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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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            งานวิจัยเรื่องการวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาในการใหบริการเครื่องมือ

วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานจํานวนเครื่องมือ จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ 

ประเภท งบประมาณ และคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร เพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสามารถบริการไดอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเปน

ประโยชนตอผูสนใจศึกษาคนควา 

 

 

          วันเพ็ญ ตรงตอกิจ 

                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก | ห น า  
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ในดาน

จํานวนเครื่องมือ จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ ประเภท งบประมาณและคาใชจายในการซอมบํารุงรักษา

เครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหสามารถบริการ

ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก แบบบันทึกขอมูล

การใชงานและแบบบันทึกการซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําป 2556 -  2558  ซ่ึงไดรวบรวมจาก

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ วิเคราะหขอมูลทางสถิติหา

คาเฉลี่ย คารอยละ พบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีศึกษามีจํานวนท้ังหมด 678 เครื่อง  เปนเครื่องมือท่ีมีราคา

ตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไปจํานวน 116 เครื่อง สาขาวิชาเคมีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรมากท่ีสุดจํานวน 40 

เครื่อง คิดเปนรอยละ 34.48 ของเครื่องมือท้ังหมด จํานวนการใหบริการเครื่องมือท้ังหมดจํานวน 9,547 ครั้ง 

ใชในการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษามากท่ีสุดจํานวน 5,310 ครั้ง  งบประมาณบํารุงรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตรจํานวน 403,849.90 บาท สาขาวิชาเคมีมีการใชงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร  มากท่ีสุด คือจํานวน 246,115.9 บาท คิดเปนรอยละ 60.94   ปญหาของการใหบริการ

เครื่องมือวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลางถึงมาก ปญหาท่ีมีระดับคะแนนมาก ระดับคะแนน 3.97 เปนเรื่อง

ความพรอมของการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร    

 

คําสําคัญ  :  ผูใชบริการ, เครื่องมือวิทยาศาสตร, การใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร, การบํารุงรักษา 
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     งานวิจัยฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือ วิเคราะหและพัฒนาการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและ

การอนุเคราะหจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดังนี้ 

     ขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิราพร  พงศอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม       

จิตตการุญ  ท่ีไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง   

     ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาท่ีและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ท่ีไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพ่ือใชในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

     ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ท่ีไดสนับสนุนทุนการวิจัย

ครั้งนี้    

     ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู  ตลอดจนสงเสริม

การศึกษา และใหกําลังใจเปนอยางดี  อีกท้ังขอขอบคุณพ่ีๆ นักวิทยาศาสตร ท่ีใหการสนับสนุนและชวยเหลือ

ดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามา

อางอิงในการทําวิจัย  จนกระท่ังงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   
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บทท่ี 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      มุงเนนการพัฒนาการ 

เรียนการสอนและการวิจัย โดยเปาหมายสูงสุดคือ ผลิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงในการเรียนการ

สอนในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตองมีการทําปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลอง วิเคราะห 

วิจัยทางวิทยาศาสตร  การทําปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ ตองมีเครื่องมือวิทยาศาสตรการสนับสนุนการเรียน

การสอน  นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมี    ภารกิจในการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห

ตัวอยางตามท่ีมีผูรองขอใชบริการ  การบริการชุมชน บริการวิชาการ เชน ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร  วัตถุดิบ  

โลหะ น้ํา  สารอินทรีย  สารอนินทรีย และสิ่งของอ่ืนๆ เพ่ือหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร  

วิเคราะหทดสอบทางกายภาพและเคมี ซ่ึงท้ังการเรียนการสอน การทําวิจัย และการใหบริการชุมชนตองใช

เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะหท้ังสิ้น  

เครื่องมือวิทยาศาสตร คือเครื่องมือท่ีออกแบบมาใชในงานเฉพาะทาง เปนสวนหนึ่งของอุปกรณท่ีอยู

ในหองปฏิบัติการ แตกตางจากอุปกรณพ้ืนฐาน คือมีความซับซอน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมากโดย

ใชประโยชนในการพิสูจนหลักการทางกายภาพ ความสัมพันธตางๆ  หรือเทคโนโลยี ดวยวิธีการวัด การเก็บ

ขอมูล การบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดขอมูลซํ้า การตรวจสอบยืนยันขอมูล โดยปกติแลวผลการ

วิเคราะหจะออกมาในรูปของตัวเลข ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงสวนมากจะมีราคาสูงจึงตองมีการใชงาน

ท่ีถูกตองและคุมคา รวมท้ังมีการดูแลรักษาท่ีถูกตองเพราะคาซอมบํารุงราคาสูงเชนกัน 

เครื่องมือวิทยาศาสตร ท่ีมีมาตรฐาน ตองไดรับการจัดการท่ีดี มีการใชงานและบํารุงรักษาอยางถูกตอง

โดยบุคลากรท่ีผานการฝกอบรม มีการจัดเก็บและเคลื่อนยายอยางถูกวิธี ไดรับการสอบเทียบจากหนวยงานท่ี

ไดรับการรับรอง ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดผลการวัดท่ีถูกตอง แมนยํา และสามารถสอบกลับได มี

ความเชื่อม่ันของผลการทดสอบ และมีการบํารุงรักษา คือ มีวิธีการระวัง ดูแล ปองกันเครื่องมือ ท้ังกอนและ

หลังการทํางานใหอยูในสภาพท่ีดีหรือทําการอยางใดอยางหนึ่งตามระยะเวลาการเสื่อมของเครื่องมือ เชน การ

เปลี่ยนอะไหลของเครื่องตามกําหนดเวลา เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องมือใหยาวนานข้ึน 

 การศึกษาในคณะวิทยาศาสตร จะตองมีการทําปฏิบัติการเพ่ือคนหาคําตอบ เชน วิเคราะหผลิตภัณฑ  

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร วัตถุดิบ น้ํา สารอินทรีย สารอนินทรีย และสิ่งของอ่ืนๆ เพ่ือหาองคประกอบหรือ

คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร ซ่ึงตองใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการทําปฏิบัติการท้ังสิ้น เครื่องมือวิทยาศาสตร

จะประจําอยู  2 อาคาร  คืออาคารศูนยวิทยาศาสตรและอาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงจะ

กระจายอยูในแตละสาขาจํานวน 5 สาขาวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และ
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วิทยาศาสตรสุขภาพ เครื่องมือสวนใหญจะเปนของศูนยวิทยาศาสตรซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีไดรับพรอมการกอต้ัง

ศูนยวิทยาศาสตรตั้งแตป พ.ศ. 2540  เครื่องมือจึงมีอายุการใชงานนานจึงเกาจําเปนตองใชงบประมาณในการ

บํารุงรักษาเพ่ือใหพรอมสําหรับการใชงาน  

 

จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรเก่ียวกับ จํานวน

เครื่องมือ จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ ประเภท และงบประมาณ คาใชจายในการซอมบํารุงรักษา

เครื่องมือ และไดศึกษาปญหาการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรดวย เพราะเครื่องมือมีอายุการใชงานท่ีนาน อีกท้ัง

ความตองการของนักศึกษาท่ีใชในการเรียนการสอนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เครื่องมือจึงตองเพียงพอตอการใชงาน ใน

การทําปฏิบัติการตองใชเวลานานอีกท้ังนักศึกษาทุกคนตองทําปญหาพิเศษเพ่ือใหจบการศึกษา จึงมีการใช

เครื่องมือวิทยาศาสตรกันทุกคน เม่ือเครื่องมือวิทยาศาสตรไมเพียงพอตอการใชงานจึงมีบอยครั้งท่ีตองมีการทํา

ปฏิบัติการนอกเวลาจนคํ่า การทําวิจัยครั้งนี้ จึงไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุง ซอมบํารุง 

รักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรและยังเปนขอมูลในการบริหารจัดการการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมี

ประสิทธิภาพ พรอมสําหรับการเรียนการสอน  การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย การบริการวิชาการของ

บุคคลภายนอกอีกดวย 

 

2. คําถามท่ีใชในการวิจัย 

  1. เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีราคามากกวา 200,000 บาท มีจํานวนเทาใด อะไรบาง 

2. จํานวนในการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร มีมากนอยอยางไร 

   3. ผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนใครบาง 

   4. ประเภทของการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร ใชสนับสนุนงานประเภทใดบาง 

   5. งบประมาณและคาใชจายในการซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรมีมากนอยเทาใด 

 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม เก่ียวกับ จํานวนเครื่องมือ จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ ประเภท และงบประมาณ 

คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร  

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

  4.1  ขอบเขตของเนื้อหา 
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 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลการเก่ียวกับ จํานวนเครื่องมือ จํานวนการใหบริการ 

ผูใชบริการ ประเภท และงบประมาณ คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําป 2556 – 2558  

4.2  ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ บันทึกขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา 

เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับการใหบริการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ซ่ึง

ผูรับบริการเปนบุคคลจากภายในคือ นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และภายนอกมหาวิทยาลัยคือมาจาก

หนวยงานของรัฐบาลและเอกชน  

4.3  ขอบเขตสถานท่ี 

สถานท่ีท่ีใชเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ สาขาวิชาท่ีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรใหบริการในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

5. ขอจํากัดของการวิจัย  

 เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนมาก ซ่ึงกระจายอยูแต

ละสาขาวิชาคือ ฟสิกส เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ ทําใหไมสามารถเก็บรวมรวมขอมูล

การใชบริการท้ังหมด ผูวิจัยจึงไดเลือกศึกษาวิเคราะหขอมูลการใหบริการและคาใชจายดูแลรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตรท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป 

 

6. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

ผูใชบริการ  หมายถึง  ผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 เครื่องมือวิทยาศาสตร  หมายถึง  เครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีราคา

ตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป 

 การใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร หมายถึง การใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ในการใชประโยชนดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการชุมชน ของบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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 การบํารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง วิธีการระวัง ดูแล ปองกันเครื่องมือ ท้ังกอนและหลังการ

ทํางานใหอยูในสภาพท่ีดีหรือทําการอยางใดอยางหนึ่งตามระยะเวลาการเสื่อมของเครื่องมือ 

 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบขอมูลเก่ียวกับ จํานวนเครื่องมือ จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ ประเภท และ

งบประมาณ คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ ซ่ึงเปนผลจากการวิเคราะหการใหบริการเครื่องมือ

วิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

2.  นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาดานการจัดหาครุภัณฑทางการศึกษาและการ 

บริหารจัดการซอมบํารุง  เพ่ือนําไปสูการวางแผนทางการศึกษา การกําหนดนโยบายดานหองปฏิบัติการ 

เครื่องมือ  และการจัดกระบวนการการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหได

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดศึกษาในป 2556-2558  ท้ังนี้เพ่ือแนวทางและ

เปนประโยชนทางการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 

ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการ 

2. ปจจัยท่ีสงผลตอการใหบริการและการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

3. สภาพการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 
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ในปจจุบันการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังในดานการเรียนการสอน การทําวิจัย 

และการบริการวิชาการ  ตองมีการทําปฏิบัติการเพ่ือใหไดผลการวิเคราะหท่ีถูกตอง แมนยํา จึงตองอาศัย

เครื่องมือวิทยาศาสตร ในการทําปฏิบัติการตางๆ เพ่ือใหผลการศึกษานั้นๆ มีประสิทธิภาพ 

1.1 ความหมายของเครื่องมือวิทยาศาสตร (Scientific Instrument)  

เครื่องมือวิทยาศาสตร มีความหมายรวมถึง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ หรือ สิ่งประดิษฐท่ี

ออกแบบมาใชในงานเฉพาะทาง โดยใชประโยชนในการพิสูจนหลักการทางกายภาพ ความสัมพันธตางๆ  หรือ

เทคโนโลยี ดวยวธิีการวัด การเก็บขอมูล การบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดขอมูลซํ้า การตรวจสอบยืนยัน

ขอมูล โดยปกติแลวผลการวิเคราะหจะออกมาในรูปของตัวเลข ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของตัวอยางท่ีไม

ทราบคา(unknown) ใชตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ แรง ฯลฯ โดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ท่ีอยูบนพ้ืนฐาน

วิธีการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 

เครื่องมือวิทยาศาสตร เปนสวนหนึ่งของอุปกรณท่ีอยูในหองปฏิบัติการ แตกตางจากอุปกรณพ้ืนฐาน 

คือมีความซับซอน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมาก ในปจจุบันเครื่องมือวิทยาศาสตรมีการพัฒนาการ

ควบคุมโดยใชคอมพิวเตอร เพ่ือใหใชงานงาย เพ่ิมฟงกชั่น ปรับเง่ือนไขสภาวะ ปรับพารามิเตอร ใชในการเก็บ

ขอมูล ปรับความละเอียดในการวัด ฯลฯ เครื่องมือวิทยาศาสตรสามารถเชื่อมตอเขากับระบบ LAN เพ่ือ

แลกเปลี่ยน เขาถึงฐานขอมูลการวิเคราะห (databases) เชน ฐานขอมูลสเปกตรัม (spectra libraries)  

อนุรักษ โชติดิลก (2547) กลาววา เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร เปนเครื่องมือท่ีมีการกําหนดหนวย

การวัดท่ีแนนอน ทําใหผลการวัดมีความแมนยําสูง และแนนอนคงท่ี โดยท่ัวไปผูวิจัยไมนิยมสรางเครื่องมือ

ประเภทนี้ข้ึนเอง เพราะมีกระบวนการสรางท่ีซับซอน และบางชนิดมีตนทุนสูง และตองหาคุณภาพจนกวาจะมี

ความคงท่ี  เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตรท่ีนํามาใชมีตั้งแตเครื่องมืองายๆ ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํามาใชใน       

การรวบรวมขอมูลไดดวยตนเอง ไปจนกระท่ังถึงเครื่องมือท่ีมีกลไกสลับซับซอนท่ีตองอาศัยผูเชี่ยวชาญใน   

การรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการ หมายถึงอุปกรณและเครื่องมือตางๆท่ีนักวิทยาศาสตรใช

ขณะทํางานในหองปฏิบัติการโดยปกติเครื่องมือในหองปฏิบัติการจะถูกใชสําหรับทําการทดลอง หรือใชการวัด

เพ่ือเก็บขอมูล เครื่องมือท่ีใหญและละเอียดกวาถูกเรียกวาเครื่องมือวิทยาศาสตร ท้ังเครื่องมือในหองปฏิบัติการ

และเครื่องมือวิทยาศาสตรนั้นถูกออกแบบและเผยแพรผานหลักการโอเพนซอรซฮารดแวรมากข้ึน 

 1.2  ประเภทของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

       1.2.1 ประเภทท่ัวไป เชน บีกเกอร หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง หลอดหยดสาร 

แทงแกวคนสาร ซ่ึงอุปกรณเหลานี้ผลิตข้ึนจากวัสดุท่ีเปนแกวเนื่องจากปองกันการทํา ปฏิกิริยากับสารเคมี 

นอกจากนี้ยังมี เครื่องชั่งแบบตางๆ กลองจุลทรรศน ตะเกียงแอลกอฮอลเปนตน ซ่ึงอุปกรณเหลานี้วิธีใชงาน 

ท่ีแตกตางกันออกไป ตามลักษณะของงาน 
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       1.2.1ประเภทเครื่องมือชาง เปนอุปกรณท่ีใชไดท้ังภายในหองปฏิบัติการ และภายนอก

หองปฏิบัติการเชนเวอรเนีย คีม และแปรง เปนตน 

       1.2.3 ประเภทสิ้นเปลือง และสารเคมี เปนอุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ีใชแลวหมดไปไมสามารถ

นากลับมาใชไดอีก เชน กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี 

1.3 เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีไดมาตรฐาน 

     เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีไดมาตรฐานจะเปนแนวทางในการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร

มาตรฐานอางอิง ท่ีมีผลตอการทดสอบ สอบเทียบ การวิเคราะห เพ่ือใหมีการใชงาน การบํารุงรักษาและการ

สอบเทียบ อยางถูกตอง เหมาสมและปลอดภัย เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีไดมาตรฐานมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

      1.3.1เครื่องมือตองมีการสอบเทียบกอนใชงานและมีใบรับรองการสอบเทียบ

(calibrationcertificate) โดยหนวยงานท่ีไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005 หรือหนวยงานท่ีสามารถ

สอบกลับได 

1.3.2 หนวยงานจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ/สอบเทียบ จัดทําแผนการสอบเทียบประจํา

และมอบหมายผูรับผิดชอบเครื่องมือแตละชนิด โดยผูรับมอบหมายตองศึกษารายละเอียดเครื่องมือจากคูมือ

การใชงานและซอมบํารุงประจําเครื่องนั้นๆ 

      1.3.3 หนวยงานจัดทําประวัติเครื่องมือแตละชนิด โดยอยางนอง บันทึกประวัติเครื่องมือตอง

ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ 

ก) การชี้บงเฉพาะเครื่องมือและซอฟทแวรของเครื่องมือ 

ข) ชื่อผูผลิต ชนิดของเครื่องมือ หมายเลขเครื่องหรือการชี้บงอ่ืนๆ 

ค) บันทึกการตรวจสอบวาเครื่องมือเปนไปตามขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

(specification) 

ง) สถานท่ีตั้งปจจุบันตามความเหมาะสม 

จ) คําแนะนํา ของผูผลิต (ถามี) หรืออางอิงถึงท่ีเก็บเอกสารดังกลาว 

ฉ) วันเดือนป ผลการสอบเทียบ สําเนารายงานผล และใบรับรองการสอบเทียบท้ังหมด  

การปรับแตง เกณฑการยอมรับ และกําหนดการสอบเทียบครั้งตอไป 

ช) แผนการซอมบํารุง ตามความเหมาะสม และประวัติการบํารุงรักษาท่ีผานมาจนถึง

ปจจุบัน 

ซ) ประวัติความเสียหาย ความบกพรอง การดัดแปลงหรือซอมแซมใดๆ ท่ีกระทําตอ

เครื่องมือ 

   1.3.4 สถานท่ี ขนาดหอง ขนาดของโตะสําหรับติดตั้งเครื่องมือควรเลือกใหเหมาะสมตาม

ขอกําหนดของเครื่องมือแตละชนิดหรือตามสภาพแวดลอมท่ัวๆ ไปดังนี้ 

ก) เปนหองท่ีสะอาดปราศจากฝุนละออง 

ข) ระบบน้ํา ไฟฟา การถายเทของเสีย และความเขากันไดของสภาวะแวดลอมของหอง

กับเครื่องมือท่ีติดตั้ง เชน เปนหองท่ีติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องควบคุม
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ความชื้นท่ีสามารถปรับระดับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธใหเหมาะกับเครื่องมือแตละ

ชนิด 

ค) พ้ืนอาคารหรืออุปกรณรองรับตองแข็งแรงม่ันคง สามารถรองรับน้ําหนักของเครื่องมือ

ได  

ง) เครื่องมือควรติดตั้งในตําแหนงท่ีสะดวกตอการซอมบํารุงท้ังดานหนาและดานหลัง 

จ) เครื่องมือควรติดตั้งใหหางจากแรงสั่นสะเทือน แหลงกําเนินแสงหรือเครื่องมือท่ีสง

สัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวนได 

ฉ) เครื่องมือและชิ้นสวนของอุปกรณท่ีไวหรือเสียงายตองแยกเก็บและติดตั้งในหองท่ี

ปราศจากควันหรือไอกรดจากหองปฏิบัติการ โดยใชหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศ ควบคุม

ความชื้น และมีอุปกรณปองกันไอสารท่ีเกิดขณะใชงาน ตามความเหมาะสมของ

เครื่องมือแตละชนิด 

   1.3.5  สําหรับเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีความซับซอน ผูมีสิทธิ์ใชเครื่องมือตองผานการอบรม

การใชเครื่องมือ และหนวยงานตองมอบหมายผูมีสิทธิ์ใชเครื่องมือเปนลายลักษณอักษร โดยจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผูมีสิทธิ และแสดงไวบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

   1.3.6  หนวยงานจัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรทําการตรวจสอบ 

และดูแลรักษาเครื่องมือระหวางการใชงาน ตามแผนบํารุงรักษาเครื่องมือ 

   1.3.7  หนวยงานรับผิดชอบใหมีการจัดการเครื่องมืออยางปลอดภัย การเก็บรักษาเหมาะสม

และการใชงานใหเปนไปตามเอกสารคําแนะนําและขอมูลการใชงาน 

   1.3.8  บุคลากรหองปฏิบัติการตองเฝาระวัง เครื่องมือท่ีถูกใชงานเกินกําลัง หรือใชงานอยาง

ผิดวิธี หรือแสดงผลใหเห็นวาบกพรอง หรือออกนอกขีดจํากัดท่ีกําหนดเม่ือพบนําออกจากการใชงาน และติด

ปายหามใชงาน แยกเครื่องมือออกตางหากเพ่ือเพ่ือปองกันการนําเครื่องมือไปใชงาน เครื่องมือจะใชงานไดตอง

ไดรับ   การซอมแซมและทําการสอบเทียบอีกครั้งหรือการทดสอบ แลววาสามารถใชงานไดถูกตอง 

 

 1.4 หลักการบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 การบํารุงรักษา (Maintenance) เปนการรวมกันของกิจกรรมตางๆ เพ่ือท่ีพยายามคงสภาพ        

การทํางานของเครื่องมือใหสามารถทํางานไดตามท่ีกําหนดไว ใหอยูในสภาวะการทํางานท่ียอมรับได         

การบํารุงรักษามีรายละเอียดข้ันตอนและรูปแบบท่ีหลากหลาย อยางไรก็ตามโดยสรุป สามารถแบงแยก

ออกเปน 2 สวน คือ Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance Preventive 

Maintenance เปนการบํารุงรักษาท่ีกระทําตามแผนท่ีวางไวแลวกอนหนาท่ี ตาม Maintenance program 

เพ่ือเปนการปองกันความเสียหายของเครื่อง ท้ังนี้ดวยการใชการตรวจเพ่ือตรวจหาความผิดปกติและความ

บกพรองของเครื่องรวมท้ังการปรับตัวการทํางานของเครื่องและการสอบเทียบ (Calibration) Preventive 

Maintenance สามารถทําไดท้ังในขณะท่ีเครื่องกําลังทํางานใหการบริการอยู (Preventive running 
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maintenance) หรือเครื่องไมสามารถใหการบริการได คือ ตองปดเครื่องท้ังหมด (Preventive shut-down 

maintenance)  

 Corrective Maintenance เปนการบํารุงรักษาท่ีกระทําเม่ือเครื่องเสีย เพ่ือแกไขใหเครื่องกลับมาใช

งานในสภาพท่ียอมรับไดอีกครั้งหนึ่งหรือเปนการบํารุงรักษาท่ีกระทําเม่ือเครื่องมือมีการทํางานท่ีผิดปกติไป 

เครื่องมือท่ีไดรับการดูแลรักษาอยูเปนประจําจะทําใหเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการใชงานดี มีความคงท่ีและ

มีอายุการใชงานนาน การดูแลบํารุงรักษาจะชวยปองกันไมใหเครื่องขัดของไดงาย หรือชวยปองกันการขัดของ

ไมใหเปนชนิดท่ีรุนแรงและเสียหายมาก แมวาปญหาท่ีเกิดข้ึนบางอยางกับเครื่องอาจเกิดข้ึนไดทันที หรือไม

สามารถตรวจพบหรือปองกันไดโดยการดูแลบํารุงรักษา แตอยางไรก็ดี ปญหาหลายอยางท่ีเกิดข้ึนสามารถ

ตรวจพบกอนท่ีจะงานผิดปกติไปมากจนลุกลามเปนปญหาใหญ  

 1.4.1 หลักการบํารุงรักษาเครื่องมือ มักจะมีคําถามท่ีสําคัญ 3 ขอ คือ ทําอะไร บอยเทาไรและใคร

เปนผูกระทํา  

           1.4.1.1 ทําอะไร  

 ไดมีการศึกษาวาการบํารุงรักษานั้นควรมีข้ันตอนท่ีสําคัญและมีการทําอะไร กลาวโดยสรุปพอลง

ความเห็นวาการบํารุงรักษานั้น ถึงแมจะเปนเครื่องมือประเภทใดหรือชนิดใดก็ตามจะอาศัยหลักการท่ีสําคัญ 4 

ประการ คือ  

  ก. การตรวจการทํางานของเครื่อง  

  ข. การทําความสะอาด (Cleaning) การทําความสะอาดดังกลาวเปนการทําความสะอาดท้ัง

ภายนอกและภายในเครื่อง  

  ค. การทดสอบหนาท่ี (Function Testing) ซ่ึงการทดสอบการหนาท่ีนั้นสามารถแบงไดเปน 

3 ประการคือ  

  - การทดสอบการทํางานของเครื่อง (Operational Testing)  

  - การทดสอบเทียบคา ( Calibration)  

  - การตรวจสอบสมรรถภาพของเครื่อง (Performance Test)  

  ง. การทดสอบความปลอดภัย (Safety Testing) การทดสอบความปลอดภัยนั้นเปนการ

ทดสอบความปลอดภัยท้ังทางดานไฟฟา ทางดานเชิงกล และทางดานรังสี ข้ึนอยูกับวาเครื่องมือนั้นเปน

เครื่องมือประเภทใด  

  1.4.1.2 ทําบอยเพียงใด  

 หลักการในดานนี้ก็คือ ในการทําการบํารุงรักษานั้นจะตองคํานึงถึงคาใชจายและผลประโยชนท่ีไดเปน

สําคัญ ท้ังนี้เพราะถาการบํารุงรักษาหางเกินไปก็จะทําใหเกิดประโยชนนอยเพราะเครื่องมีการสึกหรอและเสื่อม

มากจนทํางานผิดพลาดไป ดังนั้นการบํารุงรักษาก็อาจถือไดวาสายเกินไป หรืออีกแงหนึ่งถาทําการบํารุงรักษา

บอยเกินไปก็จะสิ้นเปลืองคาใชจายเพราะเครื่องยังไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแทบไมมีการเปลี่ยน แปลงใน   

การทํางาน ดังนั้น จะตองมีการพิจารณาในเรื่องนี้เพ่ือใหมีการบํารุงรักษาพอเหมาะคือไมหางไปหรือไมถ่ีไป 

เปนตน  
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  1.4.1.3 ทําโดยใคร  

 จะเห็นไดวาการบํารุงรักษานั้นก็ตองอาศัยผูท่ีมีความรูสองดาน คือ มีความรูทางเทคโนโลย ี เครื่อง

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังคอมพิวเตอร  

 

 

 1.4.2 วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร  

 แบงออกเปน 3 สวน คือ รายละเอียดของการทําการบํารุงรักษา      ความบอยของการทําการ

บํารุงรักษา และโปรแกรมการบํารุงรักษา  

      1.4.2.1 รายละเอียดของการทําการบํารุงรักษา  

  รายละเอียดของวิธีการบํารุงรักษาเปนพ้ืนฐานสําคัญของโปรแกรมการบํารุงรักษาท่ีดี ถา

วิธีการไมละเอียดเพียงพอจะทําใหการบํารุงรักษาไมมีประสิทธิภาพ จริงอยูการท่ีจะไดมาซ่ึงวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพนั้นเปนเรื่องยากถาไมไดขอแนะนําจากบริษัท ผูผลิตหรือวิธีการท่ีอาศัยพ้ืนฐานจากประสบการณ

ของผูอ่ืน อยางไรก็ดี ถาวิธีการมีรายละเอียดมากเกินไปและตองการเวลามากเกินไป ก็จะทําใหเปลือง

ทรัพยากรมากและเสียเวลามาก อีกนัยหนึ่ง ถาวิธีการนั้นผิวเผินเกินไปการบํารุงรักษาก็จะไมเพียงพอ 

ทรัพยากรก็จะสูญเปลาเชนเดียวกัน เปนผลใหโปรแกรมนั้นไมมีประสิทธิภาพหรือกอประโยชนใดๆ อยางไรก็ดี 

เม่ือกลาวโดยท่ัวไปพบวาการบํารุงรักษาควรประกอบดวยการทํา 4 อยางคือ  

  1.4.2.2 การตรวจตราหรือตรวจพินิจ  

  วิธีการนี้ก็เพ่ือท่ีจะทราบวามีความผิดปกติใดๆ ท่ีสามารถมองเห็นไดดวยนัยนตาซ่ึงตองอาศัย

การตรวจตราใหท่ัวถึงโดยละเอียด ท้ังนี้โดยการตรวจท้ังภายนอกและภายในเครื่องทางดานภายนอกเครื่องก็

จะตองตรวจดูบริเวณท่ีสําคัญ คือ หนาปดของเครื่อง รวมท้ังสวนท่ีอยูทางดานหลังของเครื่องดวยโดยตอง

สังเกตท้ังสวนท่ีหลวมหรือหลุดออกมา มีรองรอยท่ีแสดงวามีการทําลาย เปนตน สวนการตรวจตราภายใน

เครื่องก็จะตองการเปดฝาเครื่องออกเพ่ือตรวจตราดูภายในเครื่องโดยท่ัวไปการตรวจตราภายในเครื่องนั้นมักจะ

ดูรองรอยของการไหมเปนสําคัญ รวมท้ังสวนประกอบตางๆ ท่ีมีการหลวมหรือมีการหลุดออกมา รวมท้ังมี    

สิ่งแปลกปลอมอ่ืนเขาไปอยูภายในเครื่องดวย เชน สัตวหรอืแมลงตางๆ เปนตน  

  นอกจากการตรวจตราดวยนัยนตาแลวการฟงเสียงการทํางานของเครื่องก็สามารถชวยได 

เพราะการทํางานของเครื่องหลายอยางเงียบไมมีเสียง แตถาเกิดมีเสียงข้ึนก็แสดงวามีการทํางานท่ีผิดปกติไป

หรือในเครื่องบางอยางอาจมีเสียงในขณะทํางานปกติ แตลักษณะของเสียงนั้นๆ เม่ือมีความผิดปกติจะมีการ

เปลี่ยน แปลงไป ซ่ึงทําใหสังเกตไดและนําไปสูการตรวจตราหาความผิดปกติไดงาย นอกจากนั้น การไดกลิ่นท่ี

เกิดจากการทํางานของเครื่องก็สามารถชวยได คือ กลิ่นซ่ึงปกติไมมี แตเม่ือผิดปกติจะทําใหเกิดกลิ่นข้ึนและ

กลิ่นนั้นอาจจะเปนกลิ่นท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีตางๆ เปนตน  

  1.4.2.3  การทําความสะอาด  

  โดยท่ัวไปมีความจําเปนจะตองทําความสะอาดเครื่องหลังจากท่ีมีการตรวจตราแลว การทํา

ความสะอาดของเครื่องอาจใชวิธีการเปาหรือดูดฝุนท่ีจับอยูภายในเครื่อง เพราะถาเครื่องจะมีฝุนจับอยูภายในก็
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จะทําใหการระบายความรอนของเครื่องไมดีทําใหเครื่องมีโอกาสทํางานผิดปกติได นอกจากนั้น อาจทําความ

สะอาดหนาสัมผัสตางๆ ของสวิตซตางๆ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนสะพานเชื่อมทางไฟฟา เม่ือเครื่องไดรับการใชงานไป

นานสัมผัสนอกจากมีการสึกหรอแลวจะมีความสกปรกหรืออาจมีออกไซดจับอยู  

  1.4.2.4 การทดสอบหนาท่ี การทดสอบหนาท่ีของเครื่องนั้นโดยท่ัวไปจะแบงไดเปน 3 อยาง 

คือ  

  - การทดสอบการทํางานของเครื่อง (Operational Testing)  

  - การสอบเทียบคา (Calibration)  

  - การตรวจสอบสมรรถภาพของเครื่อง (Performance Test) 

 

  

  1.4.2.5 การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟา  

  วิธีการบํารุงรักษาสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาวิธีการใหเหมาะสมได ไมมีรายละเอียดใน

วิธีการบํารุงรักษาใดท่ีถือไดวาเปนมาตรฐานตายตัว ในทางตรงกันขามรายละเอียดจะสามารถปรับเปลี่ยนได

ตามสภาพของหนวยงาน ตามสภาพการใชงานของเครื่องมือ ตามความรูความสามารถของบุคลากร ตลอดจน

ตามความตองการเฉพาะ  

 1.4.3 ความบอยของการบํารุงรักษา  

 การบํารุงรักษาจะตองกระทําบอยครั้งเพียงได การท่ีจะตองทําการบํารุงรักษาบอยครั้งเพียงไดนั้น

ยอมข้ึนอยูกับชนิดของเครื่อง จะกําหนดใหแนนอนทีเดียวยอมไมได อาจทราบไดจากขอมูลของสถาบันอ่ืนท่ีใช

เครื่องชนิดเดียวกัน หรือไดจากหนังสือคูมือของเครื่องนั้น เพ่ือใหเปนแนวทางในการจัดตารางการบํารุงรักษา

ไดในข้ันตน และสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไดเม่ือมีประสบการณแลว ถาจัดโปรแกรมการบํารุงรักษา

ใหถ่ีเกินไปจะทําใหเสียเวลาและคาใชจายมาก แตถาการบํารุงรักษามีชวงหางเกินไป การบํารุงรักษาจะไมมี

ประสิทธิภาพ ความพยายามและแรงงานจึงไรผล 

  1.4.4  ผลดีของการทําการบํารุงรักษาเครื่องมือ  

 เม่ือหนวยงานไดทําการบํารุงรักษาเครื่องมือตามโปรแกรมท่ีไดกําหนดไวอยางถูกจองครบถวน ก็จะทํา

ใหเกิดผลดีหลายประการดังตอไปนี้  

 ก. ลดคาใชจาย (Saving)  

 หนวยงานจะสามารถลดคาใชจายโดยตรง (Direct saving) จากคาอะไหลและคาซอมแซมเครื่องมือ  

มีการขอมูลท่ีชัดเจนวาเม่ือเครื่องมือท่ีไดรับการบํารุงรักษาท่ีถูกตองและดี รวมท้ังการบํารุงรักษาอยาง      

สม่ําเสมอ จะทําใหอัตราการเสียของเครื่องมือดังกลาวลดนอยลง ดังนั้น คาใชจายในการซอมแซมเครื่องมือก็

นอยลงดวย (Reduction of corrective maintenance cost) ซ่ึงสามารถลดนอยลงถึงปริมาณครึ่งหนึ่งของ

การซอมแซมเครื่องมือท่ีไมไดบํารุงรักษา เปนตน  
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 การลดคาใชจายทางออม (Indirect saving) เชน ในเรื่องของเวลาของผูปฏิบัติงานท่ีจะตองสูญเสียไป

กับการท่ีเครื่องทํางานไมเปนปกติ หรือเครื่องเสียและเม่ือเครื่องมือถูกบํารุงรักษาอยางถูกตอง จะทําใหเครื่อง

อยูในสภาพท่ีดีท่ีสุดอยูเสมอ จึงลดความตองการในการจัดหา จัดซ้ือเครื่องมือใหมเขามาทดแทน  

 ข. เวลาท่ีเครื่องเสียสั้นลง (down time)  

 เครื่องมือท่ีไดมีการบํารุงรักษาถูกตองและตอเนื่อง เม่ือเกิดการขัดของเสียหายตองการการซอมแซม 

เวลาของการซอมเครื่องมือจะใชเวลาสั้นกวาเครื่องมือท่ีไมเคยไดรับการบํารุงรักษาเลย จึงสามารถทําเครื่องมี

อายุการทํางานไดยาวนาน อันรวมถึงเวลาท่ีเครื่องใชงานไดดีก็มีมากตามไปดวยจึงเปนการลดเวลาท่ีสูญเสียไป

จากการท่ีเครื่องมือทํางานไมได ซ่ึงถือวามีผลกระทบโดยตรงตอผลิตผลของเครื่อง (Reduction of lost 

production time) อันเปนประโยชนในดานการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคความท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

  ค. ทําใหเครื่องมือตลอดจนการใหบริการท้ังหมดมีความถูกตอง นอกจากนี้แลวยังทําใหเกิด  

 - ความปลอดภัย (safety) ในหนาท่ีการทํางานและระบบสัญญาณเตือนตางๆ ตลอดจนความ

ปลอดภัยในทางไฟฟา  

 -  ความเปนไปไดท่ีจะนําเครื่องมือนั้นมาใชงานไดในเวลาท่ีตองการทันท่ี (Availability) โดยท่ีไมตอง

ไปตามหาวาเครื่องมือนี้อยูท่ีหนวยงานใด หรือเม่ือตามหาพบแลวก็ไมสามารถใชงานเครื่องไดเนื่องจากเครื่อง

ทํางานไมได เปนตน  

 - ความไวใจได (Reliability) ของเครื่องมือท่ีจะหนาท่ีนั้นๆ ของมันอยางถูกตองตลอดชวงภายใต

สภาวะการใชงานของมัน  

 ง. เม่ือมีการบํารุงรักษาเครื่องมือตามโปรแกรมการบํารุงรักษา ยอมจะตองมีขบวนการดังตอไปนี้

เกิดข้ึน  

 - ระเบียบวิธีของคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องและมาตรฐาน เราจะไมสามารถทําการบํารุงรักษา

เครื่องมือหรือแมแตวางแผนในการบํารุงรักษาไดเลยโดยปราศจาก ขอมูลรายละเอียดใดๆ ขอมูลเหลานี้

สามารถหาไดจากบริษัทผูผลิต, คุณสมบัติเฉพาะของเครื่อง ตลอดจนมาตรฐานตางๆ  

 - การจัดหาและการเก็บอะไหล ในการทําการบํารุงรักษาในระยะแรกตองมีการลงทุนท้ังเวลาและ

คาใชจายในการจัดหาอุปกรณ, อะไหล ตลอดจนเครื่องมือซอมและเครื่องมือทดสอบตางๆ นอกจากการจดัหา

อยางเหมาะสมแลวจะตองมีสถานท่ีสําหรับแยกเก็บอะไหลและเครื่องมือทดสอบตางๆ เหลานี้อยางถูกตองและ

เหมาะสมอีกดวย  

 - มีการเก็บประวัติบันทึก ในระหวางการทําการบํารุงรักษาตองมีการบันทึกสิ่งผิดปกติท่ีตรวจพบ,  

การแกไข ตลอดจนผลของการบํารุงรักษา เพ่ือเปนประวัติของเครื่องอันจะรวมไปถึงประวัติการจัดหา,       

การติดตั้ง, การใชงาน, การซอมฯ นอกจากจะมีการบันทึกแลวยังตองมีการจัดเก็บอยางมีระเบียบซ่ึงจะสะทอน

ใหเห็นถึงคุณภาพของระบบและการบํารุงรักษา 

 ผลเสียของการไมไดทําการบํารุงรักษา  เม่ือเครื่องมือไดรับการใชงานไปชวงเวลาหนึ่งก็จะเริ่มมี

การเสื่อมสภาพ นอกจากนี้แลวการเสื่อมสภาพของเครื่องยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกเชน การใชงานท่ีไมถูกตอง     
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การเก็บรักษาเครื่องอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม ฯลฯ เม่ือเครื่องเสื่อมสภาพลงการทํางานของเครื่องจึงมี

ความแมนยํานอยลง  

  1.5 ความหมายของหองปฏิบัติการ 

 หองปฏิบัติการ คือ สถานท่ีซ่ึงเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตรใหอยูในสภาวะท่ีถูกควบคุม ปราศจาก

สิง่รบกวนจากภายนอก อาทิเชน กระแสลม ฝุนละออง ซ่ึงตัวแปรเหลานี้อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน

ได และเปนท่ีสําหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตรหรือทางเทคนิค   

หองปฏิบัติการซ่ึงใชสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรนั้นมีหลายแบบ ดวยความท่ีแตละสาขาวิชาของ

วิทยาศาสตรนั้นมีความตองการเฉพาะท่ีตางกัน  หองปฏิบัติการทางฟสิกสอาจมีเครื่องเรงอนุภาค หรือหอง

สุญญากาศ สวนหองปฏิบัติการทางหรือนักชีววิทยา อาจใชหองปฏิบัติการแบบเปยก สวนหองปฏิบัติการของ

นักจิตวิทยาอาจเปนหองซ่ึงมีกระจกดานเดียวติดอยูรวมไปถึงมีกลองซอนไวเพ่ือเฝาดูพฤติกรรม บาง

หองปฏิบัติการ เชน หองท่ีนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรใช อาจมีคอมพิวเตอร  

สํานักงานบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(OSHA) ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเห็นถึงลักษณะพิเศษ

ของการทํางานในหองปฏิบัติการไดสรางมาตรฐานสําหรับความเสี่ยงตอสารเคมีอันตรายในหองปฏิบัติการ โดย

ปกติแลวมาตรฐานนี้ถูกเรีกยวา "มาตราฐานหองปฏิบัติการ 

 1.5.1 ลักษณะของหองปฏิบัติการ 

  1.5.1.1 หองปฏิบัติการท่ีมีขนาดเทากันทุกหอง จะชวยใหการจัดการตาง ๆ ภายใน

หองปฏบิัติการทํา ไดสะดวก เนื่องจากสามารถจัดการใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีความสะดวกในการ

ปรับเปลี่ยนไดดีกวาหองปฏิบัติการท่ีมีขนาดแตกตางกัน 

  1.5.1.2 หองปฏิบัติการท่ีเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะชวยใหการดูแล การใหคํา แนะนํา และการ

อํานวยความสะดวกทําไดอยางท่ัวถึง ลักษณะหองปฏิบัติการท่ีดีตองไมมีซอกและมุมตาง ๆ และไมควรมีเสาอยู

ภายในหอง 

  1.5.1.3 หองปฏิบัติการท่ีเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตองมีลักษณะหองไมยาวหรือแคบเกินไป จนทํา 

ใหมุมมองจากโตะสาธิตหนาชั้นเรียนแคบมาก หรือหนาชั้นและหลังชั้นเรียนอยูหางกันเกินไป  

  1.5.1.4 พ้ืนของหองปฏิบัติการตองไมมีรอยตอหรือมีรอยตอนอยท่ีสุด พ้ืนหองควรทําดวย

วัสดุท่ีทนตอสารเคมี ไขมันและน้ํามันไดดี ไมลื่นเม่ือเปยกนา และพ้ืนหองไมควรมีสีออนมากเนื่องจากจะเกิด

รอยเปอนไดงาย หรือมีสีเขมมากจนทําใหความสวางของหองลดนอยลง 

  

 1.5.2 ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ 

  1.5.2.1 ระมัดระวังในการทํา ปฏิบัติการ และทําปฏิบัติการอยางตั้งใจ ไมเลนหยอกลอกัน 

  1.5.2.2 เรียนรูตําแหนงท่ีเก็บและศึกษาการใชงานของอุปกรณท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย เชน 

ตูยา ท่ีลางตาหรือกอกน้ํา เครื่องดับเพลิง ท่ีกดสัญญาณไฟไหมและทางออกฉุกเฉิน 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_laboratory
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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  1.5.2.3 อานคูมือปฏิบัติการใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ แตถาไมเขาใจข้ันตอนใดหรือยังไม

เขาใจการใชงานของอุปกรณทดลองใด ๆ ก็จะตองปรึกษาผูดูแลจนเขาใจกอนลงมือทําปฏิบัติการ 

  1.5.2.4 ปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด ในกรณีท่ีตองการทําปฏิบัติการนอกเหนือจากท่ี

กําหนด จะตองไดรับผูดูแลกอนทุกครั้ง 

  1.5.2.5 ไมควรทําปฏิบัติการอยูในหองปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนก็

จะไมมีผูใหความชวยเหลือ 

  1.5.2.6 ไมรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ และไมใชเครื่องแกวหรือ

อุปกรณทําปฏิบัติการเปนภาชนะใสอาหารและเครื่องดื่ม 

  1.5.2.7 ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบบนโตะทําปฏิบัติการตลอดเวลาใหมีเฉพาะ

คูมือปฏิบัติการและอุปกรณจดบันทึกเทานั้นอยูบนโตะ 

  1.5.2.8 อานคูมือการใชอุปกรณทดลองทุกชนิดกอนใชงาน ถาเปนอุปกรณไฟฟาจะตองใหมือ

แหงสนิทกอนใช การถอดหรือเสียบเตาเสียบตองจับท่ีเตาเสียบเทานั้นอยาจับท่ีสายไฟ 

  1.5.2.9 การทดลองท่ีใชความรอนจากตะเกียงและแกสตองทําดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ 

ไมรินของเหลวท่ีติดไฟงายใกลเปลวไฟ ไมมองลงในภาชนะขณะท่ีตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองตองหัน 

ปากหลอดไปในบริเวณท่ีไมมีผูอ่ืนอยู และดับตะเกียงหรือปดแกสทันทีเม่ือเลิกใชงาน 

  1.5.2.10 สารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการเปนอันตราย ไมสัมผัส ชิม หรือสูดดมสารเคมี   

ใด ๆ นอกจากจะไดรับคํา แนะนา ท่ีถูกตองแลว และไมนา สารเคมีใด ๆออกจากหองปฏิบัติการ 

  1.5.2.11 ตรวจสอบสลากท่ีปดขวดสารเคมีทุกครั้งกอนนา มาใช รินหรือตักสารออกมาใน

ปริมาณท่ีพอใชเทานั้น ไมเทสารเคมีท่ีเหลือกลับขวดเดิม และไมเทน้ําลงในกรด 

  1.5.2.12 การทําปฏิบัติการชีววิทยา จะตองทําตามเทคนิคปลอดเชื้อตลอดเวลาดวยการลาง

มือดวยสบูกอนและหลังทําปฏิบัติการ ทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการใหปลอดเชื้อกอนและหลังปฏิบัติการ 

และใชเทคนิคเฉพาะในการหยิบจับจุลินทรีย ถามีปญหาดานสุขภาพเก่ียวกับระบบภูมิคุมกัน  

   1.5.2.13 เม่ือทําการทดลองเสร็จแลว ตองทําความสะอาดเครื่องมือและเก็บเขาท่ีเดิมทุกครั้ง

ทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการและสอดเกาอ้ีเขาใตโตะ ลางมือดวยสบูและน้ํากอนออกจากหองปฏิบัติการ 

 

 

 

 

  1.6 ความหมายของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามตองคํานึงถึงลักษณะของขอมูลท่ีตองการและลักษณะของ

แหลงขอมูล เชน กลุมผูใหขอมูลท่ีอานหนังสือออกกับอานหนังสือไมออก ก็ตองเก็บขอมูลดวยวิธีท่ีตางกันหรือ
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ขอมูลเชิงประจักษกับขอมูลความคิดเห็น ก็ใชวิธีเก็บขอมูลท่ีตางกันโดยท่ัวไปวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามท่ีนิยมใช ดังนี้ 

  การวิเคราะหขอมูล คือ การกําหนดตัวแปรท่ีตองการศึกษา และมีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตัว

แปรท่ีตองการศึกษาแลว ขอมูลท่ีเก็บไดเรียกวา ขอมูลดิบ (Raw Data) ซ่ึงขอมูลดิบนี้ยังไมมีความหมายอะไร 

วิธีเบื้องตนท่ีจะทําใหขอมูลดิบนั้นมีความหมายคือการแจกแจงความถ่ี ซ่ึงจะสามารถทําใหขอมูลนั้นสามารถ

เอาไปใชไดงายข้ึน และสังเกตการเปลี่ยนแปลงตางๆไดงายข้ึนดวยความหมายของการแจกแจงความถ่ีคือการ

นําขอมูลท่ีรวบรวมมาไดมาจัดใหมใหเปนระเบียบ เปนหมวดหมูเรียงจากมากไปนอยหรือเรียงจากนอยไปมาก 

เพ่ือแสดงใหทราบวาขอมูลแตละคาหรือขอมูลแตละกลุมเกดข้ึนซํ้าๆ กันก่ีครั้งซ่ึงเปนการยอขอมูลเพ่ือใหแปล

ความหมายไดมากข้ึนโดยตองสรางตาตารางแจกแจงความถ่ีข้ึน 

  สุนันท   บุญวโรดม (2543 : หนา 22)  กลาววา “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของ

กิจกรรมหลายอยางท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลหรืออุปกรณอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงทําให คนใชบริการ

เกิดความพึงพอใจ 

2. ปจจัยท่ีสงผลตอการใหบริการและการใชงานเครื่องวิทยาศาสตร 

  เครื่องมือวิทยาศาสตร และอุปกรณตางๆท่ีใชในหองปฏิบัติการมีความหลากหลายท้ังในแงชนิด ขนาด

และวัตถุประสงคของการใชงานเครื่องมือประเภทเดียวกัน แตเม่ือผูใชมีวัตถุประสงคในการใชงานท่ีแตกตางกัน 

ก็อาจเลือกใชเครื่องท่ีมีคุณลักษณะไมเทากันได รวมท้ังคุณภาพของการใชงานท่ีอาจแตกตางกันได แตอยางไรก็

ตาม เม่ือคํานึงถึงมาตรฐานเบื้องตน ท้ังการจัดหา การเลือกใช การใชงานใหถูกตอง รวมท้ังการบํารุงรักษา

เครื่องมือเหลานี้ ใหมีความพรอมและคงสภาพในการใชงาน ก็ไมมีความแตกตางกันมากนั้น  

 2.1  ปจจัยดานสภาวะแวดลอม  เครื่องมือจะตองถูกติดตั้งทํางาน มีรายละเอียดสวนประกอบ

จํานวนมากมายท่ีเก่ียวของท่ีตองคํานึงถึง โดยแบงได ดังนี้ 

 2.1.1 สถานท่ี  

 การตรวจสอบหรือรูสภาพของสถานท่ีตองของเครื่องมือเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกๆ ท่ีตองทราบ ไม

เพียงแตเครื่องมือท่ีมีขนาดใหญเทานั้นท่ีตองมีการเตรียมหรือกําหนดสถานท่ีท่ีจะวาง เครื่องมือทุกชนิดท่ีจะ

นําเขามาใชในหนวยงานทุกชิ้นจําเปนตองมีการสํารวจสถานท่ีท่ีเหมาะสมเสียกอน เครื่องมือบางชนิด

จําเปนตองตั้งในสถานท่ีท่ีมีความม่ันคง ไมมีแรงสั่นสะเทือนเขามาเก่ียวของ บางชนิดไมควรตั้งอยูใกลทางประตู 

หนาตาง หรือทิศทางลม เครื่องมือท่ีมีขนาดใหญก็ตองมีการสํารวจสถานท่ีตั้งใหเหมาะสมกอนมีหลักการ

เลือกใช และบํารุงรักษาเครื่องมือเบื้องตน 

 เครื่องมือวิทยาศาสตรทุกชนิดไมควรติดตั้งชิดผนังท้ังดานขางหรือดานหลัง ควรมีระยะหางจากผนังไม

นอยกวา 15-20 เซนติเมตร หรือบางชนิดอาจตองยกพ้ืนใหสูงเพ่ือการติดตั้ง  
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 2.1.2   กําลังงานท่ีใช  

 กําลังไฟฟาของเครื่องมือก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีตองคํานึงถึง เครื่องมือทางหองปฏิบัติการ วิทยาศาสตร 

โดยเฉพาะเครื่องมือประเภทอัตโนมัติ (Automation) มีอัตราการใชกําลังไฟฟาสูง บางหนวยงานท่ีไมได

คํานึงถึงเรื่องนี้ เม่ือมีการติดตั้งเครื่องมือเหลานี้ ก็อาจไมสามารถทดสอบการทํางาน หรือใชงานได บาง

หนวยงานเม่ือใชเครื่องมือเหลานี้ก็อาจจําเปนตองหยุดใชงานเครื่องมือชนิดอ่ืนๆ หรือมิฉะนั้นก็อาจทําใหระบบ

ไฟฟาของหองปฏิบัติการนั้นๆเกิดความเสียหายได โดยปกติและควรมีการสํารวจและคํานวณใหหนวยงานมี

กระแสไฟฟาสํารอง ไมนอยกวา 30% ของกระแสไฟฟาท่ีใชปกติ และกรณีกอนท่ีจะมีการเพ่ิมเติมของ

เครื่องมือในหองปฏิบัติการทุกครั้ง จําเปนตองมีการแจงผูจัดการหรือหัวหนาหองปฏิบัติการทุกครั้งเพ่ือประเมิน

ขนาดของพลังงานไฟฟาท่ีเหลืออยู ในกรณีท่ีเครื่องมือมีความละเอียดออนหรือไมสามารถหยุดใชงานอยาง

กะทันหันได อาจจําเปนตองตอเครื่องมือเหลานี้เขากับหนวยจายไฟฟาสํารองฉุกเฉินดวย สําหรับเครื่องมือบาง

ประเภทอาจตองคํานึงถึงศักยไฟฟา จํานวนเฟส ท่ีเครื่องตองการและมีเตรียมใหเหมาะสมดวย  

 2.1.3   นํ้าหนักของเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 เครื่องมือทางหองปฏิบัติการในปจจุบันจํานวนไมนอยมีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก เครื่องมือบาง

ชนิดอาจสามารถวางบนพ้ืนผิวของหองปฏิบัติการได แตอยางไรก็ตามควรมีการสํารวจความหนาแนนของพ้ืน

หองดวยวามีความคงทนและหนาแนนพอ รวมท้ังบริเวณนั้นมีความปลอดภัยพอจากสภาวะกระแสไฟฟารั่วไหล 

และทางไหลของนํ้าดวยหรือไม กรณีท่ีเครื่องวางบนชั้นหรือโตะ ก็ควรตองม่ันใจวา ชั้นหรือโตะท่ีใชวางเครื่อง

เหลานี้สามารถรับนํ้าหนักเครื่องมือเหลานี้ได รวมถึงความม่ันคงแข็งแรงและสามารถรับนํ้าหนักไดอยาง

ปลอดภัย  

 2.1.4   อุณหภูมิ  

 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสวนมาก จะคงสภาพการทํางานไดเหมาะสมท่ีอุณหภูมิหองท่ัวไป (10-40º C) 

ดั้งนั้นจําเปนตองดูคุณลักษณะของเครื่องมือดังกลาวดวยทุกครั้งกอนทํางานติดตั้ง เครื่องมือบางชนิดควรตอง

ตั้งภายในสภาวะหองท่ีอุณหภูมิตํ่าๆ เชน Freezer จึงอาจตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม  

 2.1.5  การสั่นสะเทือนและการกระทบกระแทก  

 นอกเหนือจากความม่ันคงของพ้ืนผิวท่ีใชตั้งเครื่องมือนั้นแลว แรงสั่นสะเทือนก็อาจทําใหเครื่องมือบาง

ชนิดชํารุดหรือใชงานไดไมเหมาะสม ผิดพลาดได เชน เครื่องชั่ง ไมควรจะวางใกลกับทิศทางลม 

เครื่องปรับอากาศ หรือวางใกลกับเครื่องมือท่ีมีการสั่นสะเทือนขณะใชงาน เชน เครื่องปนแยกตกตะกอน 

(Centrifuge) การเก็บรักษาเครื่องมือบางชนิดระวังการกระเทือนหรือกระแทกอยางรุนแรงอาจทําใหเครื่องมือ

ดังกลาวชํารุดหรือใชงานผิดพลาดได  

 2.1.6   สนามไฟฟาและแมเหล็ก  

 เนื่องจากเครื่องมือสวนใหญในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจะเปนเครื่องมือท่ีประกอบดวยวงจร

อิเล็กทรอนิกส การทํางานของวงจรเหลานี้อาจถูกรบกวนจากสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็กไฟฟา โดยเฉพาะ

เครื่องมือแพทยบางชนิดท่ีตองใชในการักษาหรือชวยชีวิตผูปวย จําเปนตองมีผนังหรือฉากก้ันขณะใชงานเพ่ือ

ปองกันอันตรายหรือเหตุการณไมพึงประสงค ขณะใชงาน  
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 2.1.7   การระเบิดและติดไฟได  

 การตรวจวิเคราะหหรือการใชงานเครื่องมือบางชนิดอาจตองใชเชื้อเพลิงหรือกาซท่ีเปนเชื้อไฟได 

เครื่องมือบางชนิดมีอุปกรณบางอยางท่ีไวตอการติดไฟได เครื่องมือเหลานี้ตองมีการสํารวจสภาวะแวดลอม

ตางๆใหถูกตองเหมาะสม รวมท้ังมีการติดตั้งใหสามารถระบายอากาศหรือเคลื่อนยายไปสูสถานท่ีโปรงได

สะดวก รวมท้ังตองมีอุปกรณปองกันไฟและแผนงานกรณีเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหมภายในหองปฏิบัติการ

ดวย  

ตัวอยางเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 

1.ช่ือเครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) 

 
 

ภาพท่ี 1 เครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) 

 

 เปนเทคนิคท่ีสามารถทานายชนิดขององคประกอบท่ีมีอยูในสารไดอยางคอนขางแมนยาโดยอาศัยการ

เปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass Number) ของสารตัวอยางนั้นๆ กับขอมูลท่ีมีอยูใน Library 
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นอกจากนี้ยังสามารถใชในการวิเคราะหไดท้ังในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis)  

 GC-MS ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนของเครื่อง GC (Gas Chromatography) และสวนของเครื่อง 

Mass Spectrometer โดย GC-MS ซ่ึงเปนเทคนิค 2 เทคนิคท่ีมารวมกันซ่ึงนามาวิเคราะหพวกสารผสมท่ี

สามารถระเหยไดในอุณหภูมิไมสูงนัก โดยท่ี Gas Chromatography เปนสวนท่ีแยกสารสารผสมออกจากกัน 

สวน Mass Spectrometer เปนสวนท่ีการวิเคราะหชนิดของสารหรือองคประกอบของสาร เม่ือนาเทคนิค ท้ัง

สองมารวมกันจะสามารถนามาวิเคราะหสารผสม ท้ังทางปริมาณวิเคราะหและ คุณภาพวิเคราะห. GC-MS เปน

เทคนิคท่ีนาไปประยุกต ใชในดานการแพทย เภสัชศาสตร สิ่งแวดลอม รวมไปถึงในดานกฎหมาย 

 

 

2. ช่ือเครื่อง Gas Chromatograph (FID-ECD)  

 
ภาพท่ี 2   เครื่อง Gas Chromatograph (FID-ECD) 

  GC เปนเทคนิคสาหรับแยกสารตัวอยางท่ีเปนสารผสม โดยเปลี่ยนสารผสมใหเปนไอท่ี

อุณหภูมิหนึ่ง แลวใหไอของสารเหลานั้นผานเขาไปยัง Column ท่ีบรรจุดวยเฟสคงท่ี (Stationary Phase) 

โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคลื่อนท่ี (Mobile Phase) หรือ Carrier Gas องคประกอบของสารผสมท่ีมี

ความสามารถในการเคลื่อนท่ีและการกระจายตัวผานเฟสคงท่ีตางกันจะแยกออกจากกัน โดยมีตัวตรวจวัดชนิด 

FID และ ECD 

       3. ช่ือเครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)  
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ภาพท่ี 3 เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) 

 HPLC เปนเทคนิคการแยกสารประกอบ (Substances) โดยอาศัยหลักการความแตกตางของอัตรา

การเคลื่อนท่ีของสารประกอบใน Stationary Phase ของคอลัมนโดยมี Mobile Phase เปนตัวพาไป เม่ือตอ

เขากับ Detector จะสามารถตรวจวัดสารท่ีออกมาจากคอลัมน (Analysts or Solutes) ไดอยางตอเนื่อง

สามารถตรวจวัดท้ังเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) สวนใหญ

นิยมใชวิเคราะหสารประกอบท่ีระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือนาหนักโมเลกุลสูง (High 

Molecular Weight Compounds) 

 

4.ช่ือเครืองAtomic Absorption Spectrometer (AAS) 
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ภาพท่ี 4 เครือง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) 

 AAS เปนเทคนิคการวิเคราะหธาตุอยางหนึ่ง ซ่ึงสามารทาไดท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณวิเคราะห 

โดยอาศัยกระบวนการท่ีเกิดจากอะตอมเสรี (Free Atom) ของธาตุดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นอันหนึ่ง

โดยเฉพาะซ่ึงข้ึนกับชนิดของธาตุ ธาตุแตละชนิดมีระดับพลังงานตางกัน จึงมีการดูดกลืนพลังงานท่ีแตกตางกัน 

 

5.ช่ือเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscope (FT-IR) 

 
ภาพท่ี 5 เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscope (FT-IR) 

 เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหวัสดุท่ีเปนสารอินทรีย และอนินทรีย เทคนิคนี้เปนวิธีการทาง 

Spectroscopy ชนิดหนึ่งท่ีศึกษาการดูดกลืนแสงของสสารในยานความถ่ีของแสงซ่ึงโดยการวิเคราะห

โครงสรางสารจะอาศัยการดูดกลืนท่ีแตกตางกันของแตละโมเลกุลซ่ึงโมเลกุลแตละชนิดจะมีการดูดกลืนชวง

คลื่นอินฟราเรดท่ีแตกตางกันโดยชวง wave numbers 4000 - 1500 จะเปนชวงท่ีบงบอกถึงหมูฟงกชันนอล 

ของโมเลกุล เชน -OH, C=O, N-H, CH3 เปนตน และในชวง wave numbers 1500 – 4000 เปนชวง The 

Fingerprint Region ซ่ึงจะมีลักษณะของสเปคตรัมท่ีเฉพาะเจาะจงของสารแตละตัวแตเนื่องจากจะมีพีค เกิด
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คอนขางเยอะดังนั้นการวิเคราะหสเปคตรัมชวงนี้ คอนขางยาก การนาเทคนิคนี้จะนาไปประยุกตใชกับอุตสาหก

รมท่ีเก่ียวกับ ดานวัสดุศาสตร เชน พอลิเมอรชวยในการจาแนกชนิดของพอลิเมอร และ ในดานอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี เนื่องจากเทคนิคนี้มีคาใชจายคอนขางไมแพงและรวมไปถึงชนิดของตัวอยางสามารถวิเคราะหได

เกือบทุกชนิดดังนั้นจึงการนิยมท่ีใชเทคนิคนี้ในการตรวจวิเคราะหหาโครงสรางและองคประกอบของโมเลกุล

รวมกับเทคนิคอ่ืนๆ 

 

6. ช่ือเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer 

 
ภาพท่ี 6 เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer 

 

 UV-VIS Spectrophotometer เปนเทคนิคการวิเคราะหสารโดยใชหลักการดูดกลืนแสงท่ีอยูในชวง

อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล ชวงความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 นาโนเมตร (nm) ของสารเคมีนั้น ไดแก 

สารอินทรีย (Organic Compound) สารประกอบเชิงซอน (Complex Compound) หรือสารอนนิทรีย 

(Inorganic Compound) โดยนาสารตัวอยางใสในเซลล ควอรต (Quartz) แลววางในบริเวณใกลแหลงกําเนิด

แสง สารตัวอยางจะดูดกลืนรังสี หรือแสงบางสวนไว แสงท่ีไมดูดกลืนจะผานออกมายังเครื่องวัดแสง 

(Photomultiplier Tube) เครื่องวัดแสงจะทาการวัดปริมาณแสงท่ีออกมา โดยการหักลางกับปริมาณของแสง

กอนดูดกลืน จากนั้นจะทาการประมวลผลเปน Curve หรือสเปกตรัม ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางคาการ

ดูดกลืนแสง (Absorbance) และคาความยาวคลื่น 

 

7. ช่ือเครื่อง Autoclave 
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ภาพท่ี 7. เครื่อง Autoclave 

 หมอนึ่งฆาเชื้อไฟฟา แรงดังสูง ขนาดความจุ 50 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิไดสูงสุด 135 องศาเซลเซียล 

ตั้งโปรแกรมได 4 แบบ นึ่งฆาเชื้อ อุน หลอมอาหาร และฆาเชื้อเครื่องมือ 

 

8. ช่ือเครื่อง Gel Documentation 

 
ภาพท่ี 8 เครื่อง Gel Documentation 
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 เครื่องตรวจสอบและถายภาพแถบดีเอ็นเอดวยแหลงแสง UV พรอมโปรแกรม GeneSnap, 

GeneTool และ GeneDirectory วิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ clustering และสรางเดนโดแกรม วัดความเขม

ขันของดีเอ็นเอ โปรแกรมสามารถนับจานวนโคโลนีแบคทีเรียบนจานอาหารได 

 

9. ช่ือเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) 

 
ภาพท่ี 9 เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) 

 

 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เปนกลองท่ีใชสองดูวัตถุขนาดเล็กมากๆ ใหเห็นใหญข้ึนไดกวาเดิมถึงสอง

แสนเทา กลองชนิดนี้ใชอิเล็กตรอนแทนแสง โดยใชอํานาจแมเหล็กไฟฟาบังคับกระแสอิเล็กตรอนใหพุงไป

รวมกันท่ีจุดใดจุดหนึ่ง บนตัวอยางในทานองเดียวกับการใชเลนสรวมแสงไปท่ีจุดโฟกัสในกลองจุลทรรศน แบบ

ธรรมดาซ่ึงจะไดภาพจะเกิดข้ึนบนจอมอนิเตอรโดยสามารถท่ีจะเลือกบริเวณ ท่ีจะดูไดอยางสะดวก โดยระบบ

ของ เครื่องจะอยูในสภาพสุญญากาศมีประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาลักษณะภายนอกของตัวอยาง ใหภาพ

เปนแบบ 3 มิติ มีความลึก สามารถนาไปประยุกตใชกับวิทยาการแขนงตางๆ ท้ังทางดานงานวิจัยการ

วินิจฉัยโรค และในทางวิชาการตางๆ เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา เซลวิทยา พฤกษศาสตร ชีวเคมี สัตวศาสตร 

พยาธิวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร เภสัชศาสตร เปนตน และสามารถใชในการศึกษา Identify Species และ 

Classification Pollen Grains, ใชศึกษาลักษณะ รูปรางและขนาดของเม็ดยา, ใชในการศึกษาการสะสมของ

ธาตุ ซ่ึงภายใน Specimen Chamber จะติดตั้งอุปกรณพิเศษ (EDAX) เพ่ือตรวจหาธาตุในตัวอยางโดยใช

หลักการของ X-ray แสดงผลในรูปแบบของตัวเลขและกราฟ วิเคราะหปริมาณและคุณภาพของโมเลกุลของ

ธาตุ และยังติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติม อาทิเชน ระบบบันทึกภาพแบบพิเศษ เพ่ือความสะดวกแกผูตองการศึกษา  
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2.2 ปจจัยดานผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 เครื่องมือวิทยาศาสตรใหบริการเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรทางดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี ท้ังในดานการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ

การบริการชุมชน 

  2.2.1 การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการสนับสนุนการเรียนปฏิบัติการแตละสาขาวิชา ดังนี ้

สาขาวิชาเคมี  ไดแก เคมีอินทรีย เคมีเชิงฟสิกส ฟสิกสเชิงเคมี วิทยาศาสตรพอลิเมอร และเคมี

วิเคราะห - เคมีอนินทรีย งานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยทําการสกัดและแยกสารท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ

จากสมุนไพรและจุลินทรีย ซ่ึงอาจนําไปสูการคนพบยาชนิดใหมๆ ในการรักษาโรค ทําการคนควาและศึกษา

ปฏิกิริยาใหมๆ เพ่ือนําไปใชในการสังเคราะหและปรับปรุงสารอนุพันธ ทําการศึกษาและปรับเปลี่ยนสมบัติและ

ลักษณะของวัสดุจําพวกพอลิเมอร ผลึกเหลว เซรามิกสชั้นสูง และอ่ืน ๆ ใหมีคุณสมบัติดีข้ึน และนําไปใช

ประโยชนในการใชงานตอไป มีงานวิจัยดานเคมีทฤษฎี ในดานจลนศาสตรและอุณหพลศาสตร งานวิจัย

เก่ียวกับการวิเคราะหธาตุท่ีมีปริมาณนอย และสารตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม อีกท้ังการพัฒนา

เทคนิควิเคราะหใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  

สาขาวิชาจุลชีววิทยาไดแก ไวรัสวิทยา (Virology) แบคทีเรียวิทยา (Bacteriology) ราวิทยา 

(Mycology) ปรสิตวิทยา (Parasitology) และภูมิคุมกันวิทยา (Immunology) วิชาจลุชีววิทยาท่ัวไปและจุล

ชีววิทยาทางการแพทย งานวิจัยของสาขาวิชาฯ อณูชีววิทยาของโรคติดเชื้อ และการประยุกตใชคุณสมบัติ

พิเศษทางพันธุกรรมของเชื้อ 

สาขาวิชาชีวเคมีชีวเคมี กลาวถึงบทบาทของโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต เปนวิชาท่ีศึกษาท่ีเก่ียวกับโครงสราง 

และการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลท่ีพบในเซลล อวัยวะและสวนอ่ืน ๆ ของสิ่งมีชีวิต กลาวคือ เปนวิชาเคมีของ

สิ่งมีชีวิตนั่นเอง ความรูจากวิชานี้สามารถนําไปประยุกตใชไดใน วทิยาศาสตรสาขาอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง 

ภาควิชาชีวเคมี งานวิจัย เปนงานท่ีสําคัญของคณาจารยในภาควิชาชีวเคมี งานวิจัยท่ีดําเนินอยูท่ีสําคัญ อาทิ 

การศึกษาทางชีวเคมี เก่ียวกับโรคมาลาเรีย และธาลัสซีเมีย การพัฒนาหายาฆามาลาเรียตัวใหม การศึกษา

เก่ียวกับกลไกการดื้อยา ฯลฯ การใชดีเอ็นเอ เทคโนโลยีในการศึกษาโปรตีน เอนไซมท่ีสําคัญ และการปรับปรุง

สายพันธุแบคทีเรีย รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงพันธุกุง การพัฒนาชุดตรวจสอบหาโรคไวรัสกุงกุลาดํา การ

ตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอในมนุษย การศึกษาเก่ียวกับกลไกการเกิดมะเร็ง ท่ีสําคัญ การศึกษาแบคทีเรียกอ

โรค Melioidosis ในคน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเอนไซมท่ีมีคุณคาจากพืช เพ่ือการประยุกตใชการพัฒนาชุด

ตรวจสอบไอโอดีนภาคสนาม งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนทางชีวเคมีของนักศึกษาในทุกระดับ ท้ังระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจะเปนงานสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร ของเยาวชนและ

บัณฑิตของประเทศไทย 
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สาขาวิชาชีววิทยา 

ชีววิทยาเปนศาสตรท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยศึกษาโครงสรางการทํางานและ

การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ท้ังพืชและสัตวตั้งแตระดับโมเลกุล เซลล และโครงสรางระบบอวัยวะ

ตางๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของระบบนิเวศ ผลกระทบของมลพิษตอ

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุศาสตร 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและสัตวน้ํา ชีววิทยาเชิงอนุรักษธรรมชาติและนิเวศวิทยา ชีววิทยาและ

มลภาวะ ปรสิตวิทยา สังขวิทยา และกีฏวิทยาทางการแพทย  

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เปนสาขาวิชาท่ีนําความรูดานวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ 

เชน ชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม และชีวเคมี มาประยุกตใชรวมกับความรูดานวิศวกรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิศวกรรมขบวนการ และวิศวกรรมเคมี เพ่ือศึกษาคนควา และวิจัยสรางสรรสิ่งใหมๆ ท่ีมี

คุณประโยชนและมูลคาท่ีสูงข้ึน จากหองปฏิบัติการสูการผลิตระดับอุตสาหกรรม งานวิจัยในสาขาวิชา มีท้ัง

ระดับหองปฏิบัติการ และระดับก่ึงอุตสาหกรรม โดยแบงออกเปน 5 สาขากลุมวิจัย คือ วิศวกรรม ชีวเคมีและ

เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพดานอาหาร พันธุวิศวกรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 

สาขาวิชาฟสิกส   เปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับสสาร พลังงาน การเคลื่อนท่ี การแปลงรูประหวาง

พลังงานกับพลังงาน และพลังงานกับสสาร อัตกิริยาระหวางพลงังานกับพลังงาน และพลังงานกับสสาร วิชา

ฟสิกสครอบคลุมกฎเกณฑของปรากฏการณธรรมชาติอยางกวางขวาง สาขาของวิชานี้ไดแก กลศาสตร

คลาสสิก ทฤษฎีไฟฟาแมเหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม และฟสิกสเชิงสถิติ เราสามารถนําความรู

จากสาขาวิชาเหลานี้ มาผสมผสานกันเปนความรูในสาขายอยตางๆ อาทิเชน ฟสิกสดาราศาสตร ธรณีฟสิกส 

ฟสิกสการแพทย ฟสิกสเชิงชีวะ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงท้ังความรูฟสิกสพ้ืนฐานและประยุกตเหลานี้ ไดมีผล

ตอมนุษยอยางเห็นไดชัดท้ังในอดีตปจจุบันและอนาคต 

           งานวิจัยทางฟสิกสในภาควิชาฯ แบงออกเปนหลายสาขา ไดแก การวิจัยทางดานสารก่ึงตัวนํา เลเซอร 

Holography, Nanotechnology, Soliton, Chaos, Fractal, Nonlinear Systems, Neural Network, 

Astrophysics, Geophysics, Biological and Medical Applications, Optical Fiber Sensors รวมท้ัง

การวิจัยเชงิตัวเลข (Numerical Methods and Computational Physics) ในหลายสาขา เชน Simulation 

ของโครงสรางและปฏิกิริยาเคมี ทางดานการแพทย และการศึกษาแบบจําลองของการเหนี่ยวนําคลื่น

แมเหล็กไฟฟาโลก การแกปญหา Inverse Problem นอกจากนี้แลวยังมีงานวิจัยทางดานฟสิกสการศึกษา 

และการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางฟสิกส 
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          2.2.2 การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรทางดานงานวิจัย 

 สวทช. เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ การสราง

นวัตกรรมใหมๆ จึงไดวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน 4 ประเภท 

ไดแก การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การ

พัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดําเนินการในหลากหลาย

รูปแบบ ดังนี้ 

1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตรเขารวมประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตร 

3. สนับสนุนนักศึกษาทําโครงงานวิทยาศาสตร 

4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร 

5. ผลิตหลักสูตรเรียนรูออนไลนท่ีเสริมสรางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF) เปนองคการมหาชน ประเภทจัดตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กอตั้งเม่ือ พ.ศ. 2535

ในสมัยรัฐบาลอานันท ปนยารชุน มีเปาหมายหลัก คือ สราง และสงเสริม นักวิจัย กลุมวิจัย และชุมชนวิจัย ท่ีมี

ความสามารถ ใหสรางปญญา และผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ท้ังดาน

สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ฝายวิชาการมุงเนนการสรางองคความรูท่ีเปนฐานความรูเชิงลึก สรางบุคลากร

ท่ีมีศักยภาพสูงผานเสนทางอาชีพของนักวิจัยตั้งแต เมธีวิจัย สกว. วุฒิเมธวีิจัย สกว. เมธวีิจัยอาวุโส สกว. และ

ศาสตราจารยวิจัยดีเดน เพ่ือสรางผลงานวิจัยหรืองานวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล สรางรากฐานความรู

เพ่ือตอยอดและขยายผลตอไปในอนาคต โดยผานการจัดสรรทุนดังตอไปนี้ 

 1. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม 

            เปนทุนท่ีสนับสนุนโดย สกว. และสถาบันตนสังกัด มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

นักวิจัยรุนใหมใหไดทําวิจัยอยางตอเนื่อง และกาวไปสูการทํางานวิจัยในระดับท่ีสูงข้ึน โดยทุนนี้เปดโอกาสให

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทามาแลวไมเกิน 5 ป ท่ีทํางานประจําสังกัดอยูใน

สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติมาแลวไมนอย

กวา 1 เรื่องในชวง 5 ปท่ีผานมา และไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาข้ึนไป 

สามารถสมัครขอรับทุนได ในวงเงินงบประมาณตอโครงการไมเกิน 600,000 บาท ระยะเวลาโครงการไมเกิน 2 

ป คาตอบแทนหัวหนาโครงการไมเกินเดือนละ 13,000 บาท  

  2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม  

          เปนทุนท่ี สกว. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันตันสังกัดไดรวมสนับสนุน

เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูในสังกัด สกอ. ไดทํางานวิจัยและผลผลิตผลงานตีพิมพใน
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ระดับนานาชาติ โดยหลักเกณฑในการใหทุน วงเงินทุนวิจัย รวมท้ังระยะเวลาดําเนินการเชนเดียวกับทุน

สงเสริมนักวิจัยรุนใหม 

  3 . ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 

            เปนทุนท่ีสนับสนุนโดย สกว. และสถาบันตนสังกัด เพ่ือสรางนักวิจัยอาชีพใหเปนผูนําเชิงวิชาการ

ระดับนานาชาติ สรางองคความรูใหมท่ีเปนพ้ืนฐานตอการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานตีพิมพระดับนานาชาติท่ี

ไมใชผลงานจากวิทยานิพนธของผูเสนอขอรับทุนหรือจดสิทธิบัตร ซ่ึงผูอยูในขายรับทุนตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ทํางานประจําสังกัดอยูในสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานใน

ประเทศไทย มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีไมใชผลงานจากวิทยานิพนธของผูเสนอขอรับทุนไม

นอยกวา 2 เรื่อง ในชวง 5 ปท่ีผานมา สําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูสมัครตองมีผลงานตีพิมพใน

ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีคา impact factor โดยผูเสนอ

ขอรับทุนตองเปนเจาของบทความชื่อแรกหรือเปน corresponding author ไมนอยกวา 1 เรื่อง และไมดํารง

ตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชาข้ึนไป งบประมาณโครงการไมเกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลา

ทํางานวิจัยไมเกิน 3 ป คาตอบแทนหัวหนาโครงการไมเกินเดือนละ 20,000 บาท ผูไดรับทุนจะไดรับการยก

ยองเปน “เมธีวิจัย สกว.” (TRF Research Scholar)  

   4. ทุนเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา 

            สกว. รวมกับ สกอ. และสถาบันตนสังกัด สนับสนุนทุนเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของ

อาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหอาจารยไดมีโอกาสทํางานวิจัยอยางตอเนื่องและพัฒนางานวิจัยใน

ระดับสูงข้ึน ซ่ึงหลักเกณฑการใหทุน วงเงินทุนวิจัยรวมท้ังระยะเวลาดําเนินการเชนเดียวกับทุนพัฒนานักวิจัย 

โดยผูมีคุณสมบัติอยูในขายรับทุนจะตองเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูในสังกัดของ สกอ. 

  5 . ทุนองคความรูใหมท่ีเปนพ้ืนฐานตอการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 

            เปนทุนวิจัยท่ีมุงเนนการสนับสนุนนักวิจัยอาชีพใหสามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงตลอดจน

การสรางองคความรูใหมท่ีมีผลกระทบเชิงวิชาการและสรางความเขมแข็งของเครือขายการวิจัยระหวางนักวิจัย

และหนวยงายวิจัยชั้นนําท้ังในและตางประเทศ ผูอยูในขายรับทุนนี้ตองเคยมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีทําในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวา 3 เรื่องในชวง 5 ปท่ีผานมา และตอง

เปนเจาของบทความชื่อแรก ชื่อทาย หรือเปน corresponding author โดยไมนับรวมผลงานวิจัยท่ีเกิดจาก

วิทยานิพนธ และมีผลรวมของ impact factor อยูในเกณฑดี ท้ังนี้ข้ึนกับสาขาวิชา เชน มีคาไมนอยกวา 5.0 

สําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพและการแพทย ไมนอยกวา 2.0 สําหรับวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร 

และผูรับทุนตองไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับคณบดีข้ึนไป งบประมาณโครงการไมเกิน 2,500,000 

บาท ระยะเวลาไมเกิน 3 ป คาตอบแทนหัวหนาโครงการไมเกินเดือนละ 30,000 บาท ผูไดรับทุนจะไดรับการ

ยกยองเปน “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” (TRF Advanced Research Scholar) 

 

3. สภาพการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 
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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจ คือ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม  

2. ใชองคความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสําหรับบริการวิชาการเพ่ือพัฒนากําลังคน  

      3. พัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและสากลดวย

กระบวนการวจิัยและพัฒนา  

      4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดการบริหารแบบสาขาวิชา ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรี  12

หลักสูตร คือ สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา  

สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร    หลักสูตรจุลชีววทิยา สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร มีอาคารสําหรับการเรียนการสอน 3 อาคาร คืออาคารสาธารณสุขศาสตร อาคารวิทยาศาสตร และ

อาคารวิทยสโมสร(ศูนยวิทยาศาสตร) ซ่ึงอาคารศูนยวิทยาศาสตรเปนอาคารท่ีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูง

สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการวิจัยสําหรับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงเครื่องมือ

วิทยาศาสตรจะประจําอยูท่ี 5 สาขาวิชาคือเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร

สุขภาพ  

3.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับศูนยวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับงบประมาณจากรัฐบาลไทยใหกอสรางอาคาร    ศูนย

วิทยาศาสตรตั้งแตป พ.ศ. 2540  เปนเงิน 39,590,000 บาท (สามสิบเกาลานหาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

สัญญาจางระหวางวันท่ี  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2540  ถึงวันท่ี  21 ธันวาคม พ.ศ. 2541 แตเสร็จสมบูรณ เม่ือ

วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2542 อาคารศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนอาคาร 4 ชั้น 

ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 5,650 ตารางเมตร  โดยมีแหลงงบประมาณจากโครงการกูเงินธนาคารโลกโครงการ

พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พวส) หรือ Secondary Education 

Quality Improvement (SEOI) project) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต  

             ความจําเปนของการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

            1.  ยึดปญหาทองถ่ินเปนหลัก (Community  Problem  Approach) มุงนําความรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  เขาสูการพัฒนาและแกปญหาทองถ่ินท่ีสามารถแกไขโดยใชวิทยาศาสตร (Science Based 

Local Problem) ในดานตางๆ ดังนี้ 

                ก.  ปญหาดานเกษตรกรรม  ปจจัย  กระบวนการ  การจัดการผลิต 

                ข.  ปญหาดานอุตสาหกรรม  ขาดทรัพยากรท่ีจําเปน  ขาดความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

                ค.  ปญหาดานสุขภาพอนามัย ขาดความรูดานวิทยาศาสตร  เพ่ือแกปญหาดานสุขภาพตลอดจน

เกิดโรคภัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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               ง.  ปญหาดานมลภาวะและสิ่งแวดลอม  สิ่งแวดลอมถูกทําลาย  ขาดความรู  การใช การดูแลและ

ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

               จ.  ปญหาขาดแคลนครู-อาจารย  ทางดานวิทยาศาสตร 

              2.  ยึดหลักการเรียนรูผานการปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory or Experimental 

Approach)  มุงพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรูผานการปฏิบัติการหรือการ

ทดลองจริง ในสาขาวิชาหลักท่ีเปนวิทยาศาสตร พ้ืนฐานและเทคโนโลยี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  คณิตศาสตร  และคอมพิวเตอร   จึงไดดําเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต มีวัตถุประสงคโดยรวมเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรางความเขมแข็งทางดานวิชาการดานวิทยาศาสตร เพ่ือเปนรากฐานในการขยายสาขา

อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตครูสาขาวิทยาศาสตร  โดยเสริมสรางคุณภาพของอาจารยในสถาบันไดเขาใจ

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสมัยใหม  เสริมสรางความเขมแข็งในการปรับปรุงคุณภาพ  โดย

ขยายหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรรองรับเครื่องมือวิทยาศาสตรสมัยใหมในสถาบัน  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของสถาบัน และยกระดับความสามารถของอาจารยในการทําวิจัยและการบริการชุมชนดาน

วิทยาศาสตร รวมท้ังสงเสริมใหมีการใชผลการวิจัยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปนศูนยสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทองถ่ิน และเปนแหลงสงเสริมความรูใหบริการ

วิชาการแกทองถ่ินในดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต รวมถึงการปรับปรุงการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา และใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทองถ่ิน   เพ่ือใหการดําเนินงาน

ของศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนไปตามทิศทาง  และเปาหมายท่ีชัดเจน  จึงได

รวมกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศนของศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

         ปรัชญา วิสัยทัศนของศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ 

1. การใหบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลย ี

2. การสนับสนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดวยการใหบริการวิเคราะหทดสอบดวยเครื่องมือ  ตางๆ 

  

         พันธกิจของหนวยงาน คือ การมุงเนนการพัฒนาองคความรูงานวิจัยและใหบริการวิชาการดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหบุคลากรของทองถ่ินและประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนา อยางยั่งยืน 
 

 

 

โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
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ภาพท่ี  10  โครงสรางการปฏิบัติงานของศูนยวิทยาศาสตร  

 

 3.2  การขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการดําเนินงาน

 

รองคณบดีฝายบริหาร 

และวางแผน 

นักวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาเคมี 

คณบด ี

อธิการบดี 

นักวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ 

วิเทศสัมพันธ 

นักวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาฟสิกส 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 

งานเลขานุการ 

งานบริหารท่ัวไป 

ผูชวยคณบด ี

 (ผูจัดการศูนยวิทยาศาสตร) 
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  3.2.1  ในกรณีท่ีเปนปญหาพิเศษ 

  3.2.1.1  ข้ันตอนในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

  1. แจงใหผูดูแลหองท่ีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีตองการใชงานอยูทราบ 

  2. กรอกขอมูลในบันทึกการใชงานมือวิทยาศาสตร 

  3. เริ่มการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรโดยปฏิบัติตามคูมือท่ีบอกอยางเครงครัด 

  4. เม่ือใชงานเสร็จเก็บและทําความสะอาดเครื่องมือวิทยาศาสตรใหเรียบรอยเม่ือใชงานเสร็จ 

  5. แจงใหนักวิทยาศาสตรเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร 

    หมายเหต ุ

  1. หากเจาหนาท่ีตรวจสอบแลวพบวาไมมีการกรอกขอมูลลงในบันทึกการใชงานแตละเครื่อง

เม่ือมีการใชงานอยูจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

   1.1 ทําการปดเครื่องมือดังกลาวทันที และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิด

ข้ึนกับตัวอยางหรือของท่ีนํามาทดลองไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

   1.2 หากเครื่องมือวิทยาศาสตร เกิดความเสียหายหรือชํารุดผูใชงานจะตองเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 

  2 บันทึกการใชงานท่ีมีประจําอยูท่ีเครื่องมือวิทยาศาสตรทุกเครื่อง 

  3. หากพบวาเครื่ องมือวิทยาศาสตร ท่ี ใช งานเกิดความเสียหายหรือชํารุดใหแจ ง

นักวิทยาศาสตรทันทีหากไมมีการแจงใหทราบผูใชงานจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

  3.2.1.2  ข้ันตอนการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง 

  1. ติดตอแบบฟอรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรกับนักวิทยาศาสตร และกรอกขอมูลลงใน

แบบฟอรม ใหครบถวน 

  2. สงแบบฟอรมในขอท่ี 1 กับนักวิทยาศาสตร (กรุณายื่นความประสงคขอใชเครื่องมือ

ลวงหนากอนใชงานเครื่องมืออยางนอย 3 วัน) 

  3. แจงใหผูท่ีดูแลหองท่ีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีตองการใชงานอยูทราบ 

  4. แจงนักวิทยาศาสตรเพ่ือใหชวยสอนวิธีการใช, ขอควรระวัง, การดูแลรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร กอนเริ่มการใชงานมือ 

  5. กรอกขอมูลลงในบันทึกการใชงานมือวิทยาศาสตร 

  6. เริ่มการใชงานมือวิทยาศาสตร 

  7. เม่ือทํางานเสร็จแลวเก็บและทําความสะอาดเครื่องมือวิทายศาสตรใหเรียบรอย 
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  8. แจงนักวิทยาศาสตรเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร 

  หมายเหตุ 

  1. กรอกขอมูลในแบบฟอรมการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใหครบถวน ท้ังรายละเอียด 

ลายเซ็นของผูท่ีเก่ียวของ มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหใชเครื่องมือวิทยาศาสตรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะแจงผลการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใหทราบ ในขณะท่ีสง

แบบฟอรมการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

  3. หากพบวาไมมีการกรอกขอมูลลงในบันทึกการใชงาน แตมีการใชงานเครื่องมือ จะ

ดําเนินการตอไปนี้ 

  3.1 ทําการปดเครื่องมือดังกลาวทันที และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิด

ข้ึนกับตัวอยางหรือของท่ีนํามาทดลองไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

   3.2 หากเครื่องมือวิทยาศาสตร เกิดความเสียหายหรือชํารุดผูใชงานจะตองเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 

3.2.2  กรณีท่ีเปนการเรียนการสอน 

 3.2.2.1  ข้ันตอนการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

  1. แจงใหผูดูแลหองท่ีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีตองการใชอยูทราบ 

  2. กรอกขอมูลในบันทึกการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

  3. เริ่มการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

  4. เม่ือใชงานเสร็จเก็บและทําความสะอาดเครื่องมือวิทยาศาสตรใหเรียบรอย 

 3.2.2.2  ข้ันตอนการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง 

  1. แจงใหนักวิทยาศาสตรทราบถึงเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีตองการใชงาน 

  3. แจงใหผูท่ีดูแลหองท่ีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีตองการใชงานอยูทราบ 

  4. นักวิทยาศาสตรสอนวิธีการใชและควบคุมการใชงานมือวิทยาศาสตร กอนเริ่มการใชงาน

เครื่องมือวิทยาศาสตร 

  5. กรอกขอมูลลงในบันทึกการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

  6. เริ่มการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

  7. เก็บและทําความสะอาดเครื่องมือวิทายศาสตรใหเรียบรอยเม่ือทํางานเสร็จ 

  8. แจงนักวิทยาศาสตรเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 

4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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      ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ 2556 เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของศูนยเครื่องมือฯ รวมถึง

เผยแพรขอมูลอันมีประโยชน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยและผูสนใจไดรับทราบ สามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือการ

พัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย ในการวางแนวทางการบริหารงานในการกํากับดูแลใหเปนองคการท่ีดี และ

สูความเปนเลิศ โดยในรายงานประกอบดวยขอมูลสถิติแสดงสถิติจํานวนครั้งการใหบริการเครื่องมือ

วิทยาศาสตรการใหบริการการเรียน การสอน ระดับปริญญาตรี ท้ังหมด 23,053 ครั้งตอป โดยบริการให

ท้ังหมด 134 สาขาวิชา การใหบริการระดับบัณฑิตศึกษา 184,557 ครั้งตอป จํานวน 88 สาขาวิชา ใหบริการ

กลุมวิชาชีพ 3,951 ครั้งตอป และมีการซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องมือวิทยาศาสตร 251 ครั้ง โดยใชงบประมาณ 

7,116,996.37 บาท และมีรายไดจากการบริการหนวยงานภายใน 2,076,769.75 บาท รายไดจากการบริการ

หนวยงานภายนอก 4,541,589.75 บาท 

                 จริฐา เทือกเถา (2554)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการใชอุปกรณ เครื่องมือวิทยาศาสตรใน

หองปฏิบัติการเคมีใชแบบฝกปฏิบัติ เพ่ือเปนทักษะข้ันพ้ืนฐานการเรียน เรื่อง ปริมาณสัมพันธการวิจัยในครั้งนี้

มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ พัฒนาทักษะภาคปฏิบัติการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการเคมี และ

เปรียบเทียบความสามารถในการใชอุปกรณวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการเคมีกอนและหลังการใชแบบฝก

ทักษะภาคปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2554 จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบเสริมทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตร ชุด

แบบฝกหัดทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับอุปกรณวิทยาศาสตร ขอมูลท่ีไดจากการวิจัย วิเคราะหโดยหาคา

รอยละ ผลการวิจัยพบวาจากการใชนวัตกรรม นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตรได

อยางถูกตองเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงกอนการใชนวัตกรรมมีนักเรียนท่ีสามารถใชอุปกรณวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองคิด

เปนรอยละ 35 หลังการใชนวัตกรรมมีนักเรียนท่ีสามารถใชอุปกรณวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองคิดเปนรอยละ 

95 ทําใหสามารถจัดเตรียมสารและเรียนรูในหนวยการเรียนรูเรื่องปริมาณสัมพันธไดถูกตองและรวดเร็ว 

    ชินวัฒน ศาสนนันทน (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การหาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัว 

โดยการการวิจัยมีวัตถุประสงคในการหาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัวดวยเครื่องอะตอมมิกแอพซอฟ

ชันสเปคโตรโฟโตมิเตอร โดยทดสอบในสวนของใบ ลาตนและรากของพืชจานวน 10 ชนิด คือ กระเพรา ขิง 

ขา ขม้ิน ตะไคร ผักบุง โหระพา ผักชีฝรั่ง ตนหอมและผักชีจากตลาดเทเวศร โดยโลหะหนักท่ีทาการศึกษา

ไดแก สารหนู (As), แคดเมียม (Cd), โคบอลต (Co), เหล็ก (Fe), และตะก่ัว (Pb) โดยทาการยอยตัวอยางแบบ

เปยกแลวนาไปหาปริมาณโลหะหนักดวยเครื่องอะตอมมิกแอพซอฟชันสเปคโตรโฟโตมิเตอร ผลการทดลอง

พบวาในพืชแตละชนิดมีคาโลหะหนักท่ีตรวจพบมีปริมาณนอยกวาคามาตรฐานขององคการอนามัยโลก 

(WHO) 

      ชอแกว อนิลบล และคณะ (2554) ใช เครื่องมือวิทยาศาสตร คือ HPLC และ 

spectrophotometric ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในขาวเหนียวดํา พบวา ปริมาณแอนโทไซยานิน ในขาว 

เหนียวดํา 9 สายพันธุไดแก KKU-GL-BL-05-001, KKU-GL-BL-05-003, KKU-GL-BL-05-008, KKU-GL-BL-
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06-034, KKUGL-BL-06-043, เหนียวดํา Gs. no. 00621, เหนียวดํา Gs. no. 09475, เหนียวดํา Gs. no. 

21427, ขาวกา Gs. no. 87090 และ ประชากรชั่วรุนท่ี 1 และ 2 ท่ีเกิดจากการผสมระหวาง เหนียวดํา Gs. 

no.09475 และกข6       วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณ แอนโทไซยานินท่ีวัดไดจากท้ังสองวิธีโดย

สกัดสารแอนโทไซยานินและนําสารท่ีสกัดไดไปวัดปริมาณแอนโทไซยานินโดยวิธี HPLC และ 

spectrophotometric จากนั้นนําคาท่ีวัดไดจากท้ังสองวิธีไปศึกษาความสัมพันธผลการศึกษาพบวาความ

แตกตางของ ปริมาณแอนโทไซยานินระหวางสองวิธีอยูในชวง 9.34-44.17 mg/100g seed และพบความ

สัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P ≤ 0.01) ระหวางปริมาณแอนโทไซยานินท่ีวัดไดจากท้ังสองวิธีโดยมีค

าสหสัมพันธ (correlation coefficient) เทากับ 0.93 ดังนั้น ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาวิธี 

spectrophotometric สามารถนํามาใชวัดปริมาณแอนโทไซยานินในขาวไดซ่ึงเปนวิธีท่ีงาย ใช เวลานอยและ

ราคาถูกกวาวิธีการวัดแบบ HPLC  

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระยะ 3 ป  คือปการศึกษา 2556 – 2558 เปนการวิจัยเชิง

บรรยาย โดยมุงศึกษาขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร  โดยเก็บ รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐม

ภูมิท่ีเปนขอมูลเก่ียวกับการใหบริการเครื่องมือ 

1. ขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร    

ขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร   ไดจากบันทึกขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร

ของสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมท้ังเอกสารท่ี

เก่ียวกับการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 

บาทข้ึนไป จํานวน 116 เครื่อง ซ่ึงผูรับบริการเปนบุคคลจากภายในคือ นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยคือมาจากหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน  
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบบบันทึกขอมูลการใชงานและแบบบันทึกการซอมบํารุงเครื่องมือ

วิทยาศาสตร ประจําป 2556 -  2558  ซ่ึงไดรวบรวมจากสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพโดยในแบบบันทึกขอมูลจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. แบบบันทึกขอมูลการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

        2. แบบบันทึกการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร 

        3. แบบบันทึกความพึงพอใจและปญหาในการใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในครั้งนี้   วิเคราะหจากขอมูลการใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   โดยดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 เก็บรวบรวมขอมูลบันทึกการใชและบันทึกการซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร จากสาขาวิชา 

เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยรวบรวมเฉพาะเครื่องมือท่ีมีราคา 200,000 บาทข้ึนไป เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล 

3.2 ตรวจสอบขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหเรื่อง ความถูกตอง ครบถวน เปนไปตามระยะเวลาตาม

ความตองการในการศึกษา  

 

 

 

   

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

เปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพ้ืนฐาน  เชน  คาเฉลี่ย(Mean)  รอยละ(Percentage) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยวิเคราะหและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ spss version 11.5 โดยวิเคราะหขอมูลตอไปนี้ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 4.2 จํานวนการใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยจําแนกตามประเภทของผูใชบริการ 

1.2.1 ประเภทบุคคลภายใน 

- นักศึกษา 

- อาจารย 

- เจาหนาท่ี 

1.2.2 ประเภทบุคคลภายนอก 
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- รัฐบาล  

- เอกชน 

4.3 จํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยจําแนกตามประเภทของการใชงาน 

      4.3.1  การเรียนการสอน 

      4.3.2  การวิจัย 

      4.3.3  การบริการวิชาการ และบริการชุมชน 

 4.4  จํานวนและงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจาํป 2556-2558 จําแนก

ตามสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

4.5การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเก่ียวกับปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณ

วิทยาศาสตรจํานวนปญหาท้ังหมด 6 ขอ  

 1. ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ 

 2. มีปริมาณเพียงพอกับความตองการ 

 3. เครื่องมือคุณภาพไมดีเนื่องจากใชมานาน 

 4. เครื่องมือบางอยางไมมีคูมือและขอควรระวัง 

 5. เครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาท่ีดี 

 6. กฏระเบียบในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวหนาโครงการ 

 

ชื่อ-นามสกุล    : นางวันเพ็ญ  ตรงตอกิจ 

ตําแหนง     : นักวิทยาศาสตร 

สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย   : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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ระดับการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย  

1. หัวหนาโครงการวิจัย วิจัยสถาบัน เรื่องทําวิจัยสถาบันเรื่อง ขอมูลพ้ืนฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร 

ของศูนยวิทยาศาสตร 

2. วิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคและ 

การประยุกตใช  

3. ผูรวมวิจัยเรื่อง การสกัดพืชสมุนไพรในการควบคุมลูกน้ํายุงลาย   

 

ผลงานวิจัยท่ีพิมพออกเผยแพร  

1. เผยแพรผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรค

และการประยุกตใช ในวารสารวิทยาศาสตร  

2. เผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรค

และการประยกุตใช ในการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 

3. นําเสนอผลงานพรอมตีพิมพวารสารเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11 การสกัดพืชสมุนไพรในการควบคุม

ลูกน้ํายุงลาย   

 

สถานท่ีติดตอ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย     

   ราชภฏัพิบูลสงคราม  

หมายเลขโทรศัพท 081-9624060 , 082-4088216 

หมายเลขโทรสาร 055-267054 

E – mail  wonphen2@hotmail.com 
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บทที่ 4  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระยะ 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 2556 – 2558 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบบันทึกการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรและเอกสารท่ีเก่ียวของในการใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร โดย

มีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคาความถ่ี 

(Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Method)  โดยมีการรายงานผลการวิจัยดังนี้ 

1. รายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ตารางท่ี 1 เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีประจําอยูสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับท่ี หมายเลขครุภัณฑ ช่ือเครื่องมือ ราคา 

1 พส.07.08.1 CHROMATOGRAPHY COLUMN TEACHING 295,543.85 

2 พส.07.08.2 CHROMATOGRAPHY COLUMN TEACHING 295,543.85 

3 พส.07.106.136 GC;TEACHING 1,986,800 

4 พส.07.106.137 HPLC TRACHING  Manufacturer:Shimadzu 3,532,200 

5 พส.07.106.139 AUTOMATIE TITRATER 486,310 

6 พส.07.106.140 BOMBCALORIMETER;ADIABATTC 641,045 

7 พส.07.106.143 AUTOMATIC TITRATOR WITH ISE DETECTOR 508,415 

8 พส.07.106.144 PROTEIN AND NITROGEN ANALYZER 379,321.80 

9 พส.07.22.6 SPECTROPHOTOMETER;UV-VIS 409,915.12 

10 พส.07.28.16 C.O.D. TESST SET 398,332.10 

11 พส.07.29.8 WATER PURIFICATION 418,093.97 

12 พส.07.34.2 EXTRACTION APPARTUS; AUTOMATIC 668,206.73 

13 พส.07.106.444 VOLTAMMETER / TRACE ANALYZER 1,105,746.86 

14 พส.07.106.584 SHAKER  INCUBATOR ; REFRIGERATED 360,311.50 

15 พส.07.22.17 SPECTROPHOTOMETER UV-VIS 409,915.12 

16 พส.07.34.4 ROTARY  EVAPORATOR 222,464.72 

17 พส.07.34.5 ROTARY  EVAPORATOR 222,464.72 

18 พส.07.34.6 ROTARY EVAPORATOR 222,464.72 
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19 พส.07.106.678 HPLC , TEACHING 1,093,092.25 

20 พส.07.106.854 POLARIMETER 202,658.64 

ตารางท่ี 1 (ตอ) เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีประจําอยูสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ลําดับท่ี หมายเลขครุภัณฑ ช่ือเครื่องมือ ราคา 

21 พส.07.106.878 FURNACE ; 1100 ํC 222,155.25 

22 พส.07.22.18 SPECTROFLUOROPHOTOMETER 1,011,171.12 

23 พส.07.22.19 SPECTROPHOTOMETER ; FT - IR 1,655,355.03 

24 พส.07.28.35 

MULTI - FUNCITON WATER QUALITY  

METER 296,824.16 

25 พส.07.34.8 ROTARY EVAPORATOR 202,923.90 

26 พส.07.35.1 ATOMIC  ABSORPTION SPECTROMETER 1,002,727.01 

27 พส.07.05.19 Fume Hood; Dvctless 267,910.64 

28 พส.07.05.20 Fume Hood; Dvctless 267,910.64 

29 พส.08.94.4/45 HPLC;RESEARCH 3,340,202.60 

30 พส.08.43.3/58 เครื่องกลั่น รุน Kjeltec 8200 ยี่หอ FOSS 417,300  

31 พส.08.104.1/58 เครื่องวิเคราะหสารดวยเทคนิคทางเคมีไฟฟา 

429,819  

32 พส.08.105.1/58 เครื่องวิเคราะหสารดวยการดดูกลนืแสง 

348,820  

33 พส.08.105.2/58 เครื่องวิเคราะหสารดวยการดดูกลนืแสง 

348,820  

34 พส.08.109.3/58 เครื่องยอยโปรตีน/ไนโตรเจน รุน DT208 ยี่หอ FOSS 235,400  

35 พส.08.106.2/58 

เครื่องวิเราะหปรมิาณสารดวยระบบโครมาโตรกราฟ 

ของเหลวสมรรถนะสงู (HPLC) 3,484,000  

36 พส.08.105.7/58 

เครื่องวิเคราะหปรมิาณธาตุดวยการดูดกลืนแสงอะตอม

แบบเตาเผาแกรไฟต(Graphite furnace-AAS) 3,484,000  

37 พส.01.43.215 เครื่องคอมพิวเตอร 270,000  

38 พส.10.12.1/48 เตาอบ 

474,750  

39 พส.08.100.1/57 ชุดปฏิบัติการทางเคมี 650,000 

40 พส.08.106.1/58 เครื่องวิเคราะหสารโดยใชแสงอินฟาเรด (FTIR) 847,440 

รวม 33,116,375.30 

 

จากตารางท่ี 1  แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ

วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ท่ีประจําอยูสาขาวิชา
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http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.43.3/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.43.3/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.43.3/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.104.1/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.104.1/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.104.1/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.1/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.1/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.1/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.2/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.2/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.1/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.109.3/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.109.3/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.109.3/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.106.2/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.106.2/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.106.2/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.106.2/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.7/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.7/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.7/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.7/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.01.43.215
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.01.43.215
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.01.43.215
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.10.12.1/48
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.10.12.1/48
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.10.12.1/48
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เคมี จํานวน 40  เครื่อง  โดยมีราคาเครื่องมือท้ังหมดจํานวน 33,116,375.30 บาท  โดยเครื่องมือท่ีมีราคา

สูงสุด 3 ลําดับ คือ ลําดับท่ี 1 เครื่อง HPLC;RESEARCH ราคา 3,340,202.60 บาท ลาํดับท่ี 2 เครื่อง HPLC 

TRACHING  ราคา 3,532,200 บาท และลําดับท่ี 3 เครื่อง HPLC และ AAS ราคา 3,484,000 บาท 

 

ตารางท่ี 2 เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีประจําอยูสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับท่ี หมายเลขครุภัณฑ ช่ือเครื่องมือ ราคา 

1 พส.07.02.166 MICROSCOPE;WITH CAMERA, 382,858.60 

2 พส.07.02.164 MICROSCORE;TRINOCULAR 237,628.75 

3 พส.07.106.184 FREEZER;(-80 C) 450,942 

4 พส.07.106.185 FREEZE DRYER:LYOPHILIZER 387,279.60 

5 พส.07.106.193 LCD PROJECTOR 209,113.30 

6 พส.07.106.215 LEAF AREA AND ROOT LENGTH 413,142.45 

7 พส.07.106.225 MICROTOME KNIFE SHARPENER 267,028.40 

8 พส.07.106.227 CHLOROPHYLL FLUORESCENCE METER 336,614.94 

9 พส.07.22.5 SPECTROPHOTOMETER;UV-VIS 409,915.12 

10 พส.07.34.3 EXTRACTION APPARTUS; AUTOMATIC 668,206.73 

11 พส.07.106.574 ANAEROBIC  BACTERIA CULTURE CHAMBER 526,099 

12 พส.07.106.575 BACTERIA  REDUCER ; AIR FLOW CABINET 238,734 

13 พส.07.106.680 GEL DOCUMENTATION SYSTEM 324,943.50 

14 พส.07.106.894 Plant Growth Chamber 447,799.98 

15 พส.07.106.895 Plant Growth Chamber 447,799.98 

16 พส.07.02.181 

MICROSCOPE; PHASE 

CONTRAST(TRLNOCULAR) 351,469.50 

17 พส.08.123.1/53 เครื่องเพ่ิมปรมิาณสารพันธุกรรม 

700,000  

18 พส.08.124.1/53 ชุดถายภาพอิเลค็โตรโฟรชีส 

600,000  

19 พส.08.125.1/53 เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรม 

500,000  

20 พส.08.133.01.54 เครื่องหมุนเหว่ียงแบบอุณหภูมิต่ํา 

259,500  

21 พส.08.16.10/54 กลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบ 3 กระบอกตา 350,000  

22 พส.08.16.9/52 ชุดถายภาพแบบดิจิตอล 270,000  

23 พส.08.97.9/58 ตูบมเชื้อพรอมระบบเขยา 220,000  

24 พส.08.97.11/58 ตูบมเชื้อ  Memmert 270,710  
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http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.7/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.123.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.123.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.123.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.124.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.124.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.124.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.125.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.125.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.125.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.133.01.54
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.133.01.54
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.133.01.54
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.16.10/54
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.16.10/54
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.16.10/54
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.16.9/52
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.16.9/52
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.16.9/52
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.97.9/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.97.9/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.97.9/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.97.11/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.97.11/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.97.11/58
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25 พส.08.93.2/46 หมอนึ่งความดันไอน้ําไฟฟา (Autoclave) 250,000  

26 พส.08.103.1/57 ชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา 903,000 

27 พส.08.62.1/57 ชุดเครื่องปนหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ 246,100 

รวม 10,668,005.85 

 

ตารางท่ี 3 เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีประจําอยูสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับท่ี หมายเลขครุภัณฑ ช่ือเครื่องมือ ราคา 

1 พส.07.106.441 SOUND SPECTRUM METER 254,561.18 

2 พส.07.106.653 MICROWAVE TRAINER 306,640.56 

3 พส.07.106.656 HALL EFFCT APPARTUS 256,196.95 

4 พส.07.106.663 ZEEMAN EFFECT APPARATUS 426,759.13 

5 พส.07.106.731 NANO AMMETER 344,838 

6 พส.07.106.732 NANO AMMETER 344,838 

7 พส.07.106.733 NANO AMMETER 344,838 

8 พส.07.106.734 NANO AMMETER 344,838 

9 พส.07.106.735 NANO AMMETER 344,838 

10 พส.07.106.736 NANO AMMETER 344,838 

11 พส.07.106.762 INDUSTRIAL ELECTROILS TRAINER 213,180.62 

12 พส.07.106.763 MOTOR CONTROL WITH ELECTRONICS 391,258.50 

13 พส.07.106.775 TRANSDUGER TRATNING KIT 321,937.22 

14 พส.07.106.777 WEATHER STATION Manufueturer : ELE 428,615.95 

15 พส.07.106.879 FURNACE ; 1100 ํ C 222,155.25 

16 พส.07.106.918 Hall Efefect Apparatus 228,314.30 

17 พส.07.106.919 Hall Efefect Apparatus 228,314.30 

18 พส.07.24.3 SCINTILLATION SPECTROSCOPY SINGLE 224,056.28 

19 พส.08.94.7/45 DOPPLER EFFECT OF SOUND APPARATUS 237,896.60 

20 พส.08.94.8/45 LASER OPTICS 261,637.91 

21 พส.08.94.9/45 LASER OPTICS 261,637.91 

22 พส.07.106.776 TRANSDUGER TRATNING KIT 321,937.22 

23 พส.07.22.16 SPECTROPHOTOMETER,UV-VIS 409,915.12 

24 พส.08.140.1/56 ชุดทดลองกลศาสตรของไหล 

697,640  

25 พส.08.141.1/56 ชุดทดสอบเครื่องยนต 495,410  
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http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.93.2/46
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.93.2/46
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.93.2/46
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.140.1/56
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.140.1/56
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.140.1/56
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.141.1/56
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.141.1/56
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.141.1/56
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26 พส.08.38.1/58 ชุดปฏิบัติการนิวเคียร 314,580  

27 พส.08.38.2/58 ชุดปฏิบัติการนิวเคียร 314,580  

28 พส.08.142.1/56 ชุดทดลองการถายเทความรอนและอุณหพลศาสตร 786,450 

รวม 9,672,703 

 

 

จากตารางท่ี 2  แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ

วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ท่ีประจําอยูสาขาวิชา

ชีววิทยา จํานวน 27  เครื่อง  โดยมีราคาเครื่องมือท้ังหมดจํานวน 10,668,005.85 บาท  โดยเครื่องมือท่ีมี

ราคาสูงสุด 3 ลําดับ คือ ลําดับท่ี 1 ชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา ราคา 903,000 บาท ลําดับท่ี 2 เครื่องเครื่องเพ่ิม

ปริมาณสารพันธุกรรม  ราคา 700,000 บาท และลําดับท่ี 3 เครื่อง EXTRACTION APPARTUS; AUTOMATIC 

ราคา 668,206.73 บาท 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ

วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ท่ีประจําอยูสาขาวิชา

ฟสิกส จํานวน 28  เครื่อง  โดยมีราคาเครื่องมือท้ังหมดจํานวน 9,672,703 บาท  โดยเครื่องมือท่ีมีราคาสูงสุด 

3 ลําดับ คือ ลําดับท่ี 1 ชุดทดลองการถายเทความรอนและอุณหพลศาสตร ราคา 786,450 บาท ลําดับท่ี 2 

ชุดทดลองกลศาสตรของไหล ราคา 697,640 บาท และลําดับท่ี 3 ชุดทดสอบเครื่องยนต ราคา 495,410 บาท 

 

ตารางท่ี 4 เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีประจําอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

ลําดับท่ี หมายเลขครุภัณฑ ช่ือเครื่องมือ ราคา 

1 พส.07.28.17 B.O.D. ANALYZER SET 1,734,977.24 

2 พส.07.106.438 GAS DETECTOR ;PORTABLE;AMBIENT 229,892 

3 พส.07.106.439 GAS DETECTOR; PORTABLE; IN STACKS 227,593.08 

4 พส.07.106.440 OIL AND GREASE ANALYSER 269,415.74 

5 พส.07.34.7 EXTRACTION  APPARATUS; AUTOMATIC 450,765.16 

6 พส.07.106.818 GAS  DETECTOR ; PORTABLE ; AMBIENT 229,892 

7 พส.07.106.848 SOIL ANALYSIS KIT 221,050 

8 พส.07.28.39 

MVLIT - PARAMETER WATER QUALITY 

MONITOR 324,517.83 
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http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.38.1/58
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http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.38.2/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.123.1/53
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.123.1/53
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9 พส.07.106.819 GAS  DETECTOR ; PORTABLE ; AMBIENT 229,892 

10 พส.07.106.820 GAS  DETECTOR ; PORTABLE ; AMBIENT 229,892 

11 พส.07.106.821 GAS  DETECTOR ; PORTABLE ; AMBIENT 229,892 

12 พส.07.106.194 LCD PROJECTOR 209,113.30 

13 พส.07.106.849 SOIL ANALYSIS KIT 221,050 

14 พส.08.113.1/50 เครื่องวัดเสียง 

209,987.50 

15 พส.08.43.3/50 เครื่องกลั่นนํ้า 

249,000  

 

ตารางท่ี 4 (ตอ) เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีประจําอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

ลําดับท่ี หมายเลขครุภัณฑ ช่ือเครื่องมือ ราคา 

16 พส.08.94.4/58 เครื่องเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห 250,000  

17 พส.08.94.5/58 เครื่องเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห 250,000  

18 พส.08.93.1/46 หมอน่ึงความดันไอนํ้าไฟฟา(Autoclave) 246,100  

19 พส.08.69.1/57 ชุดปฏิบัติการพ้ืนฐานตรวจวัดคุณภาพดิน 308,720 

20 

 

พส.08.105.6/58 

 

เครื่องวิเคราะหสารดวยการดดูกลนืแสง (UV/Visible 

Double Beam Spectrophotometer) 

696,000 

 

รวม 7,017,749.85 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ

วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ท่ีประจําอยูสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 20  เครื่อง  โดยมีราคาเครื่องมือท้ังหมดจํานวน 7,017,749.85 บาท  โดย

เครื่องมือท่ีมีราคาสูงสุด 3 ลาํดับ คือ ลําดับท่ี 1 B.O.D. ANALYZER SET ราคา 1,734,977.24 บาท        

ลําดับท่ี 2 เครื่องวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง ราคา 696,000 บาท และลําดับท่ี 3 EXTRACTION  

APPARATUS; AUTOMATIC ราคา 450,765.16 บาท 

 

 

ตารางท่ี 5  เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีประจําอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรสุขภาพ               

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ลําดับท่ี หมายเลขครุภัณฑ ช่ือเครื่องมือ ราคา 
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http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.6/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.105.6/58
http://mis.psru.ac.th/asset/place3.php?no=%BE%CA.08.140.1/56
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1 พส.08.94.3/48 เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองปรมิาตรสูง 

529,971  

 

จากตารางท่ี 5 แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ

วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ท่ีประจําอยูสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1  เครื่อง  ราคา 529,971 บาท 

 

 

 

 

 

 

2.     ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร     ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการใหบริการ 

เครื่องมือวิทยาศาสตร  พบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนท้ังหมด 678 

เครื่อง แตจะมีเครื่องมือท่ีราคาตั้งแต 200,000 บาท มีท้ังหมด 116 เครื่อง โดยจะประจําอยูในแตละสาขาวิชา

ท้ัง 5 สาขาวิชา คือ  เคมี ชีววทิยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ  

 

ตารางท่ี 6   แสดงจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาท  ของคณะวิทยาศาสตรและ   

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

สาขาวิชา จํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร 

จํานวน (เครื่อง) รอยละ 

เคมี 40 34.48 

ชีววิทยา 27 23.28 

ฟสิกส 28 24.14 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 20 18.10 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 0.86 

รวมท้ังหมด 116 99.99 

 

จากตารางท่ี 6  พบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาท  สาขาวิชาเคมีมีเครื่องมือ 
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2,491 553 830 62 13 3,949

1,638 729 972 36 7 3,382

729 243 486 27 2 1,487

425 42 198 12 4 681

27 12 9 - - 48

5,310 1,579 137 9,547 100

7

3,

1

4
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ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกตามประเภท 

ของการใหบริการ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการใหบริการ 

เครื่องมือวิทยาศาสตร  ท้ังหมด 3 ดาน คือการใหบริการดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ จํานวนท้ังหมด 9,547 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  8  จํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรจําแนกตามประเภทของการใหบริการ 

 

สาขาวิชา ประเภทการใหบริการ (ครั้ง) 

การเรียน

การสอน 

รอยละ การ

วิจัย 

รอย

ละ 

บริการ

วิชาการ 

รอย

ละ 

จํานวน รอย

ละ 

เคมี 2,238 23.44 1,436 15.04 276 2.89 3,950 41.36 

ชีววิทยา 2,162 22.65 986 10.33 143 1.50 3,291 34.47 

ฟสิกส 860 9.01 331 3.47 96 1.01 1,287 13.48 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 542 5.68 397 4.16 42 0.44 981 10.28 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 38 0.40 0 0 0 0 38 0.40 

รวมท้ังหมด 5,840 61.17 3150 32.99 557 5.83 9,547 99.99 

 

จากตารางท่ี 8 พบวาการใหบริการจําแนกตามประเภทของการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร

จํานวนท้ังหมด 678 เครื่อง ซ่ึงมีราคาตั้งแต 200,000 บาท  การใหบริการดานการเรียนการสอนมากท่ีสุด คือ 

5,840 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 61.17 ตอมาเปนการใชในการทําวิจัยจํานวน 3,150 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.99 

สวนการใชบริการดานบริการวิชาการ 557 ครั้ง คิดเปนรอยละ 5.83  
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ภาพท่ี 13  แผนภูมิแสดงประเภทใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรโดยจําแนกตามประเภทของการใหบริการ 

 

 

 

5. ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร    ประจําป 2556-2558 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ 

ในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตและเทคโนโลย ท้ัง 5 สาขาวิชา มี

งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือท้ังหมดจํานวน 403,849.90  บาท  

 

ตารางท่ี 9  งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจาํป 2556-2558 

 

สาขาวิชา งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร 

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

เคมี 246,115.9 60.94 

ชีววิทยา 84,054 20.81 

ฟสิกส 25,680 6.36 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 48,000 11.89 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

ประเภทการใหบริการเคร่ืองมือ 

การเรียนการสอน 

การวิจัย 

บริการวชิาการ 
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รวมท้ังหมด 403,849.90 100 

จากตารางท่ี 9 พบวางบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร  จํานวนท้ังหมด 

403,849.90 บาท สาขาวิชาเคมีมีการใชงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร  มากท่ีสุด คือ 

246,115.9 บาท คิดเปนรอยละ 60.94   สาขาวิชาชีววิทยาจํานวน 84,054 บาท คิดเปนรอยละ 20.81 

สาขาวิชาฟสิกสจํานวน 25,680 บาท คิดเปนรอยละ 11.89 และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจํานวน 48,000 บาท  

คิดเปนรอยละ 11.89  และสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพไมมีงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

 
 

 

ภาพท่ี  14   แผนภูมิแสดงงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร   ประจําป 2556-2558 

6. ความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับระดับของปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณ 

วิทยาศาสตร 

เนื่องจากเครื่องมือมีอายุการใชงานท่ีนาน อีกท้ังความตองการของนักศึกษาท่ีใชในการเรียนการสอนมี 

จํานวนเพ่ิมข้ึน เครื่องมือจึงตองเพียงพอตอการใชงาน จึงไดศึกษาปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณ

วิทยาศาสตรในการทําปฏิบัติการ  

ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเก่ียวกับระดับของปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณ

วิทยาศาสตร 

ประเด็นปญหา รอยละ คาเฉลี่ย S.D แปรผลระดับปญหา 

1.ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ 79.4 3.97 0.75 มาก 

2.มีปริมาณเพียงพอกับความตองการ 79.2 3.96 0.72 มาก 

3.เครื่องมือคุณภาพไมดีเนื่องจากใชมานาน 72.4 3.62 0.85 มาก 

งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร  

เคมี 

ชีววิทยา 

ฟสิกส 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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4.เครื่องมือบางอยางไมมีคูมือและขอควรระวัง 60.2 3.01 0.93 ปานกลาง 

5.เครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาท่ีดี 75.6 3.78 0.87 มาก 

6.กฏระเบียบในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 62.2 3.11 0.70 ปานกลาง 

จากตารางท่ี  10  จะพบวาผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คิดวาเครื่องมือคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มีปญหาปานกลางถึงมาก  ท้ังในเรื่องเครื่องมือบางอยางไมมีคูมือการใชงานและขอควรระวัง และ

กฏระเบียบในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ในระดับปานกลาง แตจะมีปญหาระดับมาก ของเรื่องความพรอม

ของการใชเครื่องมือและอุปกรณ  มีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ  เครื่องมือคุณภาพไมดีเนื่องจากใช

งานมานาน และเครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาท่ีดี  

 

 
 

ภาพท่ี  15   แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเก่ียวกับระดับของปญหาในใชเครื่องมือ

และอุปกรณวิทยาศาสตร 

บทที่ 5  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือ

วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เก่ียวกับ จํานวนเครื่องมือ 

จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ ประเภท และงบประมาณ คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ
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วิทยาศาสตร 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



44 
 

วิทยาศาสตร ศึกษาการวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในป 2556 – 2558 มี โดยมีแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้

คือ บันทึกขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร และ

แบบสอบถามความพึงพอใจและปญหาการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ท่ีมีราคาตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงผูรับบริการเปนบุคคลจากภายในคือ นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยคือมาจากหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ หา

คาความถ่ี คาเฉลี่ย และคารอยละ ไดดังนี้  

 

1.จํานวนเครือ่งมือและจํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร  ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จากศึกษาพบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนท้ังหมด 678 

เครื่อง โดยจะประจําอยูในแตละสาขาวิชาท้ัง 5 สาขาวิชา คือ  เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

และวิทยาศาสตรสุขภาพ แตมีเครื่องมือท่ีราคาตั้งแต 200,000 บาท ท้ังหมด 116 เครื่อง สาขาวิชาเคมีมี

เครื่องมือวิทยาศาสตรมากท่ีสุด คือ 40 เครื่อง  คิดเปนรอยละ 34.48  ซ่ึงสอดคลองกับจํานวนของผูขอใช

เครื่องมือวิทยาศาสตรจํานวนท้ังหมด 9,547 ครั้ง สาขาวิชาเคมีก็มีการใหบริการเครื่องมือมากท่ีสุดจํานวน 

3,949 ครั้ง คิดเปนรอยละ 41.36 ของเครื่องมือท้ังหมด และในการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะ

วิทยาศาสตรใหบริการดานการเรียนการสอนมากท่ีสุด 5,840 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 61.17  

 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร    ประจําป 2556 – 

2558   

จากการศึกษางบประมาณในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลย ีท้ัง 5 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร

สุขภาพ มีงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือท้ังหมดจํานวน 403,849.90  บาท พบวาสาขาวิชาเคมี มี

การใชงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร  มากท่ีสุดจํานวน    246,115.9 บาท  คิดเปน

รอยละ 60.94   

 

 

 

 

3. ความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร 

พบวาผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คิดวาเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีปญหา

อยูในระดับปานกลางถึงมาก  เรื่องความพรอมของการใชเครื่องมือและอุปกรณ  จะมีปญหาระดับมาก คะแนน 
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3.97 คิดเปนรอยละ 79.4 ดานความพรอมของเครื่องมือวิทยาศาสตรในการสนับสนุนการเรียน การสอน การ

วิจัย และการบริการชุมชน 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

สาขาวิชาเคมีเปนสาขาท่ีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรประจําอยูมากท่ีสุด จึงมีผูใชบริการเครื่องมือ

วิทยาศาสตรจํานวนมากท่ีสุด และพบวาในการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรสวนมากจะบริการดานการ

เรียนการสอน ซ่ึงเปนเพราะในการทําปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรมีความจําเปนเพ่ือวิเคราะหหา

องคประกอบของธาตุ สารอินทรียและอนินทรีย การทําวิจัยของสาขาอ่ืนๆ ในคณะวิทยาศาสตรก็ตองใช

เครื่องมือทางดานเคมีในการศึกษาดวยเชนกัน เครื่องมือทางดานเคมีจึงมีความจําเปนตอการเรียนการสอนของ

วิชาทางดานวิทยาศาสตรของสาขาวิชาอ่ืนๆ ดวย  

งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาเคมีจึงตองมีการใชมากกวา

สาขาวิชาอ่ืนๆ ดวย อีกท้ังเครื่องวิเคราะหข้ันสูงของเคมีมีราคาแพง และมีอุปกรณเสริมท่ีประกอบกับเครื่องมือ

เชน แกส จึงตองใชงบประมาณเพ่ิมข้ึนดวย 

   สวนปญหาของการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรจะมีปญหาระดับมาก  เรื่องความพรอมของการ

ใชเครื่องมือและอุปกรณ  เนื่องจากเครื่องมือมีอายุการใชงานมานาน และเครื่องมือบางอยางขาดการ

บํารุงรักษาท่ีดี อีกท้ังความตองการของนักศึกษาท่ีใชในการเรียนการสอนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เครื่องมือตอง

เพียงพอตอการใชงาน จึงตองมีการตรวจสอบ สํารวจ ปรับปรุงเครื่องมือวิทยาศาสตรใหพรอมตอการใชงาน ถา

หากไมสามารถซอมบํารุงใหสามารถใชงานไดตามปกติหรือไมคุมคาในการเสียงบประมาณในการซอม

บํารุงรักษาเครื่องมือ ก็ควรจัดหาซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมมาทดแทนเพ่ือใหการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการชุมชน ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. จากขอมูลท่ีไดจากการวิจัย จะพบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรไดใหบริการดานการเรียนการ

สอนมากท่ีสุด ซ่ึงเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เครื่องมือวิทยาศาสตรจึงมี

ความจําเปนตอการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร  จึงตองมีการบริหารจัดการเก่ียวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร

ใหเพียงพอตอการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอีกดวย 

2.     เม่ือไดขอมูลจากการศึกษาวิจัยแลวควรจะมีการนําเสนอตอผูบริหารเพ่ือใหมีการวางแผนเรื่อง 

งบประมาณในการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร จัดโครงการในการอบรมเครื่องมือของแตละสาขาใหมีการ

ใชงานท่ีถูกตองเพ่ือจะชวยในการยืดอายุการใชงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร  
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3. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรตอยอดเพ่ือใหไดแนวโนมของการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร

ท่ีมีความสําคัญอยางตอเนื่องทุกปและตองศึกษาความคุมคาของการซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีคา

ซอมบํารุงสูง รวมท้ังศึกษารายไดจากการใชประโยชนของเครื่องมือวิทยาศาสตรดวย 
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 สุรนารี.   

http://glasswarechemical.com/tagh 
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