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สารจากอธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เป็นการวิเคราะห์ วิจัย ศึกษาสถาบันของตนเอง 
เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน มาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเรื่องส าคัญ ๆ มาใช้แก้ปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถาบัน และเกิดมิติใหม่ของการน าผล
วิจัยสถาบันไปประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ให้ความส าคัญและให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยสถาบัน เพื่อน าผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  และ
พัฒนางานได้โดยตรง  ที่ส าคัญกระบวนการพัฒนางานโดยการวิจัยยังใช้เป็นกลไกหนึ่งในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอีกด้วย  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีการพัฒนางานและพัฒนาตน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านเวทีการสัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนาวิชาการ
วิจัยสถาบันขึ้น เพ่ือมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และสถาบัน/มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  อีกทั้งเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยสถาบัน ให้เกิดผลงานวิจัยที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบคุณและชื่นชมคณะท างานที่จัดสัมมนา
วิชาการวิจัยระดับชาติ ในครั้งนี้ ที่ท่านได้เสียสละ ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ จนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
ขอขอบคุณและชื่นชม ผู้น าเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการ
พัฒนาองค์กรที่เราสังกัดอยู่ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสายงานของตนเองต่อไป 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีนโยบายการวิจัยสถาบันกับการพัฒนาระบบการ
ท างานในมหาวิทยาลัย โดยให้ความส าคัญกับการวิจัยสถาบันที่ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มีข้อมูล
มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน มีการก าหนดแผนการวิจัยสถาบันโดยพิจารณา
จากยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ก าหนดให้มี
บุคลากรรองรับการด าเนินงานวิจัยสถาบันที่สามารถด าเนินการได้เอง รวมทั้งสามารถจัดท าข้อก าหนดของ
ผู้ว่าจ้าง (Term of Reference; TOR) ได้ 
 โดยการพัฒนาบุคลากรวิจัยทุกสายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนางาน
ประจ าสู่การวิจัยจึงเป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป ให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจ า  น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ดังนั้น การสร้างนักวิจัยสายสนับสนุนที่มีคุณภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดผล
งานวิจัยที่โดดเด่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ อีกทั้งผลลัพธ์ของงานวิจัยสามารถน าไปขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น เป็นเครื่องมือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ประกอบกับแนวทางการผลักดันส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยสถาบัน 
เพ่ือสนับสนุนการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สถาบันให้ประชาคม มทส. ได้รับทราบอย่างกว้างขวางและมีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
น าเสนอผลจากการวิจัยสถาบันน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น จึงได้ก าหนดจัด
กิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ (Conference) หรืองานเสวนาด้านวิจัยสถาบัน โดยเชิญสถาบัน/
มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  เพ่ือให้การ
ด าเนินการนโยบายวิจัยสถาบัน เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถน าผลการวิจัยสถาบันไป
ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเป็นข้อมูลการตัดสินใจเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารและเผยแพร่ที่
น าไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงต่อไป 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดสัมมนาวิชาการวิจัยสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ก าหนดการ 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร  
(Academic Seminar on Institutional Research for Organizational Development) 

ในวันพุธที่ 19 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

**************** 
 

เวลา 08:30 – 09:00 น. - ลงทะเบียน 
 09:00 – 09:10 น. - กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
 09:10 – 09:20 น. - พิธีเปิด กล่าวเปิด โดย อธิการบดี 
 09:20 – 09:30 น. บันทึกภาพหมู่ร่วมกัน 
 09:30 – 10:30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาองค์กรด้วยวิจัยสถาบัน โดย  

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  

 10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 10:45 – 12:00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยสถาบัน แบบบรรยาย ช่วงที่ 1  

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 12:30 – 14:00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยสถาบัน แบบโปสเตอร์ และมอบเกียรติบัตร 
 14:00 – 15.15 น. การน าเสนอผลงานวิจัยสถาบัน แบบบรรยาย ช่วงที่ 2 และมอบเกียรติบัตร 

 15:15 – 15:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 15.30 น. เป็นต้นไป มอบรางวัลผลงานวิจัยสถาบันดีเยี่ยมและดีมาก (แบบบรรยายและโปสเตอร์) 
และพิธีปิด 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

สัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร 
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--------------------------------- 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏมิา ถนิมกาญจน์    
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สิงห์ดง 
  3. นางสาวจิตตานันท์  ติกุล 

ช่วงที่ 1 

ที่ เวลา เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1 10:45–11:00 น. การศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในบรบิทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นายสมจิน เปียโคกสูง 

2 11:00–11:15 น. การศึกษาปัจจัยทีส่ัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยสีุรนารี ปีการศึกษา 2559 

นายจตุรวฒัน์ ผนึกรัมย์ 

3 11:15–11:30 น. พัฒนาระบบศูนยบ์ริการชาวต่างชาติ นางสาวจฑุามาส ภายดอน 
4 11:30–11:45 น. ระบบการกระจายยาแผนกผูป้่วยในของโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายปวงปณต สอบขุนทด 
5 11:45–12:00 น. ความคุ้มค่าของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารี 
นางภัทรานิษฐ์  
ปริญญากุลเสฏฐ ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00-13:00 น. 
P 12:30-14:00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ช่วงที่ 2 

6 14:00–14:15 น. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เปน็ตามวา 

7 14:15–14:30 น. ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดระหว่างคณาจารย์และ
บรรณารักษ์ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 

ผศ. สังวาลย์ ตุกพิมาย 

8 14:30–14:45 น. การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนการวิจัยของศูนยบ์รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

นางดวงใจ กาญจนศิลป ์

9 14:45–15:00 น. ความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การก าหนด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อ. ดร.วรรณภา  น่าบูรณะ 

O 15:00–15:15 น. มอบเกียรติบัตร การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  
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------------------------------------------- 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย์กรองทิพย์  ชัยชาญ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
  3. อาจารย์ ดร.ศรัญญา  จุฬารี 
หมายเลข เรื่อง ผู้น าเสนอ 

1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

นายจตุรวฒัน์ ผนึกรัมย์ 

2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อการเข้าอบรมโครงการพัฒนาบัณฑติที่
พึงประสงค์สาขาวิชาชีววทิยา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 

นางปลื้มจิตร บุญพึ่ง 

3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จากฐานข้อมูลสากล ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี
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สุรนาร ี
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10 ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางขวัญแก้ว  เทพวชิิต 
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การศึกษาปัญหาอุปสรรคของระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ในบริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

A Study of Problems of Undergraduate Students Advisory System in  
Context of Suranaree University of Technology 

 
นายสมจิน  เปียโคกสูง* และนางสุดารัตน์  น้อยมะโน 
สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
Somjin Phiakoksong*  and Sudarat Noimano 

Faculty Development Academy, Suranaree University of Technology 
บทคัดย่อ  

การธ ารงรักษานักศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาถือเป็นภารกิจส าคัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้กระบวนการด าเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ การทราบถึงปัญหาอุปสรรคของกระบวนการจึงเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ที่ดียิ่ง การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพความต้องการในการขอรับค าปรึกษาของนักศึกษา
และความสามารถในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ และ (2) จัดล าดับประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินกิจกรรมการให้ค าปรึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ (1) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกชั้นปี และ (2) อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาทั้งสิ้น 1,303 คน และอาจารย์ประจ า
ทั้งสิ้น 120 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการให้ค าปรึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 2 ฉบับ (ส าหรับนักศึกษา 1 ฉบับและส าหรับอาจารย์ 1 ฉบับ) 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จัดล าดับความส าคัญ
ด้วยการนับคะแนนแบบถ่วงน้ าหนักของบอร์ดา  

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาระบุปัญหาและต้องการค าปรึกษา 3 ล าดับแรก ได้แก่ (1) ปัญหาผลการ
เรียนไม่ดีหรือเรียนไม่เข้าใจ/ไม่ทัน (2) ปัญหาการควบคุมตนเองให้ตั้งใจเรียน และ (3) ปัญหาการวางแผน
ลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม-ลด) ส่วนอาจารย์ประจ าระบุว่า สามารถให้ค าปรึกษาได้ดี 3 ล าดับแรก ได้แก่ (1) 
ปัญหาการวางแผนลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม-ลด) (2) ปัญหาผลการเรียนไม่ดีหรือเรียนไม่เข้าใจ/ไม่ทัน และ (3) 
ปัญหาการควบคุมตนเองให้ตั้งใจเรียน และนักศึกษาระบุเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษา 3 
ล าดับแรก คือ (1) คิดว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้โดยตัวเอง (2) รู้สึกเกรงใจ/รบกวนอาจารย์/เป็นภาระของอาจารย์ 
และ (3) คิดว่าเป็นปัญหาส่วนตัว/ไม่เหมาะแก่การขอค าปรึกษา  และอาจารย์ประจ าระบุว่า (1) นักศึกษาไม่ให้
ความส าคัญกับอาจารย์ที่ปรึกษาและไม่มาขอเข้าพบ (2) ไม่มีข้อก าหนด/ข้อบังคับที่ชัดเจนว่าต้องท าอย่างไร
และไม่ท าแล้วมีทด าเนินการอย่างไร และ (3) ไม่มีเวลาว่าง ภาระงานสอนและงานมอบหมายอ่ืน ๆ เยอะแล้ว  
ค าส าคัญ: ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ อุปสรรคในการให้ค าปรึกษา 
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Abstract   
Maintaining the SUT students to success in their enrollment major via the advisory 

system are important mission. To drive it is effectiveness, perceiving the weakness points will 
lead this system can launched with full functionality.  The objective of this study were (1) to 
study the need of students and ability of advisors to give the consultation, and (2) ranking the 
important issues that affect the performance of the advisory system. The population consisted 
of two groups including:  ( 1)  the SUT undergraduate students and ( 2)  the SUT Full- time 
teachers. 1,303 of undergraduate students   and 120 of SUT Full-time teachers were sampling 
by using the simple sampling approach.  The research instruments were 2 of questionnaires 
( for SUT students, and SUT teachers)  about the factor that effect on performance of 
consultation of SUT. Data analysis by using the descriptive statistics, frequencies, percentages, 
arithmetic means, standard deviation, and using the Borda count method to ranking important 
issues. 

The study results revealed that:  the SUT students indicated 3 problems as following 
(1) Low-level of learning score and slowly learning  (2) Self-regulation and learning attention 
and (3)  Course enrollment planning.  The SUT teachers indicated 3 problem issues that can 
give consultation as following (1) Course enrollment planning   (2) Low-level of learning score 
and slowly learning and (3)  Self- regulation and learning attention.  The SUT student indicate 
top 3 factors that affected on asking for consultation as following ( 1)  Believe that these 
problems can resolve by yourself  (2) be considerate and do not want this issue as burden of 
their advisors  and (3) Considering, it was private problem that not suitable for consulting.  The 
SUT teachers indicated that (1)  the student do not considering to important of their advisors 
and do not asking for consultation (2)  There are not explicit of rules or regulation for the 
advisor mission and to-do steps of consulting and (3) Too busy, having many teaching burden 
and other works       

Keywords: Advisory system / Learning achievement scores/ Consultation barriers 
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การศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 

Factors Related to Happiness Of The Undergraduate Students In Suranaree University 
Of Technology Of Academic Year 2016 

 

1จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์,2ธัญรัศม์ ผนึกรัมย์ 
1,2งานดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
1Jaturawat Phanugram,2Thanyarat Phanugram 

1,2Suranaree University Of Technology Disability Support Service Student Affairs 
111 University Avenue, Suranaree District, Nakhon Ratchasima 

1santie@sut.ac.th,2thanyarat@sut.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559  2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 ตามภูมิหลังของนักศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 
2559 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 1 -8 ปี
การศึกษา 2559 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในรูปค่าร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ระดับความสุขของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความสุขต่อสภาพแวดล้อม
โดยรวมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มีคะแนนอยู่ในระดับมาก 
นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในมหาวิทยาลัย มีคะแนนอยู่ในระดับมาก นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข มีคะแนนอยู่ในระดับมาก และคะแนนโดยรวมทั้ง 9 ด้าน นักศึกษามีความสุขระดับปานกลาง การ
เปรียบเทียบระดับความสุข ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมีความสุขมากกว่านักศึกษา
เพศชาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสุขมากกว่าชั้นปีอ่ืน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มีความสุข
มากกว่านักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก มีความสุขมากว่านักศึกษาที่
มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ และนักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม มีความสุขมากว่านักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสม ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุข
ด้านครอบครัว คะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านความมีน้ าใจ รายได้ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านสุขภาพ และความสุขโดยรวม นักศึกษาที่มีทุนการศึกษาจากการกู้ยืมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านสุขภาพการเงิน นักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความสุขด้านครอบครัว นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้ าน



การสัมมนาวิชาการ: วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 

8 

 

จิตวิญญาณ ผลการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุข จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นบทสรุป
ผู้บริหารให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  ความสุข ภูมิหลัง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to determine the happiness of undergraduates, 
2)  to compare the happiness of undergraduates according to their backgrounds, 3)  to study 
the factors associated with the happiness of undergraduates in Suranaree University of 
Technology of Academic Year 2016.  The 400 students who had studied in Suranaree University 
of Technology from 1 to 8 years were selected in this study. Data were collected through and 
analyzed by the percentage, mean score and correlation. 
 In terms of the happiness of the students, it was found that students enjoyed the 
overall environment of the university.  Students were proud of being a college student with 
high mean score.  Students felt to be ownership of the university with high mean score. 
Students living on campus were happy with high mean score according to overall categories, 
students were happy with high mean score as well.  of comparison of happiness of the 
students, female students were happier than male students.  Freshmen, students in 
Geotechnical department, who lived in the eastern areas were happier than others. Students 
who had a grade point average.  were happier than who did not.  of factors associated with 
happiness.  according to student’ s background, it was found that gender had a positive 
correlation with the family happiness. GPA was positively correlated with kind happiness. The 
family income was positively correlated with health happiness and overall happiness. Students 
with scholarships were positively correlated with financial happiness.  Students who had 
received loan scholarships had a positive relationship with the family happiness. Students with 
average income per month were positive associated with spirit happiness. 
  
Keywords: happiness, student backgrounds, identity, uniqueness. 
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พัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติโรงพยาบาลปักธงชัย 
Development of Digital-data Submitting Platform for Insurance Registering System in 

Foreigner-Customer Service Center, Pakthongchai Hospital 
 

1*  นางสาวจุฑามาส ภายดอน 2 นางสร้อยสุดา วรธงไชย 3 นางสาวกัญญ์ชนิศา วิริยะนิตย์ 
พนักงานธุรการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  พนักงานบัตรรายงานโรค โรงพยาบาลปักธงชัย   

Jutamas Paidon, Sroysuda Woratongchai Kanchanisa Wiriyanit  
General Service Officer Professional nurses  Disease report card staff Pakthong chai Hopital 

 
บทคัดย่อ  

ระบบประกันสุขภาพส าหรับแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ประกอบด้วย ระบบภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
ประกันสังคม และภายใต้การก ากับของกระทรวงสาธารณสุข  การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพส าหรับแรงงานข้ามชาติ 
ก ากับภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข มีการบริหารจัดการแบบการให้สถานบริการที่ เป็นคู่สัญญา ส าหรับการ
ให้บริการปฐมภูมิด าเนินการ (CUP-based management) การบริหารจัดการแบบการมีร่วมในระดับจังหวัด บทบาทหน้าที่
ของการให้บริการโรงพยาบาลจึงมีการจัดบริการตามสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ การบริการตรวจสุขภาพและการประกัน
สุขภาพแรงงานต่างชาติส าหรับกลุ่มแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน  โดยให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติได้มีหลักประกัน
สุขภาพภายใต้การก ากับของส านักงานประกันสังคมและกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปักธงชัย อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับนโยบายและการจัดบริการส าหรับแรงงานข้ามชาติ  จากการให้บริการพบปัญหาว่า
นายจ้างไม่ทราบถึงระบบและกระบวนการบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จุดบริการ One stop 
Service ไม่ชัดเจน จึงมีผลท าให้นายจ้างเกิดความไม่พึงพอใจจากการให้บริการสุขภาพ เกิดปัญหาความล้าช้าและมีการเลือก
หลักประกันสุขภาพไม่เหมาะสมส าหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เกิดปัญหาการเรียกคืนเงินค่าบัตรประกันสุขภาพ ผู้ให้บริการมี
ความผิดพลาดต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้มารับบริการ จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการ
สุขภาพชาวต่างชาติ ส าหรับแรงข้ามชาติ โรงพยาบาลปักธงชัย จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาภายใต้เทคนิค  SWOT  
analysis  เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคการ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา บริบทของการให้บริการ พบว่า จุดแข็ง 
(Strengths) มีการประสานงานข้อมูลบริการตรวจสุขภาพกับเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา บริการตรวจสุขภาพพร้อมบัตร
ประกันสุขภาพภายใน 1 วันท าการ ผู้บริหารเปิดโอกาสในการพัฒนาระบบได้ตามบริบทการท างาน มีป้ายจุดบริการเป็นภาษา 
กัมพูชา เมียร์มา อังกฤษ ไทย จุดอ่อน (Weaknesses) สถานที่ให้บริการไม่มีจุดชัดเจนส าหรับการให้บริการ นโยบายของ
กระทรวงในการตรวจสุขภาพเปลี่ยนแปลงทุกปี ขาดจุดบริการเกี่ยวกับการซักประวัติส าหรับแรงงานข้ามชาติ นายจ้างไม่เข้าใจ
กฎหมายการจ้างแรงงาน โอกาส (Opportunities) มีการประชุมชี้แจงคณะด าเนินงาน มีการปรับระบบให้บริการให้เหมาะสม  
มีสถานที่ในการปรับรูปแบบในการให้บริการ นายจ้างแรงงานข้ามชาติพร้อมรับฟังปัญหาและเงือนไขส าหรับการให้บริการ มี
การให้บริการดุจมิตรส าหรับแรงงานข้ามชาติ อุปสรรค (Threats) บุคลากรขาดความเข้าใจในระบบการให้บริการตรวจสุขภาพ 
ขาดคู่มือส าหรับแนวทางการปฏิบัติการให้บริการ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว ผู้ปฏิบัติจึงน าปัญหาดังกล่าวมาพัฒนา
ภายใต้การด าเนินงาน 4 ขั้นตอน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนายจ้าง ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 จ านวน 
20 คน ประกอบด้วย  

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ      
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ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาระบบแนวทางการให้บริการ ได้แก่ 1) การจัดสร้างคู่มือการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
แรงงานข้ามชาติ 2) การตั้งจุดการบริการตรวจสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 3) การให้บริการค าปรึกษาทางออนไลน์ 
(group line) 4) การบันทึกข้อมูลการให้บริการตามหลักประกันสุขภาพในระบบ Hosxp และ 5) การตรวจสอบความถูกต้อง
ของผู้มารับบริการ 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแนวทางมาทดลองใช้กับการให้บริการตรวจสุขภาพส าหรับกลุม่แรงงานข้ามชาติ  
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้แนวทางการให้บริการ พบว่า 1) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด               

ร้อยละ 100 2) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ให้บรกิารตอ่ผู้รับรกิารเป็น 0 (การคืนเงิน เข้าใจข้ันตอนการให้บริการ) 3) ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการและการบริการการใช้หลักประกันสุขภาพอยู่ในระดีบดี ร้อยละ 100 
ค าส าคัญ: แรงงานต่างชาติ ศูนย์บริการชาวต่างชาติ ประกันสุขภาพ  

 
Abstract 
 Recently, foreigner insurance for cross- country workforces can be registered in district 
hospital, the scheme belong to ministry of public health, and social security office, and both 
organizations have different packages and values.  Confusion, misunderstanding, and mistake 
happen during their registration. Because of no responsive unit (one-stop services), this made 
dissatisfied among the clients, especially, their employers. Prolong waiting time and mistaking 
to insurance types, this were serious issue for employer’s rejection.  Data management is the 
key for declining the issue. Integrative multi-disciplinary team objected to data management, 
research and development method was 4 steps, first was planning with internal and external 
factor analysis, second step was analysis of system, data and client’s need to developing the 
digital-data submitting platform for insurance registering system. Third step was application of 
digital-data submitting platform, and final step was evaluation of satisfy during Jury 1- August 
30, 2019. Selected twenty-employers was interviewed by satisfied score, the content analysis 
evaluated the internal processes.  All of employers noted maximum satisfy and no rejection. 
The internal process found improving of information giving and sharing from service to 
employer, prompt of necessary copies and clearly service-process’ s instruction and financial 
resorting.  All district insurance department should manage the data to digital type for 
comfortable submitting, increase accuracy and decrease mistakable because of minimize 
retyping process, and the developed platform’s information must be clarify correct of client’s 
data. 
Keyword: digital-data submitting platform, insurance registering system, foreigner-customer 
service center 
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ระบบการกระจายยาแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
Drug distribution system of the In-patient Department (IDP) of Sisaket Hospital 

 
ณิชา เลอมานุวรรัตน์ เพ่ิมสิริ เลอมานุวรรัตน์ ขวัญกมล ดอนขวา* และปวงปณต สอบขุนทด 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาระบบการกระจายยา และเพ่ือวิเคราะห์ระดับการรับรู้ในคุณภาพ

การให้บริการของระบบยูนิตโด๊ส ของบุคลากรบนหอผู้ป่วยใน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ เภสัชกรของ
โรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีสะเกษ จ านวน 2 ตัวอย่าง และ 150 ตัวอย่าง
ตามล าดับ สุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการสร้างระบบการไหลของยาจากห้องยาไปยังแผนกผู้ป่วยใน และสถิติเชิง
พรรณนา(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ระบบการไหลของยาจากห้องยาไปยังหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีสะเกษแบบยู
นิตโด๊ส รวมเวลา 95 นาทีตั้งแต่การรับใบสั่งยาและลงข้อมูลในโปรแกรม (30 นาที) ตรวจสอบความถูกต้อง 
พิมพ์สติ๊กเกอร์และ Profile ยา (15 นาที) การจัดยา (30 นาที) ตรวจสอบความถูกต้อง (15 นาที) และส่งรถยา
ไปยังหอผู้ป่วยใน (5 นาที) ส าหรับผลวิเคราะห์ระดับการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการของระบบยูนิตโด๊ สของ
บุคลากรในหอผู้ป่วยใน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายมีระดับการรับรู้คุณภาพระบบการกระจายยาแผนกผู้ป่วย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 4.07 โดยมีด้านความเอาใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ ด้านความมั่นใจในการให้บริการ และด้านความเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.11  4.10  4.10  4.08 และ 3.94 ตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ: ระบบการกระจายยา, การรับรู้ในคุณภาพการให้บริการ, ยูนิตโด๊ส, โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 
Abstract 

The purposes of the research are to study the drug distribution system, and to analyze 
the perceived level of service quality with unit dose of drug distribution system to the In-
patient Department (IDP) of Sisaket Hospital. The target group used in the study is Pharmacists 
of hospital and nurses in the wards, 2 and 150 samples, respectively with non-probability 
sampling by using purposive sampling method. Interview and questionnaire are used as a tool 
to collect data and be analyzed with the method of creating a drug flow system from the 
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pharmacy room to the IDP and descriptive statistics by finding the mean and standard 
deviation.  

The study indicated that drug flow system from the pharmacy room to the IDP of 
Sisaket Hospital, with unit dose totally take 95 minutes, starting from receiving physician’ s 
prescriptions and entering information into the data base program (30 minutes), verify accuracy 
with sticker printing and drug profile (15 minutes), medication preparation (30 minutes), check 
the accuracy (15 minutes) and deliver the medicine to the IDP (5 minutes). For the analysis of 
the nurse’ s perceived level of service quality of unit dose of drug distribution system to the 
IDP, it was found that the target group had a high level of perception of the quality of 
distribution system in the overall level with an average of 4. 07.  When considering in each 
factor, it was found that empathy, reliability, responsiveness, assurance, and tangibility in 
service quality at a high level in all aspects, with an average of 4.11 4.10 4.10 4.08 and 3.94, 
respectively. 

 
Keywords: drug distribution system, perceived level of service quality, unit dose, 

     Sisaket Hospital 
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ความคุ้มค่าของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Cost Effectiveness of Integrated Solid Waste Sorting Plant, Suranaree University of 

Technology 
 

ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์*   
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Patranid Parinyakulset* 
Division of Building and Ground, Suranaree University of Technology 

 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความคุ้มค่าของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                    

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการด าเนินงานของโรงจัดการขยะแบบครบ
วงจร 2) ประเมินความสามารถของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรในการรองรับขยะมูลฝอยในอนาคต 3) 
ประเมินความคุ้มค่าของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร และ 4) วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensibility) 
ของ โรงจัดการขยะแบบครบวงจร กรณีต้นทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามปกติหรือมีความไม่
แน่นอน โดยได้ท าการศึกษาข้อมูลปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 
ค่าใช้จ่าย และรายได้ของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่ เดือนธันวาคม 2556 ถึง 
กรกฎาคม 2559 (32 เดือน) เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน วิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ตลอดจนน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ผลการวิจัยพบว่า การลงทุนโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความ
คุ้มค่า จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 2,555,585 บาท 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.92  อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) เท่ากับ 
15.47% ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 13.79 ปี   

ผลการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว (Sensibility) กรณีผลตอบแทนไม่เป็นไปตามปกติ พบว่า
หากเพิ่มค่าใช้จ่าย 10% และผลตอบแทนลดลง 8% และ 10% การลงทุนจะไม่คุ้มค่า  แต่หากมีการ
ปรับแผนด าเนินงานโดยการหารายได้จากการรับก าจัดขยะมูลฝอยจากภายนอกในช่วงที่ปริมาณขยะมูล
ฝอยของมหาวิทยาลัยมีปริมาณน้อยกว่าขนาดรองรับของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร พบว่าการลงทุน
ให้ผลคุ้มค่า 

ผลการประเมินความสามารถของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรในการรองรับขยะมูลฝอย  ในอนาคต 
พบว่าในปีงบประมาณ 2570 จะมีปริมาณขยะเข้าโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ประมาณ 10 ตันต่อวัน ซึ่งจะ
เต็มขนาดรองรับของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรตามที่ได้ออกแบบไว้  

ผลการประเมินความคุ้มค่าด้านสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 5.93 tCO2e/ตัน-ขยะรวม และประเมินเป็นรายได้จากการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต 181 บาท/ตัน-ขยะ
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รวม  ส่วนความคุ้มค่าด้านสังคมนั้น การมีโรงจัดการขยะแบบครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยช่วยส่งผลดีด้าน
ภาพลักษณ์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน  
ค าส าคัญ: โรงจัดการขยะแบบครบวงจร ต้นทุนและผลตอบแทน เชื้อเพลิงขยะ 
 
Abstract  
 This research studied about Cost Effectiveness of Integrated Solid waste Sorting Plant, 
Suranaree University of Technology. The objectives of research were 1) analyze cost and benefit of 
Integrated Solid waste Sorting Plant 2)  assess the ability of Integrated Solid waste Sorting Plant 
in the future 3) assess cost effectiveness and 4) analyze sensibility of Integrated Solid waste Sorting 
Plant in case, cost and return are unusual or unstable.  We needs to consider several things 
include :  the quantity of solid waste generation, waste possessing and benefit of Integrated 
Solid waste Sorting Plant. The period of studies was occurred during 2013, December to 2016, 
July (32 months)  according to bring the data to analyze cost- benefit, sensibility and cost 
effectiveness of environment and society. 
 The result indicates that investment in Integrated Solid waste Sorting Plant project is 
worth investment.  The result from cost- benefit analysis has Net Present Value (NPV) about 
2,555,585 TH baht, Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) is 0.92, Internal Rate of Return (IRR) is around 
15.47% and Payback period (PB) is around 13.79 years.  
 The result of sensibility analysis in case of unusual benefit indicates that if we pay 
more cost about 10% and decrease benefit about 8% and 10% an investment won’t be worth 
investment; on the other hand, if we change the plan by increasing income from eliminating 
solid waste for outside during the solid waste in university is less than capacity of plant, it will 
be worth investment. 
 The result of ability of Integrated Solid waste Sorting Plant assessment in the future shows 
that, in 2027 Annual will have solid waste to full capacity of plant about 10 tons per day. 
 The result of value environment assessment indicates that it can reduce greenhouse 
gas emission about 5. 93 tCO2e per total of solid waste.  Moreover, Income assessment from 
selling carbon credit is about 181. 23 TH baht per total of solid waste.  The result of value 
society assessment, Integrated Solid waste Sorting Plant, Suranaree University of Technology 
can present an environmentally responsible public image.  Furthermore, it can use for 
education and dissemination knowledge to the community.  
Keywords: Integrated Solid waste Sorting Plant; cost and benefit; refuse derived fuel (RDF) 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Feasibility Study of Establishing Institute of Public Health in Suranaree University of 
Technology  

 
ประพัฒน์  เป็นตามวา*1 ชลาลัย หาญเจนลักษณ์1 ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา1 เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์1  และคณะ 

ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
Prapat  Pentamwa*1 Chalalai Hanchenlaksh1 Chaunjit Chanchitpricha1 Chalermsiri Teppitak1 et al. 

Institute of Public Health, Suranaree University of Technology 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและการวางโครงสร้างในการจัดตั้งส านักวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ (2) การวิเคราะห์ความต้องการสาขาวิชาใหม่ที่จะบรรจุไว้ในส านักวิชาส าหรับการเปิดรับ
นักศึกษาในอนาคต และ (3) เพ่ือก าหนดทางเลือกและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งส านักวิชา ส าหรับการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันนั้น มีวิธีการด าเนินการศึกษาตามการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่มย่อยจากกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่มี
บทบาทเก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 24 คน โดยการใช้หลักการของ PESTEL และ SWOT 
Analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญได้แก่ นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกรอบงาน
กลุ่มสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และแนวปฏิบัติตามมา ตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส าหรับการวิเคราะห์ความต้องการสาขาวิชาใหม่ใน
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการจ านวน 265 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 430 คน 
ผลการศึกษาพบว่า สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและสาขาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหารเป็นสาขาวิชาใหม่
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็นอันดับที่ 1 และล าดับที่ 2 ตามล าดับ ดังนั้น ข้อค้นพบจากการศึกษานี้สรุปได้ว่า
ทางเลือกและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ควรเริ่มจากการเพ่ิมสาขาวิชาโภชน 
วิทยาและการก าหนดอาหารเป็นล าดับแรก และส าหรับสาขาวิชาใหม่ในอนาคตควรเปิดสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพและสาธารณสุขซึ่งเป็นทางเลือกที่สองในการตอบสนองต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขใน
ยุคดิจิทัล โดยการแบ่งส่วนงานในส านักวิชาใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
ค าส าคัญ: การศึกษาความเป็นไปได้, การจัดตั้งส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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Abstract 
This study aims at 1) analyzing current status of key elements in establishing the 

Institute of Public Health (PH) at Suranaree University of Technology; as well as 2) investigating 
choices of majors to be added as new school(s), primarily at undergraduate level, as part of 
the new institute operation; prior to 3) identifying options and feasibility for the establishment 
of PH institute. In terms of investigating key elements influencing PH institute development 
trends at present, research methodology relies mainly on qualitative approach. Data collection 
was conducted through interviews as well as focus group with 24 key informants; i.e. school 
faculties, executives, administration support staff and scientists; selected based on purposive 
sampling.  PESTEL analysis was applied as a tool analyzing external factors influencing the 
institute development trends prior to SWOT analysis. The findings from PESTEL analysis suggest 
that external key elements should be taken into account in planning for institute of public 
health establishment include national education policy, public health & environmental policy, 
national urgent policy, as well as regulations and norms as provided by the Ministry of 
Education, along with professional legal regulations. Questionnaire surveys and interviews were 
applied for data collection. Questionnaires were responded by 265 enterprises and 430 high 
school students suggest that community public health and nutrition & dietetics are ranked as 
the first and the second major which should be added. This results study can be concluded 
that feasibility of PH institute establishment can be aligned with options that major of nutrition 
& dietetics shall be added as a new school for the new PH institute, as it is part of PH higher 
education standard.  In longer term, school of health information technology and public 
health should be added as part of institute of public health based on SUT regulations and 
organization structure. 

 
Keywords: Feasibility Study, Institute of Public Health Establishment, Suranaree University of 
Technology 
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ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดระหว่างคณาจารย์และบรรณารักษ์ 
ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

Cooperation to promote the use of libraries between instructor and librarian in the 
management of general education disciplines in the case study of Surindra Rajabhat 

University  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย1, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ 

Assistant Professor Sangwan Tukpimai 1,Assistant Professor Dr.Santhana Kulrat2  
Facultyof Humanities and Social sciencesSurindra Rajabhat University  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง  ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุดระหว่างคณาจารย์และบรรณารักษ์ในการจัด
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาความร่วมมือในการส่งเสริมใช้ห้องสมุดระหว่างคณาจารย์และบรรณารักษ์ในการจัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่
นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุม การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม การวิจัย 
เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 60 ชุด สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  ด้วยเครื่องมือ คือ แนวทางการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ได้แก่ คณาจารย์ บรรณารักษ์ และนักศึกษา จ านวน 2 คน/คณะ 
จ านวนรวม 17 คน และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและบรรยายเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Description) จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยตรวจสอบ
แหล่งของข้อมูลสามด้าน ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล   
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดระหว่างคณาจารย์และบรรณารักษ์ในการจัดการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99, S.D. = 
0.92) เมื่อพิจารณาความร่วมในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดระหว่างคณาจารย์และบรรณารักษ์ในการจัด

การศึกษาทั่วไปรายด้านระดับสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบริการสารสนเทศ ( = 4.03, S.D. = 0.76) 
  2) สภาพปัญหาการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.61, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาการส่งเสริมการใช้

X

X

X
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ห้องสมุดแก่นักศึกษาอยู่ในระดับต่ าสุด คือ มีหนังสือพิมพ์ไม่เพียงพอกับความต้องการ ( =2.90, S.D. = 
0.83) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: ความร่วมมือ, ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
Abstract  

Research on cooperation to promote the use of libraries between faculty and librarian 
in the management of general education:  A case study of Surindra Rajabhat University there 
are two purposes; 1 )  to study cooperation in promoting the library between faculty and 
librarian in the management of general education disciplines: A case study of Surindra Rajabhat 
University 2) to study the problem of library promotion in the case study of Surindra Rajabhat 
University by using a combination of quantitative research and qualitative research. Gathering 
information from the interview, observation, meeting, group chat, and query quantitative 
research collects data with questionnaires.  The total amount of 60  statistical data analysis 
series used is the average percentage value the standard deviation.  For qualitative research 
method collect the information by interviews  collection tool is a guideline for interviews.  
The main information providers include instructor, librarian, and students a total of 1 7 
students/ faculty, and use a qualitative analysis method and qualitative lectures, and then 
verify the accuracy of the third-party data by reviewing the source of the three areas:  time 
source, location, and human resources.  The findings showed that 

1)  The cooperation in promoting the library between faculty and librarian in the 
management of general education disciplines:  A case study of Surindra Rajabhat University 

Overall (  = 3.99, S.D.  = 0.92) , when considering the participation in the use of the library 
between faculty and librarian in general education management, the highest level is the 

information service ( = 4.03, S.D. = 0.76). 
2) The problem of promoting library use to students: A case study of Surindra Rajabhat 

University overall ( = 3.61, S.D. = 0.83), when considering a list of problems promoting the 

library to students at the lowest level, there is insufficient newspaper with the need ( = 2.90, 
S.D. = 0.83). 
 
Keywords: Collaboration, Library-Promoting, General education  
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การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนการวิจัย 
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Quality Assessment of the Research Support of the Center for Library Resources and 
Educational Media, Suranaree University of Technology 

 

นางดวงใจ กาญจนศิลป์ และนางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

บทคัดย่อ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยให้ความช่วยเหลือ

นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นห้องสมุดแห่งเดียวของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพการบริการสารสนเทศเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย การวิจัยนี้ ได้น าแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการของ 
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการบริการที่
คาดหวังกับระดับการบริการที่ได้รับรู้จริงในการตรวจสอบคุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารฯ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาพิจารณาหาวิธีการลดช่องว่างที่ เกิดขึ้นให้แคบที่สุด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือ
ประเมินคุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารฯ จากความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการสารสนเทศ ด้านผู้
ให้บริการ และด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 333 คน แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนและสมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ได้มีจ านวน 
320 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.09 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent T-test ผลจากการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย ทั้ง 4 ด้านติดลบ ซึ่งหมายถึง คุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของ
ศูนย์บรรณสารฯ ยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของนักวิจัยได้ โดยค่าเฉลี่ยช่องว่างที่กว้างที่สุดที่นักวิจัยมี
ความไม่พึงพอใจ ได้แก่ การจัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-0.89) การบริการให้ค าแนะน าการ
เลือกวารสารส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย (-0.76) และบริการให้ค าแนะน าการใช้งานและสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (-0.74) ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ จ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เมื่อพิจารณาความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย ทั้ง 4 ด้านมีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00 นั่น
หมายความว่า นักวิจัยมีความคาดหวังในการสนับสนุนการวิจัยมากกว่าการรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารฯ ยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของ
นักวิจัยได้ ดังนั้น ศูนย์บรรณสารฯ ควรพิจารณาวางแผนกลยุทธ์การสนับสนุนการวิจัยให้ตอบสนองสิ่งที่นักวิจัย
คาดหวังให้ได้เร็วที่สุด รวมถึงการพัฒนา สนับสนุนศักยภาพผู้ให้บริการโดยเฉพาะบรรณารักษ์เกี่ยวกับการเขียน
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รายการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การแนะน าอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม การรวบรวม
รายชื่อวารสารพร้อม Impact factor ประกอบการตัดสินใจตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
ค าส าคัญ: การประเมินคุณภาพ การสนับสนุนการวิจัย ความคาดหวัง  การรับรู้   
 

Abstract 
A University libraries have an important role in supporting university research by 

assisting researchers to produce high quality research outputs.  The Center for Library 
Resources and Educational Media ( CLREM)  is the only library of Suranaree University of 
Technology (SUT)  with one of the goal to improve the quality of information services for 
university research.  This research introduced the concept of improving the service quality of 
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) by comparing the differences between the expected 
service levels and the level of service realized to obtain information to reduce the gap.  This 
research is a survey research to assess research support quality of CLREM, SUT based on the 
expectation and perception in (1) information resources management, (2) information services, 
(3)  staff services and (4)  facility for research.  Questionnaires were used as a tool for data 
gathering from 333 researchers including instructors, graduate and undergraduate students and 
supporting staff. A total of 320 questionnaires (96.09 %) were completed and able to use for 
analysis. The data was analyzed for statistical significance using social science analysis software 
and dependent T- test.  The results of the research showed that the average gap between 
expectations and perceptions were all negative meaning that the quality of research support 
of CLREM did not meet the expectations.  CLREM, SUT needs to improve its services in many 
areas including providing printers, have adequate number of scanners (-0.89), provides service 
on the selection of journals for publication (-0.76) and services to provide advice on the uses 
of electronic databases ( -0. 74) .  The expectations and perceptions of the researchers were 
statistically significant at 0. 00, which means the researcher had the expectation more than 
perceived in all aspects or in other words, research support of CLREM does not meet the 
expectations of researchers.  Therefore, CLREM should consider new research support 
strategies to respond to what researchers expect as quickly as possible.  Development 
supporting service providers, especially librarians on writing reference lists and bibliographies, 
training on how to use bibliographic program, compiling a list of journals with impact factor 
for publication and dissemination of academic works are also the demand of researchers. 
Keyword: Assessment Quality, Expectation, Perception, Research Support 
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ความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การก าหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

The Needs and Feedbacks of Stakeholders to Determine Expected Learning Outcomes 
Bachelor of Management (Revised Curriculum Academic Year 2020) 

Suranaree University of Technology 
 

วรรณภา น่าบูรณะ; ขวัญกมล ดอนขวา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

Wannapa Naburana; Kwunkamol Donkwa 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการบัณฑิต พ.ศ.2563 2) เพ่ือก าหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตร
การจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย นักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และสถานประกอบการ อีกทั้งตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นผลส ารวจจากส่วน
แผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เพ่ือใช้ศึกษา
ความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การก าหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในการ
สังเคราะห์ข้อมูล   

ผลการวิจัยพบว่า 
 1) นักศึกษา มีความต้องการให้หน่วยกิตรายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือกพ้ืนฐานมีความเหมาะสม และมี
ระบบช่วยในการจัดกระบวนวิชาที่นักศึกษาต้องเรียน อาจารย์ผู้สอน มีความต้องการให้มีแผนการบริหาร
หลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน และต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาต่างประเทศ การคิดวิ เคราะห์ 
การค านวณ ตลอดจนความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ศิษย์เก่ามีความต้องการให้การปรับปรุงหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน และสถานประกอบการ มีความต้องการให้พัฒนาทักษะ
ผู้เรียนด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ความเป็นผู้น าและความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจ านวน 15 ข้อถูกก าหนดขึ้นตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งในมุมของ Generic และ Specific outcomes ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาทั้ง 5 ด้านของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง, หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
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Abstract 
The aims of this research were 1)  to study the needs and feedbacks of stakeholders 

for revising the curriculum of management program and 2)  to determine expected learning 
outcomes in management program ( revised Curriculum Academic Year 2020) .  The research 
sampling consists of students, lecturers, alumni and enterprises.  In addition, the survey for 
employers’  satisfaction that conducted by the center for cooperative education and career 
development Suranaree University of Technology were included. Purposive sampling method 
was used. Data was collected by using open-ended and close-ended questionnaire.       

The study found that 
1) Students needed the appropriate number of major elective courses and the system 

to organize their subjects when studying this program.  Lecturers needed an accurate course 
management plan both short term and long term and desired the students to obtain the skills 
such as foreign language, critical thinking, calculating as well as technological capabilities. 
Alumni have the desire that the curriculum improvement is consistent with economic, social 
and labor conditions. Enterprises needed the graduates to have foreign language and cultural 
skills, leadership and creativity skills and the ability to make decision and solve problems.  

2) The fifteenth expected learning outcomes were determined according to the needs 
and feedbacks of stakeholders in terms of generic and specific outcomes.  These expected 
learning outcomes were in accordance with the five higher education standards of the Higher 
Education Commission. 
 
Keywords: Expected learning outcomes, management program 
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

The study of participation in student affair activity 
Suranaree University of Technology in 2013 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพกิจกรรมนักศึกษา
ที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) เพ่ือศึกษาปัญหา
การมีส่วนร่วมและความเพียงพอของกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3) เพื่อศึกษาประโยชน์ที่
ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 1-4 ปี การศึกษา 2556 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดเพ่ือหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ความ
ต้องการการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ประโยชน์ในระดับปานกลาง กิจกรรมชมรมนักศึกษาตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจ และชมรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดิคือชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
และชมรมแบดมินตัน 2) กิจกรรมชมรมนักศึกษามีความเพียงพอกับความต้องการในการท ากิจกรรมนักศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เวลาเรียนเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้
นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จาก 
FACEBOOK นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด 3) การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษาอยู่ในระดับมาก4) การบริการ ของงานกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 5) ปัญหา
ส าคัญที่ท าให้นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5.1) ความเหนื่อยล้าจากการเรียน  5.2) สถานที่ท ากิจกรรมไม่
เอ้ืออ านวย5.3) กิจกรรมไม่น่าสนใจ 5.4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมมาก 
 
ค าส าคัญ :  ความต้องการ, กิจกรรม, การมีส่วนร่วม 
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Abstract  
 The study of participation in student affair activity, Suranaree University of Technology 
in 2013, these objective were 1) to study of need and attention activity of SUT student 2) to 
study of participation and sufficient of student affair activity 3) to study advantage of student 
participation.  The populations were 400 undergrad students year 1st- 4th.  The data were 
analyzed by descriptive statistics.  The result were 1)  The need of participate activity of 
students were medium level. Environment Conservation club and Badminton club were high 
level of experience for student.  2)  The need and attention of activity were sufficient for 
student.  Almost problems were not having enough time.  3)  The advantages of activity were 
high level.  4)  The satisfaction of students for student affair unit was high level.  5)  Major 
problem that students do not attend. 5.1) The tired from studying. 5.2) Where the activity is 
not permitting. 5.3) Activities are not interesting. 5.4) Activity implementation overhead. 
 
Keywords : need, activity, participation 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าอบรมโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชาชีววิทยา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Satisfaction of Students towards the Graduate Education Development Project 
Desirable in School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology 
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บทคัดย่อ 
การฝึกอบรมระยะสั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้พัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้เรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ทัศนคติ ความเชี่ยวชาญ และความช านาญในการจัดหลักสูตร การวิจัยครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าอบรมโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จ านวน 39 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการเข้าอบรมโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จากผลการวิจัยพบว่า 
1) นักศึกษามีความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และด้านกิจกรรมเนื้อหาทาง
วิชาการภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 2) นักศึกษาที่แตกต่างทางเพศ พบว่า มีความพึงพอใจที่จะเข้าร่วมอบรม
โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่าง 3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจและเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับบัณฑิตศึกษา จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม
ระหว่างฝึกอบรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง  

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
Abstract 
 Short-term training is another great way to develop the potential of today’s learner. Because 
the trainees have the knowledge, attitude, expertise and expertise for the purpose of the course. 
The objectives of this research was to compare the satisfaction of the participants in the 
development of desirable graduates in Biology School.  The sample for the study was 39 current 
students who was learning at biology school, Institute of Science, Suranaree University of Technology 
by questionnaire survey as a tool to collect statistics for the data analysis. Mean of the satisfaction, 
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standard deviation (S.D)  were analyzed by one-way ANOVA.  The results of the research were as 
follow.  1)  The students are most satisfied with the topic of training, training activities and training 
content. 2) There are no significant differences in satisfaction of differ sex students with the training 
program. 3) To compare interests to training found that, undergraduate students are more interested 
in training than graduate students.  The experiment concluded that; good public relations, content 
and activities during the training greatly influenced students. 
 
Keywords: Satisfaction, Suranaree University of Technology 
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การวิเคราะห์ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากฐานข้อมูลสากล  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Analysis of International Journal Publications from International Database 
Institute of Science, Suranaree University of Technology 

 

สิรินดา บุญภูมิ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Sirinda Boonphum 
Institute of Science, Suranaree University of Technology 

 

บทคัดย่อ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเป้าประสงค์ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับให้เป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีนักวิจัยที่มี  
ขีดความสามารถสูง และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ (1) เพ่ือวิเคราะห์ดัชนีในการ
ประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (h-index) (2) เพ่ือวิเคราะห์จ านวนครั้งในการอ้างอิงผลงานวิชาการ 
(Citation) และ (3) เพ่ือวิเคราะห์จ านวน Citation ต่อจ านวนผลงานวิชาการ (Publication) วิธีด าเนินการ
วิจัยคือ รวบรวมค่า h-index, Publication และ Citation ของคณาจารย์ทั้งหมดในส านักวิชาวิทยาศาสตร์ที่
อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus (รวบรวมข้อมูลถึง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel สรุปได้ดังนี้  (1) คณาจารย์ที่มีค่า h- index สูงสุดในส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ และสูงสุดในสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ สาขาวิชาเคมี ได้แก่ Prof. 
Dr.James R.Ketudat-Cairns, สาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา , สาขาวิชา 
ปรีคลินิก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ Prof. Dr.Sergey 
Meleshko, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี และสาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต ทศานนท์ (2) จ านวน Citation สูงสุดในส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ และสูงสุดในสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ สาขาวิชาเคมี ได้แก่  
อาจารย์ ดร.อัญญานี ค าแก้ว ,  สาขาวิชาปรีคลินิก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง ,  
สาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ Prof. Dr.Sergey 
Meleshko, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี และสาขาวิชา  
ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง (3) จ านวน Citation/Publication สูงสุดใน
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และสูงสุดในสาขาวิชาปรีคลินิก ได้แก่ อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ได้แก่ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ , สาขาวิชาเคมี ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัญญานี ค าแก้ว , สาขาวิชาชีววิทยา 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ลลิดา  
โรจนธรรมณี , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช และสาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง จากผลการวิจัยดังกล่าว ฐานข้อมูลสากล 
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Scopus สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติของคณาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องจาก
เป็นฐานข้อมูลที่มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และใน
อนาคตสามารถใช้ฐานข้อมูลสากล Scopus ในการวิเคราะห์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้อีกหลากหลายมิติ 
 

ค าส าคัญ: ฐานข้อมูลสากล, ดัชนีในการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร , จ านวนครั้งในการอ้างอิงผลงาน
วิชาการ, ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Abstract  

Suranaree University of Technology is recognized as a research university, nationally 
and internationally, which is also strengths of the Institute of Science with highly capable 
researchers and high quality research results.  The purposes of this research were to analyze 
1) h- index 2) citation 3) citation per publication. The method of research includes collecting 
the h-index, the number of publication, and the number of citation of all Institute of Science 
from Scopus International Database (Information as of May 9, 2019). Data analysis was carried 
out by using Microsoft Excel software.  The results can be summarized as follows.  (1)  The 
highest h- index in Institute of Science and the highest in School of Physics is Prof.  Dr. Santi 
Maensiri, School of Chemistry is Prof. Dr. James R. Ketudat- Cairns, School of Biology is 
Prof. Dr. Yupaporn Chaiseha, School of Preclinic is Asst. Prof. Dr. Sureelak Rodtong, School of 
Mathematics is Prof. Dr. Sergey Meleshko, School of Sports Science is Dr. Lalida 
Rojanathammanee and School of Geoinformatics is Assoc. Prof. Dr. Songkot Tasanon (2)  The 
highest citation in Institute of Science and in School of Physics is Prof.Dr.Santi Maensiri, School 
of Chemistry is Dr.  Anyanee Kamkaew, School of Preclinic is Asst. Prof.  Dr. Sureelak Rodtong, 
School of Biology is Prof. Dr. Yupaporn Chaiseha, School of Mathematics is Prof.  Dr. Sergey 
Meleshko, School of Sports Science is Dr. Lalida Rojanathammanee and School of 
Geoinformatics is Assoc. Prof.  Dr. Suwit Ongsomwang (3)The highest Citation/Publication of  
Institute of Science and in School of Preclinic is Dr. Mantana Jamklang, School of Physics is 
Dr. Wiwat Nuansing, School of Chemistry is Dr. Anyanee Kamkaew, School of Biology is 
Assoc. Prof.  Dr. Nooduan Muangsan, School of Sports Science is Dr. Lalida Rojanathammanee, 
School of Mathematics is Asst. Prof.  Dr. Jesada Tanthanuch and School of Geoinformatics is 
Assoc.Prof.  Dr.Suwit Ongsomwang The obtained research results can be used as an indicator 
of a success in quality journal publications of Institute of Science, Suranaree University of 
Technology. Scopus, which is international database containing research results in sciences, is 
clearly a reliable and internationally recognized database.  It is thus possible that Scopus 
International database can be employed to analyze the research results of faculty members 
in a variety of dimensions. 

 

Keywords:  Scopus, h-index, Citation, Publication  
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
Guidelines for Development of Management Educational Administrators 

the Vocational Education in Nakhon Ratchasima 
 

นายทรรศนันทน์  ถนัดค้า; สรรฤดี  ดีปู่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Thatsanan Thanadkha, Sanrudee  Deepu, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร และ 3) หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ ผู้อ านวยสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 70 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ 
Morgan เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์                    
แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test Independent) ผลการวิจัย พบว่า  

1.  การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีระดับ
ปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่าย ทุกฝ่ายมีระดับปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ฝ่ายที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

2.  ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกัน มีการบริหารงาน โดยรวมและรายฝ่าย ไม่แตกต่างกัน  
3.  ส าหรับแนวทางพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา ควรให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนกลยุทธ์และสื่อสารท าความเข้าใจเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้ วัด
และเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองและเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ด้านบริหารจัดการควรก าหนดวิธีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม และด้านปฏิบัติบุคลากรทุกระดับควรสนใจ ติดตามการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงาน, อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
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Abstract 
          This research aimed to study, educators related to working condition of management 
education of industrial community education under administrators the vocational education 
and compare the opinions in Nakhon Ratchasima affiliated which classified by education level 
and work experience. The samples were 70 people. Determine the sample size by using tables 
krejcie and morgan, and all of them were selected by proportional random sampling.  The 
instrument used for data collection in the study was a questionnaire which had Index of Item-
objective the reliability of the question naire was 0. 98.  The statistical data analysis involved 
arithmetic mean, standard deviation, t- test for dependent samples.  Results of the research 
showed that:  
 1. Management educational administrators the vocational education in Nakhon 
Ratchasima affiliated was at a high level and when considering in each department, every 
department performed at a high level, and the department that had the highest performance 
was the development of student affairs. 
 2. Executives with different experiences Have management overall and individual not 
different. 
 3. Guidelines for development of management educational administrators the 
vocational education in Nakhon Ratchasima should focus on creating a strategic plan and 
communicating, understanding about the transfer of indicators and goals so that personnel 
know their own responsibilities and incentives to accomplish the task according to the 
objectives of the organization management should determine how to allocate personnel to 
be suitable for the operation and encourage teamwork and in practice, personnel at all levels 
should be interested Follow the development of work and develop knowledge ability and 
skills continuously. 
 
Keyword: Management Educational Administrators, Vocational Education in Nakhon 
Ratchasima 
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ระบบคลังข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง 
Data warehousing system 

 
นางสาวเสาวลักษณ์ เติมสุข*  พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร 

สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(MIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Saowalak Termsuk*    Phichayasini Kitwatthanathawon 

SUT-MIS Database Unit (SUT-MIS) Suranaree University of Technology 
 

บทคัดย่อ 
 สืบเนื่องจากสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบคลังข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ประกอบด้วยโมดูล การรับข้อมูลการสั่งซื้อวัสดุ , เบิกจ่ายวัสดุ, จัดการรายการ
วัสดุที่รายการเดียวกันแต่ราคาต่างกัน โดยระบบดังกล่าวสามารถช่วยผู้ใช้งานในการดูข้อมูลวัสดุคงเหลือใน
คลังแล้ววิเคราะห์การสั่งซื้อวัสดุ ข้อมูลการเบิกจ่ายจ านวนวัสดุ ราคา อาคารที่น าไปใช้ แบ่งเป็นรายเดือน 
ปัจจุบันให้บริการกับส่วนอาคาร รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการท าระบบสามารถส่งต่อข้อมูลเพื่อให้ ระบบต้นทุน
ต่อหน่วย สามารถน าข้อมูลไปใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้การสังเกตและ
สัมภาษณ์เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความเพ่ือสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัยจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมคลังข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ว่า มีความ
พึงพอใจในการใช้งาน  
ค าส าคัญ: คลังข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง, เบิกจ่ายวัสดุ, ยอดคงเหลือ 
 
Abstract 

Due to the promotion and development of management information system (MIS), the 
company has developed a data warehouse system. Consists of modules receiving material 
order information, disburse material, manage material items at the same item but different 
prices. The system can help users to view the remaining material information in the inventory 
and analyze the ordering of materials. Disbursement information, amount of material, price of 
building used divided into monthly. Currently serving with the building section including 
information obtained from making the system able to forward information to the unit cost 
system data can be used for cost per unit data analysis. This research uses observation and 
interview as the main method for collecting data. And analyze data by interpretation to create 
an inductive conclusion from the staff of the data warehouse program at Suranaree University 
of Technology that they are satisfied with their use. 
Keywords: Data warehouse, Disburse material, Material balance 
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ระบบสาธารณูปโภค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Public Utility System of Suranaree University of Technology 

 
ปรียาภรณ์ สมยา*  พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร 

สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(MIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Preeyaporn Somya*  Phichayasini Kitwatthanathawon 

SUT-MIS Database Unit (SUT-MIS) Suranaree University of Technology 
 
บทคัดย่อ 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดท าโครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย(Unit Cost) เพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย จากเดิมทางมหาวิทยาลัยได้มี
การจัดเก็บข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปแบบของ Excel File ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะน าข้อมูลส่ง
ต่อไปยังระบบการท างานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งข้อมูลให้ผู้บริหารตรวจสอบนั้นอาจท าให้ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน จึงได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในส่วนของข้อมูลน้ าประปา เพ่ือให้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง อ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและผู้บริหาร รวมทั้งมีความทันสมัยมากขึ้น  ดังนั้น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีการเคลื่อนไหวทางข้อมูลได้ดีที่สุด เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหาร 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย(Unit Cost), อ านวยความสะดวก, ตอบสนองความต้องการ 
 
Abstract 
 Due to Suranaree University of Technology to make the Unit Cost analysis project in 
decision making in analyzing and the problem of university expenses, from original the 
university has collected data and analyze data form Excel File which is difficult to send 
information to other related work systems, including information sent to the executive for 
check, that maybe make the information not current therefore utility system development in 
section of tap water data to ensure continuity of information facilities to users and executives 
including being more modern therefore, utility system development therefore, it is important 
to make the information current and with the best possible information movement to respond 
need of executives. 
 
Keywords: Unit Cost Analysis, facilities, response the needs. 
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การพัฒนาระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Development of student dormitory system, Suranaree University of Technology 

 
อาจารย์ ดร. พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร; นายณัฐวิชช์ เจียรสุวรรณ* 

  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Dr. Phichayasini kitwatthanathawon; Mr. Nuttaiwith Jiansuwan* 

SUT-MIS Database Unit (SUT-MIS) Suranaree University of Technology 
 
บทคัดย่อ 

ด้วยงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร จัดการหอพักนักศึกษาสู่ความเป็นอัจฉริยะขึ้นมา เนื่องด้วยเกิดปัญหาในการท างาน
มาเป็นระยะเวลานาน เช่น การค านวณค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษาต้องค านวณด้วยมือ เนื่องจากข้อมูลที่ต้อง
น ามาใช้งานนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกันและไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ท าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลและ
เสียเวลาในการท างาน และที่ผ่านมานักศึกษาไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลค่าน้ า ค่าไฟฟ้า รายเดือนได้ ต้อง
รอส่งเป็นรายภาคครั้งเดียว ดังนั้นทางผู้จัดท าจึงได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะท างานหอพักนักศึกษา
เพ่ือจัดท าระบบหอพักนักศึกษาขึ้นเพ่ือยกระดับการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างาน และสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างแม่นย าและลดขั้นตอนใน
การท างาน นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลหอพักออนไลน์ได้ รวมถึงการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ต่อไป 
ค าส าคัญ: ระบบหอพักนักศึกษา 
 
Abstract  

With student service and dormitory development of student affairs create the project 
to develop an information system for administration manage student dormitories to become 
more intelligent. Due to the existing problems, such as manually calculating expenses, this is 
because the data is not connected together and cannot process data. Causing data errors and 
wasting time in work and in the past, students were unable to check the monthly water bills 
and electricity bills, had to wait send for a single semester.  Therefore, the organizers have 
collected and analyzed data from the student dormitory working group to create a student 
dormitory system in order to upgrade the work to meet the standards of the university. Apply 
digital technology to work Can process data accurately and reduce the work process, Students 
can access online dormitory information. Including the use of information that has been used. 
Keywords: dormitory system 
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ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
SUT Curriculum online 
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บทคัดย่อ 

 เนื่องจากฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยคณะท างานบริหารหลักสูตร มีนโยบายให้จัดท า
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Curriculum Online) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จาก
ระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติหลักสูตรว่าเห็นสมควรเปิดสอนหรือไม่ เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ที่มีคุณภาพและไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร รวมถึงยังขาดข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลอาจารย์
พิเศษ ข้อมูลงานวิจัยอาจารย์ย้อนหลัง การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกลงในระบบสารสนเทศ จึงยากต่อการน ามาใช้และวิเคราะห์ ทางผู้จัดท าจึงได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและความต้องการจากคณะท างานบริหารหลักสูตร รวมถึงออกแบบโครงสร้างและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย  

ดังนั้น ทางผู้จัดท าจึงได้จัดท าระบบขึ้นเพ่ือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการบันทึกข้อมูลหลักสูตร รวมถึงท าให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นย าและสามารถน าไปวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป  
 
ค าส าคัญ: หลักสูตร ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร 
 
Abstract 

Due to Academic Affairs and Internationalization by the curriculum management team 
has a policy to create a curriculum database system (SUT Curriculum Online)  to use the 
information received from the database system to manage the curriculum and be able to use 
the information for the purpose of examining the course qualification whether it deems 
appropriate to open or not because the university does not have a quality curriculum database 
system and cannot be utilized as expected Including no important information such as special 
teacher information, Past teacher research information, Examination of the qualifications of 
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the teacher responsible for the curriculum etc.  This information is not recorded in the 
information system therefore difficult to use and analyze The organizer therefore collects 
information and needs from the curriculum management team. Including designing structures 
and developing database systems to be used as a tool to collect information from all 
curriculum within the university. 

Therefore, the organizers have created a system to support personnel within the 
university to be convenient and quick in recording curriculum information.  Including making 
the information that is accurate and able to be analyzed and utilized for further curriculum 
management. 

 
Key words: Curriculum, Curriculum database system 
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การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power-BI ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
An Adaptation of Microsoft Power-BI program within the Suranaree University of 

Technology 

 
ชาญชัย ค าภา*  เสาวลักษณ์ เติมสุข 

สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Chanchai Kampa*    Saowalak   Termsuk 

SUT-MIS Database Unit (SUT-MIS) Suranaree University of Technology 
 
บทคัดย่อ  

เนื่องด้วยปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีข้อมูลสารสนเทศจ านวนมากเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์และรายงานผล ซึ่งปัจจุบันกระบวนการการวิเคราะห์และรายงานผลดังกล่าวเป็นระบบที่ใช้คนสรุปผล
และปรับปรุงข้อมูล จึงท าให้การวิเคราะห์และรายงานผลไม่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์  ดังนั้น สถาน
ส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศฯ จึงได้น าโปรแกรม Microsoft Power-BI มาประยุกต์ใช้ โดยผู้วิจัยและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ท าการสร้างกราฟรายงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศใน
รูปแบบ Dashboard โดยสร้างกราฟในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถปรับปรุงข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ใช้การสังเกตและสัมภาษณ์เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ
เพ่ือสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรม  Microsoft Power-BI ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ได้ว่า มีความพึงพอใจในการใช้งาน เนื่องจากสร้างกราฟรายงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าเสนอ
ในรูปแบบออนไลน์ได้ อีกท้ังสามารถอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดแบบอัติโนมัติ 
 
ค าส าคัญ: Microsoft Power-BI, Dashboard 
 
Abstract  

Due Suranaree University of Technology currently has a lot of information use for 
analyzing and reporting results at present, the process of analyzing and reporting such results 
is  manaul system. Therefore, analysis and reporting of results are not current and up to date. 
SUT- MIS Database Unit ( SUT- MIS)  has introduced Microsoft Power- BI program has  been 
applied.  The researcher and the concerned staff have created graphs of reports from various 
sources.   And present information in the form of a dashboard by creating graphs in various 
formats and can automatically update data.  This research uses observation and interview as 
the main method for collecting data. And analyze data by interpretation to create an inductive 
conclusion from   user of Microsoft Power-BI program at Suranaree University of Technology, 
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can be satisfied with the user because  can create a report graph quickly ,presented in an 
online format and update information to be up to date automatically. 
 
Keywords: Microsoft Power-BI, Dashboard 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2) ความต้องการใช้บริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) ปัญหาการใช้บริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 จ านวน 108 
คน  โดยเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม (Random Sampling) จ านวน 52 คน โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 แต่ด้วยผู้วิจัยเกรงว่าการรวบรวมข้อมูลอาจได้รับกลับมาไม่ได้ตามจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 52 คนที่ต้องการ ผู้วิจัยจึงได้แจกแบบสอบถามทั้งหมด 108 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนมาและ
เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ จ านวน 66 ชุด คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของ
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์หา
ค่าสถิติทางสังคมศาสตร์ 

ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.12) สังกัดส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ร้อยละ 
36.36) ศึกษาระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 57.57) และพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 86.36)  
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ พบว่านักศึกษา
ต่างชาติใช้บริการห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าอ่านหนังสือต ารา (ร้อยละ 98.48) ผู้แนะน าให้มาใช้ห้องสมุดคือ ตัวเอง 
(ร้อยละ 65.15) ความถี่ในการใช้บริการสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง (ร้อยละ 43.94) ช่วงเวลาของวันที่มาใช้บริการ
ห้องสมุด ส่วนใหญ่มาใช้ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และ 12.01-16.00 น. (ร้อยละ 51.52) เฉลี่ยมากกว่า 5 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 40.91) โดยใช้ SUTCat เป็นวิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (ร้อยละ 
62.12) บริการห้องสมุดที่เคยใช้ ส่วนใหญ่ใช้บริการยืม-คืนด้วยตนเอง (ร้อยละ 90.91) ส าหรับความต้องการ
ใช้บริการ นักศึกษามีความต้องการในด้านทรัพยากรสารสนเทศเพียงด้านเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านบริการห้องสมุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการจัดกิจกรรม
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และนิทรรศการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านการประชาสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนปัญหาการใช ้บร ิการส ่วนใหญ่ม ีป ัญหาในระด ับปานกลาง  โดยม ีเพ ียงป ัญหาสื ่อ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสาร และสื ่อการศึกษาไม่มีภาษาอังกฤษก ากับ และไม่รู ้ว ิธีการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลที่มีปัญหาในระดับมาก ส าหรับข้อเสนอแนะที่ห้องสมุดควรน ามาพิจารณา
ปรับปรุงการให้บริการ ได้แก่ ควรจัดอบรมและให้ค าแนะน าเกี่ยวการบริการห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะ
สาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารผ่าน Social Network เป็น 2 ภาษา การเพ่ิมจุดรับ
คืนหนังสือด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และควรมีการตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน Wi-Fi และเพ่ิมจ านวน Printer  

 
ค าส าคัญ: ความต้องการ, พฤติกรรมการใช้, นักศึกษาต่างชาติ 
 
Abstract   

 The purposes of this research were to study (1) service utilization behaviors of foreign 
students at Suranaree University of Technology (SUT)  on services provided by the Center for 
Library Resources and Educational Media (CLREM) , (2)  needs of SUT foreign students for 
utilization of the CLREM services, and ( 3)  difficulties of service utilization at the CLREM 
encountered by SUT foreign students.  A questionnaire was applied as a research instrument 
for data collection from 52 foreign students studying at SUT in 2014 academic year.   These 
research subjects were chosen by Random Sampling from 108 foreign students at the 
university.   The confidence level was at 95% and deviation level was not higher than 5%. 
However, 108 questionnaires were distributed to make sure that at least 52 questionnaires 
were returned.  Finally, the 66 questionnaires, or 61. 11% , that were complete and could be 
used for data interpretation were analyzed by the Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) program. 

The analysis results of the research subjects’  general information revealed that the 
majority were male. They were under the Institute of Social Technology studying for a doctoral 
degree and residing on campus.  Regarding their utilization behaviors on the services provided 
by the CLREM, it was found that the research subjects utilized library services for textbook 
searches and reading.  They went to the library on their accord.  Their frequency of library 
service utilization was 2-3 times/week.   They mostly went to the library at 08.00-12.00 a.m. 
and 12.01-16.00 p.m.  and, in average, for more than five hours/week.   The SUTCat was the 
searching method applied to search for information resources.  The services provided by the 
library which they used the most often were the self-checkout and book return services.   As 
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for their needs for service utilization, it was shown that the research subjects expressed only 
one need, i.e.  the need for information resources, with the average total score at the “most 
level” .  For the services in other aspects, including library services, service- providing officers, 
activities and exhibitions, atmosphere and facilities, and public relations, their needs for these 
were expressed with the average total scores at the “much level” .   Most of the service 
utilization difficulties were raised only at the “average level” while two difficulties that were 
raised at the “much level” were difficulties in understanding PR media which have no English 
version and the fact that they do not know how to search for information resources from 
databases.  The suggestions for library services improvement included providing training for 
using the databases in specific fields of study and suggestions on library services in the English 
language, having public relations on social network in both Thai and English, providing more 
points for book return machines, improving the library officers’  English communication skills, 
checking computers, scanners and Wi- Fi system to make them ready for use, and providing 
more printers.       

 
Keywords: Need, Usage Behavior, Foreign Student 
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