รองลงมา คือ วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ 
และวิธีประกวดราคา ตามลําดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1,340 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.13 สวนใหญ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา รองลงมา คือ วิธีพิเศษ วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ตามลําดับ 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,323 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.73 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
วิธีตกลงราคา รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีสอบราคา ตามลําดับ  

 

 
ภาพท่ี 4 รอยละจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

2.2 เปรียบเทียบงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง 
การจัดซื้อจัดจางของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

พบวา ปงบประมาณท่ีมีการเบิกจายในการจัดซื้อจัดจางมากท่ีสุดคือ งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 
50,027,794.05 บาท คิดเปนรอยละ 41.01 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา รองลงมาคือ
วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีพิเศษ ตามลําดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 40,339,130.09 บาท 
คิดเปนรอยละ 33.07 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา วิธี
สอบราคา และวิธีพิเศษ ตามลําดับ และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 31,627,280.97 บาท คิดเปนรอยละ 
25.92 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา รองลงมาคือวิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีสอบราคา 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพท่ี 5 จํานวนงบประมาณการเบิกจายจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

งปม. 2558, 
1507, 36.14% 

งปม. 2559, 
1340, 32.13% 

งปม. 2560, 
1323, 31.73% 

26
,0

01
,2

96
.8

9 

20
,8

05
,1

45
.4

7 

19
,5

43
,7

51
.6

3 

5,
53

5,
06

2.
18

 

2,
89

8,
20

0.
00

 

2,
41

7,
80

0.
00

 

7,
14

6,
38

5.
02

 

4,
53

7,
60

0.
00

 

26
,1

83
,7

31
.4

2 

1,
65

6,
38

6.
00

 

3,
38

6,
33

5.
50

 

1,
88

2,
51

1.
00

 

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

2558 2559 2560

บา
ท 

ปงบประมาณ 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ 

72  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 67 - 76  ตวงรัตน  พูนปริญญา 

 จากภาพท่ี 5 จะเห็นไดวางบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางหากมีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีอ่ืน
นอกเหนือจากวิธีตกลงราคาเพ่ิมมากข้ึน จะทําใหการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาลดลง เน่ืองจากการวางแผน
อนุมัติงบประมาณตั้งแตตนปท่ีไดมีการวางแผนการดําเนินงานไวแลว และสวนใหญวิธีประกวดราคาเปนวิธีท่ี
รายการจํานวนนอยแตวงเงินรายจายสูง ซึ่งจะเห็นวาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงสิ่งกอสรางและ
จัดหาครุภัณฑท่ีมีราคาสูง 
 
3. การประหยัดของงบประมาณรายจายการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดสรรงบประมาณสําหรับเบิกจายเปนคาใชสอย คาวัสดุ ครุภัณฑ และ

สิ่งกอสราง ซึ่งไดนําไปใชในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ภาพท่ี 6) สรุปไดดังน้ี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 43,200,100 บาท ใชดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง 40,339,130.09 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,860,969.91 บาท คิดเปนรอยละ 6.62 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น  38,111,200 บาท ใชดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง 31,197,580.97 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,913,619.03 บาท คิดเปนรอยละ 18.14 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 59,889,600 บาท ใชดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง 50,027,794.05 บาท งบประมาณคงเหลือ 9,861,805.95 บาท คิดเปนรอยละ 16.47 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 

จากการวิเคราะหการประหยัดงบประมาณในสวนของครุภัณฑ และสิ่งกอสรางมีการวางแผน ควบคุม 
ตรวจสอบ และพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติซื้อวัสดุในปริมาณท่ีเหมาะสม มีการซื้อครุภัณฑโดยการแขงขัน
ราคาทําใหประหยัดงบประมาณได โดยเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560 และ 2558 คิดเปนรอยละ 
18.14, 16.47 และ 6.62 ตามลําดับ ซึ ่งงบประมาณสวนที่เหลือจากการประหยัดสามารถนําไปใช
สนับสนุนการดําเนินงานท่ีจําเปนดานอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการจดัซื้อจัดจางกับงบประมาณท่ีใชในการจัดซือ้จัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
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 การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายจากการจดัซื้อจัดจางในแตละปยอนหลังเปรยีบเทียบ
ตามงบประมาณราคากลางกับงบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง) ดังน้ี 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2558 การประหยัดของงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง พบวา การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 40,339,130.09 บาท ประหยัดได 127,913.82 บาท คิดเปนรอยละ 0.32  
ของวงเงินราคากลาง (ตารางท่ี 1) ซึ่งเมื่อจําแนกตามประเภทงบประมาณ พบวา มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ในงบประมาณแผนดินท้ังสิ้น 25,261,797.12 บาท ประหยัดได 106,496.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.42 ของ
วงเงินราคากลาง สวนงบเงินรายไดมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางท้ังสิ้น 15,077,332.97 บาท ประหยัดได 
21,417.82 บาท  คิดเปนรอยละ 0.14 ของวงเงินราคากลาง  
            ปงบประมาณ พ.ศ.2559 การประหยัดของงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง พบวา การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 31,197,280.97 บาท ประหยัดได 129,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.42 ของ
วงเงินราคากลาง (ตารางท่ี 1) ซึ่งเมื่อจําแนกตามประเภทงบประมาณพบวา มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
งบประมาณแผนดินท้ังสิ้น 22,042,376.07 บาท ประหยัดได 129,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.58 ของ
วงเงินราคากลาง สวนงบเงินรายไดมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางท้ังสิ้น 9,154,904.90 บาท ไมมีการประหยัด
เงินในการจัดซื้อจัดจางท้ังหมด 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 การประหยัดของงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง พบวา การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 50,027,794.05 บาท ประหยัดได 207,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.41 ของ
วงเงินราคากลาง (ตารางท่ี 1) ซึ่งเมื่อจําแนกตามประเภทงบประมาณพบวา มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
งบประมาณแผนดินท้ังสิ้น 38,007,594.84 บาท ประหยัดได 207,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.55 ของ
วงเงินราคากลาง สวนงบเงินรายไดมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทั้งสิ้น 12,020,199.21 บาท ไมมี
การประหยัดเงินในการจัดซื้อจัดจางท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 1 การประหยัดงบประมาณรายจายเมื่อเทียบราคากลางกับงบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง) 

ปงบประมาณ พ.ศ.2558, 2559 และ 2560 
ปงบประมาณ งบประมาณที่จัดทาํสัญญา (ใชจริง) (บาท) รอยละของการประหยดั เทยีบกับราคากลาง 

2558 40,339,130.09 0.32 

2559 31,197,280.97 0.42 

2560 50,027,794.05 0.41 

 
จะเห็นไดวา การประหยัดงบประมาณรายจายเมื่อเทียบราคากลางกับงบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประหยัด คิดเปนรอยละ 0.42 ของวงเงินราคากลาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีการประหยัด คิดเปนรอยละ 0.41 ของวงเงินราคากลาง และปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการประหยัด คิดเปน
รอยละ 0.32 ของวงเงินราคากลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวา การดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางแตละวิธีมีผล
ตอการประหยัดงบประมาณ โดยเฉพาะวิธีท่ีตองมีการเสนอราคาของรานคา/หางราน/บริษัทเพ่ือใหไดราคาท่ี
เหมาะสม 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 ผลการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ท้ัง 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา และวิธีประมูลราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 จาก
ผลการวิจัยแลว สวนใหญคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการเพียง 4 วิธี คือ วิธีตกลงราคา 
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ สวนอีก 2 วิธี คือ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลราคาดวยระบบ
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อิเล็กทรอนิกสน้ัน ไมไดดําเนินการ เน่ืองจากเรื่องของวงเงินและวิธีการท่ีดําเนินการไมเขาขาย  2 วิธีดังกลาว  
และจากการวิจัยแลว วงเงินในการดําเนินการแตละรายการมีจํานวนเงินไมมาก ทําใหจํานวนครั้งในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางมีจํานวนมาก การจัดซื้อจัดจางวิธีตกลงราคาซึ่งเปนการจัดซื้อจัดจางวัสดุสํานักงาน วัสดุ
เก่ียวกับการเรียนการสอน การซอมแซม/ตอเติมเล็กๆ นอยๆ และการจัดจางงานบริการตางๆ สวนการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคาสวนใหญเปนการจัดซื้อครุภัณฑ  ไดแก ครุภัณฑทางการศึกษา ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ครุภัณฑสํานักงาน เปนตน 
และวิธีประกวดราคาสวนใหญเปนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางสิ่งกอสราง  
 เมื่อเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางกับงบประมาณท่ีใชไปในการจัดซื้อจัดจางแลว 
จะเห็นไดวา มีการควบคุมจากมหาวิทยาลัยขอนแกนในการกํากับงบประมาณท่ีจัดสรร คือ รายการสิ่งกอสรางท่ี
ตองขออนุมัติน้ัน มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหคณะ/สวนงานตองแนบแบบแปลนท่ีไดรับอนุมัติจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว สวนรายการครุภัณฑจะตองนําใบเสนอราคาและกําหนดลักษณะครุภัณฑท่ี
ตองการทุกครั้งท่ีตองขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ ทําใหวงเงินท่ีไดรับอนุมัติกับงบประมาณท่ีใชไมแตกตาง
กันมากนัก ซึ่งสงผลดีตอการบริหารงบประมาณตั้งแตตนปงบประมาณ งบประมาณสามารถนําไปใชในการ
บริหารงานในแผนงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน มี
รอยละการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 งบประมาณแผนดินไมนอยกวา รอยละ 99 สวนงบประมาณ
เงินรายไดมีรอยละการเบิกจายไมนอยกวารอยละ 75 การบริหารงานพัสดุจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีผูบริหารและผูท่ี
เก่ียวของตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบพัสดุดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนไปตามเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว 
ขอเสนอแนะ 

1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาท่ีมีจํานวนครั้งมากท่ีสุดแสดงใหเห็นวา การจัดซื้อจัดจาง
ในแตละรายการมีจํานวนเงินไมมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดทํา
โครงการท่ีเปนคาจางเหมา คาวัสดุตางๆ ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขอซื้อ ควรจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุ
ประจําป เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุสามารถบริหารและตรวจสอบรายการ ราคา ท่ีมีความซ้ําซอนกัน และ
ดําเนินการจัดซื้อเปนชวงๆ จะทําใหลดจํานวนครั้งท่ีมีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาได เปนการลดภาระงาน
ของผูปฏิบัติงานไดอีกดวย  

2. งบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางโดยสวนใหญเปนวิธีตกลงราคาน้ันสอดคลองกับจํานวนครั้งท่ีมาก
เชนกัน  ซึ่งเน่ืองจากดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อระบบเครดิตกับรานคา/หางราน/บริษัท
ท่ีเสนอช่ือเขาในระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อเปนระบบเครดิตจะทําใหราคาของสินคามีจํานวนสูงกวาราคาปกติ 
ดังน้ันผูบริหารควรพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อวัสดุประจําป การควบคุมรายการ คุณภาพและ
การใชวัสดุอุปกรณใหเกิดความคุมคา ไมซื้อเพ่ือเก็บสตอกสินคา และรณรงคใหมีการใชวัสดุอยางประหยัด 

3. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ และสิ่งกอสราง หนวยงานท่ีขออนุมัติจัดซื้อควรมีการวางแผนการจัดซื้อ
ประจําป และเสนอบรรจุในแผนการจัดซื้อครุภัณฑประจําป รวมท้ังการจางเหมาปรับปรุงสิ่งกอสรางท่ีตองใช
ระยะเวลาในกระบวนการออกแบบสิ่งกอสราง ดังน้ันตองดําเนินการออกแบบสิ่งกอสรางใหแลวเสร็จ จึงเสนอ
แผนการดําเนินการ เพ่ือใหการบริหารงบประมาณและการบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ ลดปญหาการขออนุมัติ
ซื้อในชวงกลางปงบประมาณเพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณทันตามเวลาท่ีกําหนด ไมมีการกันเงินเหลื่อมป 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจางประจําเดือนจากระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจาย (Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System: KKUFMIS) มหาวิทยาลัยขอนแกน  พบวา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 สวนมากจํานวนครั้งในการจัดซื้อ
จัดจางดําเนินการโดยวิธีตกลงราคามากท่ีสุด สวนงบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางสวนใหญใชวิธีตกลงราคา
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การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายจากการจัดซ้ือจดัจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มข. 

มากเปนอันดับแรก ยกเวนปงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีมีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคามากท่ีสุด สวนการประหยัด
งบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรในการจัดซื้อจัดจางกับงบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจาง คิดเปนรอยละ 6.62, 18.14 และ 16.47 
ตามลําดับ สวนการประหยัดงบประมาณรายจายเมื่อเทียบราคากลางกับงบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง) คือ
เปนรอยละ รอยละ 0.32, 0.42 และ 0.41 ของวงเงินราคากลาง ตามลําดับ 

 
เอกสารอางอิง 

 
พรรัชดา แกวกัลยา. 2555. การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบงานพัสดุของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การศึกษาคนควา

อิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม 
ยุพิน พิจารโชติ. 2555. การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน. การศึกษา

อิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน 
สํานักงานบริหารยุทธศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง. 2560. การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลา คุณทหารลาดกระบัง .  แหลง ท่ีมา   
http://www.osm. kmitl.ac.th/osmnew/ITA/EB3(1)/วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ%202560.pdf 
(สืบคนเมื่อ ธันวาคม 2560) 

  

 

76  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 77 - 87  พัชราภรณ  ลันศรี และ อภิศักด์ิ อุมจันสา 

คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

Quality of Life among Student Who Live in Dormitories at 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก  2) ศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีมีเพศ อายุ คณะ สถานท่ีพัก 
และจํานวนสมาชิกในหอง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลิเคิรท 
แบงออกเปน 3 สวน จํานวน 385 ชุด สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test ซึ่งกรณีท่ีมีความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของ Least 
significant of different (LSD) ผลการวิจัยพบวา 1) การใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก พบวา
สวนใหญมีงบประมาณท่ีไดรับจากผูปกครองในการใชจายรายเดือน 3,001-4,000 บาท มีคาใชจายใน
การรับประทานอาหารเฉลี่ยตอวัน 51-100 บาท สวนใหญจะรับประทานอาหารท่ีรานอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย 
พาหนะในการเดินทางไปเรียนสวนใหญเปนจกัรยานยนต การเลือกคบเพ่ือนสวนใหญจะเลือกคบเพ่ือนท่ีเรียนคณะ
เดียวกัน วิธีการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนสวนใหญจะพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหอง
สวนใหญจะมคีวามสนิทสนมกันมาก กิจกรรมท่ีทํากับเพ่ือนรวมหองพักสวนใหญ คือ ไปเท่ียว ดูหนัง กิจกรรมยามวาง
ท่ีทํา คือ นอน/พักผอน ปญหาสวนตัวสวนใหญท่ีมักประสบในชีวิตประจําวัน คือ การเรียน เมื่อประสบปญหาสวนใหญ
จะปรึกษาผูปกครอง การจัดการปญหาเมื่อมีคาใชจายไมเพียงพอ คือ ประหยัดมากขึ้น ลดคาใชจายสวนตัว
ลง 2) ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตดานสังคมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 
รองลงมา คือดานการเรียน มีคาเฉลี่ย 3.79  ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ย 3.79 ดานท่ีพักอาศัย 
มีคาเฉลี่ย 3.72 และดานสุขอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.56 ตามลําดับ  3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิต พบวา นิสิต
ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 นิสิตท่ีมีอายุท่ี
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานบริการท่ีไดรับจากหอพักท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นิสิตท่ีพัก
สถานท่ีพักแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตนิสิตท่ีศึกษาใน
คณะแตกตางกันและมีจํานวนสมาชิกในหองพักแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกดานไมแตกตางกัน   
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต นิสิต หอพัก 
 

Abstract 
The purpose of this research is to 1) study the daily living of students who live in the 

university dormitory 2) study the quality of life of university 3) compare the quality of life of 
university students by gender, age, faculty, residence and number of roommate. The research 
instrument used for collecting data was a rating  of Likert scales questionnaire of 385 university 
students. The statistics used for data  analysis were frequency, percentage, mean, standard 

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 47000 
1 Kasetsart University, Chalermphrakhiat  Sakonnakhon Province  Campus , 47000 
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deviation t-test and F-test. Additional studies using Least significant of difference (LSD) are 
required to assesse for evaluating the pairwise comparisons. Results showed that: 1) The daily 
living of the students found that the students received a monthly budget of 3,001-4,000 baht. 
The average daily living expenses was 51-100 baht. Students chose to eat in the restaurants 
around the campus. The vehicles to go to school was a motorcycle. Participants requied friends 
from same faculty. The students adapted to college friends by trying relationship with the 
closely roommate. The favorate activity with roommates was watching movie and traveling. The 
free time students made to sleep and take a rest. The most of indivual problem in learning, 
when students faced problems, they alway consulted with parents first.And when the cost of 
living was not enough, students economized and and reduced the expenses. 2) The quality of 
life of students found that students had a high level of the overall quality of life, with an average 
of 3.74. When considering each aspect students had the highest quality of life in society, the 
average was 3.90. Secondly, the average level of learning was 3.79, the service received from the 
university was 3.79, the residential was 3.72 and the hygiene was 3.56, respectily. 3) Comparision 
of quality of life of the students reported that gender was significantly associated with the quality 
of life of students in hygiene at a significant level of 0.01. Age was significantly associalted with 
quality of service  from  dormitories  at  a significant  level of 0.05. Residence was significantly 
associated with the quality of life in learning at a significant level of 0.05. Additional, faculty and 
the number of roommates were not significantly associated with the quality of life. 
Keywords: quality of life, student, dorm 
 

บทนํา 

 หอพักนักศึกษาเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญตอนักศึกษาและสถาบัน กลาวคือ เปนท่ีพักอาศัยท่ีสะดวก 
สบาย ปลอดภัย ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ชวยดานการศึกษาของนักศึกษาและสงเสริมพัฒนา
ในดานตางๆ อาทิ ดานความประพฤติ ดานความเปนตัวของตัวเอง ทักษะทางสังคม เปนตน นอกจากน้ียังมี
ความจําเปนตอสถาบันท่ีชวยใหการเรียนการสอนของสถาบันมีประสิทธิภาพอันเน่ืองมาจากความพรอมทางดาน
สุขภาพและจิตใจของนักศึกษา (สําเนาว, 2537) ท้ังน้ี การใชชีวิตรวมกันภายในหอพักซึ่งประกอบดวย นักศึกษา
จากหลากหลายคณะ มาจากภูมิลําเนาท่ีแตกตางกันเขามาอาศัยอยูรวมกัน จึงเปนการสงเสริมใหเกิดทักษะ
ทางดานสังคมใหแกนักศึกษาอีกดวย ดังท่ีวัลลภา (2535)  ไดกลาววา หอพักเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับผูท่ี
ไมสะดวกเดินทางหรือมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด ถือไดวาหอพักเปนสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีเทียบได
กับหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียน เปนสถานท่ีฝกฝนทักษะทางสังคมไดเปนอยางดี หอพักนักศึกษาท่ี
พึงประสงคควรใชแนวคิดในการจัดระบบหอพักท่ีสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาท่ีเหมาะสมและมีการยอมรับมาก
ในประเทศไทย คือ แนวคิดแบบ “ศูนยศึกษาและอาศัย (Living and Learning Centers)” เริ่มจากการ
ออกแบบกอสราง การจัดบริการภายในหอพัก การจัดสภาพแวดลอมใหมีความสะอาดรมรื่น มีบุคลากรดูแลดาน
กายภาพ มีความสะดวกในการเขาถึงบริการ การจัดหอพักใหเอ้ือตอการศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
การศึกษา ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัว  เนนการพ่ึงพาตนเองได  ไมแสวงหากําไรจากการจัดบริการ
หอพัก และตองมีบุคลากรท่ีมปีระสิทธิภาพ มีความรูความสามารถดานการจัดการหอพักโดยเฉพาะ 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนิสิตภาคปกติช้ันปท่ี 1 ทุกคนพักอาศัยในหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหท้ัง
หอพักในมหาวิทยาลัยและหอพักเครือขายที่มีการจัดหาโดยคณะกรรมการจัดหาหอพักเครือขายซึ่งไดมี
การกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของหอพักเครือขายโดยเนนหอพักท่ีมีสถานท่ีตั้งตามเสนทางเขา
มหาวิทยาลัย การเดินทางสะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวกและการดูแลนิสิตใกลเคียงกับหอพักภายใน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนิสิตชั้นปที่ 1 ตองพักอาศัยตลอดปการศึกษา ในสวนของ
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นิสิตภาคพิเศษ ช้ันปท่ี 1 ใหเปนไปตามความสมัครใจและตามจํานวนหองพักท่ีวางอยู วัตถุประสงคของ
การกําหนดนโยบายดังกลาว คือ เพ่ือใหนิสิตช้ันปท่ี 1 ท่ีศึกษาตางคณะ ตางพ้ืนความรู ไดมีประสบการณใน
การใชชีวิตอยูรวมกันและเปลี่ยนความรูความคิดเห็น เคารพสิทธ์ิซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง มีนํ้าใจตอผูอ่ืน ตอสวนรวม ซึ่งหอพักจะเปนศูนยกลางหรือแหลงของการเรียนรูและเอ้ืออาทร 
(Learning and caring center) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตใหเปนนิสิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะนําไปสูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเปนทรัพยากรบุคคลท่ีพึงประสงคของประเทศชาติในอนาคตตอไป 

 การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและเพ่ือนใหมท้ังตางคณะ ตางจังหวัดหลายๆ ภาคมาอยูรวมกัน
เปนหองๆ ละสี่คนหรือสามคน ยอมมีผลทําใหการปรับตัวในการอยูรวมกัน เกิดความเครียดและมีผลทําให
คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไป (วิสัญ, 2551) ท้ังน้ีไดมีผูกลาวถึง “คุณภาพชีวิต” ไวมากมาย เชน  สํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (2548) กลาววา ความสุขท่ีเปนผลมาจากปจจัยภายนอกหรือท่ัวๆ ไปใชคําวา 
“ความอยูดีมีสุข” หรือ “คุณภาพชีวิต” ดัชนีท่ีใชวัดองคประกอบความสุขจากภายนอกแบงเปนการวัดดาน
สุขภาพ ดานการศกึษา ดานการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานสภาพครอบครัว ดานสภาพความเปนอยูใน
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับพัชราภรณ (2547) กลาววา คุณภาพชีวิตเกิดจากการใหความสําคัญและความพึงพอใจ
ตอองคประกอบตางๆ ตามสภาพการณและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยู เปนอยู หรือไดรับอยูดวยการรับรูและตัดสินใจ
ของมนุษยในชวงเวลาหน่ึง สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป สวนมาก
มักเก่ียวของกับดานสุขภาพ การศึกษา ความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับเพ่ือน สถานท่ีอยูอาศัย  สภาพแวดลอมท่ีตน
อาศัยอยู รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีตนเองไดรับ เปนตน 
 ดังน้ัน คุณภาพชีวิตท่ีดีของนิสิตท่ีอยูหอพักจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณและ
สภาพแวดลอมของนิสิตและจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมในการศึกษาเลาเรียนและการดําเนินชีวิตของ
นิสิต ท่ีผานมามหาวิทยาลัยยังไมเคยมีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักท้ังหอพักใน
มหาวิทยาลัยและหอพักเครือขาย ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นถึงความจําเปนท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิต
ของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ เพื่อ
จะไดขอมูลพ้ืนฐานมาเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยใน
หอพักใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 
 2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของนิสิตท่ีเพศ อายุ คณะ สถานท่ีพัก และจํานวนสมาชิกในหองท่ีแตกตางกัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยไดดําเนินการวิจัย
ตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากร ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ระดับปริญญาตร ีช้ันปท่ี 1 ท่ีพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักเครอืขาย ภาคปลายปการศึกษา 
2559 จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,623 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560)   
 2) กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ท่ีพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยและหอพักเครือขาย ประจําภาคปลาย 
ปการศึกษา 2559  จํานวน 385 คน การสุมตัวอยางแบบใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling) 
โดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิอยางมีสัดสวนตามจํานวนนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก ซึ่งการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางไดมาจากการคํานวณโดยใชสตูร Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%   
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คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ จึงใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัย 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Multiple choice) ท่ีใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว   

สวนท่ี 2 การใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก จํานวน 13 ขอ มีลักษณะคําถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Multiple choice) ท่ีใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว  

สวนท่ี 3 คุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก จํานวน 32 ขอยอย แบงเปน 5 ดาน คือ ดานการเรียน 
ดานสุขอนามัย ดานท่ีพักอาศัย ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย และดานสังคม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scales) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด ที่ผานการทดสอบความเที่ยงตรงโดยตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญทดสอบ
ความเช่ือมั่นโดยการนําขอมูลจากแบบสอบถามทดลองใช (Try-Out) มาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธ Alpha ของ Cronbach (สิน, 2551) ซึ่งผลการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น
ปรากฏดังน้ี ดานการเรียน จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.863 ดานสุขอนามัย จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.808 ดานท่ีพักอาศัย 
จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.834 ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.794 และดานสังคม 
จํานวน 5 ขอ เทากับ 0.835 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field data collection) โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1.  ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยถึงผูจัดการหอพักเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยออกเก็บขอมูล ดวยตนเองโดยนําชุดแบบสอบถามไปแจกใหแกกลุมตัวอยาง 
ตามจํานวนท่ีไดกําหนดไวและรอรับแบบสอบถามกลับคืน  

3.  ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของแบบสอบถามท่ีไดรับ เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางจะนํามาประเมินผลและวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หลังจากน้ันจะ
นําผลการวิเคราะหมาสรุปและนําเสนอ ดังน้ี   
  1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการใชตารางแจกแจงหาคาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage)  
  2. วิเคราะหการใชชีวิตประจําวัน โดยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
 3. วิเคราะหคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก ดานการเรียน ดานสุขอนามัย  ดานท่ีพักอาศัย  
ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย และดานสังคม โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard diviation)  
  4. วิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตของนิสิตจําแนกตามขอมูลท่ัวไป สถิติท่ีใช 
คือ t-test และ F-test ซึ่งกรณีท่ีมีความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD (Least significant 
of different) 
 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 261 คน (รอยละ 67.79) มีอายุ 18-20 ป 
จํานวน 341 คน (รอยละ 88.57) กําลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร จํานวน 134 คน  
(รอยละ 34.81) สวนใหญพักอยูหอพักในมหาวิทยาลัย จํานวน 212 คน (รอยละ 55.06) และมีจํานวนสมาชิก
ในหองพัก 2 คน จํานวน 169 คน (รอยละ 43.90) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาความถ่ีและรอยละขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = 385) 
ขอมูลทั่วไป ความถ่ี  รอยละ 

เพศ 
1. หญิง 124 32.21 
2. ชาย 261 67.79 
อายุ 
1. 18-20 ป 341 88.57 
2. 21 ป ขึ้นไป 44 11.43 
คณะที่กําลังศึกษา 
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 59 15.32 
2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 134 34.81 
3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 128 33.25 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร 64 16.62 
จํานวนสมาชิกในหองพัก 
1. 2 คน 169 43.90 
2. 3 คน 126 32.73 
3. 4 คน 90 23.37 

 
2. การใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงบประมาณที่ไดร ับจากผู ปกครองในการใชจายรายเดือน 
3,001-4,000 บาท มีคาใชจายในการรับประทานอาหารเฉลี่ยตอวัน 51-100 บาท สวนใหญจะรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย พาหนะในการเดินทางไปเรียนสวนใหญเปนจักรยานยนต การเลือก
คบเพื่อนสวนใหญจะเลือกคบเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกัน วิธีการปรับตัวใหเขากับเพื่อนสวนใหญจะ
พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหองสวนใหญจะมีความสนิทสนมกันมาก กิจกรรมท่ี
ทํากับเพ่ือนรวมหองพักสวนใหญ คือ ไปเท่ียว ดูหนัง กิจกรรมยามวางท่ีทํา คือนอน/พักผอน ปญหาสวนตัว
สวนใหญท่ีมักประสบในชีวิตประจําวัน คือ การเรียน เมื่อประสบปญหาสวนใหญจะปรึกษาผูปกครอง การจัดการ
ปญหาเมื่อมีคาใชจายไมเพียงพอ คือ ประหยัดมากข้ึน ลดคาใชจายสวนตัวลงรอยละ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคาความถ่ีและรอยละการใชชีวิตประจําวันของนิสติท่ีพักอาศัยในหอพัก (n = 385) 

การใชชวีิตประจําวันของนิสิตที่พักอาศัยในหอพัก   ความถ่ี  รอยละ 
คาใชจายรายเดือน 
1. ตํ่ากวา 3,000 บาท  64 16.62 
2. 3,001-4,000 บาท  154 60.00 
3. 4,001-5,000 บาท  70 18.18 
4. 5,001-6,000 บาท  50 12.99 
5. มากกวา 6,000 บาท 47 12.21 
คาใชจายในการรับประทานอาหารเฉลี่ยตอวัน 
1. ตํ่ากวา 150 บาท 14 3.64 
2. 51-100 บาท 222 57.66 
3. 101-150 บาท 105 27.27 
4. 151-200 บาท 34 8.83 
5. มากกวา 200 บาท 10 2.60 
สถานที่รับประทานอาหาร 
1. โรงอาหาร/ศูนยอาหารของมหาวิทยาลัย 115 29.87 
2. รานอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย 204 52.99 
3. รานสะดวกซ้ือ เชน 7-eleven 18 4.68 
4. ตลาดนัด 48 12.47 
พาหนะในการเดินทางไปเรียน 
1. จักยาน 97 25.19 
2. จักรยานยนต 249 64.68 
3. รถยนต 5 1.30 
4. ไมมีพาหนะ อาศัยไปกบัเพื่อน 48 8.83 
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ตารางท่ี 2 (ตอ)   
การใชชวีิตประจําวันของนิสิตที่พักอาศัยในหอพัก   ความถ่ี  รอยละ 

การเลือกคบเพ่ือน   
1. เพื่อนที่มาจากจังหวัดเดียวกัน 37 9.61 
2. เพื่อนที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน 47 12.21 
3. เพื่อนที่เรียนคณะเดียวกัน 61 16.10 
4. เพื่อนที่ลงเรียนดวยกัน 201 52.21 
5. เพื่อที่อยูหอพักเดียวกัน 38 9.87 
วิธีการปรับตัวใหเขากับเพ่ือน   
1. พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา 161 41.82 
2. พูดคุยและทําในส่ิงที่เพื่อนสนใจ 60 15.58 
3. เปนผูฟงที่ดีและคอยชวยเหลือเพื่อน 139 36.10 
4. ตามเพื่อนตลอด ไปไหนไปกัน 7 1.82 
5. ไมไดปรับตัว นิสัยเปนอยางไรก็เปนอยางนั้น 18 4.68 
6. อื่นๆ (ไมมีก็ไมใช) 3 0.78 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหอง   
1. สนิทสนมกันมาก 197 51.17 
2. สนิทสนมกันปานกลาง 149 38.70 
3. สนิทสนมกันนอย 5.71 5.71 
4. ไมสนิทสนมกัน (ตางคนตางอยู) 4.42 4.42 
กิจกรรมที่ทํากับเพ่ือนรวมหองพัก   
1. ติวหนังสือ 106 27.53 
2. ไปออกกาํลังกาย 85 22.08 
3. ไปเที่ยว ดูหนัง 138 35.84 
4. ไปออกคาย 4 1.04 
5. ทําความสะอาดหองพกั 52 13.51 
กิจกรรมยามวาง   
1. นอน/พักผอน 199 51.69 
2. เลนเกมสคอมพิวเตอร/เลนอินเทอรเน็ต/แชท 42 10.13 
3. ทําการบาน/ทบทวนบทเรียน 71 18.44 
4. ดูหนัง/ฟงเพลง/ดูโทรทัศน 58 15.06 
5. อื่นๆ (อานหนังสือ เชน การตูน/วารสาร/นวนิยาย) 15 3.90 
ปญหาสวนตัวที่มักประสบในชีวติประจําวัน   
1. การเรียน 208 54.03 
2. สุขภาพ 46 11.94 
3. ความรัก 24 6.23 
4. คาใชจาย 92 23.90 
5. การคบเพื่อน 15 3.90 
บุคคลที่ปรึกษาเมื่อประสบกับปญหา   
1. ผูปกครอง 248 64.42 
2. เพื่อน 70 18.18 
3. แฟน/คนรัก 16 4.16 
4. รุนพี่ 14 3.64 
5. ไมปรึกษาใคร คิดดวยตนเอง 35 9.09 
6. อื่นๆ (อาจารยทีป่รึกษา) 2 0.52 
การจัดการปญหาเมื่อคาใชจายไมเพียงพอ   
1. ขอยืมเงินเพื่อน 73 18.96 
2. ขอเงินจากผูปกครองเพิ่มขึ้น 92 23.90 
3. หารายไดจากการทํางานพิเศษ 39 10.13 
4. ประหยัดมากขึ้น ลดคาใชจายสวนตัวลง 178 46.23 
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3. ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก   
นิสิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 (S.D เทากับ 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตดานสังคมมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 (S.D. เทากับ 0.59) รองลงมา คือ ดานการเรียน 
มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D เทากับ 0.53) ดานบริการท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D เทากับ 0.66) 
ดานท่ีพักอาศัย มีคาเฉลี่ย 3.72 (S.D เทากับ 0.62)  และดานสุขอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.56 (S.D เทากับ 0.62) 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักเปนรายดานสามารถสรุปผลการศึกษาได 
ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับคณุภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก   

คุณภาพชีวติ คาเฉลี่ย S.D แปลผล 
ดานการเรียน    
1. นิสิตมีความสุขกับการเรียน 3.86 0.68 มาก 
2. นิสิตรูสึกพอใจกับผลการเรียนของตนเอง 3.52 0.83 มาก 
3. นิสิตรูสึกพอใจที่พี่หอพักเขามาชวยเหลือในการติวหนังสือ 3.92 0.75 มาก 
4. นิสิตสามารถชวยเหลือเพื่อนรวมหองพักในการเรียนได 3.81 0.82 มาก 
5. นิสิตไดรับคําแนะนําดานการเรียนจากอาจารยที่ปรึกษาหอพัก 3.68 0.78 มาก 

รวม 3.79 0.53 มาก 
ดานสุขภาพ    
1. นิสิตมีเวลาในการพักผอนหยอนใจเพยีงพอ 3.71 0.88 มาก 
2. นิสิตออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห 3.22 1.09 ปานกลาง 
3. นิสิตสามารถดูแลตัวเองไดอยางเหมาะสมเมื่อเจ็บปวย 3.92 0.74 มาก 
4. นิสิตสามารถปรับตัวตอความเครียดได โดยนิสิตเลือกทํากิจกรรมที่ชวยผอนคลาย

ความเครียด เชน ทํางานอดิเรก ออกกําลังกาย ดูหนัง/ฟงเพลง ไปเที่ยว เปนตน 
4.00 0.74 มาก 

5. นิสิตรับประทานอาหารครบ 3 มื้อทกุวัน 3.42 0.97 มาก 

รวม    3.56 0.62 มาก 
ดานที่พักอาศัย    
1. นิสิตพอใจในส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 3.62 0.86 มาก 
2. หอพักนิสิตมีความสะอาด เปนระเบียบและถูกสุขลักษณะ 3.75 0.80 มาก 
3. หอพักนิสิตมีสภาพแวดลอมที่ดี รมร่ืน และไมมีมลภาวะ 3.85 0.84 มาก 
4. หอพักนิสิตมีสถานที่พักผอนหยอนใจเพียงพอ เชน โตะ-เกาอี้สนาม สวนหยอม เปนตน 3.49 0.93 มาก 
5. หอพักนิสิตมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 3.86 0.83 มาก 

รวม 3.72 0.62 มาก 
ดานบริการที่ไดรับจากหอพัก    
1. นิสิตไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูที่เหมาะสมจากหอพัก เชน        

หองคอมพิวเตอร  หองติวหนังสือ เปนตน 
3.85 0.75 มาก 

2. นิสิตไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการใชชีวิตประจําวันที่เหมาะสม เชน           
เคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ  ตูเติมเงินมือถือ  ตูน้ํารอน-น้ําเย็น  เปนตน 

3.86 0.80 มาก 

3. นิสิตไดรับบริการดานกายภาพเพื่อสงเสริมสุขภาพ เชน  สถานที่ออกกําลังกาย      
สถานที่ทํากิจกรรม เปนตน 

3.81 0.79 มาก 

4. นิสิตไดรับคําปรึกษาที่เปนประโยชนจากอาจารยที่ปรึกษาหอพักเมื่อมีปญหาตางๆ เชน 
ปญหาดานสุขภาพ ดานการเรียน เปนตน 

3.67 0.81 มาก 

5. นิสิตไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนจากพี่หอพัก/อาจารยที่ปรึกษาหอพัก เชน  
ขาวสารดานทุนการศึกษา ดานหารายไดพิเศษ เปนตน 

3.77 0.82 มาก 

รวม 3.79 0.66 มาก 
ดานสังคม    
1. นิสิตพอใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมของหอพัก 3.78 0.74 มาก 
2. กิจกรรมที่หอพักจัดขึ้นทาํใหเกิดความสัมพันธระหวางนิสิตกับเพื่อนดีขึ้น 3.90 0.78 มาก 
3. นิสิตเขารวมกิจกรรมที่หอพักขึ้นเปนประจํา 3.92 0.80 มาก 
4. นิสิตสามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมหองพักไดดี 4.01 0.73 มาก 
5. นิสิตมักจะมีกิจกรรมที่ทํารวมกับเพื่อนรวมหองพักในเวลาวาง 3.89 0.81 มาก 

รวม 3.90 0.59 มาก 
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4. การเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตของนิสิตจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
นิสิตท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

นิสิตท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานบริการท่ีไดรับจากหอพักท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05  นิสิตท่ีพักสถานท่ีพักแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
แตนิสิตท่ีศึกษาในคณะแตกตางกันและมีจํานวนสมาชิกในหองพักแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกดาน 
ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 4-6 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักจําแนกตามเพศ 

คุณภาพชีวิต 
t – test for Equality of Means 

เพศ X  S.D. t df p 

ดานการเรียน 
ชาย 3.82 0.65 0.57 186.06 0.57 
หญิง 3.78 0.47    

ดานสุขอนามัย 
ชาย 3.71 0.65 3.26** 220.34 0.00 
หญิง 3.49 0.59    

ดานที่พักอาศัย 
ชาย 3.80 0.68 1.80 212.15 0.07 
หญิง 3.67 0.58    

ดานบรกิารที่ไดรับจากมหาวทิยาลัย ชาย 3.87 0.70 1.61 383.00 0.11 
หญิง 3.76 0.64    

ดานสังคม 
ชาย 3.94 0.69 0.81 199.45 0.42 
หญิง 3.88 0.55    

คุณภาพชีวิตโดยรวม 
ชาย 3.82 0.60 1.88 184.39 0.06 
หญิง 3.70 0.43    

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักจําแนกตามอาย ุ

คุณภาพชีวิต 
t – test for Equality of Means 

อาย ุ X  S.D. t df p 

ดานการเรียน 
18-20 ป 3.80 0.51 0.20 50.15 0.84 
21 ปขึ้นไป 3.78 0.65    

ดานสุขอนามัย 18-20 ป 3.57 0.62 0.46 383.00 0.65 
21 ปขึ้นไป 3.52 0.58    

ดานที่พักอาศัย 
18-20 ป 3.72 0.63 0.49 383.00 0.62 
21 ปขึ้นไป 3.67 0.54    

ดานบรกิารที่ไดรับจากหอพัก 18-20 ป 3.82 0.66 2.12* 383.00 0.03 
21 ปขึ้นไป 3.60 0.61    

ดานสังคม 
18-20 ป 3.91 0.60 1.21 383.00 0.23 
21 ปขึ้นไป 3.80 0.56    

คุณภาพชีวิตโดยรวม 18-20 ป 3.75 0.50 0.90 383.00 0.37 
21 ปข้ึนไป 3.68 0.45    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพักจําแนกตามสถานท่ีพัก 

คุณภาพชีวิต 
t – test for Equality of Means 

สถานท่ีพัก X  S.D. t df p 

ดานการเรียน หอพักใน 3.84 0.56 2.02* 383.00 0.04 
หอพักเครือขาย 3.73 0.48    

ดานสุขอนามัย 
หอพักใน 3.57 0.65 0.47 383.00 0.64 
หอพักเครือขาย 3.54 0.59    

ดานที่พักอาศัย หอพักใน 3.66 0.64 1.83 383.00 0.07 
หอพักเครือขาย 3.78 0.59    

ดานบรกิารที่ไดรับจากมหาวทิยาลัย 
หอพักใน 3.82 0.65 0.96 383.00 0.34 
หอพักเครือขาย 3.76 0.67    

ดานสังคม หอพักใน 3.94 0.63 1.59 383.00 0.11 
หอพักเครือขาย 3.85 0.55    

คุณภาพชีวิตโดยรวม 
หอพักใน 3.75 0.53 0.52 382.82 0.60 
หอพักเครือขาย 3.73 0.44    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 1. การใชชีวิตประจําวันของนสิิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงบประมาณท่ีไดรับจากผูปกครองในการใชจายรายเดือน 3,001-4,000 บาท  
มีคาใชจายในการรับประทานอาหารเฉลี่ยตอวัน 51-100 บาท สวนใหญจะรับประทานอาหารท่ีรานอาหารรอบๆ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนี (2552) ท่ีศึกษาเรื่องการใชชีวิตประจําวันและพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา ปกตินักศึกษาจะ
รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ และมีคาใชจายในการรับประทานอาหารวันละ 51-100 บาท  ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะอยูใกลหอพักนักศึกษาและมีความสะดวก รวมท้ังปญหาทางเศรษฐกิจและรายไดตอเดือนท่ีไดรับจาก
ครอบครัวซึ่งมีคาใชจายจํากัดสําหรับรับประทานอาหารในแตละวัน  พาหนะในการเดินทางไปเรียนสวนใหญเปน
จักรยานยนต  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปเรียนเน่ืองจากสถานท่ีพักอาศัยไมวาจะเปน
หอพักในมหาวิทยาลัยหรือหอพักเครือขายจะมีระยะทางไกลจากตึกเรียนมาก  การเลือกคบเพ่ือนสวนใหญจะ
เลือกคบเพ่ือนท่ีเรียนคณะเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวลีพร  (2547) ท่ีศึกษาแนวทางพัฒนาการจัด
ระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษาหอพักสวนมากสนิทกับเพ่ือนรวมหอง
และรวมช้ันอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนิสิตหอพักตองทํากิจกรรมการเรียนรวมกับเพ่ือน เชน เรียน
หนังสือดวยกัน ทํารายงานกลุมรวมกัน และการติวหนังสือในกลุมเพ่ือนท่ีเรียนดวยกัน วิธีการปรับตัวใหเขากับ
เพ่ือนสวนใหญจะพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหองสวนใหญจะมีความสนิทสนมกันมาก
เพ่ือใหตนเองสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในหอพักไดอยางมีความสุข  กิจกรรมท่ีทํากับเพ่ือนรวมหองพักสวนใหญ  
คือ ไปเท่ียว ดูหนัง กิจกรรมยามวางท่ีทํา คือ นอน/พักผอน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนิสิตท่ีพักในหอพักมักนอนดึก
เน่ืองจากตองทํากิจกรรมชมรม กิจกรรมดานการเรียน  พูดคุยเรื่องไรสาระกับเพ่ือน จึงทําใหมีเวลานอนนอย 
ดังน้ันเมื่อมีเวลาวางมักจะใชในการนอน ไมกระตือรือรนท่ีจะใชเวลาในการอานหนังสือ  ปญหาสวนตัวสวนใหญ
ท่ีมักประสบในชีวิตประจําวัน คือ การเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนิสิตอยูระหวางการปรับตัวในการเรียนตามระบบ
ของมหาวิทยาลัยซึ่งแตกตางจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพราะการเรียนในมหาวิทยาลัย นิสิตจะตอง
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและตองพ่ึงพาตนเองเปนหลัก เมื่อประสบปญหาสวนใหญจะปรึกษาผูปกครอง ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะนิสิตพ่ึงเขาศึกษาช้ันปท่ี 1 จะยังคงมีความคุนเคยสนิทสนมกับผูปกครองมากกวาคนอ่ืน ทําใหยังมี
ความรูสึกไมกลาและยังเกรงใจ และการจัดการปญหาเมื่อมีคาใชจายไมเพียงพอ คือ ประหยัดมากข้ึน ลด
คาใชจายสวนตัวลง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนิสิตสวนใหญอยูในภาวะพ่ึงพิง ไดรับคาใชจายรายเดือนจากครอบครัว 
ไมไดทํางานชวยตนเอง รวมท้ังรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากครอบครัวมีจํากัด จึงทําใหตองประหยัดเพ่ิมข้ึน 

2. ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก 
นิสิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 (S.D เทากับ 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตดานสังคมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 (S.D. เทากับ 0.59) รองลงมา คือ ดานการเรียน 
มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D เทากับ 0.53) ดานบริการท่ีไดรับจากหอพัก  มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D เทากับ 0.66) ดานท่ีพัก
อาศัย มีคาเฉลี่ย 3.72 (S.D เทากับ 0.62)  และดานสุขอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.56 (S.D เทากับ 0.62) ตามลําดับ 
การท่ีระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตโดยรวมอยูในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากหอพักไดมีการดูแลเอาใจใสตอ
นิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก ท้ังในเรื่องของการจัดใหมีกิจกรรมท่ีเช่ือมความสัมพันธท่ีดีระหวางนิสิตท่ีพักอาศัยใน
หอพักอยางตอเนื่องเปนประจํา ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆ ไดใหนิสิตมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและ
การดําเนินกิจกรรมน้ันๆ เพ่ือใหนิสิตไดจัดสรรเวลาเพ่ือการเรียน การทํากิจกรรมของคณะ และการทํากิจกรรม
ของหอพัก โดยกิจกรรมท่ีจัดสวนใหญจะเนนกิจกรรมท่ีเปนการผอนคลายไมเนนวิชาการ นอกจากน้ีหอพักยังได
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักใหอยูในสภาพท่ีดี พรอมใชงาน การจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
บริเวณรอบๆ หอพักใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม รมรื่น และถูกสุขอนามัย การจัดระบบ
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คุณภาพชีวิตของนิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รักษาความปลอดภัยท่ีดีตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือทําใหนิสิตไมรูสึกกังวลตอเหตุรายหรือการสูญหายของทรัพยสิน  
รวมถึงภายในหอพักจะมีหองติวหนังสือท่ีจะมีพ่ีหอพักท่ีเกงๆ ในแตละวิชาคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันติว
หนังสือใหนอง  นอกจากน้ีภายในหอพักยังไดมีอาจารยท่ีปรึกษาหอพักท่ีคอยชวยเหลือ ควบคุม ดูแล และให
คําปรึกษานิสิตในเรื่องตางๆ อยางใกลชิด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพิชฌายวีร และคณะ (2557) ไดศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิติของนักศึกษา
โดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดานท่ีมีคาสูงสุด คือดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.30 ดานท่ีมีคาต่ําสุด คือ ดานท่ีพักอาศัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ภัทรพล (2554) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและดานท่ีอยูอาศัยอยูในระดับมากท่ีสุด 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตของนิสิตจําแนกตามขอมูลท่ัวไป  
เพศมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยคุณภาพ

ชีวิตดานสุขอนามัยมากกวาเพศหญิง กลาวคือ หอพักควรรณรงคใหนิสิตเพศหญิงไดใหความสนใจและใสใจใน
เรื่องสุขภาพอนามัย ไมวาจะเปนการเลือกรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู พักผอนใหเพียงพอ และการดูแล
สุขภาพเบ้ืองตนเมื่อเจ็บปวย  นอกจากน้ียังควรตองสงเสริมใหนิสิตไดแบงเวลาออกกําลังกายอยางนอย 3 ครั้ง
ตอสัปดาห และควรจัดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับนิสิต  

อายุมีผลคุณภาพชีวิตดานบริการท่ีไดรับจากหอพักอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยนิสิตที่มี
อายุ 18-20 ป มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานบริการท่ีไดรับจากหอพักมากกวานิสิตท่ีมีอายุ 21 ปข้ึนไป กลาวคือ
นิสิตท่ีมีชวงอายุ 21 ปข้ึนไป ซึ่งถือเปนชวงท่ีนิสิตใกลจะสําเร็จการศึกษาจึงไมคอยสนใจบริการท่ีไดรับจากหอพัก
มากนัก  หอพักควรเนนบริการท่ีจัดใหนิสิตกลุมน้ีเปนบริการขอมูลขาวสารดานแนะแนวอาชีพ ดานการฝกงาน 
ดานการศึกษาตอ หรือจะเปนบริการดานการใหคําปรึกษาในการประกอบอาชีพหรือการสมัครงาน  รวมถึง
บริการเสริมสรางทักษะ (เสริม) ท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ เชน การอบรมภาษา การอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนตน  
 สถานท่ีพักมีผลตอคุณภาพชีวิตดานการเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยนิสิตท่ีพักหอพักใน
มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานการเรียนมากกวานิสิตท่ีพักหอพักเครือขาย กลาวคือ มหาวิทยาลัยควร
ใหความสําคัญกับการคัดเลือกหอพักเอกชนท่ีสมัครเขารวมเปนหอพักเครือขาย โดยเนนเรื่องสิ่งสนับสนุนดาน
กายภาพ เชน สถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีทํากิจกรรม บริเวณท่ีจอดรถ รวมถึงควรมีพ่ีหอพักและอาจารยท่ี
ปรึกษาหอพักอยูประจําหอพักเครือขาย นอกจากน้ียังควรจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธระหวางนิสิตท่ีพักอาศัย
ในหอพักมหาวิทยาลัยและหอพักเครือขายเพ่ือสงเสริมการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนิสิตท่ีมีสถานท่ีพัก
แตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การทํากิจกรรมในเวลาวางของนิสิตหอพักพบวา นิสิตสวนใหญใชเวลาวางในการนอน พักผอน 
ดังน้ัน หอพักควรเพ่ิมระบบอินเทอรเน็ต wifi อยางท่ัวถึง เพ่ือใหนิสิตไดใชเวลาในการคนควาหาขอมูล รวมท้ัง
จัดใหมีอุปกรณกีฬาตางๆ บริการอยางเพียงพอ  ปรับปรุง/ซอมแซมสถานท่ีออกกําลังใหอยูในสภาพท่ีดีและ
พรอมใชงาน และเพ่ิมเกาอ้ีมาหินออนบริเวณหอพักเพ่ือเปนมุมพักผอนในเวลาวาง 
 2. หอพักยังไมมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน เพราะนิสิตใชเวลาสวนใหญอยูที่หอพัก 
การทบทวนบทเรียนจึงไมอาจจะดึงดูดใจและประสบความสําเร็จได ซึ่งจะสงผลตอการเรียนของนักศึกษา ดังน้ัน 
หอพักจึงควรจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน  ใชแนวคิดในการจัดระบบบริหารหอพักในลักษณะ
เปนศูนยศึกษาและอาศัย เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมสําหรับการเรียนรู และการใชชีวิตควบคูกันไป  
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 3. การรักษาความปลอดภัยท่ีนิสิตหอพักบางคนเห็นวายังไมรัดกุม ท้ังตัวของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
เองและแสงสวางในเวลากลางคืนท่ีไมเพียงพอ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนดานงบประมาณใหหอพักใน
ดานการรักษาความปลอดภัยเพ่ือติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีสุมเสี่ยง และติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนใหเอ้ือตอการใชชีวิตและเอ้ือตอการเรียนรูของนิสิตหอพักในทุกดาน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยและนิสิตท่ีพักอาศัย
ในหอพักเครือขาย 
 2. ควรศึกษาบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาหอพักและพ่ีหอพักท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตท่ีพัก
อาศัยในหอพัก 
 3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

 
สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชชีวิตประจําวัน ระดับคุณภาพชีวิต และเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตท่ีมีขอมูลท่ัวไปแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวา 1) การใชชีวิตประจําวันของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก  
พบวา การเลือกคบเพ่ือนสวนใหญจะเลือกคบเพ่ือนท่ีเรียนคณะเดียวกัน วิธีการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนสวนใหญ
จะพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหองสวนใหญจะมีความสนิทสนมกันมาก กิจกรรมท่ี
ทํากับเพ่ือนรวมหองพักสวนใหญ คือ ไปเท่ียว ดูหนัง กิจกรรมยามวางท่ีทํา คือ นอน/พักผอน ปญหาสวนตัวสวนใหญ
ท่ีมักประสบในชีวิตประจําวัน คือ การเรียน เมื่อประสบปญหาสวนใหญจะปรึกษาผูปกครอง 2) ระดับคุณภาพชีวิต
ของนิสิตท่ีพักอาศัยในหอพัก พบวา นิสิตมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74  
3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนิสิต พบวา เพศมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัย อายุมีผลตอกันคุณภาพชีวิต
ดานบริการท่ีไดรับจากหอพัก และสถานท่ีพักมีผลตอคุณภาพชีวิตดานการเรียน แตคณะท่ีศึกษาและจํานวน
สมาชิกในหองพักไมมีผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกดานไมแตกตางกัน  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตและเผยแพรจดหมายขาว
ประชากรและการพัฒนาดวยสื่อสิ่งพิมพ และเพ่ือศึกษาการคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาว
ประชากรและการพัฒนา และการเผยแพรผานระบบสื่อออนไลน โดยใชขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจาก
การผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ระหวาง พ.ศ. 2556-2560 จากใบเสร็จท่ีเรียกเก็บจาก
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และแบบตอบรับท่ีสงใหกับสมาชิกจดหมายขาวประชากร
และการพัฒนา ผลการศึกษาพบวา เมื่อเปลี่ยนรูปแบบสื่อสิ่งพิมพมาเปนสื่อออนไลน จากการคาดประมาณจะ
เห็นไดวา คาจัดพิมพจดหมายขาวเมื่อใชระบบออนไลนเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพคาดวาในป 2561 จะมีคาใชจาย
ในการจัดพิมพแบบฉบับพิมพสูง รอยละ 60.8  หากจัดทําระบบออนไลนจะมีคาจัดพิมพเพียง รอยละ 39.5  
ดังน้ันคาใชจายเพ่ือเผยแพรบทความในจดหมายขาวฯ เมื่อปรับมาใชระบบออนไลนคาใชจายในการจัดพิมพจะลดลง
เกือบครึ่งหน่ึงของคาใชจายในการจัดพิมพ หรือ  คนวัยทํางานสามารถเขาถึงสื่อออนไลนไดงายและสะดวกรวดเร็ว  
และผลการวิจัยน้ียังสามารถมองเห็นแนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตและเผยแพร แตอยางไรก็ตามการเขาถึงสื่อ
ของผูสูงอายุก็ยังสะดวกกับการรับเปนสิ่งพิมพ 
คําสําคัญ: แนวโนมคาใชจาย การคาดประมาณคาใชจาย สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน 
 

Abstract 
 This study is aimed to explore the trend of cost of Population and Development 
Newsletter production and distribution by publishing method and estimate the cost of the 
newsletter production and distribution by online method. Data used in this study were the 
actual costs for producing and distributing the newsletter in 2013-2017. These data were 
gathered from all relevant receipts. Besides the cost, reply forms responded by newsletter 
members were also used for the study. The significant findings from the analysis revealed that, 
by replacing publishing media with online media, the cost in 2018 for publishing media 
production would reach 60.8 percent, much higher than the cost of online media production at 
39.5 percent. The online media production could decrese the cost about 50 percent of 
publishing media production. Working-age people could access online media conveniently 
while older individuals still satisfied with the publishing type. Overall, obtaine result could be 
used to forecast the trend of cost of production and distribution. 
Keywords: trend of cost, estimated cost, publishing media, online media 
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บทนํา 

จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา เปนสื่อสิ่งพิมพของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ
มีพันธกิจในการผลิตและเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตรแกสาธารณชน โดยใชสื่อ
ทุกแขนงอยางทันสมัยและในเวลาท่ีเหมาะสม จดหมายขาวฯ เปนสวนหน่ึงของพันธกิจของสถาบันฯ ท่ีทําการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานประชากรและสังคม มีระยะการออกเปนราย 2 เดือน ปละ 6 ฉบับ ประชากรและการพัฒนา
ไดเริ่มจัดพิมพฉบับแรกเมื่อ ตุลาคม 2523 การผลิตจดหมายขาวฯ ไดจัดทําเปนเอกสารสิ่งพิมพและจัดสงทาง
ไปรษณียมาตลอด จนปจจุบันมีสมาชิกถึง 11,178 คน ซึ่งมีคาใชจายในแตละฉบับท่ีคอนขางสูงมาก 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนรูปแบบการสื่อสารขอมูลท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารเขามาเก่ียวของ ในรูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลาย ความนิยมในการใชงานอินเทอรเน็ตและโทรศัพท
สมารตโฟน และอุปกรณพกพา เชน แท็บเล็ต สงผลใหมีการใชงานสื่อสังคมออนไลนเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  ทําให
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกร หรือกลุมบุคคลนําสื่อสังคมออนไลนมาใชประโยชนในการติดตอสื่อสาร 
การเผยแพรประชาสัมพันธ   

การศึกษาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2560) จากการสํารวจมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน 
พบวา ประชากรไทย อายุ 6 ปข้ึนไป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนในทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมวัยรุนท่ีมี
อายุระหวาง 15-24 ป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงกวากลุมอ่ืน จากรอยละ 58.4 ในป 2556 เปนรอยละ 
89.8 ในป 2560 และคาดวาการใชอินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุนน้ีจะมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 

ปจจุบันการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อออนไลนมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังน้ันจดหมายขาวประชากร
และการพัฒนาจึงไดเริ่มนําระบบสื่อออนไลนเขามาใช เมื่อป 2556 โดยการจัดสงขอมูลขาวสารดานประชากรและ
สังคมใหกับสมาชิกโดยการสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email) ควบคูไปกับทางไปรษณีย  และยังเผยแพร
ผานทางเฟซบุก (Facebook) อนาคตก็จะเพ่ิมชองทางออนไลนในรูปแบบอ่ืน ๆ สําหรับการเผยแพรขอมูลตอไป 

สื่อสังคมออนไลนมีการนําเสนอขาวสารหลายรูปแบบไดแก เว็บไซต (Website) ไลน (Line) เฟซบุก 
(Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email)  ซึ่งสื่อออนไลนท่ีเปนทางเลือกของการสื่อสาร
ขอมูลในรูปแบบท่ีมีการนําเทคโนโลยีมามีสวนเก่ียวของในการจัดสงขอมูลใหกับสมาชิก ซึ่งรูปแบบการสื่อสาร
ขอมูลท่ีมีความหลากหลาย และเปนการชวยลดคาใชจายในการจัดสงทางไปรษณียและเปนสื่อท่ีมีความนิยมใน
ทุกกลุมอายุ การเขาถึงจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไดงาย รวมท้ังการนําเสนอรูปแบบท่ีสวยงาม
นาติดตาม และสามารถแบงปนสื่อทางออนไลนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 การผลิตจดหมายขาวฯเปนสิ่งพิมพ ทําใหมีคาใชจายสูง ปจจุบันคนนิยมใชสื่อออนไลนมากข้ึน หากนํา
สื่อออนไลนมาแทนการเผยแพรเอกสารท่ีเปนสิ่งพิมพ จะลดคาใชจายไดเทาใด การศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอ
การวางแผนดานงบประมาณเพ่ือลดคาใชจายเปนอยางมาก 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาแนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาดวย
สื่อสิ่งพิมพ  

2. เพ่ือศึกษาการคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา และการเผยแพร
ผานระบบสื่อออนไลน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเพ่ือคาดประมาณคาใชจายเมื่อปรับการนําเสนอจดหมายขาวจากสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อออนไลน 
ใชขอมูลคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการผลิตจดหมายขาวฯ ระหวาง พ.ศ. 2556–2560 จากใบเสร็จท่ีเรียกเก็บคา
จัดพิมพและคาจัดสงทางไปรษณีย จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากน้ีงานวิจัย
ใชความคิดเห็นท่ีไดจากแบบตอบรับจดหมายขาวฯ ท่ีสงใหกับสมาชิกจํานวน 10,500 ราย และตอบกลับมา
จํานวน 367 ราย เพ่ือเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาจดหมายขาวฯ  งานวิจัยน้ีใชเทคนิคการวิเคราะหเชิง
ปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา 
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การใชส่ือออนไลนลดคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ “ประชากรและการพัฒนา” 

ความสําคัญของสื่อสิ่งพิมพในสังคมไทย 
สื่อออนไลน (Online Media) มีบทบาทกับสังคมปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได ขอมูลขาวสารบนสื่อ

ออนไลนซึ่งมีอยูมากมายน้ี มีท้ังขอมูลจริง ขาวลือ  และ ขาวลวง เน่ืองจากผูใชอินเทอรเน็ตสามารถทําหนาท่ีได
ท้ังผูสงสารและผูรับสาร โดยมีสื่อใหม (New Media) อาทิ เฟซบุก ทวิตเตอร ไลน ยูทูป เขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมความสะดวกในการติดตอสื่อสารแลว ยังมีบทบาทในการกําหนดประเด็นตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดังน้ัน สื่อออนไลน จึงมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพขอมูลขาวสารของผูคน
ในยุคปจจุบัน ขณะท่ีสื่อสิ่งพิมพดั้งเดิม หรือสื่อกระแสหลัก ก็ใหความสําคัญกับการผลิตขาวออนไลนมากข้ึน 
และลดปริมาณการผลิตสิ่งพิมพตามความตองการท่ีลดลงเชนกัน นอกจากน้ี สื่อประเภททีวี ก็มีการปรับตัวให
เขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปดวยการผลิตขอมูลเพ่ือเผยแพรผานชองทางออนไลน ซึ่งเปนการเพ่ิมทางเลือกใน
การชมขอมูลยอนหลังในรูปแบบคลิปวิดีโอ รวมถึงการพัฒนาไปสูระบบทีวีดิจิทัล 

อาจารยธาม เช้ือสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ผูเช่ียวชาญดานสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) กลาวถึง สื่อออนไลนกับบทบาทในการกําหนดประเด็นทางสังคมวา สื่อออนไลน
สามารถแบงปนขาวสารกันไดงาย โดยมี 8 ช. เขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน คือ ชม ติดตามขอมูลผาน
สื่อออนไลนมากข้ึน ท้ัง ดู ฟง อาน และ เขียน  เชื่อม มีการเช่ือมโยงกับสังคมมากข้ึน ท้ัง บุคคลท่ีเรารูจัก ดารา 
นักการเมือง หรือ บุคคลท่ีเปนท่ีรูจักของสังคม  แชร แบงปนขอมูล ความรู ประสบการณ ไปสูเพ่ือนและสังคม
มากข้ึน  ใช มีการใชสื่อและอุปกรณการสื่อสาร เปนกิจวัตรประจําวันจนแทบจะขาดไมได ท้ัง สมารตโฟน 
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต โนตบุก กลองดิจิทัล  ชอบ สามารถแสดงอารมณความรูสึกผานสื่อออนไลนมากข้ึน ไมวา
จะเปนการแสดงความรัก ชอบ โกรธ อคติ  ชวย เปนชองทางในการใหความชวยเหลือ และสงตอสิ่งดีๆ ใหกัน
ไดมากข้ึน  เชื่อม เปนการเช่ือมตอกลุมลัทธิของผูคนตางๆ ไดมากข้ึน และ ชีพ มีการใชสื่อออนไลนเปนประจํา 
จนมีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจําวัน (สุดทีวัล, 2558) 

สิ่งพิมพมีบทบาทตอสังคมในหลายๆ ดานท้ังการใหขอมูลขาวสาร การโฆษณา และการสะทอน
ปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ปจจุบันสังคมไดเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร ระบบ
อินเทอรเน็ต รวมท้ังพฤติกรรมท่ีนิยมอานสิ่งพิมพนอยลง โดยเฉพาะคนรุนใหม  ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจ
ไมสงผลกระทบจนถึงข้ันท่ีสิ่งพิมพในรูปแบบฉบับพิมพจะหายไปท้ังหมด แตจะเหลือเพียงผูอานท่ีเปนกลุมเล็ก ๆ 
เทาน้ัน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ หรืออาจกลาวไดวา สิ่งพิมพแบบฉบับพิมพจะถูกบริโภคโดยคนรุนเกา ขณะท่ี
สิ่งพิมพออนไลนจะถูกใชงานโดยคนรุนใหม (สุชาติ, 2558) 
แนวโนมการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน 
 สังคมสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  คนในสังคมมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เกือบทุกอาชีพ ทุกชวงอายุ มีความตองการสารสนเทศอยูตลอดเวลาไมวาทางตรงหรือทางออม รัฐบาลก็ยังมี
โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สําหรับใชบริหารประเทศ ซึ่งไดรับประโยชนจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
คือ 1) เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 2) เพ่ิมคุณภาพในการบริการใหความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3) สรางความโปรงใส 4) ลดตนทุนการดําเนินงานและการใหบริการ 5) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
ดังน้ันสังคมสารสนเทศจึงควรเตรียมความพรอมในการปรับตัวเพ่ือใหสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการศึกษาหาความรู การประกอบ
ธุรกิจ การบริหารจัดการ การพักผอนและความบันเทิง (Bearkak,2013) 
 สื่อออนไลน ท่ีไดรับความนิยมและไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน 3 อันดับ ไดแก ยูทูป เฟซบุก 
และ ไลน ท่ีมีผูใชคิดเปนรอยละ 97.3 , 94.8 และ 94.6  ยูทูปเปนสื่อออนไลนท่ีกลุม Gen Y และ Gen Z นิยม
ใชกันมากท่ีสุด ไลนเปนแอปพลิเคชันท่ีกลุม Baby Boomer และ Gen x นิยมใชในการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด 
สวน เฟซบุกเปนสื่อสังคมออนไลนท่ีมีปริมาณการใชงานบอยท่ีสุดเปนอันดับ 1 จะเห็นไดวากระแสความนิยม
ของคนปจจุบัน ไดปรับเปลี่ยนเขาสูยุคดิจิทัลจริงๆ แลว (ETDA,2016)  
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อออนไลน 
 นิตยสารสิ่งพิมพหลายเลมเริ่มทยอยปดตัวลงตั้งแตป 2558 สิ่งพิมพ เชน นิตยสารพลอยแกมเพชร, 
สกุลไทย, Image, นิตยสารการตูน C-Kids, Oops!, VIVA Friday ลาสุดในป 2560 เนช่ันสุดสัปดาห, แมรี แคลร 
(Marie Claire), เมนสเฮลต (Men’s Health), Giraffe Magazine ครัว, Go Genius, Filmax, Madame 
Figaro, ขวัญเรือน, ดิฉัน และ คูสรางคูสม เน่ืองจากผูอานนิยมรับขอมูลผานสื่อระบบดิจิทัลมากข้ึน จึงทําใหไม
สามารถแบกรับตนทุนการผลิตได (Thaipublica,2017) 
 สื่อท่ีเกิดข้ึนใหมบนสื่อออนไลนและไดรับความนิยม ไดแก the Matter มียอดสมาชิกในแฟนเพจ 
644,220, the standard มียอดสมาชิกในแฟนเพจ  405,497 สวน the cloud มียอดสมาชิกในแฟนเพจ 
136,004 นิตยสารบนสื่อออนไลนสวนใหญจะเผยแพรไปหลาย ๆ ชองทางพรอมๆ กัน ไมวาจะทาง อินสตาแกรม 
ทวิตเตอร เฟซบุก ยูทูป ไลน และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ไดเริ่มเผยแพร
บทความบนเฟซบุกเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2560 มียอดแฟนเพจในขณะน้ี 184 คน (the Matter, the 
Standard, the Cloud, จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ขอมูล ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561)    

จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ไดเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับประชากรและสังคม 
ผูสูงอายุ ครอบครัว ประชากรตางแดน สถิตินารู กิจกรรมของสถาบันวิจัยประชากร เรื่องอ่ืนๆท่ีนาสนใจ 
ปจจุบันจดหมายขาวประชากรและการพัฒนากําลังเผชิญสถานการณ ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจาก
ทางจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไมไดเก็บคาใชจายใดๆ จากสมาชิก จึงทําใหประสบปญหาเรื่องตนทุน
การผลิต เชนเดียวกับวารสารอ่ืนๆ ดังน้ันวารสารประชากรและการพัฒนาจึงนําวิธีการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ
มาปรับและประยุกตใชเพ่ือความอยูรอด และเปนการลดตนทุนในการผลิต     

การปรับเปลี่ยนกลยุทธของธุรกิจสิ่งพิมพเพ่ือความอยูรอด (สุดารัตน, 2556) ดังน้ี 
 1. การขยายไปสูหนังสือพิมพฉบับดิจิทัล การเคลื่อนตัวจากหนังสือพิมพไปสูสื่อออนไลนสามารถลด
ตนทุนบางสวนได โดยเฉพาะทางดานการเงินและการลงทุน (Picard, 2011)  ยังไดเปรียบเทียบตนทุนในการผลิต
หนังสือพิมพแบบสิ่งพิมพและแบบออนไลนใหเห็นวา จํานวนยอดจําหนายท่ีเทากัน ผลตอบแทนของการขาย
ของสิ่งพิมพอยูท่ีรอยละ 12.6 ในขณะท่ีฉบับออนไลนอยูท่ีรอยละ 39.0  

2. หนังสือพิมพตามสั่ง (The tailored newspaper) เทคโนโลยีปจจุบันสามารถทําใหแนวคิดท่ีจะทํา
หนังสือพิมพ สวนใหญเปนดิจิทัล ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการขาวท่ีมีลักษณะเฉพาะของปจเจกบุคคลได 
โดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสงตรงถึงลูกคาไดทันที ซึ่งนักอนาคตศาสตรเช่ือวาจะทําใหลูกคายินดีจายเงิน
สําหรับขาวออนไลน (Conhaim,2006) 
 3. การขยายไปยังธุรกิจสื่ออ่ืนนอกจากหนังสือพิมพดิจิทัล  ถาไมนับกลุมสื่อขนาดใหญท่ีมีหนังสือพิมพ 
สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ การปรับรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาจากสิ่งพิมพไปยังดิจิทัลเหมือนเปนสิ่งจําเปน
สําหรับองคกรธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ เปนการกาวท่ีจะนําพาองคกรขยับไปสูยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence) 
ธุรกิจหนังสือพิมพจํานวนหน่ึงขยายฐานไปยังสื่ออ่ืนๆ ซึ่งอาจไมใชเรื่องของการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูรับสารเพียง
อยางเดียว แตเปนความจําเปนในการดํารงธุรกิจท่ีใชประโยชนจากการมีเน้ือหาซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักขององคกร 
เชน a Verdad Multimedia ในเครือ Vocento (Spain) ซึ่งมีท้ังหนังสือพิมพฉบับพิมพ ฉบับดิจิทัล สถานีวิทยุ
ทองถ่ิน สถานีโทรทัศน และตัวแทนโฆษณาหรือเครือเนช่ัน โพสต และมติชนในประเทศไทยท่ีมีท้ังหนังสือพิมพ
ฉบับพิมพ ฉบับดิจิทัล และโทรทัศน 
 4. การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) การจับมือกันของธุรกิจท่ีเก้ือกูลเปนกลยทุธหน่ึงท่ีนาสนใจ
เพ่ือขยายกรอบหรือสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ เชนในป 2008 Yahoo Inc. รวมกับหนังสือพิมพกวา 800 ฉบับ 
ภายใต Newspaper Consortium ในอเมริกา เปดแพลตฟอรม (Platform) ท่ีทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
เน้ือหา รวมขายโฆษณาท้ังในเว็บไซตของยาฮแูละเว็บไซตของบรษัิทหนังสอืพิมพ เปนการสรางระบบคนหาขอมูล
หนังสือพิมพไดสะดวกมากข้ึน จากการศึกษาองคกรหนังสือพิมพไทยยังพบวา องคกรมีความพยายามในการดึง
ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชอยางเต็มท่ี เชน ใชเครื่องจักรท่ีมีอยูรับจางผลิตสิ่งพิมพ ผลิตสิ่งพิมพตามสั่ง เปนตน ธุรกิจ
หนังสอืพิมพหันมาสนใจตลาดมีความพยายามในการศึกษาความตองการของลูกคาขยายฐานลูกคา ดวยการใชกลยุทธ
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การใชส่ือออนไลนลดคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ “ประชากรและการพัฒนา” 

การบริหารความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไดแก ผูอาน คูคา ผูสนับสนุนทางการเงินดวยการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การจัดฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ และการรับจัดกิจกรรมพิเศษ  

การบริหารสื่อสิ่งพิมพควรผลักดันใหเกิดผลการดําเนินงานในลักษณะ ท่ีมุงหมายใหบรรลุประสิทธิผล 
และการมุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ คือ 1) การบริหารจัดการสิง่พิมพเพ่ือมุงหมายปฏิบัติการไปเพ่ือความชัดเจน 
และสามารถดําเนินการไดโดยไมต่ํากวาศักยภาพท่ีมีอยู เพ่ือตรวจสอบผลลัพธวาเกิดความสัมฤทธิผลหรือไม
เพียงใด การบรรลุประสิทธิผลก็คือ การไดประโยชนสมความมุงหมายของการคาดหวังในผลลัพธ 2) การบริหาร
จัดการสิ่งพิมพเพ่ือมุงหมายใหบรรลุประสิทธิภาพ เปนการดําเนินงานสื่อสิ่งพิมพที่จะตองหามาตรการใน
การดําเนินงานท่ีประหยัดท่ีสุด โดยยังคงประสิทธิผลหรือประโยชนตามเดิม ดวยการลดตนทุนหรือคาใชจาย
เก่ียวกับการใชทรัพยากรการบริหารจัดการใหนอยลง (พรสิทธ์ิ, 2557) 
  

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชสถิติเชิงพรรณนา ทําใหเห็นคาใชจายในการผลิต
จดหมายขาวฯ แตละฉบับและแนวโนมคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ผลการศึกษาจะนําไปสูการวิเคราะห
แผนการลดคาใชจายในการผลิตเมื่อใชสื่อออนไลน 
คาใชจายในการผลิตจดหมายขาว 
 คาใชจายในการเผยแพรจดหมายขาวฯ ระหวาง พ.ศ. 2556-2560 ประกอบดวยคาจัดพิมพ คาไปรษณีย 
คาใชจายในจัดพิมพจดหมายขาวฯ ป 2556 ประมาณรอยละ 66.3 อัตราสวนคาจัดพิมพตอคาไปรษณียเปน
ประมาณ 2 เทา คาใชจายเฉลี่ยตอเลมตอสมาชิกระหวาง พ.ศ. 2556-2560 มีแนวโนมสูงข้ึน (ภาพท่ี 1) อัตราคาพิมพ
และคาไปรษณียท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สงผลใหคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ ตอฉบับเพ่ิมจาก 47 บาท
ในป  2556 เปนประมาณเลมละ 60 บาทในป 2560 นอกจากน้ีการผลิตจดหมายขาวยังมีคาบริหารจัดการใน
การทํารูปเลมซึ่งเปนคาใชจายคงท่ี ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก คิดเปนประมาณรอยละ 12 เชน คาบรรณาธิการ 
คาจัดรูปเลม คาดูแลเว็บไซต คาใชจายในการจัดประชุม ดังแสดงในตารางท่ี 1 การจัดเตรียมเน้ือหาและ
บทความในจดหมายขาวฯไมเสียคาใชจาย เน่ืองจากอาจารย นักวิจัย และเจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม อาสาเปนบรรณาธิการ และผูเขียนประจําคอลัมน 
 

 
ภาพท่ี 1 คาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวฯ ราคาตอเลมตอสมาชิก ระหวาง พ.ศ. 2556-2560 
 
ตารางท่ี 1 รอยละของคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ ระหวาง พ.ศ. 2556-2560 

ป 
คาจัดพิมพ 
(รอยละ) 

คาไปรษณีย 
(รอยละ) 

คาบริหารจดัการ 
(รอยละ) 

รวมคาใชจายในการผลติ
จดหมายขาวฯ(รอยละ) 

จํานวนสมาชิก 
(คน/องคกร) 

คาใชจายในการผลิต
ตอสมาชิก (บาท) 

2556 66.3 33.7 - 100.0 11,341 47.07 
2557 67.3 32.7 - 100.0 11,311 46.44 
2558 57.1 30.8 12.1 100.0 11,226 57.47 
2559 57.9 30.2 11.9 100.0 11,227 59.06 
2560 58.4 29.8 11.8 100.0 11,178 60.12 

47.07 46.44 

57.47 59.06 60.12 

0

25

50

75

2556 2557 2558 2559 2560

บา
ท 

คาใชจายในการผลิต Linear (คาใชจายในการผลิต) 

92  
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 88 - 96  จีรวรรณ  หงษทอง และ กฤติญา สําอางกิจ 

แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา 
 กองบรรณาธิการจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไดประชุมปรึกษาหารือเรื่องแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา โดยการใชเทคโนโลยี และสื่อ
ออนไลนในการเผยแพรบทความในจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ในการน้ีแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการเผยแพรจดหมายขาวฯ แบงออกเปน 2 สวนคือ 1) การลดคาใชจายในการสง
ไปรษณีย และลดคาใชจายในการผลิต โดยการลดจํานวนสมาชิกแบบรับทางไปรษณีย  2) การพัฒนาระบบ
ออนไลนเพ่ือเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา มีการเพ่ิมเน้ือหาสาระท่ีนาสนใจและทํารูปแบบ
เว็บไซตใหนาติดตาม สามารถดูไดจากการเขาชมเว็บไซตและการอานบทความออนไลน 
การลดจํานวนสมาชกิทางไปรษณีย 
 การยกเลิกสมาชิกดําเนินการโดยกองบรรณาธิการ โดยการคัดสมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามวาไมรับ
สื่อสิ่งพิมพโดยสมัครใจ และสมาชิกท่ีไมไดรับเอกสาร ซึ่งมเีกณฑการพิจารณา ดังตอไปน้ี 

1. การยกเลิกสมาชิกออกจากระบบ กรณีการตีกลับของจดหมายขาวฯ ในกรณี  
1.1) จาหนาไมชัดเจน  
1.2) ไมมีท่ีอยูตามจาหนา  
1.3) ไมยอมรับ  
1.4) ไมมีผูรับตามจาหนา  
1.5) ไมมารับภายในกําหนด  
1.6) ไมมีจาหนาหรือจาหนาสูญหาย  
1.7) ยายไมทราบท่ีอยูใหม  

 กรณีท่ีไปรษณียใหเหตุผลกลับมา ทางฝายสมาชิกจะบันทึกหมายเหตุของการตีกลับ ถาจดหมายตีกลับ
ครบ จํานวน 3 ครั้ง ทางฝายสมาชิกจะทําการคัดรายช่ือสมาชิกออกจากการเปนสมาชิก 
 2. การยกเลิกสมาชิกออกจากระบบ กรณีสมาชิกขอยกเลิก หรือไมประสงคจะรับจดหมายขาวฯ อีก
ตอไป คือ 

2.1) โทรศัพทมาแจงขอยกเลิก   
2.2) เขียนจดหมายมาแจงยกเลิก  

 3. การยกเลิกสมาชิกออกจากระบบ กรณีกองบรรณาธิการพิจารณาตัดออกจากการเปนสมาชิก คือ  
3.1) ประกาศผานทางจดหมายขาวฯ ใหสมาชิกยืนยันการเปนสมาชิก  
3.2) กองบรรณาธิการรวมกันพิจารณายกเลิกสมาชิกท่ีใชท่ีอยูเปนหนวยงาน เพ่ือลดการสงซ้ําซอน 

เน่ืองจากทางจดหมายขาวฯไดจัดสงใหหนวยงานตางๆ ดวยเชนกัน  
 ในป 2561 หลังจากวิเคราะหดวยเกณฑขางตน ทางกองบรรณาธิการไดคัดรายช่ือสมาชิกทาง
ไปรษณียเหลือ 3,971 รายช่ือ และจัดพิมพจดหมายขาวฯ แบบฉบับพิมพ จํานวน 5,000 เลม เพ่ือสงใหกับ
สมาชิกท่ียังตองการแบบฉบับพิมพ และสวนท่ีเหลือสําหรับแจกใหกับผูท่ีสนใจ และมีสมาชิกทางออนไลน 
16,796 คน  
การเพ่ิมจาํนวนสมาชิกออนไลน 
 การเพ่ิมจํานวนสมาชิกแบบสื่อออนไลน โดยเผยแพรผานทางจดหมายขาวฯ นอกจากน้ีคณะทํางาน
จดหมายขาวฯ ประชาสัมพันธเพ่ือใหผูอานสมัครเปนสมาชิกออนไลนเพ่ิมมากข้ึนโดยการรับสมัครสมาชิกใหม
จากการจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการตางๆ และแนะนําใหกับผูท่ีเขาอบรมระยะสั้น และเชิญชวนผูท่ี
เดินเขามาขอรับเอกสารเผยแพรของสถาบันฯ โดยใหผูท่ีสนใจกรอกอีเมล เพ่ือสมัครสมาชิกออนไลน รวมท้ังทํา
หนังสือประชาสัมพันธไปตามหนวยงานตางๆ ทําใหมีจํานวนสมาชิกออนไลนเพ่ิมมากข้ึนเปน 16,919 คน 
แสดงไวดังภาพท่ี 2 จํานวนสมาชิกจดหมายขาวฯ แบบรับเปนสื่อสิ่งพิมพท่ีจํานวนลดลงเล็กนอย ระหวาง พ.ศ. 
2556–2561  
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ภาพท่ี 2 จํานวนสมาชิกจดหมายขาวฯ แบบรับเปนสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลนระหวาง พ.ศ. 2556–2561 
 
การคาดประมาณคาใชจายเพ่ือการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา 

 การคาดประมาณคาใชจายในเพ่ือการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาแบบสื่อสิ่งพิมพในป 
2561 หากไมไดนําระบบออนไลนมาใชเพ่ือเผยแพรจดหมายขาวฯ จะมีสัดสวนคาใชจาย คาจัดพิมพ รอยละ 
60.8 คาไปรษณีย รอยละ 31.0 และคาบริหารจัดการ รอยละ 8.2 (ตารางท่ี 2) ในการคาดประมาณป 2561 
เปนการคาดประมาณท่ีคาใชจายในการผลิตยังไมสิ้นสุดป ดังนั้นจึงนําคาใชจายของฉบับที่มีการเรียกเก็บ
คาจัดพิมพและคาไปรษณียไปแลว 1 ฉบับ มาคํานวณใหครบปคือ 6 ฉบับ สวนคาบริหารจัดการคํานวณมาจาก
ป 2560 ดังน้ันคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ จึงมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปโดยเฉพาะป 2561 จะเห็นไดวา
คาใชจายในการผลิตจดหมายขาวฯ จะมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนมาก เน่ืองจากมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนถึง 20,890 
คน หากไมไดนําระบบออนไลนมาใชเพ่ือการเผยแพรจดหมายขาวฯ  

ในการคาดประมาณคาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาเมื่อใชสื่อออนไลนผาน
เว็บไซตเดอะประชากร พบวาการคาดประมาณคาจัดพิมพลดเหลือ รอยละ 39.5 ของคาจัดพิมพแบบฉบับพิมพ  
เมื่อใชสื่อออนไลนผานเว็บไซตเดอะประชากร (The Prachakorn) การสงอีเมล และเผยแพรแบบฉบับพิมพ ซึ่ง
คาดวาจะมีคาใชจาย (ตารางท่ี 3) รอยละคาจัดพิมพจดหมายขาวของคาใชจายท้ังหมดในป 2561 จําแนกตาม
สื่อสิ่งพิมพและออนไลน โดยเปรียบเทียบคาใชจายในการจัดพิมพจดหมายขาวท่ีคิดเปนรอยละของคาจัดพิมพป 
2561 เมื่อเปรียบเทียบเปนอัตราสวนคาดประมาณคาใชจายเมื่อผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาแบบ
สื่อสิ่งพิมพ ตอคาดประมาณคาใชจายเมื่อใชระบบออนไลน ในป 2561 เทากับ 1 : 0.4 หรือ ระบบออนไลนจะมี
คาใชจายเพียงรอยละ 40 ของคาใชจายแบบสื่อสิ่งพิมพ (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 2 การคาดประมาณคาใชจายเพ่ือผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาแบบสื่อสิ่งพิมพในป 2561 

 รายการคาดประมาณ รอยละของสัดสวนคาใชจาย 
คาจัดพิมพ 60.8 
คาไปรษณีย 31.0 
คาบริหารจัดการ (คาใชจายในการประชุม คาบรรณาธิการ คาจัดรูปเลม คาดูแลเว็บไซต) 8.2 

รวม 100.0 
หมายเหตุ: บทความนี้ดําเนินการระหวางป 2561 จึงคาดประมาณคาใชจายเม่ือยังไมสิ้นสุดป 

 
ตารางท่ี 3 การคาดประมาณคาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาเมื่อใชสื่อออนไลน

ผานเว็บไซตเดอะประชากร 
รายการ รอยละของออนไลน 

คาจัดพิมพ 39.5 
คาสงไปรษณีย 31.3 
คาบริหารจัดการ (คาใชจายในการประชมุ,คาบรรณาธกิาร, คาจัดรูปเลม) 20.9 
คาดูแลเว็บ  3.2 
คาเชาโดเมนและเซิรฟเวอร 0.4 
คาจางพนกังานพัฒนาระบบ 3.9 
คาประชาสัมพันธผานระบบ 0.8 

รวม 100.0 

 11,341   11,311   11,226   11,227   11,178  

 3,971  
 1,671  

 3,436  

 16,098   16,892   16,796   16,919  
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จํานวนสมาชิกทางไปรษณีย จํานวนสมาชิกออนไลน 
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ตารางท่ี 4 รอยละคาจัดพิมพจดหมายขาวของคาใชจายท้ังหมดในป 2561 จําแนกตามสื่อสิ่งพิมพและออนไลน
และอัตราสวนคาดประมาณคาใชจายเมื่อผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาแบบสื่อสิ่งพิมพ
ตอการคาดประมาณคาใชจายเมื่อใชระบบออนไลน ของป 2561 

 รายการ สิ่งพิมพ ออนไลน 
รอยละ 60.8 39.5 
อัตรสวนคาดประมาณ 1 0.4 

 
จากการคาดประมาณขางตนจะเห็นไดวา คาจัดพิมพจดหมายขาวเมื่อใชระบบออนไลนเปรียบเทียบกับ

สื่อสิ่งพิมพคาดวาในป 2561 จะมีคาใชจายในการจัดพิมพแบบฉบับพิมพสูง รอยละ 60.8  ถาจัดทําระบบ
ออนไลนจะมีคาจัดพิมพเพียง รอยละ 39.5  หรือ ระบบออนไลนจะมีคาใชจาย เพียงรอยละ 40 ของคาใชจาย
แบบสื่อสิ่งพิมพ  ดังน้ัน คาใชจายเพ่ือเผยแพรบทความในจดหมายขาวฯ เมื่อปรับมาใชระบบออนไลน คาใชจาย
ในการผลิตจะลดลงเกือบครึ่งหน่ึงของคาใชจายในการจัดพิมพ  

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอคนพบดังตอไปน้ี 1) จากการศึกษาแนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาว
ประชากรและการพัฒนา พบวา คาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวฯ ในป 2556 -2560 มีแนวโนมสูงข้ึน  จาก
ฉบับละ 47 บาท เปนฉบับละประมาณ 60 บาทในป 2560 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ นิตยสารสิ่งพิมพหลายเลม
ท่ีปดตัวลงตั้งแตป 2558 เชน นิตยสารพลอยแกมเพชร สกุลไทย Image นิตยสารการตูน C-Kids Oops! VIVA 
Friday เนช่ันสุดสัปดาห, แมรี แคลร (Marie Claire), เมนสเฮลต (Men’s Health), Giraffe Magazine ครัว, Go 
Genius, Filmax, Madame Figaro, ขวัญเรือน, ดิฉัน และ คูสรางคูสม เน่ืองจากผูอานนิยมรับขอมูลผานสื่อ
ระบบดิจิทัลมากข้ึน จึงทําใหไมสามารถแบกรับตนทุนการผลิตได (Thaipublica, 2017)    

2)  การคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา และการเผยแพรผาน
สื่อออนไลน พบวา เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบสื่อสิ่งพิมพมาเปนสื่อออนไลน ทําใหคาใชจายในการผลิตลดลง   
เปนไปในทิศทางเดียวกับสุดารัตน (2556) การขยายไปสูหนังสือพิมพฉบับดิจิทัล การเคลื่อนตัวจากหนังสือพิมพ
ไปสูสื่อออนไลนสามารถลดตนทุนบางสวนได โดยเฉพาะทางดานการเงินและการลงทุน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Picard (2011) ท่ีไดเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตหนังสือพิมพแบบสิ่งพิมพและแบบออนไลนใหเห็นวา จํานวน
ยอดจําหนายท่ีเทากัน ผลตอบแทนของการขายของสิ่งพิมพอยูท่ีรอยละ 12.6 ในขณะท่ีฉบับออนไลนอยูท่ีรอยละ 
39.0 และสอดคลองกับพรสิทธ์ิ (2557) ท่ีกลาวไววา การบริหารสื่อสิ่งพิมพควรผลักดันใหเกิดผลการดําเนินงานใน
ลักษณะท่ีมุงหมายใหบรรลปุระสทิธิผล และการมุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  คือ การบริหารจัดการสิ่งพิมพเพ่ือมุงหมาย
ใหบรรลุประสิทธิภาพ เปนการดําเนินงานสื่อสิ่งพิมพท่ีจะตองหามาตรการในการดําเนินงานท่ีประหยัดท่ีสุด โดย
ยังคงประสิทธิผลหรือประโยชนตามเดิม ดวยการลดตนทุนหรือคาใชจายเก่ียวกับการใชทรัพยากรการบริหาร
จัดการใหนอยลง 
ประสิทธิภาพท่ีคาดหวังเมื่อใชสื่อออนไลน  

จดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไดเผยแพรบทความดานการวิจัยบนเฟซบุกเชนกัน จากการทบทวน
วรรณกรรมของ Smith (2018) พบวา เฟซบุกเปนชองทางท่ีไดเปดกวางใหกับคนทุกเพศท่ีมีอายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป 
และตองมีอีเมลท่ีถูกตอง จึงจะสามารถเขามาใชงานบนเฟซบุก  ไมวาจะโพสต จะแชร โดยไมมีขีดจํากัด จากการใช
เฟซบุก จะเห็นสถิติไดจากการใช ท่ีมีผูใชงานประจํามากถึง 1.37 พันลานคนตอวัน ผูใชเฟซบุก เขาถึงโดยใชมือถือ 
รอยละ 47 และรอยละ 83 พอแมเปนเพ่ือนกับลูกๆ การเพ่ิมผูใชงานใหมวันละ 500,000 ราย  ประชากรท่ัวโลก
ออนไลนโดยใชเฟซบุกรอยละ 38.6 จํานวนเฉลี่ยของเพ่ือน 388 คน และคากลางของเพ่ือนอยูท่ี 200 คน หาก
ผูอานคนหน่ึงแชรบทความบน  timeline จะทําใหมีผูเห็นบทความเดียวกันน้ีจํานวนมากข้ึน  ดังน้ันจะเปนการสราง
โอกาสในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานประชากรและสังคมอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย พบวา แนวโนมคาใชจายเพ่ือการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา มีแนวโนม
ท่ีสูงข้ึน เมื่อมีการคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา โดยการเปลี่ยนรูปแบบ
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การเผยแพรมาเปนแบบสื่อออนไลน ทําใหคาใชจายในการผลิตลดลง ซึ่งจากการคาดประมาณน้ีจะสามารถนําไป
พัฒนาจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาในอนาคต ดังน้ี 
 1. ผูอานวัยทํางานท่ีนิยมใชสื่อออนไลนในอนาคตจะเปนผูสูงอายุท่ีคุนชินกับการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร ดังนั้นในอนาคตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาอาจจะมีเพียงเว็บไซต
และสื่อออนไลนเทาน้ัน  

 2. คณะกรรมการควรติดตามสมาชิกท่ีรับสื่อสิ่งพิมพเปนประจําทุกป หากผูใชสามารถใชสื่อออนไลน
ทดแทนได จึงควรยกเลิกการพิมพแบบฉบับพิมพ 

 3. การประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรจดหมายขาวและการพัฒนาแบบออนไลนใหนาสนใจและสราง
ชองทางใหเขาถึงไดงายข้ึน โดยการรวมมือกับภาคีเครือขายเพ่ือนําเว็บไซตไปฝากประชาสัมพันธบนเว็บไซตของ
หนวยงานตางๆ จะทําใหเผยแพรขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 

4. ควรมีการศึกษาการเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธแบบสื่อออนไลน  
5. ควรศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเผยแพรสื่อออนไลน  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสื่อออนไลนชวยลดคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาไดจริงหรือ?  
โดยการใชขอมูลคาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ระหวาง พ.ศ. 2556–2560 
พบวา แนวโนมคาใชจายเพื่อการผลิตและเผยแพรจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา มีแนวโนม
สูงข้ึน และเมื่อทําการคาดประมาณคาใชจายในการผลิตจดหมายขาวประชากรและการพัฒนาผานระบบสื่อออนไลน 
พบวา เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบสื่อสิ่งพิมพมาเปนสื่อออนไลน ทําใหคาใชจายในการผลิตลดลง นอกจากน้ีเปนการรณรงค
การใชกระดาษใหนอยลง ผูอานสามารถเขาถึงสื่อออนไลนไดงายและสะดวก รวมท้ังเผยแพรและสงตอขอมูล
กันไดงายข้ึน สามารถเพ่ิมชองทางในการติดตามขาวสารผานสื่อออนไลน อยางไรก็ตามจากการสํารวจดวย
แบบสอบถามพบวาผูสูงอายุนิยมสื่อสิ่งพิมพ เพราะสะดวกในการอาน 
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Effect of Pasteurisation on the Quality of Butterfly Pea 
(Clitoria ternatea Linn.) Flower Beverage During Storage  
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรซตอการเปลีย่นแปลงคุณภาพ
ทางกายภาพ เคมีและจุลินทรียของนํ้าอัญชันบรรจุขวดพรอมดื่มระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง โดยทํา
การเปรียบเทียบกระบวนการเตรียมนํ้าอัญชันกอนและหลังการพาสเจอรไรซหรือวันเริ่มตน (วันท่ี 0) พบวา 
นํ้าอัญชันท่ีผานการสกัดกอนการพาสเจอรไรซมีปริมาณแอนโทไซยานิน คาความสวางของสี (L*) และคาความ
สดใสของสี (C*) มากกวานํ้าอัญชันทุกสภาวะการพาสเจอรไรซ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) สําหรับคา
ความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณกรดท้ังหมด (TA) และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (TSS) มีคาไม
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าอัญชันท่ีสภาวะการพาสเจอรไรซ 
อุณหภูมิ 65,70 และ 75 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที และอุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส เวลา  
1 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ หองเฉลี่ย 25.75±1.94 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน โดยเทียบกับ
การพาสเจอรไรซวันเริ่มตน (วันท่ี 0) พบวาทุกสภาวะการพาสเจอรไรซมีปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี (L*) 
และคาสี (C*) มีคาลดลงจากวันเริ่มตน (วันท่ี 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) สวนคาความเปนกรด-
ดาง ปริมาณกรดท้ังหมดและปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด ทุกสภาวะการพาสเจอรไรซมีคาไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05) สําหรับคุณภาพทางจุลินทรียระหวางการเก็บรักษา ไดแก ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด 
ยีสต รา โคลิฟอรม อีโคไล และสแตปไฟโลคอคคัส ออรเรียสของทุกสภาวะการพาสเจอรไรซมีคาไมเกินตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
คําสําคัญ: อัญชัน  สภาวะการพาสเจอรไรซ  การเก็บรักษา แอนโทไซยานิน  คาสี 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study temperature and time of pasteurisation 
affecting the changes in physical, chemical and microbiological qualities of the bottled 
butterfly pea beverage during storage at an ambient temperature. The comparison of the 
unpasteurised beverage and pasteurised beverage at the initial storage (day 0) was found 
that the unpasteurised butterfly pea beverage had significant anthocyanin content, lightness 
value (L*) and Chroma value (C*) more than all pasteurised conditions (P≤0.05). The pH, 
total acidity and total solid values were not statistically significant difference (P>0.05). The 
changes of butterfly pea beverage pasteurised at 65, 70 and 75oC for 15 min and 80, 85 and 
90oC for 1 min during 7-day storage at 25.75±1.94oC was studied by comparison with an 
initial pasteurised sample (day 0). The result showed that all pasteurised conditions was 
significantly decreased in anthocyanin contents, lightness values (L*) and Chroma values (C*) 
than the initial stored sample  (P≤0.05) while the pH, total acidity and total solid values of 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50330 
1 Faculty of Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai, 50330 
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all pasteurised treatments were not statistically significant difference (P> 0.05). The 
microbiological quality during the storage, including total microbial count, yeast, mold, 
coliform, E. coli and Staphylococcus aureus of all pasteurised conditions was not exceeded 
notification of the Ministry of Public Health.   
Keywords: butterfly pea flower, pasteurization, storage, anthocyanin, colour 
 

บทนํา 

ปจจุบันเครื่องดื่มจากดอกไมกําลังเปนท่ีนิยมอยางมาก เน่ืองดวยสี กลิ่น รสท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวและมีคุณประโยชนมากมาย บางชนิดยังจัดเปนสมุนไพรเน่ืองจากมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา เชน  ดอก
คําฝอย ดอกดาหลา ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง รวมถึงดอกอัญชันท่ีนิยมนํามาทําเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพกัน
อยางแพรหลาย เอกลักษณเฉพาะตัวของดอกอัญชัน คือ สีมวง หรือ สี นํ้าเงิน เปนสารพฤกษเคมี 
(Phytochemicals) เรียกวา “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) จัดอยูในกลุมฟลาโวนอยด (Flavonoid) 
สามารถละลายนํ้าได มีสีชวงสีแดงถึงสีนํ้าเงิน โดยเปลี่ยนแปลงสีไดตามคาความเปนกรด-ดาง (pH) มี
คุณสมบัติในการตอตานอนุมูลอิสระ ลดระดับนํ้าตาลในเลือด และปองกันการเกิดโรคมะเร็ง (ศศิพันธ และ 
คณะ, 2550) จากการสํารวจตลาดจําหนายเครื่องดื่ม พบวาเครื่องดื่มนํ้าอัญชันบรรจุขวดยังมีจําหนายนอย  

การพาสเจอรไรซเปนกระบวนการท่ีเหมาะสมตอการผลิตเครื่องดื่มพืช ผักและผลไม กระบวนการฆา
เช้ือทําไดงาย ไมยุงยาก โดยใชอุณหภูมิต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส โดยท่ัวไปการเก็บรักษาหลังกระบวนการ
ผลิตจะเก็บภายใตอุณหภูมิต่ํา แตดวยคุณสมบัติเฉพาะตัวของแอนโทไซยานินในดอกอัญชันท่ีมี acylated 
anthocyanin เปนองคประกอบหลัก มีความคงตัวสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนสารประกอบ polymeric 
เพียงเล็กนอย จึงทําใหดอกอัญชันสามารถทนตอสภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอุณหภูมิสูงได (อรุษา และ คณะ, 
2552) ขอมูลขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาสภาวะในการพาสเจอรไรซดวยอุณหภูมิและเวลาระดับตางๆ 
ท่ีสามารถเก็บรักษานํ้าอัญชันท่ีอุณหภูมิหองไดโดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนอยท่ีสุด เชนเดียวกับ
กระบวนการฆาเช้ือแบบสเตอริไลสท่ีสามารถเก็บผลิตภัณฑอาหารท่ีอุณหภูมิหองไดนาน (Fellos, 2000) 
สําหรับการเก็บรักษาเครื่องดื่มท่ีผานการพาสเจอรไรซในอุณหภูมิหอง Singh-Khurdiya และคณะ (1996) ได
ทําการศึกษาเครื่องดื่มนํ้าฝรั่งอัดลมบรรจุขวดแกว โดยพาสเจอรไรซอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 30 นาที เก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิหอง (23-41 องศาเซลเซียส) ไดนาน 3 เดือน โดยปริมาณเช้ือจุลินทรียยังไมเกินมาตรฐานและ
ยังคงไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัส ท้ังน้ี Daniel et al. (2012) ไดทําการสํารวจเครื่องดื่มนํ้าผลไมพาส
เจอรไรซชนิดพรอมดื่มท่ีผานกระบวนการฆาเช้ือแบบบรรจรุอน (Hot fill processe) และบรรจุแบบปลอดเช้ือ 
(Aseptic processe) จํานวน 19 ยี่หอ โดยในสวนผสมมีการเติมกรดแอสคอรบิกปริมาณ 2.4-4.3 มิลลิกรัม/
100 มิลลิลิตร ซึ่งวางจําหนายในตลาดประเทศกรีซโดยเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหอง (25±2 องศาเซลเซียส) เปน
เวลา 4 เดือน พบวา ปริมาณแอสคอรบิกลดลงจากรอยละ 29 เปนรอยละ 41 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนท่ีมา
ของงานวิจัยเรื่องน้ี โดยทําการศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรซ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ทางกายภาพ เคมีและจุลินทรียของนํ้าอัญชันบรรจุขวดพรอมดื่มระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง โดยไมมี
การเติมสารกันเสียและสามารถเก็บไดนาน โดยท่ีผลิตภัณฑยังคงมีลักษณะท่ีปรากฏตามเอกลักษณเฉพาะตัว
ของเครื่องดื่มนํ้าอัญชันและมีความปลอดภัยจากเช้ือจุลินทรียกอโรค  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรซตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมีและ
จุลินทรียของนํ้าอัญชันบรรจุขวดพรอมดื่มระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การเตรียมวัตถุดิบ ดอกอัญชันแหงจากรานกันตโตะ ชาสมุนไพร ตลาดตนพะยอม จังหวัดเชียงใหม 
เลือกลักษณะดอกท่ีมีกลีบดอกสีนํ้าเงินเขม ใบเลี้ยงสีเขียว นํามาวัดปริมาณความช้ืนดวยเครื่องวัดความช้ืน 
(Analytical Balance) ยี่หอ Mettler Toledo รุน MJ33 ใหไดปริมาณความช้ืนไมเกินรอยละ 10 และวัด
คาวอเตอรแอคทีวิตี้ดวยเครื่องวัดคาวอเตอรแอกติวิตี้ ยี่หอ Aqua Lab รุน 4 ใหไดคาวอเตอรแอคทีวิตี้ไมเกิน 
0.6 (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 2560) หากมีปริมาณความช้ืนและคาวอเตอรแอคทีวิตี้เกินมาตรฐาน ทําการอบ
ดวยตูอบลมรอน ยี่หอ Memmert รุน UN75 ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และวัดคาทุกๆ 30 นาที จนไดคาไม
เกินมาตรฐานท่ีกําหนด ดอกอัญชันแหงท่ีมีคาไมเกินมาตรฐานทําการลางใหสะอาดและวางบนตะแกรงใหสะเด็ดนํ้า 
 การเตรียมน้ําอัญชันพาสเจอรไรซ นําดอกอัญชัน รอยละ 0.5 ตมในนํ้ารอนอุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 นาที ทําการกรองเอาเฉพาะนํ้าอัญชัน จากน้ันผสมกับนํ้าตาลทรายขาว รอยละ 5.5 และ
กรดซิตริกความเขมขนรอยละ 50 ปริมาณรอยละ  0.2 บรรจุนํ้าอัญชันในขวดแกวขนาด 300 มิลลิลิตร ท่ีลวก
ฆาเช้ือแลวปริมาณ 250 มิลลิลิตร/ขวด ปดฝาขวด นําไปพาสเจอรไรซดวยอุณหภูมิและเวลา ดังน้ี อุณหภูมิ 65, 
70 และ 75 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที และ อุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที ดวยอาง
ควบคุมอุณหภูมิ ยี่หอ Memmert รุน WO-12 ทําการควบคุมอุณหภูมิในการพาสเจอรไรซนํ้าอัญชันโดยการ
เจาะฝาขวดตัวอยางจํานวน 1 ขวด ใชเครื่องวัดอุณหภูมิ ยี่หอ testo รุน 108 เปนเครื่องมือในการควบคุม
อุณหภูมิ เพ่ือเปนดัชนีควบคุมอุณหภูมิการพาสเจอรไรซของนํ้าอัญชันตามท่ีกําหนดในการทดลอง เมื่อครบเวลา
นํามาทําใหเย็นดวยการแชขวดในนํ้าท่ีปรับอุณหภูมิดวยนํ้าแข็งใหมีอุณหภูมิชวง 5-10 องศาเซลเซียสและเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิหอง โดยวัดอุณหภูมิหองทุกวัน ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ ยี่หอ Daiichi รุน 
TH-303C จํานวน 3 ครั้ง คือ 08.00 น. 12.00 น. และ 16.00 น. 
 ทําการวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L*  คาสี C* คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณกรดท้ังหมด 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด และคุณภาพทางจุลินทรีย ไดแก ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด ยีสตและรา 
โคลิฟอรมและอีโคไล และสแตปไฟโลคอคคัส ออรเรียส ทุกวันของการเก็บรักษา จนครบ 7 วัน  
 การวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด วิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานินดวยวิธี 
pH differential method (AOAC, 2005) ใชนํ้าอัญชัน 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบ 10 มิลลิลิตร ดวย
สารละลายบัฟเฟอร pH 1.0 และ สารละลายบัฟเฟอร pH 4.5 นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 520 และ 
700 นาโนเมตร ดวยเครื่อง Spectrophotometer ยี่หอ Thermo Scientific รุน Genesys 10S วัดคา 3 ซ้ํา 
คํานวณปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด (มิลลิกรมั/ลิตร) จากสมการ 

      ปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด =  A x MW x DF x 1000 
                                                                        ε x l 

 โดย A =  (A520 - A700)pH1 - (A520 - A700)pH4.5 
  MW = 449.2 g/mol (cyanidin-3-glucoside) 
  DF = dilution factor 

  ε  =  molar extinction coefficient 26,900 (l.mol-1.cm-1) (cyanidin-3-glucoside) 
  l  = ความกวางของคิวเวต (cm) 

 การวิเคราะหคาสี สอบเทียบคาสีดวยแผนสอบเทียบสีขาว ดวยเครื่องวัดคาสี ยี่หอ KONICA รุน 
CR-400 จากน้ันเตรียมนํ้าอัญชันใส sample cell วัดคาสีในระบบ CIE คือ คาสี L* และคาสี C* จํานวน 3 ซ้ํา 
โดยคาสี L* คือ คาความสวาง และคาสี C* คือ คาความสดใส  
 คาความเปนกรด-ดาง (pH)  ทําการสอบเทียบเครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง ยี่หอ Mettler 
Toledo รุน S220 ดวยบัฟเฟอร pH 4.00 pH 7.00 และ pH 10.00 กอนการวัดคาตัวอยาง เตรียมนํ้าอัญชัน 
ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ใสบีกเกอรวัดคาความเปนกรด-ดาง โดยอานคาจากจอหนาเครื่อง จํานวน 3  ซ้ํา 
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 ปริมาณกรดท้ังหมด (Titratable Acidity: TA) วิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมดดวยวิธี (AOAC, 
2000) ใชนํ้าอัญชัน 10 มิลลิลิตร ไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 นอรมอล โดย
ใชฟนอลฟทาลีน เปนอินดิเคเตอร จนกระท่ังกลายเปนสีชมพูออนถาวร (ณ จุดยุติ) คํานวณปริมาณกรด
ท้ังหมดในรูปกรดซิตริก 

 Citric acid  =  ml NaOH x n-NAOH x meq.Citric acid x 100 
         ml samble 

 โดย ml NaOH = ปริมาณ NaOH ท่ีใชไทเทรต (ml) 
   n-NaOH = ความเขมขนของ NaOH ท่ีใชไทเทรต (N) 
   meq.Citric acid = มิลลิสมมูลยของกรดซิตริก มีคาเทากับ 0.07 กรัม 
   ml samble = ปริมาณของตัวอยางท่ีชในการวิเคราะห (ml) 

 ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (Total Soluble Solids: TSS) ทําการสอบเทียบเครื่องวัด
คาปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดท้ังหมด ยี่หอ ATAGO รุน PAL3 ดวยกลั่นกอนการวัดคาตัวอยาง หยดนํ้า
อัญชัน 1-2 หยด ใหทวมผิวปริซึม (Prism)  อานคาจากจอหนาเครื่อง จํานวน 3 ซ้ํา บันทึกหนวยเปน (oบริกซ) 
 การวิเคราะหทางจุลินทรีย วิเคราะหปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดดวยวิธี (AOAC, 990.12 Petifilm 
Method, 2002) ปริมาณยีสตและรา (AOAC, 997.02 Petifilm Method, 2002) ปริมาณโคลิฟอรม
และอีโคไล (AOAC, 991.14 Petifilm Method, 2002) และ ปริมาณสแตปไฟโลคอคคัส ออรเรียส (AOAC, 
975.55 Petifilm Method, 2003)  
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหความแปรปรวน Analysis of variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
  

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของสภาวะการพาสเจอรไรซท่ีอุณหภูมิ 65, 70 และ 75 องศาเซลเซียส เวลา  

15 นาที และอุณหภูมิ 80  85 และ 90 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที ในวันเริ่มตน (วันท่ี 0) เปรียบเทียบกับนํ้า
อัญชันท่ีผานการสกัดกอนการใหความรอนดวยวิธีพาสเจอรไรซ พบวา นํ้าอัญชันท่ีผานการพาสเจอรไรซทุก
สภาวะมีปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L* และคาสี C* นอยกวานํ้าอัญชันท่ียังไมผานการพาสเจอรไรซอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยนํ้าอัญชันท่ียังไมผานการพาสเจอรไรซมีคาเฉลี่ยปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี 
L* และคาสี C* เทากับ 2.65 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 31.51 และ 3.93 ตามลําดับ สวนสภาวะการพาสเจอร
ไรซท่ีอุณหภูมิ 65, 70 และ 75 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที และอุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส เวลา 
1 นาที มีปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L* และคาสี C* มีคาอยูในชวง 2.29 – 2.37 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
28.05-31.51 และ 3.61 – 3.99 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทียบกระบวนการเตรียมนํ้าอัญชันกอนและหลังการพาสเจอรไรซในวันเริ่มตน (วันท่ี 0) 

ตอปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L* และคาสี C*  
กระบวนการเตรยีม 

นํ้าอัญชัน 
สภาวะ 

การพาสเจอรไรซ 
ปริมาณแอนโทไซยานิน 
มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 

คาสี L* คาสี C* 

กอนพาสเจอรไรซ -  2.65a±0.04 31.51a±0.17 3.93a±0.02 
หลังพาสเจอรไรซ 65oC, 15min 2.37b±0.01 31.21a±0.34 3.92a±0.06 

70oC, 15min 2.35c±0.14 30.89a±0.36 3.83b±0.02 
75oC, 15min 2.33c±0.01 30.46a±0.16 3.99a±0.07 
80oC, 1min 2.35bc±0.11 30.23a±0.22 3.76bc±0.02 
85oC, 1min 2.33c±0.12 30.44a±0.37 3.74c±0.04 
90oC, 1min 2.29d±0.10 28.05b±0.21 3.61d±0.01 

*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ซ้ํา), แบบอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวต้ังแสดงถึงมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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สําหรับคาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด เมื่อ
เปรียบเทียบสภาวะการพาสเจอรไรซท่ีอุณหภูมิ 65, 70 และ 75 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที และอุณหภูมิ 80, 
85 และ 90 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที ในวันเริ่มตน (วันท่ี 0) กับนํ้าอัญชันท่ีผานการสกัดกอนการใหความ
รอนดวยวิธีพาสเจอรไรซ พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยความเปนกรด-ดาง (pH) 
ปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด เทากับ 4.22 รอยละ 0.03 และ 8.00 oบริกซ 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2)  

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบกระบวนการเตรียมนํ้าอัญชันกอนและหลังการพาสเจอรไรซในวันเริ่มตน (วันท่ี 0) ตอ

ปริมาณความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณกรดท้ังหมด (TA) และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (TSS) 
กระบวนการเตรยีม 

นํ้าอัญชัน 
สภาวะ 

การพาสเจอรไรซ 
คากรด-ดาง 

 
ปริมาณกรดทัง้หมด 

(รอยละ) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได

ทั้งหมด (oบริกซ) 
กอนพาสเจอรไรซ -  4.22a±0.00 0.03a±0.00  8.00a±0.00 
หลังพาสเจอรไรซ 65oC, 15min 4.22a±0.00 0.03a±0.00 8.00a±0.00 

70oC, 15min 4.22a±0.00 0.03a±0.00 8.00a±0.00 
75oC, 15min 4.22a±0.00 0.03a±0.00 8.00a±0.00 
80oC, 1min 4.22a±0.00 0.03a±0.00 8.00a±0.00 
85oC, 1min 4.23a±0.00 0.03a±0.00 8.00a±0.00 
90oC, 1min 4.23a±0.00 0.03a±0.00 8.00a±0.00 

*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ซ้ํา), แบบอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวต้ังแสดงถึงมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
 การศึกษาผลของสภาวะการพาสเจอรไรซตอการเปลี่ยนแปลงคาทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย ของนํ้า
อัญชันท่ีผานการใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 65, 70 และ 75 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที และอุณหภูมิ 80, 85 และ 
90 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเฉลี่ย 25.75±1.94 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
7 วัน โดยเปรียบเทียบคาทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย วันเริ่ม ตนของการเก็บรักษา (วันท่ี 0) กับวันสิ้นสุดของ
การเก็บรักษา (วันท่ี 7) พบวา เมื่ออายุการเก็บรักษานานข้ึน ปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L*  และคาสี C* ของ
ทุกสภาวะการพาสเจอรไรซมีคาลดลงจากวันเริ่มตนของการเก็บรักษา (วันท่ี 0)  อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 
(P≤0.05) โดยวันสิ้นสุดของการเก็บรักษา (วันท่ี 7) ปริมาณแอนโทไซยานิน มีคาอยูในชวง 1.00–1.92 มิลลิกรัม/
100 มิลลิลิตร คาสี L* มีคาอยูในชวง 25.80–26.19 และคาสี C* มีคาอยูในชวง 2.65–2.75 (ตารางท่ี 3) 
   
ตารางท่ี 3  ผลของสภาวะการพาสเจอรไรซตอปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L* และคาสี C* ระหวางการเก็บรักษา  

สภาวะ 
การพาสเจอรไรซ 

แอนโทไซยานิน 
(มก./100 มล.) 

คาสี L* คาสี C* 

 วันที่ 0 วันที่ 7 วันที่ 0 วันที่ 7 วันที่ 0 วันที่ 7 
65oC, 15min 2.37a±0.01 1.92b±0.01 31.21a±0.34 26.19b±0.38 3.92a±0.06 2.65b±0.02 
70oC, 15min 2.35a±0.14 1.88b±0.22 30.89a±0.36 26.06b±0.54 3.83a±0.02 2.66b±0.04 
75oC, 15min 2.33a±0.01 1.46b±0.17 30.46a±0.16 25.98b±0.16 3.99a±0.07 2.66b±0.06 
80oC, 1min 2.35a±0.11 1.08b±0.25 30.23a±0.22 25.93b±0.30 3.76a±0.02 2.67b±0.01 
85oC, 1min 2.33a±0.12 1.05b±0.10 30.44a±0.37 25.83b±0.25 3.74a±0.04 2.75b±0.02 
90oC, 1min 2.29a±0.10 1.00b±0.10 28.05a±0.21 25.80b±0.53 3.61a±0.01 2.75b±0.02 

*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ซ้ํา), แบบอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวต้ังแสดงถึงมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

   
สําหรับคาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 

พบวา ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลทําใหคาความเปนกรด-ดาง (pH) เปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยวันสิ้นสุดของ
การเก็บรักษา (วันท่ี 7) มีคาอยูในชวง 4.20 – 4.21 สวนปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ท้ังหมด มีคาคงท่ีไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการเก็บรักษา มีคาเทากับ รอยละ 0.03 และ 7.00 oบริกซ 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติคาท้ัง 3 มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 4) 
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ผลของสภาวะการพาสเจอรไรซตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําอัญชันพรอมด่ืมระหวางการเก็บรักษา 

ตารางท่ี 4 ผลของสภาวะการพาสเจอรไรซตอคาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณกรดท้ังหมด (TA) และ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (TSS) ระหวางการเก็บรักษา  

สภาวะ 
การพาสเจอรไรซ 

คาความเปนกรด-ดาง 
ปริมาณกรดท้ังหมด 

(รอยละ) 
ปริมาณของแข็ง 

ท่ีละลายไดท้ังหมด (oบริกซ) 
วันท่ี 0 วันท่ี 7 วันท่ี 0 วันท่ี 7 วันท่ี 0 วันท่ี 7 

65oC, 15min 4.22a±0.00 4.21a±0.00 0.03 a±0.00  0.03 a±0.00  7.00 a±0.00 7.00 a±0.00 
70oC, 15min 4.22a±0.00 4.20a±0.00 0.03 a±0.00 0.03 a±0.00 7.00 a±0.00 7.00 a±0.00 
75oC, 15min 4.22a±0.00 4.20a±0.00 0.03 a±0.00 0.03 a±0.00 7.00 a±0.00 7.00 a±0.00 
80oC, 1min 4.22a±0.00 4.21a±0.00 0.03 a±0.00 0.03 a±0.00 7.00 a±0.00 7.00 a±0.00 
85oC, 1min 4.23a±0.00 4.21a±0.00 0.03 a±0.00 0.03 a±0.00 7.00 a±0.00 7.00 a±0.00 
90oC, 1min 4.23a±0.00 4.21a±0.00 0.03 a±0.00 0.03 a±0.00 7.00 a±0.00 7.00 a±0.00 

*คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3 ซ้ํา), แบบอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวต้ังแสดงถึงมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
เมื่อทําการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในระหวางการเก็บรักษา พบวา นํ้าอัญชันพาสเจอรไรซท่ีผานการให

ความรอนท่ีอุณหภูมิ 65 และ 70 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ตรวจพบเช้ือจุลินทรียท้ังหมดในวันท่ี 6 และ 7 
สวนอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที และ อุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
ตรวจพบในวันท่ี 7 เมื่อวิเคราะหปริมาณยีสตและราทุกสภาวะการพาสเจอรไรซตรวจพบในวันท่ี 7 สําหรับ
โคลิฟอรม อีโคไล และสแตปฟโลคอคคัส ออเรียส ทุกสภาวะการพาสเจอรไรซ ตรวจไมพบตลอดอายุการเก็บ
รักษา โดยปริมาณจุลินทรียท่ีเกิดข้ึน มีคาไมเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 
พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ตารางท่ี 5)  

 
ตารางท่ี 5 ปริมาณจุลินทรียในเครื่องดื่มนํ้าอัญชันบรรจุขวดพรอมดื่มท่ีมีอายุการเก็บรักษาเปนวันท่ี 7 ท่ี

อุณหภูมิหอง 25.75±1.94 องศาเซลเซียส 
สภาวะ 

การพาสเจอรไรซ 
ปริมาณเช้ือจุลินทรีย (โคโลนี/มิลลิลิตร) 

จุลินทรียท้ังหมด ยีสตและรา อีโคไล/โคลิฟอรม สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส 
65oC, 15min 5x102 12 ND ND 
70oC, 15min 5x102 12 ND ND 
75oC, 15min 2x102 9 ND ND 
80oC, 1min 2x102 7 ND ND 
85oC, 1min 1x102 7 ND ND 
90oC, 1min 1x102 7 ND ND 

*ND  คือ  ตรวจไมพบ (Not Detected) 

 
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคาทางกายภาพและเคมีในเครื่องดื่มนํ้าอัญชันบรรจุขวดพรอมดื่มท่ีมีอายุ
การเก็บรักษาเปนวันท่ี 7 แสดงใหเห็นวาสภาวะการพาสเจอรไรซท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที 
คาแอนโทไซยานินมีปริมาณคงเหลือมากท่ีสุดเทากับ 1.92 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สวนคาสี L*  คาสี C* คาความเปน
กรด-ดาง (pH) ปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด มีคาไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6 ปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L* คาสี C* คาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณกรดท้ังหมด (TA) และ

ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (TSS) ในเครื่องดื่มนํ้าอัญชันบรรจุขวดพรอมดื่มท่ีมีอายุการเก็บ
รักษาเปนวันท่ี 7 ท่ีอุณหภูมิหอง 25.75±1.94 องศาเซลเซียส 

สภาวะ 
การพาสเจอรไรซ 

ผลการวิเคราะหคาทางกายภาพและเคมี 
แอนโทไซยานิน 
(มก./100 มล.) 

L* C* 
คากรด-ดาง 

 
ปริมาณกรดท้ังหมด   

(รอยละ) 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได

ท้ังหมด (oบริกซ) 
65oC, 15min 1.92 26.19 2.65  4.21  0.03 7.00 
70oC, 15min 1.88 26.06 2.66 4.20 0.03  7.00 
75oC, 15min 1.46 25.98 2.66 4.20 0.03  7.00 
80oC, 1min 1.08 25.93 2.67 4.21 0.03 7.00 
85oC, 1min 1.05 25.83 2.75 4.21 0.03  7.00 
90oC, 1min 1.00 25.80 2.75 4.21 0.03  7.00 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การใหความรอนนํ้าอัญชันพรอมดื่มดวยวิธีการพาสเจอรไรซ ท่ีอุณหภูมิ 65, 70 และ 75 องศา
เซลเซียส เวลา 15 นาที และอุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที มีผลทําใหปรมิาณแอนโทไซยานิน
ลดลงเมื่อเทียบกับนํ้าอัญชันท่ีผานการสกัดกอนการใหความรอนดวยวิธีพาสเจอรไรซสภาวะตางๆ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Brownmiller et al. (2008) พบวา นํ้าบลูเบอรรี่ ท่ีผานการพาสเจอรไรซ ดวยอุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส มีสารแอนโทไซยานินท้ังหมด (Total monomeric anthocyanins) นอยกวานํ้าบลูเบอรรี่ท่ีไมผาน
การพาสเจอรไรซ ดังน้ัน อุณหภูมิและระยะเวลาในการฆาเช้ือจึงมีผลตอการสลายตัวของแอนโทไซยานินและ
การสลายตัวของแอนโทไซยานินยังสงผลตอการลดลงคาสี L* และ คาสี C*  
 ระหวางการเก็บรักษานํ้าอัญชันพรอมดื่มท่ีสภาวะการพาสเจอรไรซ อุณหภูมิ 65, 70 และ 75 องศา
เซลเซียส เวลา15 นาที และอุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที มีผลทําใหปริมาณแอนโทไซยานิน 
คาสี L* และ คาสี C* ลดลงตลอดอายุการเก็บรักษาเปนเวลา 7 วัน ซึ่งสาเหตุของการลดลงอรุษา และคณะ (2552) 
ไดกลาววา อัญชันเปนพืชสมุนไพรมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเปนสารตานออกซิเดชันท่ีสําคัญ หลังจากการพาสเจอไรซ
นํ้าอัญชันและทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง พบวา ระยะเวลาการเก็บท่ีนานข้ึน มีผลทําใหปริมาณแอนโทไซยานิน
มีแนวโนมลดลงและการลดลงของแอนโทไซยานินมีผลทําใหคาสี C* ลดลงตาม โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สลักจิตร (2550) ระบุวา ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลทําใหแอนโทไซยานินซึ่งเปนสารใหสีในอัญชันเกิดการสลายตัว
จึงเปนสาเหตุใหคาสี L* และ คาสี C* ในผลิตภัณฑนํ้าลิ้นจี่เสริมสารสกัดดอกอัญชันมีคาลดลง และสาเหตุของ
การสลายตัวของปริมาณแอนโทไซยานินเกิดจากปริมาณกรดท่ีละลายในเครื่องดื่ม รวมถึงอุณหภูมิและเวลาใน
การเก็บรักษา (Garcia and Bridle, 1991) โดยกลไกการเปลี่ยนสีแอนโทไซยานินตามระยะเวลาในการเก็บ
รักษามีรายงานวา เปลี่ยนจากสีแดงท่ี pH ต่ํา ไปเปนสีนํ้าตาลได (Sinela et al., 2017) เนื่องจากเครื่องดื่ม
นํ้าอัญชันท่ีใชศึกษางานวิจัยน้ี มีการใชกรดซิตริกความเขมขนรอยละ 50 ปริมาณรอยละ 0.2 ไดคา pH อยู
ในชวง 4.2-4.3 การเติมกรดซิตริกลงในสวนผสมนํ้าอัญชันเพ่ือปรับใหมีคา pH ต่ํากวา 4.6 โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2561) ไดกลาววา การใหความรอนนํ้าผักผลไมหลังการบรรจุใน
ภาชนะปดสนิท หากนํ้าผักและผลไมมีสภาพท่ีเปนกรด หรือ คา pH ต่ํากวา 4.6 สามารถใชความรอนท่ีอุณหภูมิ
นํ้าเดือดปกติ 100 องศาเซลเซียสฆาเช้ือได ซึ่งเปนชวงของกระบวนการพาสเจอรไรซ แตหาก pH มีคาสูงกวา 
4.6 ตองใชความรอนสูงถึง 116-121 องศาเซลเซียสในการฆาเช้ือ ซึ่งเปนชวงของกระบวนการสเตอริไลส ผูวิจัย
ไดนําเทคนิคน้ีมาปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มพาสเจอรไรซเพ่ือปรับคุณภาพเครื่องดื่มใหสามารถ
เก็บไดท่ีอุณหภูมิหอง จึงอาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีสงผลใหคาสีของนํ้าอัญชันลดลงตามอายุการเก็บรักษา      

 
สรุปผลการวิจัย 

การใหความรอนดวยวิธีการพาสเจอรไรซมีผลทําใหปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L* และคาสี C* มี
ปริมาณนอยกวานํ้าอัญชันท่ีผานการสกัดกอนการใหความรอนดวยวิธีพาสเจอรไรซ  ในขณะเดียวกันคาความเปน
กรด-ดาง ปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด มีคาคงท่ีไมเปลี่ยนแปลง เมื่อศึกษาผล
ของสภาวะการพาสเจอรไรซตอการเปลี่ยนแปลงคาทางกายภาพ เคมีและจุลินทรียระหวางการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิหองเฉลี่ย 25.75±1.94 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน พบวา ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลทําให
ปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L* และคาสี C* ของทุกสภาวะการพาสเจอรไรซมีคาลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา 
สวนคาความเปนกรด-ดาง ปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด มีคาคงท่ี สําหรับ
คุณภาพทางจุลินทรีย ไดแก ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด ยีสต รา โคลิฟอรม อีโคไล และสแตปไฟโลคอคคัส ออรเรียส 
ทุกสภาวะการพาสเจอรไรซมีคาไมเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 356 พ.ศ. 2556 เรื่อง 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา กระบวนการเตรียมนํ้าอัญชันดวยวิธีการสกัดนํ้าอัญชันท่ีอุณหภูมิ 
95 องศาเซลเซียส 1 นาที (กอนการพาสเจอรไรซ) จากน้ันใหความรอนดวยวิธีการพาสเจอรไรซหลังการบรรจุใน
ภาชนะบรรจุปดสนิทประเภทแกว สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองไดเปนเวลา 7 วัน โดยใชระบบการพาสเจอรไรซ
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ผลของสภาวะการพาสเจอรไรซตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําอัญชันพรอมด่ืมระหวางการเก็บรักษา 

แบบชา หรือ อุณหภูมิต่ําเวลานาน (Low Temperature Long Time, LTLT) จะชวยใหปริมาณแอนโทรไซยานิน
สลายตัวชาลง สวนคาสี L* คาสี C* ความเปนกรด-ดาง ปริมาณกรดท้ังหมด และปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ท้ังหมดมีคาใกลเคียงกับวันเริ่มตน (วันท่ี 0) และคุณภาพทางจุลินทรียอยูในเกณฑท่ีปลอดภัย 
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วิเคราะหความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ
งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เพ่ือกําหนดแบบแผนในการใหบริการ 
Analysis of Differentiate between Customer’s Expectation and 
Satisfaction toward Service of Educational Service in Faculty of 

Education, Prince of Songkla University, to Stipulate Service Scheme  
 

บูคอรีย แกวกับทอง1* 

Bukhoree Keawkubtong 1* 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ
งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือกําหนดแบบแผนในการใหบริการ 
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองาน
บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2) เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาการ
บริการของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3) เพ่ือกําหนดแบบแผนใน
การใหบริการของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมประชากรท่ีใชใน
การศึกษาครั้งน้ีคือ ผูมาใชบริการงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งจะ
ประกอบไปดวย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร จํานวน 1,899 คน และอาจารย จํานวน 64 คน โดยใชการสุม
กลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน และเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากผลการวิจัยพบวา 1) ผูใชบริการงานบริการ
การศึกษา มีระดับความแตกตางแตละดานระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการของงาน
บริการการศึกษาเทากับ 0.61 โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากสุดไปนอยสุด ดังน้ี ดานลักษณะภายนอก 
ดานบุคลากร ดานบริการ ดานความมั่นใจ และดานความไววางใจ 2) อุปสรรคในการพัฒนาการบริการของ
งานบริการการศึกษา ไดแก  ดานสถานท่ี ดานเจาหนาท่ี และดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 3) แบบ
แผนในการใหบริการของงานบริการการศึกษา จะประกอบดวย ดานลักษณะภายนอก ดานบุคลากร ดาน
บริการ ดานความมั่นใจ และดานความไววางใจ 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ความคาดหวัง งานบริการการศึกษา แบบแผนบริการ 
 

Abstract 
 Objectives of the research were 1) to study differentiate between expectation and 
satisfaction of customer receiving services from Educational Services in Faculty of Education, 
Prince of Songkla University 2) to study barriers in development service provided of 
Educational Services in the faculty and 3) to stipulate service of Educational Services in the 
faculty. The samples in this study were educational service customer made up of 1,899 
students and 64 lecturers selected through stratified random sampling and purposive 
selection. Research indicated the following results: 1) 0.61 level of differentiate between 
customer’s expectation and satisfaction toward service of Educational Service in Faculty of 

1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ีจังหวัดปตตานี 94000 
1 Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani, 94000 
*Corresponding author: e-mail: zakkywin@gmail.com 
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Education, separated into various aspects and ranked from the highest to the lowest as 
follows: tangibles, staff, service, assurance, and reliability 2) the barriers for developing 
services were office of the Educational Service in the faculty, staff and insufficiency of tools 
and facilities 3) 6 3service schemes of the Educational Service in the faculty were tangibles, 
staff, service, assurance, and reliability. 
Keywords: satisfaction, expectation, educational service, service scheme 
 

บทนํา 

สภาพโลกาภิวัตนท่ีมีการเช่ือมโยงในทุกดานรวมกันท่ัวโลก สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรู 
กฎกติกา การดําเนินการดานตางๆ ท้ังการคา การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่ือมตอ
ถึงกัน ประกอบกับการเปดเสรีทางการศึกษา สงผลใหเกิดหลักสูตรการเรียนการสอนอันหลากหลาย บุคลากร
ดานการสอน หลักสูตร จากสถาบันการศึกษาตางประเทศมีเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเกิดการเปรียบเทียบและ
ผลักดันใหสถาบันการศึกษาไทยตองพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีความเปนสากล หากพิจารณาในแงบวก การ
เปดเสรีทางการศึกษา เปนการสรางโอกาสใหคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องดวย
สถาบันการศึกษาแตละแหงจะแขงขันในดานคุณภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา จึงเปน
แรงกดดันใหสถาบันอุดมศึกษาไทยตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึนเพ่ือเปนตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขงและสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ในปจจุบันไดมีองคกรหลายแหงได
ทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีตาง ๆ ท่ัวโลก เพ่ือเปนขอมูลในการเลือกเขาศึกษา 7 2จากผลการจัดอันดับโดย 
Quacquarelli Symonds (QS) บริษัทเอกชนซึ่งทําธุรกิจในดานการศึกษาไดประกาศผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ประจําป 2561 พบวา มหาวิทยาลัยของไทยยังคงอยูใน 300 อันดับแรก
ของการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2561 สวน 10 อันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย 
ประจําป 2561 ผลปรากฏวา ไดแก  (http://www.unigang.com/Article/42452)  

 

ตารางท่ี 1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจําป 2561 

มหาวิทยาลัย อันดับ (เอเชีย) อันดับ (ประเทศไทย) 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 50 1 
2. มหาวิทยาลัยมหิดล 58 2 
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 97 3 
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 112 4 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 149 5 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 171 6 
7. มหาวิทยาลัยขอนแกน 178 7 
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 188 8 
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 161-270 9 
10. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 301-350 10 

ท่ีมา: โดย 72QS World University Rankings 2018 ที่มา : http://www.unigang.com/Article/42452 

 

เกณฑท่ีใชในการจัดอันดับดังกลาวขางตนใชเกณฑท้ังสิ้น 4 หลักเกณฑ คือ 
1. คุณภาพงานวิจัย ประเมินโดยผูรวมอาชีพ ไดแก อาจารย นักวิชาการ 
2. คุณภาพการสอน ประเมินจากสัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารย 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงาน ประเมินจากผูจางงานในเอเชีย 
4. ความเปนนานาชาติประเมินจากสัดสวนของอาจารยชาวตางประเทศ 

  จะเห็นไดวา หลักเกณฑท่ีใชสวนใหญเปนผลจากการขับเคลื่อนหรือการดําเนินงานท่ีอยูในหนวยงาน
ท่ีเรียกวา งานบริการการศึกษา ท้ังในระดับของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ไมวาจะเปนในเรื่องของการ
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สนับสนุนงานวิจัยสําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย คุณภาพของการสอน หลักสูตรท่ีใช จํานวนอาจารยตอ
นักศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอน การมีงานทําของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมีความเปนสากล คณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตมากวา 
50 ป เปนคณะศึกษาศาสตรท่ีถือวาดีท่ีสุดสําหรับมหาวิทยาลัยในภาคใต และทุกปจะมีผูเขาศึกษาเปนจํานวน
มาก ดังน้ัน จึงทําใหคณะศึกษาศาสตรตองเรงพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือมากกวา
มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมีคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร เพ่ือปรับตัวใหเขากับยุคโลกาภิวัตนท่ีมีการแขงขันกันสูงใน
เรื่องของการศึกษา โดยจะตองเริ่มจากหนวยงานท่ีมีการเก่ียวของกับการศึกษาซึ่งถือวาเปนหัวใจหลักของ
สถาบันการศึกษา น้ันก็คือ งานบริการการศึกษา ใหมีความพรอมและสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการเพ่ือเปนหนวยงานในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาอยางแทจริง ซึ่งจะเปนการพัฒนาจาก
คณะไปสูระดับมหาวิทยาลัยตอไป (สุรเชษฐ, 2558)  
 ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีมีตองานบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในดานตางๆ ดังตอไปน้ี ดานความไววางใจ, ดานบุคลากร, 
ดานลักษณะภายนอก, ดานความมั่นใจ และดานการบริการ เพ่ือวิเคราะหความแตกตางระหวางความคาดหวัง
ของผูใชบริการและความพึงพอใจในการบริการของงานบริการการศึกษา โดยสิ่งท่ีจะไดรับจากการวิจัยน้ีคือ 
คาความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการ
บริการท่ีดีมากข้ึนกวาเดิมของงานบริการการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลในการสรางแบบแผนในการบริการของ
งานบริการการศึกษา เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และเปนหนวยงานท่ีมีการ
บริการท่ีเปนเลิศในทุกดานท้ังในเรื่องของหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และดานอ่ืน ๆ ท่ีมีสวน
เก่ียวของในการพัฒนาการศึกษา และผูวิจัยหวังวางานวิจัยช้ินน้ีจะเปนแนวทางหรือเปนแรงกระตุนใหคณะตาง 
ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หันมาใหความสําคัญกับงานบริการการศึกษาซึ่งถือวามีความสําคัญอยาง
มากในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนาและมีคุณภาพพรอมท่ีจะเขาสูสังคมแหงการศึกษาท่ีมีการแขงขัน
อยางสูงในปจจุบัน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 2) เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาการบริการของงานบริการการศกึษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

3) เพ่ือกําหนดแบบแผนในการใหบริการของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ  
 กลุมประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ไดผูใชบริการงานบริการการศึกษา ซึ่งไดแก  

1.1) นักศึกษาทุกระดับการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 
2,689 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันแยกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา (Simple Random 
Sampling) โดยใชสูตรของ Yamane (1970 อางใน ศิริรัตน, 2555) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 1,899 คน 
จากน้ันใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามจํานวนท่ีคํานวณไดจากสูตร  

1.2) อาจารยในคณะศึกษาศาสตรใชเปนกลุมประชากรท้ังหมด 64 คน  เครื่องมือท่ีใชเก็บ
ขอมูล คือ แบบสอบถามประเมินคา เพ่ือการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังท่ีมีตองานบริการ
การศึกษา สถิติท่ีใชคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถ่ี 
(Frequency) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
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วิเคราะหความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มอ.ฯ 

2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 กลุมประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใชบริการงานบริการการศึกษา ไดแก นักศึกษาและอาจารย 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 2,689 คน โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน เปนนักศึกษาสาขาวิชาและระดับการศึกษาละ 1 คน 
รวม 22 คน และอาจารยภาควิชาละ 1 คน รวม 6 คน และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีใชบริการงานบริการ
การศึกษา ซึ่งการวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงอุปนัยหรือเชิงตรรก (inductive analysis) ซึ่งเปน
การตีความสรางขอสรุปขอมูลจากการสัมภาษณท่ีไดทําการบันทึกไวและศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  

ผลการวิจัย 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1) ระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตองาน
บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ผูใชบริการงานบริการการศึกษา ท้ังนักศึกษาและอาจารยมีระดับความแตกตางระหวางความคาดหวัง
และความพึงพอใจในการใหบริการของงานบริการการศึกษา แสดงไดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองานบริการ

การศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ความแตกตางระหวาง 
ความคาดหวังและความพึง

พอใจของผูใชบริการฯ 

นักศึกษา อาจารย 
ความ 

พึงพอใจ 
( X ) 

ความ 
คาดหวัง 
( X ) 

การวิเคราะห
ชองวาง 
(Gap) 

ความ   
พึงพอใจ 

( X ) 

ความ
คาดหวัง 
( X ) 

การวิเคราะห
ชองวาง 
(Gap) 

ดานความไววางใจ 3.74 4.21 0.47 4.02 4.61 0.59 
ดานบุคลากร 3.83 4.24 0.41 4.17 4.68 0.51 
ดานลักษณะภายนอก 3.82 4.24 0.42 4.00 4.54 0.54 
ดานบริการ 3.80 4.22 0.44 4.14 4.62 0.48 
ดานความมั่นใจ 3.93 4.28 0.35 4.28 4.66 0.38 
ความแตกตางระหวางความ
คาดหวังและความพึงพอใจ

ของผูใชบริการฯ รวมทุกดาน 
3.82 4.24 0.42 4.12 4.62 0.50 

 
 เมื่อนําระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจท้ังของนักศึกษาและอาจารยตอ
งานบริการการศึกษา มาหาคาเฉลี่ยรายดานเพ่ือจัดอันดับระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูใชบริการในภาพรวม แสดงไดดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองานบริการ
การศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ความแตกตางระหวางความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผูใชบริการฯ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบริการ 
ความพึงพอใจ 

( X ) 
ความคาดหวัง 

( X ) 
การวิเคราะหชองวาง 

(Gap) 
ดานลักษณะภายนอก 3.91 4.39 0.48 
ดานบุคลากร 4.00 4.46 0.46 
ดานบริการ 3.97 4.42 0.45 
ดานความมั่นใจ 4.11 4.47 0.36 
ดานความไววางใจ 3.88 4.11 0.23 
ความแตกตางระหวางความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผูใชบริการฯ รวมทุกดาน 

3.97 4.43 0.46 
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จากตารางท่ี 3 ผูใชบริการงานบริการการศึกษา ท้ังนักศึกษาและอาจารยมีระดับความแตกตาง
ระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการของงานบริการการศึกษาเทากับ 0.46 โดยมีคา
ความคาดหวังเฉลี่ยในระดับมาก (4.43) และความพึงพอใจในระดับมาก (3.97) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงจากการบริการดานท่ีมีความแตกตางมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด แสดงไดดัง เมื่อแยกรายดาน พบวา 

ดานลักษณะภายนอก เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตองานบริการการศึกษา ท่ีอยูในระดับสูงท่ีสุด โดยมีคาความแตกตางอยูท่ี 0.48 โดยความคาดหวังมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และความพึงพอใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.91  
 ดานบุคลากร เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองาน
บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีอยูในระดับท่ีสอง โดยมีคาความแตกตางอยู
ท่ี 0.46 โดยความคาดหวังมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และความพึงพอใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.00  
 ดานบริการ เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองาน
บริการการศึกษา ท่ีอยูในระดับท่ีสาม โดยมีคาความแตกตางอยูท่ี 0.45 โดยความคาดหวังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 
และความพึงพอใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.97  
 ดานความมั่นใจ เปนระดบัความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
งานบริการการศึกษา ท่ีอยูในระดับท่ีสี่ โดยมีคาความแตกตางอยูท่ี 0.36 โดยความคาดหวังมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.47 และความพึงพอใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.11  
 ดานความไววางใจ เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตองานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีอยูในระดับสุดทาย โดยมีคา
ความแตกตางอยูท่ี 0.23 โดยความคาดหวังมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และความพึงพอใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.88  

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 1) ระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดานลักษณะภายนอก เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตองานบริการการศึกษา ท่ีอยูในระดับสูงท่ีสุด โดยมีคาความแตกตางอยูท่ี 0.48 โดยความคาดหวังมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และความพึงพอใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ท้ังน้ี เน่ืองจากผูใชบริการงานบริการการศึกษามี
ความคาดหวังท่ีจะไดรับความสะดวกสบายจากอุปกรณตางๆ ท่ีมีไวเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ 
ไมวาจะเปนในสวนของอุปกรณและเครื่องมือในสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องสแกน 
เปนตน แตเน่ืองจากงบประมาณท่ีจํากัด ทําใหงานบริการการศึกษาไมสามารถท่ีจะตอบสนองตอความคาดหวัง
ของผูใชบริการไดเทาท่ีควร งานบริการการศึกษาจึงไดนําแนวทางอ่ืนมากลบจุดดอยในสวนน้ี เชน แจงขอมูลไป
ยังคณะเพ่ือจัดหารานถายเอกสารมาใหบริการบริเวณคณะศึกษาศาสตร เปนตน ทําใหผูมาใชบริการมีความพึงพอใจ
มากถึงแมวาจะมีความคาดหวังไวสูงก็ตาม ในสวนของสถานท่ีซึ่งมีความคับแคบทางงานบริการการศึกษาก็ไม
สามารถท่ีจะจัดการใหเปนไปตามความตองการของผูใชบริการได เน่ืองจากสถานท่ีไดถูกจัดสรรไวแลว ไม
สามารถขยับขยายไดในปจจุบัน ทําใหมีสถานท่ีไมเพียงพอตอจํานวนผูใชบริการ ในบางครั้งทําใหเจาหนาท่ี
จะตองนําผูใชบริการไปน่ังรอยังสถานท่ีอ่ืน สิ่งท่ีผูใชบริการคาดหวังจากงานบริการการศึกษาอีกอยางก็คือ การมี
ปายบอกข้ันตอนรวมท้ังคูมือ และในเว็บไซต เพ่ือท่ีจะศึกษาขอมูลในการเตรียมตัวลวงหนาเพ่ือขอรับบริการซึ่ง
จะเปนสวนชวยใหไดรับการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีก็ไดทําความเขาใจกับผูใชบริการโดยการเขาไป
พูดคุยหรือประชาสัมพันธงานบริการการศึกษาแกผูใชบริการรายใหมทุกคน แตอยางไรก็ตามก็ยังมี
ความผิดพลาดเมื่อผูใชบริการมาขอรับบริการ ทําใหผูใชบริการมีความคาดหวังท่ีตองการเห็นปายในการบอก
ข้ันตอนในการขอใชบริการในเรื่องตาง ๆ ของงานบริการการศึกษา รวมท้ังการจัดทําเว็บไซตของงานบริการ
การศึกษาอยางเปนทางการ  
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วิเคราะหความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มอ.ฯ 

 ดานบุคลากร เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองาน
บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีอยูในระดับท่ีสอง โดยมีคาความแตกตางอยู
ท่ี 0.46 โดยความคาดหวังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ในการรับบริการ
ผูใชบริการจะมีความคาดหวังท่ีจะไดจากการไดรับบริการอยูเสมอ และสิ่งท่ีผูใชบริการมีความคาดหวังมากใน
ลําดับตน ๆ ก็คือ ดานบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรมีความสําคัญในการใหบริการเปนอยางมาก ไมวากระบวนการ
ใดก็ตามของการบริการ ยอมจะเก่ียวของกับเจาหนาท่ีหรือบุคลากรผูใหบริการท้ังสิ้น ในสวนน้ีผูใชบริการงาน
บริการการศึกษา มีความคาดหวังวา เจาหนาท่ีจะตองเต็มใจใหบริการ มีความกระตือรือรนพรอมท่ีจะใหบริการ
อยูตลอดเวลา อํานวยความสะดวก แตจากประสบการณของผูใชบริการกลับพบวา บางครั้งเจาหนาท่ีบางทานไม
คอยมีความเต็มใจในการใหบริการ โดยจะแสดงออกทางสีหนาและกิริยา เชน ใบหนาบ้ึงตึง พูดจาไมไพเราะนาฟง 
ทํางานโดยใชอารมณ ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะวาในแตละวันมีผูใชบริการเปนจํานวนมากทําใหเจาหนาท่ีเกิดความเหน่ือยลา
ในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหการควบคุมอารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและจิตในการใหบริการในบางชวงขาดหายไป 
ซึ่งในบางครั้งทําใหเกิดความไมพึงพอใจตอผูใชบริการ การท่ีมีผูขอรับบริการเปนจํานวนมากในแตละวันทําให
ภาระงานของงานบริการการศึกษามีมาก ประกอบกับเจาหนาท่ีมีนอย บางครั้งเกิดการดูแลไมท่ัวถึงซึ่งสราง
ความไมพอใจใหแกผูใชบริการ ดังน้ัน ผูใชบริการจึงมีความคาดหวังวาตัวเองจะไดรับบริการท่ีเปนธรรม ไมถูก
เลือกปฏิบัติหรือไมไดรับการใหบริการซึ่งเกิดจากความละเลยหรือความไมเพียงพอของเจาหนาท่ีและสิ่งท่ีจําเปน
ท่ีสุดท่ีผูใชบริการคาดหวัง คือ เจาหนาท่ีจะตองมีความรูความสามารถ หรือความชํานาญในเรื่องท่ีใหบริการ แต
ในบางครั้งเจาหนาท่ีบางทานไมมีความรูในเรื่องท่ีใหบริการ ทําใหตองไปขอคําแนะนําจากเจาหนาท่ีทานอ่ืน ท้ังท่ี
เปนงานของตนเองทําใหเกิดความลาชา ดังน้ัน ผูใชบริการจึงมีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีในงานตาง ๆ ของงาน
บริการการศึกษาจะตองมีความรูความชํานาญในงานของตนเองเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยางสูงสุด 
 ดานบริการ เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองาน
บริการการศึกษา ท่ีอยูในระดับท่ีสาม โดยมีคาความแตกตางอยูท่ี 0.45 โดยความคาดหวังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 
และความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 จากความเปนจริงผูใชบริการทุกคนมีความคาดหวังวาตัวเองจะตอง
ไดรับบริการท่ีเปนระบบและไมยุงยากซับซอน มีการดําเนินงานที่เสร็จสิ้นภายในจุดบริการเพียงจุดเดียว 
(One Stop Service) และในงานบริการการศึกษา ก็เชนเดียวกันผูใชบริการมีความคาดหวังท่ีจะไดรับบริการท่ี
เปนระบบและไมยุงยากซับซอน แตเน่ืองจากงานบริการการศึกษาเปนงานท่ีมีความละเอียดและข้ันตอนของงาน
เปนจํานวนมาก ทุกอยางจะตองมีความถูกตองและชัดเจนเน่ืองจากเปนงานท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากกับ
ผูใชบริการ ซึ่งในปจจุบันเจาหนาท่ีก็ไดมีการดําเนินการเพ่ือลดข้ันตอนในการดําเนินงานเพ่ือไมใหเกิดความซับซอน
แลวบางสวน เชน มีการรวมงานท่ีคลายคลึงกันเอาไวดวยกันเพ่ือสะดวกในการใหบริการ เปนตน และจากท่ี
กลาวไปแลววาผูใชบริการของงานบริการการศึกษาในแตละวันมีจํานวนมาก ทําใหในบางครั้งการจัดลําดับผูมา
ขอรับบริการเกิดความผิดพลาด มีการสลับลําดับการมาใชบริการกอน – หลังทําใหผูใชบริการเกิดความไมพอใจ
เมื่อตนเองไดรับบริการชากวาคนท่ีมาหลัง จึงสงผลใหผูใชบริการมีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีจะใหบริการอยาง
เทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติและเรียงการใหบริการกอน – หลัง ตามลําดับ ประกอบกับผูใชบริการมีความคาดหวังวา
บริการแตละอยางของงานบริการการศึกษาจะตองมีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการดําเนินบริการน้ันให
แลวเสร็จ แตจากท่ีพบเห็นในบางครั้ง เจาหนาท่ีไมสามารถระบุวันเวลาในการดําเนินบริการบางอยางไดอยาง
ชัดเจน บอกเพียงแตระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งในบางครั้งทําใหเกิดความเสียหายแกผูมาใชบริการ ดังน้ันผูมาใช
บริการอยากจะใหงานบริการการศึกษากําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของแตละบริการไวอยางชัดเจนและ
กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และสิ่งสุดทายท่ีผูบริการคาดหวังจากงานบริการการศึกษาดานบริการก็คือ 
การติดตามประเมินผลวา บริการท่ีไดรับสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการหรือไม หรือมีปญหาใด
เก่ียวของกับบริการหรือไมอยางไรและตองการใหชวยเหลือเรื่องใดอีกบาง ท้ังน้ีงานบริการการศึกษายังไม
ดําเนินการในสวนน้ี เมื่อมีการใหบริการเสร็จสิ้นไปแลวก็คือ กระบวนการสุดทายของงานบริการการศึกษาซึ่ง
ผูใชบริการไมเห็นดวย จึงมีความคาดหวังใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของติดตามประเมินผลการใหบริการของตนเองเพ่ือ
ไปปรับปรุงพัฒนาการทํางานตอไป  
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 ดานความมั่นใจ เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
งานบริการการศึกษา ท่ีอยูในระดับท่ีสี่ โดยมีคาความแตกตางอยูท่ี 0.36 โดยความคาดหวังมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.47 และความพึงพอใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ในการขอรับบริการในแตละครั้งผูใชบริการจะมีความคาดหวังอยู
เสมอวา ผูใหบริการรวมถึงเจาหนาท่ีทุกคนจะตองสรางความมั่นใจใหกับตนเองวา ในการมาใชบริการจะไดรับ
การตอบสนองตามความตองการของตนเองอยางถูกตองและไมมีความผิดพลาด จะเห็นไดวา งานบริการ
การศึกษาเปนงานท่ีมีความจําเปนอยางมากสําหรับผูใชบริการ เน่ืองจากเปนบริการท่ีครอบคลุมทุกเรื่องท่ี
เก่ียวกับกระบวนการการศึกษาท้ังของนักศึกษาและอาจารยผูสอน ท้ังน้ีเจาหนาท่ีหรือบุคลากรของงานบริการ
การศึกษา คอนขางสรางความพึงพอใจไดใกลเคียงกับความคาดหวังของผูใชบริการ โดยท้ังน้ีเจาหนาท่ีของงาน
บริการการศึกษาสวนใหญไดสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการวา สามารถจะใหบริการท่ีตรงตามความตองการ
ของผูใชบริการได ถึงแมวาอาจจะมีเจาหนาท่ีบางทานท่ียังไมสามารถสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการไดโดยจะ
เปนเจาหนาท่ีท่ีเพ่ิงมาปฏิบัติหนางานแตก็ถือวาเปนสวนนอย ท้ังน้ีเจาหนาท่ียังสามารถตอบคําถาม ขอสงสัย ได
อยางชัดเจน ซึ่งตรงกับความคาดหวังของผูใชบริการ ถึงแมวาบางครั้งจะไมทราบในคําตอบท่ีผูใชบริการถาม แต
ก็พยายามไปหาคําตอบมาตอบผูใชบริการจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได ทําใหผูใชบริการเกิดความมั่นใจ แตสิ่งท่ี
ผูใชบริการเห็นวางานบริการการศึกษายังไมสามารถดําเนินการไดตามความคาดหวังของผูใชบริการก็คือ 
เจาหนาท่ีมีความเขาใจกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ไดเปนอยางดี ท้ังน้ีเน่ืองจากผูใชบริการกลาววามีเพียง
เจาหนาท่ีบางคนเทาน้ันท่ีรูกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ไดเปนอยางดี ท้ังท่ีความเปนจริงแลว ผูใชบริการ
คาดหวังวาเจาหนาท่ีทุกคนจะตองมีความเขาใจในเรื่องน้ีซึ่งถือวามีความสําคัญมากในการใหบริการท่ีจะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริการ 
 ดานความไววางใจ เปนระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตองานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่อยูในระดับสุดทาย โดยมีคา
ความแตกตางอยูท่ี 0.23 โดยความคาดหวังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ใน
การใหบริการการมอบความไววางใจใหแกผูใชบริการถือวาจําเปนอยางมาก และผูใชบริการก็คาดหวังวาตนเอง
จะมีความรูสึกไววางใจและสามารถฝากความตองการของตนเองไวกับผูใหบริการได งานบริการการศึกษา 
สามารถตอบสนองความคาดหวังดานความไววางใจของผูบริการไดเปนอยางดี โดยผูใชบริการกลาววา เจาหนาท่ี
ของงานบริการการศึกษา มักจะมาทํางานตรงตอเวลาและบริการตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด แมในบางครั้งจะ
ไมสามารถระบุเวลาท่ีบริการจะแลวเสร็จไดอยางชัดเจน แตก็ดําเนินการเสร็จไดตามความตองการของ
ผูใชบริการ ท้ังน้ีในการใหบริการ ผูใชบริการยังมีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีจะใหขอมูลพรอมท้ังบอกข้ันตอนใน
การขอรับบริการซึ่งเจาหนาท่ีของงานบริการการศึกษาก็ไดดําเนินการปฏิบัติเพ่ือใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับงาน
บริการการศึกษา แตอยางไรก็ตามผูใชบริการก็ยังอยากท่ีจะใหมีสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีสามารถบอกขอมูลเหลาน้ีกับ
ผูใชบริการไดซึ่งถือเปนการชวยลดภาระของเจาหนาท่ีซึ่งจะสงผลดีตอตัวผูใชบริการเอง และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดใน
การใหบริการของงานบริการการศึกษาท่ีตอบสนองความคาดหวังของผูใชบริการก็คือ เจาหนาท่ีสามารถ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกผูใชบริการไดทุกเรื่องและทันทวงที แมบางครั้งบางเรื่องจะตองใชระยะเวลานาน
พอสมควร ท้ังน้ีจะเห็นไดวาระดับความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการตองาน
บริการการศึกษา  ในดานความไววางใจ  จะมีระดับความแตกตางท่ีนอยท่ีสุด  ซึ่งบงบอกวาผูใชบริการไมไดมี
ความคาดหวังในดานน้ีมากเทาดานอ่ืน ๆ เน่ืองจากเจาหนาท่ีสามารถตอบสนองความตองการดานน้ีของ
ผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจอยูแลว ดังน้ันจึงไมตองคาดหวังอะไรมากในดานของความไววางใจ เน่ืองจาก
เปนภาระหนาท่ีหลักท่ีเจาหนาท่ีของงานบริการการศึกษาจะตองปฏิบัติอยูแลว 
 2) อุปสรรคในการพัฒนาการบริการของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรใหดีขึ้น จากการวิจัยพบวา อุปสรรคในการพัฒนาการบริการของงานบริการการศึกษา มีดังน้ี 

ดานสถานท่ี จะเห็นไดวาสถานท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาการบริการเปนอยางมาก เน่ืองจากงาน
บริการการศึกษาเปนหนวยงานกลางระดับคณะ ท่ีมีภารกิจหลักในการใหบริการทางการศึกษา สนับสนุนพัฒนา
งานวิชาการ สนับสนุนงานการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย หนวยพัฒนา
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วิเคราะหความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มอ.ฯ 

หลักสูตร หนวยพัฒนาการเรียนการสอน หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพ หนวยพัฒนานักศึกษา หนวยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หนวยบัณฑิตศึกษา หนวย
สนับสนุนการวิจัย หนวยวิเทศสัมพันธ และหนวยวิทยบริการ จะเห็นไดวา งานบริการการศึกษาประกอบดวย
สวนงานจํานวนมาก แตในการจัดสถานท่ีของงานบรกิารการศึกษากลับแยกสวนงานตาง ๆ ไวคนละท่ี แทนท่ีจะ
นํามาไวในท่ีเดียวกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานบริการท่ีจะตองตอบสนองความตองการของผูใชบริการสมัยใหมท่ี
จะตองเบ็ดเสร็จเพียงจุดเดียว (One Stop Service) แตเน่ืองจากสวนงานตาง ๆ แยกออกจากกัน ทําให
ผูใชบริการเกิดความสับสนวา เรื่องท่ีตนเองตองการความชวยเหลือจะตองติดตอท่ีสวนงานใด และสวนใหญงาน
ของแตละสวนงานจะตองมีความสัมพันธกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน การท่ีสวนงานตาง ๆ อยูแยกกัน ทําให
เกิดปญหาเรื่องการประสานงาน ทําใหบางครั้งการบริการไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร แตเนื่องจาก
คณะศึกษาศาสตรเปนคณะท่ีมีอายุยาวนานและคอนขางใหญ ทําใหมีการจัดสรรสถานท่ีเอาไวอยางตายตัว ไม
สามารถท่ีจะขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงได ดังน้ัน กลาวไดวาสถานท่ีถือเปนอุปสรรคอยางหน่ึงในการพัฒนาการ
บริการการศึกษา แตงานบริการการศึกษาก็ไดดําเนินการแกไขอุปสรรคในเรื่องของสถานท่ีก็คือ การจัดประชุม
สวนงานของงานบริการการศึกษาใหมากขึ้นเพื่อสรางความเขาใจตรงกันในการใหบริการ ในเรื่อง
การประสานงานของเจาหนาท่ีและรับฟงปญหาในการใหบริการรวมท้ังหาแนวทางการแกไขตอไป 

ดานเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาการบริการเปนอยางมาก ถาเปรียบงาน
บริการการศึกษาเปนรางกายมนุษย เจาหนาท่ีก็เปรียบเสมือนอวัยวะและสวนประกอบของรางกาย ท่ีคอย
ทํางานประสานกลไกตาง ๆ ของรางกาย ใหรางกายมีชีวิตอยูตอไป ดังน้ันเจาหนาท่ีทุกคนจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญของตนเองวา สามารถนําพาหนวยงานของตนเองใหพัฒนาและเจริญกาวหนาได แตไมอาจจะปฏิเสธ
ไดวาเจาหนาท่ีของงานบริการการศึกษาบางคน ไมมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีเทาท่ีควร ซึ่งสิ่งท่ีเห็นได
อยางชัดเจนท่ีสุดก็คือ การรับรูหรือเขาใจในกฎระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของตนเอง ซึ่งถือวามี
ความสําคัญมาก เน่ืองจากงานบริการการศึกษาเปนงานท่ีเก่ียวของกับทุกกระบวนการของการศึกษา สําหรับ
นักศึกษา งานบริการการศึกษามีความเก่ียวของตั้งแตเขารับการศึกษาจนจบการศึกษา สําหรับอาจารยผูสอนมี
ความเก่ียวของตั้งแตเขามาปฏิบัติหนาท่ีจนถึงข้ันตอนในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอน ดังน้ันถาเกิด
เจาหนาท่ีไมมีความเขาใจในกฎระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ ทําใหเมื่อผูใชบริการมาติดตอรับบริการ บางครั้ง
อาจจะดําเนินการไมตรงตามความตองการของผูใชบริการ หรือเกิดการโยนงานใหกับเจาหนาท่ีทานอ่ืนโดยไม
คํานึงวาเจาหนาท่ีทานน้ันก็มีงานจํานวนมากท่ีจะตองดําเนินการ ทําใหสรางทัศนคติทางลบตองานบริการ
การศึกษา หรือในบางครั้งการใหบริการเกิดความลาชา เน่ืองจากเจาหนาท่ีไมมีความเขาใจในเรื่องของกฎ 
ระเบียบหรือขอบังคับ ทําใหตองไปสอบถามการดําเนินการจากผูท่ีมีความรูความเขาใจ ทําใหบางครั้งการใหบริการไมทัน
ตามความตองการของผูใชบริการ ดังน้ันเจาหนาท่ีในบางครั้งก็เปนอุปสรรคในการพัฒนาการบริการของงาน
บริการการศึกษา แตงานบริการการศึกษาก็ไดจัดฝกอบรบเรื่องกฎ ระเบียบหรือขอบังคับใหกับเจาหนาท่ีอยาง
สม่ําเสมอ เมื่อมีกฎระเบียบหรือขอบังคับใหมออกมา แตในท่ีสุดเจาหนาท่ีคนใดจะรับไดมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยู
กับตวัของเจาหนาท่ีเองวามีความตระหนักในหนาท่ีของตนเองเพียงใด 

ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก การบริการท่ีดีจะตองตอบสนองความตองการตลอดจน
จะตองสรางความสะดวกสบายใหแกผูใชบริการใหไดมากท่ีสุด จึงจะข้ึนช่ือวาเปนการบริการที่ดีและไดรับ
การพัฒนาแลว เพราะถาหากผูใชบริการไดรับการตอบสนองตามความตองการและยังมีความสะดวกสบายก็จะ
เกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผูใชบริการ  คือ ความสําเร็จของผูทํางานบริการ งานบริการการศึกษาเปน
งานท่ีจะตองใหบริการทุกเรื่องท่ีเก่ียวของกับการศึกษาแกนักศึกษาและอาจารยซึ่งเรียกวา ผูใชบริการ จาก
ผลงานวิจัยท่ีผานมาจะเห็นไดวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตองานบริการการศึกษาอยูในระดับมาก เน่ืองจาก
ผูใชบริการไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการของตนเอง ซึ่งถือวาเปนสิ่งท่ีดีท่ีงานบริการการศึกษาสมควรท่ีจะ
ไดรับคําช่ืนชมจากผูใชบริการ แตในความพึงพอใจของผูใชบริการก็มีสิ่งท่ีผูใชบริการคิดวาถาหากงานบริการ
การศึกษาสามารถดําเนินการเรื่องน้ีได ก็จะเกิดการพัฒนาในการใหบริการไปในทิศทางท่ีดีข้ึนกวาเดิม น้ันก็คือ 
อุปกรณ ซึ่งไดแก เครื่องมือสําคัญท่ีใชในการใหบริการ  เชน  คอมพิวเตอร จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรของ
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เจาหนาท่ีถึงแมวาจะเปนรุนท่ีทันสมัย แตก็มีเฉพาะเจาหนาท่ีบางคนเทาน้ันเอง ทําใหบางครั้งขอรับบริการจะ
เกิดปญหาเครื่องคอมพิวเตอรไมทํางาน สวนเครื่องคอมพิวเตอรในการใหบริการแกผูใชบริการไมมีความทันสมัย
เปนรุนท่ีเกาและขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับไมมีเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพเอกสาร หรือเครื่องสแกน
เอกสาร ไวบริการแกผูใชบริการ ทําใหผูใชบริการถาหากนําเอกสารมาไมครบหรือผิดพลาดจะตองกลับไป
ดําเนินการแกไข ซึ่งถือวาทําใหเกิดความลาชาในการขอรับริการ โดยปญหาสวนน้ีงานบริการการศึกษาได
รับทราบ แตไมสามารถท่ีจะแกไขปญหาในเรื่องของอุปกรณไดดีเทาท่ีควร เน่ืองจากติดปญหาในเรื่องของ
งบประมาณในการจัดซื้อ ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีผูใชบริการแนะนําใหงานบริการการศึกษามีเพ่ือ
พัฒนาการบริการก็คือ ปายบอกข้ันตอนตาง ๆ ในการขอรับบริการ และในการขอรับบริการตาง ๆ จะตองใช
เอกสารใดบาง ตรงน้ีงานบริการการศึกษา ก็ทราบอุปสรรคในการใหบริการขอน้ีเปนอยางดี เน่ืองจากไดรับ
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการพอสมควร แตท่ียังไมสามารถดําเนินการแกไขไดเน่ืองจากมีสถานท่ีไมเพียงพอใน
การติดตั้งปายตาง ๆ ขณะน้ีงานบริการการศึกษาทําไดเพียงช้ีแจง พูดคุย กับผูใชบริการเทาน้ันเอง สวนในเรื่อง
ของเว็บไซตทางงานบริการการศึกษากําลังดําเนินการจัดทํา 

3) แบบแผนในการใหบริการของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จะเห็นไดแลววา ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการบริการของงานบริการการศึกษา ไมวาจะเปนในสวนของ
สถานท่ี เจาหนาท่ี และอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ทุกสวนลวนแลวแตมีความสําคัญท่ีกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริการรวมถึงความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีความคาดหวังวาจะไดรับบริการอยางดี
ท่ีสุด ดังน้ัน ถาหากจะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการบริการของงานบริการการศึกษา จําเปนจะตองมีแบบแผน
ในการใหบริการประกอบไปดวยดานตาง ๆ ตอไปน้ี  

ดานลักษณะภายนอก จะตองมีการปรับปรุงสถานท่ีใหดูดีข้ึน เห็นแลวอยากเขามาใชบริการ  สถานท่ี
มีความกวางขวางพอดี สามารถรองรับการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยไดพรอม ๆ กันในปริมาณท่ีพอดี 
ท้ังน้ีเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการใหบริการ จะตองเอ้ืออํานวยความสะดวก ทันสมัยและมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานไดอยางเต็มท่ี ควรจะมีปายบอกข้ันตอนและรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับบริการเพ่ือความเขาใจ
ตรงกันระหวางผูใชบริการกับเจาหนาท่ี และลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ถาหากไมสามารถจัดทําปายเพ่ือ
บอกข้ันตอนและรายละเอียดตางๆ ข้ึนมาได ก็ควรจะมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือประชาสัมพันธในเรื่องเหลาน้ี 
หรือไมอาจจะใชโซเชียลเน็ตเวิรค (facebook, twitter) ในการประชาสัมพันธเก่ียวกับงานบริการตาง ๆ ของงาน
บริการการศึกษา เพราะในยุคโลกาภิวัตน อินเทอรเน็ตถือวาเปนชองทางการสื่อสารท่ีผูใชบริการเขาถึงไดงาย
และมีประสิทธิภาพอีกชองทางหน่ึง 
 ดานบุคลากร เจาหนาท่ี ถือวาเปนกลไกหลักในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน เน่ืองจากทุก
กระบวนการของผลลัพธหนวยงานท่ีออกมา จะตองมีการดําเนินการผานโดยเจาหนาท่ี ดังน้ันผูรับบริการจะเกิด
ความพึงพอใจ หรือการประเมินผลการดําเนินงานในแตละปจะอยูในระดับใด เจาหนาท่ีทุกคนลวนแลวแตมี
ความสําคัญดวยกันท้ังสิ้น ดังน้ันเจาหนาท่ีท่ีดีจะตองมีการเตรียมตัวหรือมีลักษณะ ดังน้ี (สมิต, 2548) 

1. ทางกาย ตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสดช่ืนดวยอาการกระปรี้กระเปรา ไมงวงเหงาหาวนอน 
เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุมกระชวย หนาตาสดใส หวีผมใหเรียบรอย ไมปลอยผม
รุงรัง หรือหัวยุงเปนกระเซิง การแตงกายเรียบรอย ยิ้ม ไหว หรือทักทายเหมาะสม กิรยิาสุภาพ เปนคุณสมบัติข้ัน
พ้ืนฐาน นอกจากน้ันตองวางตัวเปนมิตร เปดเผย จริงใจ สนองความตองการของผูรับบริการอยางกระตือรือรน 
แสดงความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 

2. ทางวาจา ตองใชถอยคําชวนฟง นํ้าเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีคําขานรับเหมาะสม 
กลาวตอนรับและสอบถามวาจะใหชวยบริการอยางไร พูดแตนอยฟงใหมาก ไมพูดแทรกไมกลาวคําตําหนิ อาจ
พูดทวนย้ําสิ่งท่ีมีผูมาติดตอตองการใหเขาฟงเพ่ือความเขาใจตรงกัน พูดใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ ไมพูด
มากจนเกินจริง พูดเพ่ือความสบายใจของผูรับบริการ และใชถอยคําเหมาะสม 
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วิเคราะหความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มอ.ฯ 

3. ทางใจ ตองทําจิตใจใหเบิกบานแจมใส ยินดีท่ีจะตอนรับ ไมรูสึกขุนเคืองท่ีจะตองรับหนาหรือพบปะ
กับคนแปลกหนาท่ีไมคุนเคยกันมากอน แตมาเรียกรองตองการน่ัน ตองการน่ี ไมปลอยใหจิตใจหมนหมอง ใจลอย
ขาดสมาธิในการทํางาน เศราซึม เบ่ือหนายหรือเซ็ง 

และสิ่งท่ีเจาหนาท่ีจะตองระมัดระวังในการใหบริการ (สมิต, 2548) ก็คือ  
1. ไมสนใจความตองการของผูรับบริการ การใหบริการในทุกกรณีจะตองแสดงวา ผูรับบริการมี

ความสําคัญ จึงตองระวัง ไมแสดงกิริยาท่ีเพิกเฉยไมสนใจผูรับบริการอยางจริงจัง 
2. ใหบริการขาดตกบกพรอง เปนสิ่งท่ีตองย้ําเตือนอยูเสมอวา การใหบริการจะขาดตกบกพรองไมได

เลย เพราะเมื่อเกิดข้ึนแลวจะทําลายงานบริการในสวนอ่ืน ๆ ท่ีดีอยูแลวใหเกิดผลเสียหายตามไปดวย 
3. ดําเนินการลาชาเปนลักษณะท่ีไมดีอยางยิ่ง เพราะความลาชาไมตรงเวลา ทําความเสียหายให

ผูรับบริการได 
4. ใชกิริยา วาจา ไมเหมาะสม การใหบริการสามารถจะรูสึกไดจากกิริยาทาทาง การใชคําพูดและ

นํ้าเสียง ผูใหบริการอาจไมมีความตั้งใจจะแสดงกิริยาตอผูรับบริการในทางท่ีไมดี แตอยูในอารมณท่ีขุนมัว และ
ไมควบคุมอารมณของตนจึงแสดงออกดวยทาทีและคําพูดท่ีทําใหเสียความรูสึกตอผูรับบริการ 

5. ทําใหผูรับบริการผิดหวัง บริการท่ีทําใหผูรับบริการผิดหวังมีไดในหลายกรณี นับแตการตอนรับท่ี
เย็นชาหรือการพูดโทรศัพทท่ีไมเหมาะสม การใหบริการอยางไมเต็มใจ ไมใสใจในการใหบริการ การบริการ
ผิดพลาดทําความเสียหายใหแกผูรับบริการ 

 ดานบริการ บริการของงานบริการการศึกษาจะตองครอบคลุมทุกเรื่องท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
การศึกษา และการเขามาติดตอขอรับบริการจะตองมีชองทางท่ีหลากหลาย และสะดวกในการติดตอเจาหนาท่ี
เพ่ือขอรับบริการ และควรจะมีการเปดบริการทุกฝายในงานบริการการศึกษาในวันเสาร–อาทิตย เพ่ือให
นักศึกษาท่ีเรียนในชวงวันดังกลาว สามารถท่ีจะใชบริการงานบริการการศึกษาได  
 ดานความมั่นใจ  ในแตละครั้งผูใชบริการจะมีความคาดหวังอยูเสมอวา  ผูใหบริการรวมถึงเจาหนาท่ี
ทุกคนจะตองสรางความมั่นใจใหแกตนเองวา ในการมาใชบริการจะไดรับการตอบสนองตามความตองการของ
ตนเองอยางถูกตองและไมมีความผิดพลาด การท่ีจะทําใหเจาหนาท่ีมีความสามารถในการบริการตามหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบ และสามารถสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการได จะตองมีกลยุทธ ดังน้ี (Rossarin, 
Sanamchandra Palace Library Blog) (Rossarin, 2013). 
 1. คุณสมบัติของเจาหนาท่ี  สิ่งท่ีผูใหบริการควรมีเปนอันดับแรกก็คือ ความเปนคนท่ีรักในงานบริการ
เพราะคนท่ีรักในงานบริการ จะมีความเขาใจและใหความสําคัญตอผูรับบริการ มีความกระตือรือรนท่ีจะ 
ชวยเหลือผูรับบริการ ยิ้มแยม แจมใสและเอาใจใสผูรับบริการ อดทนอดกลั้นแมถูกผูรับบริการตําหนิ นอกจากน้ี
เจาหนาท่ีท่ีใหบริการควรเปนผูรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีดวย 
 2. บุคลิกท้ังลักษณะการแตงกายท่ีดูสะอาด เรียบรอย รวมไปถึงอากัปกิริยาท่ีแสดงออก เชน การยิ้ม 
การหัวเราะ การแสดงทาทางประกอบการพูด สิ่งเหลาน้ีควรเปนไปโดยธรรมชาติ 
 3. เทคนิคการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนทนา เพราะการสนทนาเปนสื่อกลางระหวาง
ผูรับบริการกับผูใหบริการ  การสนทนาใหผูรับบริการเกิดความประทับใจมีวิธีการงาย ๆ ดังน้ี สรางความเปน
กันเองเพ่ือใหผูรับบริการเกิดความความอุนใจ แสดงความเปนมิตรโดยอาจแสดงออกทางสีหนา แววตา กิริยา
ทาทางหรือนํ้าเสียงท่ีสุภาพออนโยน มีหางเสียง การพูดจาตองชัดเจน และไมรวดเร็วจนผูรับบริการไมเขาใจใน
ความหมายของการสื่อสาร 
 4. เนนการฟงเปนหลัก คือ ผูใหบริการควรตั้งใจฟงดวยความอดทนขณะท่ีผูรับบริการพูด  ไมควร
แสดงอาการท่ีไมพอใจออกมา สบตากับผูรับบริการเปนระยะพรอมกิริยาตอบรับ  
 5. ทวนคําพูดเพ่ือแสดงใหผูรับบริการทราบวา ผูใหบริการกําลังตั้งใจฟงเรื่องท่ีผูรับบริการสื่อสารอยู 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและผูรับบริการเกิดความมั่นใจในการบริการ  
 ดานความไววางใจ เจาหนาท่ีหรือบุคลากรจะตองมีการบริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดอยางเครงครัด 
โดยท้ังน้ีอาจจะมีการจัดทําคูมือในการใหบริการในแตละเรื่องวาข้ันตอนในการดําเนินการระยะเวลาท่ีเหมาะสม
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 105 - 115  บูคอรีย แกวกบัทอง 

ควรจะมีเวลาเทาใด และเจาหนาท่ีจะตองเปนผูท่ีมีความรอบรูในงานท่ีตัวเองทํา  โดยทางคณะฯ หรือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของอาจจะมีการจัดอบรมการเสริมสรางสมรรถนะและความรูในการทํางานใหแกเจาหนาท่ี เน่ืองจากสิ่ง
เหลาน้ีจะทําใหเจาหนาท่ีสามารถใหขอมูล พรอมท้ังบอกข้ันตอนในการดําเนินการไดอยางครบถวนและชัดเจน
และจะตองสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที ซึ่งถือวาเปนประโยชนแกผูมาใชบริการ และสิ่งท่ีสําคัญอีก
อยางหน่ึงก็คือ ทางงานบริการการศึกษาจะตองมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการใหบริการเพ่ือ
สรางความไววางใจใหแกผูมาใชบริการวา ประสิทธิผลของงานจะออกมาดีและสมบูรณ 
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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
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