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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   
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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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 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 
  




