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บทความหรือข้อความใดๆ ในวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ 
กองบรรณาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาและข้อคิดเห็นนั้นๆ แต่อย่างใด 



 

 

บทบรรณาธิการ 
 
 การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษานั้น ควรให้
เริ่มต้นจากการพัฒนางานทีก่่อให้เกิดประโยชนต์่อส่วนงานที่รับผิดชอบก่อน โดยหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในตัวเราที่
สามารถสร้างประโยชนใ์ห้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติใดๆ ก็ต้องอยู่ภายใต้บทบาทและ
หน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเองด้วย จากการท างานที่เป็นประโยชน์นั้นจะส่งผลให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ เกิด
ความสุขทางใจที่ท าให้ผู้รับบริการได้รับแต่สิ่งดีๆ เป็นความสุขที่เกิดจากการให้และการท าเพื่อคนอื่น และความมี
คุณค่านี้ก็จะเป็นส่วนส าคัญในการส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นได้ ต่อจากนั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนเพิ่มขึ้น จน
สามารถท างานที่ตนเองรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นไป ท าให้รักงานที่เราท ามากยิ่งขึ้นตามมา ดังนั้นการสร้างแรง
บันดาลใจที่ดีในการท างานควรเริ่มที่งานท่ีเป็นประยชน์ก่อน ถึงจะท าให้การพัฒนางานนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยสิ่งที่ส าคัญของการพัฒนางานประการหนึ่งที่ต้องค านึงควบคู่กันไป คือการพัฒนาตนเอง ซึ่งเรา
ต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และต้องมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ท าให้เราลุกขึ้นมาพัฒนาตนเองและสร้าง
ความส าเร็จ ให้ส าเร็จเป็นไปตามฝัน พร้อมๆ กันนั้นก็ต้องมีความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในตัวเอง ซึ่ง
บุคคลใดก็ตามที่ไม่รักและศรัทธาในตัวเองนั้น เป็นการยากมากที่จะประสบความส าเร็จในการพัฒนา และสิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการรักและสนุกกับงานที่เราท า โดยส่วนนี้ก็ให้เริ่มจากงานที่มเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานหรือองค์กรก่อน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเอง   
 ด้วยเหตุผลที่หยิบยกประเด็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนและพัฒนางานของสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา มากล่าวไว้ข้างต้นเนื่องจาก บทบาทของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษานั้น 
เป็นส่วนส าคัญยิ่งในการสนับสนุนการด าเนินการของสายวิชาการ เพื่อให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
อาจจะเป็นบทบาทที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เนื่องมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
 1. Follower Role: บทบาทของผู้ตาม ที่มีลักษณะการท างานสนับสนุนตามนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เคยมีบทบาทเป็นผู้น าในองค์กรที่ชัดเจน 
 2. Executive Influence: ผู้บริหารมีอิทธิพลทางความคิดและการกระท า โดยแสดงภาวะผู้น า
ครอบง ากลุ่มงานสนับสนุน 
 3. Atmosphere: บรรยากาศความเชื่อและวัฒนธรรมองค์กร หากในกลุ่มงานสนับสนุนคิดหรือสร้าง
นวัตกรรมให้กับองค์กร แต่คนในองค์กรมักจะไม่เห็นด้วย ไม่สนับสนุน ท าให้ผู้ที่คิดพัฒนาหมดก าลังใจ และไม่
กล้าเสนอความคิดเห็นอีก 
 4. Rule of Routine: กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของงานสนับสนุน ซึ่งทุกอย่างท าอยู่ภายใต้กรอบ กติกา 
นอกจากนี้ยังท างานซ้ าซากจ าเจ ไม่มีการพัฒนางานในรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ 
 การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญมาก หากแต่บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ให้เริ่มจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ในตัวเราที่สามารถสร้างให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้ และให้
เริ่มจากการแก้ปัญหาหน้างานท่ีเราท า วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา วางแผนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้ 
จากนั้นจึงด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาต่างๆ อาจใช้การวิเคราะห์กระบวนการ
เพื่อหาความสูญเปล่าหรือปัญหา แผนผังก้างปลา (fish–bone diagram) เพื่อหารากของปัญหา แผนภูมิพาเรโต 
(Pareto diagram) เพื่อล าดับความส าคัญของปัญหา และการใช้เครื่องมือ CQI/Kaizen, Lean, R2R และ 
Checklist เพื่อควบคุมกระบวนการ โดยมีการด าเนินการตามวงล้อคุณภาพ PDCA เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง จนมั่นใจว่ากระบวนการที่ปรับปรุงมีผลลัพธ์ท่ีดีอย่างต่อเนื่องตามมาเช่นกัน จากนั้นเราจะได้เห็นโลกใหม่
ของงานประจ า ที่เกิดจากการพัฒนาด้วยตัวของเราเอง แล้วเราจะมีความสุขกับการท างาน และรักในงานที่เราท า 



 

 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นองค์กร
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และ
เผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม และมีพันธกิจ คือเป็นองค์กรตัวแทนประสานสัมพันธ์ ทุกสถาบันอุดมศึกษา ช่วย
ช้ีแนะและแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมวิวัฒนาการอุดมศึกษาไทย  
ด้วยพันธกิจนี้เอง ปขมท. จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะงานหรือเพื่อการ
พัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ไปพร้อมกับสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ที่
เป็นหน่วยงานส าคัญหนึ่งในหลายๆ หน่วยงาน ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง
ของประเทศไทย ทั้งในด้านการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาประเทศไทย อย่างยั่งยืน 

ปขมท. ได้มีการจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. ขึ้น เพื่อการเผยแพร่งานวิชาการและบทความวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อัน
เป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็น
ต้นมา และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) โดยวารสารฉบับนี้ 
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ านาญ ซึ่งอดีตท่านเป็น
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กรุณา
อธิบายความส าคัญของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ในบทความรับเชิญพิเศษ เรื่อง “บทบาทและ
หน้าที่บุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาไทย” นอกจากนั้นในวารสารฉบับนี้ยังมีบทความวิจัย
ที่มาจากงานประจ าของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อีก 9 บทความ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดาวน์
โหลดบทความทั้งหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์
เ ท ่านั ้น )  และดาวน ์โหลดร ูปแบบ  หล ัก เ กณฑ ์ และค าแนะน าส าหร ับผู ้เ ข ียนบทความ  ได ้ที่ 
http://www.council-uast.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ทางวารสารฯ ใคร่ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจ ากองบรรณาธิการทุกท่าน 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ท่านที่ปรึกษา ปขมท. สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่สนับสนุนการด าเนินงานของวารสารฯ 
ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ วารสารวิชาการ ปขมท. ยินดีที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานหรือ
บทความของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป   

 
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน 
     บรรณาธิการ 
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บทบาทและหน้าที่บุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาไทย 

 
วัลลภ สันตปิระชา1* 

Wullop Santipracha1* 
 
 การพัฒนาการศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติที่ดีในการประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิต ท าให้สังคมประเทศชาติเป็นสังคมที่ด ีมีความเจริญอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสขุ การจะได้รับ
หล่อหลอมเรียนรู้ที่ดี ต้องมีต้นแบบที่ดี ประสบการณ์ที่ดีจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่หลักใน
การผลิตบัณฑิตคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพให้ท าหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพแก่ทุกคนตามสาขาที่เรียน รวมทั้งคนใน
มหาวิทยาลัยที่อาจไปรับบริการจากหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ธนาคาร วิศวกร นักกฎหมาย นักวิชาการ ฯลฯ 
ในแต่ละสาขาอาชีพท่ีส าเร็จการศึกษาออกไป และมหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่การวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการเป็นต้นแบบทางสังคม วัฒนธรรมที่ดี และหากเป็นมหาวิทยาลัยที่คณะด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพยังมีบริการด้านการแพทย์ด้วย ในการจัดระบบบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดกลุ่มบุคลากรเป็นสายวิชาการ และสายสนับสนุน แน่นอนว่า บุคลากร
สายหลักคือการปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ส่วนสายสนับสนุนท าหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านธุรการ การ
บริการแก่สายวิชาการและนักศึกษา และบุคคลที่มาติดต่องานมหาวิทยาลัย การท าหน้าที่ให้ได้ดี สมบทบาท 
ต้องรู้และเข้าใจหน้าที่และบทบาท ของต าแหน่งงาน ของหน่วยงาน และลักษณะทิศทางของคณะและ
มหาวิทยาลัย เพื่อท างาน จัดบริการสนับสนุนให้การท างาน การปฏิบัติภารกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ไปในทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่างานสนับสนุนไม่ใช่แค่ท างานในหน้าที่ของตน ในหน่วยงานของตน 
แต่ต้องท าให้งานของมหาวิทยาลัยลื่นไหลไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อให้การปฏิบัติภารกิจด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิผล ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องท าหน้าที่สนับสนุนระบบงานให้ลื่นไหลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการปฏิบัติการตามกฎ ระเบียบ เนื้องาน และเวลา 
 ต้องเข้าใจว่า บุคลากรสายวิชาการไม่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านกฎ ระเบียบทางธุรการ จึงท าให้
ต้องมีสายสนับสนุนเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุนตามต าแหน่งหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ต้องเข้าใจเนื้องานของแต่ละคณะในการจัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การท ากิจกรรมได้
ตรงกับภารกิจ เช่น สายวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องใช้ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์
เกษตร ต้องใช้ปุ๋ย ใช้ยาทางพืช ทางสัตว์ ใช้สารเคมี และวัสดุต่างๆ ทางการเกษตร สายวิศวกรรมต้องเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ด้านวิศวะ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการสนับสนุนได้ถูกต้องไม่เกิดปัญหากันและกัน ไม่เป็นปัญหากับการ
ปฏิบัติภารกิจของสถาบัน ด้านเวลาคือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดบริการ การซ่อมบ ารุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะ ว่าต้องจัดหาอะไรเมื่อไร ซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ข้อมูลการซ่อมบ ารุง การส ารองอุปกรณ์การเปลี่ยน การซ่อมบ ารุง เพราะหากอุปกรณ์ในห้องเรียนช ารุดไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ จะกระทบท้ังเนื้อหา ตารางการเรียนการสอน คุณภาพและภาพพจน์ของคณะ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดการงานของมหาวิทยาลัยมีเวลาเปิด-ปิดเทอมเป็นระบบเดียวกันในแต่ละปี หากได้น า
ข้อมูลการจัดการ เตรียมการจะสามารถท าให้งานสนับสนุนด าเนินไปได้ดี สายสนับสนุนต้องไม่แยกแยะงาน
ตามระดับภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย กองใครกองมัน งานใครงานมัน แต่ต้องช่วยขับเคลื่ อนให้ทุกภารกิจ
ด าเนินไปอย่างลื่นไหล เพราะทุกงาน ทุกภารกิจ ทุกภาควิชา ทุกหน่วยงาน คือภารกิจของมหาวิทยาลัย หาก
ส่วนใดสะดุด ติดขัด ไม่เจริญ ย่อมส่งผลต่อความเจริญของมหาวิทยาลัย การท าหน้าที่ การปฏิบัติภารกิจของ
ของมหาวิทยาลัย ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเช่นกัน  
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 นอกจากบทบาทหน้าที่งานสนับสนุนแล้ว บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคนยังมีหน้าที่หล่อหลอมคนรุ่น
ใหม่ และสังคมด้วยให้บริการที่เป็นต้นแบบที่ดีในการบริการแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่องาน การได้รับบริการที่
ดีที่เหมาะสม ทันสมัย ทันเวลา เป็นการสร้างคุณค่าการท างาน การใช้ชีวิตที่ดีต่อสังคม ประเทศชาติ จึงต้อง
บริการให้เป็นต้นแบบที่ดีหากอยากได้ อยากให้มีบริการที่ดีจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปท างานท า
หน้าที่ต่างๆ ให้เราทุกคนในสังคมและประเทศ จะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนมี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนน้ ามันหล่อลื่นของ
ระบบเครื่องยนต์กลไก ถ้าหากท าให้สะดุด ติดขัดก็ท าให้เครื่องยนต์เดินไม่ดีถึงเสียหาย จนต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
น้ ามันหล่อลื่นเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถเดินไปได้อย่างราบรื่น ผลการติดขัดทางธุรการจึงกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ส าคัญคือคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกคนมีค่า
ความส าคัญตามบทบาทและหน้าที่ จึงต้องศึกษาหน้าที่ บทบาททั้งของงานในต าแหน่งหน้าที่ บทบาทของ
หน่วยงาน เนื้องานของคณะวิชา ทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ให้สมบทบาทและแสดงบทบาทได้ดี 
และเป็นต้นแบบการพัฒนาคนไทย การศึกษาไทย วัฒนธรรมที่ดีของไทย และการเป็นคนไทย บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความส าคัญต่อการเจริญของมหาวิทยาลัยและการศึกษาไทยที่ท าให้ภารกิจไหลลื่น รวดเร็ว ทันกาล 
มีธรรมาภิบาล เป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกา และการสร้างค่าเป็นต้นแบบการปฏิบัติงาน การบริการที่ดีที่
หล่อหลอมคุณภาพการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถท างานท าหน้าท่ีที่ดี 
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การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561 
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Ladkrabang, Academic Year 2018  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปลายช้ันปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (รอบท่ี 1: ยื่นแฟ้มสะสมงาน) เก็บข้อมูลในวันสอบสัมภาษณ์ จ านวน
ทั้งสิ้น 203 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 183 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.15 การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างตารางค านวนด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 
วิเคราะห์โดยใช้ Comparative Techniques ใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการรับรู้ 
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคณะ กลุ่มตัวอย่างรับรู้  รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะ 
(www.it.kmitl.ac.th)  และเว็บไซต์สถาบัน (www.kmitl.ac.th) มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 20.50 และ 
17.98 ตามล าดับ   ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือก พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ได้แก่ มีความชอบและสนใจด้านไอที คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา
คือมีความสนใจที่หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 19.51  และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลผลของการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีคณะจัดขึ้นในแต่ละปี ของนักเรียนท่ีเคยและไม่เคยเข้าร่วมจะส่งผลต่อการตัดสินใจมาเลือกสมัครสอบ
เพื่อเข้าศึกษาต่อมากน้อยเพียงใดนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยและผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้ส่งผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือกที่คณะ  
ค าส าคัญ: ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรม การตัดสินใจ สมัครสอบ 
 

Abstract 
The objectives of the research were to study and analyze factors that influence  the 

decision making of candidates for admission to Bachelor’s degree program at the Faculty of 
Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), 
academic year 2018. The sample consisted of high school students or equivalent applying 
for the program at the faculty. The total number of 203 students in the first batch must 
submit their portfolio and data were collected upon the interview group-specific examples. 
There were 183 persons (90.15%) answered the questionnaire. Microsoft Excel was used for 
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the management and storage of the data, whereas comparative techniques and percentage 
were used in the analysis. Research result revealed that the awareness of the information 
and news about the Faculty of Information Technology, the sample group accessed to 
information at the highest percentage via www.it.kmitl.ac.th and www.kmitl.ac.th with 20.50 
and 17.98%, respectively. Factors that influenced and affected the decision making of 
students who wanted to apply to a program at the faculty showed that most influencing 
sample group  were affection and interest in IT 25%, followed by, the curriculum interest 
19.51%. As for the participation in the annual activities held by the faculty, both students 
who participated and did not participate in the activity presented that participation in the 
activities did not directly affect the decisions to candidates about the application as the 
number of people who had never participated.  
Keywords: awareness-information, decision, participated in the activity, admission  

 
บทน า 

ทิศทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้
ประกาศใช้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานใน
สังกัดใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อสร้างและพัฒนาคน ท่ีมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้ทั้งมิติ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และมิติ
การบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรูปธรรม (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในฐานะผู้ดูแลระบบและกระบวนการการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ การรับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จ านวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณา
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน และลดช่องว่างและ
ปัญหาจาก ระบบการคัดเลือกด้วยระบบ Admissions เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปีการศึกษา 
2560 โดย ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเกี่ยวกับระบบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
แบบใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งระบบใหม่นี้ เรียกว่า ระบบ Thai University Central 
Admission System (TCAS) ซึ่งโดยสรุปในภาพรวม มีหลักเกณฑ์ส าคัญแบ่งการคัดเลือกเป็น 5 รอบได้แก่  
1) ยื่นแฟ้มสะสมงาน 2) รับแบบโควตา 3) รับตรงร่วมกัน 4) รับแบบแอดมิชช่ัน และ 5) ครั้งสุดท้ายรับแบบ
อิสระ โดยคาดหวังว่าจะช่วยลดปัญหาและให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะการเปลีย่นแปลงทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาอัน
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่าง
ต่อเนื่องด้วย และที่ส าคัญ จากการประมาณการประชากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรอย่างต่อเนื่อง สัดส่วน
ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลง จากข้อวิเคราะห์พบว่า มีที่นั่งในมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีหลักแสน 
ที่นั่ง แต่มีนักเรียนเข้าเรียนเพียงประมาณแปดหมื่นที่นั่ง อีกปัจจัยคือ นักเรียนในยุคนี้มีตัวเลือกมากมาย
นอกเหนือจากระบบแอดมิดชั่นกลาง เช่น โครงการรับตรง โควตาพิเศษของมหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมถึงเรื่อง
ของคุณภาพของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอันส่งผลต่อการแข่งขันในระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก
ขึ้น จากสภาวะการดังกล่าว ที่น าไปสู่ยุคของการแข่งขันทางการศึกษา สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงต้องน าการ
สื่อสารทางการตลาดเข้ามาเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้-รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต่อกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนความร่วมมือแบบเครือข่าย รวมไปถึงการปรับปรุง

http://www.it.kmitl.ac.th/
http://www.it.kmitl.ac.th/


วารสารวิชาการ ปขมท. 7(1): 3 - 9  ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ 
 

 5 
 

พัฒนาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ามาสมัครเรียน ในสถานศึกษาของตนเองให้มากยิ่งขึ้น 
เป็นต้น 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 30 แห่ง ของ 
ทปอ. เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 1 
หน่วยงานของ สจล. ที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี -โท-เอก 
ผลกระทบจากปัจจัยหลายด้านอันส่งผลต่อการแข่งขันในระบบการจัดการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษา วิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยที่นักเรียนจะเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือกที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
นั้นมาจากมูลเหตุใดบ้างและปัจจัยด้านใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
เพื่อเป็นข้อมูลน าไปวางแผนหรือปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลช่องทาง การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่มาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
 3. เพื่อวิเคราะห์ผลจากของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนที่คณะจัดขึ้นในแต่ละปี จะส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าศึกษาต่อท่ีคณะมากน้อยเพียงใด 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่มาสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 : 
ยื่นแฟ้มสะสมงาน) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 203 คน 
 2. วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 183 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เก็บและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ช่องทางการรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยเหตุผลอะไรบ้างที่นักเรียนเลือกมาสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อที่คณะ และกรณีที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัดส่งผลต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้ให้
สามารถเลือกตอบค าถามได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างตารางค านวณด้วย โปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์
โดยใช้ Comparative Techniques ใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ 
ขอบเขตการวิจัย 

1.การศึกษาวิเคราะห์ช่องทาง การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  ตัวแปรต้น ประกอบด้วยตัวเลือก 12 ช่องทาง อันได้แก่ เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์สถาบัน เฟซบุ๊ก ของ

คณะ   เฟซบุ๊กของ TCAS แผ่นพับ โปสเตอร์ จากค าแนะน าของรุ่นพี่ การแนะน าของทางโรงเรียนจาก
กิจกรรม Open house ที่คณะจัดขึ้น จากกิจกรรม Roadshow ที่คณะไปแนะน าที่โรงเรียนจากกิจกรรม 
workshop ที่คณะไปจัดที่โรงเรียน  จากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะน าการศึกษาท่ีจัดโดย เว็บไซต์ Dek-D.com 

   ตัวแปรตาม การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
2. การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่มาสมัครสอบคัดเลือก เข้า

ศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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    ตัวแปรต้น ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 8 ด้าน อันได้แก่ ด้านช่ือเสียงของสถาบัน ด้านช่ือเสียงคณะ  
ด้านความน่าสนใจของหลักสูตร ด้านการหางานท าง่ายเมื่อส าเร็จการศึกษา ด้านสถานที่/สภาพแวดล้อมของคณะ 
ด้านอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ด้านความช่ืนชอบหรือสนใจส่วนตัว และเลือกตามค าแนะน าของผู้ปกครอง   
    ตัวแปรตาม การตัดสินใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
 3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัด (จ านวน 4 กิจกรรม) ส่งผลต่อ
การตัดสินใจมาสมัครเรียนมากน้อยเพียงใด  
    ตัวแปรต้น ประกอบด้วย กิจกรรม Open house กิจกรรม IT Camp  กิจกรรม To Be IT และ
กิจกรรม Roadshow จัดขึ้นท่ีคณะ  
    ตัวแปรตาม การเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจระดับใด 
 

ผลการวิจัย 
1. ด้านการรับรู้-รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคณะ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง รับรู้-รับทราบข้อมูลข่าวสารของคณะผ่านช่องทางต่างๆ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์คณะ 20.50%   เว็บไซต์สถาบัน 17.98% เฟซบุ๊กของ 
คณะ 14.19%  เฟซบุ๊ก TCAS และจากกิจกรรม Open House  12.30%  และจากช่องทางการแนะน าของ
รุ่นพี่ 10.56% (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 ร้อยละของช่องทางการรับรู้รับทราบข้อมลู ข่าวสารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง จ าแนกตามประเภท 
 
2. การศึกษาวิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือก 
 จากผลการวิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบ
คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับ ดังนี้ ด้านความชอบ
และสนใจส่วนตัวด้านไอที 25.00% ด้านความสนใจที่หลักสูตร 19.51% ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมน่า
เรียน 14.67% ด้านชื่อเสียงสถาบัน 13.70% และด้านอุปกรณ์การเรียนทันสมัย 11.77% (ตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 มูลเหตุปัจจยัที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561 
(n=203, สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ) 

ข้อ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ด้านชื่อเสียงสถาบัน 85 13.70 
2 ด้านชื่อเสียงคณะ 60 9.67 
3 ด้านหลักสูตรน่าสนใจ 121 19.51 
4 ด้านสถานที่/สภาพแวดล้อมน่าเรียน 91 14.67 
5 ด้านอุปกรณ์การเรียนทันสมยั 73 11.77 
6 ด้านหางานท าได้ง่ายเมือส าเร็จการศึกษา 34 5.48 
7 ด้านความชอบและสนใจด้านนี ้ 155 25.00 
8 ตามค าแนะน าของผู้ปกครอง 1 0.16 

                             รวม 620 100.00 
 
3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น  
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยและผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น
ระหว่างป ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งทีเ่คยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสนิใจเลอืก
มาสมัครสอบเข้าเรียนที่คณะ เพราะผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ มีจ านวนผู้มาสมัครมากกว่า ผู้ที่เคยเข้าร่วม
กิจกรรม (ภาพท่ี 2) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยมาเข้าร่วมกิจกรรม ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
มาสมัครสอบเข้าเรียนในระดับมากถึง 85% (ภาพท่ี 3) 
 

 
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบจ านวนผู้ที่เคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ภาพที่ 3 ร้อยละของผูเ้คยมาเข้ารว่มกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561 ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบเข้าเรียน 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

การวิจัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้ 1) ด้านการรับรู้-รับทราบ ข้อมูลข่าวสารของผู้ที่มาสมัครสอบ
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั้น (ยื่นแฟ้มสะสมงานรอบที่ 1) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และ
ค้นควา้ด้วยตัวเอง โดยช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก หากเรียงล าดับของช่องทางที่ได้รับความสนใจมาก
ที่สุด จากมากน้อยไปหาน้อยได้ดังนี้ เว็บไซต์คณะ คิดเป็นร้อยละ 20.50 เว็บไซต์สถาบันคิดเป็น ร้อยละ 17.98  
เฟซบุ๊กคณะคิดเป็นร้อยละ 14.19 และช่องทางเฟซบุ๊ก TCAS คิดเป็นร้อยละ 12.30 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิจัยของศิริจรรยา (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊ก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับต้นๆ เช่นกัน ส าหรับช่องทางอื่นๆ รองลงมา อาทิ กิจกรรม Open House คิดเป็นร้อยละ 
12.30 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะได้จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนที่มีความร่วมมือกันหรือ
โรงเรียนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาข้อมูลและท าความรู้จักเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ รวมถึงช่องทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง หรือ การแนะน าของรุ่นพ่ีก็มีผลต่อการตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 10.56 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เกษตรของนักเรียน ม.ปลายในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยจากการแนะน าจากเพื่อนและรุ่นพ่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อเช่นกัน ดังนั้นอาจพอสรุปได้ว่า ช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  ที่ผู้รับ
ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและทันสมัย จะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามโครงการ/กิจกรรมที่
สร้างความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง  ก็ยังเป็นช่องทางเสริมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนมาเลือก
เข้าเรียนต่อได้เช่นกัน 

2) ด้านมูลเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือก  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับ ดังนี้ ปัยจัยด้านความชอบหรือสนใจ
ด้านนี้ ร้อยละ 25 ปัจจัยด้านหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 19.51 ปัจจัยด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 
14.67 ปัจจัยด้านช่ือเสียงของสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ปัจจัยด้านอุปกรณ์การเรียนทันสมัยคิดเป็นร้อยละ 11.77   

ทั้งนี้ผลการวิจัย พบว่ามีความแตกต่าง จากรายงานส่วนแผนงาน (2555) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังโดยได้ส ารวจนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รุ่นปี
การศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น พบว่า นักศึกษาค านึงถึงอาชีพหรืองานที่จะ
ท าเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นอันดับแรก และเลือกเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
มาเป็นอันดับสอง แต่มีความสอดคล้องส าหรับปัจจัยด้านช่ือเสียงของสถาบันมาเป็นอันดับที่สี่ ซึ่งสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 3) ส าหรับเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจมาสมัครเรียนที่คณะมากน้อยเพียงใดนั้น จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทุกกิจกรรมท่ีคณะจัดขึ้นระหว่างปีนั้น จ านวนผู้ที่ไม่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มา
สมัครสอบคัดเลือกมากกว่า ผู้ที่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะนั่นย่อมหมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่เคยหรือผู้
ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
กลุ่มตัวอย่างที่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้มาสมัครสอบคัดเลือก ใน
ระดับมาก ถึง 85% 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านระบบโซเซียล ฐานข้อมูลสารสนเทศ จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ง่ายและเป็นช่องทางที่ส าคัญ  ดังนั้นการพัฒนาสื่อหรือรูปแบบของการน าส่งข้อมูลและข่าวต่างๆ ให้ทันสมัย
สอดรับกับเทคโนโลยีและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันได้ อีกทั้ง
หากมีการวิเคราะห์วิจัยด้านหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่คณะมีเปิดสอนตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น าเปรียบเทียบและปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประจ าปี
การศึกษา 2561 จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลายช้ันปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า รอบยื่นแฟ้มสะสมงาน จ านวน 203 
คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะและสถาบัน มากที่สุด 
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครเข้าสอบคัดเลือก คือความชอบและสนใจด้านไอที รองลงมาคือ
มีความสนใจที่หลักสูตร ขณะทีน่ักเรียนที่เคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้นในแต่ละปี ไม่ได้ส่งผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกมาสมัครสอบคัดเลือกที่คณะ 
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Database of the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University  

 
เทวัญ ทองทับ1* 

Thewan Thongtub 1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการงานวิจัย ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย งบประมาณ จนกระทั่ง
เสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน วางแผน
จากข้อมูลวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบนี้ ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ในการ
พัฒนาระบบโดยมีการน าขั้นตอนและแบบฟอร์มต่างๆ จากคู่มือการบริหารงานวิจัยที่พัฒนาโดยฝ่ายงานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ที่เช่ือมโยงกัน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยเพื่อให้
ครอบคลุมข้อก าหนดของ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก 
(AACSB) ในส่วนของ Type of Intellectual Contributions มาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อให้การ
ท างานด้านการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยของคณะฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เป็นระบบที่สามารถใช้
ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงาน และน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนของคณะฯ 
ได้ ตามกระบวนการ PDCA จากการพัฒนาระบบพบว่า ระบบสามารถควบคุมกระบวนการบริหารงานวิจัย
คณะฯ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของฝ่ายงานวิจัยและคณะฯ แต่มีส่วนอื่นที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้กระบวนการวิจัย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การขอขยายเวลาวิจัย การยกเลิกงานวิจัย และกระบวนการอื่นๆ ที่ฝ่ายงานวิจัยต้องการ 
ซึ่งจะด าเนินการพัฒนาในคราวต่อไป 
ค าส าคัญ:  ระบบบริหารงานวิจัย, PHP, MySQL, PDCA, AACSB  
 

Abstract 
 The objective of this research is to develop the research information system of 
Faculty of Business Administration, Chiang Mai University for controlling research process, 
tracking progress, controlling budget until the completion of the research process and to 
develop research database system for tracking, auditing, checking, planning from research 
data and search for information for use in research quality assurance of the Faculty of 
Business Administration, Chiang Mai University. The development of this database was made 
by using PHP and MySQL to develop by adopting procedures and forms from research 
manual for administrative work proceeds on developing research faculty. This includes many 
systems are linked together and includes the development of research database system to 
cover the requirements of the AACSB in the type of intellectual contributions to developing 

                                                           
1 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ เชียงใหม่, 50200 
1 Information Technology Division, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 
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a system to work more efficient in management and research database. The system can be 
used to monitor and evaluate the performance of systems used in the planning of the 
delegation according to PDCA process. The development of the system was found. The 
system can control the research process according to the needs of the user. The research 
database can be efficiently managed. To support the mission of the research department 
and the faculty. But there is another part that needs to be further developed to make the 
research process more complete such as the request for the extension of time, cancellation 
of research and other processes. This will continue to develop in the future. 
Keywords: research management system, PHP, MySQL, PDCA, AACSB 

 
บทน า 

จากวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการ 
ที่ดี งานวิจัยจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันให้คณะบริหารธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายได้ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพ ระบบการบริหารงานวิจัยจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนและจัดการ
กระบวนการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 ในปัจจุบันระบบการบริหารงานวิจัยและระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะบริหารธุรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูล
อยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร แบบฟอร์มรายงานและระบบที่ไม่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ จึงท าให้ประสบกับปัญหา
ในการเช่ือมโยงข้อมูล การจัดการข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการจัดท ารายงานเพื่อการตัดสินใจ ผู้บริหารไม่
สามารถท่ีจะเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทันทีและต้องค้นหาจากเอกสาร ท าให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและ
การบริหาร ในส่วนของผู้วิจัยก็ประสบปัญหาในการติดตามสถานะงานวิจัยของตนเอง และต้องใช้วิธีการ
โทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ เพื่อติดตามสถานะงานวิจัยของตนเองกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการบริหารงานวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว และสิ้นเปลืองเวลา รวมถึงไม่มีการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลส่วนตัว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารงานวิจัยและ
ฐานข้อมูลเงินรายได้ ขาดระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการท างาน ท าให้ประสบปัญหาใน
การจัดการ การติดตาม การสืบค้นและการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับส่วนงานภายในคณะฯ  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าข้อมูลไปใช้ เช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงช่วยผู้บริหารของคณะฯ  ให้มี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาและน าองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารงานวิจัยฐานข้อมูลงานวิจัย ดังกล่าวมาข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัย และระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะฯ เพื่อให้
บุคลากรด้านการวิจัย  ผู้ท าวิจัย รวมถึงหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้บริหารน าประโยชน์จากการพัฒนา
ระบบไปใช้ในการบริหารจัดการการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยคณะฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเป้าหมายของคณะฯ และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย  เพื่อการบริหารจัดการงาน การติดตาม

ความก้าวหน้าและการใ ช้งบประมาณ จนกระทั่ ง เสร็ จสิ้ นกระบวนการวิจัยคณะบริหารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ส าหรับตรวจสอบ ประเมินผล วางแผนจากข้อมูลวิจัย และ
สามารถสืบค้นข้อมูลส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้ได้ด าเนินการพัฒนาระบบภายใต้กรอบแนวคิดของ วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (เคนเนท 

และ จีนส์, 2545) โดยมีขอบเขตการพัฒนาระบบซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายช่ือและ
รายละเอียดของระบบงานท้ังหมดที่ได้มาจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน (Users Requirement) ทั้ง
งานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งใช้ข้อมูลร่วมกัน แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นระบบงานและ
รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนวิธีการศึกษาดังนี้ 
ขั้นตอนวิธีการศึกษา 

1. ศึกษาข้อก าหนดของ AACSB (MBA News Thailand, 2556) และพัฒนาแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้งานระบบเพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และน าข้อมูลไปใช้ ได้แก่ งานวิจัย งานการเงินและหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
5. ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. ทดสอบระบบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะ 
7. ใช้งานระบบพร้อมกับเขียนรายงานและคู่มือการใช้งานระบบ 
8. จดสิทธิบัตรระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยกับหน่วยงานทรัพย์สินทาง

ปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ภาษา พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์  โดยลิขสิทธิ์อยู่ใน
ลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมี
รากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่าง
รวดเร็ว (นิรุธ, 2543) 

2. ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database Management System) โดยใช้ ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open 
source) แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศ
สวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบท่ีให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ (สงกรานต์, 2544) 

MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากส าหรับฐานข้อมูลส าหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และนิยมใช้งานร่วมกับ
ภาษาโปรแกรม PHP โดย MySQL มีส่วนติดต่อ (interface)  เพื่อเช่ือมต่อกับภาษาในการพัฒนาอื่นๆ   
เพื่อให้เข้าถึงฟังก์ชันการท างานกับฐานข้อมูล MySQL ได้เช่น ODBC (Open Database Connector) อันเป็น
มาตรฐานกลางที่ก าหนดมาเพื่อให้ใช้เป็นสะพานในการเช่ือมต่อกับโปรแกรมหรือระบบอื่นๆ เช่น MyODBC 
อันเป็นไดรเวอร์เพื่อการเช่ือมต่อในระบบปฏิบัติการวินโดว์, คลาสส่วนเช่ือมต่อส าหรับ Java เพื่อใช้ในการ
ติดต่อกับ MySQL และมี API (Application programming Interface) ต่างๆมีให้เลือกใช้มากมายในการที่
เข้าถึง MySQL โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษาการพัฒนาใดภาษาหนึ่ง 

โดยทั้ง PHP และ MySQL เป็นเครื่องมือท่ีใช้ร่วมกันในการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web 
Application ที่มีฐานข้อมูล (Database) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยภาษา PHP จะเป็นส่วนของ Source code ที่
ใช้ในการพัฒนาระบบที่สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูล MySQL ซึ่งท าหน้าที่ในการจัดการโครงสร้างและข้อมูล 
เพื่อจัดการ สืบค้นและแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบ 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่ามีข้อมูลที่เก็บซ้ าซ้อนกันอยู่ ข้อมูลเดียวกันมีอยู่ใน 2 ระบบงาน เช่น ข้อมูล

บุคลากร (ผู้วิจัย) จะถูกเก็บทั้งในกลุ่มข้อมูลบุคลากรและกลุ่มข้อมูลวิจัย แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพ
ของระบบงาน ท าให้เกิดปัญหาการเรียกใช้ข้อมูลและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ
การเก็บรักษา 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยและหัวหน้าหน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจุบันฐานข้อมูลวิจัยที่จัดเก็บไม่
เป็นระบบและขาดข้อมูลที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
อีกทั้งข้อมูลที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ AACSB เช่น ขาดข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย การแยก
ประเภทงานวิจัย ข้อมูล Impact และ Mission ที่ส าคัญระบบงานปัจจุบันไม่ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
กลยุทธ์ของคณะฯ เพราะระบบในปัจจุบันจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารและแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท า
ให้ยากต่อการจัดการ มีความซ้ าซ้อนและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล และยากต่อการสืบค้น ท าให้ไม่สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสทิธิภาพ และไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ใน
คณะฯ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการเรียกใช้ข้อมูลจากทั้งฝ่ายงานวิจัย ผู้วิจัยและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการใช้
ข้อมูล อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานจริงพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกเก็บในรูปของเอกสารและแฟ้มข้อมูล 
มากกว่าท่ีจะจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล 

จากปัญหาดังกล่าวฝ่ายงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายที่จะน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนงานด้านการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อ
ติดตามกระบวนการวิจัยและลดเวลาในกระบวนการท างานในส่วนงานต่างๆ ให้น้อยลง สามารถเรียกใช้ข้อมูล
ได้ทันทีและมีความเช่ือมโยงกับระบบงานอ่ืนๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะฯ และ
ข้อก าหนดของ AACSB 

การด าเนินงานในฝ่ายงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ โดยเก็บรวบรวมในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเอกสาร การสืบค้น
และการเรียกใช้ข้อมูลจากส่วนงานอ่ืนท าได้ยาก จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันท าให้ทราบว่าข้อมูล
ดังกล่าวจัดเก็บไว้ในลักษณะเดิมโดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลน้อยมากและเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การ
เรียกใช้ข้อมูลไม่ทันต่อความต้องการและไม่ตอบสนองต่อหน่วยงานอื่น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลเองได้ ข้อมูลจึงไม่ทันสมัยมีความคลาดเคลื่อน และไม่ตรงกับ
ความต้องการ การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานของระดับปฏิบัติงานและช่วย
สนับสนุนการบริหารและจัดการองค์กรของระดับบริหารจึงถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการจัดเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนกลาง และการจัดท ารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย นอกจากต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะฯและความต้องการของผู้บริหารแล้ว ต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ของระดับปฏิบัติการในองค์กร ซึ่งจากขั้นตอนที่ผ่านมาได้รวบรวมกระบวนการและข้อมูลปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการ และความต้องการของระบบสารสนเทศมาพิจารณา เพื่อให้ครอบคลุม
การปฏิบัติงานจริงของผู้ใช้ และสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลส่วนกลาง ที่จะช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ง่ายต่อ
การสืบค้น ไม่ซ้ าซ้อน และเกิดความผิดพลาดน้อยลง อันเนื่องมาจากการเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ รวมทั้งช่วย
ให้มีการใช้ทรัพยากรระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 

จากการวิ เคราะห์ความต้ องการสารสนเทศ สรุปได้ว่าฝ่ายงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความต้องการระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัยและจัดการฐานข้อมูลวิจัย ซึ่งใน
ปัจจุบันไม่มีการเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรวมทั้งไมม่ีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ดังนั้นจึงต้อง
พัฒนาระบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรและกระบวนการในการบริหารงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
ตามแผนผังระบบงานระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังภาพที่ 1-5 และแสดงตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและ
ฐานข้อมูลวิจัย ดังภาพท่ี 6 ส่วนของผู้วิจัย (ภาพท่ี 7) และในส่วนบันทึกฐานข้อมูลวิจัย (ภาพท่ี 8)  
 

 
ภาพที่ 1 แผนผังระบบงานหลัก (DFD Level 0) ของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

ภาพที่ 2 แผนผังระบบงานหลัก (DFD Level 1) ของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 3 แผนผังระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย (DFD Level 2) ของระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 4 แผนผังระบบฐานข้อมูลวิจัย (DFD Level 2) ของระบบสารสนเทศการบรหิารงานวิจัยและฐานข้อมูล
วิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ภาพที่ 5 แผนผังระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย (DFD Level 3) ของระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย  ในส่วนของผู้วิจัย  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าจอของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมลูวิจัย ในส่วนบันทึกฐานข้อมูล

วิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจและประเมินผลการใช้งานระบบ
จากผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ โดยใช้แบบประเมินเพื่อประเมินผลด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัยและด้านประสิทธิผลของระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
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การประเมินจากผู้ใช้งานระบบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
 จากผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ดูแลระบบ ของระบบสารสนเทศการ
บริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เช่ียวชาญและผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ พบว่า ด้านความปลอดภัยของระบบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ ด้านความพึงพอใจในการใช้ระบบและด้านประสิทธิผลของระบบ อยู่ใน
เกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81-3.98 (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการฐานข้อมูลวิจัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจขององค์กรได้ รวมทั้งสามารถการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบตามรายการการประเมินเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ดูแลระบบ ของระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย

และฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เช่ียวชาญและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ   
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลด้านบริหารงานวิจยั 4.13 ดี 
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการฐานข้อมูลวิจยั 3.63 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการบันทึกข้อมูล 4.00 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการน าเข้าข้อมูล 4.00 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการแก้ไขข้อมูล 4.00 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการลบข้อมูล 3.88 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการสืบค้นข้อมูล 3.63 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการประมวลผลข้อมูล 3.75 ดี 
ความสามารถของระบบในส่วนของการป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกขอ้มูล 3.50 ดี 

รวมด้านประสิทธภิาพการท างานของระบบ 3.83 ด ี
ด้านความพึงพอใจในการใชง้านระบบ   

รูปแบบหน้าจอในภาพรวมของระบบ 4.00 ดี 
ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของสว่นประกอบต่างๆ 3.88 ดี 
ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 3.88 ดี 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษร 4.00 ดี 
ความง่ายต่อการใช้งานระบบในภาพรวม 4.00 ดี 
การมีระบบ Auto Login เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.13 ดี 

รวมด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 3.98 ด ี
ด้านความปลอดภยัของระบบ   

การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบข้อมูล 4.25 ดีมาก 
การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 4.38 ดีมาก 
การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 4.25 ดีมาก 

รวมด้านความปลอดภัยของระบบ 4.29 ดีมาก 
ด้านประสิทธิผลของระบบ   

รูปแบบรายงานและการแสดงสถานะกระบวนการเพื่อติดตามและบริหารงานวจิยั 3.88 ดี 
ฐานข้อมูลวิจยัที่ตรงกับความต้องการ 3.88 ดี 
ฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้กับระบบ SEDONA เพื่อสนับสนุนการรับรองมาตรฐานของ AACSB 3.50 ดี 
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถน าไปใช้งานได้จริง/สนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4.00 ดี 

รวมด้านประสิทธิผลของระบบ 3.81 ด ี
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิ จั ยและฐานข้ อมู ลวิ จั ย คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC) ใน
การพัฒนา เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์งานและการเช่ือมโยงข้อมูลใน
ส่วนต่างๆ ได้อย่างมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะห์องค์กร โดยเริ่มจากการโครงสร้างของฝ่ายงานวิจัยเพื่อให้ทราบว่า ภายในฝ่าย
งานวิจัย  ประกอบด้วยล าดับสายการบังคับบัญชาเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ และท า
การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันว่า มีระบบการท างานเป็นอย่างไร เกิดปัญหาในการท างานอะไรบ้างท าให้ทราบ
ถึงกระบวนการของการท างาน สามารถน ามาวิเคราะห์ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารต่อไป 

2.  การวิเคราะห์ความต้องการระบบ โดยการส ารวจความต้องการภายในองค์กรแยกตามระบบงาน 
ท าให้สามารถระบุข้อมูลที่ใช้อยู่จริง ว่ามีระบบเดิมอยู่หรือเปล่า และมีความต้องการระบบสารสนเทศมาใช้งาน
หรือไม่ วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลขององค์กร ท าให้มีความเข้าใจในภาพรวมมากขึ้นเพียงพอที่จะน าไป
ออกแบบฐานข้อมูล และท าให้สามารถวิเคราะห์การท างานของระบบและกระบวนการต่างๆ ได้ 

3. การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเดิม  ที่ได้
จัดเก็บทั้งรูปแบบกระดาษและไฟล์ข้อมูล ท าให้สามารถได้ข้อมูลที่ใช้จริงในปัจจุบัน และสามารถน าไป
วิเคราะห์การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบและกระบวนการที่จะน าข้อมูลไปแปลงเป็นสารสนเทศท่ีต้องการ 

4. การออกแบบและพัฒนาระบบ การออกแบบฐานข้อมูล โดยน าผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบ 
การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการจัดเก็บข้อมูลและระบบ
สามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บมาประมวลผลเป็นสารสนเทศต่อไป จากการวิเคราะห์ความต้องการระบบ วัตถุประสงค์
ที่จะน าสารสนเทศมาใช้ และความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถน าผลการวิเคราะห์ มาออกแบบและพัฒนาระบบ
ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานให้มากขึ้น 

5. การทดสอบระบบ การทดสอบโดยการให้ผู้ใช้ได้ใช้งานระบบพร้อมกับการพัฒนาระบบ ท าให้
ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้งานจริงๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้น มาปรับปรุงและแก้ไขระบบให้
ตรงกับความต้องการกับผู้ใช้งานมากที่สุด จากกระบวนการศึกษาดังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการใน
การศึกษาข้างต้น เป็นวิธีที่สามารถน าเสนอผลการศึกษาได้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ซึ่งผลการศึกษา
ระบบงานปัจจุบัน และความต้องการระบบสารสนเทศ ท าให้สามารถระบุปัญหาของระบบงานปัจจุบันได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยนี้ มีกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
หลายกระบวนการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบในส่วนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่นกระบวนการยกเลิกงานวิจัย 
กระบวนการการขอขยายระยะเวลาการวิจัยและกระบวนการอื่นๆ ของหน่วยงานวิจัยเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน
กระบวนการด้านงานวิจัยให้ครอบคลุมทุกด้านและท าให้ระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมถึงการพัฒนาส่วน
ของการแสดงข้อมูลในรูปแบบ Dash board เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และพัฒนาฐานข้อมูล
วิจัยให้ครอบคลุมข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับนานชาติต่อไปในอนาคต 

การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของคณะฯ ท าให้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ และการให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบตั้งแต่แรก จะท าให้เกิด
การยอมรับ และมีความเข้าใจในระบบมากข้ึน รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบไดต้รงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ 
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จากการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้

1. ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วางแผนและสืบค้นข้อมูลวิจัยที่จะช่วย
สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้วิจัยและการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนและก าหนด  
กลยุทธ์ด้านการวิจัยของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความเช่ือมโยง สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซึ่งการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ Web Application เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลท าให้
เกิดประโยชน์ในการใช้งานโดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบผ่านทางระบบเครือข่ายภายในองค์กรหรือระบบ 
Internet และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์ได้ 

2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างการท างานปัจจุบันกับสารสนเทศที่ผู้บริหาร
ต้องการได้ โดยสามารถลดความซ้ าซ้อนในการท างานและการจัดเก็บข้อมูล ระบบสามารถสร้างรายงานข้อมูล
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันต่อเหตุการณ์ 

3. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนเมื่อต้องพัฒนาระบบขึ้นมาทดแทนการท างานที่เคยท า
ตามปกติ และให้ข้อมูลเปรียบเทียบถึงสิ่งที่ท าอยู่ในปัจจุบันกับระบบใหม่ที่ก าลงัพัฒนา จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบ
ในการออกแบบระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบมากที่สุด และมีผลท าให้การใช้งานระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาระบบโดยการใช้ผู้พัฒนาระบบจากภายในองค์กรเองจะสามารถพัฒนาระบบได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดและมีความยึดหยุ่นในการปรับปรุงระบบ รวมถึงความปลอดภัยทางด้าน
ข้อมูลขององค์กร ท่ีมีมากกว่าการ Outsource  

5. การประเมินผลการใช้งานระบบจะช่วยให้การพัฒนาระบบสามารถปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 

การบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยให้การปฏิบัติงานด้านงานวิจัยสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง ทันเวลาและมีความเช่ือมโยงกันเพื่อแปลงเป็นสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการท างานให้เป็นระบบ
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือมากข้ึน 

การบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกพัฒนา
ระบบงานโดยใช้ ภาษา PHP version 5.2.6 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน ภายใต้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ 2 รูปแบบคือ การแสดงผลทางจอภาพ
และการแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ การออกแบบระบบถูกออกแบบให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดย
การก าหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามสิทธ์ิและระดับการเข้าใช้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ระบบงาน 

จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิม ใช้ระบบการจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสารและแฟ้มเอกสาร มีการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส านักงานในการจัดเก็บข้อมูล ไม่มีระบบฐานข้อมูลรวมและขาด
การเช่ือมโยงข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ระบบข้อมูลต่างๆ มีการเช่ือมโยงกัน สามารถค้นหาได้ง่าย และ
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศในองค์กรต่อไป 

วิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความ
ต้องการที่จะใช้สารสนเทศในการบริหารและจัดการ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ AACSB และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรและกระบวนท างานให้ดียิ่งขึ้น 
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เมื่อท าการทดสอบระบบพบว่า ต้องแก้ไขระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
โดยผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบระบบไปพร้อมกับการพัฒนาระบบ ท าให้ได้ทราบถึงปัญหา และข้อผิดพลาดต่างๆ 
ของโปรแกรมจากผู้ใช้งาน ซึ่งผู้พัฒนาได้แก้ไข และได้ระบบที่สมบูรณ์ขึ้น 

ผลของการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย ปรากฏว่าระบบช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ทันเวลาและมีความเช่ือมโยงกันและแปลงข้อมูลต่างๆ เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการท างานให้เป็นระบบโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิต ต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 150 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจของนิสิตต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นิสิตพึงพอใจต่อการรับ
บริการด้าน ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ ผู้ให้บริการ สถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก และการ
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม การค้นหาหนังสือ วิทยานิพนธ์บนช้ันค่อนข้างหายาก ช่วง
ระยะเวลาในการให้บริการค่อนข้างจ ากัด และจ านวนคอมพิวเตอร์ให้บริการไม่พอเพียงต่อการสืบค้นข้อมูล ซึ่ง
ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดได้ดียิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: ห้องสมุด ความพึงพอใจ ทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

Abstract 
 This study aimed to investigate satisfaction of students towards library services in 
the Faculty of Education, Mahasarakham University.  Panel respondents were 150 students 
through accidental sampling for asking questionnaire. Mean and standard deviation were 
employed. Findings indicated that students had satisfaction of students towards library 
services in high level. However, books and thesis that were difficult to finding on the 
shelves, time for service was limited, and computer for searching was not sufficiently used. 
The finding could be useful for developing library services. 
Keywords: library, satisfaction, information, Mahasarakham university 
 

บทน า 
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของการศึกษายุคใหม่ โดยมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้และ

ให้บริการทางวิชาการ ห้องสมุดมีการปรับเปลี่ยนไปตามศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการด าเนินงาน
ของห้องสมุดจะมีประสิทธิภาพสามารถดูได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม การบริการ
ไม่ใช่เพียงสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการให้บริการอีกด้วย 
(พัชรี, 2543)  ห้องสมุดมีบทบาทและเป็นความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และสังคมมากขึ้น ห้องสมุดจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมไปสู่บทบาทใหม่แห่งความเป็นเลิศของห้องสมุด (ชุติมา, 2541)  
                                                           
1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม, 44000 
1 Faculty of Education, Mahasarakham University, Mahasarakham, 44000 
*Corresponding author: e-mail: prasart.n@msu.ac.th  
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ห้องสมุดมีการจัดสรรและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมของทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ และครอบคลุมวิชาที่ตอบสนองต่อการบริการทางวิชาการ สถานที่และ
สภาพแวดล้อมต้องมีการออกแบบ และจัดสภาพแวดล้อมของสถานท่ีอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด อุปกรณ์และเครื่องมือต้องเอื้อต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ การที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาให้บริการที่เท่าทันกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งความสะดวก รวดเร็ ว และการให้บริการสื่อ 
ที่ทันสมัย (ประสาท, 2557)        

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก จึงจะต้องมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการให้บริการของห้องสมุดประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งอยู่ช้ัน 1 อาคารวิทยพัฒนา ซึ่งให้บริการในการสืบค้น การยืม-คืน การให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการของห้องสมุดจะมีคุณภาพดีขึ้นก็ย่อมขึ้นกับการมีจิตบริการและความ
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของการให้บริการ  

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านสถานที่/
สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด เพื่อน าผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
การให้บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีคือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 150 คน 
โดยการสุ่มแบบบังเอิญจากนิสิตที่เข้าใช้บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2560 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการห้องสมุด 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นค าถามปลายเปิด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับนิสิตที่เข้าใช้บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสุ่มแบบบังเอิญจากนิสิตที่เข้าใช้บริการห้องสมุดวิทยบริการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด โดยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตาม (บุญชม, 2545) ดังนี ้
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4.51 – 5.00   หมายถึง   มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50   หมายถึง   มาก 
2.51 – 3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
1.51 – 2.50   หมายถึง   น้อย 
1.00 – 1.50   หมายถึง   น้อยท่ีสุด 

 
ผลการศึกษา 

ผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งพบว่านิสิตส่วนใหญ่ใช้บริการอ่านหนังสือ และ
บริการยืม-คืนหนังสือ มากที่สุด รองลงมาคือการใช้บริการอินเทอร์เน็ต แต่ใช้บริการโสตทัศนศึกษาน้อยที่สุด 
ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 ร้อยละการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2560 
 

 นิสิตมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) โดยมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
ดังตารางที่ 1-5 
 

 
ภาพที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารห้องสมดุคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2560 
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ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้ห้องสมุดด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย มีทรัพยากรสารสนเทศตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ ทรัพยากรในการให้บริการมีความทันสมัยต่อ
ผู้รับบริการ และมีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่เพียงพอต่อความต้องการขอผู้ใช้บริการ ตามล าดับ  (ตาราง
ที่ 1) 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการห้องสมุดด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนการบริการในห้องสมุดไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย 
การให้บริการมีความรวดเร็ว การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้รับการให้บริการช่วยเหลือทางออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว และสามารถค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันได้ง่ายและรวดเร็ว ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรอยู่ในระดับมาก พบว่า การแต่ งกาย
ของเจ้าหน้าที่บุคลากร การให้บริการด้วยความสุภาพเหมาะสม บุคลากรที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บุคลากรที่มีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ บุคลากรที่ให้บริการด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี บุคลากรที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการให้บริการ และการให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่กระตือรือร้น ตามล าดับ (คารางที่ 3) 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก พบว่า  
ห้องสมุดมีความสะอาด แสงสว่างเพียงพอ ภายในห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมน่าศึกษาค้นคว้า ระยะเวลาใน
การเปิด-ปิดบริการมีความเหมาะสม และ จ านวนโต๊ะ เก้าอี้ นั ่งอ่านหนังสือเพียงพอ ตามล าดับ แต่ 
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการผู้ใช้บริการ และเครือข่ายไร้สายครอบคลุมพื้นที่บริเณของห้องสมุด 
อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4) 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก พบว่า การแจ้ง
ผู้ใช้บริการทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ  การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมหรือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ เอกสาร แผ่นพับ หรือป้ายแนะน าขั้นตอนการใช้บริการที่
ชัดเจน ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 

นอกจากนี้นิสิตยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด  ด้านทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด หนังสือที่มีในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมกับเนื้อหาตามหลักสูตรของคณะและมีจ านวน
หนังสือค่อนข้างจ ากัด ด้านบริการของห้องสมุด การค้นหาหนังสือ วิทยานิพนธ์บนชั้นค่อนข้างหายาก และ
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกสิ่งแวดล้อม  ควรมีการเปิดบริการเป็น 24 ชั่วโมงในบางช่วงเวลา เช่น 
ช่วงสอบ ควรปรับปรุงความเร็วของอินเทอร์เน็ต และควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ให้บริการที่พอเพียงต่อการ
สืบค้นข้อมูล 
 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วงเดือน

พฤศจิกายน 2560 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
รายการ X  . .S D  ความพึงพอใจ 

มีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย 3.78 0.83 มาก 
มีทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 3.77 0.71 มาก 
ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ 3.77 0.73 มาก 
ทรัพยากรในการให้บริการมีความทันสมยัต่อผู้รับบริการ 3.67 0.82 มาก 
มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่เพียงพอต่อความต้องการขอผู้ใช้บริการ 3.66 0.79 มาก 

รวม 3.73 0.78 มาก 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 ด้านการบริการ  

รายการ X  . .S D  ความพึงพอใจ 
ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เขา้ใจง่าย 3.93 0.73 มาก 
การให้บริการมีความรวดเร็ว 3.84 0.73 มาก 
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 3.63 0.81 มาก 
ได้รับการให้บริการช่วยเหลือทางออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว 3.61 3.77 มาก 
สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้ง่ายและรวดเร็ว 3.59 0.80 มาก 

รวม 3.72 0.80 มาก 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560  ด้านผู้ให้บริการ 

รายการ X  . .S D  ความพึงพอใจ 
บุคลากรแต่งกายสภุาพ 4.05 0.76 มาก 
บุคลากรที่ให้บริการด้วยความสุภาพเหมาะสม 3.94 0.81 มาก 
บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.88 0.77 มาก 
บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.86 0.78 มาก 
บุคลากรให้บริการด้วยอธัยาศัยไมตรีที่ดี 3.77 0.79 มาก 
บุคลากรให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือในการให้บริการ 3.75 0.83 มาก 
บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้น 3.69 0.89 มาก 

รวม 3.85 0.81 มาก 
 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 ด้านสถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวก 

รายการ X  . .S D  ความพึงพอใจ 
ห้องสมุดมีความสะอาด 3.97 0.84 มาก 
แสงสว่างเพียงพอ 3.94 0.90 มาก 
ภายในหอ้งสมุดมีสภาพแวดล้อมนา่ศึกษาค้นคว้า 3.85 0.82 มาก 
ระยะเวลาในการเปิด-ปิดบริการมีความเหมาะสม 3.68 0.90 มาก 
จ านวนโตะ๊ เกา้อี้ นั่งอา่นหนังสือเพียงพอ 3.65 0.96 มาก 
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการผู้ใช้บริการ 3.43 0.87 ปานกลาง 
เครือข่ายไร้สายครอบคลุมพื้นที่บริเวณของห้องสมุด 3.38 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.70 0.94 มาก 
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วงเดือน

พฤศจิกายน 2560 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
รายการ X  . .S D  ความพึงพอใจ 

มีการแจ้งผู้ใช้บริการทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบ้ริการ 3.79 0.83 มาก 
มีการแจ้งข้อมูลขา่วสารต่างๆ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 3.74 0.72 มาก 
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการ กิจกรรมหรือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 3.69 0.75 มาก 
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 3.63 0.79 มาก 
เอกสาร แผ่นพบั หรือป้ายแนะน าขั้นตอนการใช้บริการมีความชัดเจน 3.61 0.75 มาก 

รวม 3.69 0.77 มาก 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 โดยรวมนิสิตมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากห้องสมุดให้บริการหนังสือและสื่อโสตทัศนศึกษาที่สัมพันธ์กับการศึกษา 
และห้องสมุดตั้งอยู่ในอาคารวิทยพัฒนาช้ัน 1 ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของคณะ ท าให้มีความสะดวกในการเข้า
ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดก็มีข้อควรปรับปรุงในประเด็นการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเพื่อให้บริการ
ที่ครอบคลุมกับเนื้อหาตามหลักสูตรของคณะ ซึ่งสภาพปัจจุบันเนื้อหาสาระส่วนใหญ่มักปรากฏในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และยังเป็นการลดงบประมาณในการจัดซื้อตัวเล่มหนังสือ จึงอาจท าให้นิสิตที่ชอบอ่านหนังสือ
เกิดความรู้สึกว่าหนังสือมีจ านวนค่อนข้างจ ากัด  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ไม่ค่อยมีความดึงดูดให้ศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ห้องสมุดเน้นการให้บริการยืมคืน และสืบค้นทางวิชาการ ห้องสมุดอาจจะต้องมีการปรับปรุงและตกแต่ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดให้มีความน่าสนใจ (สมโชค, 2555) รวมทั้งการปรับปรุงความเร็วของ
การให้บริการอินเทอร์เน็ตให้เร็วขึ้น รวมทั้งนิสิตยังรู้สึกว่าจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดยังไม่
เพียงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลและเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเองในการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม (ชุติมา, 2541) การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหสารคาม 
(2552) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสาม
ล าดับแรก ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ และด้าน
ทรัพยากร ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวจะได้น าไปพัฒนาแนวทางการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศ
แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปปรับปรุงพัฒนางานบริการของห้องสมุดต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรพัฒนาแนวทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การบริการของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลายช่องทาง 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิต ต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ บริการ ผู้ให้บริการ สถานที่/
สิ่งอ านวยความสะดวก และการประชาสัมพันธ์อยู่ ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม การค้นหาหนังสือ 
วิทยานิพนธ์บนช้ันค่อนข้างหายาก ช่วงระยะเวลาในการให้บริการค่อนข้างจ ากัด และจ านวนคอมพิวเตอร์
ให้บริการไม่พอเพียงต่อการสืบค้นข้อมูล 
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรยีบเทียบควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ e-

registrar และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ e-registrar มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้มีจ ำนวนทั้งสิ้น 364 คน แยกเป็นกลุ่มอำจำรย์และ
นักศึกษำวิชำกำร จ ำนวน 113 คน และนิสิตระดับปริญญำตรีจ ำนวน 251 คน ซึ่งได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
แบ่งช้ันภูมิ โดยท ำกำรสุ่มจำกผู้ใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรทั้งหมด 6,915 คน  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบสอบถำมที่พัฒนำขึ้น วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และสถิติทดสอบที แบบสองกลุ่มอิสระกัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็นอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำ และนิสิตระดับปริญญำตรี มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์อยู่ในระดับ
มำก ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจ พบว่ำผู้ใช้บริกำรที่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรีมีระดับควำมพึง
พอใจแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value < 0.05) เมื่อจ ำแนกกลุ่มคณะ 
ค าส าคัญ: ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำร งำนทะเบียน 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study and compare the satisfaction of e-
registrar system users, accompanying with a study of users’ suggestions about e-registration 
system at Naresuan University in the academic year 2017. Samples consisted of 364 people, 
classified as 113 teachers and scholars, and 251 undergraduate students, obtained by 
stratified random sampling from 6,915 e-registrar system users at Naresuan University. Data 
were collected using the constructed questionnaire and analyzed using mean, standard 
deviation and two-sample independent t-test. The results reveal that teachers, scholars and 
undergraduate students are satisfied about e-registrar system in high level. In addition, the 
comparison of satisfaction levels of undergraduate students, classified by faculty clusters, 
indicates statistically significant difference (p-value < 0.05). 
Keywords: e-registrar system, satisfaction toward services, office of registrar 

 
บทน า 

งำนทะเบียนนิสิตและประมวลผล เป็นหน่วยงำนทะเบียนกลำงของมหำวิทยำลัยที่ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรเก็บรักษำ และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นิสิต อำจำรย์ บุคลำกรและหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้บริกำรด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรรับลงทะเบียนเรียน กำรรับรำยงำนตัวนิสิตใหม่ 
กำรจัดท ำระเบียนประวัตินิสิต กำรประมวลผลกำรเรียน กำรจัดท ำและรวบรวมสถิตินิสิตรับเข้ำศึกษำ และ
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ส ำเร็จกำรศึกษำ กำรจัดท ำใบแสดงผลกำรเรียน และเอกสำรใบรับรองต่ำงๆ กำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำและปริญญำบัตร และบริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน อันจะเป็นกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกระจำยข้อมูล ข่ำวสำร ให้กับ
หน่วยงำน หรือสถำบันที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วแม่นย ำ ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กองบริกำรกำรศึกษำ, 2559) 

เดิมมหำวิทยำลัยนเรศวรมีกำรลงทะเบียนเรียนโดยกำรบันทึกข้อมูลโดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำระบบ
คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีนิสิตจ ำนวนมำกขึ้นจำกเดิมเป็นอย่ำงมำก (กองบริกำร
กำรศึกษำ, 2559) จึงท ำให้กำรบันทึกข้อมูลโดยเจ้ำหน้ำท่ีท ำให้ขำดควำมสะดวกและล่ำช้ำ ตลอดจนเกิดควำม
ผิดพลำดได้ง่ำย ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงจัดท ำระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์/
เจ้ำหนำท่ีและนิสิต ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย แต่จำกกำรใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ยังขำดประสิทธิภำพ
ทั้งในด้ำนควำมเสถียร รูปแบบของระบบ ควำมซ้ ำซ้อนของระบบ ยังมีข้อบกพร่องอยู่ (งำนทะเบียนนิสิตและ
ประมวลผล, 2559)  มหำวิทยำลัยจึงได้พัฒนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  
 จำกท่ีมหำวิทยำลัยได้กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้งำน ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะ
ศึกษำควำมพึงพอใจของอำจำรย์/บุคลำกร นิสิตระดับปริญญำตรีที่ก ำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำ 2560 ช้ันปีที่ 
2-3  ของมหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน ำเสนอผลควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะรูปแบบกำร
ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำยให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน ์e-registrar มหำวิทยำลยันเรศวร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ e-registrar มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ e-registrar มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและตัวอย่าง        
 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย คือ ผู้ใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
นเรศวร ซึ่งประกอบไปด้วย อำจำรย์ นักวิชำกำรศึกษำ และนิสิตระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยนเรศวรใน
ปีกำรศึกษำ 2560 ทั้งสิ้น 6,915  คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 
2,159 คน และนิสิตระดับปริญญำตรี (เฉพำะช้ันปี 2 - 3) จ ำนวน 4,756 คน ตำมล ำดับ 
 2. ตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ โดยแยกตำมสังกัด จ ำนวนทั้งสิ้น 364 คน  ซึ่งได้แบ่งตัว
อย่ำงออกเป็น 2 ตัวกลุ่มอย่ำง คือ กลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำร จ ำนวน 113 คน และกลุ่มนิสิตระดับปริญญำ
ตรี จ ำนวน 251  คน ตำมล ำดับ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถำมที่มีข้อถำมที่เกี่ยวข้องกับควำมพึง
พอใจต่อกำรใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ จ ำนวน 2 ฉบับ เพื่อใช้ส ำรวจกลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำร และกลุ่ม
นิสิตระดับปริญญำตรี ส ำหรับกระบวนกำรสร้ำงแบบสอบถำมทั้ง 2 ฉบับ มีล ำดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษำต ำรำ เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียนทำงอินเทอร์เน็ตหรือกำรประเมิน
โครงกำรต่ำงๆ  
 2. วิเครำะห์ข้อมูลที่ศึกษำ สร้ำงแบบสอบถำมให้ข้อค ำถำมครอบคลุมถึงเนื้อหำต่ำงๆ ของกำร
ลงทะเบียนออนไลน์ท่ีต้องประเมิน โดยศึกษำจำกงำนวิจัยของจิรพรรณ (2548) น้องนชุ (2546) และสุรชัย (2546) 
 3. น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิเครำะห์ตรวจสอบหำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ  
(IOC)  แล้วน ำเสนอให้แก่ผู้เช่ียวชำญได้ตรวจสอบ จ ำนวน 5 ท่ำน โดยเกณฑ์ค่ำ IOC ของแต่ละข้อจะต้องมีค่ำ
มำกกว่ำ 0.5 โดยผลกำรตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ำ ทุกข้อค ำถำมมีค่ำมำกกว่ำ 0.5  

4. ปรับปรุงเครื่องมือตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 



ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผ่ำนแบบเครื่องมือที่สร้ำงขึ้นทั้งในตัวอย่ำงอำจำรย์และ
นักวิชำกำร และตัวอย่ำงนิสิตระดับปริญญำตรีจ ำนวน 113 ชุด และ 251 ชุด ตำมล ำดับ รวมทั้งสิ้น 364 ชุด 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

ผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกำรตอบแบบสอบถำมของตัวอย่ำง เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ด้วย
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ ส ำหรับกำรวิเครำะห์ผู้วิจัยจะแยกกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำ จะแยกย่อยวิเครำะห์ออกเป็น 2 
ประเด็น คือ 1) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำ 2) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับ
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ และ 3) กำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์
แยกตำมเพศ ประเภท และสังกัด  

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกลุ่มนิสิตระดับปริญญำตรี จะแยกย่อยวิเครำะห์ออกเป็น 2 ประเด็น 
คือ 1) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิตระดับปริญญำตรี  2) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ และ 3) กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึง
พอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์แยกตำมเพศ ช้ันปี และสังกัด 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ผู้วิจัยจะวิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ จ ำนวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean: X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติทดสอบที 
(t – test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)  

 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มอาจารย์และนักวิชาการษศึกษา 
 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำตัวอย่ำงจ ำนวน 113 คน พบว่ำผู้ใช้งำนเป็นอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำมีจ ำนวน 70 และ 
43 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.9 และ 38.1 ตำมล ำดับ และยังพบว่ำผู้ใช้งำนเป็นผู้ชำยมีจ ำนวน 35 และ 78 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.0 และ 69.0 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังพบว่ำโดยส่วนใหญ่แล้วอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำสังกัดอยู่ในกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  รองลงมำอยู่ในกลุ่มวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้วยจ ำนวน 47, 36 และ 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.6, 31.9 
และ 21.5 ตำมล ำดับ และโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งำนในกลุ่มอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำจะเป็นผู้ใช้บริกำรข้อมูล
จ ำนวน 110 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.3 ส่วนอีก 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 จะเป็นผู้บันทึกข้อมูล  และ
ในส่วนของกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนออนไลน์ของมหำวิยำลัยนเรศวรแสดงผลไว้ดังตำรำงท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำร

ศึกษำ ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน ์(e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ X  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 

1. ระบบเปิด-ปิดตำมก ำหนดเวลำ 4.08 0.503 มำก 
2. ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบไม่ซับซ้อน 3.94 0.505 มำก 
3. ระบบมีกำรแสดงผลที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 3.79 0.574 มำก 
4. ระบบมีกำรก ำหนดสถำนะของผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูล 3.90 0.668 มำก 
5. ควำมปลอดภยัในกระบวนกำรใช้บริกำร 3.95 0.515 มำก 
6. ควำมเสถียรของระบบ 3.76 0.672 มำก 
       ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบในภาพรวม 3.98 0.463 มำก 
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จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียน
ออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรโดยภำพรวมอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก นอกจำกนี้ยังพบว่ำอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรทั้งในด้ำนของ
ระบบเปิด-ปิดตำมก ำหนดเวลำ ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบไม่ซับซ้อน ระบบมีกำรแสดงผลที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 
รวมถึงด้ำนระบบกำรก ำหนดสถำนะของผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูล และควำมปลอดภัยในกระบวนกำรใช้บริกำร 
ตลอดจนด้ำนควำมเสถียรของระบบอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกเช่นกัน และนอกจำกนี้ในส่วนของกำร
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์
มหำวิทยำลัยนเรศวรแยกตำมเพศ ประเภท และสังกัด แสดงผลกำรวิเครำะห์ไว้ดังตำรำงท่ี 2 - 4 
 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำน
ระบบทะเบียนออนไลน์ระหว่ำงเพศชำยและหญิง พบว่ำให้ค่ำสถิติทดสอบทีเท่ำกับ –0.522 และให้ค่ำ p–
value เท่ำกับ 0.604  ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคญั 0.05 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์
และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงเพศชำยและหญิงที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ตำรำงที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงเพศชำยและ

หญิงที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน ์(e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 
เพศ n X  . .S D  t p – value 

        ชำย 35 3.94 0.591 -0.522 0.604 
        หญิง 78 4.00 0.395   

รวม 113 3.98 0.463   
 

ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงอำจำรย์และ
นักวิชำกำรศึกษำท่ีมีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ พบว่ำให้ค่ำสถิติทดสอบทีเท่ำกับ 1.362 และให้ค่ำ 
p – value เท่ำกับ 0.176  ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจในภำพรวมของ
อำจำรย์และนักวิชำกำรระหว่ำงอำจำรย์และนักวิชำกำรที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ตำรำงที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำน

ระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 
ประเภท n X  . .S D  t p – value 

อำจำรย ์ 70 4.03 0.481 1.362 0.176 
นักวิชำกำรศึกษำ 43 3.91 0.426   

รวม 113 3.98 0.463   
 

ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงกลุ่ม
วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนออนไลน์ พบว่ำให้ค่ำสถิติทดสอบเอฟเท่ำกับ 0.301 และให้ค่ำ p – value เท่ำกับ 0.741  ซึ่งมีค่ำ
มำกกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำง
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีต่อกำรใช้งำน
ระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05  (ตำรำงที่ 4) 
 



ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

32  
 

ตารางที่ 4 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำระหว่ำงกลุ่ม
วิทยำศำสตร์ สุขภำพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีต่อกำรใช้
งำนระบบทะเบียนออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 

สังกัด n X  . .S D  F p – value 
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 30 4.03 0.32 0.301 0.741 
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 36 3.94 0.532   
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 47 3.98 0.489   

รวม 113 3.98 0.463   
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี 

ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มนิสิตระดับปริญญำ
ตรีตัวอย่ำงจ ำนวน 244 คน พบว่ำผู้ใช้งำนเป็นนิสิตเพศชำยและหญิงด้วยจ ำนวน 66 และ 178 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.0 และ 73.0 ตำมล ำดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนิสิตสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รองลงมำสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ และสังกัดกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ด้วยจ ำนวน 161, 50 
และ 33 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.0, 20.5 และ 13.5 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้ใช้งำนที่เป็นนิสิตช้ันปี
ที่ 3 มีจ ำนวน 132 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.1 และผู้ใช้งำนที่เป็นนิสิตช้ันปีที่ 2 มีจ ำนวน 112 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 45.9 ส่วนผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนออนไลน์ของมหำวิยำลัยนเรศวรแสดงผลไว้ดังตำรำงท่ี 5  

 
ตารางที่ 5  แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรี

ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน ์(e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ X  . .S D  แปลผลระดบัความพึงพอใจ 

1. ด้ำนกำรบริกำรทะเบียนประวัตินิสิต 3.73 0.572 มำก 
2. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนเรียน 3.41 0.627 มำก 
3. ด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน 3.71 0.670 มำก 
                ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.58 0.567 มาก 
หมำยเหตุ :  ใช้เกณฑ์อันตรภำคชั้น (Interval scale) ในกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจ (วิเชียร, 2538) 

 
จำกตำรำงที่  5 พบว่ำนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของ

มหำวิทยำลัยนเรศวรโดยภำพรวมอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก นอกจำกนี้ยังพบว่ำนิสิตระดับปริญญำตรีที่มี
ต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรในด้ำนกำรบริกำรทะเบียนประวัตินิสิต ด้ำนกำร
บริกำรกำรลงทะเบียนเรียน และด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก
เช่นเดียวกัน และในส่วนของกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
ทะเบียนออนไลน์ มหำวิทยำลัยนเรศวรแยกตำม เพศ ช้ันปี และสังกัด แสดงผลกำรวิเครำะห์ไว้ดังตำรำงที่ 6–7 

ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์
ระหว่ำงเพศชำยและหญิง พบว่ำด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนประวัตินิสิต ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียน
เรียน  ด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน และควำมพึงพอใจโดยภำพรวมให้ค่ำสถิติทดสอบทีเท่ำกับ 
0.538, 0.124, 0.993 และ 0.483 ที่ให้ค่ำ p – value เท่ำกับ 0.591, 0.902, 0.321 และ 0.629 ตำมล ำดับ 
ซึ่ง p – value มีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำ
ตรีระหว่ำงเพศชำยและหญิงที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ทั้งรำยด้ำนและโดยภำพรวมไม่แตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ตำรำงที่ 6) 
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ตารางที่ 6 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีระหว่ำงเพศชำยและหญิงที่มตีอ่กำรใช้
งำนระบบทะเบยีนออนไลน ์(e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ เพศ n X  . .S D  t p–value 

1. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนประวตัินิสิต 
ชำย 66 3.763 0.654 

0.538 0.591 
หญิง 178 3.718 0.540 

2. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนเรียน 
ชำย 66 3.423 0.638 

0.124 0.902 
หญิง 178 3.411 0.625 

3. ด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน 
ชำย 66 3.784 0.650 

0.993 0.321 
หญิง 178 3.688 0.677 

             ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ชำย 66 3.606 0.587 

0.483 0.629 
หญิง 178 3.567 0.560 

 
ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์

ระหว่ำงสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
พบว่ำด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนประวัตินิสิต ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนเรียน ด้ำนกำรบริกำรกำร
ตรวจสอบผลกำรเรยีน และควำมพึงพอใจโดยภำพรวมให้ค่ำสถิติทดสอบเอฟเท่ำกับ 14.604, 23.434, 15.201 
และ 19.533 ตำมล ำดับ โดยทั้งหมดให้ค่ำ p – value <0.001 ซึ่ง p – value มีค่ำน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ 
0.05 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีระหว่ำงนิสิติ สังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ทั้ง
รำยด้ำนและโดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 นอกจำกนี้ยังพบว่ำมี
เพียงนิสิตสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์ทั้งรำยด้ำน
และโดยภำพรวมสูงกว่ำและแตกต่ำงจำกนิสิตสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 (ตำรำงที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีระหว่ำงสังกัดกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบทะเบียน
ออนไลน์ (e-registrar) มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ สังกัด n X  . .S D  F p–value 

1. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนประวตัินิสิต 
HSc 50 4.090a2/ 0.469 

14.604* <0.001 ScT 161 3.659b 0.565 
HSo 33 3.530 b 0.531 

2. ด้ำนกำรบริกำรกำรลงทะเบียนเรียน 
HSc 50 3.836 a 0.516 

23.434*,1/ <0.001 ScT 161 3.335 b 0.637 
HSo 33 3.165 b 0.423 

3. ด้ำนกำรบริกำรกำรตรวจสอบผลกำรเรียน 
HSc 50 4.140 a 0.542 

15.201* <0.001 ScT 161 3.634 b 0.679 
HSo 33 3.462 b 0.520 

          ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
HSc 50 3.980 a 0.452 

19.533* <0.001 ScT 161 3.500 b 0.570 
HSo 33 3.343 b 0.401 

1/ สถิติทดสอบของ Welch ซึ่งเป็นสถิตทดสอบส ำหรับกรณีควำมแปรปรวนไม่เท่ำกัน, * ผลกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยประชำกรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05, 2/ อักษรภำษำอังกฤษที่เหมือนกัน ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 , HSc: กลุ่ม
วิทยำศำสตร์สุขภำพ, ScT: กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, HSo: กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่พบว่ำกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่เป็นอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำมีควำมพึง
พอใจต่อระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัยนเรศวรอยู่ในระดับมำก เพื่อให้ผลควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรมำกขึ้นและเพื่อกำรพัฒนำระบบทะเบียนออนไลน์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์จำกผู้ตอบแบบสอบถำม  พบว่ำควรมีกำรเพิ่มระบบให้แสดงข้อคิดเห็น กำรยื่น
ฟอร์มแสดงควำมจ ำนงโยกย้ำยตำรำงเรียน ตลอดจนกำรแสดงควำมต้องกำรจองห้องให้สำมำรถกระท ำผ่ำน
ระบบทะเบียนออนไลน์ได้ และพบว่ำควรปรับปรุงผลกำรแสดงหน้ำจอให้มีควำมสวยงำม ทันสมัย และข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันมำกขึ้นด้วย นอกจำกนี้ยังพบว่ำยังมีควำมไม่เสถียรของระบบอยู่บ้ำง และควรมีกำรลดควำม
ซับซ้อนของระบบกำรท ำงำนผ่ำนระบบทะเบียนออนไลน์ด้วย 
 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่พบว่ำกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรีมีควำมพึงพอใจต่อ
ระบบทะเบียนออนไลน์ของมหำวิทยำนเรศวรอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับผลกำรวิจัยเรื่องควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำท่ีมีต่อกำรลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ของสมโภชน์ และคณะ (2545) ซึ่งผลกำรวิจัย
พบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อพิจำรณำควำม
พึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตรำยด้ำน  พบว่ำนักศึกษำมีควำม
พึงพอใจด้ำนประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรลงทะเบียนวิชำเรียนมำกที่สุด รองลงมำ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทะเบียนเรียน และควำมพึงพอใจด้ำนกำรใช้โปรแกรมกำรลงทะเบียนวิชำเรียน 
ส่วนด้ำนท่ีนักศึกษำมีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ด้ำนอุปกรณ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) และเครือข่ำยที่ใช้ในกำร
ลงทะเบียนวิชำเรียน ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนวิชำเรียน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  และ
นอกจำกน้ีผลกำรวิจัยยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบถำมโดย
ส่วนใหญ่ที่เห็นว่ำระบบมีควำมเหมำะสมของกำรแสดงผล ชัดเจน เข้ำถึง และเข้ำใจง่ำย แต่ยังมีข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์จำกผู้ตอบแบบสอบถำมที่ว่ำควรมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบทะเบียน
ออนไลน์ให้มีควำมเสถียรมำกกว่ำนี้ และควรปรับปรุงหน้ำจอแสดงผลให้มีควำมทันสมัยมำกกว่ำเดิม และยัง
พบปัญหำที่เกิดจำกกำรลงทะเบียนเรียนที่ควรให้เลือกยืนยันทีละรำยวิชำและปัญหำตะกร้ำรำยวิชำขึ้นแต่ไม่
สำมำรถยืนยันระบบได้  

ในส่วนของควำมแตกต่ำงกันของควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มช้ัน
ปีที่และสังกัดที่แตกต่ำงกันควรมีกำรจัดอบรมกำรใช้ระบบทะเบียนออนไลน์เพิ่มเติมในกลุ่มที่ยังมีควำมพึง
พอใจน้อยกว่ำ ซึ่งอำจเกิดจำกปัญหำควำมซับซ้อนของระบบกำรท ำงำน และอำจท ำกำรศึกษำควำมต้องกำร
เฉพำะกลุ่มที่ยังคงมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์น้อยต่อไปในอนำคต ทั้งนี้อำจจะ
เพิ่มช่องทำงในกำรใช้ระบบออนไลน์ผ่ำนทำง Smartphone หรือ Tablet ซึ่งง่ำยต่อกำรใช้งำนมำกขึ้น และ
ควรมีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบทะเบียนออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถศึกษำกำรใช้งำนด้วยตนเองได้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริกำรที่มีต่อระบบทะเบียนออนไลน์  (e-registrar) 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ปีกำรศึกษำ 2560 ในกลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็นอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำพบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก แต่เมื่อท ำกำร
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งกรณีพิจำรณำแยก
ตำมเพศ ประเภท และสังกัดของผู้ใช้บริกำร เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรีที่พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก แต่เมื่อท ำกำร
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียนออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้งำนท่ีเป็นนิสิตระดับปริญญำ
ตรีพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันในกรณีพิจำรณำแยกตำมเพศ แต่กลับพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันในกรณีพิจำรณำ
แยกตำมชั้นปี และสังกัด นอกจำกน้ียังพบว่ำนิสิตช้ันปีที่ 3 จะมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบทะเบียน
ออนไลน์มำกกว่ำนิสิตช้ันปีท่ี 2 และนิสิตในสังกัดวิทยำศำสตร์สขุภำพจะมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบ



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(1): 28 -35  ล ำใย พิสฐศำสน ์
 

 35 
 

ทะเบียนออนไลน์มำกกว่ำนิสิตในสังกัดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ส่วน
นิสิตในสังกัดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน
ระบบทะเบียนออนไลน์ไม่แตกต่ำงกัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ท ำให้กำรวิจัยฉบับนี้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  
ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งได้แก่ 1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกตุจันทร์ จ ำปำไชยศรี 2) ผู้อ ำนวยกำร
กองบริกำรกำรศึกษำ นำงสำวจรวยพร สุดสวำท 3) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองบริกำรกำรศึกษำ นำย
ณรงค์ฤทธิ์ ยะตำ  4) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองบริกำรกำรศึกษำ นำยวิรัตน์  ช่ืนชอบ และ 5) นักวิชำกำร
ศึกษำ  กองบริกำรกำรศึกษำ นำงกิติวรำ  เมฆมงคล นอกจำกนี้ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนที่
ให้ควำมกรุณำเสียสละเวลำในกำรให้ข้อมูล ซึ่งได้แก่ 1) อำจำรย์สำยวิชำกำรและนักวิชำกำรศึกษำ 2) นิสิต
มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่ำงดียิ่ง และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องท่ำนอื่นที่
ไม่ได้เอ่ยนำม ณ ท่ีนี้  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานการแจ้งซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ให้กับหน่วย
ซ่อมบ ารุง งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม 
การด าเนินงาน และสามารถพยากรณ์การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของแต่ละกระบวนการ หาสาเหตุของเวลาที่สูญเสียไป 
โดยน าทฤษฏีของ Lean The 7 Wastes เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อลดการสูญเสียจากการรอคอย รวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ศึกษาระบบงานเดิม จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการงานซ่อมบ ารุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวนทั้งสิ้น 25 คน เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบ ารุง ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเทคโนโลยีและ
การใช้งาน ในการพัฒนาระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบ ารุงได้ ใช้วัฏจักรการพัฒนาซอต์ฟแวร์ Software 
Development Life Cycle (SDLC) มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าการพัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 ภายใต้ Internet Information Service (IIS) ด้วยเทคโนโลยี .Net 
Framework บนฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2016 โดยระบบจะสนับสนุนการท างานของทั้งวิทยาเขต
พญาไท และวิทยาเขตศาลายา ผลจากการวิจัยการใช้ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบ ารุง ในปี 2558-2560 จาก
จ านวนใบงานแจ้งซ่อม 4,910 ใบงาน พบว่าท าให้สามารถติดตามงานซ่อมในแต่ละกระบวนการได้ในทันที สะดวก
ต่อการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ และการประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละใบงาน การตัดสินใจในการอนุมัติงาน
ซ่อมหรือยุติการซ่อม เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้เวลาในการซ่อมบ ารุงลดลง
เหลือ พญาไทเฉลี่ย 7.25 วัน ศาลายาเฉลี่ย 2.35 วัน และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพด้าน
ค่าใช้จ่าย ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงต้องหาแนวทางในการประเมินการบ ารุงรักษาต่อไป ประสิทธิภาพในการลด
ปริมาณกระดาษหรือต้นทุนการผลิต สามารถลดปริมาณกระดาษไปได้เฉลี่ยต่อปี 7,414 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 84.2 
ท าให้เกิดความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม คิดเป็นร้อยละ 4.1 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ การแจ้งซ่อม ซ่อมบ ารุง  
 

Abstract 
 The purpose of this research is to increase efficiency of maintenance section, General 
Management Department, Faculty of Science, Mahidol University, for they can analyze, follow 
up, proceed, and forecast maintenance jobs including public utility and asset of the Faculty of 
science. Researchers studied steps of each process and causes of wasted time according to 
Lean The 7 waste Theory, in order to wasted time reduction. To collect data, researchers 
interviewed 25 maintenance staff, and studied the traditional process; thus, maintenance 
management system would be efficiently developed and properly used. The system was 
analyzed by Software Development Cycle (SDLC) on Windows Server 2016 in Internet 
Information Service (IIS) based on .NET Framework and Microsoft SQL Server 2016; therefore, it 
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would support the entire works of Phayathai and Salaya Campus. The result of using the 
maintenance management system during 2558-2560 from 4,910 jobs shows that staff can 
follow up the jobs immediately, easily check asset and estimated cost, and smoothly decide 
for approval. As a result, the efficiency of maintenance time has continuously decreased, the 
average time of  Phayathai campus is 7.25 days, and Salaya campus is 2.35 days, but the 
expenses has still cost reduction could reduce 7,414 pages of paper used per year which is 
84.2%. The satisfaction of the use of the management system 4.1%. 
Keywords: information systems, maintenance management system, maintenance 

 
บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน และมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 
ดังแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย ในยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนา E-Government ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในองค์กร เพื่อน าไปประมวลผลข้อมูลในงานด้านต่างๆ เพื่อต้องการให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น ตอบสนองต่อเทคโนโลยีพกพา (Mobile) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) การประมวลผลแบบ
ก้อนเมฆ (Cloud Computing) และเทคโนโลยีจัดการข้อมูลจ านวนมหาศาล (Big Data) ให้เข้าด้วยกันได้อย่าง
เหมาะสมลงตัว ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน ดูแลจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและทรัพยากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการให้สนองตอบต่อ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อที่จะมุ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันน าใน
ระดับสากล ซึ่งมีพันธกิจ (Mission) ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัย
คุณภาพสากล ก่อประโยชน์ต่อสังคม โดยมีค่านิยมหลัก (Core Values) ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญวิชา 
(Mastery) ความสามัคคีรวมใจ (Unity) การใฝ่สัมฤทธิ์ (Success) และการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยพันธกิจ
หลักของคณะวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ การเรียนการสอนในระดับต่างๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในช้ันปีที่ 1 ของคณะต่างๆ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปรีคลีนิกให้กับนักศึกษา
แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรต่างๆ และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับสูง การวิจัยที่
ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนงานวิจัยประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และบริการ
วิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ใน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขต
ศาลายา ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคจึงมีความส าคัญ ใน
การบริหารงานซ่อมบ ารุง ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยซ่อมบ ารุง งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี จึงต้อง
ใช้ความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิคของช่าง ความเช่ียวชาญในพื้นที่ท่ีจะเข้ารับการซ่อม และอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการ
บริหารระยะเวลาในการซ่อม  หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถเข้าจัดการได้ทันที โดยการท างานของ
หน่วยซ่อมบ ารุงนั้น ได้ท างานร่วมกับบริษัทรับเหมาซ่อมบ ารุงเป็นรายปีจากภายนอก (Out Source) ซึ่งบริษัทท่ี
ร่วมงานจ าเป็นจะต้องจัดหาทีมงานที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพในการท างาน โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มี
สัญญาในการร่วมงานท้ังการรับประกันของระยะเวลาของการให้บริการซ่อมบ ารุง ในระหว่างการซ่อม และการ
รับประกันหลังการซ่อม 
 จากการด าเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาในการใช้ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงแต่ละใบงานนานเกินกว่าที่
ก าหนด จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและการส ารวจการท างานของช่าง พบว่าในกรณีที่ได้รับแจ้งใบงานและ
ไม่มีการเบิกวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงจะสามารถปิดงานได้ภายใน 1-2 วัน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน แต่หาก
มีการเบิกวัสดุหรืออุปกรณ์มาประกอบการซ่อมบ ารุง จะมีระยะเวลาในการด าเนินการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
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จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ ว่าเป็นแบบใด เนื่องจากทางคณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความจ าเพาะ
เจาะจง บางกรณีต้องสั่งจากต่างประเทศ จากการศึกษาเบื้องต้นทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานแจ้งซ่อมบ ารุง เพื่อลดการรอคอยในแต่ละกระบวนการ ลดระยะเวลาการท างานของช่างต่อใบงาน 
  ในการจะพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาและลดระยะเวลาในกระบวนการท างานจึงน าทฤษฎีของ Lean 
The 7 Wastes เพื่อลดการสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Waste) (พรจิต, 2560) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) Over 
production ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินความต้องการ 2) Inventory ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บ
วัสดุคงคลังเกินความจ าเป็น 3) Over Processing ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตมากเกินไป 4) Waiting 
ความสูญเสียจากการรอคอยต่างๆ เช่น รออุปกรณ์ รอค าสั่ง 5) Unnecessary motion ความสูญเสียเนื่องจาก
การเคลื่อนไหวท่ีไม่จ าเป็น 6) Defect ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียต้องแก้ไขใหม่ ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุน 7) Transportation ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ส่งผลต่อต้นทุนและเวลา ซึ่งความสูญเสียเหล่านี้
น ามาซึ่งค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มีจ านวนมาก นงลักษณ์ (2557) ศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการคลังสินค้า
ด้วยแนวคิดลีน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  ด้วยการเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและการลด
การสูญเปล่าในกระบวนการจัดการคลังสินค้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยมุ่งเป้าหมายในการปรับปรุงลด
ระยะเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมในคลังสินค้า ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
รับและการจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง พบว่าเวลาในกระบวนการลดลง 26.69% เวลาของกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าลดลง 
84.09% รอบเวลาการท างานรวมลดลง 40.97% 
 ในปัจจุบันในยุคที่เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web application) เข้ามามีบทบาทในการท างาน ลดเวลา ลดการ
ใช้ทรัพยากร จึงมีการน าเทคโนโลยีนี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในหลายองค์กร ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบรับแจ้งการ
ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กรณีศึกษา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ โดยใช้ภาษา PHP เป็นตัว
ขับเคลื่อน ในการพัฒนาระบบรับแจ้งให้สามารถแจ้งซ่อมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านทางเว็บแอพพลิเคช่ัน สามารถ
เก็บประวัติการซ่อม เจ้าหน้าที่ท างานได้รวดเร็วข้ึน ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลโดยภาพรวมได้  (นภัสชล และ 
ประจวบ, 2559) และกรณีศึกษาของเอกชัย และ นารินทร์ (2554) เรื่องกรณีศึกษาระบบสนับสนุนการวาง
แผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร บริษัทอินเตอร์ไฮด์จ ากัด (มหาชน) เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลซ่อม
บ ารุงเครื่องจักร โดยใช้ Visual Basic Studio 2005 จัดท าบนระบบอินทราเน็ต ผลจากการแจ้งผ่านระบบท าให้
สามารถจัดการข้อมูลการซ่อมบ ารุง จัดเก็บข้อมูลซ่อมบ ารุง และสามารถออกรายงานได้ ในส่วนท่ีช่วยให้ทาง
บุคลากรไอทีมีความสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะพบได้ในกรณีศึกษาบริษัท พี เค จี เจอร์นีย์ไลน์ จ ากัด (ฤาชา, 2556) ใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โปรแกรม PKG Service 1.0 มาประยุกต์ใช้งานบริการแจ้งซ่อมออนไลน์ ผ่านคลาว
เซอร์วิส เพื่อลดข้อผิดพลาดในการด าเนินการบริการซ่อมบ ารุงของแผนกไอที สามารถเก็บประวัติการซ่อมบ ารุง 
น ามาวิเคราะห์ และออกรายงานสรุปให้ผู้บริหารได้ 

จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบ ารุง ท าให้ทางคณะ
วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องมีข้อมูลในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาของแต่ละ
กระบวนการ สามารถลดระยะเวลาในการท างาน สามารถติดตาม สอบถามสถานะการด าเนินการ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของทีมช่าง ทางผู้บริหารจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แจ้งซ่อมบ ารุงขึ้นให้สามารถตอบสนองพันธกิจหลักของทางคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งผลถึงการประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของคณะฯ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแจ้งซ่อมบ ารุง 
2. เพื่อลดระยะเวลาของกระบวนการแจ้งซ่อม เบิกจ่ายอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้สามารถติดตามใบงาน ตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแจ้งซ่อมบ ารุง ให้สามารถ
รองรับกับบริบทของการท างานในปัจจุบัน อีกทั้งการปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถลดการสูญเสีย
จากการรอคอย สามารถน าไปสู่การบริหารงานในลักษณะเชิงพยากรณ์ได้ ซึ่งมีขอบเขตและวิธี ด าเนินการ
วิจัยดังต่อไปนี้ 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาครั ้งนี ้จะท าการด าเนินการศึกษาปัญหา และเก็บรวบรวมความต้องการจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการ การแจ้งซ่อมผ่านหน่วยซ่อมบ ารุง คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 วิทยาเขต และน าผลที่ได้จาก
การศึกษามาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการแจ้งงานซ่อม ซึ่งจะท าการศึกษาใน 3 
ส่วน ได้แก่ 1) ศึกษาระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในการแจ้งงานซ่อมแต่ละวิทยาเขต 2) ศึกษาระยะเวลาการ
ด าเนินงานแต่ละกระบวนการ 3) ศึกษาขั ้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และการใช้กระดาษรวมทั ้ง
ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประชากร 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรผู้ใช้บริการการแจ้งงานซ่อมบ ารุงผ่านหน่วยซ่อมบ ารุง งาน
บริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และหน่วยซ่อมบ ารุง งานศาลายา วิทยาเขตศาลายา 
โดยแบ่งเป็น 
 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เจ้าหน้าที่ธุรการส านักงานคณบดี จ านวน 85 คน 
 กลุ่มที่ 2 ช่าง จ านวน 25 คน 
 กลุ่มที่ 3 หัวหน้าหน่วยซ่อมบ ารุง จ านวน 5 คน 
 กลุ่มที่ 4 ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/หัวหน้างาน จ านวน 30 คน 
 กลุ่มที่ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. ทฤษฎีระบบลีน (Lean) น ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดความสูญเปล่าในการรอคอย ใน
แต่ละกระบวนการ (ประดิษฐ์, 2552) 

2. ทฤษฎีวัฎจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC) มาเป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โอภาส, 2555; Schach, 2007) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จะท าการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 
2016 ภายใต้ Internet Information Service (IIS) ด้วยเทคโนโลยี .Net Framework บนฐานข้อมูล 
Microsoft SQL Server 2016 

4. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทางทีมผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลจากการส ารวจระบบงานเดิม ศึกษา
กระบวนการด าเนินงานจากหน้างาน และเอกสารประกอบการด าเนินงานต่างๆ อีกทั้งยังมีการจัดประชุม
ทีมงาน/คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งซ่อมบ ารุง เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการ วิเคราะห์แล ะ
หาแนวทางในการพัฒนากระบวนการท างาน สรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันในการจัดท าระบบดังกล่าว  
การรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้รวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องจากการศึกษาการท างานของช่าง การ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการแจ้งซ่อม และการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ จาก 1) หน่วยซ่อม
บ ารุง งานบริหารและธุรการ 2) หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ 3) งานศาลายา 4) งานพัฒนาระบบและ
เทคโนโลยี โดยมีแผนการด าเนินงานดังตารางที่ 1 
 
 



ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบ ารุงออนไลน์ 
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ตารางที่ 1 แผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแจ้งซ่อมบ ารุง 
แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

เก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษาระบบงานเดิม 3 เดือน 
น าเสนอแนวทางในการพัฒนากบัคณะกรรมการพัฒนาระบบ 1 เดือน 
วางแผน วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ 5 เดือน 
ทดสอบการใช้ระบบงาน 1 เดือน 
เร่ิมใช้ระบบงานจริง มีนาคม 2015 
  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาระบบงานเดิม ศึกษาการท างานของช่างในสถานการณ์จริง เก็บ
รวบรวมเอกสารที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ พร้อมกับศึกษาระบบสารสนเทศเดิมที่ทางคณะฯ ใช้ในปัจจุบัน สามารถ
สรุปปัญหาข้อค้นพบ ได้ดังนี้ 

1. ไม่พบการเก็บข้อมูลของการใช้เวลาในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
2. หน่วยพัสดุด าเนินการจัดหาล่าช้าเนื่องจากเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง 
3. ต้องรอรอบในการสั่งสินค้า โดยหน่วยพัสดุจะสั่งเดือนละ 1 ครั้ง 
4. อุปกรณ์ในคลังเก็บวัสดุไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งานของช่าง 
5. เกิดการสูญเสยีเวลาในการรอคอยวัสดุอุปกรณ์จากพัสดุ ซึ่งในบางกรณมีีระยะเวลาในการรอคอย 3-6 เดือน 
6. ระบบสารสนเทศเดิมไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแจ้งซ่อมบ ารุง 
1. น าเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานซ่อมบ ารุง ได้จัดให้มีการประชุม

และน าเสนอแนวทางในการพัฒนากับคณะกรรมการทีมพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ท้ัง
กระบวนการท างานที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานใหม่ (Work Flow) เปรียบเทียบกับขั้นตอนการ
ด าเนินงานเดิม เพื่อหาข้อสรุปของกระบวนการท างาน เพื่อทราบทิศทางในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่อไป 

2. การวางแผน วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าการออกแบบระบบโดยใช้ UML 2.0 การ
ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Paradigm) โดยใช้ Use Case Diagram เป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบ Context Diagram และ ER-Diagram ส าหรับการออกแบบฐานข้อมูล ใน
การพัฒนาระบบ จะพัฒนาภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 บน IIS (Internet Information 
Service) ผ่าน Dot NET Framework Application ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2016 

3. การพัฒนาและทดสอบระบบด้วยกระบวนการ Gray Box Testing และ Black Box Testing จากทีม
ผู้ใช้ระบบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความถูกต้อง ประสิทธิภาพการใช้งาน และรายงานต่างๆ ของระบบว่าตรงกับ
ความต้องการ 
การวิเคราะห์ปัญหา 
 ในการวิเคราะหปญหาใชทฤษฏีของ Lean The 7 Wastes (ตารางที่ 2) เพื่อลดการสูญเสียจากการรอ
คอย (Waiting Waste) โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นในการลดการรอคอยจากการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จากพัสดุ ซึ่งพบว่าเกิด
การรอคอยในกระบวนการนี้เป็นระยะเวลานานพอสมควร 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Lean 
Waste Root Cause 
Inventory มีการเก็บ Stock ไม่ตรงกับความต้องการของช่าง 
Motion ช่างมีการไปดูหน้างานเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีการด าเนินการใดๆ 
Waiting ช่างเสียเวลารอคอยวัสดุจากพัสดุ หรือผู้แจ้งซ่อม 
Defects มีการท างานผิดพลาด ด้วยหลายสาเหตุ/มีการเบิกวัสดุในการซ่อมผิดพลาด 
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ผลการวิจัย 
การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน 
 จากขั้นตอนการด าเนินงานเดิม ระบบงานโดยรวมจะใช้ใบงานแบบกระดาษเป็นผู้ด าเนินงาน ท าให้
ไม่สามารถติดตามสถานะของงาน ระยะเวลาที่ด าเนินการ และผลการใช้วัสดุอุปกรณ ์ได้อย่างทันท่วงที (ภาพท่ี 
1A) ภายหลังการปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินงานใหม่ (ภาพที่ 1B) เห็นได้ว่าระบบงานใหม่ สามารถตรวจสอบ
ได้ ลดเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะขั้นตอนในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ มีการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์จากหัวหน้าหน่วยซ่อมบ ารุงและการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากเจ้าของพื้นที่ มีการอนุมัติ/ไม่
อนุมัติใบงาน หากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไม่เหมาะสม ซึ่งระบบจะท าการค านวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้
อัตโนมัติ สามารถตรวจสอบและรายงานการใช้อุปกรณ์ในสต๊อก เพื่อเป็นการประเมินการในการจัดซื้อครั้ง
ต่อไป สุดท้ายมีการประเมินผลการซ่อมเพื่อเป็นการตรวจรับงาน โดยมีตัวอย่างหน้าจอใบงานแจ้งซ่อมและ
รายการเบิกอุปกรณ์พร้อมค่าใช้จ่าย ดังภาพท่ี 2 
 

A: รูปแบบเดิม 

 
B: รูปแบบใหม่ 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram), A: รูปแบบเดิม, B: รูปแบบใหม ่
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอ, A: ใบงานแจ้งซ่อม, B: รายการเบิกอุปกรณ์พร้อมค่าใช้จ่าย 

B: รายการเบิกอุปกรณ์พร้อมค่าใช้จ่าย 

A: ใบแจ้งซ่อม 



วารสารวิชาการ ปขมท. 7(1): 36 - 46  สมสุข นาคะพัฒนกุล และ ปพิชญา นิเทศ 
 

 43 
 

ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบ ารุงออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ระบบบบริหารงานแจ้งซ่อมบ ารุงออนไลน์ จะแบ่งผู้ใช้งานเป็น 5 ประเภท คือ 1) ผู้แจ้งซ่อม ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากภาควิชาหรืองาน 2) ช่าง ท าหน้าที่รับงานและด าเนินการซ่อม 3) หัวหน้า
หน่วยซ่อมบ ารุง อนุมัติรายการซ่อม/เบิกอุปกรณ์ 4) ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/หัวหน้างาน อนุมัติงานซ่อมที่
ค่าใช้จ่ายเกินท่ีก าหนด 5) เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ท าหน้าท่ีในการน าวัสดุ/อุปกรณ์ เข้า/ออก Stock 
  
ผลการด าเนินงานซ่อมบ ารุงภายหลังการใช้ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม 
 การวัดประสิทธิภาพในกระบวนการท างานนี้ ผู้วิจัยพิจารณาในแต่ละช่วงเวลาของกระบวนการ ซึ่ง
บางใบงานใช้ระยะเวลาสูงสุดถึง 40 วัน เนื่องจากต้องจัดหาอุปกรณ์จ าเพาะเจาะจง ต้องสูญเสียเวลาจากการ
รอคอยกระบวนการจัดหาของหน่วยพัสดุ และต่ าสุด 1 ช่ัวโมง จากการซ่อมโดยไม่เบิกอุปกรณ์ โดยการ
ด าเนินงานตลอดทั้งกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 3 ปี วิทยาเขตพญาไทเท่ากับ 7.25 วัน และวิทยา
เขตศาลายา 2.35 วัน ดังแสดงในภาพที่ 1 B: รูปแบบใหม ่ 

ระยะเวลาในแต่ละกระบวนการ ซึ่งในกระบวนการธุรการแจ้งซ่อมถึงช่างเบิกอุปกรณ์ใช้เวลาเฉลี่ย 
พญาไท 6.95 วัน ศาลายา 4.67 วัน กระบวนการเบิกอุปกรณ์ถึงหน่วยซ่อมบ ารุงอนุมัติใช้เวลาเฉลี่ย พญาไท 
2.06 วัน ศาลายา 0.45 วัน กระบวนการหลังรับการอนุมัติถึงพัสดุจ่ายอุปกรณ์ใช้เวลาเฉลี่ย พญาไท 12.37 วัน 
ศาลายา 2.28 วัน กระบวนการพัสดุจ่ายอุปกรณ์ถึงช่างปิดงานใช้เวลาเฉลี่ย พญาไท 7.61 วัน ศาลายา 2.01 
วัน (ภาพที่ 3) 
 

 
ภาพที่ 3 ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินงานซ่อมบ ารุงภายหลังการใช้ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม  
 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากงานซ่อมบ ารุง 
 เมื่อพิจารณาจากกราฟจะเห็นว่าคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบ ารุงไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศ สูงขึ้น
ในปี 2559 และลดลงในปีถัดไป เนื่องจากในปี 2560 มีทางคณะฯ ได้น าข้อมูลสถิติการซ่อมบ ารุงไปพิจารณา
และท าการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจึงท าให้ค่าใช้จ่ายลดลงในปีถัดมา (ภาพท่ี 4) 
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หลังรับการอนุมัติ ถึง พัสดุจ่ายอุปกรณ์ พัสดุจ่ายอุปกรณ์ ถึง ช่างปิดงาน 
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ภาพที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบ ารุงโดยแยกประเภทช่าง 
 
ประสิทธิภาพในการลดกระดาษ 
 ผลการลดปริมาณกระดาษในการแจ้งซ่อมบ ารุง จากเดมิตลอดทั้งกระบวนการจะต้องส าเนา 3 ชุด 
ซึ่งต้องใช้จ านวนกระดาษโดยในแต่ละปเีฉลี่ยทั้งสิ้น 8,805 แผ่น ในขณะที่ใช้ผ่านระบบแจ้งซ่อม ใช้กระดาษ
เพียง 1 แผ่นเท่าน้ัน ลดปริมาณกระดาษไปได้เฉลี่ยต่อปี 7,414 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 84.2 (ภาพท่ี 4) 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงผลการลดปริมาณกระดาษ ในการแจ้งงานซ่อม 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล  
 การแจ้งซ่อมบ ารุงผ่านระบบออนไลน์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งพบว่า
ระบบฯ สามารถแจ้งซ่อมบ ารุงผ่าน web application ทั้งในรูปแบบ Desktop PC หรือ Mobile Device ท า
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่าย อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อม สถานะการอนุมัติในแต่ละ
กระบวนได้โดยทันที สามารถแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมในแต่ละครั้ง ผู้อนุมัติ สามารถตัดสินใจซ่อม
หรือไม่ซ่อมได้ในทันที ท้ังยังสามารถลดระยะเวลาตลอดทั้งกระบวนการแจ้งซ่อม เฉลี่ยเหลือเพียง 7.25 วัน ซึ่ง
แนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง  

ผลจากการศึกษาในด้านค่าใช้จ่ายซึ่งเดิมจะไม่ทราบค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการตัดสินใจซ่อม ท า
ให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการซ่อมบ ารุงช้ินงานนั้น และลดความผิดพลาดหรือไม่ชัดเจนในการคิดค่ าซ่อมบ ารุง
จากผู้แจ้งซ่อม โดยระบบการแจ้งซ่อมบ ารุงได้ปรับปรุงให้มีการระบุพื้นที่และคิดค่าใช้จ่ายตามส่วนของพื้นที่ที่
หน่วยงานนั้นรับผิดชอบได้ ท าให้การประเมินค่าใช้จ่ายชัดเจน ถูกต้องและสามารถคาดการณ์งบประมาณใน
การบ ารุงรักษาภายในคณะฯ ในอนาคตได้อีกด้วย 
 จากการศึกษาในการจัดการควบคุมสต๊อก ของเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถแก้ปัญหาช่างเสียเวลาในการ
รอคอยวัสดุอุปกรณ์ได้โดยการปรับกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาไว้ในสต๊อก ให้ตรงกับความต้องการใน
การใช้งานของช่างซึ่งระบบจะสามารถบอกประวัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ ทางหน่วยพัสดุสามารถประเมิ นและ
ประมาณการในการจัดหาได้ ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการจ่ายอุปกรณ์ให้กับช่างโดยช่างจะได้รับอุปกรณ์
ภายใน 1-2 วันหลังจากท าการอนุมัติการเบิกอุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การรับและการจัดเก็บสนิค้าเข้าคลัง ว่าเวลาในกระบวนการลดลง เวลาของกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าลดลง ส่งผล
ให้รอบการท างานรวมลดลง (นงลักษณ์, 2557) แต่ก็ยังคงมีวัสดุบางช้ินที่การจัดหาต้องใช้ระยะเวลานาน 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เฉพาะทางอาจต้องสั่งจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดใบงานค้างรอการ
ด าเนินการอีกจ านวนหนึ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงซึ่งได้มาจากผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศ จากผู้ใช้ระบบพบว่า  

1. ควรมีการพัฒนารายงานให้ตรงกับความต้องการของบริษัท out source ซึ่งมีการหมุนเวียนตาม
ระยะเวลาของสัญญา 

2. ควรน าเสนอข้อมูลให้แสดงในรูปแบบของกราฟ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน  
3. เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการท างานที่ดียิ่งขึ้นควรจะมีการติดต่อประสานงานกับทาง

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาโปรแกรมหรือส่วนเสริมเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบพัสดุส่วนกลาง ระบบ 
ERP ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับลดขั้นตอนในการจัดสต๊อกและการเบิกจ่ายพสัดุ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการพัฒนาระบบบริหารงานแจ้งซ่อมบ ารุงออนไลน์ พบว่าระบบสามารถแจ้งใบงานซ่อมผ่าน
ระบบ มีขั้นตอนการอนุมัติตามล าดับขั้น แสดงผลระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ท าให้การท างานของ
งานช่างสะดวกขึ้น ในการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์และการประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละใบงาน ซึ่งผลจาก
การวิจัยจากการใช้ระบบพบว่า 1) ขั้นตอนการด าเนินการมีความชัดเจน และตรวจสอบได้ 2) สามารถวัด
ประสิทธิภาพในกระบวนการท างานในแต่ละกระบวนการ แยกงานช่าง แยกวิทยาเขตได้ 3) สามารถคาดการณ์ 
แสดงแนวโน้มในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้ตรงกับงาน และประเมินสถานการณ์ในการซ่อม 
 ผลจากการท างานซ่อมบ ารุงผ่านระบบ พบว่าสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการแจ้งซ่อมตลอดทั้ง
กระบวนการ จากเดิมวิทยาเขตพญาไทมีค่าเฉลี่ยในการด าเนินการ 29 วัน ค่าเฉลี่ยลดลงเหลือ 7.25 วัน และ
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ศาลายา จากเดิมมีค่าเฉลี่ย 12.58 วัน ลดลงเหลือ 2.35 วัน ซึ่งจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้เวลาในการ
ซ่อมบ ารุงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ยังระบบท าให้สามารถติดตามงานซ่อมในแต่ละกระบวนการได้ในทันที แสดงให้เห็น
สถานะของใบงานว่าอยู่ในกระบวนการใด สามารถตรวจสอบสถานะการซ่อม ช่างหรือผู้ แจ้งซ่อมสามารถ
ติดตามเร่งรัดงานในภาควิชา/งานท่ีเกี่ยวข้องได้ พร้อมท้ังสามารถรายงานผลให้กับผู้บริหาร โดยสรุปผลการใช้
บริการงานซ่อมและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงได้อีกด้วย 
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพพบว่า 1) ประสิทธิภาพในการใช้เวลาในการซ่อมบ ารุงมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลในการคาดการณ์
หาแนวทางในการบ ารุงรักษาต่อไป 3) ประสิทธิภาพในการลดปริมาณกระดาษหรือต้นทุนการผลิต สามารถลด
ปริมาณกระดาษไปได้เฉลี่ยต่อปี 7,414 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 84.2 ท าให้เกิดความพึงพอใจในการใช้ระบบ
บริหารงานแจ้งซ่อม คิดเป็นร้อยละ 4.1 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถามแบบประเมินค่า จ านวน 32 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาทั้ง 3 ด้าน 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม  4.43  สภาพปัญหาด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.75 มากที่สุด เต็มใจให้บริการ น้อยที่สุด มีการแจ้ง
อัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยก่อนให้บริการทุกครั้ง สภาพปัญหาด้านบริการ ค่าเฉลี่ย 4.51 มากที่สุด 
อัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม น้อยที่สุด มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการผลิตสื่อ
อย่างทั่วถึง สภาพปัญหาด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.04 มากที่สุด สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม น้อยที่สุด 
สถานท่ีให้บริการหาง่าย ไม่ซับซ้อน ส่วนข้อเสนอแนะควรจัดท าป้ายบอกทางจากเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนถึง
สถานที่ให้บริการ หรือหาเส้นทางที่ง่ายแก่การเข้าถึงสถานที่บริการ และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การให้บริการ
มากกว่านี ้
ค าส าคัญ: การให้บริการ  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

Abstract 
The study aimed to find out service quality of Educational Technology Division, the 

Office of Academic Resources, Ubon Ratchathani University for fiscal year 2017. There were 
121 samples who evaluated rating scale consistsed of 32 items. The statistics used in 
analyzing the data were percentage, average, and standard deviation. The research focused 
on three aspects; officers, services, and area. The overall score was 4.43. The overall score 
for officers’ aspect was 4.75. The highest score was from having service mind. The lowest 
score was about informing the service fee. The overall score for services’ aspect was 4.51. 
The highest score was from reasonable service fee but the promoting of media production 
was in the lowest level. In addition, the overall score for area was 4.04. Cleanness, beauty, 
modernity and safety gained the highest score. The lowest score was from accessing the 
area.  The recommendation was about finding the area. The solution is providing directional 
signs from the library’s counter to the area or finding a suitable area which is easy to access, 
and promoting the service through other channels. 
Keywords: services, educational technology division, Ubon Ratchathani University 
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บทน า 
 การให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ และบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการให้บริการมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็นหน่วยงานหลักท่ีให้บริการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก มีการ
ให้บริการผลิตสื่อ อาทิ ผลิตสื่อ วีดิทัศน์ สื่อเสียง สื่อมัลติมีเดีย สื่อภาพนิ่ง และศิลปกรรมกราฟิก 
    แต่การให้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษายังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร การให้บริการจึงเป็นแค่
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ประกอบกับสถานที่ตั้งมีการโยกย้ายหลายครั้งตามนโยบายของผู้บริหารแต่ละยุค เพราะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ที่มีอายุการก่อตั้งเพียง 26 ปี จึงมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยน
สถานที่ให้บริการตามความเหมาะสม จนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารส านักวิทยบริการที่เห็น
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาคารเช่ือมต่อกันระหว่างอาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรณี กับอาคารข้อมูลท้องถิ่น  
ซึ่งเมื่อพูดถึงคุณภาพบริการ หมายถึงบริการที่ดีเลิศ ตรงตามความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้ ความเช่ือถือและไว้วางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคล จนท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (ชัยสมพล, 2547)    
  จึงเห็นควรที่จะ “ศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ 
ปีงบประมาณ 2560” เพื่อศึกษาปัญหาด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ หมายถึง การกระท า 
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง (วีระรัตน์ , 2547) เช่น ปัญหาด้านบริการ เครื่องมือ 
จ านวนสื่อที่ให้บริการเพียงพอ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด ปัญหาด้านบุคลากร กิริยา 
มารยาท มนุษยสัมพันธ์ และปัญหาด้านสถานที่ สะดวก สะอาด ปลอดภัย (สุนีย์, 2554) เพื่อน าผลการวิจัยมา
ปรับปรุงในยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานในปีต่อไป ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากข้ึน จน
น ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ    
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560   
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบัน การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ
ดังต่อไปนี้  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ท าการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกประเภท จ านวน 121 คน 
ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่เป็นนักศึกษา 
บุคลากร คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ที่ใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน-
สิงหาคม 2560 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบด้วยค าถามแบบปิดและแบบเปิด (สุวิมล, 2550;  สิน, 2551) การสร้างเครื่องมือโดยการศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบเครื่องมือ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน 
ดังต่อไปนี้  
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  เป็นค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   
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  ตอนที่ 2, 3 และ 4 เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่าระดับความคิดเห็น 5 ระดับค่า (ไชยยศ, 2533) 
ข้อความในแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาประเด็นส าคัญต่างๆ 3 ประเด็น ได้แก่ สภาพปัญหาด้านบริการ 
สภาพปัญหาด้านบุคลากรและสภาพปัญหาด้านสถานที ่(รัตนา, 2553) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกประเภท ได้แก่  
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560  
  2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล เดือนกันยายน  2560  
สถิติท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ค่าร้อยละ การแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 121 
คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 47 คน (ร้อยละ 38.84)  เป็นเพศหญิง จ านวน 84 คน และเพศชาย 
จ านวน 37 คน เป็นนักศึกษามากที่สุด จ านวน 106 คน และน้อยที่สุดคือคณาจารย์จ านวน  2 คน และ
บุคคลภายนอก จ านวน 2 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษามากที่สุด จ านวน 106 คน และน้อยที่สุด คือ 
คณาจารย์จ านวน 2 คน และบุคคลภายนอก จ านวน 2 คน  
 ส่วนหน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดมากที่สุด ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 28 คน  
และน้อยที่สุด ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ และส านักวิทยบริการ  
 ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ านวน 113 คน รองลงมา 
ได้แก่ สูงกว่าระดับปริญญาตรีจ านวน 5 คน และน้อยที่สุด ได้แก่ ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน ด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรมากท่ีสุด ได้แก่ 1-5 ปี 
จ านวน 5 คน รองลงมา ได้แก่ 6-10 ปี และ 20 ปี ขึ้นไป จ านวนอย่างละ 3 คน และน้อยที่สุด ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามข้อนี้ ได้แก่ 11-15 ปี ระดับการศึกษาช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะที่เป็นนักศึกษามาก
ที่สุด ได้แก่ ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 58 คน รองลงมา ได้แก่ ช้ันปีที่ 4 จ านวน 33 คน และน้อยที่สุด ได้แก่ อื่นๆ ละ  
2 คน และสุดท้าย การทราบข้อมูลการให้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด ได้แก่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 57 คน รองลงมา ได้แก่ การบอกเล่าปากต่อปาก จ านวน 55 คน 
และน้อยทีสุ่ด ได้แก่ หนังสือราชการ และอื่นๆ อย่างละ 1 คน 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละ ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
คณาจารย ์ 2 1.65 
บุคลากร 11 9.09 
นักศึกษา 106 87.60 

บุคคลภายนอก 2 1.65 
รวม 121 100 

 
ตอนที่ 2  สภาพปัญหาด้านบริการ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสภาพปัญหาด้านบริการ มากที่สุดอันดับหนึ่ง ได้แก่ อัตราค่าบริการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52  รองลงมา
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และน้อยที่สุด มีการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการผลิตสื่ออย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 (ตารางที่ 2) 
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 ตารางที ่2  แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัญหาด้านบริการ จ าแนกเป็นรายข้อ  
ข้อที่ ด้านบริการ X S.D. แปลผล 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ    
1 สะดวกรวดเร็วในการขอใช้บริการ 4.59 0.63 มากที่สุด 
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.59 0.70 มากที่สุด 
3 ความชัดเจนของใบขอใช้บริการ 4.49 0.72 มาก 
4 แบบฟอร์มใบขอใช้บริการกรอกง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.32 0.81 มาก 

ขั้นตอนการด าเนินงาน    
5 ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้บริการ 4.60 0.55 มากที่สุด 
6 ความถูกต้องของเนื้อหาในการให้บรกิาร 4.55 0.59 มากที่สุด 
7 ความคมชัดของภาพ เสียงและกราฟิกประกอบตัวอักษร 4.43 0.71 มาก 
8 สื่อที่ให้บริการมีความสวยงาม ทันสมัย 4.48 0.70 มาก 
9 สื่อที่ให้บริการมีความหลากหลาย 4.40 0.71 มาก 
10 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 4.61 0.61 มากที่สุด 

อ่ืนๆ    
11 สื่อที่ให้บริการเพียงพอต่อความตอ้งการของผู้ใช้บริการ 4.54 0.61 มากที่สุด 
12 อัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลยัฯ มีความเหมาะสม 4.75 0.52 มากที่สุด 
13 ผูข้อใช้บริการให้ความส าคัญในการประเมินคุณภาพและบริการตามแบบฟอร์มทุกครั้ง 4.59 0.63 มากที่สุด 
14 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการผลิตส่ืออย่างทัว่ถึง 4.24 0.89 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.51 0.49 มากที่สุด 
   
ตอนที่ 3  สภาพปัญหาด้านบุคลากร 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสภาพปัญหาด้านบุคลากร มากที่สุดอันดับหนึ่ง ได้แก่ เต็มใจ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 รองลงมา การแต่งกายสุภาพ ค่าเฉลี่ย 4.80  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และน้อยท่ีสุด มีการแจ้งอัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก่อน
ให้บริการทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปญัหาด้านบุคลากรจ าแนกเป็นรายข้อ 
ข้อที่ ด้านบุคลากร X S.D. แปลผล 

1 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.73 0.59 มากที่สุด 
2 ให้บริการด้วยกิริยาท่าทางสุภาพ 4.79 0.52 มากที่สุด 
3 มนุษยสัมพันธ์ด ี 4.79 0.55 มากที่สุด 
4 ให้บริการตามล าดับ ก่อน หลัง 4.74 0.49 มากที่สุด 
5 เต็มใจให้บริการ 4.83 0.42 มากที่สุด 
6 ให้ค าแนะน าการผลิตส่ือได้เป็นอย่างด ี 4.70 0.49 มากที่สุด 
7 การแต่งกายสุภาพ 4.80 0.49 มากที่สุด 
8 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการผลิตส่ือ 4.79 0.45 มากที่สุด 
9 มีการแจ้งอัตราค่าบรกิารตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก่อนให้บริการทกุครั้ง 4.61 0.58 มากที่สุด 
10 มีการแจ้งให้ประเมินคุณภาพและบริการส่ือด้านหลังใบขอใช้บริการทุกคร้ัง 4.68 0.52 มากที่สุด 
11 ความพึงพอใจโดยภาพรวมเกีย่วกับการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 4.76 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.75 0.39 มากที่สุด 
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ตอนที่ 4  สภาพปัญหาด้านสถานที่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสภาพปัญหาด้านสถานที่  มากที่สุดอันดับหนึ่ง ได้แก่ สถานที่
ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 รองลงมา ความ
พึงพอใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และน้อย
ที่สุด สถานท่ีให้บริการหาง่าย ไม่ซับซ้อน ค่าเฉลี่ย 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 (ตารางที่ 4) 
 
 ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัญหาด้านสถานท่ี จ าแนกเป็นรายข้อ 
ข้อที่ ด้านสถานที ่ X S.D. แปลผล 

1 สถานที่ให้บริการหาง่าย ไม่ซับซ้อน 3.40 1.16 ปานกลาง 
2 สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย 4.31 0.77 มาก 
3 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม ทันสมัย 4.40 0.70 มาก 
4 สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม 4.28 0.80 มาก 
5 สถานที่ให้บริการสามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวก 3.92 1.07 มาก 
6 มีป้ายบอกสถานที่ให้บริการชัดเจน 3.61 1.17 มาก 
7 ความพึงพอใจโดยภาพรวมเกีย่วกับสถานที่ให้บริการ 4.35 0.82 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.04 0.73 มาก 
 
 หากพิจารณาสภาพปัญหาการให้บริการเป็นรายด้าน ได้แก่สภาพปัญหาด้านบริการ บุคลากร และ
สถานท่ี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.43 แปลผลมาก โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ 
สภาพปัญหาด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.75 แปลผลมากที่สุด รองลงมา สภาพปัญหาด้านบริการ ค่าเฉลี่ย 4.51 
แปลผล มากท่ีสุด และเห็นด้วยน้อยที่สุด สภาพปัญหาด้านสถานท่ี ค่าเฉลี่ย 4.04 แปลผลมาก (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยโดยรวมการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านัก

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 เป็นรายด้าน  
ข้อที่ สภาพปญัหาการใหบ้ริการด้านตา่งๆ X แปลผล 

1 สภาพปัญหาด้านบริการ 4.51 มากที่สุด 
2 สภาพปัญหาด้านบุคลากร 4.75 มากที่สุด 
3 สภาพปัญหาด้านสถานที ่ 4.04 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ดา้น 4.43 มาก 
   

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล  
  การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 ผลการวิจัยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.43 แปลผลใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ สภาพปัญหาด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 
รองลงมา สภาพปัญหาด้านบริการ และเห็นด้วยน้อยที่สุด สภาพปัญหาด้านสถานที่ โดยพิจารณาเป็นรายด้าน 
พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. สภาพปัญหาด้านบริการ เห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ อัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ มี
ความเหมาะสม รองลงมา ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา และเห็นด้วยน้อยที่สุด มีการประชาสัมพันธ์
การให้บริการผลิตสื่ออย่างท่ัวถึง  โดยรวมค่าเฉลี่ย 4.51 แปลผล มากท่ีสุด 
 อัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เห็นด้วยมากที่สุด เนื่องจากอัตราค่าบริการฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีราคาถูกกว่าหน่วยงานภายนอก เช่น ถ่ายภาพติดบัตร 1 นิ้ว โหลละ 30 บาท ร้าน
ถ่ายรูปทั่วไปถ่ายภาพติดบัตร 1 นิ้ว โหลละ 90-120 บาท และเห็นด้วยน้อยที่สุด มีการประชาสัมพันธ์การ
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ให้บริการผลิตสื่ออย่างทั่วถึง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการในแต่ละปี ขาดความต่อเนื่อง   
  2.  สภาพปัญหาด้านบุคลากร เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ เต็มใจให้บริการ รองลงมา การแต่งกาย
สุภาพ  และเห็นด้วยน้อยที่สุด มีการแจ้งอัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก่อนให้บริการทุกครั้ง  
โดยรวมค่าเฉลี่ย 4.75 แปลผลมากที่สุด เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ เต็มใจให้บริการ สามารถอ้างอิงได้จาก
เอกสารสรุปข้อเสนอแนะจากใบขอใช้บริการฝ่ายเทคโนฯ ปีงบประมาณ 2560 ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า ร้อยละ 80 ไดัรับค าชมจากผู้ขอใช้บริการ และเห็นด้วยน้อยที่สุด มีการแจ้งอัตราค่าบริการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก่อนให้บริการทุกครั้ง  เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์อัตราค่าบริการด้านการผลิตสื่อ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ซึ่งก่อนมีประกาศฉบับนี้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้
บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนกระทั้งมีประกาศฯ นี้ ท าให้ทุกหน่วยงานที่ขอใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการตาม
ประกาศฯ  จึงเกิดความรู้สึกไม่สะดวก แต่ปัจจุบันหลายหน่วยงานเริ่มเข้าใจ โดยการตั้งงบประมาณส่วนน้ีไว้ทุก
โครงการที่จะด าเนินการในแต่ละปี   
  3. สภาพปัญหาด้านสถานที่ เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม 
ทันสมัย รองลงมา ความพึงพอใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ และเห็นด้วยน้อยที่สุด สถานที่
ให้บริการหาง่ายไม่ซับซ้อน โดยรวมค่าเฉลี่ย 4.04 แปลผลมาก    
  เห็นด้วยมากทีสุ่ด ได้แก่ สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด สวยงาม ทันสมัย เนื่องจากมีการจ้างเหมา
บุคลากรดูแลท าความสะอาด มีการมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน และมีการประเมินผลทุก 6 เดือน จาก
บุคลากรทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนความสวยงาม ทันสมัยนั้น ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน่วย
ศิลปกรรมและกราฟิกที่มีความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ จึงมีการประดับตกแต่งภาพที่เกี่ยวกับงานบริการ
ต่างๆ ตามผนังกระจกให้ดูมีสีสันสวยงาม และสุดท้ายเห็นด้วยน้อยที่สุด สถานที่ให้บริการหาง่ายไม่ซับซ้อน  
เนื่องจากประตูทางเข้าใช้บริการอยู่ด้านหลังอาคารส านักวิทยบริการ บุคคลภายนอกต้องผ่านจุดตรวจของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ประกอบกับฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีครุภัณฑ์จ านวนมากและราคาแพง  
ผังอาคารสามารถเดินเช่ือมต่อไปยังอาคารฝ่ายหอสมุดได้ จึงมีข้อจ ากัดเรื่องการก าหนดประตูทางเข้า เพื่อ
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ       
         
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ จากผลการวิจัยครั้งนี้  ควรมีการน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการก าหนดแนวทางจัดท ายุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากให้บริกา ร ก าหนด
มาตรการแก้ปัญหาระยะสั้น โดยการจัดท าป้ายบอกทางที่ง่ายและระยะทางสั้นท่ีสุด จากเคาน์เตอร์บริการยืม-
คืน ถึงสถานท่ีให้บริการ ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวควรพิจารณาหาเส้นทางที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายแก่การ
เข้าถึงสถานที่ให้บริการ และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การให้บริการ ใบขอใช้บริการ และอัตราค่าบริการ 
ผ่านระบบเครือข่าย รวมถึงสื่ออ่ืนๆ ให้มากกว่าน้ี 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยค้นคว้าต่อไป จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อทราบความคิดเห็น
ในมุมมองของผู้ขอใช้บริการ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อมีการน าปัญหาต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยมาแก้ไขปรับปรุง
และด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 จึงควรมีการท าวิจัยอีกครั้ง หลังจากการน าผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุง
ว่าสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้ตรงจุดหรือไม่ รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็น
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต  
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สรุปผลการวิจัย 
           จากการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้าน
บริการ บุคลากร และสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.43 โดยสภาพปัญหาด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.75  
รองลงมา ได้แก่ สภาพปัญหาด้านบริการ และสภาพปัญหาด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ 4.04 
ตามล าดับ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

           ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เ ช่ียวชาญที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์  
ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.อัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงผู้ใช้บริการทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์  
จนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อลักษณะงาน ระดับ

ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะตลอดจนความสัมพันธ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ
ของงานยานยนต์ ประชากรในการศึกษาประกอบด้วย บุคลากรทุกประเภท และนักศึกษา จ านวน 1,763 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบ่งกลุ่ม Stratified 
Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ผลการวิจัย 
พบว่ามีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงานของงานยานยนต์ อยู่ในระดับมาก ส าหรับประสิทธิภาพในการให้บริการมี
ความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้แล้วสถานภาพ และสังกัด/หน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการให้บริการยานพาหนะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01)  และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
งานกับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=0.532) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 (p<0.01) ในทุกด้าน โดยด้านผลสะท้อนกลับของงาน (r=0.491) มีความสัมพันธ์มากกว่าด้าน
อื่นๆ ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านยานพาหนะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ควรจัดระบบ
การบริการและการบริหารจัดการต่างๆ ให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  
ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพ ยานพาหนะ การบริการ 
 

Abstract 
 This research aims at exploring job characteristics of the vehicle unit, level of efficiency 
in its service, and relationship between demographic factors, job characteristics and efficiency in 
vehicle services. Total 1,763 participants in this study consisted of government officers and 
students, 400 of whom were used as the sample group.  The research instrument used for 
collecting data was a rating scale questionnaire.  The data were then analyzed to identify 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and correlation coefficient. The findings are as 
follows: a) the overall satisfaction of job characteristics is high; b) there is a statistically high 
correlation between demographic factors regarding status and place of work and service 
efficiency at a significant level of 0.01; and c) there is a positive correlation between job 
characteristics and services efficiency at a significant level of 0.01. In particular, feedback for the 
services is found to be more highly correlated with efficiency than others factors. The efficiency 
in vehicle services relate to management system within unit. If management system is effective, 
the efficiency in vehicle services will be increased. 
Keywords: efficiency, vehicle, service 
                                                           
1 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตาน ี94000 
1 President’s Office, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani, 94000 
*Corresponding author: e-mail: isaraporn.r@psu.ac.th 
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บทน า 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภาคใต้ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น โดยมี
ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภูมิธรรมและคุณธรรม การวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการ 
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการด าเนินการตาม  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการ
บริหารและการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้านยานพาหนะของงานยานยนต์ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานทั่วไปที่ต้องให้บริการ
บุคลากรทุกกลุ่ม วิทยาเขตปัตตานี มีรถบัสปรับอากาศ 4 คัน รถบัสพัดลม 2 คัน รถมินิบัส 1 คัน รถตู้ 5 คัน 
และรถเก๋ง 3 คัน งานยานยนต์ มีบุคลากรประจ า  จ านวน 3 คน พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 18 คน โดย
ให้บริการยานพาหนะ แก่ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ซึ่งรองรับการใช้งานของ
บุคลากรผู้มีสิทธิขอใช้บริการ ในปี 2557 จ านวน 1,373 คน และนักศึกษาจ านวน 390 คน รวม 1,763 คน ซึ่งมี
สถิติการขอใช้ยานพาหนะ ปี 2557 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน,ี 2557) ดังภาพที่ 1  
 

 
ภาพที ่1 สถิติการขอใช้ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีปี 2557 
 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยานพาหนะในปี  2557 งานยานยนต์ ได้รับ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ การให้บริการไม่เพียงพอ ควรมีรถยนต์ที่ทันสมัย 
การแต่งเครื่องแบบในขณะปฏิบัติราชการ การปรับปรุงการให้บริการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม การ
ดูแลและตรวจสุขภาพของพนักงานขับรถยนต์เป็นประจ าทุกปี และควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ให้ทันสมัย  และสะดวกในการใช้งาน มีการแสดงผลการขอใช้รถ และควรก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติใน
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน รวมถึงมีระบบแจ้งข้อมูลกลับ เช่น แจ้ง  E-mail  หรือ SMS เพื่อผู้ขอใช้ได้ทราบ
ข้อมูลอีกช่องทางหนึ่ง งานยานยนต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการด้านรถยนต์แก่ผู้ขอรับบริการต้อง
อาศัยการปฏิบัติงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ขอใช้บริการให้มากที่สุด  
โดยการศึกษาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง วีระศักดิ์ (2549) กล่าวว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการคือการให้บริการอย่างเสมอภาค การบริการที่ตรงเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการอย่างถ้วนหน้า ความสะดวกของแหล่งบริการ ความสม่ าเสมอในการ
ให้บริการ ความประหยัด ความมากน้อยของปริมาณให้บริการ ความสามารถของผู้ให้บริการและการยอมรับ
คุณภาพของบริการ                

ประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละบุคคลเป็นความพยายาม ความพร้อม ความสามารถ ความ
คล่องแคล่วในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลที่ได้ คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือการบรรลุ
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วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (ระพี และ ฑิตยา, 2541) การที่องค์กรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยใช้ศักยภาพของบุคคลอย่างเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลรวดเร็ว ทันเวลา และใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมไปถึงความสามารถท่ีได้ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านบุคคล ( Individual 
Factors) และปัจจัยด้านองค์กร (Organizational Factors) (อิสรีย์, 2546) การปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงจะต้องทราบถึงความต้องการในปัจจัยภายในของบุคลากร เพื่อสร้างแรงผลักดัน หรือแรงจูงใจ 
ให้เกิดพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จของงาน ประสิทธิภาพจึงเป็นความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร (Goal Attainment) และเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของ
ประสิทธิผลขององค์กร 
 ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานและการประสานงานร่วมกันในการให้บริการด้าน
ยานพาหนะ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพดังกล่าว และต้องการทราบข้อมูลอย่าง
แท้จริง เพื่อที่จะน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน  ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และประสิทธิภาพใน
การให้บริการน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะของงาน
ยานยนต์ กองธุรการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังกรอบแนวคิดการ
วิจัย (ภาพที่ 2) 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 

ภาพที่ 2 กรอบความคดิในการวิจยั 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะงานและระดับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะของงานยานยนต์ กอง

ธุรการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะงานกับประสิทธิภาพในการ

ให้บริการยานพาหนะของงานยานยนต์ กองธุรการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 
       

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป็นผู้มีสิทธิใช้บริการยานพาหนะ จ านวน 1,763 คน ปี พ.ศ.2557 ซึ่งประกอบด้วย 
บุคลากรทุกประเภท และนักศึกษา ตารางที่ 1 

ลักษณะส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) สถานภาพ 
3) ประเภทต าแหน่ง 
4) ระยะเวลา 
5) สังกัด/หน่วยงาน 
ลักษณะงาน 
1) ด้านความหลากหลายของงาน 
2) ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน 
3) ด้านความส าคัญของงาน 
4) ด้านความมีอิสระในการปฏบิัติงาน 
5) ด้านผลสะท้อนกลับของงาน 

ประสิทธภิาพการใหบ้ริการ 5 ด้าน 
1) ประสิทธิภาพด้านบุคลากร 
2) ประสิทธิภาพด้านยานพาหนะ 
3) ประสิทธิภาพด้านคุณภาพของการบริการ 
4) ประสิทธิภาพด้านการประสานงาน 
5) ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ 
(ผ่องศรี, 2546) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 0.05 สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบ่งกลุ่ม 
Stratified Random Sampling โดยค านวณสัดส่วนตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทบุคลากร  

สถานภาพ  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ข้าราชการ 395 90 
พนักงานมหาวิทยาลัย 447 102 
พนักงานราชการ 59 14 
พนักงานเงินรายได้ 306 68 
ลูกจ้างประจ า 166 38 
นักศึกษา 390 88 

            รวม 1,763 400 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง ซึ่ง
ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ ทดสอบความเช่ือมั่นโดยน าข้อมูลจากการน าแบบสอบถามทดลองใช้ มา
หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ตามวิธีการของ Cronbach (พวงรัตน์, 
2540) ได้ค่าความเช่ือมั่นด้านลักษณะงานในการให้บริการ เท่ากับ 0.922 และด้านประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ เท่ากับ 0.976  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้บริหารของคณะ 
และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยส่งแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพไปเก็บข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 400 ฉบับ และรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบกลับซึ่งรับ
คืนมา 400 ฉบับ มาท าการตรวจความสมบูรณ์และจัดท าข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะหด์้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตามขั้นตอนต่อไปนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
2. หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนระดับประสิทธิภาพในการบริการยานพาหนะ

ของงานยานยนต์ ซึ่งแปลผล โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ ก าหนดค่าเฉลี่ยเป็น 5 ช่วง และหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะงานกับประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

ผลการวิจัย 
1.ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
             ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.70 เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 25.50 สายสนับสนุน ร้อยละ 86.21 บุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 33.25  
 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ศึกษา 
มากกว่า 3 ปี ร้อยละ 12.75 และสังกัด/หน่วยงาน ส่วนใหญ่สังกัดส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ร้อย
ละ 32.50 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (n=400) ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชาย 177 44.30 
 หญิง 223 55.70 

2. สถานภาพ  
ข้าราชการ 90 22.5 
พนักงานมหาวิทยาลัย   102 25.5 
พนักงานราชการ  14 3.5 
พนักงานเงินรายได้   68 17.0 
ลูกจ้างประจ า 38 9.50 
นักศึกษา 88 22.0 

3. ประเภทต าแหน่ง (เฉพาะบุคลากร) 
  สายวิชาการ 36 11.53 
  สายสนับสนุน 269 86.21 
  สายบริหาร 7 2.24 

4. ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
     4.1 บุคลากร   

ต่ ากวา่ 5 ป ี 63 15.75 
5 – 10 ป ี 106 26.50 
10 ปี  ขึ้นไป 143 33.25 

     4.2 นักศึกษา   
           ไม่เกิน 2 ป ี 9 2.25 
           มากกว่า 2 ป ีแต่ไม่เกิน 3 ป ี 28 7.00 
           มากกว่า 3 ป ี 51 12.75 
5. สังกัด/หน่วยงาน 

คณะศึกษาศาสตร์ 52 13.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79 19.60 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 28 7.00 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 2.80 
คณะวิทยาการส่ือสาร 15 3.80 
คณะรัฐศาสตร์ 24 6.00 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา 15 3.80 
คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี 7 1.80 
ส านักงานอธกิารบด ีวิทยาเขตปัตตานี 130 32.50 
ส านักส่งเสริมและการศึกษาตอ่เนื่อง 13 3.30 
ส านักวิทยบริการ 19 4.80 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา 7 1.80 

 
2. ลักษณะงานของงานยานยนต์  

ลักษณะงานของงานยานยนต์ โดยรวมบุคลากรมีความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าบุคลากรมีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ซึ่งด้านความมีเอกลักษณ์
ของงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือด้านความส าคัญของงาน ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
และด้านความหลากหลายของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71-3.88 ส่วนด้านผลสะท้อนกลับของงาน มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด เท่ากับ 3.50 ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นของลักษณะงานของงานยานยนต์         
รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านความหลากหลายของงาน 3.71 0.67 มาก 
ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน 4.00 0.61 มาก 
ด้านความส าคัญของงาน 3.88 0.65 มาก 
ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 3.79 0.65 มาก 
ด้านผลสะท้อนกลับของงาน 3.50 0.82 มาก 
                                       รวม 3.78 0.50 มาก 

 
3. ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ 
 ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ โดยรวมบุคลากรมีความเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการยานพาหนะ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่ามีประสิทธิภาพในระดับ
มากในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ซึ่งด้านบุคลากรและด้านคุณภาพของการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.86 รองลงมาคือด้านยานพาหนะ และด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80-3.85  ส่วนด้าน
การบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 3.64 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะโดยรวม 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับประสิทธภิาพ 
ด้านบุคลากร 3.86 0.59 มาก 
ด้านยานพาหนะ 3.85 0.60 มาก 
ด้านคุณภาพของการบริการ 3.86 0.71 มาก 
ด้านการประสานงาน 3.80 0.77 มาก 
ด้านการบริหารจัดการ 3.64 0.71 มาก 

รวม 3.80 0.57 มาก 
 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับประสิทธภิาพในการให้บริการยานพาหนะ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ ด้าน
สถานภาพ และสังกัด/หน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01)  ส่วนลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ ประเภทต าแหน่ง ด้านระยะเวลาของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และระยะเวลานักศึกษาที่ศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ 
 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับประสิทธภิาพในการให้บริการยานพาหนะ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะของงานยานยนต์ 
พบว่าลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการให้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (r) = 0.532 พิจารณาลักษณะงานเป็นรายด้าน พบว่า ลักษณะงานทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะงานด้านต่าง ๆ กับประสิทธิภาพในการให้บริการ พบว่า ด้านผลสะท้อนกลับของงาน (r = 0.491) มี
ความสัมพันธ์มากกว่าด้านอื่นรองลงมา คือด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (r =0.443) ส่วนด้านความ
หลากหลายของงาน (r = 0.186) มีความสัมพันธ์น้อยกว่าด้านอื่น ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) และ ค่า p-value ระหว่างลักษณะงานกับประสิทธิภาพในการ
ให้บริการยานพาหนะ ของงานยานยนต์  

ลักษณะงาน 
ประสิทธภิาพในการใหบ้ริการ 

 r P-value 
ด้านความหลากหลายของงาน 0.186 <0.000 
ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน 0.437 <0.000 
ด้านความส าคัญของงาน 0.401 <0.000 
ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 0.443 <0.000 
ด้านผลสะท้อนกลับของงาน 0.491 <0.000 
ลักษณะงานในการให้บริการโดยรวม 0.532 <0.000 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
1. ลักษณะงานและระดับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะของงานยานยนต์ ผลปรากฏว่า

ลักษณะงานของงานยานยนต์ โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 
และด้านผลสะท้อนกลับของงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผลสะท้อนกลับจากงานเป็นประสิทธิผลของงานที่เกิดจากผล
การท างานส่วนบุคคล และคุณลักษณะงานท าให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อให้เกิดผล
การฏิบัติงานท่ีดีเนื่องจากพนักงานจะสามารถจัดการกับการท างาน และควบคุมการท างานของตนได้ (รุ่งฤทัย, 
2556) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ (2551) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน 
การบริหารจัดการความปลอดภยัและอาชีวอนามัยกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกิจการโรงโม่
หินแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับสูง และสุมิตรา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน ประสบการณ์การท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการต ารวจจราจร ยังพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน อยู่ในระดับสูง เช่นกัน เอกลักษณ์ของงานคือการมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน การก าหนดกระบวนการและวิธีการอย่างเหมาะสม มีการให้บริการแบบองค์รวมและสามารถ
มองเห็นผลส าเร็จได้ชัดเจนท าให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ส่วนระดับประสิทธิภาพในการบริการยานพาหนะ
ของงานยานยนต์ โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน มี
ประสิทธิภาพในระดับมาก โดยด้านบุคลากรและด้านคุณภาพของการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการ
บริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ธานินทร์ (2543) ซึ่งศึกษา
เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพ คือความพร้อมและ
ความสามารถในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ดีที่สุด  
            2. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะของงาน
ยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่าลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ และสังกัด/หน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ 
ประเภทต าแหน่ง ระยะเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงาน และด้านระยะเวลาของนักศึกษาที่ศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ ซึ่งอธิบายได้ว่า สถานภาพ และสังกัด /หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงาน
หรือศึกษา เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังที่สถิต (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบ ด้วยปัจจัย หลัก 3 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 2. ปัจจัย
ที่ได้รับมาจากงาน และ 3 ปัจจัยท่ีควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร ซึ่งวนิภา (2535) ได้ศึกษาพบว่าระดับสภาพการ
ท างานแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการท างานแตกต่างกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการแบ่ง
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ส่วนงาน มีโครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชา และมีอิสระในการปฏิบัติงาน โดยทุกคณะ/
หน่วยงานก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้
สภาพและความสามารถของหน่วยงานที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ประเภท
ต าแหน่ง ระยะเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ศึกษาของนักศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ ซึ่งอิสรีย์ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลประเภทต าแหน่ง ไม่
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด และอีก
ทั้งภรดี และคณะ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับ
ประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของผู้ให้บริการ สถานพยาบาล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ได้อธิบายว่า
การที่บุคลากรของหน่วยงานมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานมากขึ้นจะไม่ส่งผลให้องค์การมีประสิทธิผล
ของงานเพิ่มขึ้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน กับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ ของงาน
ยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่าลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาลักษณะงานเป็นรายด้าน พบว่าลักษณะงานทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
การศึกษาของธนาภรณ์ (2547) รายงานว่าลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และมยุรา (2551) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับประสิทธิภาพของ
งาน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน มีความสัมพันธ์ทางบวก เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
               ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการส่งเสรมิประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะของ
งานยานยนต์ และเพื่อน าผลการวจิัยไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานยานพาหนะใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นส าหรับการเสนอแนะครั้งนี้ คือ 

1. จากผลการศึกษาลักษณะงานของงานยานยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความมี
เอกลักษณ์ของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านผลสะท้อนกลับของงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับการน าผลการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด การให้รับทราบผลการปฏิบัติงานทั้งด้าน
ความส าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การเปิดช่องทางรับค าแนะน าในการพัฒนางาน และควรก าหนด
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เกี่ยวกับผลงาน ท าให้ทราบว่าผลงานท่ีเกิดขึ้น มีผลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร งานประสบความส าเร็จหรือไม่ ต้อง
มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อจะได้มีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และจากผลการศึกษาระดับ
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการยานพาหนะของงานยานยนต์ โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านบุคลากรและด้านคุณภาพของการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้าน
อื่น ซึ่งประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และคุณภาพของการบริการจะเกี่ยวข้องกับการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ มีการดูแล
รับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมและเตรียมการก่อนให้บริการเพื่อความปลอดภัย ส่วนด้านการบริหารจัดการ
นั้น จะเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การให้ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการขอใช้บริการ ซึ่งการจัดระบบการบริการและการบริหารจัดการต่าง ๆ เหล่านี้ให้มีคุณภาพ ก็ท า
ให้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้น 

2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการน ามาตรฐานงานมาใช้ในการก ากับ ตรวจสอบ มีการจัดล าดับ
ความส าคัญตามล าดับก่อน - หลัง มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและสะท้อนผลการให้บริการ อย่างเป็น
รูปธรรม และน ามาใช้อย่างจริงจัง 
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สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อลักษณะงานและระดับ

ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะงานกับ
ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ  

ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อลักษณะงานและระดับประสิทธิภาพในการ
บริการยานพาหนะของงานยานยนต์ โดยรวมบุคลากรมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน และลักษณะส่วน
บุคคล ด้านสถานภาพ และสังกัด/หน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ และ
ลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ 
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การพัฒนาระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมตัิบนกูเกิลไดรฟ์ 
ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพ้ืนท่ีอัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ด้วย
กูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน และศึกษาผลการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น ในด้านค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการส ารองและกู้คืนไฟล์ข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับคลังส ารองข้อมูลบนกูเกิลไดรฟ์และเครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนยข์้อมูลวิทยาเขตตรัง โดยใช้ไฟล์ส ารองข้อมูลที่จัดท าขึ้น มีขนาดใกล้เคียงกับไฟล์ส ารองข้อมูล
จริง ตั้งเวลาให้ท าค าสั่งโอนย้ายไฟล์ข้อมูลอัตโนมัติ แล้ววัดระยะเวลาที่ใช้ไป ผลการวิจัยพบว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นนีส้ามารถท างานได้อัตโนมัติ โดยท าการส ารองไฟล์ข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างในกูเกิลไดรฟ์ได้ตามที่
ต้องการ และตามช่วงเวลาที่ก าหนดได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และ
ฮาร์ดดิสก์ได้ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 49,300 บาท ลดระยะเวลาการส ารองไฟล์ข้อมูลขนาด 1 GB, 9 GB, 18 GB 
และ 36 GB ได้ร้อยละ 20.57, 32.29, 30.99 และ 24.41 ตามล าดับ และลดระยะเวลาการกู้คืนไฟล์ข้อมูลได้
ร้อยละ 71.68, 74.59, 74.75 และ 74.90 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การส ารองข้อมูลแบบออฟไลน์ยังมีความ
จ าเป็น และการส ารองไฟล์ข้อมูลนอกพื้นที่ขององค์กรต้องค าถึงถึงความปลอดภัย โดยควรพิจารณาเข้ารหัส
ข้อมูลเพื่อป้องกันความลับรั่วไหล และตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูลที่ส ารองไว้ด้วย 
ค าส าคัญ: คลังส ารองข้อมลูนอกพ้ืนท่ี  อัตโนมตั ิ กูเกิลไดรฟ ์ กูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน 
 

Abstract 
 The research objectives are to develop an automatic off-site data repository system to 
Google Drive using Google API Client Library for Python and to study the result of using the 
system in terms of cost, duration of backup and restore the backup files between the server 
computer at the Prince of Songkla University’s data center, Hatyai Campus and Google Drive and 
the server computer at Trang Campus’ data center. Using the backup files were prepared which 
had similar size to the actual backup files. Schedule automatic data transfer was commanded 
then measured the time spent. The research found that the developed system can be 
automated by backing up the files to the folder created in Google Drive as needed, reducing the 
total cost 49,300 baht, reducing the backup duration of the files size 1 GB, 9 GB, 18 GB and 36 GB 
by 20.57%, 32.29%, 30.99% and 24.41% respectively, reducing the recovery duration by 71.68%, 
74.59%, 74.75% and 74.90%, respectively. However, offline backup is still needed. And backing 
up files outside the organization's space must be secured. File Encryption should be considered to 
protect confidentiality leaks. Integrity checking of the backup files should be considered as well. 
Keywords: off-site backup data repository, automatic, Google drive, Google API client library for Python 
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บทน า 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมาก โดยเฉพาะระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยซึ่งมีท้ังข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (Database) เช่น ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร
เป็นต้น และยังมีไฟล์ข้อมูลลงบันทึกเข้าออก (Log File) จากระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Servers) และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่าง ๆ อีกทั้ง (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 17 ที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ในแต่ละวันต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บขนาดใหญ่ และมี
ระบบที่ต้องจัดเก็บจ านวนมาก  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีการส ารองข้อมูล (Wikipedia, 2017) ไว้ใน
คลังข้อมูล (Data Repository) เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บ โดยต้องสร้างความสมดุลย์ระหว่าง
ความสะดวกในการเข้าถึง ความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่แบบออนไลน์ (Online) ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อสะดวกในการกู้คืนข้อมูลภายในไม่กี่มิลลิวินาที แบบออฟไลน์ (Offline) ที่จัดเก็บ
ไฟล์ข้อมูลส ารองไว้ในสื่อภายนอก เช่นแถบบันทึก (Tape Backup) หรือ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก (External Hard 
disk)  ไปจนถึงคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่ (Off-Site Data Repository) ซึ่งต้องมีไว้ใช้ในกรณีที่ต้องกู้คืน
ข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery) ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลัก เช่นไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น ใน
การจัดให้มีระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บให้เพียงพอด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้อง
จัดระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบเครือข่ายอีกด้วย 
ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

แต่อย่างไรก็ตามการพึ่งพาการส ารองข้อมูลเพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ก็เป็นความเสี่ยง
เช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาแผนการส ารองข้อมูล (Data Backup Strategy) จึงมีความส าคัญ (Marc, 2017) 
แม้ว่าการส ารองข้อมูลลงสื่อออฟไลน์  จะให้ความปลอดภัยของข้อมูลส ารองซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจาก การ
แพร่ระบาดของไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware) , มัลแวร์ (Malware) หรือการโจมตีทางไซเบอร์ 
(Cyberattack) และเมื่อทุกอย่างล้มเหลว แหล่งข้อมูลส ารองเหล่านี้ก็มักจะถูกใช้กู้กลับได้เสมอ อย่างเช่นใน
กรณีของจีเมล (Gmail) ในปี ค.ศ.2011 ท าการปรับปรุงระบบแล้วเกิดความผิดพลาด ท าให้ผู้ใช้กว่า 150,000 
บัญชีถูกลบไป และในขณะเดียวกันข้อมูลส ารองบนคลาวด์ (Redundant Cloud-based copies) ก็ไม่
สามารถเข้าถึงได้ แต่กูเกิลก็สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ด้วยแถบบันทึกนั่นเอง อย่างไรก็ตามกระบวนการกู้
คืนด้วยแถบบันทึกต้องจัดการระบบขนส่ง (Logistics of Transporting) จากสถานที่เก็บไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อกู้
คืนและขั้นตอนการกู้ข้อมูลจากแถบข้อมูลก็ใช้เวลานาน ดังนั้นจึงยังคงต้องมีระบบส ารองข้อมูลที่แบบออนไลน์ 
ออฟไลน์ และคลังส ารองข้อมูลนอกพ้ืนท่ีไว้ด้วยเช่นกัน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประยุกต์ใช้บริการคลาวด์ (Cloud Service) ของบริษัทกูเกิล 
(Google) คือระบบ G Suite for Education เพื่อให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ใช้
งานฟรี (Google, 2018) โดยมีบริการพื้นท่ีส าหรับจัดเก็บข้อมูลคือกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) ซึ่งให้พื้นที่ไม่
จ ากัด จึงมีแนวความคิดว่า หากสามารถใช้งานบริการดังกล่าวได้ จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการท าคลังส ารอง
ข้อมูลนอกพ้ืนท่ีได้ โดยการโอนย้ายไฟล์สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การลากวางผ่านเว็บไซต์โดยตรง แต่จาก
การใช้งานด้วยการลากวางผ่านเว็บไซต์ไม่สามารถท าโดยอัตโนมัติได้ การใช้โปรแกรมกูเกิลไดรฟ์ไฟล์สตรีม 
(Google Drive File Stream) ซึ่งเป็นบริการใหม่ (Google, 2018)  โดยปัจจุบันสามารถติดตั้งได้บน
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) รุ่นเดสก์ท็อป (Desktop) และระบบปฏิบัติการ
แมคโอเอส (macOS) เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ได้ ถึงแม้จะสามารถใช้งานผ่านรุ่นเดสก์ท็อปได้ แต่การโอนย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ก็จะต้องใช้พื้นที่บน
ระบบปฏิบัติการเท่าๆ กันด้วย นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
(Linux) ซึ่งไม่สามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้อีกด้วย  

กูเกิลจึงเปิดให้สามารถพัฒนาเครื่องมือ ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารี (Google API Client 
Library) ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายภาษา โดยในท่ีนี้เลือกใช้ภาษาไพธอน (Python) เนื่องจากสามารถท างานได้ทุก
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ระบบปฏิบัติการ ท าให้สามารถน าไปใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการส ารองข้อมูลได้
โดยตรงอีกด้วย และสามารถท าเป็นระบบอัตโนมัติได้  

ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการส ารองไฟล์ข้อมูลไปยังกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอพีไอ
ไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน มีช่ือว่า upload2gdrive (คณกรณ์, 2560) ซึ่งสามารถก าหนดโฟลเดอร์ 
(Folder) ปลายทางบนกูเกิลไดรฟ์ได้ และสามารถก าหนดขนาดข้อมูลที่ใช้ในการส่งเป็นก้อนย่อย ๆ ได้ 
(chunk) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดการใช้งานกูเกิลเอพีไอที่ก าหนดจ านวนครั้งการเรียกใช้ต่อ 100 วินาที
ด้วย (Google, 2017) แล้วน าเครื่องมือนี้มาประกอบกับโปรแกรมสั่งการล่วงหน้า (cron) ท าให้ได้ระบบคลัง
ส ารองข้อมูลนอกพ้ืนท่ีอัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ขึ้น ซึ่งสามารถใช้งานได้กับท้ังผู้ที่มีบัญชีกูเกิลส่วนตัว หรือองค์กร
ที่ใช้บริการ G Suite For Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีพื้นที่กูเกิลไดรฟ์ไม่จ ากัด ระบบที่พัฒนาขึ้นจึง
สามารถลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ในการส ารองข้อมูลนอกพื้นที่แบบที่
ใช้ในปจัจุบัน และสามารถลดระยะเวลาในการส ารองและกู้คืนไฟล์ข้อมูลได้อีกด้วย 
 การ ใ ช้งานกู เกิล เอพี ไอ  จะต้องท าการพิสูจน์ตั วจริ ง  ( Authentication)  การให้อ านาจ 
(Authorization) และการลงบัญชี (Accounting) (Google, 2016) โดยแบ่งการเรียกใช้ออกเป็น 2 วิธี โดย
ค านึงถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ (User’s private data) ได้แก่ การใช้การเข้าถึงเอพีไออย่างง่าย 
(Simple API Access) ด้วย เอพีไอคีย์ (API Key) โดยจะใช้ในกรณีที่ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และ 
การใช้การเข้าถึงเอพีไอท่ีได้รับอ านาจแล้ว (Authorized API Access) ด้วย โอออท 2.0 (OAuth 2.0) โดยจะ
ใช้ในกรณีที่ต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งในกรณีระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลบนกูเกิล
ไดรฟ์ของผู้ใช้จึงต้องเลือกใช้โอออท 2.0 
 โอออท 2.0 (Hardt, 2012) เป็น โพรโทคอลการให้อ านาจบุคคลภายนอก (Third-Party 
Application) ได้รับสิทธิ์อย่างจ ากัดในการเข้าถึงบริการเอชทีทีพี (HTTP Service) ทั้งในนามของเจ้าของ
ทรัพยากรเอง โดยเจ้าของจะได้รับการประสานการอนุมัติก่อน หรือ ในนามของบุคคลภายนอกนั้น ซึ่งจากเดิม 
หากเจ้าของทรัพยากรต้องการให้บุคคลภายนอกเข้าถึงทรัพยากรของตนได้ จะต้องให้ท าการพิสูจน์ตัวจริงด้วย
หนังสือรับรอง (Credential) ของตนเอง เช่นในรูปแบบของรหัสผ่าน (Password) น ามาซึ่งปัญหาหลายอย่าง 
ได้แก่ บุคคลภายนอกนั้นอาจจะบันทึกรหัสผ่านไว้ใช้ในภายหลัง เจ้าของไม่สามารถจ ากัดขอบเขตการเข้าถึง
ข้อมูลได้ ไม่สามาถถอนสิทธิ์การเข้าถึง (Revoking Access) ได้ นอกจากจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น โอ
ออท 2.0 จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น 
 กูเกิลเอพีไอใช้โอออท 2.0 เพื่อพิสูจน์ตัวจริง และ ตรวจสอบการให้อ านาจ (Google, 2018) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างหนังสือรับรองโอออท 2.0 ส าหรับไคลเอนต์ (OAuth 2.0 Client 
Credentials) ซึ่งมีหลายชนิด จากกูเกิลเอพีไอคอนโซล (Google API Console) 2) รับโทเค็นการเข้าถึง 
(Access Token) จากกูเกิลเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบการให้อ านาจ (Google Authorization Server)  3) ส่ง
โทเค็นการเข้าถึงไปยังกูเกิลเอพีไอ 4) รีเฟรชโทเค็นการเข้าถึง (Refresh Access Token) 
 หนังสือรับรองโอออท 2.0 ส าหรับไคลเอนต์ (Google, 2018) แบ่งตามชนิดของไคลเอนต์ที่สร้างขึ้น 
3 ชนิด  1) เซอร์วิสแอคเคานต์ (Service Account) ส าหรับการเข้าถึงระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์ จะใช้
อ านาจที่ก าหนดไว้ให้ของแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องขออ านาจจากผู้ใช้  2) เว็บแอปพลิเคชัน (Web 
Application) ส าหรับการเข้าถึงจากเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ซึ่งจะท าการเปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) 
ไปยังจอการขออนุญาตผู้ใช้ (User Consent Screen) ได้โดยตรง 3) แอปพลิเคชันแบบติดตั้ง (Installed 
Application) ส าหรับการเข้าถึงจากแอปพลิเคชันท่ีติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงผ่าน
เว็บเบราเซอร์ ได้ โดยตรง เช่น กรณีแอปพลิเคชันที่ติดตั้ งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเ วอร์ที่ เป็น
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ซึ่งไมม่ีกราฟิกยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (Graphic User Interface) ซึ่งต้องส่งค าสั่งผ่านคอม
มานด์ไลน์ (Command Line) แล้วไม่สามารถใช้งานหน้าจอการขออนุญาตผู้ใช้โดยตรงได้ แอปพลิเคชันจะ
แสดงยูอาร์แอล (URL) ให้ผู้ใช้ท าการคัดลอก (Copy) แล้วน าไปเปิดในเว็บเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เดสก์ท็อปเพื่อขออนุญาตผู้ใช้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น โค้ดการให้อ านาจ (Authorization Code) เพื่อน ากลับมา
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กรอกท่ีแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อเป็นการยืนยันการได้รบัอ านาจจากผู้ใช้ ซึ่งในกรณีระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้
จะสร้างเป็นแอปพลิเคชันแบบติดตั้งนี้ 
 จากการค้นคว้าพบว่ามีผู้พัฒนา PyDrive (Robin, 2017) เป็นไลบรารีห่อหุ้ม (Wrapper Library)   
กูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอนอีกช้ันหนึ่ง เพื่อท าให้การเรียกใช้งานกูเกิลไดรฟ์เอพีไอ (Google 
Drive API) ง่ายขึ้น โดยลดความยุ่งยากในการใช้โอออท 2.0 จากที่ต้องเขียนหลายค าสั่งให้เหลือเพียงไม่กี่
บรรทัด ปรับการเรียกใช้งานกูเกิลไดรฟ์เอพีไออยู่ในรูปแบบของคลาส (Class) ท าให้มีความเป็นเชิงวัตถุ 
(Object Oriented) มากขึ้น และอ านวยความสะดวกในการดึงข้อมูล การควบคุมการใส่เลขหน้า (Paginate 
Control) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม (Google, 2017) กูเกิลไดรฟ์เอพีไอได้ออกเวอร์ชัน 3 แล้ว แต่ PyDrive 
เวอร์ชันล่าสุด 1.3.1 ใช้งานกูเกิลไดรฟ์เอพีไอเวอร์ชัน 2 อยู่ ซึ่งหากต้องอาศัย PyDrive ในการพัฒนาแล้ว
ต้องการใช้ความสามารถใหม่ ๆ ของกูเกิลไดรฟเ์อพีไอ ก็ต้องรอใหท้างผู้พัฒนา PyDrive ปรับปรุงเวอร์ชันก่อน
จึงจะสามารถใช้งานได้ ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นน้ีจึงเลือกท่ีจะติดต่อผ่านกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษา
ไพธอนโดยตรง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์
ไลบรารีในภาษาไพธอน 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้งานของระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น ในด้าน
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการส ารองและกู้คืนไฟล์ข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับคลังส ารองข้อมูลบนกูเกิลไดรฟ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรัง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (experimental development research) ในลักษณะ
รูปแบบจ าลองการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง ใช้ไฟล์ส ารองข้อมูลที่จัดท าขึ้น มีขนาดใกล้เคียง
กับไฟล์ส ารองข้อมูลจริง และทดลองใช้ระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอ
พีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน ที่คณกรณ์ (2560) ได้พัฒนาขึ้น แล้วทดลองกู้คืนไฟล์ข้อมูลจาก 
กูเกิลไดรฟ์กลับมา ส่วนกลุ่มควบคุม ใช้ไฟล์ส ารองข้อมูลที่จัดท าขึ้นดังกล่าว และทดลองใช้บริการ rsync ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่คลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่วิทยาเขตตรัง  แล้วทดลองกู้คืนไฟล์ข้อมูลกลับมา 
โดยทั้งสองการทดลองเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน หลังเสร็จสิ้นการทดลองได้ท าการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้
ในการส ารองไฟล์ข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืนไฟล์ข้อมูล 

แนวคิดในการออกแบบคือ เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จะท าการสร้าง ไฟล์ข้อมูลส ารอง และ 
ไฟล์ข้อมูลลงบันทึกเข้าออก โดยจะเขียนลงไปในพื้นที่จัดเก็บภายในเครื่องก่อน (Local Storage) แล้วจึงตั้ง
เวลาเพื่อย้ายไฟล์ข้อมูลดังกลา่วออกไปจัดเก็บไว้ภายนอก ซึ่งปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ีบนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
ส่วนกลางขนาดใหญ่ (Storage Server) หรือท าการโอนย้ายผ่านบริการ rsync ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ที่คลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่วิทยาเขตตรัง  หรือเขียนลงฮาร์ดดิสก์ภายนอก แล้วน าไปเก็บในคลัง
ส ารองข้อมูลภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดข้างต้น มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาทั้งสิ้น แล้วเปลี่ยนมา
เป็นโอนย้ายไฟล์ด้วยระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์  ซึ่งใช้งานได้ฟรีและไม่จ ากัด
ขนาดพื้นท่ีจัดเก็บ ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ดังแสดงในภาพที ่1 แต่โปรแกรมกูเกิลไดรฟ์ไฟล์สตรีม
เวอร์ชันปัจจุบันมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่
ได้ จึงต้องพัฒนาเครื่องมือขึ้นมา เพื่อท าหน้าที่โอนย้ายไฟล์ข้อมูลส ารองไปเก็บไว้ในกูเกิลไดรฟ์เอง 
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ภาพที่ 1 วิธีการส ารองข้อมูลนอกพื้นที่แบบที่ใช้ในปัจจุบัน, (1): rsync ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่

คลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่วิทยาเขตตรัง, (2): เขียนลงฮาร์ดดิสก์ภายนอกแล้วน าไปเก็บในคลัง
ส ารองข้อมูลภายในวิทยาเขตหาดใหญ่, (3): แนวทางการส ารองบนกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอพีไอ
ไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากงานส ารองไฟล์ข้อมูลนอกพ้ืนที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์ หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น 2 กลุ่มได้แก ่

1. กระบวนการในการพัฒนาระบบส ารองข้อมูลนอกพื้นที่ ประกอบด้วย ระบบคลังส ารองข้อมูล
นอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน ที่คณกรณ์ (2560) ได้
พัฒนาขึ้น และ วิธีการส ารองข้อมูลนอกพื้นที่แบบที่ใช้ในปัจจุบันด้วยบริการ rsync ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ที่คลังส ารองข้อมูลนอกพ้ืนท่ีวิทยาเขตตรัง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
2.1 ไฟล์ส ารองข้อมูลที่จัดท าข้ึน มีขนาดใกล้เคียงกับไฟล์ส ารองข้อมูลจริง ขนาด 1 GB, 9 GB, 18 

GB และ 36 GB 
2.2 บัญชีผู้ใช้ที่ก าหนด บน G Suite for Education ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส ารอง ซึ่งสร้าง

โฟลเดอร์บนกูเกิลไดรฟ์ส าหรับเก็บข้อมูลไว้แล้ว ซึ่งจะได้โฟลเดอร์ไอดี (Folder ID) ที่จะน าไปใช้ในขั้นตอนการ
ส่งไฟล์ส ารองข้อมูล ปรากฏอยู่ท่ียูอาร์แอล  ดังแสดงในภาพที ่2  

 

 
ภาพที ่2 แสดงโฟลเดอร์ไอดีที่ปรากฏอยู่ท่ียูอาร์แอล 
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2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดตั้ง ไพธอนเวอร์ชันล่าสุด, กูเกิล
เอพีไอไคลเอนต์ไลบรารี, เปิดใช้งานกูเกิลเอพีไอและหนังสือรับรองโอออท 2.0 ส าหรับไคลเอนต์ด้วยบัญชีผู้ใช้
ที่ก าหนด (คณกรณ์, 2560) แต่ให้เลือกสร้างชนิดของหนังสือรับรองโอออท 2.0 ส าหรับไคลเอนต์เป็นแอป
พลิเคชันแบบติดตั้ง แล้วดาวน์โหลดไฟล์มาในรูปแบบ JSON ท าการติดตั้งระบบคลังข้อมูลส ารองนอกพื้นที่บน
กูเกิลไดรฟ์ (คณกรณ์, 2560) โดยโคลนจากระบบควบคุมเวอร์ชันซอฟต์แวร์ “กิตฮับ” (GitHub) (คณกรณ์, 
2560) แล้วน าหนังสือรับรองโอออท 2.0 ส าหรับไคลเอนต์รูปแบบ JSON ข้างต้นโดยตั้ ง ช่ือว่า 
client_secret.json มาวางไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนี้ แล้วส่งไฟล์ส ารองข้อมูลที่จัดท าขึ้น ไปยังกูเกิลไดรฟ์
โฟลเดอร์ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน โดยระบุโฟลเดอร์ไอดี และก าหนดขนาดข้อมูลที่ใช้
ในการส่งรอบละ 1,000 MB วิธีวัดระยะเวลาใช้ค าสั่ง date จับเวลาก่อนท าการส่งและหลังท าการส่ง จากนั้น
น ามาหักลบกันได้เวลาเป็นวินาที ตามด้วยนาโนวินาทีจ านวน 4 หลัก (ชุดค าสั่งด้านล่างนี้ แสดงการส่งข้อมูล
ขนาด 1 GB และใช้รูปแบบชุดค าสั่งเดียวกันกับไฟล์ขนาดต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น)  

 
a1=$(date +"%s.%4N") 
python upload2gdrive.py --file backup1gb.tar.gz --gdrive-id 
1ssHExZB0TRggANQ1tNuJUr4CZTBxkV6u --chuck-size 1000 
b1=$(date +"%s.%4N") 
c1=$( echo "$b1 - $a1" | bc -l ) 
echo $c1 

 
และ ส่งไฟล์ส ารองข้อมูลข้างต้นด้วยบริการ rsync แล้วใช้ค าสั่ง date ในการจับเวลาก่อนท าการ

ส่งและหลังท าการส่ง จากนั้นน ามาหักลบกันได้เวลาเป็นวินาที ตามด้วยนาโนวินาทีจ านวน  4 หลัก (ชุดค าสั่ง
ด้านล่างนี้ แสดงการส่งข้อมูลขนาด 1 GB และใช้รูปแบบชุดค าสั่งเดียวกันกับไฟล์ขนาดต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้
ข้างต้น) 

 
a1=$(date +"%s.%4N") 
rsync backup1gb.tar.gz kanakorn@backup2.in.psu.ac.th:~/backup/ 
b1=$(date +"%s.%4N") 
c1=$( echo "$b1 - $a1" | bc -l ) 
echo $c1 

 
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการท าคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่ที่วิทยาเขตตรัง  เปิด

บริการ rsync  
2.5 ระบบเครือข่ายตั้งค่าให้การส่งข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต้นทางจากศูนย์

ข้อมูลที่วิทยาเขตหาดใหญ่ไปยังศูนย์ข้อมูลที่วิทยาเขตตรัง และออกไปยังอินเทอร์เน็ต  ไม่ต้องผ่านไฟร์วอลล์ 
(Firewall) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลต้นทุนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการท าคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่ที่วิทยาเขต
ตรัง ได้ข้อมูลครุภัณฑ์ จากกลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ HP Pavilion HPE h8-1130d Intel Core i5-2500 4 GB DDR3 RAM มีฮาร์ดดิสก์ 2 TB 
SATA-3G 7200 RPM ในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และ
ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ในการส ารองข้อมูลที่ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่วิทยาเขตตรังเท่านั้น ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นในศูนย์ข้อมูลที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตตรัง เช่น ค่าไฟฟ้าส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 
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ค่าไฟฟ้าส าหรับระบบเครื่องปรับอากาศ ค่าบริการระบบเครือข่าย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเวรเฝ้าระวัง อีกทั้ง
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจากพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางขนาดใหญ่ในศูนย์ข้อมูลที่วิทยาเขต
หาดใหญ่ ที่รับข้อมูลส ารองจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ก่อนจะส่งไปยังวิทยาเขตตรังอีกด้วย ส่วน
การส ารองข้อมูลไปยังกูเกิลไดรฟ์ ก็ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเช่นกัน (โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ท าการส ารองข้อมูลไปยังกูเกิลไดรฟ์โดยตรง ไม่ต้องรวมไว้ท่ีส่วนกลาง) 

2. ข้อมูลด้านเวลาที่ใช้ในการส ารองข้อมูลนอกพื้นที่ ใช้การตั้งเวลาให้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ท า
ค าสั่งอัตโนมัติในการส ารองข้อมูล ขนาด 1 GB, 9 GB, 18 GB และ 36 GB ในเวลา 00:01 น., 04:01 น., 
08:01 น., 12:01 น., 16:01 น. และ 20:01 น. เพื่อทดลองในช่วงเวลาของแต่ละวันซึ่งมีความหนาแน่นของ
การจราจรข้อมูลแตกต่างกัน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 25 วัน เพื่อ
ทดลองในช่วงแต่ละวันของสัปดาห์ซึ่งมีความหนาแน่นของการจราจรข้อมูลแตกต่างกัน โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3. ข้อมูลด้านเวลาที่ใช้ในการกู้คืนไฟล์ข้อมูล ใช้การตั้งเวลาให้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ท าค าสั่ง
อัตโนมัติในการกู้คืนไฟล์ข้อมูล ขนาด 1 GB, 9 GB, 18 GB และ 36 GB ในเวลา 02:01 น. ซึ่งเป็นเวลาที่มี
ความหนาแน่นของการจราจรข้อมูลน้อย  ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 
25 วัน เพื่อทดลองในช่วงแต่ละวันของสัปดาห์ซึ่งมีความหนาแน่นของการจราจรข้อมูลแตกต่างกัน โดยบันทึก
ข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเบื้องต้นบรรยายคุณสมบตัิของข้อมูล ได้แก่ สถติิเชิงพรรณา 
 

ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพ้ืนที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารี

ในภาษาไพธอน 
 จากการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิล
ไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอนที่พัฒนาขึ้น สามารถท างานได้อัตโนมัติ โดยท าการ
ส ารองไฟล์ข้อมูลไปยังโฟลเดอร์บนกูเกิลไดรฟ์ได้ตามที่ต้องการ และตามช่วงเวลาที่ก าหนดได้ 
2. ผลการศึกษาการใช้งานระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพ้ืนที่อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น 

การวิจัยครั้งนีศ้ึกษาผลการใช้งานของระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติ ในด้านค่าใช้จ่ายใน
การส ารองข้อมูลนอกพื้นที่ ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการส ารองไฟล์ข้อมูล และ ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืน
ไฟล์ข้อมูล ของระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีใน
ภาษาไพธอนที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรังที่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน 

ด้านค่าใช้จ่ายในการส ารองข้อมูลนอกพ้ืนที่ 
 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการส ารองข้อมูล
ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่วิทยาเขตตรังเป็นเงิน 37,300 บาท และฮาร์ดดิสก์เป็นเงิน 12,000 บาท ส่วนการ
ส ารองข้อมูลไปยังกูเกิลไดรฟ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดดิสก์ จึงสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 49,300 บาท 

ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการส ารองไฟล์ข้อมูล 
จากการรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการส ารองไฟล์ข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์

ข้อมูลวิทยาเขตตรัง เปรียบเทียบกับ กูเกิลไดรฟ์ แล้วใช้สถิติเชิงพรรณนาบรรยายคณุสมบัติของข้อมูล ดังแสดง
ในตารางที่ 1 และเมื่อน าค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการส ารองไฟล์ข้อมูล มาหาค่าร้อยละความแตกต่าง ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 พบว่า การส ารองไฟล์ข้อมูลขนาด 1 GB, 9 GB, 18 GB และ 36 GB ไปยังกูเกิลไดรฟ์ สามารถลด
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ระยะเวลาในการส ารองไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรังได้ ร้อยละ 20.57, 
32.29, 30.99 และ 24.41 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาบรรยายคุณสมบัติของข้อมูลระยะเวลาในการส ารองไฟล์ข้อมูลไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรัง เปรียบเทียบกับ กูเกิลไดรฟ์  

ขนาดไฟล์ 
ระยะเวลาในการส ารองไฟล์ข้อมูล (วินาที) 

1 GB 9 GB 18 GB 36 GB 
ส ารองไปยัง วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ 

Mean 28.12 22.33 241.48 163.50 469.73 324.14 848.03 641.04 
Median 27.71 22.15 233.35 162.75 454.47 321.95 843.28 641.84 

SD 3.25 1.68 19.85 8.28 35.19 17.02 22.93 27.29 
Minimum 21.38 19.28 221.39 144.22 435.77 281.61 815.02 575.22 
Maximum 37.01 28.05 298.70 186.75 569.92 386.46 955.56 720.37 
 
ตารางที ่2 ร้อยละความแตกต่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการส ารองไฟล์ข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรัง  เปรียบเทียบกับ กูเกิลไดรฟ์  

ขนาดไฟล ์
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการส ารองไฟล์ขอ้มูล (วินาที) ร้อยละความ

แตกตา่ง วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ 
1 GB 28.12 22.33 -20.57 
9 GB 241.48 163.50 -32.29 
18 GB 469.73 324.14 -30.99 
36 GB 848.03 641.04 -24.41 

 
ด้านเวลาที่ใช้ในการกู้คืนไฟล์ข้อมูล 
จากการรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการกู้คืนไฟล์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์

ข้อมูลวิทยาเขตตรัง เปรียบเทียบกับ กูเกิลไดรฟ์ แล้วใช้สถิติเชิงพรรณนาบรรยายคณุสมบัติของข้อมูล ดังแสดง
ในตารางที่ 3 และเมื่อน าค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการกู้คืนไฟล์ข้อมูล มาหาค่าร้อยละความแตกต่าง ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 พบว่า การกู้คืนไฟล์ข้อมูลขนาด 1 GB, 9 GB, 18 GB และ 36 GB จากกูเกิลไดรฟ์ สามารถลด
ระยะเวลาในการกู้คืนไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรังได้ ร้อยละ 71.68, 
74.59, 74.75 และ 74.90 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 สถิติเชิงพรรณนาบรรยายคุณสมบัติของข้อมูลระยะเวลาในการกู้คืนไฟล์ข้อมูลจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรัง เปรียบเทียบกับ กูเกิลไดรฟ์  

ขนาดไฟล์ 
ระยะเวลาในการกู้คืนไฟล์ข้อมูล (วินาที) 

1 GB 9 GB 18 GB 36 GB 
กู้คืนจาก วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ 
Mean 72.92 20.65 634.53 161.21 1,273.13 321.41 2,548.11 639.65 

Median 72.23 20.37 631.86 160.66 1,284.75 321.57 2,519.85 627.24 
SD 4.02 1.42 23.58 5.50 53.98 13.42 107.64 42.33 

Minimum 65.15 18.23 596.01 147.07 1,108.45 301.00 2,387.81 591.36 
Maximum 81.83 24.39 708.72 170.20 1,341.31 366.05 2,889.60 789.48 
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ตารางที ่4 ร้อยละความแตกต่างค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการกู้คืนไฟล์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่
ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรัง  เปรียบเทียบกับ กูเกิลไดรฟ์ 

ขนาดไฟล ์
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการกู้คืนไฟล์ข้อมูล (วินาที) ร้อยละความ

แตกตา่ง วิทยาเขตตรัง กูเกิลไดรฟ์ 
1 GB 72.92 20.65 -71.68 
9 GB 634.53 161.21 -74.59 
18 GB 1,273.13 321.41 -74.75 
36 GB 2,548.11 639.65 -74.90 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิล 
เอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอนท่ีพัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้งานจริงได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มองค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอนโดยตรง เมื่อทางกูเกิลเอพีไอมี
การพัฒนาเวอร์ชันใหม่ออกมา ก็สามารถน าองค์ความรู้นี้ไปพัฒนาเครื่องมือให้ใช้งานความสามารถใหม่ ๆ ได้ 
แม้จากการค้นคว้าจะพบว่า มีผู้พัฒนาไลบารีห่อหุ้มกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษาไพธอน “PyDrive” 
(Robin, 2017) ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการใช้โอออท 2.0 และ ท าให้มีความเป็นเชิงวัตถุมากขึ้นอยู่แล้วก็ตาม 
แต่แนวทางการเลือกใช้ PyDrive อาจท าให้ไม่สามารถใช้งานความสามารถใหม่ ๆ ของกูเกิลเอพีไอเวอร์ชันใหม่
ได้ เพราะต้องรอให้ผู้พัฒนา PyDrive ท าการปรับปรุงไลบารีห่อหุ้มนี้ก่อน แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานกูเกิลเอ
พีไอนั้น มีขีดจ ากัดบางอย่าง เช่น จ านวนครั้งการเรียกใช้ต่อ 100 วินาที เป็นต้น ดังนั้นต้องปรับค่า chunk-
size ให้เหมาะสมกับไฟล์ข้อมูลที่จะส ารองด้วยเพื่อไม่ให้เกินข้อจ ากัด หรือเพิ่มเติมการตรวจจับข้อผิดพลาด 
เพื่อจะได้หน่วงเวลาออกไปแล้วท าการส่งข้อมูลใหม่เป็นต้น  

จากผลการศึกษาการใช้งานระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ที่พัฒนาขึ้น 
เปรียบเทียบกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรัง แสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยให้
ลดค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์และฮารด์ดิสก์ ลดระยะเวลาในการส ารองและกู้คืนไฟล์ข้อมูล
ได้อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การส ารองข้อมูลไปเก็บไว้นอกพื้นที่ขององค์กร ต้องท าการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อ
ป้องกันความลับรั่วไหล เช่น การใส่รหัสผ่านด้วย 7zip เป็นต้น และควรใช้เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้อง
ของสิ่งที่ส ารองด้วย เช่น เทคนิค MD5 Sum ไฟล์ข้อมูล ก่อนจะท าการส ารองไปเก็บ และ ตรวจสอบอีกครั้ง
เมื่อกู้คืนกลับมา นอกจากนั้น การส ารองข้อมูลด้วยฮาร์ดดิสก์ภายนอก แล้วน าไปเก็บในคลังส ารองข้อมูล
ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ก็ยังมีความจ าเป็นอยู่ จากกรณีของจีเมลในปี ค.ศ. 2011 (Marc, 2017)  ท าการ
ปรับปรุงระบบแล้วเกิดความผิดพลาด ท าให้ผู้ใช้กว่า 150,000 บัญชีถูกลบไป ก็ยังต้องอาศัยข้อมูลจากระบบ
ส ารองข้อมูลออฟไลน์เพื่อกู้คืนข้อมูลกลับมาเช่นกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ระบบคลังส ารองข้อมูลนอกพื้นที่อัตโนมัติบนกูเกิลไดรฟ์ด้วยกูเกิลเอพีไอไคลเอนต์ไลบรารีในภาษา  
ไพธอนท่ีได้พัฒนาขึ้น สามารถท างานตามที่ต้องการ และผลการศึกษาการใช้งานเปรียบเทียบกับการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตตรัง แสดงให้เห็นว่า (1) สามารถลดค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดดิสก์ได้ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 49,300 บาท (2) ลดระยะเวลาการส ารอง
ไฟล์ข้อมูลขนาด 1 GB, 9 GB, 18 GB และ 36 GB ได้ร้อยละ 20.57, 32.29, 30.99 และ 24.41 ตามล าดับ 
(3) ลดระยะเวลาการกู้คืนไฟล์ข้อมูลขนาด 1 GB, 9 GB, 18 GB และ 36 GB ได้ร้อยละ 71.68, 74.59, 74.75 
และ 74.90 ตามล าดับ 
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การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

Competency Development of Operation Staff in Office of the Faculty of Science 
According to the Performance Evaluation Framework of Chiang Mai University 

 
พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์1* 

Phichet Thepsuwan 1* 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะและศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
ปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 90 คน มีผู้ตอบกลับแบบสอบถาม จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 ซึ่งข้อมูลที่ได้
น าไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจ านวนร้อยละ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทุกกลุ่ม (กลุ่มปฏิบัติการ / วิชาชีพเฉพาะ / บริการ และกลุ่มบริหารจัดการ) ภาพรวมอยู่ในระดับสูง
มาก (�̅� = 4.29, SD = 0.49) และมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 4.18, 
SD = 0.50) ซึ่งกลุ่มบริหารจัดการ ส่วนใหญ่มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 4.17, SD = 
0.80) โดยในส่วนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ผลจากการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่าง สรุปความพบว่า บุคลากรมีความ
ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดเกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ จัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อยในเรื่องการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจริงจังในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและมีการติดตามผลงาน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานของตน มี
การระบุขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรมและตามช่วงเวลา มี
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนอย่างชัดเจนและยุติธรรม มีการรับฟังข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่
เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและน าไปสู่การหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ  บุคลากรสายปฏิบัติการ  ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
 This research aims at studying the competency and studying the guideline for 
improvement the competency of supporting staff working at office of the faculty of Science 
under the criteria of evaluation framework for Chiang Mai University staff of the year 2016.  The 
samplings group were 90 supporting staff working in office of the faculty of Science by receiving 
the questionnaires for 70 staffs counted as 77.8 percent from overall. The output were analyzed 
by computer with statistic program with descriptive analysis which are means, statistical deviation 
and percentage, respectively. It was found that the competency of all groups of supporting staff 
(which are operational, professional, service section as well as executive management) in overall 
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output were very high level (�̅� = 4.29, SD = 0.49), the functional competency performance was 
slight high level (�̅� = 4.18, SD = 0.50), for executive management group, the majority contained 
the slightly high skill of management (�̅� = 4.17, SD = 0.80).  In addition, the guideline for 
improvement the competency of supporting staff at office of the faculty of science, classified by 
questionnaire survey revealed that the staff required the continuously skill training as well as 
support the staff to participate in job concerning training organized by outside unit of university.  
Furthermore, it should arrange the Knowledge Management (KM) in small group of related work 
in the division. Moreover, the executive staff should consist seriously in developing the potential 
of staff by following up the output in all levels of staff. Also, they should support the staff to 
continue their study to develop their own work.  The workflow of staff should clearly settle in 
the organization as well as create the system for supporting and developing staff seriously.  Plus, 
the performance evaluation should clearly related to the salary with the justice consideration. 
The voice of stuff should be concerned to the executive group to encourage the staff to move 
forward and solve the problems together. 
Keywords: competency, supporting staff, office of the Faculty of Science 
 

บทน า 
 ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร เครื่องมือ
หนึ่งที่สามารถน ามาใช้ได้ คือ “สมรรถนะ” หรือ “Competency” เพราะมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ช่วยเพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรโดยการให้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ท าให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
ขององค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์
การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการ
พัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงาน อีกทั้งในอนาคตจะสามารถเจาะลึกลงไปถึงความต้องการพัฒนา
เป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างานมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญที่สุดคือ 
องค์กรประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน (ทัศนวรรณ, 2555) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้บริบทของปรับตัวทางด้านบริหารจัดการเพื่อให้องค์การมีความสามารถใน
การแข่งขันที่สูงขึ้นเฉกเช่นในปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) โดยยึดถือหลักสมรรถนะ 3 เรื่องหลัก 
คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional 
Competency) และ 3) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) เป็นส าคัญส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา 
 ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์กลางของการบริหารจัดการกิจการงาน
ด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการ
จ านวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มบริการ และกลุ่มบริหารจัดการ 
(รายงานบุคลากรสายสนับสนุน สรุปจ านวน ประจ าเดือนพฤษภาคม ปี 2560, 11 พฤษภาคม 2560 : ออนไลน์) 
แบ่งการบริหารงานในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 5 งาน (ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่ง
งานในส านักงานส่วนงานวิชาการและส านักงานส่วนงานอื่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560) ได้แก่ (1) งาน
บริหารทั่วไป (2) งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (3) งานการเงินการคลังและพัสดุ (4) งาน
บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (5) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจ
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ในการร่วมกันด าเนินงานเพื่อสนับสนุนงานบริหารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงประสานงานร่วมกับ
ภาควิชา ศูนย์ฯ ในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายนอกคณะ
วิทยาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่าง
ยิ่ง ทั้งยังตระหนักด้วยว่าทรัพยากรบุคคลถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์กร การน าหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 มาใช้นั้น จึงจะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
ต้องการทราบถึงสมรรถนะของบุคลากรและภาพสะท้อนความประสงค์จากบุคลากรผู้ปฏิบัติ ต่อแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการบนพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์และทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือก
หนึ่งส าหรับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ โดยก าหนดประชากรเป้าหมาย คือ บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ รวมจ านวน 
90 คน ได้แก่ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มบริการ และกลุ่มบริหารจัดการ  ซึ่งมีผู้ตอบกลับ
แบบสอบถาม จ านวน 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.8 โดยแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากเกณฑ์ระดับความ
คาดหวังสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย (Competency Job Mapping) ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า พ.ศ. 2559 ประกอบไปด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
 โดยใช้ค าถามมาตรวัดแบบ Likert Method  แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดการให้คะแนนแบบ Arbitrary Weighing Method (พวงรัตน์, 2540) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การให้คะแนนแบบ Arbitrary Weighing Method (พวงรัตน,์ 2540) 

ระดับการปฏบิัต ิ
น  าหนักคะแนน 

ช่วงคะแนน 
ค าถามเชงิปฎิฐาน ค าถามเชงินิเสธ 

สูงมาก 5 1 4.21 -5.00 
ค่อนข้างมาก/สูง 4 2 3.41 – 4.20 
พอใช้/ปานกลาง 3 3 2.61 – 3.40 
ค่อนข้างน้อย/ต่ า 2 4 1.81 – 2.60 

น้อย/ต่ ามาก 1 5 1.00 – 1.80 
  
เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนระดับความส าเร็จ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งช่วงระดับด้วยวิธี การหา
ความกว้างของอันตรภาคชั้นโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
   ค่าพิสัย   = คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ าสุด  = 5 – 1        =   0.80 
               จ านวนช่วง        5   
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 การหาค่าความเชื่อถือได้หรือความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
ไปใช้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะอื่นๆ ท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียง จ านวน 30 ชุด และหาความเช่ือมั่น ซึ่งใช้
หลักการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha และค านวณได้
ค่าความเที่ยงของค าถาม เท่ากับ 0.827 ซึ่งมีความแม่นย าและมีความเช่ือถือได้หรือความเช่ือมั่น (Reliability) 
อยู่ในระดับสูง 
การเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยแจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรวบรวมคืนด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป 
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานการเงินการคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จากนั้น น ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลที่จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมทาง
สถิติส าเร็จรูปวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจ านวนร้อยละ 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทุกกลุ่ม (กลุ่มปฏิบัติการ / วิชาชีพเฉพาะ / บริการ และกลุ่มบริหารจัดการ) ภาพรวมอยู่ในระดับสูง
มาก (�̅� = 4.29, SD = 0.49) และมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ( �̅� = 
4.18, SD = 0.50) ซึ่งกลุ่มบริหารจัดการ ส่วนใหญ่มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 
4.17, SD = 0.80) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 ถึง 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะหลักบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (n=70) 
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็น 

ในการปฏบิัติงาน  (กลุ่มปฏิบตัิการ/วิชาชีพเาพาะ/บริการ/กลุม่บริหารจัดการ)  �̅� SD ระดับสมรรถนะ 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  การสร้าง
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจ
ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าให้มาก่อน 

 
4.11 

 
0.63 

 
ค่อนข้างมาก 

การบริการที่ด ี(Service Mind) 
  ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ 

 
4.37 

 
0.57 

 
สูงมาก 

การสั่งสมความเชีย่วชาญในงานอาชพี (Expertise) 
  ความสนใจใฝ่รู ้สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏบิัติหน้าที่ดว้ย
การศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

 
4.21 

 
0.70 

 
สูงมาก 

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชพีและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
4.44 

 
0.63 

 
สูงมาก 

การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือสถาบนั 
ร่วมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชกิในทีม 

 
4.36 

 
0.64 

 
สูงมาก 

ค่าเาลี่ยสมรรถนะหลัก 4.29 0.49 สูงมาก 
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 สมรรถนะหลัก กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงมาก (�̅� = 4.29, SD = 0.49) และ
เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบท่ีอยู่ในระดับสูงมาก มีจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การด ารง
ตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2) ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มาติดต่อ  3) ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือสถาบัน ร่วมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม   และ 4) ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามล าดับ (�̅� =  4.44, 4.37, 4.36, 
4.21) และองค์ประกอบที่อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีจ านวน 1 ประเด็น คือ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่
ยากและท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าให้มาก่อน (�̅� = 4.11) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน

คณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (n=70) 
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็น 

ในการปฏบิัติงาน  (กลุ่มปฏิบตัิการ/วิชาชีพเาพาะ/บริการ/กลุม่บริหารจัดการ)  �̅� SD ระดับสมรรถนะ 

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
  การท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการ
แยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่าง
เป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุ
และผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้ 

 
4.00 

 
0.70 

 
ค่อนข้างมาก 

การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ 
  ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท
หน้าที่และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการ
ท างานหรือข้อมูล ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของ
กระบวนการ 

 
4.23 

 
0.68 

 
สูงมาก 

การสืบเสาะข้อมูล (Information Seeking) 
  ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาขอ้มูลเกีย่วกบัสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความ
เป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเร่ืองราวต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
4.04 

 
0.69 

 
ค่อนข้างมาก 

การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
  การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจัดประเด็น สรุปรูปแบบ
เช่ือมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่างๆ จนได้เป็น
กรอบความคิดหรือแนวทางคิดใหม่ 

 
3.84 

 
0.73 

 
ค่อนข้างมาก 

ค่าเาลี่ยสมรรถนะเาพาะตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ 4.03 0.60 ค่อนข้างมาก 
  
 สมรรถนะเาพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (�̅� = 4.03, SD = 0.60) และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในระดับสูง
มาก มีจ านวน 1 ประเด็น คือ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ (�̅� = 4.23) และองค์ประกอบที่อยู่
ในระดับค่อนข้างมาก มีจ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การสืบเสาะข้อมูล 2) การคิดวิเคราะห์ และ 3) การมอง
ภาพองค์รวม (�̅� = 4.04, 4.00, 3.84 ตามล าดับ) 
 



การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มบริหารจัดการ 
(เลขานุการส่วนงาน / หัวหน้างาน) ในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (n=6) 

สมรรถนะ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น 
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏบิัติงาน  (กลุ่มบริหารจดัการ)  �̅� SD ระดับสมรรถนะ 

สภาวะผู้น า (Leadership) 
  ความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
วิธีการท างานได้อยา่งราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถปุระสงค์ของสถาบัน 

 
4.50 

 
0.84 

 
สูงมาก 

วิสัยทัศน์ (Visioning) 
  ความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนและ
มีความสามารถ ในการสร้างความรว่มแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกจิบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
4.00 

 
1.26 

 
ค่อนข้างมาก 

การวางแผนกลยุทธ ์(Strategic Orientation) 
  ความเขา้ใจในวิสัยทัศน์และนโยบายสถาบันและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 

 
4.00 

 
0.89 

 
ค่อนข้างมาก 

ศักยภาพเพื่อน าการปรบัเปลี่ยน (Change Leadership) 
  ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็น
ประโยชน ์รวมถึงการส่ือสารให้ผู้อื่นรับรู ้เข้าใจ และด าเนินการใหก้ารปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึ้นจริง 

 
3.67 

 
1.21 

 
ค่อนข้างมาก 

การควบคุมตนเอง (Self Control) 
  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ 
หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท างานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงมี
ความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอยา่งต่อเนื่อง 

 
4.17 

 
0.75 

 
ค่อนข้างมาก 

การสอนงานและการมอบหมาย (Coaching and Empowering Others) 
  ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว จนถึงระดับที่
เช่ือมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหนา้ที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระทีจ่ะตัดสินใจใน
การปฏิบัตหิน้าที่ราชการของตนเองได้ 

 
4.67 

 
0.52 

 
สูงมาก 

ค่าเาลี่ยสมรรถนะทางการบริหาร 4.17 0.80 ค่อนข้างมาก 
 
 สมรรถนะทางการบริหาร กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการปฏิบัติ  (การบริหาร) อยู่ ในระดับ
ค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในระดับสูงมาก มีจ านวน 2 ประเด็น 
ได้แก่ 1) ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว จนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเองได้   และ 
2) ความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท างานได้อย่าง
ราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามล าดับ (�̅� =  4.67 และ 4.50) 
 โดยในส่วนผลการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ จากการรวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า บุคลากรมีความต้องการให้
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดโครงการพี่สอนน้อง
ภายในคณะวิทยาศาสตร์  สนับสนุนให้การเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ในหน้าที่  มีการจัด KM กลุ่มย่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร  ผู้บริหารให้ความสนใจ 
เคร่งครัดและเอาจริงเอาจังในการพัฒนาสรรถนะของบุคลากรให้ตรงประเด็นและมีการติตามผลงาน  ส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกระดับ/ทุกประเภท ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานประจ าของตนและส่งเสริมองค์กรใน
ภาพรวม  มีการระบุขั้นตอนการท างานให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อผู้มาใช้บริการ  มีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและตาม
ช่วงเวลา  มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนการขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจนและยุติธรรมเพื่อเป็น
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ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรพัฒนางานในหน้าที่  รวมถึงความต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ มีการรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 สมรรถนะหลัก ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม 
(กลุ่มปฏิบัติการ / วิชาชีพเฉพาะ / บริการ และกลุ่มบริหารจัดการ) มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง
มาก แสดงให้เห็นว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม ตามความเห็นของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีต่อ
สมรรถนะหลักส าหรับการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิตา (2555) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกร รม 
โรงพยาบาลนครพิงค์” ผลการศึกษาพบว่า เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยแก่ผู้รับบริการได้ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด บุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะหลักพยาบาล
วิชาชีพตามเกณฑ์ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. จริยธรรม 5. ความร่วมแรงร่วมใจ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ดุจเดือน 
(2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะหลักของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่” ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรต้องมีระดับสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ก าหนดโดยทุก
ด้าน ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มีผลจาก
ผู้บังคับบัญชาประเมินสูงกว่าผลการประเมินตนเอง 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. 
การท างานเป็นทีม  
 สมรรถนะเาพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม (กลุ่มปฏิบัติการ / วิชาชีพเฉพาะ / บริการ และกลุ่มบริหารจัดการ) มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเข้าใจองค์กร ระบบงาน 
มีการคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ การสืบเสาะข้อมูล การมองภาพองค์รวม อยู่
ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุรนันท์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของการน า
แนวคิดสมรรถนะมาใช้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (องค์การมหาชน)” ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก 
โดยส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบมากขึ้น ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 
สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยลดขั้นตอน
การท างาน สร้างขวัญและก าลังใจ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสทิธิผลของการน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (องค์การมหาชน) ได้แก่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้าน
นโยบายและการด าเนินงาน ด้านผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงาน ตามล าดับ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
นลินี (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในงาน (Functional Competency) ตามความคิดเห็นที่ผู้บริหารคาดหวังให้
เลขานุการมีความสามารถที่เกี่ยวกับงานที่ผู้บริหารมอบหมาย ได้แก่ 1. ความรู้ในด้านงานเลขานุการ 2. การ
ปฏิบัติงานส านักงาน 3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4. ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 5. จิตบริการ 6. 
มีความกระตือรือร้นและคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและวางตัว
เหมาะสม เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังให้เลขานุการมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับที่ปฏิบัติ ซึ่ง
สมรรถนะนั้นจะมีผลต่อเป้าหมายหรือผลส าเร็จของเลขานุการผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
 สมรรถนะทางการบริหาร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มบริหารจัดการ (เลขานุการคณะ / หัวหน้างาน) มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก แสดง
ให้เห็นว่าตามความเห็นของกลุ่มบริหารจัดการค่อนข้างให้ความส าคัญกับการมีสภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การ
วางแผนกลยุทธ์ ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและมอบหมายงานน้ันเป็นสิง่
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ที่ค่อนข้างส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทัดศรี (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรฐาน ตัว
บ่งช้ี และเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาภาพพิมพ์ 
จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นอกเหนือจากมาตรฐานด้านความรู้ เทคนิคการสอนแล้ว ยัง
ประกอบไปด้วยทักษะด้านบริหาร ได้แก่ ทักษะการสอนงานและพัฒนาผู้อื่น ทักษะความคิดริเริ่ม ทักษะการให้
ค าปรึกษา ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะความเป็นผู้น า และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของดุจเดือน (2555) 
ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะหลักของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่” ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ควรเปิด
โอกาสให้กลุ่มอ านวยการทุกต าแหน่งได้มีมีการพัฒนาสมรรถนะโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป 
และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษาและพัฒนาระดับ
สมรรถนะของบุคลากรให้คงระดับสมรรถนะที่สูงอยู่เช่นเดิม 
 โดยในส่วนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ผล
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่าง สรุปความพบว่า 
บุคลากรมีความต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัด
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ จัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อยในเรื่องการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจริงจังใน
การพัฒนาสรรถนะของบุคลากรและมีการติดตามผลงาน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
เพื่อพัฒนางานของตน มีการระบุขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เป็น
รูปธรรมและตามช่วงเวลา มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนอย่างชัดเจนและยุติธรรม มีการรับ
ฟังข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัต ิเพื่อเป็นขวัญก าลังใจและน าไปสู่การหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  คณะวิทยาศาสตร์ควรมีการก าหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพของบุคลากรใน
ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นระบบ อันจะส่งผลให้บุคลากรทราบถึงทิศทาง แนว
ทางการพัฒนาความสามารถของตนว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์ในภาพรวมต่อไป 
 2.  คณะวิทยาศาสตร์ควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และจะช่วยให้บุ คลากรได้รับข้อมูลอัน
ทันสมัย เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ในภาพรวม ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยการศึกษาว่างานในสังกัดส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ จ านวนทั้ง 5 
งานนั้น มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายปฏิบัติ พฤติกรรมที่แสดงออกที่สูงและที่ต่ ามาก อะไรบ้าง เทียบ
กับสมรรถนะคาดหวังของแต่ละต าแหน่งเพื่อหาช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของสมรรถนะในแต่
ละกลุ่ม และเพื่อน ามาพัฒนาและก าหนดค่าที่คาดหวัง ตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ตรงกับปรัชญา แผนกลยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มมีสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาพรวม
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับสูงมาก โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) และสมรรถนะ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
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 บุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความต้องการให้คณะ
วิทยาศาสตร์มีการวางแผนพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการในส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการช่วยลดช่องว่างสมรรถนะ (Competency gap) ของบุคคลสาย
ปฏิบัติการแต่ละคน ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้มีความสามารถตรงตามที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องการ 
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หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 

 
 วารสารวิชาการ ปขมท. จัดท าขึ้นโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
อันเป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งวารสารมีก าหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
 บทความและบทความวิจัยท่ีจะน ามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. น้ี จะต้องได้รับการตรวจสอบ
ทางวิชาการ (Peer review) ก่อน จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล และน าไปอ้างอิงได้ ผลงานท่ีส่งมาตีพิมพ์ จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการและบทความ
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เท่านั้น เป็นผลงานที่แก้ไข ปรับปรุง หรือ
พัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง หรือเป็นงานวิจัยสถาบัน เป็นการ
ด าเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร หรือเป็นผลวิจัยและค้นคว้าหรือส ารวจ หรือบทความแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ที่ยังไม่เคยถูกน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านั้น) 
ได้ที่ http://www.council-uast.com โดยการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์ 
ควรปฏิบัติตามค าแนะน า ดังนี้  
 
การเตรียมต้นฉบับส าหรับบทความ 

1.  ต้นฉบับเรื่องเต็ม จ านวน 4-10 หน้า  
2.  พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2007 หรือ 

เวอร์ชันใหม่กว่า โดยใช้รูปแบบฟอนต์เป็น TH SarabunPSK เท่านั้น ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้
รูปแบบฟอนต์เป็น Symbol เท่านั้น 

3.  ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 ระยะขอบ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 0.75 นิ้ว 
ด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา 0.75 นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ 0 นิ้ว หัวกระดาษ 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ 0.5 นิ้ว 

4.  ช่ือเรื่อง: อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องแต่ละภาษามีความยาว
ไม่เกิน 2 บรรทัด ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา (Bold) ก าหนด
ระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมีตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 

5.  ช่ือผู้เขียนและคณะ: เว้น 1 บรรทัดจากช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือเต็มภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถ เป็นแบบล าดับตัวเลข (ยกก าลัง) ก ากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบ
ทุกคน ช่ือผู้เขียนก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่าง
บรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 12 points จัดชิดขอบขวาของหน้ากระดาษ 

6.  การแทรกเชิงอรรถให้ใช้แบบ ล าดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใช้ฟอนต์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 12 points และจัดข้อความชิดขอบซ้ายของ
หน้ากระดาษ 

7.  บทคัดย่อ (Abstract): มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อนแล้ว
จึงตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 



 

8.  ค าว่า "บทคัดย่อ" และ "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์
ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัว
บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่าง
บรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัด
ข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ 
Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 ค า  

9.  ค าส าคัญ (Keywords): ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อและ Abstract ก่อนข้ึนส่วนของเนื้อหา 
ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความจ านวน 3-5 ค า ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนkด 14 points  

10. เนื้อหา (Text): ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง 

11. บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 
points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษส่วน
ของเนื้อหาข้อความในแต่ละย่อหน้า ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนด
ระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 16 points บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 
นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ (Justified) หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษร
กรีกให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดเดียวกัน 

11.1  บทน า: เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย 
11.2  วัตุประสงค์การวิจัย: ควรเขียนให้สอดคล้องกับช่ือเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรม

ที่จะด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการวิจัยได้ 
11.3  ระเบียบวิธีวิจัย: ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
11.4  ผลการวิจัย: เป็นการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคู่ไปกับการใช้ตาราง หรือภาพ

ประกอบการอธิบายและน าเสนอในรูปแบบของสีขาวด าเท่านั้น และตัวอักษรต่างๆ ใน ตาราง และภาพ ต้องเป็น
ภาษาไทยเท่านั้น โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 
16 points หรือน้อยกว่า หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นใน
บรรทัดนั้น 

11.5  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ: ช้ีแจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
หรือแตกต่างไปจากผลงานท่ีมีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่
เช่ือถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นค าถามการวิจัย ซึ่ง
เป็นแนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 

11.6  สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย  
11.7  กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้

งานวิจัยและการเตรียมเอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมท างานวิจัยด้วย 
11.8  เอกสารอ้างอิง: การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบช่ือและปี (name-and-year 

system) เช่น จินด า (2536) รายงานว่า…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)  
ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือสกุลเป็น

ภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 1962) 
ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530)…... 

หรือ……..... (สมศรี และคณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้
ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ช่ือ
ครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง  



 

 

ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายเรื่อง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 13 points การพิมพ์เอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับให้พิมพ์
แบบหน้าลอย โดยบรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า ส่วนบรรทัดที่เหลือของ
ฉบับนั้น ให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดซ้าย ห้ามจัดแบบกระจาย 
หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 10 points หรือขนาดเท่ากับตัวอักษร
อื่นในบรรทัดนั้น  

การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง ให้เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและ
ตามด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขน าหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงใน
เนื้อเรื่องเท่านั้น โดยเรียงล าดับดังนี้ 

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของช่ือ และตามด้วยปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ ์
เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุล 

(ถ้ามีหลายคนให้เรียงไปตามล าดับ) และตามด้วยป ีค.ศ. ที่ตีพิมพ ์(เรียงจากปีเก่า มาปทีีใ่หม่สุด ตามล าดับ)  
12.  ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 

12.1  ส าหรับวารสาร (Journal) 
วารสารภาษาไทย 

ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีท่ี: หน้า.  
วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีท่ี: หน้า. 

12.2.  ต ารา (Text books)  
ต าราภาษาไทย  

ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่
พิมพ์. จ านวนหน้า. 

ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  
ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 

คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ.์ เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า. 
12.3.  ต ารา (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท  

ต าราภาษาไทย  
ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ของบทที่อ้าง. ปี พ.ศ.. ช่ือบทที่อ้าง. หน้าบท

ที่ตีพิมพ.์ ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า.  
ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. In ช่ือบรรณาธิการ, ed. eds. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. 
เมืองที่พิมพ.์ จ านวนหน้า. 

12.4  เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควร
เรียงล าดับดังน้ี  

ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถานที.่ หน้า.  
12.5  ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายทาง Internet ควรเรียงล าดับดังนี้  

ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือหัวเรื่องของ website. แหล่งที่มา (Available Source): 
http://www.………… . (สืบค้นเมื่อ เดือน ปี). 

13.  ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดท าเป็นขาวด าเท่านั้น โดยให้ผู้เขียนบทความ
คัดเลือกเฉพาะที่จ าเป็น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ช่ือตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า ตาราง



 

ที่ และ ภาพที่ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพ์ตัวหนา โดยช่ือตารางให้อยู่ด้านบน
ของตาราง ส่วนช่ือภาพ ให้อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ 
TH SarabunPSK ขนาด 14 points 

14.  การเขียนค าไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน 
15. อื่นๆ  
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นค าเช่ือมหรือค าลักษณะเฉพาะใน

เนื้อหาภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นหัวข้อช่ือเรื่องค าเฉพาะ หน่วยย่อ ไม่ใส่จุด 
ยกเว้นสิ้นสุดประโยคในภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

วารสารวิชาการ ปขมท. 

ที่ประชมุสภาข้าราชการ พนกังาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) 
ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญภักดิ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา อินทร์น้อย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ ามร อินทร์สังข์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาจารย์ศิริวิช ดโนทัย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร กาญจนการุณ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม    คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ร าไพ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าคุณ ศรีสนิท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์เสถียร  คามีศักดิ์   บุคลากร เชี่ยวชาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล   คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ดามธรรม จินากูล   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
อาจารย์ภาวณา เขมะรัตน์    บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติยา ร่างสม  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์   ส านักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.ภาคิน ธราธรศิริ    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ดร.รัชชนนท์ แกะมา    นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ 
  




