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การวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครือ่ งมือวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประจําปงบประมาณ 2559

คํานํา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

งานวิจัยเรื่องการวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาในการใหบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานจํานวนเครื่องมือ จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ
ประเภท งบประมาณ และคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถบริการไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอผูสนใจศึกษาคนควา
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วันเพ็ญ ตรงตอกิจ
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บทคัดยอ
การวิจั ย ในครั้ งนี้ มี วัตถุ ป ระสงคเพื่อศึกษาขอมูลการใหบ ริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ในดาน
จํานวนเครื่องมือ จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ ประเภท งบประมาณและคาใชจายในการซอมบํารุงรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหสามารถบริการ
ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก แบบบันทึกขอมูล

การใชงานและแบบบันทึกการซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําป 2556 - 2558 ซึ่งไดรวบรวมจาก
สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ วิเคราะหขอมูลทางสถิติหา

คาเฉลี่ย คารอยละ พบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ศึกษามีจํานวนทั้งหมด 678 เครื่อง เปนเครื่องมือที่มีราคา

ตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไปจํานวน 116 เครื่อง สาขาวิชาเคมีมีเครื่องมือวิทยาศาสตรมากที่สุดจํานวน 40
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เครื่อง คิดเปนรอยละ 34.48 ของเครื่องมือทั้งหมด จํานวนการใหบริการเครื่องมือทั้งหมดจํานวน 9,547 ครั้ง

ใช ในการเรี ย นการสอนสํ า หรับ นั กศึ กษามากที่สุดจํานวน 5,310 ครั้ ง งบประมาณบํ ารุ งรั กษาเครื่ องมื อ

วิทยาศาสตรจํ านวน 403,849.90 บาท สาขาวิช าเคมีมีการใชงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ
วิ ทยาศาสตร มากที่ สุ ด คื อจํ า นวน 246,115.9 บาท คิ ด เป น ร อยละ 60.94 ปญ หาของการใหบ ริ การ

เครื่องมือวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลางถึงมาก ปญหาที่มีระดับคะแนนมาก ระดับคะแนน 3.97 เปนเรื่อง
ความพรอมของการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร

คําสําคัญ : ผูใชบริการ, เครื่องมือวิทยาศาสตร, การใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร, การบํารุงรักษา
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ วิ เ คราะห แ ละพั ฒ นาการให บ ริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและ
การอนุเคราะหจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
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ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย วิ ร าพร พงศ อ าจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ผ อ งลั ก ษม
จิตตการุญ ที่ไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดสนับสนุนทุนการวิจัย

ครั้งนี้

ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสงเสริม
การศึกษา และใหกําลังใจเปนอยางดี อีกทั้งขอขอบคุณพี่ๆ นักวิทยาศาสตร ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือ
ดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามา
อางอิงในการทําวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

วันเพ็ญ ตรงตอกิจ
ค | ห น า

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สารบัญ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
คํานํา
ก
บทคัดยอ
ข
กิตติกรรมประกาศ
ค
สารบัญ
ง
สารบัญตาราง
ฉ
สารบัญภาพ
ช
บทที่
1

บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย

1
1
2
2
3
ง | ห น า

3

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4

3
4
4
12
23
27
29
29
29
20
31
31
37
38
39
41
42

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการและการใชงานเครื่องวิทยาศาสตร
สภาพการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร
ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ตามผูใชบริการ
ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ตามการใหบริการ
ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
ความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการ

สารบัญ (ตอ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
ประวัติผูวิจัย
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31
2. แสดงจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาชีววิทยา
33
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3. แสดงจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาฟสิกส
4. แสดงจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
5. แสดงจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. แสดงจํานวนจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร ที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาท
7. แสดงจํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรโดยจําแนกตามประเภทของผูใชบริการ
8. แสดงจํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรจําแนกตามประเภทของการใหบริการ
9. แสดงงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําป 2556-2558
10. แสดงความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับระดับของปญหา
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ภาพที่
1 เครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)
14
2 เครื่อง Gas Chromatograph (FID-ECD)
15
3 เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
15
4 เครือง Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
16
5 เครื่องFourier Transform Infrared Spectroscope (FT-IR)
16
6 เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer
17
7 เครื่อง Autoclave
18
8 เครื่อง Gel Documentation
18
9 เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)
19
10 โครงสรางการปฏิบัติงานของศูนยวิทยาศาสตร
25
11 แผนภูมิแสดงจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร
38
12 แผนภูมิแสดงจํานวนใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรตามประเภทของผูใชบริการ
39
13 แผนภูมิแสดงประเภทใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรตามประเภทของการใหบริการ
40
14 แผนภูมิแสดงงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
41
15 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของปญหาในใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
42
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มุงเนนการพัฒนาการ
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เรียนการสอนและการวิจัย โดยเปาหมายสูงสุดคือ ผลิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพตองมีการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลอง วิเคราะห

วิจัยทางวิทยาศาสตร การทําปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ตองมีเครื่องมือวิทยาศาสตรการสนับสนุนการเรียน
การสอน นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมี ภารกิจในการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห
ตัวอยางตามที่มีผูรองขอใชบริการ การบริการชุมชน บริการวิชาการ เชน ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร วัตถุดิบ

โลหะ น้ํา สารอินทรีย สารอนินทรีย และสิ่งของอื่นๆ เพื่อหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร
วิเคราะหทดสอบทางกายภาพและเคมี ซึ่งทั้งการเรียนการสอน การทําวิจัย และการใหบริการชุมชนตองใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะหทั้งสิ้น
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เครื่องมือวิทยาศาสตร คือเครื่องมือที่ออกแบบมาใชในงานเฉพาะทาง เปนสวนหนึ่งของอุปกรณที่อยู
ในหองปฏิบัติการ แตกตางจากอุปกรณพื้นฐาน คือมีความซับซอน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมากโดย
ใชประโยชนในการพิสูจนหลักการทางกายภาพ ความสัมพันธตางๆ หรือเทคโนโลยี ดวยวิธีการวัด การเก็บ
ขอมูล การบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดขอมูลซ้ํา การตรวจสอบยืนยันขอมูล โดยปกติแลวผลการ
วิเคราะหจะออกมาในรูปของตัวเลข ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสวนมากจะมีราคาสูงจึงตองมีการใชงาน
ที่ถูกตองและคุมคา รวมทั้งมีการดูแลรักษาที่ถูกตองเพราะคาซอมบํารุงราคาสูงเชนกัน
เครื่องมือวิทยาศาสตร ที่มีมาตรฐาน ตองไดรับการจัดการที่ดี มีการใชงานและบํารุงรักษาอยางถูกตอง
โดยบุคลากรที่ผานการฝกอบรม มีการจัดเก็บและเคลื่อนยายอยางถูกวิธี ไดรับการสอบเทียบจากหนวยงานที่
ไดรับการรับรอง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลการวัดที่ถูกตอง แมนยํา และสามารถสอบกลับได มี
ความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ และมีการบํารุงรักษา คือ มีวิธีการระวัง ดูแล ปองกันเครื่องมือ ทั้งกอนและ
หลังการทํางานใหอยูในสภาพที่ดีหรือทําการอยางใดอยางหนึ่งตามระยะเวลาการเสื่อมของเครื่องมือ เชน การ
เปลี่ยนอะไหลของเครื่องตามกําหนดเวลา เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องมือใหยาวนานขึ้น
การศึกษาในคณะวิทยาศาสตร จะตองมีการทําปฏิบัติการเพื่อคนหาคําตอบ เชน วิเคราะหผลิตภัณฑ

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร วัตถุดิบ น้ํา สารอินทรีย สารอนินทรีย และสิ่งของอื่นๆ เพื่อหาองคประกอบหรือ
คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการทําปฏิบัติการทั้งสิ้น เครื่องมือวิทยาศาสตร
จะประจําอยู 2 อาคาร คืออาคารศูนยวิทยาศาสตรและอาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจะ
กระจายอยูในแต ละสาขาจํ านวน 5 สาขาวิช า คือ เคมี ชีว วิทยา ฟสิ กส วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และ
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วิทยาศาสตรสุขภาพ เครื่องมือสวนใหญจะเปนของศูนยวิทยาศาสตรซึ่งเปนเครื่องมือที่ไดรับพรอมการกอตั้ง
ศูนยวิทยาศาสตรตั้งแตป พ.ศ. 2540 เครื่องมือจึงมีอายุการใชงานนานจึงเกาจําเปนตองใชงบประมาณในการ
บํารุงรักษาเพื่อใหพรอมสําหรับการใชงาน
จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ จํานวน
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เครื่ องมื อ จํ า นวนการให บ ริ การ ผู ใช บ ริ การ ประเภท และงบประมาณ ค าใชจายในการซอมบํารุงรักษา
เครื่องมือ และไดศึกษาปญหาการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรดวย เพราะเครื่องมือมีอายุการใชงานที่นาน อีกทั้ง
ความตองการของนักศึกษาที่ใชในการเรียนการสอนมีจํานวนเพิ่มขึ้น เครื่องมือจึงตองเพียงพอตอการใชงาน ใน

การทําปฏิบัติการตองใชเวลานานอีกทั้งนักศึกษาทุกคนตองทําปญหาพิเศษเพื่อใหจบการศึกษา จึงมีการใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรกันทุกคน เมื่อเครื่องมือวิทยาศาสตรไมเพียงพอตอการใชงานจึงมีบอยครั้งที่ตองมีการทํา

ปฏิบัติการนอกเวลาจนค่ํา การทําวิจัยครั้งนี้ จึงไดขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุง ซอมบํารุง
รักษาเครื่องมือวิ ทยาศาสตร และยั งเป นข อมูล ในการบริหารจัดการการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมี

ประสิทธิภาพ พรอมสําหรับการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย การบริการวิชาการของ
บุคคลภายนอกอีกดวย
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2. คําถามที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีราคามากกวา 200,000 บาท มีจํานวนเทาใด อะไรบาง
2. จํานวนในการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร มีมากนอยอยางไร
3. ผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนใครบาง

4. ประเภทของการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร ใชสนับสนุนงานประเภทใดบาง
5. งบประมาณและคาใชจายในการซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรมีมากนอยเทาใด

3. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เกี่ยวกับ จํานวนเครื่องมือ จํานวนการใหบริการ ผูใชบริการ ประเภท และงบประมาณ
คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตของเนื้อหา
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การศึ กษาในครั้ ง นี้ เ ป น การวิ เ คราะห ขอ มูล การเกี่ย วกั บ จํา นวนเครื่ องมือ จํ านวนการใหบ ริก าร
ผูใชบริการ ประเภท และงบประมาณ คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําป 2556 – 2558
4.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ บันทึกขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
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เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการใหบริการ
เครื่ อ งมื อวิ ท ยาศาสตร ของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มีร าคาตั้ ง แต 200,000 บาทขึ้ น ไป ซึ่ ง

ผูรั บ บริ การเปน บุ คคลจากภายในคื อ นั กศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และภายนอกมหาวิทยาลัยคือมาจาก
หนวยงานของรัฐบาลและเอกชน
4.3 ขอบเขตสถานที่

สถานที่ที่ใชเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ สาขาวิชาที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรใหบริการในคณะ
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม คือ เคมี ชีว วิทยา ฟ สิกส วิท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ
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5. ขอจํากัดของการวิจัย
เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนมาก ซึ่งกระจายอยูแต
ละสาขาวิชาคือ ฟสิกส เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ ทําใหไมสามารถเก็บรวมรวมขอมูล
การใชบริการทั้งหมด ผูวิจัยจึงไดเลือกศึกษาวิเคราะหขอมูลการใหบริการและคาใชจายดูแลรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตรที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป
6. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ผูใชบริการ หมายถึง ผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เครื่องมือวิทยาศาสตร หมายถึง เครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีราคา

ตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป

การให บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร หมายถึ ง การให บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ข องคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ในการใชประโยชนดา นการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการชุมชน ของบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4
การบํารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง วิธีการระวัง ดูแล ปองกันเครื่องมือ ทั้งกอนและหลังการ
ทํางานใหอยูในสภาพที่ดีหรือทําการอยางใดอยางหนึ่งตามระยะเวลาการเสื่อมของเครื่องมือ
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ได ทราบข อมู ล เกี่ ย วกั บ จํ า นวนเครื่องมือ จํานวนการใหบ ริการ ผูใชบ ริการ ประเภท และ
งบประมาณ คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ ซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหการใหบริการเครื่องมือ
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วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาดานการจัดหาครุภัณฑทางการศึกษาและการ
บริหารจัดการซอมบํารุง
เพื่อนําไปสูการวางแผนทางการศึกษา การกําหนดนโยบายดานหองปฏิบัติการ
เครื่องมือ และการจัดกระบวนการการใหบริการหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
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บทที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเปนขอมูลที่ไดศึกษาในป 2556-2558 ทั้งนี้เพื่อแนวทางและ
เปนประโยชนทางการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการ
2. ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการและการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร
3. สภาพการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร

5
ในปจจุบันการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งในดานการเรียนการสอน การทําวิจัย
และการบริการวิชาการ ตองมีการทําปฏิบัติการเพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา จึงตองอาศัย
เครื่องมือวิทยาศาสตร ในการทําปฏิบัติการตางๆ เพื่อใหผลการศึกษานั้นๆ มีประสิทธิภาพ
1.1 ความหมายของเครื่องมือวิทยาศาสตร (Scientific Instrument)
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เครื่องมือวิทยาศาสตร มีความหมายรวมถึง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ หรือ สิ่งประดิษฐที่
ออกแบบมาใชในงานเฉพาะทาง โดยใชประโยชนในการพิสูจนหลักการทางกายภาพ ความสัมพันธตางๆ หรือ
เทคโนโลยี ดวยวิธีการวัด การเก็บขอมูล การบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดขอมูลซ้ํา การตรวจสอบยืนยัน
ขอมูล โดยปกติแลวผลการวิเคราะหจะออกมาในรูปของตัวเลข ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของตัวอยางที่ไม
ทราบคา(unknown) ใชตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ แรง ฯลฯ โดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ที่อยูบนพื้นฐาน
วิธีการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร

เครื่องมือวิทยาศาสตร เปนสวนหนึ่งของอุปกรณที่อยูในหองปฏิบัติการ แตกตางจากอุปกรณพื้นฐาน
คือมีความซับซอน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมาก ในปจจุบันเครื่องมือวิทยาศาสตรมีการพัฒนาการ
ควบคุมโดยใชคอมพิวเตอร เพื่อใหใชงานงาย เพิ่มฟงกชั่น ปรับเงื่อนไขสภาวะ ปรับพารามิเตอร ใชในการเก็บ
ขอมูล ปรับความละเอียดในการวัด ฯลฯ เครื่องมือวิทยาศาสตรสามารถเชื่อมตอเขากับระบบ LAN เพื่อ
แลกเปลี่ยน เขาถึงฐานขอมูลการวิเคราะห (databases) เชน ฐานขอมูลสเปกตรัม (spectra libraries)
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อนุรักษ โชติดิลก (2547) กลาววา เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร เปนเครื่องมือที่มีการกําหนดหนวย
การวัดที่แนนอน ทําใหผลการวัดมีความแมนยําสูง และแนนอนคงที่ โดยทั่วไปผูวิจัยไมนิยมสรางเครื่องมือ
ประเภทนี้ขึ้นเอง เพราะมีกระบวนการสรางที่ซับซอน และบางชนิดมีตนทุนสูง และตองหาคุณภาพจนกวาจะมี
ความคงที่ เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตรที่นํามาใชมีตั้งแตเครื่องมืองายๆ
การรวบรวมขอมูลไดดวยตนเอง

ซึ่งผูวิจัยสามารถนํามาใชใน

ไปจนกระทั่งถึงเครื่องมือที่มีกลไกสลับซับซอนที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญใน

การรวบรวมขอมูล

เครื่องมือวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการ หมายถึงอุปกรณและเครื่องมือตางๆที่นักวิทยาศาสตรใช
ขณะทํางานในหองปฏิบัติการโดยปกติเครื่องมือในหองปฏิบัติการจะถูกใชสําหรับทําการทดลอง หรือใชการวัด
เพื่อเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใหญและละเอียดกวาถูกเรียกวาเครื่องมือวิทยาศาสตร ทั้งเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือวิทยาศาสตรนั้นถูกออกแบบและเผยแพรผานหลักการโอเพนซอรซฮารดแวรมากขึ้น

1.2 ประเภทของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
1.2.1 ประเภททั่วไป เชน บีกเกอร หลอดทดสอบ ไพเพท บิวเรต กระบอกตวง หลอดหยดสาร
แทงแกวคนสาร ซึ่งอุปกรณเหลานี้ผลิตขึ้นจากวัสดุที่เปนแกวเนื่องจากปองกันการทํา ปฏิกิริยากับสารเคมี
นอกจากนี้ยังมี เครื่องชั่งแบบตางๆ กลองจุลทรรศน ตะเกียงแอลกอฮอลเปนตน ซึ่งอุปกรณเหลานี้วิธีใชงาน
ที่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะของงาน
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1.2.1ประเภทเครื่องมือชาง
เปนอุปกรณที่ใชไดทั้งภายในหองปฏิบัติการ
และภายนอก
หองปฏิบัติการเชนเวอรเนีย คีม และแปรง เปนตน
1.2.3 ประเภทสิ้นเปลือง และสารเคมี เปนอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ใชแลวหมดไปไมสามารถ
นากลับมาใชไดอีก เชน กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี
1.3 เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐาน
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐานจะเปนแนวทางในการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร
มาตรฐานอางอิง ที่มีผลตอการทดสอบ สอบเทียบ การวิเคราะห เพื่อใหมีการใชงาน การบํารุงรักษาและการ
สอบเทียบ อยางถูกตอง เหมาสมและปลอดภัย เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐานมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.3.1เครื่องมือตองมีการสอบเทียบกอนใชงานและมีใบรับรองการสอบเทียบ
(calibrationcertificate) โดยหนวยงานที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005 หรือหนวยงานที่สามารถ
สอบกลับได
1.3.2 หนวยงานจัดทําเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ/สอบเทียบ จัดทําแผนการสอบเทียบประจํา
และมอบหมายผูรับผิดชอบเครื่องมือแตละชนิด โดยผูรับมอบหมายตองศึกษารายละเอียดเครื่องมือจากคูมือ
การใชงานและซอมบํารุงประจําเครื่องนั้นๆ
1.3.3 หนวยงานจัดทําประวัติเครื่องมือแตละชนิด โดยอยางนอง บันทึกประวัติเครื่องมือตอง
ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
ก) การชี้บงเฉพาะเครื่องมือและซอฟทแวรของเครื่องมือ
ข) ชื่อผูผลิต ชนิดของเครื่องมือ หมายเลขเครื่องหรือการชี้บงอื่นๆ
ค) บันทึกการตรวจสอบวาเครื่องมือเปนไปตามขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(specification)
ง) สถานที่ตั้งปจจุบันตามความเหมาะสม
จ) คําแนะนํา ของผูผลิต (ถามี) หรืออางอิงถึงที่เก็บเอกสารดังกลาว
ฉ) วันเดือนป ผลการสอบเทียบ สําเนารายงานผล และใบรับรองการสอบเทียบทั้งหมด
การปรับแตง เกณฑการยอมรับ และกําหนดการสอบเทียบครั้งตอไป
ช) แผนการซอมบํารุง ตามความเหมาะสม และประวัติการบํารุงรักษาที่ผานมาจนถึง
ปจจุบัน
ซ) ประวัติความเสียหาย ความบกพรอง การดัดแปลงหรือซอมแซมใดๆ ที่กระทําตอ
เครื่องมือ
1.3.4 สถานที่ ขนาดหอง ขนาดของโตะสําหรับติดตั้งเครื่องมือควรเลือกใหเหมาะสมตาม
ขอกําหนดของเครื่องมือแตละชนิดหรือตามสภาพแวดลอมทั่วๆ ไปดังนี้
ก) เปนหองที่สะอาดปราศจากฝุนละออง
ข) ระบบน้ํา ไฟฟา การถายเทของเสีย และความเขากันไดของสภาวะแวดลอมของหอง
กับเครื่องมือที่ติดตั้ง เชน เปนหองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องควบคุม

7

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ความชื้นที่สามารถปรับระดับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธใหเหมาะกับเครื่องมือแตละ
ชนิด
ค) พื้นอาคารหรืออุปกรณรองรับตองแข็งแรงมั่นคง สามารถรองรับน้ําหนักของเครื่องมือ
ได
ง) เครื่องมือควรติดตั้งในตําแหนงที่สะดวกตอการซอมบํารุงทั้งดานหนาและดานหลัง
จ) เครื่องมือควรติดตั้งใหหางจากแรงสั่นสะเทือน แหลงกําเนินแสงหรือเครื่องมือที่สง
สัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวนได
ฉ) เครื่องมือและชิ้นสวนของอุปกรณที่ไวหรือเสียงายตองแยกเก็บและติดตั้งในหองที่
ปราศจากควันหรือไอกรดจากหองปฏิบัติการ โดยใชหองที่มีเครื่องปรับอากาศ ควบคุม
ความชื้น และมีอุปกรณปองกันไอสารที่เกิดขณะใชงาน ตามความเหมาะสมของ
เครื่องมือแตละชนิด
1.3.5 สําหรับเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีความซับซอน ผูมีสิทธิ์ใชเครื่องมือตองผานการอบรม
การใชเครื่องมือ และหนวยงานตองมอบหมายผูมีสิทธิ์ใชเครื่องมือเปนลายลักษณอักษร โดยจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิ และแสดงไวบริเวณที่ปฏิบัติงาน
1.3.6 หนวยงานจัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องมือ และมอบหมายบุคลากรทําการตรวจสอบ
และดูแลรักษาเครื่องมือระหวางการใชงาน ตามแผนบํารุงรักษาเครื่องมือ
1.3.7 หนวยงานรับผิดชอบใหมีการจัดการเครื่องมืออยางปลอดภัย การเก็บรักษาเหมาะสม
และการใชงานใหเปนไปตามเอกสารคําแนะนําและขอมูลการใชงาน
1.3.8 บุคลากรหองปฏิบัติการตองเฝาระวัง เครื่องมือที่ถูกใชงานเกินกําลัง หรือใชงานอยาง
ผิดวิธี หรือแสดงผลใหเห็นวาบกพรอง หรือออกนอกขีดจํากัดที่กําหนดเมื่อพบนําออกจากการใชงาน และติด
ปายหามใชงาน แยกเครื่องมือออกตางหากเพื่อเพื่อปองกันการนําเครื่องมือไปใชงาน เครื่องมือจะใชงานไดตอง
ไดรับ การซอมแซมและทําการสอบเทียบอีกครั้งหรือการทดสอบ แลววาสามารถใชงานไดถูกตอง
1.4 หลักการบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
การบํารุงรักษา (Maintenance) เปนการรวมกันของกิจกรรมตางๆ เพื่อที่พยายามคงสภาพ
การทํางานของเครื่องมือใหสามารถทํางานไดตามที่กําหนดไว
ใหอยูในสภาวะการทํางานที่ยอมรับได
การบํารุงรักษามีรายละเอียดขั้นตอนและรูปแบบที่หลากหลาย อยางไรก็ตามโดยสรุป สามารถแบงแยก
ออกเปน 2 สวน คือ Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance Preventive
Maintenance เปนการบํารุงรักษาที่กระทําตามแผนที่วางไวแลวกอนหนาที่ ตาม Maintenance program
เพื่อเปนการปองกันความเสียหายของเครื่อง
ทั้งนี้ดวยการใชการตรวจเพื่อตรวจหาความผิดปกติและความ
บกพรองของเครื่องรวมทั้งการปรับตัวการทํางานของเครื่องและการสอบเทียบ (Calibration) Preventive
Maintenance สามารถทําไดทั้งในขณะที่เครื่องกําลังทํางานใหการบริการอยู (Preventive running
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maintenance) หรือเครื่องไมสามารถใหการบริการได คือ ตองปดเครื่องทั้งหมด (Preventive shut-down
maintenance)
Corrective Maintenance เปนการบํารุงรักษาที่กระทําเมื่อเครื่องเสีย เพื่อแกไขใหเครื่องกลับมาใช
งานในสภาพที่ยอมรับไดอีกครั้งหนึ่งหรือเปนการบํารุงรักษาที่กระทําเมื่อเครื่องมือมีการทํางานที่ผิดปกติไป
เครื่องมือที่ไดรับการดูแลรักษาอยูเปนประจําจะทําใหเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการใชงานดี มีความคงที่และ
มีอายุการใชงานนาน การดูแลบํารุงรักษาจะชวยปองกันไมใหเครื่องขัดของไดงาย หรือชวยปองกันการขัดของ
ไมใหเปนชนิดที่รุนแรงและเสียหายมาก แมวาปญหาที่เกิดขึ้นบางอยางกับเครื่องอาจเกิดขึ้นไดทันที หรือไม
สามารถตรวจพบหรือปองกันไดโดยการดูแลบํารุงรักษา แตอยางไรก็ดี ปญหาหลายอยางที่เกิดขึ้นสามารถ
ตรวจพบกอนที่จะงานผิดปกติไปมากจนลุกลามเปนปญหาใหญ
1.4.1 หลักการบํารุงรักษาเครื่องมือ มักจะมีคําถามที่สําคัญ 3 ขอ คือ ทําอะไร บอยเทาไรและใคร
เปนผูกระทํา
1.4.1.1 ทําอะไร
ไดมีการศึกษาวาการบํารุงรักษานั้นควรมีขั้นตอนที่สําคัญและมีการทําอะไร
กลาวโดยสรุปพอลง
ความเห็นวาการบํารุงรักษานั้น ถึงแมจะเปนเครื่องมือประเภทใดหรือชนิดใดก็ตามจะอาศัยหลักการที่สําคัญ 4
ประการ คือ
ก. การตรวจการทํางานของเครื่อง
ข. การทําความสะอาด (Cleaning) การทําความสะอาดดังกลาวเปนการทําความสะอาดทั้ง
ภายนอกและภายในเครื่อง
ค. การทดสอบหนาที่ (Function Testing) ซึ่งการทดสอบการหนาที่นั้นสามารถแบงไดเปน
3 ประการคือ
- การทดสอบการทํางานของเครื่อง (Operational Testing)
- การทดสอบเทียบคา ( Calibration)
- การตรวจสอบสมรรถภาพของเครื่อง (Performance Test)
ง. การทดสอบความปลอดภัย (Safety Testing) การทดสอบความปลอดภัยนั้นเปนการ
ทดสอบความปลอดภัยทั้งทางดานไฟฟา ทางดานเชิงกล และทางดานรังสี ขึ้นอยูกับวาเครื่องมือนั้นเปน
เครื่องมือประเภทใด
1.4.1.2 ทําบอยเพียงใด
หลักการในดานนี้ก็คือ ในการทําการบํารุงรักษานั้นจะตองคํานึงถึงคาใชจายและผลประโยชนที่ไดเปน
สําคัญ ทั้งนี้เพราะถาการบํารุงรักษาหางเกินไปก็จะทําใหเกิดประโยชนนอยเพราะเครื่องมีการสึกหรอและเสื่อม
มากจนทํางานผิดพลาดไป ดังนั้นการบํารุงรักษาก็อาจถือไดวาสายเกินไป หรืออีกแงหนึ่งถาทําการบํารุงรักษา
บอยเกินไปก็จะสิ้นเปลืองคาใชจายเพราะเครื่องยังไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแทบไมมีการเปลี่ยน
แปลงใน
การทํางาน ดังนั้น จะตองมีการพิจารณาในเรื่องนี้เพื่อใหมีการบํารุงรักษาพอเหมาะคือไมหางไปหรือไมถี่ไป
เปนตน

9
1.4.1.3 ทําโดยใคร
จะเห็นไดวาการบํารุงรักษานั้นก็ตองอาศัยผูที่มีความรูสองดาน คือ มีความรูทางเทคโนโลยี เครื่อง
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1.4.2 วิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
แบงออกเปน 3 สวน คือ รายละเอียดของการทําการบํารุงรักษา
ความบอยของการทําการ
บํารุงรักษา และโปรแกรมการบํารุงรักษา
1.4.2.1 รายละเอียดของการทําการบํารุงรักษา
รายละเอียดของวิธีการบํารุงรักษาเปนพื้นฐานสําคัญของโปรแกรมการบํารุงรักษาที่ดี
ถา
วิธีการไมละเอียดเพียงพอจะทําใหการบํารุงรักษาไมมีประสิทธิภาพ
จริงอยูการที่จะไดมาซึ่งวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพนั้นเปนเรื่องยากถาไมไดขอแนะนําจากบริษัท ผูผลิตหรือวิธีการที่อาศัยพื้นฐานจากประสบการณ
ของผูอื่น อยางไรก็ดี ถาวิธีการมีรายละเอียดมากเกินไปและตองการเวลามากเกินไป ก็จะทําใหเปลือง
ทรัพยากรมากและเสียเวลามาก
อีกนัยหนึ่ง
ถาวิธีการนั้นผิวเผินเกินไปการบํารุงรักษาก็จะไมเพียงพอ
ทรัพยากรก็จะสูญเปลาเชนเดียวกัน เปนผลใหโปรแกรมนั้นไมมีประสิทธิภาพหรือกอประโยชนใดๆ อยางไรก็ดี
เมื่อกลาวโดยทั่วไปพบวาการบํารุงรักษาควรประกอบดวยการทํา 4 อยางคือ
1.4.2.2 การตรวจตราหรือตรวจพินิจ
วิธีการนี้ก็เพื่อที่จะทราบวามีความผิดปกติใดๆ ที่สามารถมองเห็นไดดวยนัยนตาซึ่งตองอาศัย
การตรวจตราใหทั่วถึงโดยละเอียด ทั้งนี้โดยการตรวจทั้งภายนอกและภายในเครื่องทางดานภายนอกเครื่องก็
จะตองตรวจดูบริเวณที่สําคัญ คือ หนาปดของเครื่อง รวมทั้งสวนที่อยูทางดานหลังของเครื่องดวยโดยตอง
สังเกตทั้งสวนที่หลวมหรือหลุดออกมา มีรองรอยที่แสดงวามีการทําลาย เปนตน สวนการตรวจตราภายใน
เครื่องก็จะตองการเปดฝาเครื่องออกเพื่อตรวจตราดูภายในเครื่องโดยทั่วไปการตรวจตราภายในเครื่องนั้นมักจะ
ดูรองรอยของการไหมเปนสําคัญ รวมทั้งสวนประกอบตางๆ ที่มีการหลวมหรือมีการหลุดออกมา รวมทั้งมี
สิ่งแปลกปลอมอื่นเขาไปอยูภายในเครื่องดวย เชน สัตวหรือแมลงตางๆ เปนตน
นอกจากการตรวจตราดวยนัยนตาแลวการฟงเสียงการทํางานของเครื่องก็สามารถชวยได
เพราะการทํางานของเครื่องหลายอยางเงียบไมมีเสียง แตถาเกิดมีเสียงขึ้นก็แสดงวามีการทํางานที่ผิดปกติไป
หรือในเครื่องบางอยางอาจมีเสียงในขณะทํางานปกติ แตลักษณะของเสียงนั้นๆ เมื่อมีความผิดปกติจะมีการ
เปลี่ยน แปลงไป ซึ่งทําใหสังเกตไดและนําไปสูการตรวจตราหาความผิดปกติไดงาย นอกจากนั้น การไดกลิ่นที่
เกิดจากการทํางานของเครื่องก็สามารถชวยได คือ กลิ่นซึ่งปกติไมมี แตเมื่อผิดปกติจะทําใหเกิดกลิ่นขึ้นและ
กลิ่นนั้นอาจจะเปนกลิ่นที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีตางๆ เปนตน
1.4.2.3 การทําความสะอาด
โดยทั่วไปมีความจําเปนจะตองทําความสะอาดเครื่องหลังจากที่มีการตรวจตราแลว การทํา
ความสะอาดของเครื่องอาจใชวิธีการเปาหรือดูดฝุนที่จับอยูภายในเครื่อง เพราะถาเครื่องจะมีฝุนจับอยูภายในก็
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จะทําใหการระบายความรอนของเครื่องไมดีทําใหเครื่องมีโอกาสทํางานผิดปกติได นอกจากนั้น อาจทําความ
สะอาดหนาสัมผัสตางๆ ของสวิตซตางๆ ซึ่งทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมทางไฟฟา เมื่อเครื่องไดรับการใชงานไป
นานสัมผัสนอกจากมีการสึกหรอแลวจะมีความสกปรกหรืออาจมีออกไซดจับอยู
1.4.2.4 การทดสอบหนาที่ การทดสอบหนาที่ของเครื่องนั้นโดยทั่วไปจะแบงไดเปน 3 อยาง
คือ
- การทดสอบการทํางานของเครื่อง (Operational Testing)
- การสอบเทียบคา (Calibration)
- การตรวจสอบสมรรถภาพของเครื่อง (Performance Test)
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1.4.2.5 การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟา
วิธีการบํารุงรักษาสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาวิธีการใหเหมาะสมได ไมมีรายละเอียดใน
วิธีการบํารุงรักษาใดที่ถือไดวาเปนมาตรฐานตายตัว ในทางตรงกันขามรายละเอียดจะสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามสภาพของหนวยงาน ตามสภาพการใชงานของเครื่องมือ ตามความรูความสามารถของบุคลากร ตลอดจน
ตามความตองการเฉพาะ
1.4.3 ความบอยของการบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาจะตองกระทําบอยครั้งเพียงได
การที่จะตองทําการบํารุงรักษาบอยครั้งเพียงไดนั้น
ยอมขึ้นอยูกับชนิดของเครื่อง จะกําหนดใหแนนอนทีเดียวยอมไมได อาจทราบไดจากขอมูลของสถาบันอื่นที่ใช
เครื่องชนิดเดียวกัน หรือไดจากหนังสือคูมือของเครื่องนั้น เพื่อใหเปนแนวทางในการจัดตารางการบํารุงรักษา
ไดในขั้นตน และสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีประสบการณแลว ถาจัดโปรแกรมการบํารุงรักษา
ใหถี่เกินไปจะทําใหเสียเวลาและคาใชจายมาก แตถาการบํารุงรักษามีชวงหางเกินไป การบํารุงรักษาจะไมมี
ประสิทธิภาพ ความพยายามและแรงงานจึงไรผล
1.4.4 ผลดีของการทําการบํารุงรักษาเครื่องมือ
เมื่อหนวยงานไดทําการบํารุงรักษาเครื่องมือตามโปรแกรมที่ไดกําหนดไวอยางถูกจองครบถวน ก็จะทํา
ใหเกิดผลดีหลายประการดังตอไปนี้
ก. ลดคาใชจาย (Saving)
หนวยงานจะสามารถลดคาใชจายโดยตรง (Direct saving) จากคาอะไหลและคาซอมแซมเครื่องมือ
มีการขอมูลที่ชัดเจนวาเมื่อเครื่องมือที่ไดรับการบํารุงรักษาที่ถูกตองและดี
รวมทั้งการบํารุงรักษาอยาง
สมํ่าเสมอ จะทําใหอัตราการเสียของเครื่องมือดังกลาวลดนอยลง ดังนั้น คาใชจายในการซอมแซมเครื่องมือก็
นอยลงดวย (Reduction of corrective maintenance cost) ซึ่งสามารถลดนอยลงถึงปริมาณครึ่งหนึ่งของ
การซอมแซมเครื่องมือที่ไมไดบํารุงรักษา เปนตน
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การลดคาใชจายทางออม (Indirect saving) เชน ในเรื่องของเวลาของผูปฏิบัติงานที่จะตองสูญเสียไป
กับการที่เครื่องทํางานไมเปนปกติ หรือเครื่องเสียและเมื่อเครื่องมือถูกบํารุงรักษาอยางถูกตอง จะทําใหเครื่อง
อยูในสภาพที่ดีที่สุดอยูเสมอ จึงลดความตองการในการจัดหา จัดซื้อเครื่องมือใหมเขามาทดแทน
ข. เวลาที่เครื่องเสียสั้นลง (down time)
เครื่องมือที่ไดมีการบํารุงรักษาถูกตองและตอเนื่อง เมื่อเกิดการขัดของเสียหายตองการการซอมแซม
เวลาของการซอมเครื่องมือจะใชเวลาสั้นกวาเครื่องมือที่ไมเคยไดรับการบํารุงรักษาเลย จึงสามารถทําเครื่องมี
อายุการทํางานไดยาวนาน อันรวมถึงเวลาที่เครื่องใชงานไดดีก็มีมากตามไปดวยจึงเปนการลดเวลาที่สูญเสียไป
จากการที่เครื่องมือทํางานไมได ซึ่งถือวามีผลกระทบโดยตรงตอผลิตผลของเครื่อง (Reduction of lost
production time) อันเปนประโยชนในดานการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคความทั้งทางดานเศรษฐกิจ
ค. ทําใหเครื่องมือตลอดจนการใหบริการทั้งหมดมีความถูกตอง นอกจากนี้แลวยังทําใหเกิด
- ความปลอดภัย (safety) ในหนาที่การทํางานและระบบสัญญาณเตือนตางๆ ตลอดจนความ
ปลอดภัยในทางไฟฟา
- ความเปนไปไดที่จะนําเครื่องมือนั้นมาใชงานไดในเวลาที่ตองการทันที่ (Availability) โดยที่ไมตอง
ไปตามหาวาเครื่องมือนี้อยูที่หนวยงานใด หรือเมื่อตามหาพบแลวก็ไมสามารถใชงานเครื่องไดเนื่องจากเครื่อง
ทํางานไมได เปนตน
- ความไวใจได (Reliability) ของเครื่องมือที่จะหนาที่นั้นๆ ของมันอยางถูกตองตลอดชวงภายใต
สภาวะการใชงานของมัน
ง. เมื่อมีการบํารุงรักษาเครื่องมือตามโปรแกรมการบํารุงรักษา ยอมจะตองมีขบวนการดังตอไปนี้
เกิดขึ้น
- ระเบียบวิธีของคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องและมาตรฐาน เราจะไมสามารถทําการบํารุงรักษา
เครื่องมือหรือแมแตวางแผนในการบํารุงรักษาไดเลยโดยปราศจาก ขอมูลรายละเอียดใดๆ ขอมูลเหลานี้
สามารถหาไดจากบริษัทผูผลิต, คุณสมบัติเฉพาะของเครื่อง ตลอดจนมาตรฐานตางๆ
- การจัดหาและการเก็บอะไหล ในการทําการบํารุงรักษาในระยะแรกตองมีการลงทุนทั้งเวลาและ
คาใชจายในการจัดหาอุปกรณ, อะไหล ตลอดจนเครื่องมือซอมและเครื่องมือทดสอบตางๆ นอกจากการจัดหา
อยางเหมาะสมแลวจะตองมีสถานที่สําหรับแยกเก็บอะไหลและเครื่องมือทดสอบตางๆ เหลานี้อยางถูกตองและ
เหมาะสมอีกดวย
- มีการเก็บประวัติบันทึก ในระหวางการทําการบํารุงรักษาตองมีการบันทึกสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ,
การแกไข ตลอดจนผลของการบํารุงรักษา เพื่อเปนประวัติของเครื่องอันจะรวมไปถึงประวัติการจัดหา,
การติดตั้ง, การใชงาน, การซอมฯ นอกจากจะมีการบันทึกแลวยังตองมีการจัดเก็บอยางมีระเบียบซึ่งจะสะทอน
ใหเห็นถึงคุณภาพของระบบและการบํารุงรักษา
เมื่อเครื่องมือไดรับการใชงานไปชวงเวลาหนึ่งก็จะเริ่มมี
ผลเสียของการไมไดทําการบํารุงรักษา
การเสื่อมสภาพ นอกจากนี้แลวการเสื่อมสภาพของเครื่องยังมีปจจัยอื่นๆ อีกเชน การใชงานที่ไมถูกตอง
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การเก็บรักษาเครื่องอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม ฯลฯ เมื่อเครื่องเสื่อมสภาพลงการทํางานของเครื่องจึงมี
ความแมนยํานอยลง
1.5 ความหมายของหองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการ คือ สถานที่ซึ่งเก็บเครื่องมือวิทยาศาสตรใหอยูในสภาวะที่ถูกควบคุม ปราศจาก
สิง่ รบกวนจากภายนอก อาทิเชน กระแสลม ฝุนละออง ซึ่งตัวแปรเหลานี้อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน
ได และเปนที่สําหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตรหรือทางเทคนิค
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หองปฏิบัติการซึ่งใชสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรนั้นมีหลายแบบ ดวยความที่แตละสาขาวิชาของ
วิทยาศาสตรนั้นมีความตองการเฉพาะที่ตางกัน
หองปฏิบัติการทางฟสิกสอาจมีเครื่องเรงอนุภาค หรือหอง
สุญญากาศ สวนหองปฏิบัติการทางหรือนักชีววิทยา อาจใชหองปฏิบัติการแบบเปยก สวนหองปฏิบัติการของ
นักจิตวิทยาอาจเปนหองซึ่งมีกระจกดานเดียวติดอยูรวมไปถึงมีกลองซอนไวเพื่อเฝาดูพฤติกรรม
บาง
หองปฏิบัติการ เชน หองที่นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรใช อาจมีคอมพิวเตอร

สํานักงานบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(OSHA) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเห็นถึงลักษณะพิเศษ
ของการทํางานในหองปฏิบัติการไดสรางมาตรฐานสําหรับความเสี่ยงตอสารเคมีอันตรายในหองปฏิบัติการ โดย
ปกติแลวมาตรฐานนี้ถูกเรีกยวา "มาตราฐานหองปฏิบัติการ
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1.5.1 ลักษณะของหองปฏิบัติการ
1.5.1.1 หองปฏิบัติการที่มีขนาดเทากันทุกหอง จะชวยใหการจัดการตาง ๆ ภายใน
หองปฏิบัติการทํา ไดสะดวก เนื่องจากสามารถจัดการใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีความสะดวกในการ
ปรับเปลี่ยนไดดีกวาหองปฏิบัติการที่มีขนาดแตกตางกัน
1.5.1.2 หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะชวยใหการดูแล การใหคํา แนะนํา และการ
อํานวยความสะดวกทําไดอยางทั่วถึง ลักษณะหองปฏิบัติการที่ดีตองไมมีซอกและมุมตาง ๆ และไมควรมีเสาอยู
ภายในหอง
1.5.1.3 หองปฏิบัติการที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตองมีลักษณะหองไมยาวหรือแคบเกินไป จนทํา
ใหมุมมองจากโตะสาธิตหนาชั้นเรียนแคบมาก หรือหนาชั้นและหลังชั้นเรียนอยูหางกันเกินไป
1.5.1.4 พื้นของหองปฏิบัติการตองไมมีรอยตอหรือมีรอยตอนอยที่สุด พื้นหองควรทําดวย
วัสดุที่ทนตอสารเคมี ไขมันและน้ํามันไดดี ไมลื่นเมื่อเปยกนา และพื้นหองไมควรมีสีออนมากเนื่องจากจะเกิด
รอยเปอนไดงาย หรือมีสีเขมมากจนทําใหความสวางของหองลดนอยลง

1.5.2 ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ
1.5.2.1 ระมัดระวังในการทํา ปฏิบัติการ และทําปฏิบัติการอยางตั้งใจ ไมเลนหยอกลอกัน
1.5.2.2 เรียนรูตําแหนงที่เก็บและศึกษาการใชงานของอุปกรณที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เชน
ตูยา ที่ลางตาหรือกอกน้ํา เครื่องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหมและทางออกฉุกเฉิน
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1.5.2.3 อานคูมือปฏิบัติการใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ แตถาไมเขาใจขั้นตอนใดหรือยังไม
เขาใจการใชงานของอุปกรณทดลองใด ๆ ก็จะตองปรึกษาผูดูแลจนเขาใจกอนลงมือทําปฏิบัติการ
1.5.2.4 ปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด ในกรณีที่ตองการทําปฏิบัติการนอกเหนือจากที่
กําหนด จะตองไดรับผูดูแลกอนทุกครั้ง
1.5.2.5 ไมควรทําปฏิบัติการอยูในหองปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็
จะไมมีผูใหความชวยเหลือ
1.5.2.6 ไมรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ และไมใชเครื่องแกวหรือ
อุปกรณทําปฏิบัติการเปนภาชนะใสอาหารและเครื่องดื่ม
1.5.2.7 ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบบนโตะทําปฏิบัติการตลอดเวลาใหมีเฉพาะ
คูมือปฏิบัติการและอุปกรณจดบันทึกเทานั้นอยูบนโตะ
1.5.2.8 อานคูมือการใชอุปกรณทดลองทุกชนิดกอนใชงาน ถาเปนอุปกรณไฟฟาจะตองใหมือ
แหงสนิทกอนใช การถอดหรือเสียบเตาเสียบตองจับที่เตาเสียบเทานั้นอยาจับที่สายไฟ
1.5.2.9 การทดลองที่ใชความรอนจากตะเกียงและแกสตองทําดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
ไมรินของเหลวที่ติดไฟงายใกลเปลวไฟ ไมมองลงในภาชนะขณะที่ตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองตองหัน
ปากหลอดไปในบริเวณที่ไมมีผูอื่นอยู และดับตะเกียงหรือปดแกสทันทีเมื่อเลิกใชงาน
1.5.2.10 สารเคมีทุกชนิดในหองปฏิบัติการเปนอันตราย ไมสัมผัส ชิม หรือสูดดมสารเคมี
ใด ๆ นอกจากจะไดรับคํา แนะนา ที่ถูกตองแลว และไมนา สารเคมีใด ๆออกจากหองปฏิบัติการ
1.5.2.11 ตรวจสอบสลากที่ปดขวดสารเคมีทุกครั้งกอนนา มาใช รินหรือตักสารออกมาใน
ปริมาณที่พอใชเทานั้น ไมเทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิม และไมเทน้ําลงในกรด
1.5.2.12 การทําปฏิบัติการชีววิทยา จะตองทําตามเทคนิคปลอดเชื้อตลอดเวลาดวยการลาง
มือดวยสบูกอนและหลังทําปฏิบัติการ ทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการใหปลอดเชื้อกอนและหลังปฏิบัติการ
และใชเทคนิคเฉพาะในการหยิบจับจุลินทรีย ถามีปญหาดานสุขภาพเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน
1.5.2.13 เมื่อทําการทดลองเสร็จแลว ตองทําความสะอาดเครื่องมือและเก็บเขาที่เดิมทุกครั้ง
ทําความสะอาดโตะทําปฏิบัติการและสอดเกาอี้เขาใตโตะ ลางมือดวยสบูและน้ํากอนออกจากหองปฏิบัติการ

1.6 ความหมายของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ภาคสนามต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะของข อ มู ล ที่ ต อ งการและลั ก ษณะของ
แหลงขอมูล เชน กลุมผูใหขอมูลที่อานหนังสือออกกับอานหนังสือไมออก ก็ตองเก็บขอมูลดวยวิธีที่ตางกันหรือ
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ข อมู ล เชิ ง ประจั กษ กับ ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ก็ ใช วิ ธี เก็ บ ข อมู ล ที่ ตา งกั น โดยทั่ ว ไปวิ ธีก ารเก็ บ รวบรวมข อมู ล
ภาคสนามที่นิยมใช ดังนี้
การวิเคราะหขอมูล คือ การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา และมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัว
แปรที่ตองการศึกษาแลว ขอมูลที่เก็บไดเรียกวา ขอมูลดิบ (Raw Data) ซึ่งขอมูลดิบนี้ยังไมมีความหมายอะไร
วิธีเบื้องตนที่จะทําใหขอมูลดิบนั้นมีความหมายคือการแจกแจงความถี่ ซึ่งจะสามารถทําใหขอมูลนั้นสามารถ
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เอาไปใชไดงายขึ้น และสังเกตการเปลี่ยนแปลงตางๆไดงายขึ้นดวยความหมายของการแจกแจงความถี่คือการ
นําขอมูลที่รวบรวมมาไดมาจัดใหมใหเปนระเบียบ เปนหมวดหมูเรียงจากมากไปนอยหรือเรียงจากนอยไปมาก

เพื่อแสดงใหทราบวาขอมูลแตละคาหรือขอมูลแตละกลุมเกดขึ้นซ้ําๆ กันกี่ครั้งซึ่งเปนการยอขอมูลเพื่อใหแปล
ความหมายไดมากขึ้นโดยตองสรางตาตารางแจกแจงความถี่ขึ้น
สุนันท บุญวโรดม (2543 : หนา 22) กลาววา “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของ
กิจกรรมหลายอยางที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลหรืออุปกรณอยางใดอยางหนึ่งซึ่งทําให คนใชบริการ
เกิดความพึงพอใจ
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2. ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการและการใชงานเครื่องวิทยาศาสตร
เครื่องมือวิทยาศาสตร และอุปกรณตางๆที่ใชในหองปฏิบัติการมีความหลากหลายทั้งในแงชนิด ขนาด
และวัตถุประสงคของการใชงานเครื่องมือประเภทเดียวกัน แตเมื่อผูใชมีวัตถุประสงคในการใชงานที่แตกตางกัน
ก็อาจเลือกใชเครื่องที่มีคุณลักษณะไมเทากันได รวมทั้งคุณภาพของการใชงานที่อาจแตกตางกันได แตอยางไรก็
ตาม เมื่อคํานึงถึงมาตรฐานเบื้องตน ทั้งการจัดหา การเลือกใช การใชงานใหถูกตอง รวมทั้งการบํารุงรักษา
เครื่องมือเหลานี้ ใหมีความพรอมและคงสภาพในการใชงาน ก็ไมมีความแตกตางกันมากนั้น
2.1 ปจจัยดานสภาวะแวดลอม เครื่องมือจะตองถูกติดตั้งทํางาน มีรายละเอียดสวนประกอบ
จํานวนมากมายที่เกี่ยวของที่ตองคํานึงถึง โดยแบงได ดังนี้
2.1.1 สถานที่
การตรวจสอบหรือรูสภาพของสถานที่ตองของเครื่องมือเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกๆ ที่ตองทราบ ไม
เพียงแตเครื่องมือที่มีขนาดใหญเทานั้นที่ตองมีการเตรียมหรือกําหนดสถานที่ที่จะวาง เครื่องมือทุกชนิดที่จะ
นําเขามาใชในหนวยงานทุกชิ้นจําเปนตองมีการสํารวจสถานที่ที่เหมาะสมเสียกอน
เครื่องมือบางชนิด
จําเปนตองตั้งในสถานที่ที่มีความมั่นคง ไมมีแรงสั่นสะเทือนเขามาเกี่ยวของ บางชนิดไมควรตั้งอยูใกลทางประตู
หนาตาง หรือทิศทางลม เครื่องมือที่มีขนาดใหญก็ตองมีการสํารวจสถานที่ตั้งใหเหมาะสมกอนมีหลักการ
เลือกใช และบํารุงรักษาเครื่องมือเบื้องตน
เครื่องมือวิทยาศาสตรทุกชนิดไมควรติดตั้งชิดผนังทั้งดานขางหรือดานหลัง ควรมีระยะหางจากผนังไม
นอยกวา 15-20 เซนติเมตร หรือบางชนิดอาจตองยกพื้นใหสูงเพื่อการติดตั้ง
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2.1.2 กําลังงานที่ใช
กําลังไฟฟาของเครื่องมือก็เปนปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงถึง เครื่องมือทางหองปฏิบัติการ วิทยาศาสตร
โดยเฉพาะเครื่องมือประเภทอัตโนมัติ (Automation) มีอัตราการใชกําลังไฟฟาสูง บางหนวยงานที่ไมได
คํานึงถึงเรื่องนี้ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องมือเหลานี้ ก็อาจไมสามารถทดสอบการทํางาน หรือใชงานได บาง
หนวยงานเมื่อใชเครื่องมือเหลานี้ก็อาจจําเปนตองหยุดใชงานเครื่องมือชนิดอื่นๆ หรือมิฉะนั้นก็อาจทําใหระบบ
ไฟฟาของหองปฏิบัติการนั้นๆเกิดความเสียหายได โดยปกติและควรมีการสํารวจและคํานวณใหหนวยงานมี
กระแสไฟฟาสํารอง ไมนอยกวา 30% ของกระแสไฟฟาที่ใชปกติ และกรณีกอนที่จะมีการเพิ่มเติมของ
เครื่องมือในหองปฏิบัติการทุกครั้ง จําเปนตองมีการแจงผูจัดการหรือหัวหนาหองปฏิบัติการทุกครั้งเพื่อประเมิน
ขนาดของพลังงานไฟฟาที่เหลืออยู ในกรณีที่เครื่องมือมีความละเอียดออนหรือไมสามารถหยุดใชงานอยาง
กะทันหันได อาจจําเปนตองตอเครื่องมือเหลานี้เขากับหนวยจายไฟฟาสํารองฉุกเฉินดวย สําหรับเครื่องมือบาง
ประเภทอาจตองคํานึงถึงศักยไฟฟา จํานวนเฟส ที่เครื่องตองการและมีเตรียมใหเหมาะสมดวย
2.1.3 นํ้าหนักของเครื่องมือวิทยาศาสตร
เครื่องมือทางหองปฏิบัติการในปจจุบันจํานวนไมนอยมีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก เครื่องมือบาง
ชนิดอาจสามารถวางบนพื้นผิวของหองปฏิบัติการได แตอยางไรก็ตามควรมีการสํารวจความหนาแนนของพื้น
หองดวยวามีความคงทนและหนาแนนพอ รวมทั้งบริเวณนั้นมีความปลอดภัยพอจากสภาวะกระแสไฟฟารั่วไหล
และทางไหลของนํ้าดวยหรือไม กรณีที่เครื่องวางบนชั้นหรือโตะ ก็ควรตองมั่นใจวา ชั้นหรือโตะที่ใชวางเครื่อง
เหลานี้สามารถรับนํ้าหนักเครื่องมือเหลานี้ได
รวมถึงความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรับนํ้าหนักไดอยาง
ปลอดภัย
2.1.4 อุณหภูมิ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสวนมาก จะคงสภาพการทํางานไดเหมาะสมที่อุณหภูมิหองทั่วไป (10-40º C)
ดั้งนั้นจําเปนตองดูคุณลักษณะของเครื่องมือดังกลาวดวยทุกครั้งกอนทํางานติดตั้ง เครื่องมือบางชนิดควรตอง
ตั้งภายในสภาวะหองที่อุณหภูมิตํ่าๆ เชน Freezer จึงอาจตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม
2.1.5 การสั่นสะเทือนและการกระทบกระแทก
นอกเหนือจากความมั่นคงของพื้นผิวที่ใชตั้งเครื่องมือนั้นแลว แรงสั่นสะเทือนก็อาจทําใหเครื่องมือบาง
ชนิดชํารุดหรือใชงานไดไมเหมาะสม ผิดพลาดได เชน เครื่องชั่ง ไมควรจะวางใกลกับทิศทางลม
เครื่องปรับอากาศ หรือวางใกลกับเครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนขณะใชงาน เชน เครื่องปนแยกตกตะกอน
(Centrifuge) การเก็บรักษาเครื่องมือบางชนิดระวังการกระเทือนหรือกระแทกอยางรุนแรงอาจทําใหเครื่องมือ
ดังกลาวชํารุดหรือใชงานผิดพลาดได
2.1.6 สนามไฟฟาและแมเหล็ก
เนื่องจากเครื่องมือสวนใหญในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจะเปนเครื่องมือที่ประกอบดวยวงจร
อิเล็กทรอนิกส การทํางานของวงจรเหลานี้อาจถูกรบกวนจากสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็กไฟฟา โดยเฉพาะ
เครื่องมือแพทยบางชนิดที่ตองใชในการักษาหรือชวยชีวิตผูปวย จําเปนตองมีผนังหรือฉากกั้นขณะใชงานเพื่อ
ปองกันอันตรายหรือเหตุการณไมพึงประสงค ขณะใชงาน
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2.1.7 การระเบิดและติดไฟได
การตรวจวิเคราะหหรือการใชงานเครื่องมือบางชนิดอาจตองใชเชื้อเพลิงหรือกาซที่เปนเชื้อไฟได
เครื่องมือบางชนิดมีอุปกรณบางอยางที่ไวตอการติดไฟได เครื่องมือเหลานี้ตองมีการสํารวจสภาวะแวดลอม
ตางๆใหถูกตองเหมาะสม
รวมทั้งมีการติดตั้งใหสามารถระบายอากาศหรือเคลื่อนยายไปสูสถานที่โปรงได
สะดวก รวมทั้งตองมีอุปกรณปองกันไฟและแผนงานกรณีเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหมภายในหองปฏิบัติการ
ดวย
ตัวอยางเครื่องมือวิทยาศาสตร
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1.ชื่อเครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)

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

เปนเทคนิคที่สามารถทานายชนิดขององคประกอบที่มีอยูในสารไดอยางคอนขางแมนยาโดยอาศัยการ
เปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass Number) ของสารตัวอยางนั้นๆ กับขอมูลที่มีอยูใน Library
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นอกจากนี้ยังสามารถใชในการวิเคราะหไดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และเชิงคุณภาพ
(Qualitative Analysis)
GC-MS ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนของเครื่อง GC (Gas Chromatography) และสวนของเครื่อง
Mass Spectrometer โดย GC-MS ซึ่งเปนเทคนิค 2 เทคนิคที่มารวมกันซึ่งนามาวิเคราะหพวกสารผสมที่
สามารถระเหยไดในอุณหภูมิไมสูงนัก โดยที่ Gas Chromatography เปนสวนที่แยกสารสารผสมออกจากกัน
สวน Mass Spectrometer เปนสวนที่การวิเคราะหชนิดของสารหรือองคประกอบของสาร เมื่อนาเทคนิค ทั้ง
สองมารวมกันจะสามารถนามาวิเคราะหสารผสม ทั้งทางปริมาณวิเคราะหและ คุณภาพวิเคราะห. GC-MS เปน
เทคนิคที่นาไปประยุกต ใชในดานการแพทย เภสัชศาสตร สิ่งแวดลอม รวมไปถึงในดานกฎหมาย

ภาพที่ 2 เครื่อง Gas Chromatograph (FID-ECD)
GC เปนเทคนิคสาหรับแยกสารตัวอยางที่เปนสารผสม โดยเปลี่ยนสารผสมใหเปนไอที่
อุณหภูมิหนึ่ง แลวใหไอของสารเหลานั้นผานเขาไปยัง Column ที่บรรจุดวยเฟสคงที่ (Stationary Phase)
โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) หรือ Carrier Gas องคประกอบของสารผสมที่มี
ความสามารถในการเคลื่อนที่และการกระจายตัวผานเฟสคงที่ตางกันจะแยกออกจากกัน โดยมีตัวตรวจวัดชนิด
FID และ ECD
3. ชื่อเครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
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ภาพที่ 3 เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
HPLC เปนเทคนิคการแยกสารประกอบ (Substances) โดยอาศัยหลักการความแตกตางของอัตรา
การเคลื่อนที่ของสารประกอบใน Stationary Phase ของคอลัมนโดยมี Mobile Phase เปนตัวพาไป เมื่อตอ
เขากับ Detector จะสามารถตรวจวัดสารที่ออกมาจากคอลัมน (Analysts or Solutes) ไดอยางตอเนื่อง
สามารถตรวจวัดทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) สวนใหญ
นิยมใชวิเคราะหสารประกอบที่ระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือนาหนักโมเลกุลสูง (High
Molecular Weight Compounds)
4.ชื่อเครืองAtomic Absorption Spectrometer (AAS)
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ภาพที่ 4 เครือง Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
AAS เปนเทคนิคการวิเคราะหธาตุอยางหนึ่ง ซึ่งสามารทาไดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณวิเคราะห
โดยอาศัยกระบวนการที่เกิดจากอะตอมเสรี (Free Atom) ของธาตุดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นอันหนึ่ง
โดยเฉพาะซึ่งขึ้นกับชนิดของธาตุ ธาตุแตละชนิดมีระดับพลังงานตางกัน จึงมีการดูดกลืนพลังงานที่แตกตางกัน
5.ชื่อเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscope (FT-IR)

ภาพที่ 5 เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscope (FT-IR)
เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหวัสดุที่เปนสารอินทรีย และอนินทรีย เทคนิคนี้เปนวิธีการทาง
Spectroscopy
ชนิดหนึ่งที่ศึกษาการดูดกลืนแสงของสสารในยานความถี่ของแสงซึ่งโดยการวิเคราะห
โครงสรางสารจะอาศัยการดูดกลืนที่แตกตางกันของแตละโมเลกุลซึ่งโมเลกุลแตละชนิดจะมีการดูดกลืนชวง
คลื่นอินฟราเรดที่แตกตางกันโดยชวง wave numbers 4000 - 1500 จะเปนชวงที่บงบอกถึงหมูฟงกชันนอล
ของโมเลกุล เชน -OH, C=O, N-H, CH3 เปนตน และในชวง wave numbers 1500 – 4000 เปนชวง The
Fingerprint Region ซึ่งจะมีลักษณะของสเปคตรัมที่เฉพาะเจาะจงของสารแตละตัวแตเนื่องจากจะมีพีค เกิด

20
คอนขางเยอะดังนั้นการวิเคราะหสเปคตรัมชวงนี้ คอนขางยาก การนาเทคนิคนี้จะนาไปประยุกตใชกับอุตสาหก
รมที่เกี่ยวกับ ดานวัสดุศาสตร เชน พอลิเมอรชวยในการจาแนกชนิดของพอลิเมอร และ ในดานอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี
เนื่องจากเทคนิคนี้มีคาใชจายคอนขางไมแพงและรวมไปถึงชนิดของตัวอยางสามารถวิเคราะหได
เกือบทุกชนิดดังนั้นจึงการนิยมที่ใชเทคนิคนี้ในการตรวจวิเคราะหหาโครงสรางและองคประกอบของโมเลกุล
รวมกับเทคนิคอื่นๆ
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6. ชื่อเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer

ภาพที่ 6 เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer

UV-VIS Spectrophotometer เปนเทคนิคการวิเคราะหสารโดยใชหลักการดูดกลืนแสงที่อยูในชวง
อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล ชวงความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 นาโนเมตร (nm) ของสารเคมีนั้น ไดแก
สารอินทรีย (Organic Compound) สารประกอบเชิงซอน (Complex Compound) หรือสารอนินทรีย
(Inorganic Compound) โดยนาสารตัวอยางใสในเซลล ควอรต (Quartz) แลววางในบริเวณใกลแหลงกําเนิด
แสง สารตัวอยางจะดูดกลืนรังสี หรือแสงบางสวนไว แสงที่ไมดูดกลืนจะผานออกมายังเครื่องวัดแสง
(Photomultiplier Tube) เครื่องวัดแสงจะทาการวัดปริมาณแสงที่ออกมา โดยการหักลางกับปริมาณของแสง
กอนดูดกลืน จากนั้นจะทาการประมวลผลเปน Curve หรือสเปกตรัม ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางคาการ
ดูดกลืนแสง (Absorbance) และคาความยาวคลื่น
7. ชื่อเครื่อง Autoclave
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ภาพที่ 7. เครื่อง Autoclave
หมอนึ่งฆาเชื้อไฟฟา แรงดังสูง ขนาดความจุ 50 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิไดสูงสุด 135 องศาเซลเซียล
ตั้งโปรแกรมได 4 แบบ นึ่งฆาเชื้อ อุน หลอมอาหาร และฆาเชื้อเครื่องมือ
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8. ชื่อเครื่อง Gel Documentation

ภาพที่ 8 เครื่อง Gel Documentation

22
เครื่องตรวจสอบและถายภาพแถบดีเอ็นเอดวยแหลงแสง UV พรอมโปรแกรม GeneSnap,
GeneTool และ GeneDirectory วิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ clustering และสรางเดนโดแกรม วัดความเขม
ขันของดีเอ็นเอ โปรแกรมสามารถนับจานวนโคโลนีแบคทีเรียบนจานอาหารได
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9. ชื่อเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)

ภาพที่ 9 เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เปนกลองที่ใชสองดูวัตถุขนาดเล็กมากๆ ใหเห็นใหญขึ้นไดกวาเดิมถึงสอง
แสนเทา กลองชนิดนี้ใชอิเล็กตรอนแทนแสง โดยใชอํานาจแมเหล็กไฟฟาบังคับกระแสอิเล็กตรอนใหพุงไป
รวมกันที่จุดใดจุดหนึ่ง บนตัวอยางในทานองเดียวกับการใชเลนสรวมแสงไปที่จุดโฟกัสในกลองจุลทรรศน แบบ
ธรรมดาซึ่งจะไดภาพจะเกิดขึ้นบนจอมอนิเตอรโดยสามารถที่จะเลือกบริเวณ ที่จะดูไดอยางสะดวก โดยระบบ
ของ เครื่องจะอยูในสภาพสุญญากาศมีประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาลักษณะภายนอกของตัวอยาง ใหภาพ
เปนแบบ 3 มิติ มีความลึก สามารถนาไปประยุกตใชกับวิทยาการแขนงตางๆ ทั้งทางดานงานวิจัยการ
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 ซึ่งภายใน Specimen Chamber จะติดตั้งอุปกรณพิเศษ (EDAX) เพื่อตรวจหาธาตุในตัวอยางโดยใช
หลักการของ X-ray แสดงผลในรูปแบบของตัวเลขและกราฟ วิเคราะหปริมาณและคุณภาพของโมเลกุลของ
ธาตุ และยังติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม อาทิเชน ระบบบันทึกภาพแบบพิเศษ เพื่อความสะดวกแกผูตองการศึกษา
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2.2 ปจจัยดานผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
เครื่องมือวิทยาศาสตรใหบริการเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ทั้งในดานการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
การบริการชุมชน
2.2.1 การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการสนับสนุนการเรียนปฏิบัติการแตละสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเคมี ไดแก เคมีอินทรีย เคมีเชิงฟสิกส ฟสิกสเชิงเคมี วิทยาศาสตรพอลิเมอร และเคมี
วิเคราะห - เคมีอนินทรีย งานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยทําการสกัดและแยกสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากสมุนไพรและจุลินทรีย ซึ่งอาจนําไปสูการคนพบยาชนิดใหมๆ ในการรักษาโรค ทําการคนควาและศึกษา
ปฏิกิริยาใหมๆ เพื่อนําไปใชในการสังเคราะหและปรับปรุงสารอนุพันธ ทําการศึกษาและปรับเปลี่ยนสมบัติและ
ลักษณะของวัสดุจําพวกพอลิเมอร ผลึกเหลว เซรามิกสชั้นสูง และอื่น ๆ ใหมีคุณสมบัติดีขึ้น และนําไปใช
ประโยชนในการใชงานตอไป มีงานวิจัยดานเคมีทฤษฎี ในดานจลนศาสตรและอุณหพลศาสตร งานวิจัย
เกี่ยวกับการวิเคราะหธาตุที่มีปริมาณนอย และสารตาง ๆ ที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งการพัฒนา
เทคนิควิเคราะหใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สาขาวิชาจุลชีววิทยาไดแก ไวรัสวิทยา (Virology) แบคทีเรียวิทยา (Bacteriology) ราวิทยา
(Mycology) ปรสิตวิทยา (Parasitology) และภูมิคุมกันวิทยา (Immunology) วิชาจุลชีววิทยาทั่วไปและจุล
ชีววิทยาทางการแพทย งานวิจัยของสาขาวิชาฯ อณูชีววิทยาของโรคติดเชื้อ และการประยุกตใชคุณสมบัติ
พิเศษทางพันธุกรรมของเชื้อ
สาขาวิชาชีวเคมีชีวเคมี กลาวถึงบทบาทของโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต เปนวิชาที่ศึกษาที่เกี่ยวกับโครงสราง
และการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลที่พบในเซลล อวัยวะและสวนอื่น ๆ ของสิ่งมีชีวิต กลาวคือ เปนวิชาเคมีของ
สิ่งมีชีวิตนั่นเอง ความรูจากวิชานี้สามารถนําไปประยุกตใชไดใน วิทยาศาสตรสาขาอื่น ๆ อยางกวางขวาง
ภาควิชาชีวเคมี งานวิจัย เปนงานที่สําคัญของคณาจารยในภาควิชาชีวเคมี งานวิจัยที่ดําเนินอยูที่สําคัญ อาทิ
การศึกษาทางชีวเคมี เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย และธาลัสซีเมีย การพัฒนาหายาฆามาลาเรียตัวใหม การศึกษา
เกี่ยวกับกลไกการดื้อยา ฯลฯ การใชดีเอ็นเอ เทคโนโลยีในการศึกษาโปรตีน เอนไซมที่สําคัญ และการปรับปรุง
สายพันธุแบคทีเรีย รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงพันธุกุง การพัฒนาชุดตรวจสอบหาโรคไวรัสกุงกุลาดํา การ
ตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอในมนุษย การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเกิดมะเร็ง ที่สําคัญ การศึกษาแบคทีเรียกอ
โรค Melioidosis ในคน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเอนไซมที่มีคุณคาจากพืช เพื่อการประยุกตใชการพัฒนาชุด
ตรวจสอบไอโอดีนภาคสนาม งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางชีวเคมีของนักศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเปนงานสําคัญที่จะชวยพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร ของเยาวชนและ
บัณฑิตของประเทศไทย
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สาขาวิชาชีววิทยา
ชีววิทยาเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยศึกษาโครงสรางการทํางานและ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ทั้งพืชและสัตวตั้งแตระดับโมเลกุล เซลล และโครงสรางระบบอวัยวะ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของระบบนิเวศ ผลกระทบของมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุศาสตร
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและสัตวน้ํา ชีววิทยาเชิงอนุรักษธรรมชาติและนิเวศวิทยา ชีววิทยาและ
มลภาวะ ปรสิตวิทยา สังขวิทยา และกีฏวิทยาทางการแพทย
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เปนสาขาวิชาที่นําความรูดานวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ
เชน ชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม และชีวเคมี มาประยุกตใชรวมกับความรูดานวิศวกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิศวกรรมขบวนการ และวิศวกรรมเคมี เพื่อศึกษาคนควา และวิจัยสรางสรรสิ่งใหมๆ ที่มี
คุณประโยชนและมูลคาที่สูงขึ้น จากหองปฏิบัติการสูการผลิตระดับอุตสาหกรรม งานวิจัยในสาขาวิชา มีทั้ง
ระดับหองปฏิบัติการ และระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยแบงออกเปน 5 สาขากลุมวิจัย คือ วิศวกรรม ชีวเคมีและ
เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพดานอาหาร พันธุวิศวกรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
สาขาวิชาฟสิกส เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร พลังงาน การเคลื่อนที่ การแปลงรูประหวาง
พลังงานกับพลังงาน และพลังงานกับสสาร อัตกิริยาระหวางพลังงานกับพลังงาน และพลังงานกับสสาร วิชา
ฟสิกสครอบคลุมกฎเกณฑของปรากฏการณธรรมชาติอยางกวางขวาง สาขาของวิชานี้ไดแก กลศาสตร
คลาสสิก ทฤษฎีไฟฟาแมเหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม และฟสิกสเชิงสถิติ เราสามารถนําความรู
จากสาขาวิชาเหลานี้ มาผสมผสานกันเปนความรูในสาขายอยตางๆ อาทิเชน ฟสิกสดาราศาสตร ธรณีฟสิกส
ฟสิกสการแพทย ฟสิกสเชิงชีวะ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งความรูฟสิกสพื้นฐานและประยุกตเหลานี้ ไดมีผล
ตอมนุษยอยางเห็นไดชัดทั้งในอดีตปจจุบันและอนาคต
งานวิจัยทางฟสิกสในภาควิชาฯ แบงออกเปนหลายสาขา ไดแก การวิจัยทางดานสารกึ่งตัวนํา เลเซอร
Holography, Nanotechnology, Soliton, Chaos, Fractal, Nonlinear Systems, Neural Network,
Astrophysics, Geophysics, Biological and Medical Applications, Optical Fiber Sensors รวมทั้ง
การวิจัยเชิงตัวเลข (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. เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ การสราง
นวัตกรรมใหมๆ จึงไดวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน 4 ประเภท
ไดแก การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ การ
พัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน โดยดําเนินการในหลากหลาย
รูปแบบ ดังนี้
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1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. สนับสนุนนักวิทยาศาสตรเขารวมประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตร
3. สนับสนุนนักศึกษาทําโครงงานวิทยาศาสตร

4. สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร

5. ผลิตหลักสูตรเรียนรูออนไลนที่เสริมสรางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF) เปนองคการมหาชน ประเภทจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535
ในสมัยรัฐบาลอานันท ปนยารชุน มีเปาหมายหลัก คือ สราง และสงเสริม นักวิจัย กลุมวิจัย และชุมชนวิจัย ที่มี
ความสามารถ ใหสรางปญญา และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ทั้งดาน
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ฝายวิชาการมุงเนนการสรางองคความรูที่เปนฐานความรูเชิงลึก สรางบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงผานเสนทางอาชีพของนักวิจัยตั้งแต เมธีวิจัย สกว. วุฒิเมธีวิจัย สกว. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ
ศาสตราจารยวิจัยดีเดน เพื่อสรางผลงานวิจัยหรืองานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล สรางรากฐานความรู
เพื่อตอยอดและขยายผลตอไปในอนาคต โดยผานการจัดสรรทุนดังตอไปนี้
1. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม
เปนทุนที่สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันตนสังกัด มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
นักวิจัยรุนใหมใหไดทําวิจัยอยางตอเนื่อง และกาวไปสูการทํางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยทุนนี้เปดโอกาสให
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทามาแลวไมเกิน 5 ป ที่ทํางานประจําสังกัดอยูใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติมาแลวไมนอย
กวา 1 เรื่องในชวง 5 ปที่ผานมา และไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาขึ้นไป
สามารถสมัครขอรับทุนได ในวงเงินงบประมาณตอโครงการไมเกิน 600,000 บาท ระยะเวลาโครงการไมเกิน 2
ป คาตอบแทนหัวหนาโครงการไมเกินเดือนละ 13,000 บาท
2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม
เปนทุนที่ สกว. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันตันสังกัดไดรวมสนับสนุน
เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในสังกัด สกอ. ไดทํางานวิจัยและผลผลิตผลงานตีพิมพใน
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ระดับนานาชาติ โดยหลักเกณฑในการใหทุน วงเงินทุนวิจัย รวมทั้งระยะเวลาดําเนินการเชนเดียวกับทุน
สงเสริมนักวิจัยรุนใหม
3 . ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
เปนทุนที่สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันตนสังกัด เพื่อสรางนักวิจัยอาชีพใหเปนผูนําเชิงวิชาการ
ระดับนานาชาติ สรางองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานตีพิมพระดับนานาชาติที่
ไมใชผลงานจากวิทยานิพนธของผูเสนอขอรับทุนหรือจดสิทธิบัตร ซึ่งผูอยูในขายรับทุนตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ทํางานประจําสังกัดอยูในสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานใน
ประเทศไทย มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ไมใชผลงานจากวิทยานิพนธของผูเสนอขอรับทุนไม
นอยกวา 2 เรื่อง ในชวง 5 ปที่ผานมา สําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูสมัครตองมีผลงานตีพิมพใน
ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีคา impact factor โดยผูเสนอ
ขอรับทุนตองเปนเจาของบทความชื่อแรกหรือเปน corresponding author ไมนอยกวา 1 เรื่อง และไมดํารง
ตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป งบประมาณโครงการไมเกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลา
ทํางานวิจัยไมเกิน 3 ป คาตอบแทนหัวหนาโครงการไมเกินเดือนละ 20,000 บาท ผูไดรับทุนจะไดรับการยก
ยองเปน “เมธีวิจัย สกว.” (TRF Research Scholar)
4. ทุนเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา
สกว. รวมกับ สกอ. และสถาบันตนสังกัด สนับสนุนทุนเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของ
อาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหอาจารยไดมีโอกาสทํางานวิจัยอยางตอเนื่องและพัฒนางานวิจัยใน
ระดับสูงขึ้น ซึ่งหลักเกณฑการใหทุน วงเงินทุนวิจัยรวมทั้งระยะเวลาดําเนินการเชนเดียวกับทุนพัฒนานักวิจัย
โดยผูมีคุณสมบัติอยูในขายรับทุนจะตองเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในสังกัดของ สกอ.
5 . ทุนองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
เปนทุนวิจัยที่มุงเนนการสนับสนุนนักวิจัยอาชีพใหสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงตลอดจน
การสรางองคความรูใหมที่มีผลกระทบเชิงวิชาการและสรางความเขมแข็งของเครือขายการวิจัยระหวางนักวิจัย
และหนวยงายวิจัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ ผูอยูในขายรับทุนนี้ตองเคยมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ซึ่งเปนงานวิจัยที่ทําในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวา 3 เรื่องในชวง 5 ปที่ผานมา และตอง
เปนเจาของบทความชื่อแรก ชื่อทาย หรือเปน corresponding author โดยไมนับรวมผลงานวิจัยที่เกิดจาก
วิทยานิพนธ และมีผลรวมของ impact factor อยูในเกณฑดี ทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชา เชน มีคาไมนอยกวา 5.0
สําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพและการแพทย ไมนอยกวา 2.0 สําหรับวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร
และผูรับทุนตองไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับคณบดีขึ้นไป 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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4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดการบริหารแบบสาขาวิชา ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรี 12
หลักสูตร คือ สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรจุลชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร มีอาคารสําหรับการเรียนการสอน 3 อาคาร คืออาคารสาธารณสุขศาสตร อาคารวิทยาศาสตร และ
อาคารวิทยสโมสร(ศูนยวิทยาศาสตร) ซึ่งอาคารศูนยวิทยาศาสตรเปนอาคารที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูง
สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการวิจัยสําหรับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเครื่องมือ
วิทยาศาสตรจะประจําอยูที่ 5 สาขาวิชาคือเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร
สุขภาพ
3.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนยวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับงบประมาณจากรัฐบาลไทยใหกอสรางอาคาร ศูนย
วิทยาศาสตรตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนเงิน 39,590,000 บาท (สามสิบเกาลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน)
สัญญาจางระหวางวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2541 แตเสร็จสมบูรณ เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2542 อาคารศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนอาคาร 4 ชั้น
ขนาดพื้นที่ประมาณ 5,650 ตารางเมตร โดยมีแหลงงบประมาณจากโครงการกูเงินธนาคารโลกโครงการ
พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พวส) หรือ Secondary Education
Quality Improvement (SEOI) project) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต
ความจําเปนของการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ยึดปญหาทองถิ่นเปนหลัก (Community Problem Approach) มุงนําความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เขาสูการพัฒนาและแกปญหาทองถิ่นที่สามารถแกไขโดยใชวิทยาศาสตร (Science Based
Local Problem) ในดานตางๆ ดังนี้
ก. ปญหาดานเกษตรกรรม ปจจัย กระบวนการ การจัดการผลิต
ข. ปญหาดานอุตสาหกรรม ขาดทรัพยากรที่จําเปน ขาดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. ปญหาดานสุขภาพอนามัย ขาดความรูดานวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาดานสุขภาพตลอดจน
เกิดโรคภัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ง. ปญหาดานมลภาวะและสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมถูกทําลาย ขาดความรู การใช การดูแลและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม
จ. ปญหาขาดแคลนครู-อาจารย ทางดานวิทยาศาสตร
2. ยึดหลักการเรียนรูผานการปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory or Experimental
Approach) มุงพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการเรียนรูผานการปฏิบัติการหรือการ
ทดลองจริ ง ในสาขาวิ ช าหลั ก ที่ เ ป น วิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานและเทคโนโลยี 5 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช า
เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร จึงไดดําเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต มีวัตถุประสงคโดยรวมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรางความเขมแข็งทางดานวิชาการดานวิทยาศาสตร เพื่อเปนรากฐานในการขยายสาขา
อื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตครูสาขาวิทยาศาสตร โดยเสริมสรางคุณภาพของอาจารยในสถาบันไดเขาใจ
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสมัยใหม เสริมสรางความเขมแข็งในการปรับปรุงคุณภาพ โดย
ขยายหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรรองรับเครื่องมือวิทยาศาสตรสมัยใหมในสถาบัน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของสถาบัน และยกระดับความสามารถของอาจารยในการทําวิจัยและการบริการชุมชนดาน
วิทยาศาสตร รวมทั้งสงเสริมใหมีการใชผลการวิจัยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป น ศู นย ส ารสนเทศทางวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีของทองถิ่น และเปน แหลงสงเสริมความรูใหบ ริการ
วิช าการแก ทองถิ่ นในด า นวิ ทยาศาสตร และวิทยาศาสตรป ระยุกต รวมถึงการปรับ ปรุงการเรีย นการสอน
วิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา และใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงาน
ของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนไปตามทิศทาง และเปาหมายที่ชัดเจน จึงได
รวมกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปรัชญา วิสัยทัศนของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ

1. การใหบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี
2. การสนับสนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดวยการใหบริการวิเคราะหทดสอบดวยเครื่องมือ ตางๆ

พันธกิจของหนวยงาน คือ การมุงเนนการพัฒนาองคความรูงานวิจัย และใหบ ริการวิช าการดาน
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อให บุ คลากรของทองถิ่น และประเทศมีศักยภาพเพีย งพอในการพัฒ นา
ประเทศใหเจริญกาวหนา อยางยั่งยืน

โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart)
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อธิการบดี
คณบดี

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

และวิจัย

และวางแผน

วิเทศสัมพันธ
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รองคณบดีฝายวิชาการ

ผูชวยคณบดี

(ผูจัดการศูนยวิทยาศาสตร)
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กรรมการดําเนินงาน

งานเลขานุการ

นักวิทยาศาสตร

นักวิทยาศาสตร

นักวิทยาศาสตร

งานบริหารทั่วไป

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟสิกส

ภาพที่ 10 โครงสรางการปฏิบัติงานของศูนยวิทยาศาสตร

3.2 การขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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3.2.1 ในกรณีที่เปนปญหาพิเศษ
3.2.1.1 ขั้นตอนในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐาน
1. แจงใหผูดูแลหองที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตองการใชงานอยูทราบ
2. กรอกขอมูลในบันทึกการใชงานมือวิทยาศาสตร
3. เริ่มการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรโดยปฏิบัติตามคูมือที่บอกอยางเครงครัด
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4. เมื่อใชงานเสร็จเก็บและทําความสะอาดเครื่องมือวิทยาศาสตรใหเรียบรอยเมื่อใชงานเสร็จ
5. แจงใหนักวิทยาศาสตรเพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร
หมายเหตุ

1. หากเจาหนาที่ตรวจสอบแลวพบวาไมมีการกรอกขอมูลลงในบันทึกการใชงานแตละเครื่อง
เมื่อมีการใชงานอยูจะดําเนินการดังตอไปนี้

1.1 ทําการปดเครื่องมือดังกลาวทันที และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับตัวอยางหรือของที่นํามาทดลองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

1.2 หากเครื่องมื อวิทยาศาสตร เกิดความเสีย หายหรือชํารุดผูใชงานจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
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2 บันทึกการใชงานที่มีประจําอยูที่เครื่องมือวิทยาศาสตรทุกเครื่อง

3. หากพบว า เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ที่ ใ ช ง านเกิ ด ความเสี ย หายหรื อ ชํ า รุ ด ให แ จ ง

นักวิทยาศาสตรทันทีหากไมมีการแจงใหทราบผูใชงานจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3.2.1.2 ขั้นตอนการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง
1. ติดตอแบบฟอรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรกับนักวิทยาศาสตร และกรอกขอมูลลงใน

แบบฟอรม ใหครบถวน

2. สงแบบฟอร มในข อ ที่ 1 กับ นั กวิทยาศาสตร (กรุณายื่น ความประสงคขอใชเครื่องมื อ

ลวงหนากอนใชงานเครื่องมืออยางนอย 3 วัน)

3. แจงใหผูที่ดูแลหองที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตองการใชงานอยูทราบ
4. แจงนักวิ ทยาศาสตรเพื่อให ชว ยสอนวิ ธีการใช, ข อควรระวัง, การดูแลรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร กอนเริ่มการใชงานมือ

5. กรอกขอมูลลงในบันทึกการใชงานมือวิทยาศาสตร
6. เริ่มการใชงานมือวิทยาศาสตร
7. เมื่อทํางานเสร็จแลวเก็บและทําความสะอาดเครื่องมือวิทายศาสตรใหเรียบรอย
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8. แจงนักวิทยาศาสตรเพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร
หมายเหตุ
1. กรอกข อมูล ในแบบฟอร มการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใหครบถวน ทั้งรายละเอีย ด
ลายเซ็นของผูที่เกี่ยวของ มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหใชเครื่องมือวิทยาศาสตรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เจาหนาที่ผู รับผิดชอบจะแจงผลการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใหทราบ ในขณะที่สง
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แบบฟอรมการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
3. หากพบว า ไม มี ก ารกรอกข อ มู ล ลงในบั น ทึ ก การใช ง าน แต มีก ารใช ง านเครื่ อ งมื อ จะ
ดําเนินการตอไปนี้

3.1 ทําการปดเครื่องมือดังกลาวทันที และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับตัวอยางหรือของที่นํามาทดลองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.2 หากเครื่องมื อวิทยาศาสตร เกิดความเสีย หายหรือชํารุดผูใชงานจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
3.2.2 กรณีที่เปนการเรียนการสอน

3.2.2.1 ขั้นตอนการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐาน
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1. แจงใหผูดูแลหองที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตองการใชอยูทราบ
2. กรอกขอมูลในบันทึกการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร
3. เริ่มการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร

4. เมื่อใชงานเสร็จเก็บและทําความสะอาดเครื่องมือวิทยาศาสตรใหเรียบรอย

3.2.2.2 ขั้นตอนการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง

1. แจงใหนักวิทยาศาสตรทราบถึงเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตองการใชงาน
3. แจงใหผูที่ดูแลหองที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ตองการใชงานอยูทราบ
4. นักวิทยาศาสตรสอนวิธีการใชและควบคุมการใชงานมือวิทยาศาสตร กอนเริ่มการใชงาน

เครื่องมือวิทยาศาสตร

5. กรอกขอมูลลงในบันทึกการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร
6. เริ่มการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร

7. เก็บและทําความสะอาดเครื่องมือวิทายศาสตรใหเรียบรอยเมื่อทํางานเสร็จ
8. แจงนักวิทยาศาสตรเพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร
4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ 2556 เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของศูนยเครื่องมือฯ รวมถึง
เผยแพรขอมูลอันมีประโยชน เพื่อใหมหาวิทยาลัยและผูสนใจไดรับทราบ สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการ
พัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย ในการวางแนวทางการบริหารงานในการกํากับดูแลใหเปนองคการที่ดี และ
สู ค วามเป น เลิ ศ โดยในรายงานประกอบด ว ยข อ มู ล สถิ ติ แ สดงสถิ ติ จํ า นวนครั้ ง การให บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตรการใหบริการการเรียน การสอน ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 23,053 ครั้งตอป โดยบริการให
ทั้งหมด 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
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จิรฐา เทือกเถา (2554) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการใชอุปกรณ เครื่องมือวิทยาศาสตรใน
หองปฏิบัติการเคมีใชแบบฝกปฏิบัติ เพื่อเปนทักษะขั้นพื้นฐานการเรียน เรื่อง ปริมาณสัมพันธการวิจัยในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ พัฒนาทักษะภาคปฏิบัติการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการเคมี และ
เปรียบเทียบความสามารถในการใชอุปกรณวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการเคมีกอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะภาคปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554 จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบเสริมทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตร ชุด
แบบฝกหัดทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณวิทยาศาสตร ขอมูลที่ไดจากการวิจัย วิเคราะหโดยหาคา
รอยละ ผลการวิจัยพบวาจากการใชนวัตกรรม นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตรได
อยางถูกตองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกอนการใชนวัตกรรมมีนักเรียนที่สามารถใชอุปกรณวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองคิด
เปนรอยละ 35 หลังการใชนวัตกรรมมีนักเรียนที่สามารถใชอุปกรณวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองคิดเปนรอยละ
95 ทําใหสามารถจัดเตรียมสารและเรียนรูในหนวยการเรียนรูเรื่องปริมาณสัมพันธไดถูกตองและรวดเร็ว

ชินวัฒน ศาสนนันทน (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การหาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัว
โดยการการวิจัยมีวัตถุประสงคในการหาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัวดวยเครื่องอะตอมมิกแอพซอฟ
ชันสเปคโตรโฟโตมิเตอร โดยทดสอบในสวนของใบ ลาตนและรากของพืชจานวน 10 ชนิด คือ กระเพรา ขิง
ขา ขมิ้น ตะไคร ผักบุง โหระพา ผักชีฝรั่ง ตนหอมและผักชีจากตลาดเทเวศร โดยโลหะหนักที่ทาการศึกษา
ไดแก สารหนู (As), แคดเมียม (Cd), โคบอลต (Co), เหล็ก (Fe), และตะกั่ว (Pb) โดยทาการยอยตัวอยางแบบ
เปยกแลวนาไปหาปริมาณโลหะหนักดวยเครื่องอะตอมมิกแอพซอฟชันสเปคโตรโฟโตมิเตอร ผลการทดลอง
พบวาในพืชแตละชนิดมีคาโลหะหนักที่ตรวจพบมีปริมาณนอยกวาคามาตรฐานขององคการอนามัยโลก
(WHO)
ช อ แก ว อนิ ล บล และคณะ (2554) ใช เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร คื อ
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 ประชากรชั่วรุนที่ 1 และ 2 ที่เกิดจากการผสมระหวาง เหนียวดํา Gs.
no.09475 และกข6
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณ แอนโทไซยานินที่วัดไดจากทั้งสองวิธีโดย
สกั ด สารแอนโทไซยานิ น และนํ า สารที่ ส กั ด ได ไ ปวั ด ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น โดยวิ ธี HPLC และ
spectrophotometric จากนั้นนําคาที่วัดไดจากทั้งสองวิธีไปศึกษาความสัมพันธผลการศึกษาพบวาความ
แตกตางของ ปริมาณแอนโทไซยานินระหวางสองวิธีอยูในชวง 9.34-44.17 mg/100g seed และพบความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P ≤ 0.01) ระหวางปริมาณแอนโทไซยานินที่วัดไดจากทั้งสองวิธีโดยมีค
าสหสั มพั น ธ (correlation coefficient) เทากั บ 0.93 ดังนั้น ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาวิ ธี
spectrophotometric สามารถนํามาใชวัดปริมาณแอนโทไซยานินในขาวไดซึ่งเปนวิธีที่งาย ใช เวลานอยและ
ราคาถูกกวาวิธีการวัดแบบ HPLC

บทที่ 3
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระยะ 3 ป คือปการศึกษา 2556 – 2558 เปนการวิจัยเชิง
บรรยาย โดยมุงศึกษาขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยเก็บ รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐม
ภูมิที่เปนขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการเครื่องมือ

1. ขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
ขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ไดจากบันทึกขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
ของสาขาวิ ช า เคมี ชี ววิ ทยา ฟ สิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวกับการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีราคาตั้งแต 200,000
บาทขึ้นไป จํานวน 116 เครื่อง ซึ่งผูรับบริการเปนบุคคลจากภายในคือ นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยคือมาจากหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบบบันทึกขอมูลการใชงานและแบบบันทึกการซอมบํารุงเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ประจําป 2556 - 2558 ซึ่งไดรวบรวมจากสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพโดยในแบบบันทึกขอมูลจะมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบบันทึกขอมูลการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร
2. แบบบันทึกการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. แบบบันทึกความพึงพอใจและปญหาในการใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ วิเคราะหจากขอมูลการใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยดําเนินการ ดังนี้
3.1 เก็บรวบรวมขอมูลบันทึกการใชและบันทึกการซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร จากสาขาวิชา
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยรวบรวมเฉพาะเครื่องมือที่มีราคา 200,000 บาทขึ้นไป เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
3.2 ตรวจสอบขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหเรื่อง ความถูกตอง ครบถวน เปนไปตามระยะเวลาตาม
ความตองการในการศึกษา

4. การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน 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
- เจาหนาที่
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 ประจําป 2556-2558 จําแนก
ตามสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.5การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณ
วิทยาศาสตรจํานวนปญหาทั้งหมด 6 ขอ
1. ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ
2. มีปริมาณเพียงพอกับความตองการ
3. เครื่องมือคุณภาพไมดีเนื่องจากใชมานาน
4. เครื่องมือบางอยางไมมีคูมือและขอควรระวัง
5. เครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาที่ดี
6. กฏระเบียบในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร

ประวัติผูวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวหนาโครงการ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย

:
:
:

นางวันเพ็ญ ตรงตอกิจ
นักวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ระดับการศึกษา

:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ภัฏ
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ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย
1. หัวหนาโครงการวิจัย วิจัยสถาบัน เรื่องทําวิจัยสถาบันเรื่อง ขอมูลพื้นฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร
ของศูนยวิทยาศาสตร
2. วิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคและ
การประยุกตใช
3. ผูรวมวิจัยเรื่อง การสกัดพืชสมุนไพรในการควบคุมลูกน้ํายุงลาย
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ผลงานวิจัยที่พิมพออกเผยแพร
1. เผยแพรผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรค
และการประยุกตใช ในวารสารวิทยาศาสตร
2. เผยแพรผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรค
และการประยุกตใช ในการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ
3. นําเสนอผลงานพรอมตีพิมพวารสารเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 การสกัดพืชสมุนไพรในการควบคุม
ลูกน้ํายุงลาย
สถานที่ติดตอ

:

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท 081-9624060 , 082-4088216
หมายเลขโทรสาร 055-267054
E – mail wonphen2@hotmail.com
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บทที่ 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระยะ 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 2556 – 2558 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบบันทึกการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรและเอกสารที่เกี่ยวของในการใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร โดย
มีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาคาความถี่
(Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Method) โดยมีการรายงานผลการวิจัยดังนี้
1. รายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ตารางที่ 1 เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่ หมายเลขครุภัณฑ
ชื่อเครื่องมือ
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
ตารางที่ 1 (ตอ) เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ราคา
222,155.25
1,011,171.12
1,655,355.03
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ลําดับที่ หมายเลขครุภัณฑ
ชื่อเครื่องมือ
21 พส.07.106.878
FURNACE ; 1100ํC
22 พส.07.22.18
SPECTROFLUOROPHOTOMETER
23 พส.07.22.19
SPECTROPHOTOMETER ; FT - IR
MULTI - FUNCITON WATER QUALITY
24 พส.07.28.35
METER
25 พส.07.34.8
ROTARY EVAPORATOR
26 พส.07.35.1
ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER
27 พส.07.05.19
Fume Hood; Dvctless
28 พส.07.05.20
Fume Hood; Dvctless
29 พส.08.94.4/45
HPLC;RESEARCH
30 พส.08.43.3/58
เครื่องกลั่น รุน Kjeltec 8200 ยี่หอ FOSS
31 พส.08.104.1/58
เครื่องวิเคราะหสารดวยเทคนิคทางเคมีไฟฟา
32 พส.08.105.1/58
เครื่องวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง
33 พส.08.105.2/58
เครื่องวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง
34 พส.08.109.3/58
เครื่องยอยโปรตีน/ไนโตรเจน รุน DT208 ยี่หอ FOSS
35

พส.08.106.2/58

36
37
38
39
40

พส.08.105.7/58

เครื่องวิเราะหปริมาณสารดวยระบบโครมาโตรกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
เครื่องวิเคราะหปริมาณธาตุดวยการดูดกลืนแสงอะตอม
แบบเตาเผาแกรไฟต(Graphite furnace-AAS)

พส.01.43.215

เครื่องคอมพิวเตอร

พส.10.12.1/48

เตาอบ

พส.08.100.1/57
พส.08.106.1/58

ชุดปฏิบัติการทางเคมี
เครื่องวิเคราะหสารโดยใชแสงอินฟาเรด (FTIR)
รวม

296,824.16
202,923.90
1,002,727.01
267,910.64
267,910.64
3,340,202.60
417,300
429,819
348,820
348,820
235,400
3,484,000

3,484,000
270,000
474,750
650,000
847,440
33,116,375.30

จากตารางที่ 1 แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ที่ประจําอยูส าขาวิชา
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เคมี จํานวน 40 เครื่อง โดยมีราคาเครื่องมือทั้งหมดจํานวน 33,116,375.30 บาท โดยเครื่องมือที่มีราคา
สูงสุด 3 ลําดับ คือ ลําดับที่ 1 เครื่อง HPLC;RESEARCH ราคา 3,340,202.60 บาท ลําดับที่ 2 เครื่อง HPLC
TRACHING ราคา 3,532,200 บาท และลําดับที่ 3 เครื่อง HPLC และ AAS ราคา 3,484,000 บาท

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 2 เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่ หมายเลขครุภัณฑ
ชื่อเครื่องมือ
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
MICROSCOPE; PHASE
16 พส.07.02.181
CONTRAST(TRLNOCULAR)
351,469.50
17 พส.08.123.1/53
700,000
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
18 พส.08.124.1/53
600,000
ชุดถายภาพอิเล็คโตรโฟรชสี
19 พส.08.125.1/53
500,000
เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรม
20 พส.08.133.01.54 เครื่องหมุนเหวีย่ งแบบอุณหภูมิต่ํา
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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25
26
27

พส.08.93.2/46
พส.08.103.1/57
พส.08.62.1/57

หมอนึ่งความดันไอน้ําไฟฟา (Autoclave)
ชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา
ชุดเครื่องปนหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ
รวม

250,000
903,000
246,100
10,668,005.85

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 3 เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่ หมายเลขครุภัณฑ
ชื่อเครื่องมือ
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 ; 1100ํ 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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26
27
28

พส.08.38.1/58

ชุดปฏิบัติการนิวเคียร

พส.08.38.2/58

ชุดปฏิบัติการนิวเคียร

พส.08.142.1/56

ชุดทดลองการถายเทความรอนและอุณหพลศาสตร
รวม

314,580
314,580
786,450
9,672,703

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากตารางที่ 2 แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ที่ประจําอยูสาขาวิชา
ชีววิทยา จํานวน 27 เครื่อง โดยมีราคาเครื่องมือทั้งหมดจํานวน 10,668,005.85 บาท โดยเครื่องมือที่มี
ราคาสูงสุด 3 ลําดับ คือ ลําดับที่ 1 ชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา ราคา 903,000 บาท ลําดับที่ 2 เครื่องเครื่องเพิ่ม
ปริมาณสารพันธุกรรม ราคา 700,000 บาท และลําดับที่ 3 เครื่อง EXTRACTION APPARTUS; AUTOMATIC
ราคา 668,206.73 บาท

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 3 แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ที่ประจําอยูสาขาวิชา
ฟสิกส จํานวน 28 เครื่อง โดยมีราคาเครื่องมือทั้งหมดจํานวน 9,672,703 บาท โดยเครื่องมือที่มีราคาสูงสุด
3 ลําดับ คือ ลําดับที่ 1 ชุดทดลองการถายเทความรอนและอุณหพลศาสตร ราคา 786,450 บาท ลําดับที่ 2
ชุดทดลองกลศาสตรของไหล ราคา 697,640 บาท และลําดับที่ 3 ชุดทดสอบเครื่องยนต ราคา 495,410 บาท

ตารางที่ 4 เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเลขครุภัณฑ
พส.07.28.17
พส.07.106.438
พส.07.106.439
พส.07.106.440
พส.07.34.7
พส.07.106.818
พส.07.106.848
พส.07.28.39

ชื่อเครื่องมือ
B.O.D. ANALYZER SET
GAS DETECTOR ;PORTABLE;AMBIENT
GAS DETECTOR; PORTABLE; IN STACKS
OIL AND GREASE ANALYSER
EXTRACTION APPARATUS; AUTOMATIC
GAS DETECTOR ; PORTABLE ; AMBIENT
SOIL ANALYSIS KIT
MVLIT - PARAMETER WATER QUALITY
MONITOR

ราคา
1,734,977.24
229,892
227,593.08
269,415.74
450,765.16
229,892
221,050
324,517.83
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พส.07.106.819
พส.07.106.820
พส.07.106.821
พส.07.106.194
พส.07.106.849
พส.08.113.1/50

GAS DETECTOR ; PORTABLE ; AMBIENT
GAS DETECTOR ; PORTABLE ; AMBIENT
GAS DETECTOR ; PORTABLE ; AMBIENT
LCD PROJECTOR
SOIL ANALYSIS KIT
เครื่องวัดเสียง

229,892
229,892
229,892
209,113.30
221,050
209,987.50

15

พส.08.43.3/50

เครื่องกลั่นน้ํา

249,000

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

9
10
11
12
13
14

ตารางที่ 4 (ตอ) เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
หมายเลขครุภัณฑ
พส.08.94.4/58
พส.08.94.5/58
พส.08.93.1/46
พส.08.69.1/57
พส.08.105.6/58

ชื่อเครื่องมือ
เครื่องเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะห
เครื่องเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะห
หมอนึ่งความดันไอน้ําไฟฟา(Autoclave)
ชุดปฏิบัติการพื้นฐานตรวจวัดคุณภาพดิน
เครื่องวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง (UV/Visible
Double Beam Spectrophotometer)
รวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ลําดับที่
16
17
18
19
20

ราคา
250,000
250,000
246,100
308,720
696,000

7,017,749.85

จากตารางที่ 4 แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ที่ประจําอยูสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 20 เครื่อง โดยมีราคาเครื่องมือทั้งหมดจํานวน 7,017,749.85 บาท โดย
เครื่องมือที่มีราคาสูงสุด 3 ลําดับ คือ ลําดับที่ 1 B.O.D. ANALYZER SET ราคา 1,734,977.24 บาท
ลําดับที่ 2 เครื่องวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง ราคา 696,000 บาท และลําดับที่ 3 EXTRACTION
APPARATUS; AUTOMATIC ราคา 450,765.16 บาท

ตารางที่ 5 เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประจําอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่

หมายเลขครุภัณฑ

ชื่อเครื่องมือ

ราคา
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1

พส.08.94.3/48

เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองปริมาตรสูง

529,971

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากตารางที่ 5 แสดงรายการจํานวน หมายเลขครุภัณฑ ชื่อเครื่องมือ และราคา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ที่ประจําอยูสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1 เครื่อง ราคา 529,971 บาท

2. ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการใหบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร พบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนทั้งหมด 678
เครื่อง แตจะมีเครื่องมือที่ราคาตั้งแต 200,000 บาท มีทั้งหมด 116 เครื่อง โดยจะประจําอยูในแตละสาขาวิชา
ทั้ง 5 สาขาวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร ที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาท ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาวิชา

เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
รวมทั้งหมด

จํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร
จํานวน (เครื่อง)
รอยละ
40
34.48
27
23.28
28
24.14
20
18.10
1
0.86
116
99.99

จากตารางที่ 6 พบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาท สาขาวิชาเคมีมีเครื่องมือ
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ÝĞćîüîÖćøĔĀšïøĉÖćøđÙøČęĂÜöČĂǰ ÙøĆĚÜ ǰ
ïčÙÙúõć÷Ĕîǰ
ïčÙÙúõć÷îĂÖǰ
øüöǰ
ǰ
îĆÖýċÖþćǰ ĂćÝćø÷Ť đÝšćĀîšć øĆåïćúǰ đĂÖßîǰ ÝĞćîüîǰ øšĂ÷úąǰ
ìĊęǰ
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đÙöĊǰ
2,491ǰ
553ǰ
830ǰ
62ǰ
13ǰ
3,949ǰ ǰ
ßĊüüĉì÷ćǰ
1,638ǰ
729ǰ
972ǰ
36ǰ
7ǰ
3,382ǰ ǰ
ôŗÿĉÖÿŤǰ
729ǰ
243ǰ
486ǰ
27ǰ
2ǰ
1,487ǰ ǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤÿĉęÜĒüéúšĂöǰ
425ǰ
42ǰ
198ǰ
12ǰ
4ǰ
681ǰ
ǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤÿč×õćóǰ
27ǰ
12ǰ
9ǰ
-ǰ
-ǰ
48ǰ
ǰ
øüöìĆĚÜĀöéǰ
5,310ǰ 1,579ǰ  ǰ 137ǰ
ǰ
9,547ǰ 100ǰ
ǰ
ÝćÖêćøćÜìĊęǰ7ǰóïüŠćñĎšĔßšïøĉÖćøđÙøČęĂÜöČĂüĉì÷ćýćÿêøŤÝĞćîüîìĆĚÜĀöéǰǰđÙøČęĂÜǰàċęÜöĊøćÙćêĆĚÜĒêŠǰ
 ǰ ïćìǰ ǰ ÿć×ćüĉßćđÙöĊöñĊ ĎšĔßšïøĉÖćøđÙøČęĂÜöČĂüĉì÷ćýćÿêøŤöćÖìĊęÿčéǰ ÙČĂǰ 3,ǰ ÙøĆĚÜǰ ǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
ǰ ǰ ÿć×ćüĉßćßĊüüĉì÷ćÝĞćîüîǰ  ǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ ÿć×ćüĉßćôŗÿĉÖÿŤÝĞćîüîǰ  ǰ ÙøĆĚÜǰ ÙĉéđðŨî
øšĂ÷úąǰ ǰ ǰ ǰ Ēúąüĉì÷ćýćÿêøŤÿĉęÜĒüéúšĂöÝĞćîüîǰ ǰ ÙøĆĚÜǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ ǰ Ēúąÿć×ćüĉßć
üĉì÷ćýćÿêøŤÿč×õćóÝĞćîüîǰǰÙøĆĚÜǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ÝĞćîüîÖćøĔĀšïøĉÖćøđÙøČęĂÜöČĂǰ

đÙöĊǰ
ßĊüüĉì÷ćǰ
ôŗÿĉÖÿŤǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤÿĉęÜĒüéúšĂöǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤÿč×õćóǰ

ǰ
ǰ
ǰ
õćóìĊęǰ1ǰǰĒñîõĎöĉĒÿéÜÝĞćîüîĔĀšïøĉÖćøđÙøČęĂÜöČĂüĉì÷ćýćÿêøŤēé÷ÝĞćĒîÖêćöðøąđõì×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćøǰ
ǰ
4ǰǰñúÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÝĞćîüîÖćøĔĀšïøĉÖćøđÙøČęĂÜöČĂüĉì÷ćýćÿêøŤìĊęöĊøćÙćêĆĚÜĒêŠǰ ǰïćìǰǰ

ǰ
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ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกตามประเภท
ของการใหบริการ
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการใหบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร ทั้งหมด 3 ดาน คือการใหบริการดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ จํานวนทั้งหมด 9,547 ครั้ง

ตารางที่ 8 จํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรจําแนกตามประเภทของการใหบริการ
สาขาวิชา

รอยละ
23.44
22.65
9.01
5.68
0.40
61.17

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
รวมทั้งหมด

การเรียน
การสอน
2,238
2,162
860
542
38
5,840

ประเภทการใหบริการ (ครั้ง)
การ รอย บริการ
วิจัย
ละ วิชาการ
1,436 15.04 276
986 10.33 143
331 3.47
96
397 4.16
42
0
0
0
3150 32.99 557

รอย
ละ
2.89
1.50
1.01
0.44
0
5.83

จํานวน
3,950
3,291
1,287
981
38
9,547

รอย
ละ
41.36
34.47
13.48
10.28
0.40
99.99

จากตารางที่ 8 พบวาการใหบริการจําแนกตามประเภทของการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
จํานวนทั้งหมด 678 เครื่อง ซึ่งมีราคาตั้งแต 200,000 บาท การใหบริการดานการเรียนการสอนมากที่สุด คือ
5,840 ครั้ง คิดเปนรอยละ 61.17 ตอมาเปนการใชในการทําวิจัยจํานวน 3,150 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.99
สวนการใชบริการดานบริการวิชาการ 557 ครั้ง คิดเปนรอยละ 5.83
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การวิจัย

บริการวิชาการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภาพที่ 13 แผนภูมิแสดงประเภทใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรโดยจําแนกตามประเภทของการใหบริการ

5. ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําป 2556-2558
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ
ในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตและเทคโนโลย ทั้ง 5 สาขาวิชา มี
งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือทั้งหมดจํานวน 403,849.90 บาท
ตารางที่ 9 งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําป 2556-2558
สาขาวิชา

เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ

งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
จํานวนเงิน (บาท)
รอยละ
246,115.9
60.94
84,054
20.81
25,680
6.36
48,000
11.89
0
0
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รวมทั้งหมด
403,849.90
100
จากตารางที่ 9 พบวางบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
จํานวนทั้งหมด
403,849.90 บาท สาขาวิชาเคมีมีการใชงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร มากที่สุด 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

งบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร

เคมี

ชีววิทยา
ฟสิกส

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 14 แผนภูมิแสดงงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําป 2556-2558
6. ความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับระดับของปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณ
วิทยาศาสตร
เนื่องจากเครื่องมือมีอายุการใชงานที่นาน อีกทั้งความตองการของนักศึกษาที่ใชในการเรียนการสอนมี
จํานวนเพิ่มขึ้น
เครื่องมือจึงตองเพียงพอตอการใชงาน
จึงไดศึกษาปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณ
วิทยาศาสตรในการทําปฏิบัติการ
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับระดับของปญหาในใชเครื่องมือและอุปกรณ
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
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4.เครื่องมือบางอยางไมมีคูมือและขอควรระวัง
60.2
3.01
0.93
ปานกลาง
5.เครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาที่ดี
75.6
3.78
0.87
มาก
6.กฏระเบียบในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
62.2
3.11
0.70
ปานกลาง
จากตารางที่ 10 จะพบวาผูใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร คิดวาเครื่องมือคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีปญหาปานกลางถึงมาก ทั้งในเรื่องเครื่องมือบางอยางไมมีคูมือการใชงานและขอควรระวัง และ
กฏระเบียบในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ในระดับปานกลาง แตจะมีปญหาระดับมาก ของเรื่องความพรอม
ของการใชเครื่องมือและอุปกรณ มีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ เครื่องมือคุณภาพไมดีเนื่องจากใช
งานมานาน และเครื่องมือบางอยางขาดการบํารุงรักษาที่ดี

ระดับปญหาการใชเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1

ระดับปญหาการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตร

0.5

0

ภาพที่ 15 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการหองปฏิบัติการเกี่ยวกับระดับของปญหาในใชเครื่องมือ
และอุปกรณวิทยาศาสตร

บทที่ 5

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

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เกี่ยวกับ จํานวนเครื่องมือ
จํ า นวนการให บ ริ ก าร ผู ใช บ ริ ก าร ประเภท และงบประมาณ ค า ใช จ า ยในการซ อมบํา รุง รั กษาเครื่ องมื อ
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วิ ทยาศาสตร ศึ กษาการวิ เ คราะห ขอ มู ล การให บ ริก ารเครื่องมื อวิท ยาศาสตร ของคณะวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในป 2556 – 2558 มี โดยมีแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คื อ บั น ทึ ก ข อ มู ล การให บ ริ ก ารเครื่ องมื อ วิ ท ยาศาสตร ข องสาขาวิ ช า เคมี ชีว วิ ท ยา ฟ สิ ก ส วิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ ยวกับ การใหบริ การเครื่องมือวิ ทยาศาสตร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจและปญหาการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีราคาตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ซึ่งผูรับบริการเปนบุคคลจากภายในคือ นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย คื อมาจากหน ว ยงานของรัฐ บาลและเอกชน โดยนําขอมูล มาวิเคราะหทางสถิติ หา
คาความถี่ คาเฉลี่ย และคารอยละ ไดดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.จํานวนเครือ่ งมือและจํานวนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จากศึกษาพบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนทั้งหมด
678
เครื่อง โดยจะประจําอยูในแตละสาขาวิชาทั้ง 5 สาขาวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
และวิทยาศาสตรสุขภาพ แตมีเครื่องมือที่ราคาตั้งแต 200,000 บาท ทั้งหมด 116 เครื่อง สาขาวิชาเคมีมี
เครื่องมือวิทยาศาสตรมากที่สุด คือ 40 เครื่อง คิดเปนรอยละ 34.48 ซึ่งสอดคลองกับจํานวนของผูขอใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรจํานวนทั้งหมด 9,547 ครั้ง สาขาวิชาเคมีก็มีการใหบริการเครื่องมือมากที่สุดจํานวน
3,949 ครั้ง คิดเปนรอยละ 41.36 ของเครื่องมือทั้งหมด และในการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะ
วิทยาศาสตรใหบริการดานการเรียนการสอนมากที่สุด 5,840 ครั้ง คิดเปนรอยละ 61.17

2. ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําป 2556 –
2558
จากการศึกษางบประมาณในการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทั้ง 5 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตร
สุขภาพ มีงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือทั้งหมดจํานวน 403,849.90 บาท พบวาสาขาวิชาเคมี มี
การใชงบประมาณการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร มากที่สุดจํานวน 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
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาการวิเคราะหขอมูลการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
สาขาวิชาเคมีเปนสาขาที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรประจําอยู มากที่สุด จึ งมีผูใชบริการเครื่องมื อ
วิทยาศาสตรจํานวนมากที่สุด และพบวาในการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรสวนมากจะบริการดานการ
เรี ย นการสอน ซึ่ ง เป น เพราะในการทํ า ปฏิ บั ติ ก ารทางด า นวิ ท ยาศาสตร มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ วิ เ คราะห ห า
องคป ระกอบของธาตุ สารอิ นทรี ยและอนิน ทรีย การทําวิจัยของสาขาอื่น ๆ ในคณะวิทยาศาสตรก็ตองใช
เครื่องมือทางดานเคมีในการศึกษาดวยเชนกัน เครื่องมือทางดานเคมีจึงมีความจําเปนตอการเรียนการสอนของ
วิชาทางดานวิทยาศาสตรของสาขาวิชาอื่นๆ ดวย
งบประมาณการซ อมบํ า รุ งรั กษาเครื่องมือวิ ทยาศาสตร ส าขาวิ ช าเคมี จึ งต องมี การใช มากกว า
สาขาวิชาอื่นๆ ดวย อีกทั้งเครื่องวิเคราะหขั้นสูงของเคมีมีราคาแพง และมีอุปกรณเสริมที่ประกอบกับเครื่องมือ
เชน แกส จึงตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้นดวย
สวนปญหาของการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรจะมีปญหาระดับมาก เรื่องความพรอมของการ
ใช เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ มี อ ายุ ก ารใช ง านมานาน และเครื่ อ งมื อ บางอย า งขาดการ
บํารุงรั กษาที่ ดี อี กทั้ งความต องการของนั กศึกษาที่ใชในการเรีย นการสอนมีจํานวนเพิ่มขึ้น เครื่องมือตอง
เพียงพอตอการใชงาน จึงตองมีการตรวจสอบ สํารวจ ปรับปรุงเครื่องมือวิทยาศาสตรใหพรอมตอการใชงาน ถา
หากไม ส ามารถซ อ มบํ า รุ ง ให ส ามารถใช ง านได ต ามปกติ ห รื อ ไม คุ ม ค าในการเสี ย งบประมาณในการซ อ ม
บํารุงรักษาเครื่องมือ ก็ควรจัดหาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมมาทดแทนเพื่อใหการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการชุมชน ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1.
จากขอมูลที่ไดจากการวิจัย จะพบวาเครื่องมือวิทยาศาสตรไดใหบริการดานการเรียนการ
สอนมากที่สุด ซึ่งเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เครื่องมือวิทยาศาสตรจึงมี
ความจําเปนตอการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร จึงตองมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร
ใหเพียงพอตอการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอีกดวย
2. เมื่อไดขอมูลจากการศึกษาวิจัยแลวควรจะมีการนําเสนอตอผูบริหารเพื่อใหมีการวางแผนเรื่อง
งบประมาณในการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร จัดโครงการในการอบรมเครื่องมือของแตละสาขาใหมีการ
ใชงานที่ถูกตองเพื่อจะชวยในการยืดอายุการใชงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร
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3.
ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรตอยอดเพื่อใหไดแนวโนมของการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
ที่มีความสําคัญอยางตอเนื่องทุกปและตองศึกษาความคุมคาของการซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีคา
ซอมบํารุงสูง รวมทั้งศึกษารายไดจากการใชประโยชนของเครื่องมือวิทยาศาสตรดวย
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