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เชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียในสายใยแกวนําแสง อายุ 40 ปขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
การศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ประสบการณการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนํา
แสง ตําแหนงงานหัวหนางานในปจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบเขตนครหลวง
เวียงจันทน ดานพื้นฐานวิชาการ มีความรูความเขาใจตอการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุ
เสียในสายใยแกวนําแสงในระดับมากกวากลุมอ่ืน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาคุณลักษณะของ
ผูปฏิบัติงานที่มีความแตกตางกัน คือ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณดานการใชงาน พื้นที่ 
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ปฏิบัติงาน พื้นฐานดานวิชาการ และการฝกอบรม รวมถึงการเรียนรูจากการฝกอบรม มีความรูความ
เขาใจตอการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียในสายใยแกวนําแสง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ABSTRACT 
 
 This research is to study Splicing Equipment & OTDR in Optical Fiber towards the 
case study of Lao Telecommunications, Lao PDR. The sample group includes 44 individuals 
from the Cable Installation & Repair Department in Vientiane Capital along with others. The 
research has been conducted by 100% information gathering, implementing Yamane sample 
group designation as well as simple group designation. In this stage, we used questionnaire as a 
research tool to survey how much workers know how to operate the Splicing Equipment & 
OTDR in Optical Fiber referring to the case study of Lao Telecommunications, Lao PDR. The 
statistical analysis involves the averaging, standard deviation, t-test, and one way ANOVA. 
 The research outcome demonstrates that workers’ knowledge of Splicing Equipment 
& OTDR in Optical Fiber is very low, depending upon their demographics such as age, education 
level, working experience, working environments, education background, and training. We found 
that supervisors who are over 40 years old, holding at least Bachelor degree, Educated Electronics 
major, with the experience in working  Splicing Equipment & OTDR in Optical Fiber in 
Vientiane Capital, are able to understand how to operate the Splicing Equipment & OTDR in 
Optical Fiber at the statistical level of .05.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของสภาพปญหา 

 1.1.1 การสื่อสารโทรคมนาคม 
 ในปจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของตอการพัฒนาดานตางๆ
และมีอิทธิพลตอความสัมพันธทางสังคมและความเปนอยูของมนุษยเพิ่มมากขึ้น หากจะ
เปรียบเทียบระบบสื่อสารโทรคมนาคมกับรางกายของมนุษย ระบบสื่อสารโทรคมนาคมนั้น 
ก็เปรียบเสมือนระบบประสาทที่รับความรูสึกจากทุกสวนของรางกายใหกับสมอง หากประเทศใด
ไมมีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมก็เหมือนกับรางกายเปนอัมพาต หรืออาจจะคลายกับการที่ไมมี
ดวงตาในการมองสิ่งตางๆรอบตัวที่เกิดขึ้น ไมมีหูที่จะไดรับฟงขาวสารที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ หรือ
อาจจะไมมีปากที่จะสื่อสารกับสังคมใหรับรูส่ิงที่เราตองการ ประเทศที่พัฒนาแลวทุกประเทศจะมี
การสื่อสารโทรคมนาคมดีแลวทั้งสิ้น หรือจะกลาวไดวาความเจริญของประเทศจะเกิดขึ้นไดจาก
ความเจริญทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม 
 ในชวงที่ผานมา ธุรกิจระบบสื่อสารนับวามีการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ผูใหบริการ
ระบบสื่อสารก็ตองปรับปรุงการใหบริการ การขยายสถานีฐาน การตรวจซอมบํารุง รวมท้ังยังมี 
ผูประกอบ การรายใหมๆ ไมวาจะเปนผูใหบริการติดตั้งระบบโครงขายทั้งสายทองแดงและสายใย
แกวนําแสงเขามาแขงขันในตลาดโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้นดวย  การที่ผูใหบริการหรือผูรับเหมางาน
มีการจัดซ้ือจัดหาหรือมีเครื่องมือ อุปกรณ เกี่ยวกับการวัดทดสอบทางดานระบบสื่อสารโครงขาย
เคเบิลใยแกวนําแสงก็ทําใหองคกรมีศักยภาพ อีกนัยหนึ่งเหมือนกับวามีศาสตราวุธพรอมที่จะสูรบ
อยางเต็มกําลัง คือ สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ นาเชื่อถือ และกระบวนการบริหารจัดการ
ทางดานเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะความเขาใจตอการนําอุปกรณไปใชงานไดอยาง
ถูกตองแมนยําของบุคลากร จึงมีความสําคัญอีกสวนหนึ่งในการบริหารองคกร ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
บริหาร การเงิน การรับประกันคุณภาพ การจัดการดานทรัพยากรบุคคล เปนตน 
 ดังนั้นอุปกรณสวนหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวของในการติดตั้ง ตรวจสอบแกไข ระบบสาย
สงประเภทสายใยแกวนําแสงก็คือ Fusion Splicing Equipment เปนเครื่องมือตัดตอเชื่อมตอสายใย
แกวนําแสง และ Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) เปนเครื่องมือที่ใชวัดหาเหตุเสีย 
ในสายใยแกวนําแสงนั่นเอง ที่สามารถชวยใหผูใหบริการ ผูติดตั้ง บํารุงดูแลรักษาโครงขาย สามารถ
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วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นไดงาย ทําใหเมื่อมีปญหาทางดานโครงขายเกิดขึ้น จะสามารถแกไขได 
อยางทันทวงที ซ่ึงนับวาเปนหัวใจสําคัญสําหรับการติดตั้งและบํารุงรักษาโครงขายสายเคเบิลใยแกว
นําแสงของแตละองคกรที่เปนผูใหบริการ โดยเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของแตละยี่หอ 
มีหลักการทํางานคลายคลึงกัน แตกตางกันที่ ความเขาใจ ความยากงายในการใชงาน ฟงกช่ันการ
ทํางาน ลูกเลน ความสะดวก ความทนทาน และราคา รวมทั้งบริการหลังการขายที่แตกตางกัน
จําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานตองมีความรูความเขาใจ สามารถใชงานเครื่องมืออุปกรณเหลานี้ได
อยางถูกตอง สามารถวิเคราะหผลไดอยางแมนยํา ใชเวลาในการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ทําให
องคกรสูญเสียรายไดใหนอยที่สุด ส่ิงเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรตางๆ
ที่มีคุณคาขององคกรคือ ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรที่เปนเครื่องมืออุปกรณในการทํางาน ลวน
แตเปนตนทุนขององคกรทั้งส้ิน  

 1.1.2 สภาพปญหา  
 การที่จะเพิ่มมูลคาของทรัพยากรบุคคล จําเปนตองมีการฝกฝน พัฒนาทักษะ ความรู 
ความสามารถ ใหกับทรัพยากรบุคคลโดยการฝกอบรม สรางเสริมทักษะ เทคนิค วิธีการทํางาน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะเปนการสรางมูลคาใหกับทั้งบุคคลและองคกรไปพรอมๆ กัน 
ดังที่ไดกลาวมาเบื้องตนแลววา ผูปฏิบัติงานควรมีทักษะ ความรู ความเขาใจในการทํางาน ในการ 
ใชงาน เครื่องมืออุปกรณ ไดอยางถูกตอง ผูวิจัยมีมูลเหตุจูงใจ ไดเห็นปญหาที่เกิดขึ้นกับ แผนกสาย
เคเบิล ติดตั้งและบํารุงรักษา (Cable Installation & Repair Division) ของรัฐวิสาหกิจผสมลาว
โทรคมนาคม ส.ป.ป.ลาว ในการใชงานเครื่องมืออุปกรณทางดานเคเบิลใยแกวนําแสง ในที่นี้จะ
ศึกษาเฉพาะอุปกรณที่สําคัญ 2 อยาง ไดแก เครื่องมืออุปกรณตัดตอเชื่อมตอเสนใยแกวนําแสง 
(Fusion Splicing Equipment) และ เครื่องมือตรวจวัดหาเหตุเสียในสายใยแกวนําแสง (Optical Time 
Domain Reflectomerter ) กลาวคือ ผูปฏิบัติงานยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองในการใชงานเครื่องมือ
และอุปกรณดังกลาว รวมถึงการใชงานเครื่องมืออุปกรณยังไมเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะทําใหอายุ
การใชงานของเครื่องมืออุปกรณเหลานั้นสั้นลง วิเคราะหผลไมถูกตอง ทําใหองคกรตองสูญเสีย
รายได เสียเวลา เสียโอกาสในการแขงขัน กอปรกับการที่ผูวิจัยไดทํางานเกี่ยวของกับหนวยงานนี้ 
จึงมีความสนใจที่จะนําประเด็นปญหา มาศึกษาหาสาเหตุของมูลเหตุของเรื่องนี้ คือ ความรูความ
เขาใจตอการใชงานเครื่องมือเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง กรณีศึกษา 
รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม ส.ป.ป.ลาว ในเขตนครหลวงเวียงจันทนและตางแขวง ซ่ึงจะ
นําไปสูการสรางมาตรฐาน หลักการ ทฤษฎี เพื่อใหสามารถใชไดเขากับวิธีการทํางาน หรือเปน
แบบอยางในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวของตอไป 
ผูวิจัยไดคนหางานวิจัยที่เกี่ยวของปรากฏวายังไมมีงานวิจัยที่มีลักษณะแบบนี้ จึงไมซํ้าซอนกับ
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งานวิจัยที่มีผูวิจัยไดศึกษามากอนหนานี้แลว ดังนั้นจึงเปนการสรางงานวิจัยที่ใหผูที่สนใจศึกษาได
นําไปประยุกตใชใหเปนประโยชน รวมทั้งเปนประโยชนตอองคกรของรัฐวิสาหกิจผสมลาว
โทรคมนาคม ตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตอไป 

 1.1.3 ภูมิหลังของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 กอนป ค.ศ. 1975 ประชาชนลาว อยูภายใตการปกครองแบบราชาธิปไตยโดยเรียกชื่อ
ประเทศวา “ราชอาณาจักรลาว” นับจากวันที่ 2 ธันวาคม 1975 ประเทศลาวไดเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเปน “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เรียกยอวา ส.ป.ป.ลาว ในระยะแรกได
ประสบกับปญหาของเศรษฐกิจอยางรุนแรง คือการเผชิญกับการตัดความชวยเหลือ และปดลอมจาก
ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยใหความชวยเหลือลาวปละ 50 ลานเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงเปรียบเทียบกับงบประมาณของประเทศลาวแลวมากกวาถึง 3 เทา ประกอบกับปญหา 
ที่เกิดจากความเสียหายจากสงครามตลอดจนการสูญเสียบุคลากรที่อพยพล้ีภัยไปตางประเทศจํานวน
มาก อยางไรก็ตามรัฐบาลใหมของ ส.ป.ป.ลาว ก็มีความพยายามอยางมากในการฟนฟูเศรษฐกิจ 
หลังสงครามป ค.ศ. 1978 – 1980 และมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมฉบับแรก ป ค.ศ. 
1981-1985 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหลาวสามารถพึ่งตนเองไดในดานอาหาร รวมท้ังปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน สรางเสนทางหลวงแหงชาติ พัฒนาการแจกจายกระแสไฟฟาและพัฒนา
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ดวยเหตุการณใชระบบเศรษฐกิจที่ไมสอดคลองกับสภาพการณ ทําให
เศรษฐกิจของชาติขยายตัวชาและไมสม่ําเสมอ ซ่ึงแสดงออกในตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติเบื้องตน (GDP) ดังนั้นในป ค.ศ. 1981 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 ในป ค.ศ. 1982 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 ในป ค.ศ. 1983 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 และในป ค.ศ. 1984 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 
8.14 ทําใหบางปมีรายไดเพิ่มขึ้น และบางปก็ขาดแคลน 
 สืบเนื่องมาจากสาเหตุภายในที่กลาวมานั้น ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ
โลก โดยเฉพาะการปฏิรูปของโซเวียต รัสเซีย ในป ค.ศ. 1985 ของอดีตประธานาธิบดีกอรบาชอบ 
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงมีการกําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม โดยผานที่ประชุมใหญ
ครั้งที่ 4 ของพรรคในป ค.ศ. 1986 และรัฐบาลก็ไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ฉบับที่ 2 ป 
ค.ศ. 1986-1990 ซ่ึงหมายความวา นับแตป ค.ศ. 1986 เปนตนมา ส.ป.ป.ลาว ไดมีการปฏิรูปทางดาน
เศรษฐกิจ และนําใชกลไกเศรษฐกิจใหม โดยเริ่มจากการปฏิรูปทางดานการเมืองของพรรคที่เรียกวา 
นโยบาย “จินตนาการใหม” กลาวเฉพาะทางดานเศรษฐกิจแลว “จินตนาการใหม” หมายถึง การ
บริหารเศรษฐกิจแบบใหมที่มีสวนสําคัญตอการเสริมสรางบรรยากาศของการคาการลงทุน การเปด
ใหธุรกิจของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนนิติบุคคลมีอิสระในการตัดสินใจกําหนดแผน
ประกอบการของตน รับผิดชอบตอการขาดทุน กําไร และเสียภาษีใหรัฐ 

DPU



4 

 

 เฉพาะดานการสื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึงเปนแขนงการหนึ่งในระบบเศรษฐกิจของ 
ส.ป.ป.ลาว ที่ยังมีลักษณะลาหลังก็ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น รัฐไดจัดเปนแขนงการบุริมสิทธิ์ของ
การลงทุนของรัฐ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแหงชาติ ป ค.ศ. 1991-1995 รัฐไดลงทุนเขาใน
แขนงการดังกลาว 4.5% ของยอดมูลคาการลงทุนของรัฐ พรอมกันนั้น ส.ป.ป.ลาว ก็เปดรับการ
ชวยเหลือจากนานาประเทศและใหตางประเทศเขารวมประกอบธุรกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ลาว และมีการวางแผนพัฒนาโทรคมนาคมระยะยาว ป ค.ศ. 1990-2010 ของ ส.ป.ป.ลาว โดยการให
ทุนชวยเหลือของ UNDP/ITU ซ่ึงมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศลาวอยางมาก มันเปน
แรงกระตุนทําให ส.ป.ป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม ถึงอยางนั้นก็ตาม
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศลาวยังไมขยายตัว การบริการโทรคมนาคมซึ่งเปนกิจการ
ที่ผูกขาดโดยรัฐมาเปนเวลานานทําใหกิจการดานนี้ไมพัฒนาและเติบโตเทาที่ควร 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาวไดจัดตั้งระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
ขึ้นครั้งแรก ในทายทศวรรษ 1950 โดยกําหนดใหกิจการโทรคมนาคมใชเฉพาะในงานราชการ
เทานั้น  และมีในบางตัวเมืองที่ สําคัญ  เชน  นครหลวงเวียงจันทน  หลวงพระบาง  ปากเซ  
สะหวันนะเขต และทาแขก  ในชวงเวลาที่ผานมา การพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเปนการ
ดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ขนสง ไปรษณียและกอสราง และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ตาม
กําลังการเงิน การลงทุนของประเทศ ตามที่กระทรวงการเงินหรือรัฐบาลจะใหการสนับสนุนได
เทานั้น เพราะรัฐบาลมีความเรงดวนที่จะตองพัฒนาประเทศในหลายๆดาน ไมสามารถระดมเงิน
ทั้งหมด เพื่อการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมแตเพียงอยางเดียวได ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-
สังคม ฉบับที่ 3 ป ค.ศ. 1991-1995 รัฐบาลไดเขาลงทุนในการขยายการสื่อสารโทรคมนาคมรอยละ 
4.5 ของยอดรวมมูลคาการลงทุนของรัฐ หรือประมาณ 30 กวาลานเหรียญสหรัฐ ไมนับทุน
ชวยเหลือจากตางประเทศและองคกรสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนา (UNDP) จํานวน 20 กวาลาน
เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้แลว ยังมีบริษัทตางประเทศเขาไปลงทุนในระบบ BOT (Build-Operate-
Transfer) กําหนด 20 ป เชน บริษัท ชินวัตร จํากัด จากประเทศไทย โดยเขาถือหุนในบริษัท ลาว
โทรคมนาคม จํากัด ดวยหุนจดทะเบียน 91.84 ลานเหรียญสหรัฐ ในอัตราสวน ชินวัตร รอยละ 49 = 
45 ลานเหรียญสหรัฐ และรัฐบาลลาว รอยละ 51 = 46.84 ลานเหรียญสหรัฐ 

 1.1.4 ประวัติองคกร 
 กอนป ค.ศ. 1993 รัฐบาล ส.ป.ป.ลาว ไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการพัฒนา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมตามแผนแมบท (Master Plan) ซ่ึงนับไดวาเปนปจจัยพื้นฐานของการ
พัฒนาระบบโทรคมนาคมครบวงจร โดยมีกระทรวงคมนาคม ขนสง ไปรษณีย และกอสราง เปน 
ผูกํากับดูแล  เปนรัฐวิสาหกิจ 100 %  
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 ในป ค.ศ. 1994 รัฐบาลไดเปดโอกาสใหภาคเอกชน เขารวมลงทุนธุรกิจ ดาน
โทรคมนาคม ใน ส.ป.ป.ลาว  บริษัท ชินวัตร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ไดมีโอกาสเขา
รวมลงทุนกับรัฐบาล และไดสรางตั้งบริษัทรวมทุนขึ้นในนาม บริษัท ลาว ชินวัตร เทเลคอม จํากัด 
เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาโทรคมนาคมระยะที่ 3 ตามแผนแมบทที่รัฐบาลวางไว 
 ในป ค.ศ. 1995 รัฐบาลมีนโยบายใหแยกบริษัท ไปรษณีย และ โทรคมนาคมลาว 
ออกเปนสองบริษัท คือ บริษัท ไปรษณียลาว และ บริษัท โทรคมนาคม ลาว 

 ในป ค.ศ. 1996 ความเรียกรองตองการในการใชงานระบบสื่อสารโทรคมนาคมของลาว
ไดขยายตัวมากขึ้น รัฐบาล ส.ป.ป.ลาว จึงไดรวมมือกับบริษัท ชินวัตร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) เพื่อกอตั้ง บริษัท ลาวโทรคมนาคม จํากัด เปนการควบรวม บริษัท โทรคมนาคมลาว 
กับบริษัท ลาว ชินวัตร เทเลคอม จํากัด เขาดวยกัน โดยรัฐบาล ส.ป.ป.ลาว ถือหุน 51% และ บริษัท 
ชินวัตร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ถือหุน 49 % มีระยะสัมปทาน 25 ป 
 บริษัท ลาวโทรคมนาคม เร่ิมเปดดําเนินการตั้งแต วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 โดย
ดําเนินการธุรกิจใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมดานตางๆ เชน บริการโทรศัพทพื้นฐาน, บริการ
โทรศัพทมือถือ ระบบดิจิตอล GSM และ CDMA, บริการดานอินเตอรเน็ต และ บริการอื่นๆ อีก 
ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม 

 ปจจุบันในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีหนวยงานที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการใหบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม และมีโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงใชงาน ปรากฏ
อยูในตาราง 1.1 

 
ตารางที่ 1.1 รายช่ือผูใหบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ใน ส.ป.ป.ลาว 
 

 
 งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะสวนของรัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม ในเขตนคร
หลวงเวียงจันทน และตางแขวง ซ่ึงเปนผูใหบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เปนรัฐวิสาหกิจของ 
ส.ป.ป.ลาว ในที่นี้ผูวิจัยทําการศึกษาในสวนงานที่มีโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงในความดูแล
รับผิดชอบ คือ แผนกสายเคเบิล ติดตั้งและบํารุงรักษา (Cable Installation & Repair Division) ซ่ึง

ลําดับที่ หนวยงาน บริการ โครงขายใยแกวนําแสง 
1 Lao Telecommunications  Fix Line, Mobile, Data มี 
2 Enterprise of Telecommunications Laos Fix Line, Mobile, Data มี 
3 Lao Asia Telecom State Enterprise    Fix Line, Mobile มี 
4 Milicom Lao   Mobile ไมมี 
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เปนผูที่ดูแลรับผิดชอบและเกี่ยวของโดยตรง โดยในแตละแขวงสวนงานนี้ก็ขึ้นตรงกับอํานวยการ
ของแขวงนั้น โดยมีเจาหนาที่บุคลากรที่เกี่ยวของทั่วทั้งประเทศทุกแขวงรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน 
ดังนั้นจึงมีเครื่องมืออุปกรณเกี่ยวกับ Fusion Splicing Equipment และ OTDR ไวสําหรับงานติดตั้ง
โครงขายสายเคเบิล งานซอมบํารุงดูแลรักษาโครงขาย ซ่ึงมีแผนผังองคกรในสวนงานที่เกี่ยวของ 
ดังรูปที่ 1 เพื่อที่จะไดนําผลงานวิจัยนี้เปนขอมูลใหกับเจาของผลิตภัณฑในการปรับปรุงแกไข
เครื่องมืออุปกรณ และเปนขอมูลในการจัดการเกี่ยวกับการบริหารเครื่องมืออุปกรณครุภัณฑ 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนแนวทางในการวางกลยุทธในการวางแผนพัฒนาองคกรตอไป 
 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  แผนผังองคกรรัฐวิสาหกจิผสมลาวโทรคมนาคม สายงานแขนงเทคนิค 
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจตอการใชงานเครื่องมืออุปกรณ ตัดตอ และวัดหาเหตุเสีย 
สายเคเบิลใยแกวนําแสง ของผูปฏิบัติงานแผนกสายเคเบิลติดตั้งและบํารุงรักษา (Cable Installation 
& Repair Division) รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม ส.ป.ป.ลาว  
 1.2.2 เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการอบรมการใชงานรวมทั้งการบํารุงดูแล
รักษาเครื่องมืออุปกรณใหแกผูปฏิบัติงาน  
 1.2.3 เสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน เปนแนวทางใหผูใชงานของ
หนวยงานทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางในการ
วางแผนงานและกลยุทธในการทํางานเพื่อใหการทํางานสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนตอองคกรและสวนรวม 
 
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดดังนี ้
 
  ตัวแปรอิสระ                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2  กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 

คุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน 
ไดแก 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- การใชงานเครือ่งมือฯ 
- เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน 
- ความรูดานภาษาอังกฤษ 
- ประสบการณฝกอบรม 

ความรูความเขาใจในการ
ใชงานเครื่องมอือุปกรณ 
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1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.4.1 คุณลักษณะของผูปฏิบัติงานที่มีความแตกตางกัน มีความรูความเขาใจในการใชงาน
เครื่องมืออุปกรณฯมีความแตกตางกัน 
 1.4.2 การเรียนรูจากการฝกอบรมการใชงานเครื่องมืออุปกรณฯของผูปฏิบัติงานมีความ
แตกตางกัน 
 1.4.3 เขตพื้นที่การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานมีผลตอความรูความเขาใจการใชงาน 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 1.5.1 ขอบเขตประชากรและกลุมเปาหมาย 
     ในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ในสวนของผูปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของของ แผนกสาย
เคเบิล ติดตั้งและบํารุงรักษา (Cable Installation & Repair Division) รัฐวิสาหกิจผสมลาว
โทรคมนาคม ในเขตนครหลวงเวียงจันทน แขวงบลิคําไซ แขวงคํามวน แขวงสะหวันนะเขต แขวง
จําปาสัก แขวงอัตตะปอ แขวงเซกอง แขวงเวียงจันทน แขวงวังเวียง แขวงเชียงขวาง แขวงหลวง
พระบาง แขวงอุดมไซ แขวงบอแกว และแขวงหลวงน้ําทา  ดวยการเก็บขอมูล 100% 

 1.5.2 ขอบเขตเนื้อหา  
   เปนการศึกษาทางดานความรูความเขาใจการใชงานเครื่องมืออุปกรณฯ  ของผู 
ปฏิบัติงาน ซ่ึงศึกษาเฉพาะแผนกสายเคเบิลติดตั้งและบํารุงรักษา (Cable Installation & Repair 
Division) โดยมีจํานวนเจาหนาที่บุคคลกรรวมกันทั้งเขตเมืองหลวงและหัวเมืองสําคัญประมาณ  
50 คน ดังนั้นจะทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามทั้งหมด 100% ของกลุมเปาหมาย และศึกษาใน
แงของความรูความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการใชเครื่องมืออุปกรณเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัด
หาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงเปนสําคัญ 

 1.5.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  ใชแบบสอบถาม ใชส่ือบันทึกเสียง กลองถายรูป ในการเก็บขอมูลมาทําการ 
วิเคราะหผล 

       1.5.4 การวัดตัวแปร 
   ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามุงประเด็นการศึกษาในเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามดังนี้ 
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  1.5.4.1 ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของกลุมเปาหมาย ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
การใชงานเครื่องมืออุปกรณ  เขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ความรูดานภาษาอังกฤษ ประสบการณ 
การฝกอบรม  แหลงความรู 
  1.5.4.2 ตัวแปรตาม คือ ความรูความเขาใจในการใชงานเครื่องมืออุปกรณฯ 
  1.5.4.3 รวบรวมจากการสังเกตการณ เปนการสังเกตเหตุการณ สภาพแวดลอม เชน การ
ประชุม การสั่งการ วิธีดําเนินการทํางานในแตละเหตุการณ 

 
1.6 วิธีการประมวลและวิธีวิเคราะหขอมูล  
 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว จะตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ
แบบสอบถามทุกชุด รวมทั้งจัดคําตอบเปนกลุมและเปนหมวด จากนั้น เปนการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลซ่ึงจะดําเนินการดวยการแจงโดยใชคอมพิวเตอร รวมทั้งระบุสถิติที่เหมาะสมที่จะ
นํามาใช 
 
1.7 การนําเสนอขอมูล  
 จะดําเนินการโดยการนําเสนอในรูปของการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive 
analysis) พรอมกับมีภาพและตารางประกอบตามความจําเปน และจัดพิมพเปนรูปเลม 
 
1.8 ระยะเวลาศึกษาและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ  
 การศึกษาเริ่มตั้งแตวนัที ่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที ่31 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2551 การศึกษาตลอดโครงการมีระยะเวลา 6 เดือน แบงแผนการดาํเนินงานตลอดโครงการ 
เปนดังนี ้
 1)  รวบรวมขอมลูจากการวจิัยเอกสาร 1 เดือน 
 2)  รวบรวมขอมลูจากการวจิัยสนาม 1 เดือน 
 3)  ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูล 5 สัปดาห 
 4)  จัดทํารางรายงานผลการศึกษา 3 สัปดาห 
 5)  เขียนผลการศกึษาฉบับสมบูรณและจดัทําเปนรูปเลม 2 เดือน 
 
1.9 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.9.1  การศึกษาครั้งนี้ไดชวยสรางองคความรูหรือสรางความรูทางวิชาการใหมใหเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวทางการบริหารจัดการ การนําเครื่องมืออุปกรณไปใชงานไดอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด  
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 1.9.2 เปนแนวทางในการศึกษา คนควา และวิจัยทํานองเดียวกันนี้กับกลุมตัวอยางอื่น 

 1.9.3 ในทางปฏิบัติ จะไดรับประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้โดยอาจนําขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
และขอเสนอแนะไปใชประโยชน เชน นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลขององคกรโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและทดสอบตางๆ ทางดานใย
แกวนําแสงและทางดานโทรคมนาคมอื่นๆ 
 
1.10  คํานิยามศัพท 
 สายใยแกวนําแสง (Optical Fiber) หมายถึง เสนใยโปรงแสงทรงกระบอกตันขนาดเล็ก 
มีเสนผานศูนยกลางของเสนใยทั้งเสนประมาณ 125 ไมครอน (ไมโครเมตร) หรือ 0.125 มิลลิเมตร 
(ขนาดเล็กกวาเสนผมเล็กนอย) โดยท่ัวไปวัสดุที่ใชทําเสนใยมักเปนสารประกอบประเภท ซิลิกา 
หรือ ซิลิกอนไดออกไซด  (SiO2) ซ่ึงก็คือแกวบริสุทธ์ิ เนื้อแกวนี้อาจถูกเจือ (Doped) ดวยสาร 
หรือวัสดุบางอยาง ที่สามารถควบคุมอัตราการเจือได เพื่อทําใหแกวมีคาดรรชนีหักเหของแสง 
(reflective index) ตามตองการ โครงสรางพื้นฐานของเสนใยแกวประกอบดวยวัสดุโปรงแสงสอง
ช้ัน โดยในแนวแกนกลางของเสนใยแกวซ่ึงเรียกทับศัพทวา คอร (Core) จะมีคาดรรชนีหักเหสูงกวา
สวนที่อยูโดยรอบที่หางจากแนวแกนกลางออกไป ซ่ึงสวนหลังนี้เรียกวา แคลดดิ้ง (Cladding) หรือ
บางคนอาจเรียกสั้นๆ วา แคลด (Clad) ทั้งสองสวนนี้ถามองดวยตาเปลาหรืออาจใชแวนขยาย
ธรรมดาสองดูจะแยกไมออกเลย โดยจะเห็นเสมือนเปนเนื้อแกวชนิดเดียวกัน 
 สวนของเสนใยแกวที่เปนเนื้อแกวนี้เรียกวา เสนใยแกวเปลือย (Bare fiber) จะมีความ
เปราะบางมากเนื่องจากมีขนาดเล็กเทาเสนผม จึงตองทําการเคลือบผิวของมันดวยสารประเภท
ซิลิโคน โพลิเมอร หรือพลาสติกบางๆ ซ่ึงสวนนี้มักเรียกทับศัพทวา โคตติ้ง (Coating) หรือ (Jacket) 
เสนใยแกวที่เคลือบผิวดวยโคตติ้ง จะมีความแข็งแรงมาก สามารถรับน้ําหนักและแรงกระแทก
ธรรมดาไดพอสมควร กลาวคือ สามารถจับโยน และดัดโคงงอเปนวงเล็กๆ ไดโดยไมทําใหเสนใย
แกวแตกหรือหักเลย ในการนําเสนใยแกวมาใชงาน จะตองทําใหเสนใยแกวมีความแข็งแรงมากกวา
นี้โดยบรรจุเสนใยแกวไวภายในสวนที่ปองกันแรงกระแทก แลวจัดโครงสรางใหมีลักษณะเปนสาย
เคเบิลเหมือนสายไฟ ซ่ึงในสวนนี้ก็จะใชเทคโนโลยีของสายไฟทั่วไป หากตองการรวบรวมเสนใย
แกวหลายๆเสนเขาดวยกัน ก็ทําเปนลักษณะของสายเคเบิลเสนใหญๆ ซ่ึงสายเคเบิลเสนหนึ่ง อาจมี
เสนใยแกวตั้งแตหลายสิบเสนจนถึงหลายรอยเสนเลยก็ได โดยสีของโคตติ้งจะบอกใหทราบถึง
ลักษณะการใชงานที่แตกตางกันของเสนใยแกวแตละเสนที่อยูภายในเคเบิลเสนเดียวกันได ดังนั้น 
ในบางครั้งเราจึงเห็นเสนใยแกวมีสีตางๆ เชน ฟา สม เขียว น้ําตาล ขาว ฯลฯ ซ่ึงก็คือสีของโคตติ้ง
นั่นเอง ซ่ึงโดยปรกติแลว ตัวเสนใยแกวเองจะใส ไมมีสี ทั้งนี้ก็เพื่อตองการใหมีความบริสุทธิ์ใน 
เนื้อสารที่ใชทําเสนใยแกวนั่นเอง 
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 OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) เปนเครื่องมือวัดและทดสอบเชิงแสง 
อาศัยหลักการ scattering (การกระเจิงของแสง) ใชสําหรับวัดคาคุณสมบัติของสายใยแกวนําแสง
เพื่อหาคาพารามิเตอรตางๆ เชน คาการสูญเสียภายในสาย ระยะทางของสาย จุดที่เกิดการสูญเสีย
ภายในสาย (Splice loss, Return loss) 
 Fusion Splicing Equipment เปนเครื่องมือใชในการตัดตอ เชื่อมตอ สายใยแกวนําแสง
เขาดวยกัน มีการประมาณคาสูญเสียท่ีเกิดจากการเชื่อมตอสายใยแกวนําแสงเขาดวยกันดวยวิธีการ
หลอมละลายเสนใยแกวนําแสงใหเปนเนื้อเดียวกัน โดยมีอุปกรณประกอบการใชงาน ไดแก เครื่อง
ตัดสายใยแกวนําแสง คีมปอกสายใยแกวนําแสง กระดาษเช็ดทําความสะอาดสายใยแกวนําแสง 
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ ทอหด   เปนตน  
 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) คําจํากัดความที่ปรากฏในขอบังคับวิทยุ 
(Radio Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication 
Union) ระบุวา การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) หมายถึง การสง การแพร หรือการ
รับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพ เสียง หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายได
โดยทางสาย ทางวิทยุ เคเบิลใยแกว หรือระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืนใด 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 จากขอมูลเบื้องตนที่กลาวมานั้น ทั้งที่เปนเอกสาร วารสารตางๆ ที่เกี่ยวของ สรุปเปน
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้ 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสายใยแกวนําแสง 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฝกอบรม 
  2.6 แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
  2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล 
  2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสายใยแกวนาํแสง 

 2.1.1 นิยามและหลกัการใชงานเสนใยแกว 
 เสนใยแกว หมายถึง เสนใยโปรงแสงทรงกระบอกตันขนาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลาง
ของเสนใยทั้งเสนประมาณ 125 ไมครอน (ไมโครเมตร) หรือ 0.125 มิลลิเมตร (ขนาดเล็กกวา 
เสนผมเล็กนอย)โดยทั่วไปวัสดุที่ ใชทํา เสนใยมักเปนสารประกอบประเภทซิ ลิกา  หรือ 
ซิลิกอนไดออกไซด  (SiO2) ซ่ึงก็คือแกวบริสุทธิ์ เนื้อแกวนี้อาจถูกเจือ (Doped) ดวยสารหรือวัสดุ
บางอยาง ที่สามารถควบคุมอัตราการเจือได เพื่อทําใหแกวมีคาดรรชนีหักเหของแสง (reflective 
index) ตามตองการ โครงสรางพื้นฐานของเสนใยแกวประกอบดวยวัสดุโปรงแสงสองชั้น โดยใน
แนวแกนกลางของเสนใยแกวซ่ึงเรียกทับศัพทวา คอร (Core) จะมีคาดรรชนีหักเหสูงกวาสวนที่อยู
โดยรอบที่หางจากแนวแกนกลางออกไป ซ่ึงสวนหลังนี้เรียกวา แคลดดิ้ง ( Cladding ) หรือบางคน
อาจเรียกสั้นๆ วา  แคลด (Clad) ทั้งสองสวนนี้ถามองดวยตาเปลาหรืออาจใชแวนขยายธรรมดา 
สองดูจะแยกไมออกเลย โดยจะเห็นเสมือนเปนเนื้อแกวชนิดเดียวกัน 
 สวนของเสนใยแกวที่เปนเนื้อแกวนี้เรียกวา เสนใยแกวเปลือย (Bare fiber) จะมีความ
เปราะบางมากเนื่องจากมีขนาดเล็กเทาเสนผม จึงตองทําการเคลือบผิวของมันดวยสารประเภท
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ซิลิโคน โพลิเมอร หรือพลาสติกบางๆ  ซ่ึงสวนนี้มักเรียกทับศัพทวา โคตติ้ง (Coating หรือ Jacket) 
เสนใยแกวที่เคลือบผิวดวยโคตติ้ง จะมีความแข็งแรงมาก สามารถรับน้ําหนักและแรงกระแทก
ธรรมดาไดพอสมควร กลาวคือ สามารถจับโยน และดัดโคงงอเปนวงเล็กๆ ไดโดยไมทําใหเสนใย
แกวแตกหรือหักเลย ในการนําเสนใยแกวมาใชงาน จะตองทําใหเสนใยแกวมีความแข็งแรงมากกวา
นี้โดยบรรจุเสนใยแกวไวภายในสวนที่ปองกันแรงกระแทก แลวจัดโครงสรางใหมีลักษณะเปนสาย
เคเบิลเหมือนสายไฟ ซ่ึงในสวนนี้ก็จะใชเทคโนโลยีของสายไฟทั่วไป หากตองการรวบรวมเสนใย
แกวหลายๆ เสนเขาดวยกัน ก็ทําเปนลักษณะของสายเคเบิลเสนใหญๆ ซ่ึงสายเคเบิลเสนหนึ่ง อาจมี
เสนใยแกวตั้งแตหลายสิบเสนจนถึงหลายรอยเสนเลยก็ได โดยสีของโคตติ้งจะบอกใหทราบถึง
ลักษณะการใชงานที่แตกตางกันของเสนใยแกวแตละเสนที่อยูภายในเคเบิลเสนเดียวกันได ดังนั้น 
ในบางครั้งเราจึงเห็นเสนใยแกวมีสีตางๆ เชน ฟา สม เขียว น้ําตาล ขาว ฯลฯ ซ่ึงก็คือสีของโคตติ้ง
นั่นเอง ซ่ึงโดยปรกติแลว ตัวเสนใยแกวเองจะใส ไมมีสี ทั้งนี้ก็เพื่อตองการใหมีความบริสุทธิ์ใน 
เนื้อสารที่ใชทําเสนใยแกวนั่นเอง 

 2.1.2 หลักการสื่อสารดวยเสนใยแกว 
   หลักการทํางานของระบบสื่อสารโดยใชเสนใยแกวนําแสงนี้มีโครงสรางคลายกับระบบ 
ส่ือสารดวยสายเคเบิลทั่วไป เพียงแตใชตัวกลางนําขอมูลที่ตางกัน กลาวคือ เมื่อตองการสงขอมูล 
ที่อาจอยูในรูปของ สัญญาณเสียง สัญญาณภาพ หรือขอมูลทางคอมพิวเตอร วงจรภาคสงจะทํา
หนาที่จัดรูปสัญญาณใหเหมาะสม ดวยวิธีการเขารหัสและมอดูเลต โดยลักษณะของขอมูลที่ใชใน
ขั้นตอนนี้ สวนใหญมักจัดใหอยูในรูปของสัญญาณดิจิตอล เพราะใหผลลัพธที่ดีกวา จากนั้นวงจร
ในสวนที่เปนแหลงกําเนิดแสงหรือไดรเวอรขับสัญญาณ (driver) จะแปลงสัญญาณทางไฟฟา 
ที่ไดใหเปนสัญญาณแสงสงไปยังสถานีรับ (เรียกวา Electrical to Optical Converter หรือ E/O-
Converter) โดยมีเสนใยแกวทําหนาที่ เปนทอนําหรือสายสงสัญญาณ  ที่สถานีรับจะมีโฟโต 
ดีเทกเตอร (PD : photodetector) เชน โฟโตไดโอด (Photodiode) และโฟโตทรานซิสเตอร 
(Phototrasistor) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปล่ียนสัญญาณแสงที่รับไดใหอยูในรูปของสัญญาณ 
ไฟฟา (เรียกวา Optical to Electrical Converter หรือ O/E Converter) แลวสงไปยังวงจรภาครับเพื่อ
ถอดรหัสและดีมอดดูเลตสัญญาณ ทําใหไดสัญญาณที่มีลักษณะเดียวกับสัญญาณเดิม และใชเปน
ขอมูลขาออกเพื่อนําไปใชงาน 
 ในชวงระหวางสถานีสงสัญญาณและสถานีรับสัญญาณที่เช่ือมดวยเสนใยแกว จะตอง 
มีสถานีทวนสัญญาณ  (repeater) ทําหนาที่ขยายและจัดรูปสัญญาณที่เกิดการผิดเพี้ยนไปใน 
ระหวางการเดินทาง ในการใชงานจริง ระยะหางระหวางสถานีทวนสัญญาณ (repeater spacing) 
จะมีคาประมาณ 30-50 กิโลเมตร โดยจะขึ้นกับขนาดหรือปริมาณของขอมูลท่ีใชรับสง ตัวอยางเชน 
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ระบบสื่อสารดวยเสนใยแกวที่ออกแบบทดลองโดยบริษัท AT&T รวมกับบริษัท KDD เมื่อ
ประมาณป ค.ศ. 1995 สามารถรับสงสัญญาณขอมูลที่มีขนาด 2 Gbps (สองพันลานบิตในหนึ่ง
วินาที) ไปปนระยะทาง 2200  กิโลเมตร โดยมีสถานีทวนสัญญาณเพียง 25 สถานี ในทุกๆ ระยะ 
80 กิโลเมตร เปนตน 

 2.1.3 ชนิดของไฟเบอร 
 ปจจุบันนี้เคเบิลไฟเบอรทําจากซิลิกาเปนสวนใหญ  ซิลิกาเปนวัสดุบริสุทธิ์และยืดหยุน

ได  และเปนทรัพยากรที่คงจะไมมีวันหมดไปงายๆ เมื่อเปรียบเทียบกับทองแดงแลวไฟเบอรบาง
แบบทําจากโพลีเมอรหรือวัสดุสังเคราะหอ่ืนๆ แตก็จะใชงานสําหรับระยะทางสั้นเทานั้นเพราะมี
การลดทอนสูง  อันเนื่องมาจากการมีขนาดของเสนผานศูนยกลางใหญจะทําใหขนาดของแสง 
ที่ปลอยออกไปมีจํานวนมาก  สวนประกอบของไฟเบอรประกอบดวย core, cladding (ทําหนาที่เปน
สวนหุมหอ คือเปน insulation ของแตละไฟเบอร), และบัพเฟอร (เปนตัวปองกันทางกล หรือ 
mechanical protection) เคเบิลจะมีการติดฉลากเปนคาเสนผานศูนยกลางของ core และ
cladding  ตัวอยางเชนเคเบิลชนิด single-mode จะเปน 9/125 µm ซ่ึง 9 ก็เปนเสนผานศูนยกลางของ 
core สวน 125 ก็เปนเสนผานศูนยกลางของ cladding  ในสวนของบัฟเฟอรก็จะหุมรอบไฟเบอรที่มี
ขนาด 9/125 µm ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 250 µm  

 2.1.4 พารามิเตอรที่สําคัญ 
 ในสวนนี้จะครอบคลุมถึงนิยามของพารามิเตอรที่ สําคัญที่ ถูกใชเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ เฉพาะของไฟเบอรโดยใชเครื่อง OTDR 
 2.1.4.1 ดัชนีการหกัเห (The Refractive Index) 
  OTDR คํานวณระยะทางไปยัง event โดยการหาเวลาที่ใชตั้งแตการปลอยแสง
ออกไปจนถึงเวลาที่รับการสะทอนกลับ เชน ขอบขาขึ้นในการสะทอนกลับของ front panel 
connector หรือการสะทอนกลับจากคอนเน็กเตอร ระยะทางจะถูกแสดงและเวลาที่วัดไดจะถูก
เชื่อมโยงจากดัชนีการหักเห (บางครั้งเรียกวา group index)  ซ่ึงหมายถึงวาการเปลี่ยนแปลงดัชนีการ
หักเหเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระยะทางที่คํานวณได 
วิธีการวัดหาระยะทางของ OTDR  
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Definition of the refractive index:  

fiber)ainpulselightaof(Speed
vacuum)inlightof(Speedindexreflective =

 
(vacuum = สุญญากาศ) 
Displayed length on the OTDR: 

                 

index)e(reflectiv
vacuum)inlightof(SpeedtimemeasuredLength ×

=
 

 
 ดัชนีการหักเหขึ้นอยูกับวัสดุของสายใยแกวที่ใชและความตองการที่จะใหผูผลิตสายใย
แกวทําการกําหนดซึ่งเปนส่ิงจําเปนที่ผูใชงานตองเขาใจในเรื่องดัชนีการหักเหของไฟเบอรที่จะทํา
การวัด  ความผิดพลาด (Error) ที่เกิดจากการไมรูคาที่แทจริงของดัชนีการหักเห มักจะมีมากกวา
ความผิดพลาดที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ 
 2.1.4.2 การสูญเสียสัญญาณแสงในเสนใยแกว (Loss) 
  เมื่อแสงเดินทางในเสนใยแกว คาความเขมแสงจะมีคาลดทอนลงตามระยะทาง
ที่แสงเดินทาง เรียกวาเกิด การสูญเสียสัญญาณ (loss) หรือเกิดการลดทอนสัญญาณ (Attenuation) 
ขึ้นกลไกสําคัญที่ทําให เกิดปรากฏการณเชนนี้  เชน  การดูดซับพลังงานจากวัสดุตัวกลาง 
(absorbtion) การกระเจิงของแสง (scattering) การกระจายพลังงานออก (radiation losses) ความโคง
ขนาดใหญ (macrobending) ความโคงขนาดเล็ก (microbending) เปนตน  
 2.1.4.3 ความกวางของพัลส  (The Pulse Width) 
  พารามิเตอรที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่จะทําใหผลการวัดมีความแมนยํา คือ ความ
กวางของพัลสของแสงที่ถูกปลอยไปในไฟเบอร ความกวางของพัลสแสงเปนตัวกําหนดความ
เที่ยงตรงหรือความละเอียดของระยะทาง (Distance Resolution) ซ่ึงสําคัญมากที่จะใหแยกอีเวนต
ตางๆ อยางชัดเจนไดพัลสที่แคบกวา จะไดความละเอียดของระยะทาง (distance resolution) ที่ดี  ซ่ึง
หมายถึงวา dynamic range มีคานอยและอาจจะมีการรบกวน (noisy) ถาผูใชงานเครื่อง OTDR 
ตองการวัดเสนทางที่มีระยะไกล  จําเปนตองมีคา dynamic range ที่สูง นั่นคือพัลสควรจะกวาง  แต
จะไดความละเอียดต่ํา (lower resolution) มันขึ้นอยูกับจุดประสงคที่ตองการของผูใชงาน  ตองเลือก
เอาอยางใดอยางหนึ่งระหวางความละเอียดสูง (high-resolution) กับ high dynamic range  นั่นคือ
เลือกขนาดพัลสที่แคบเมื่อตองการวัด loss ของ splice หรือ connector ที่อยูติดใกลชิดกัน  แตเลือก
พัลสที่กวางเมื่อตองการวัดจุดขาด (break) ที่อยูไกล 
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  2.1.4.3.1  พัลสแคบ (Short pulse width) 
      จะไดความละเอียดสูงแตก็มี noise มาก  การลด pulse width จะทําให 
dead zones ส้ันลงและสามารถแยกอีเวนตที่ใกลชิดไดชัดเจนขึ้น  
  2.1.4.3.2  พัลสกวาง (Long pulse width) 
      จะได high dynamic range แต dead zones ยาว  การเพิ่ม pulse width 
จะสามารถลด noise ลงได และสามารถตรวจจับอีเวนตที่อยูไกล ๆ ได  
 2.1.4.4 คุณสมบัติของคาพารามิเตอร (Performance Parameters)  
  2.1.4.4.1  Dynamic Range  
   Dynamic Range เปนคุณสมบัติที่สําคัญของ OTDR ซ่ึงจะเปนคาที่บง
บอกถึงการสูญเสียของกําลังสูงสุด (Maximum Power Loss) ระหวาง backscatter กับ noise peaks 
ถาสายออฟติกที่ทดสอบมีคา loss สูง  จุดปลายทาง (far end) ก็จะหายไปคือมองเห็นเปน noise  แต
ถาคา loss มีคาต่ํา ก็จะมองเห็นจุดปลายทางอยูเหนือ noise อยางชัดเจนก็จะสามารถตรวจการ break 
ได ซ่ึง trace หนึ่งๆ จะถูกรบกวน ใกลกับระดับ noise  ตัวอยางเชน  จําเปนตอง trace ที่ระดับอยู
เหนือ noise 6 dB เปนอยางนอยเพื่อท่ีจะใหสามารถวัดจุดตอ (Splice) ขนาด 0.1 dB ได และจะตอง
ตรวจสอบการ break ที่ 3 dB โดยประมาณ  เหตุนี้นี่เองที่ dynamic range ของ OTDR ควรจะ
มากกวา total system loss อยางนอยที่สุดก็ 3 ถึง 6 dB  เชนเดียวกันกับ dead zone คาของ dynamic 
range จะขึ้นอยูกับการเซ็ตอัพ  ส่ิงที่มีผลมากก็คือ pulse width, optimization mode และ wave length 
ดังนั้นรายละเอียดของ dynamic range จะตองลงเปนรายการเงื่อนไขการเซ็ตอัพ 
  2.1.4.4.2 The Event Dead zone 
   Event dead zone เปนระยะทางสั้นที่สุดที่ผูใชงานตองการระหวาง
สองเหตุการณที่เปนแบบเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถดูใหแยกออกจากกันได ตัวอยางเชน ถามี 
คอนเน็กเตอรสองตัวหางกันสองเมตร ก็จะเห็นการสะทอนเปนสองยอดและเห็นการลดลง (Drop) 
ระหวางยอดทั้งสอง การลดลง แสดงใหเห็นวามีการสะทอนสองอันจริง ๆ จากเหตุการณทั้งสอง ถา
เหตุการณ (Event) อยูใกลกันเกินไป ผูใชก็จะไมสามารถเห็นการลดลง (Drop) และไมสามารถแยก
เหตุการณทั้งสองได โดย Event dead zone จะขึ้นอยูกับการเซ็ตเครื่องมือวัด 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 

 2.2.1 ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
 คําวา การบริหารหรือการจัดการ มีคําศัพทภาษาอังกฤษทีน่ิยมใชอยู 2 คาํ คือ
Administration   และ management ซ่ึงมีความหมายคลายคลึงและแตกตางดังนี ้
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 การบริหาร (Administration) มาจากภาษาละตินวา Administrate หมายถึงการรับใช 
การจัดการการปฏิบัติการ และการอํานวยการ ซ่ึงโดยทั่วไปใชในความหมายกวางๆ ที่จะรวมทั้งการ
บริหารภาครัฐ (บางครั้งนิยมเรียกวา รัฐกิจ) และภาคธุรกิจ มีการเนนในเรื่องของการบริหารเกี่ยวกับ
นโยบาย นิยมใชในทางบริหารราชการ (จนมีบุคคลไมนอยเขาใจวาเปนศัพทที่หมายถึงการบริหาร
ราชการ) อาจเปนเพราะบางตําราวิชาการ เคยใหความหมายของการบริหาร (Administration) ไววา 
เปนการดําเนินงานของรัฐบาลหรือบริการสาธารณะ เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการใชกฎหรือการวาง
นโยบายใหบุคคลอื่น และเปนกิจธุระของรัฐบาลหรือนโยบายทางการเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหเห็นวาเปนการดําเนินการมุมกวางใน
ระดับสูงเชิงนโยบาย 
 ในบางทัศนะ Administration หมายถึง การบริหารงานใดๆ ขององคกรที่ไมตองการ
แสวงหากําไรหรือหากตองการกําไรผูบริหารก็ทําเพื่อใหเปาหมายขององคกรที่กําหนดไวบรรลุผล
โดยไมคํานึงถึงผลตอบแทนที่ผูบริหารจะไดรับ ดังนั้นคํานี้จึงมักใชในองคกรของรัฐบาลหรือ
หนวยงานสาธารณะที่ไมหวังผลกําไร 
 นอกจากคํานี้มีบางตําราไดใหแนวทางการพิจารณาความหมายของ Administration วามี 
2 แนวทางคือ แนวทางที่หนึ่ง เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและแผนตลอดจน
กํากับดูแลเพื่อใหแนใจวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นสอดคลองกับนโยบายและแผนที่วางไว สําหรับ
แนวทางที่สอง การบริหารเปนสวนหนึ่งของการจัดการที่เกี่ยวของกับวิธีการดําเนินการตางๆ 
เพื่อใหวัตถุประสงคที่กําหนดในขั้นตอนของการจัดการนั้นบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว 
 นักวิชาการบางทานแสดงความคิดเห็นวา การบริหาร (Administration) หมายถึง 
ลักษณะสําคัญ 5 ประการ กลาวคือ 
 (1)  การแสดงออกหรือกระบวนการทางการบริหาร 
 (2)  การประกอบกจิการตามหนาที่งาน 
 (3)  การบริหารในเชิงสาธารณะ ซ่ึงจะแตกตางกับการกําหนดนโยบายเพยีงอยางเดยีว 
 (4)  กลุมของบุคคลผูทําหนาที่ในการบริหารทางการเมืองในรัฐบาลหรือคณะกรรมการ
ผูทําหนาที่บริหาร 
 (5)  เปนคําที่ใชกับองคกรบริหาร 
 การจัดการ (Management) มาจากคําในภาษาฝรั่งเศสวา Manager หมายถึง ผูดูแลภายใน
บาน ผูรักษาผลประโยชน การกระทําในลักษณะแนะนําหรือนําทิศทาง เปนเรื่องของการนําเอาไป
ปฏิบัติ (Implementation) มักใชในภาคธุรกิจหรือองคกรมุงแสวงหาผลกําไร แตจะเนนมุมแคบและ
ลึกลงในรายละเอียดของการบริหารภายในองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการ การปฏิบัติงานตลอดจน
วิธีปฏิบัติงานโดยตรง สําหรับระดับเชิงปฏิบัติงานอยางแทจริง 
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 บางทัศนะกลาววาการจัดการเปนกระบวนการของการนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ
ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวแลวในขั้นตอนการบริหาร ในขณะที่สารานุกรมดานการจัดการ
ไดใหคํานิยามวา หมายถึงลักษณะสําคัญ 5 ประการ กลาวคือ 
 (1)  การกระทําส่ิงตาง ๆ โดยผานบุคคลอื่น 
 (2)  ส่ิงที่เปนทั้งศาสตร (Science) และศิลป (Art) 
 (3)  ส่ิงที่เปนทั้งวิชาการ (Academic) และวิชาชีพ (Professional) 
 (4)  การกระทําของบุคคลกลุมตาง ๆ ที่อยูรวมกันภายในองคกร 
 (5)  การปฏิบัติงานที่เปนองคประกอบสําคัญตอความสําเร็จขององคกร 
 ทั้งนี้แนวคิดทางการจัดการสวนใหญ จะเนนถึงการจัดทําหรือดําเนินการใดๆ อันนํามา
ซ่ึงธุระใหสําเร็จเสร็จสิ้น โดยมีการวางแผน จัดลักษณะองคกร ดูแลประสานงาน และควบคุม
องคกรใหสัมฤทธิผลตามที่กําหนดไว ซ่ึงมักจะเนนคําวา การจัดการ (Management) กับ ภาคธุรกิจ
เปนสวนใหญ  
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 Vroom (อางในชวลิต  เหลารุงกาญจน, 2538 : 7)  กลาววา  ทัศนคติ และ ความพึงพอใจ
ในสวนหนึ่ง สามารถใชแทนกันได เพราะสองคํานี้หมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวน
รวมแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง 
 Morse (อางในสุทธิ ปนมา, 2535: 19) กลาววาความพึงพอใจ คือ สภาวะจิตที่ปราศจาก
ความเครียด ทั้งนี้ เพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการนั้นไดรับการ
ตอบสนองทั้งหมดหรือบางสวนความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน 
ถาความตองการนั้นไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 Tiffin และ Mccormic (อางในชวลิต  เหลารุงกาญจน, 2538 : 8)  กลาววา  แรงจูงใจของ
มนุษยที่ตั้งอยูบนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic  Needs)  มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับ
ผลสัมฤทธิ์และส่ิงจูงใจ (Incentive)  และพยายามหลีกเลี่ยงส่ิงที่ไมตองการ  
 ความรูสึกทางลบ  ความรูสึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับ 
ซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้เรียกวาระบบความพึงพอใจโดยความ 
พึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 
 ส่ิงที่ทําใหเกิดความรูสึกความพึงพอใจของมนุษย ไดแก ทรัพยากร (Resources) หรือ 
ส่ิงเรา (Stimulus)  การวิเคราะหระบบความพึงพอใจคือการศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเราแบบใด
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เปนที่ตองการที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษย  ความพอใจจะเกิดไดมากที่สุด
เมื่อมีทรัพยากรทุกอยางเปนที่ตองการครบถวน 
 จากความหมายของความพึงพอใจที่กลาวมาแลวขางตน  พอจะสรุปไดวาความพึงพอใจ  
หมายถึง  ความรูสึกชอบ  ความรูสึกพอใจ  หรือมีทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
แลว  ไดรับผลตอบสนองความตองการ  จึงทําใหเกิดความพึงพอใจขึ้นนั้นเอง 
 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนษุย 

 2.4.1 ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  1. องคการที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถ จะทําใหองคการพัฒนาและ
เจริญเติมโต ถาผูบริหารทรัพยากรมนุษยเชื่อและยอมรับขอความนี้ จะดําเนินการสรรหา คัดเลือก 
และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเขามาอยูในองคการ ทําใหองคการไมเกิดปญหาการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุแผนงานที่กําหนดไว 
   2. องคการประกอบดวยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหวางสมาชิกกับสมาชิก และ
ระหวางสมาชิกกับผูบังคับบัญชาระดับตางๆ แลว จะกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในองคการ จาก
ความคิดดังกลาว จะเปนแนวทางแกฝายบริหารทรัพยากรมนุษยดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ การ
ส่ือสารการสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกมวลสมาชิก เพื่อกอใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ 
   3. การจัดใหบุคคลไดทํางานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความ 
พึงพอใจและมีความสุขในการทํางาน แนวความคิดนี้คลายขอแรกแตกตางตรงที่เนนบุคคล ฉะนั้น
การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนตําแหนงและการโยกยาย ควรคํานึงถึงแนวคิดนี้ เพื่อกอใหเกิดผลดีใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ 
   4. บุคคลที่เขามาทํางานในองคการนั้น มีสวนชวยเหลือและพัฒนาใหองคการ
เจริญเติบโต 
   5.  การประนีประนอม การประสานประโยชนระหวางสมาชิกกับองคการ องคการกับ
สังคมและกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันและสรางความสงบสุขแกสังคมโดยสวนรวม 
   6.  สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ฉะนั้นวิทยาการใหมๆ และความ
ทันสมัยในความรูที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสิ่งที่มีความสําคัญ 
   7.  องคการเปนระบบหนึ่งที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม ฉะนั้น ควรมีการพิจารณาจัดหา
เงินทดแทน เมื่อสมาชิกในองคการเกิดอันตรายตางๆขณะปฏิบัติงานและเมื่อทํางานครบเกษียณ 
ที่จะตองออกจากงาน ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกเหลานี้มีความสุขใจ เมื่อตองออกไปเผชิญกับสังคมภาย
หนา ขณะเดียวกันการดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ ยังสงผลสะทอนกลับใหบุคคลที่กําลังปฏิบัติงาน
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มีกําลังใจและมองเห็นไดวามีการเอาใจใสพวกตน อันเปนการเพิ่มความจงรักภักดีตอองคการและยงั
เปนการสรางความรูสึกที่ดีตอมวลสมาชิกในสังคมทั่วไป ยอมรับ และศรัทธาองคการมากยิ่งขึ้น 

 2.4.2 ปรัชญาสูการปฏิบัติ 
 ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนกรอบความคิดในการกําหนดปรัชญาของ
ผูบริหาร ดังนั้นจะขอเสนอแนวทางสําหรับผูบริหารและผูที่มีความสนใจ ดังนี้ 
  1. การเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานในองคการ ควรดําเนินการดวยความรอบคอบเพื่อให
ไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานดวยหลักที่วาจัดบุคลากรใหตรงกับงาน  
  2. การชวยพนักงานใหรูจักการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานและลักษณะงานใน
ระยะแรกของการเขาทํางาน จะเปนการสรางความประทับใจใหกับพนักงานใหม เกิดความรูสึกที่ดี 
เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
  3.  การสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานจะเปนแรงผลักดันใหพนักงานทุมเทกําลังกาย
กําลังใจในการทํางานใหกับองคการ ซ่ึงสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง
การใหสิทธิพิเศษ เปนตน หรือแมแตคําชมเชย การยกยอง และการใหเกียรติ ก็ถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของการสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานสิ่งเหลานี้จะมีผลตอการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
องคการ 
  4. การเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการ ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจตามระดับที่
เหมาะสม เพื่อใหพนักงานไดเกิดความรูสึกวาตนเองมีสวนเปนเจาของกิจการดวย จะชวยสราง
ความมั่นใจ มีความคิดริเร่ิม รักและภักดีตอองคการ เกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนางานใหกาวหนา 
  5. การประนีประนอม จะชวยใหลดขอขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับ 
องคการและองคการกับองคการ ดังนั้น การใชวิธีการเจรจา หรือการปรึกษาหารือจะเปนแนวทาง 
การแกไขปญหาขององคการ 
  6. การจัดระบบงานในองคการใหชัดเจน มีเปาหมายที่แนนอนกําหนดสายการบังคับ
บัญชา แจกแจงลักษณะงานสําหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อใหรูบทบาทหนาที่ใหชัดเจน จะชวยให
เกิดความเขาใจบุคคลและงานที่ปฏิบัติ 
  7. การพัฒนาบุคลากร เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากวิทยาการ 
มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว การแขงขันในระบบการตลาดมีสูง การเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรใน
องคการจึงเปนสิ่งจําเปน ซ่ึงอาจทําไดหลายลักษณะ เชน การฝกอบรม การศึกษานอกสถานที่ และ
การศึกษาตอ เปนตน 
  8. การสรางความยุติธรรมในองคการ จะชวยใหองคการอยูรอด มีความมั่นคงและ
กาวหนา การที่จะสรางความยุติธรรม ตองอาศัยปจจัยหลายประการ เชนจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ
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พนักงานทุกคน ตั้งแตประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน และลักษณะเฉพาะของแตละคน เพื่อชวย
ใหสามารถตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของแตละคน เปนตนวา การเลื่อนตําแหนง
การเปลี่ยนงาน เปลี่ยนหนาที่ เปนตน นอกจากนั้นในกรณีที่พนักงานกระทําความผิด ก็ตองใหความ
เปนธรรมกับทุกคนเทาเทียมกัน 

 2.4.3 ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   1. งานหาทรัพยากรมนุษย คือ หนาที่ของการจัดหาบุคลากร (Procurement) ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามที่องคกรตองการอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจขององคกรให
สําเร็จลุลวงลงไปตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว ทั้งในปจจุบันและอนาคต ในการจัดหาพนักงานใหได
ตามที่ตองกร จะตองอาศัยการออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะหงาน (Job Analysis) การ
วางแผนกําลังคน (Manpower Plan) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) 
   2. งานใชทรัพยากรมนุษย คือหนาที่ของการใชบุคลากร (Directing) เพื่อใหพนักงานที่มี
อยูไดมีโอกาสใชความสามารถของตนเอยางเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจหนาที่เพื่อใหไดประโยชน
สูงสุดตอตนเอง หมูคณะและขององคกร ตลอดจนควบคุมดูแลใหบุคคลไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหทุกคนเต็มใจที่จะทุมเททั้งรางกายและจิตใจ เพื่อ
ความสําเร็จขององคกร การใชคนใหทํางานตามที่ตองการ โดยอาศัยกระบวนการตางๆ ไดแก การ
บรรจุแตงตั้ง (Placement) การปฐมนิเทศ (Orientation) และการทดลองงาน (Probation) การสราง
แรงจูงใจ (Motivation) การสรางทีมงาน (Teamwork Building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) การฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
   3. งานดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย คือ หนาที่การทํานุบํารุงรักษาพนักงานที่มีอยูใหมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคภัยทั้งหลายมาเบียดเบียนใหตองเจ็บปวย
แนะนําใหรูจักปองกันและหลีกเลี่ยงใหรอดพนจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวง ตลอดจนยาเสพติดใหโทษ
อุบัติภัย อบายมุขและภัยที่จะบั่นทอนชีวิตของพนักงาน เพื่อใหมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข
สามารถทํางานอยูไดจนครบเกษียณอายุงาน ซ่ึงจะตองอาศัยกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการ
บํารุงรักษาพนักงาน ไดแก การพิจารณาความดีความชอบ (Promotion) การจายคาจางคาตอบแทน
และสวัสดิการ (Compensation) การสงเสริมสุขภาพและอนามัย (Health Care Program) การ
บํารุงรักษาสุขภาพอนามัยและการปองกันอุบัติภัย (Health care and Safety) การควบคุมดานวินัย
และการลงโทษ (Disciplinary and Punishment) กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ  
 ภารกิจหลักทั้ง 3 ประการของการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรนี้ถือวาเปนหัวใจสําคัญของ
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองมีความเขาใจในสาระสําคัญของงานอยางแทจริง เพื่อใหงายตอ
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การจดจําและนําเอาไปปฏิบัติไดอยางถูกตองก็คือ “หาใหได ใชใหเปน และเก็บรักษาชาๆ ไว
นานๆ” นับวาเปนคํากลาวส้ันๆ แตไดความหมายและเขาใจไดชัดเจนที่สุด 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการฝกอบรม 
 การฝกอบรม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการทํางานตางๆ การ
ฝกอบรมนั้นถูกนําไปใชในการพัฒนาองคกรหลายลักษณะ 
 การฝกอบรม หมายถึง กรรมวิธีในอันที่จะเพิ่มพูนประสมรรถภาพในการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานทั้งในดานความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู ความชํานาญและทาทีตางๆ  
 ศิวาพร มัณฑกานนท และคณะ (ประจวบ ประเสริฐสังข, 2540:15) ไดกลาววา การ
ฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะเพื่อการทํางาน ความรูและพฤติกรรมของ 
ผูเขารับการฝกอบรมใหเนนไปในทางที่ผูจัดฝกอบรมตองการโดย เฉพาะในดานใดดานหนึ่ง การ
ฝกอบรมนั้นจะเนนใหผู เขารับการอบรมสามารถทํางานอยูในความรับผิดชอบของตนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น 
 กลาวโดยสรุป การฝกอบรม คือ โปรแกรมการศึกษาที่ประกอบดวยกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีประสบการณทางการศึกษาอันจะเปนทางที่จะชวยให
สามารถปรับตัวกับงานใหมได การฝกอบรมจะชวยใหเขาเกิดความรู ทักษะและทัศนะคติ อันเปน
เปาหมายของการฝกอบรมนั้น ตลอดจนชวยใหบุคคลนั้นมีความสามารถเพิ่มพูนขึ้น และการ 
จัดฝกอบรมนั้นอาจเกิดขึ้นภายใตสภาวะความจําเปนที่มีรูปแบบตางๆกัน และใชเวลามากนอย
แตกตางกันไป 
 
2.6 แนวความคดิเก่ียวกับสมรรถนะ 
 ความหมายเกีย่วกับสมรรถนะ 
 สมรรถนะ หรือ สมรรถภาพ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา  Ability หรือ Competency ไดมี
ผูใหความหมายของคําวา “สมรรถนะ”  ไวตางๆ ดังนี้ (ตองใจ สุทัศน ณ อยุธยา , 2545 : 27) 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2531) ใหความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง ความสามารถ ซ่ึงมี
ความหมายวา มีคุณสมบัติเหมาะแกการจัดทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งได 
 McAshan (1979) ใหความหมายของ  “สมรรถนะ” วาหมายถึง ความรู ทักษะ และ
ความสามารถหรือสมรรถภาพที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพึงมี และสามารถแสดงออกมาใหเห็นในรูป
พฤติกรรมทางความรู เจตคติ และการกระทําที่ดี 
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 Good (1973) ไดใหความหมาย สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ (Skill) มโนทัศน (Concept) 
และเจตคติ (Attitude) ที่ตองมีในการทํางานทุกประเภท และสามารถนําวิธีการและความรูพื้นฐาน
ไปประยุกตใชกับสถานการณที่ปฏิบัติจริง 
 ดังนั้น สมรรถนะของอาชีพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงความสามารถของ 
ผูประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวกับ ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ สอดคลองกับความตองการของ
สังคมและวิชาชีพ 
 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบคุคล 
 การพัฒนาบุคคล หมายถึง การดําเนินการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ 
มีทักษะในการทํางานดีขึ้น ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคคลเปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและ
เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย เจตคติ และวิธีการ
ในการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพของงาน  
 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้ยังไมมีผูใดไดทําการศึกษาวิจัยมากอน ผูวิจัยจึงไดนําเอางานวิจัย
ที่ใกลเคียงมาเปนแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ บวกกับการนําเอาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใช
ควบคูกันไป เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินการวิจัยตอไป 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทศึกษาเฉพาะกรณี โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการวิจัย และการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอแนะผลการศึกษาและแสดง
ความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้ 
 1. แบบของการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุมเปาหมาย 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 แบบของการวิจัย 
 การศึกษาความรูความเขาใจตอการใชงานเครื่องเช่ือมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม  ส.ป.ป.ลาว เปนการศึกษาครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนําแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาความเขาใจ 
มาทําการศึกษาความรูความเขาใจของบุคลากรในการใชงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสง  สําหรับในการศึกษานี้ เปนการศึกษาความรูความเขาใจ โดยทําการศึกษา
ดวยคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และทําการวิเคราะหความแตกตางของ
ความรูความเขาใจ ตามปจจัยคุณลักษณะของบุคลากรและรับขอเสนอแนะปญหาที่เกิดขึ้น ส่ิงที่
ตองการโดยการใชคําถามแบบเลือกตอบ โดยกําหนดแนวทางในการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research)   เปนการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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3.2 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

 3.2.1 ประชากร 
  ในการศึกษาครั้งนี้ไดแกบุคลากรของรัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม และกลุม 
เปาหมายในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชงาน
เครื่องมือเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ของ รัฐวิสาหกิจผสมลาว
โทรคมนาคม เฉพาะแผนกสายสงและติดตั้ง เฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน แขวงบลิคําไซ 
แขวงคํามวน แขวงสะหวันนะเขต แขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตะปอ แขวง
เวียงจันทน แขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง  แขวงอุดมไซ แขวงไซยะบุรี แขวงบอแกว และ
แขวงหลวงน้ําทา ซ่ึงรวมแลวท้ังส้ิน  50 คน 
 3.2.2 กลุมตัวอยาง จากประชากรที่เปนบุคลากรที่สามารถใชงานเครื่องมือเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง แผนกสายสงและติดตั้ง ของรัฐวิสาหกิจผสมลาว
โทรคมนาคมทั่วประเทศ ทั้งหมดจํานวน 50 คน โดยใชสูตรของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan 
กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของตัวอยางที่ยอมรับได  0.05 หรือรอยละ 5 ตามสูตร  
 

  n  =     N 
    1 + Ne2 
 

โดย  n = ขนาดของตัวอยาง 
       N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
     e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
ดังนั้น 
  N =              50                                     

1+ 50 (0.05)2                  
  =             50 

1+ 0.125 
  =       44.4444 

       
 ขนาดของตัวอยาง 44 คน 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 3.3.1  การรวบรวมขอมูล  
  เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งเนื้อความจากบทสัมภาษณโดยใช
เครื่องบันทึกเสียง ในสวนของแบบสอบถามจะประกอบดวยคําถามปลายปด (Close Ended 
Questions) และคําถามปลายเปด (Open Ended Questions) ซ่ึงประกอบดวย 3 สวนคือ 
 1) ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 2) ความรูความเขาใจของผูใชงาน 
 3) ปญหาในการใชงานและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3.3.2  ขั้นตอนการดําเนินการวิธีวิจัยในการสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมืออุปกรณเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุ
เสียของสายใยแกวนําแสงเพื่อนํามากําหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามให
ครบถวน 
  2.  ปรับปรุงประเด็นขอคําถามที่ไดจากการทบทวนในขอ 1.  กับผลที่ไดจากการทบทวน
แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ  ตลอดจนผลงานการวิจัยที่มีมาแลว  จากนั้นกําหนดขอคําถามในแบบ 
สอบถาม  
  3.  สรางแบบสอบถาม ใชมาตราสวนประมาณคาของไลเคิรท (Likert Scale) รวมท้ังได
จัดทําขึ้นเองโดยสรางจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืนๆ แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน 
ดังนี้  
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
หนาที่ ประสบการณฝกอบรม และ แหลงความรู 
   ตอนที่ 2  ความรูความเขาใจจากการใชเครื่องมืออุปกรณเช่ือมตอและตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสง เปนการสอบถามถึงระดับความรูความเขาใจในการใชงานวาอยูในระดับใด 
เปนมาตรวัดประมาณคา 5  ระดับ  ดังนี้  
  5  หมายถึง   มีความเขาใจมากที่สุด คือ สามารถเขาใจไดโดยละเอียด 
  4  หมายถึง   มีความเขาใจมาก คือ เขาใจพอสมควร แตไมรูแบบละเอียด  
  3  หมายถึง มีความเขาใจปานกลาง คือ เขาใจหรือรูเพียงบางสวน ตองศึกษาเพิ่ม 
  2  หมายถึง มีความเขาใจนอย คือ ไมคอยเขาใจ  
  1   หมายถึง มีความเขาใจนอยที่สุด คือ ไมเขาใจเลย 
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 เกณฑในการใหคะแนนความรูความเขาใจในการใชงานเครื่องมืออุปกรณเช่ือมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 
 ผูวิจัยไดกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยของความรูความเขาใจเครื่องมืออุปกรณเช่ือมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ  คือ 
 4.21-5.00  หมายถึง มีความเขาใจในระดับมากทีสุ่ด 
 3.41-4.20  หมายถึง  มีความเขาใจในระดับมาก     
 2.61-3.40 หมายถึง  มีความเขาใจในระดับ ปานกลาง 
 1.81-2.60  หมายถึง  มีความเขาใจในระดับนอย 
 1.00-1.80 หมายถึง   มีความเขาใจในระดับนอยทีสุ่ด/ไมมีเลย 
 

 ตอนที่ 3  ปญหาในการใชงานเครื่องมืออุปกรณเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4.1 การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามผูวิจัยไดนํา 
แบบสอบถามที่ใชวัดตัวแปรตางๆ ไปปรึกษาอาจารยเพื่อพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถาม และนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
แบบ สอบถาม เพื่อจะไดคําถามที่สามารถสื่อความหมายไดตรงกันระหวางผูวิจัยและผูตอบ
แบบสอบถาม 
   3.4.2 การทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
จํานวน 10 ชุด ไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม  ในสวนที่ 2 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)   ตามวิธีของ  
ครอนบัค (Cronbach method) ดังสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538 : 12 
 

  α       =       
⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−
−

∑
=

2
1

2

1
1 t

n

i
i

s

s

n
n   

 

 

DPU



 28

     α      =    คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
                 n       =    จํานวนขอของมาตรวัด 
                 si

2

  =     ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                 st
2

    =    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 
3.5 การรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ดําเนินการตามขั้นตอนไดดังนี้ 
 3.5.1 ขอหนังสือจากทางมหาวิทยาลัย  เพื่อขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐวิสาหกิจผสม
ลาวโทรคมนาคม ส.ป.ป.ลาว  ในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 3.5.2 นําแบบสอบถามแจกใหกับกลุมเปาหมาย พรอมชี้แจง และทําการสอบถามตามแบบ 
สอบถาม  รวมทั้งทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในเชิงบริหารวางแผนและนโยบาย 
 3.5.3 เมื่อครบกําหนดแลวผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถาม มาบันทึกในแบบลงรหัส และนําไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ   
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล     
   ผูวิจัยไดนําขอมูลแตละสวนของแบบสอบถาม มาวิเคราะหและแปลผลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยใชสถิติในการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
 3.6.1 สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ และคารอยละ (Percentage) ขอมูล
ดานคุณลักษณะประชากร   
 3.6.2 วิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของความรู
ความเขาใจจากการใชงานเครื่องมืออุปกรณเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 
 3.6.3 การทดสอบความรูความเขาใจจากการใชงานเครื่องมืออุปกรณ เช่ือมตอและตรวจวัดหา
เหตุเสียของสายใยแกวนําแสง  จําแนกตามคุณลักษณะประชากร  ดวยการทดสอบคาสถิติ T-test 
สําหรับ และทดสอบดวยวิธี One way ANOVA    
 3.6.4 นําผลการวิจัยมาวิเคราะห เปรียบเทียบกับทางทฤษฏีเชิงพรรณนา โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางผลที่ไดจากการวิจัย กับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน พรอมกับแนะแนวทาง
ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของกลุมเปาหมาย   
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผลการศึกษาความรูความเขาใจตอการใชงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ                
สายใยแกวนําแสง กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม ส.ป.ป.ลาว จากการเก็บแบบ 
สอบ ถามจํานวน 44 ชุด ไดผลวิเคราะหและนําเสนอขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 สวนที่  1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่  2  ความรูความเขาใจตอการใชงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ                   
สายใยแกวนําแสง 
   สวนที่ 3   การทดสอบสมมติฐาน 
    สวนที่ 4   ปญหาในการใชงานเครื่องมืออุปกรณเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง  

สวนที่  1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ 
   ต่ํากวา 30  ป    

 
7 

 
15.9 

   30 – 35  ป 19 43.2 
   36 – 40   ป 11 25.0 
   40 ปขึ้นไป 7 15.9 
ระดับการศึกษา 
   ต่ํากวามัธยมตอนปลาย (ม.6) 

 
1 

 
2.3 

   มัธยมตอนปลาย (ม.6) 6 13.6 
   ช้ันตน – ช้ันสูง 35 79.5 
   ปริญญาตรี          1 2.3 
   สูงกวาปริญญาตรี 1 2.3 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา   
    โทรศัพท 36 81.8 
    อิเล็กทรอนิกส 1 2.3 
    อ่ืน ๆ 7 15.9 
ตําแหนงงานในปจจุบัน   
    หัวหนางาน (Chief) 13 29.5 
    วิชาการ (Engineer) 9 20.5 
    ชางเทคนิค (Technical) 15 34.1 
    อ่ืน ๆ 7 15.9 
สถานที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบ 
    เขตนครหลวงเวียงจันทน 

 
6 

 
13.6 

    ตางแขวง 38 86.4 
ประสบการณงาน 
    นอยกวา 1 ป 

 
5 

 
11.4 

    1 – 2 ป 9 20.5 
    2 – 3 ป 18 40.9 
    4 – 5 ป 11 25.0 
    5 ปขึ้นไป 1 2.2 
การผานการฝกอบรมดานวิศวกรรม 
สายใยแกวนําแสง 
    เคย 

 
 

39 

 
 

88.6 
    ไมเคย 5 11.4 
การไดรับความรูดานวิศวกรรมสายใยแกว
นําแสง 
    เคยไดรับ 

 
 

42 

 
 

95.5 
    ไมเคยไดรับ 2 4.5 
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 จากตารางที่  4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 30 - 35 ป มากที่สุด รอยละ 43.2 
รองลงมาคือ อายุ 36 - 40 ป รอยละ 25.0 มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นตน - ช้ันสูงมากที่สุด 
รอยละ 79.5 รองลงมือ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) รอยละ 13.6 จบการศึกษาจากสาขาวิชา
โทรศัพทมากที่สุด รอยละ 81.8 รองลงมาคือ สาขาวิทยุ สาขาไฟฟา และสาขาอื่นๆ รอยละ 15.9  
ตําแหนงงานในปจจุบันเปนชางเทคนิค (Technical) มากที่สุด รอยละ 34.1 รองลงมาคือ หัวหนางาน 
(Chief) รอยละ 29.5 และวิชาการ (Engineer) รอยละ 20.5  ปฏิบัติงานเขตรับผิดชอบตางแขวงมาก
ที่สุด รอยละ 86.4 รองลงมาคือ เขตนครหลวงเวียงจันทน รอยละ 13.6 มีประสบการณการงานใช
เครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยนําแสง 2 – 3 ป มากที่สุด รอยละ 40.9 รองลงมา
คือ 4 – 5 ป รอยละ 25.0 และ 1 – 2 ป รอยละ 20.5 สวนใหญเคยผานการฝกอบรมทางดานวิศวกรรม
สายใยแกวนําแสง คิดเปนรอยละ 88.6 และสวนใหญเคยไดรับความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกว
นําแสง คิดเปนรอยละ 95.5  
 
ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของแหลงความรูที่ไดรับทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนําแสง 
 

แหลงความรู จํานวน รอยละ อันดับ 

โทรทัศน 7 15.9 4 
เว็บไซตจากอินเตอรเน็ต 4 9.1 5 
หนังสือวิชาการ / Text Book 16 36.4 3 
เพื่อนรวมงาน 27 61.4 2 
การฝกอบรมจากหนวยงานภายในองคกร 33 75.0 1 
คําแนะนําจากบุคคลอื่น 16 36.4 3 

 
 จากตารางที่  4.2   พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนํา
แสงไดจากการฝกอบรมจากหนวยงานภายในองคกร เปนอันดับ 1 รอยละ 75.0 รองลงมา คือ จาก
เพื่อนรวมงาน เปนอันดับ 2 รอยละ 61.4 จากหนังสือวิชาการ / Text Book และจากคําแนะนําจาก
บุคคลอื่น เปนอันดับ 3 รอยละ 36.4  
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สวนที่  2 ขอมูลความรูความเขาใจการใชเคร่ืองเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกว 
นําแสง 

 
คะแนนที่ใชแปลผลระดับ 

คาเฉล่ีย ระดับของความรูความเขาใจ 
4.21 – 5.00  มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอย 
1.00 – 1.80 นอยที่สุด / ไมมีเลย 

 
ตารางที่ 4.3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ

ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงโดยรวม และรายดาน 
 

ความรูความเขาใจในการใชงาน 
คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความเขาใจ 
1.  พื้นฐานดานวิชาการ 2.75 .545 ปานกลาง 
2.  การใชเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง 2.97 .659 ปานกลาง 
3.  การใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 2.98 .634 ปานกลาง 
4.  คาพารามิเตอร 2.56 .699 นอย 

รวม 2.32 .469 นอย 
 

 จากตารางที่ 4.3  พบวา ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสงโดยภาพรวม อยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.32 โดยพบวา การใชเครื่องตรวจวัด
หาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงมากที่สุด คาเฉลี่ย 2.98 รองลงมาคือ การใชเครื่องเชื่อมตอสายใย
แกวนําแสง คาเฉลี่ย 2.97 และพื้นฐานดานวิชาการ คาเฉลี่ย 2.75 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดานพื้นฐานดานวิชาการ 

 

ความรูความเขาใจในการใชงาน 
ดานพืน้ฐานดานวิชาการ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความเขาใจ 

1.  ความรูความเขาใจทฤษฎีทางดานสายใยแกวนําแสง 3.02 .698 ปานกลาง 
2.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสายสง  
 (Transmission Line)  

2.59 .725 นอย 

3.  ยึดหลักทฤษฎีในการใชเครื่องมือวัดและทดสอบ   2.86 .667 ปานกลาง 
4.  นําความรูดานวิชาการมาใชในการทํางาน 3.15 .833 ปานกลาง 
5.  มีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ 2.11 .689 นอย 

รวม 2.75 .545 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.4  พบวา ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง ดานพื้นฐานดานวิชาการโดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.75 โดยมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการนําความรูดานวิชาการมาใชในการทํางาน มากที่สุด คาเฉล่ีย 3.15 
รองลงมาคือ มีความรูความเขาใจทฤษฎีทางดานสายใยแกวนําแสง คาเฉลี่ย 3.02 และยึดหลักทฤษฎี
ในการใชเครื่องมือวัดและทดสอบ คาเฉลี่ย 2.86 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดานการใชเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง 

 

ความรูความเขาใจในการใชงานดานการ 
ใชเคร่ืองเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความเขาใจ 
1.  ปฏิบัติโดยถูกตองตามขั้นตอนวิธีการทํางาน 3.52 .762 มากที่สุด 
2.  ศึกษาคูมือการใชงานกอนการใชงาน 3.22 .803 ปานกลาง 
3.  ตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของเครื่องทุกครั้ง 
 กอนและหลังการใชงาน 

3.54 .874 มาก 

4.  เขาใจหลักการทํางานและวิธีการตั้งคาของเครื่อง 2.79 .851 ปานกลาง 
5.  ยึดคาสูญเสียที่แสดงจากเครื่องเปนหลัก 3.40 .844 ปานกลาง 
6.  ลางประจุแบตเตอรี่กอนทําการประจุแบตเตอรี่ใหม 2.84 1.32 ปานกลาง 
7.  ใชแหลงจายไฟ AC ที่ไดมาตรฐานในการตอ 
 ใชงานรวมกับเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง 

3.45 1.13 มาก 

8.  เล่ือนปรับตําแหนงของใบมีดในเครื่อง 
 ตัดสายใยแกวนําแสงถูกตองตามขั้นตอนทุกครั้ง 

2.84 1.11 ปานกลาง 

9. ซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องตามระยะเวลา 
 ที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ 

2.02 1.28 นอย 

10. สามารถแกปญหาไดหากเครื่องมีปญหา 2.06 .997 นอย 
รวม 2.97 .659 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.5  พบวา ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสง ดานการใชเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสงโดยรวม อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 2.97 โดยมีความรูความเขาใจในเรื่องการตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของเครื่องทุกครั้ง
กอนและหลังการใชงาน มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.54 รองลงมาคือ มีการปฏิบัติโดยถูกตองตามขั้นตอน
วิธีการทํางาน คาเฉล่ีย 3.52  การใชแหลงจายไฟ AC ที่ไดมาตรฐานในการตอใชงานรวมกับเครื่อง
เชื่อมตอสายใยแกวนําแสง คาเฉลี่ย 3.45  และยึดคาสูญเสียที่แสดงจากเครื่องเปนหลัก คาเฉลี่ย 3.40 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง 

 

ความรูความเขาใจในการใชงาน ดานการใชเคร่ือง 
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความเขาใจ 

1.  ปฏิบัติถูกตองตามขั้นตอนวิธีการทํางาน 3.47 .848 มาก 
2.  ศึกษาคูมือการใชงานกอนการใชงาน 3.02 .901 ปานกลาง 
3.   ตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของเครื่องทุกครั้ง 
 กอนและหลังการใชงาน 

3.59 .816 มาก 

4.  เขาใจหลักการทํางานและวิธีการตั้งคาของเครื่อง 2.84 .833 ปานกลาง 
5.  สามารถวิเคราะหผลคาสูญเสีย (Loss) ของระบบ 
 จากการวัดทดสอบได 

3.06 .728 ปานกลาง 

6.  สามารถหาระยะทางจุดเสีย (Fault) ของสายใยแกว 
 นําแสงจากการวัดทดสอบของเครื่องได 

3.31 .828 ปานกลาง 

7.  ใชแหลงจายไฟ AC ที่ไดมาตรฐานในการ 
 ตอใชงานรวมกับเครื่อง 

3.38 1.27 ปานกลาง 

8.  มั่นใจวาขณะทําการวัดทดสอบไมมีสัญญาณแสง 
 ของอีกฝงสงยอนเขามาที่ตัวเครื่อง 

2.95 1.09 ปานกลาง 

9.  ซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องตามระยะเวลาที่กําหนด 
 อยางสม่ําเสมอ 

2.04 1.36 นอย 

10. สามารถแกปญหาไดหากเครื่องมีปญหา 2.15 .963 นอย 
รวม 2.98 .634 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6  พบวา ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสง ดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงโดยรวม อยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.98 โดยมีความรูความเขาใจในเรื่องการตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของ
เครื่องทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.59 รองลงมาคือ การปฏิบัติถูกตองตาม
ขั้นตอนวิธีการทํางาน คาเฉลี่ย 3.47  การใชแหลงจายไฟ AC ที่ไดมาตรฐานในการตอใชงานรวมกับ
เครื่อง คาเฉลี่ย 3.38 และสามารถหาระยะทางจุดเสีย (Fault) ของสายใยแกวนําแสงจากการวัด
ทดสอบของเครื่องได คาเฉลี่ย 3.31 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดานคาพารามิเตอร 

 

ความรูความเขาใจในการใชงาน ดานคาพารามิเตอร คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความเขาใจ 

1.  เขาใจคาสูญเสีย (Loss) ของสายใยแกวนําแสง 2.72 .872 ปานกลาง 
2.  เขาใจคาการลดทอน (Attenuation) ของสายใย 
 แกวนําแสง 

2.13 .795 นอย 

3.  เขาใจคาการสูญเสียสะทอนกลับ (Return Loss) 
 ของสายใยแกวนําแสง 2.54 .819 นอย 

4.  เขาใจคา Dynamic Range ของเครื่อง OTDR 2.47 .875 นอย 
5.  เขาใจคา Event Dead zone ของเครื่อง OTDR 2.81 .814 ปานกลาง 
6.  เขาใจคา IOR ของเครื่อง OTDR 2.93 1.02 ปานกลาง 
7. เขาใจคา Pulse Width ของเครื่อง OTDR 2.45 .926 นอย 
8.  เขาใจชนิด/มาตรฐานของสายใยแกวนําแสง  2.43 .949 นอย 

รวม 2.56 .699 นอย 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบวา ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสง ดานคาพารามิเตอรโดยรวม อยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.56 โดยมีความรู
ความเขาใจในคา IOR ของเครื่อง OTDR มากที่สุด คาเฉลี่ย 2.93 รองลงมาคือ ความเขาใจคา Event 
Dead zone ของเครื่อง OTDR คาเฉลี่ย 2.81 ความเขาใจคาสูญเสีย (Loss) ของสายใยแกวนําแสง 
คาเฉลี่ย 2.72 และความเขาใจคาการสูญเสียสะทอนกลับ (Return Loss) ของสายใยแกวนําแสง 
คาเฉลี่ย 2.54 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่  4.8  การเปรียบเทียบความรูความเขาใจ  การใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกว นําแสง จําแนกตามอายุ 

 

ต่ํากวา 30 30 – 35 ป 36 – 40 ป 40 ปขึ้นไป ความรูความเขาใจ 
ในการใชงาน  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

คา F P 

พื้นฐานดานวิชาการ 2.68 .539 2.82 .666 2.67 .349 2.74 .525 .202 .895 
การใชเครื่องเชื่อมตอ 
สายใยแกวนําแสง 

2.82 .720 2.94 .685 2.90 .483 3.32 .786 .838 .481 

การใชเครื่องตรวจวัดหา 
เหตุเสียของสายใยแกว 
นําแสง 

3.00 .660 3.03 .799 2.86 .429 3.04 .435 .178 .911 

คาพารามิเตอร 2.30 .822 2.67 .801 2.50 .515 2.62 .568 .522 .670 
รวม 2.22 .458 2.35 .600 2.24 .328 2.44 .263 .343 .794 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามอายุ พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มี
ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงไมแตกตาง
กันในทุกดาน 
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ตารางที่  4.9 การเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกว นําแสง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ต่ํากวา      
ม.ปลาย ม.ปลาย ชั้นตน – 

ชั้นสูง ปริญญาตร ี สูงกวา
ปริญญาตร ี

ความรูความ
เขาใจ 

ในการใชงาน  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
คา F P 

พื้นฐานดาน 
วิชาการ 

2.60 .00 2.80 .657 2.73 .552 3.20 .00 2.60 .00 .209 .932 

การใชเครื่อง 
เชื่อมตอ 
สายใยแกว 
นําแสง 

3.10 .00 3.15 .644 2.93 .689 3.40 .00 2.80 .00 .250 .908 

การใชเครื่อง 
ตรวจวัดหาเหตุ 
เสียของสายใย 
แกวนําแสง 

3.10 .00 3.01 .621 2.95 .662 3.40 .00 3.50 .00 .287 .884 

คาพารามิเตอร 2.62 .00 2.64 .902 2.51 .684 3.50 .00 2.75 .00 .502 .734 
รวม 2.42 .00 2.39 .542 2.28 .475 2.78 .00 2.45 .00 .336 .852 

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ 
สายใยแกวนําแสงไมแตกตางกันในทุกดาน 
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ตารางที่  4.10 การเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอ และตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกว นําแสง จําแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา 

 

โทรศัพท อิเล็กทรอนิกส อ่ืน ๆ ความรูความเขาใจ 
ในการใชงาน  S.D.  S.D.  S.D. คา F P 

พื้นฐานดานวิชาการ 2.71 .552 3.80 .00 2.80 .400 2.069 .139 
การใชเครื่องเชื่อมตอ 
สายใยแกวนําแสง 

2.92 .681 3.80 .00 3.10 .519 .999 .377 

การใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุ 
เสียของสายใยแกวนําแสง 

2.87 .630 4.00 .00 3.40 .360 3.699 .033* 

คาพารามิเตอร 2.48 .735 3.37 .00 2.87 .288 1.659 .203 
รวม 2.25 .477 3.06 .00 2.56 .247 2.750 .076 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.10  พบวา ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเช่ือมตอ
และตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา พบวากลุม
ตัวอยางที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่แตกตางกันมีความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงไมแตกตางกัน 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่ตางกัน มี
ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 
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ตารางที่  4.11  การเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกว นําแสง จําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน 

 

หัวหนา
งาน 

วิชาการ ชางเทคนคิ อ่ืน ๆ ความรูความเขาใจ 
ในการใชงาน 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
คา F P 

พื้นฐานดานวิชาการ 2.84 .417 2.73 .624 2.64 .551 2.82 .706 .372 .774 
การใชเครื่องเชื่อมตอ
สายใยแกวนําแสง 

3.13 .509 2.78 .656 2.80 .668 3.28 .827 1.413 .253 

การใชเครื่องตรวจวัด
หาเหตุเสียของสายใย
แกวนําแสง 

3.31 .481 2.56 .680 2.91 .640 3.07 .576 2.931 .045* 

คาพารามิเตอร 2.80 .632 2.19 .718 2.50 .776 2.73 .481 1.607 .203 
รวม 2.52 .375 2.05 .476 2.23 .526 2.46 .327 2.407 .081 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบวา ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน พบวากลุมตัวอยาง 
ที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสงไมแตกตางกัน 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงานที่ตางกัน มีความรูความ
เขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 
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ตารางที่  4.12  การเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบ 

 

เขตนครหลวง
เวียงจันทน 

ตางแขวง 
ความรูความเขาใจในการใชงาน 

 S.D.  S.D. 
คา F P 

พื้นฐานดานวิชาการ 3.70 .489 2.71 .549 1.214 .232 
การใชเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง 3.03 .454 2.96 .690 .230 .819 
การใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสีย 
ของสายใยแกวนําแสง 

2.95 .512 2.99 .657 .149 .882 

คาพารามิเตอร 2.68 .504 2.54 .728 .456 .651 
รวม 2.35 .393 2.31 .484 .181 .857 

 

จากตารางที่ 4.12 พบวา ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบ พบวา
กลุมตัวอยางที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบแตกตางกัน มีความรูความเขาใจการใชเครื่อง
เชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงไมแตกตางกันในทุกดาน 
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ตารางที่  4.13  การเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกว นําแสง จําแนกตามประสบการณการงานใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัด
หาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 

 
นอยกวา  

1 ป 1 – 2 ป 2 – 3 ป 4 – 5 ป 5 ปขึ้นไป ความรูความ
เขาใจ 

ในการใชงาน  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
คา F P 

พ้ืนฐานดาน 
วิชาการ 

2.24 .409 2.86 .600 2.80 .586 2.78 .433 3.00 .00 1.334 .275 

การใชเครื่อง 
เช่ือมตอสายใย
แกวนําแสง 

2.28 .746 3.01 .566 3.03 .683 3.10 .529 3.70 .00 1.999 .114 

การใช 
เครื่องตรวจวัด 
หาเหตุเสียของ 
สายใยแกว 
นําแสง 

2.16 .879 3.27 .501 2.97 .522 3.08 .528 3.70 .00 3.726 .012* 

คาพารามิเตอร 1.75 .655 2.70 .701 2.56 .602 2.71 .656 3.62 .00 2.949 .032* 
รวม 1.66 .609 2.45 .439 2.33 .323 2.42 .418 3.03 .00 4.351 .005* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบวา ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามประสบการณการงานใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง พบวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณการงานใชเครื่อง
เชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงแตกตางกัน มีความรูความเขาใจการใชเครื่อง
เชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณการงานใชเครื่องเชื่อมตอ
และตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงตางกัน มีความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในดาน
การใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง และคาพารามิเตอร 
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43

ตารางที่  4.14 การเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง จําแนกตามการผานการฝกอบรมทางดานวิศวกรรมสายใยแกว 
นําแสง 

 

เคยอบรม ไมเคยอบรม ความรูความเขาใจในการใชงาน 
 S.D.  S.D. คา F P 

พื้นฐานดานวิชาการ 2.76 .532 2.64 .698 .474 .638 
การใชเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง 2.98 .562 2.86 1.285 .410 .684 
การใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสีย 
ของสายใยแกวนําแสง 

3.04 .570 2.52 .967 1.789 .081 

คาพารามิเตอร 2.60 .698 2.25 .695 1.073 .289 
รวม 2.35 .434 2.06 .693 1.329 .191 

 

 จากตารางที่ 4.14 พบวา ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามการผานการฝกอบรมทางดานวิศวกรรม
สายใยแกวนําแสง พบวากลุมตัวอยางทั้งที่มีการผานและไมผานการฝกอบรมทางดานวิศวกรรม
สายใยแกวนําแสง มีความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกว
นําแสงไมแตกตางกันในทุกดาน 
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ตารางที่  4.15  การเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกว นําแสง จําแนกตามการไดรับความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนําแสง 

 

เคยไดรับ ไมเคยไดรับ ความรูความเขาใจในการใชงาน 
 S.D.  S.D. คา F P 

พื้นฐานดานวิชาการ 3.10 .707 2.73 .083 .927 .359 
การใชเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง 3.85 1.484 2.93 .603 .870 .543 
การใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสีย 
ของสายใยแกวนําแสง 

2.95 .777 2.98 .638 .082 .935 

คาพารามิเตอร 2.43 .441 2.57 .712 .262 .795 
รวม 2.51 .085 2.31 .478 .594 .556 

 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามการไดรับความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกว
นําแสง พบวา  กลุมตัวอยางทั้งที่มีการผานและไมผานการไดรับความรูทางดานวิศวกรรมสายใย
แกวนําแสง มีความรู  ความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกว 
นําแสงไมแตกตางกันในทุกดาน 
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สวนที่ 4  ปญหาในการใชงานเครื่องมืออุปกรณเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกว 
 นําแสง  

 

ตารางที่  4.16 ปญหาในการใชงานเครื่องมืออุปกรณเชื่อมตอ  และตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใย
แกวนําแสง  

 
เลขท่ี

แบบสอบถาม 
3.1 3.2 

01 การใชเครื่องตอมักมีการเชื่อมตอยาก  
Brightness error  

อยากใหเครื่องเชื่อมตอใชงาน 
สม่ําเสมอ ไมวาจะใชงานมากหรือนอย 

02 เครื่อง Sumittomo เปนเครื่องที่ทํางานได
ชา แตผลออกมาดี 
การอบจะนานกวาการเชื่อมตอ  การ 
ทํางานนานเกินไปเครื่องจะฟองและจะ 
ไมเชื่อมตอให และบางครั้งเครื่องก็ดับ 
ไปเลย 

- 

03 เครื่องตัดตอเวลาตอมีคาloss สูง และตอง
ตอหลายครั้งจงึได 
OTDR เวลาวดัไมคอยชัดเจนหรือ
คลาดเคลื่อนไป 

อยากรูวาตดัตอสายใยแกวถาสายไม
สะอาดหรือตดัไมตรงจึงไมเชื่อมตอ
หรือตอแลวคา loss สูง 
เวลาอากาศรอนหรืออากาศเย็นเครื่องจะ
ผิดปกต ิ
เวลาตออยูในหองแอรหรือหองการ
ตางๆ ทําไมเครื่องจึงตอไดด ี

04 เครื่องตัดตอ เมื่อใชงานไประยะหนึ่ง คา 
loss จะสูงขึ้นและการตัดตอจะไม
สมบูรณ 
OTDR ยังไมมอีะไรผิดปกต ิ

อยากรูละเอยีดเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 
การตั้งคาของเครื่องตัดตอ 
อยากตั้งคาการวัด OTDR และผลที่
ออกมาใหใกลเคียงที่สุด 

05 เครื่องเชื่อมตอฟอง error Brightness error 
SUMITTOMO 
เวลาเปดเครื่อง Optical Unit NO GOOD 

ใหทําการคายประจุแบตเตอรรี่ 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) 
 

เลขท่ี
แบบสอบถาม 

3.1 3.2 

06 - เกี่ยวกับเครื่องเช่ือมตอ บางครั้งที่
หนาจอฟอง Brightness error 
OTDR ฟอง error No Position 

07 - ขอใหมีการบํารุงรักษาเครื่องตัดตอ
ทุกๆ 6 เดือนตอคร้ัง 
ขอใหมีการฝกอบรมทุกๆป 

08 - - 
09 - - 
10 ปญหาในการใชเครื่องเชื่อมตอ มักมีคา

loss สูง ซ่ึงไดทําตามขั้นตอนที่อบรม
มาแลว และOTDR เมื่อวัดทางไกล ถามี 
loss รวมทั้งระบบสูง จะไมแสดงใหเห็น
ผลของการวัด 

 

11 เครื่องเชื่อมตอ Sumittomo คา loss จะสูง
กวา Fujikura  
บางครั้งในการตัดตอ การอนามัยดี ตดัดี 
แตคา loss สูง 
OTDR วัดเกิน 100 km คาจะไมชัดเจน 

เครื่องเชื่อมตออยากใหเปลี่ยนเปน
ภาษาไทย เพราะจะเขาใจงายกวา
ภาษาอังกฤษ 
OTDR อยากใหวัดไดไกลเกนิ 100 km 
ขึ้นไป (Long Haul) 
ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้ 

12 OTDR ผลของการวัดผลที่ออกมาไมตรง
กับจุดที่ขาด 

ใหฝกอบรมเพิม่เกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาเครื่องตัดตอและ OTDR 
ใหมากขึน้ 

13 - ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้ 
14 เครื่องตอเวลาเชื่อมสายมักขาด ลักษณะ

เผาไหมไมสมบูรณ 
ตัวตัดมีปญหา ใบมีดไมเล่ือนถอยกลับ 

- 

15 ไมเขาใจทั้งสองอยาง - 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) 
 

เลขท่ี
แบบสอบถาม 

3.1 3.2 

16 เครื่องตัดตอยงัเปนเครื่องใหมยังไมมี
ความชํานาญในการใช 

เอกสารคูมือทั้งสองอยากใหเปน
ภาษาไทยหรือภาษาลาว 
ใหฝกอบรมเพิม่ปละครั้ง 

17 เครื่องตอ มักแสดงคาสูง กรณีอนามัย
สะอาดดีแลว และยังมีคาสูงเหมือนเดิม 

OTDR การตั้งคาพารามิเตอรถูกตอง
แลวผลที่ออกมาไมตรงกับจดุที่ขาด 

18 เมื่อเครื่องมีปญหาไมสามารถแกไขไดทั้ง
เครื่องตอและ OTDR 

OTDR ผลที่ออกมาไมตรงกบัจุดที่ขาด 

19 เครื่องตอ มักแสดงคาสูง กรณีอนามัย
สะอาดดีแลว และยังมีคาสูงเหมือนเดิม 

OTDR มักแสดงคาไมสม่ําเสมอ 
เมื่อวัดหาจุดเสียของสายคอรเดียวคาที่
ไดแตกตางกัน 

20 ปญหาเกี่ยวกับเครื่องตัดตอ เห็นวาเวลาทํา
การตัดตอหลังจากอนามยัดีแลวบางครั้ง
ยังมักอานคาไดสูง 
OTDR เสนเดยีววัดสองครั้งคาที่ได
แตกตางกนั 

 

21 คาlossสูง แตหนาตัดสมบูรณและทําความ
สะอาดดีแลว 
ฟองมอเตอรเกิน ทั้งที่วางสายดีแลว 

ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้ ปละ
สองครั้ง 

22 คาloss ต่ํา แตฟองวามีส่ิงสกปรกกับ
ฟองอากาศ 
บางครั้งคา loss ต่ํา แตมองดวยสายตาเห็น
มีส่ิงแปลกปลอม 
ใชแบตเตอรี่สามารถตอได แตอบไมได 

อยากใหช้ีแนะปญหาที่เคยพบ 

23 เวลาทําความสะอาดแลว มองแลวดี แตคา
lossออกมาสูง 
OTDR แตละจุดของcloser vออกมาดีแลว  

อยากฝกซอมวธีิแกไขเวลาเครื่องมี
ปญหาแตละอยาง 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) 
 

เลขท่ี
แบบสอบถาม 

3.1 3.2 

 แตทําไมบางครั้งมีคา loss สูงเมื่อวัดรวม
และมี event หลายจุด 

- 

24 คา  loss สูง อยากใหมีการฝกอบรมเพิ่มเพื่อใหการ
ทํางานดีขึ้นกวาเกา 

25 - อยากใหอบรมพรอมการทดลองจริง 
26 - ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้ ปละ

สองครั้ง 
27 - - 
28 เขาใจเกีย่วกับเครื่องตัดตอเล็กนอย ใหอธิบายซํ้าอีกรอบ 
29 เครื่องตัดตอเวลาใชงานได 2-4 core 

แบตเตอรี่ลดลงครึ่งหนึ่ง 
 

30 กอนการตอหนาตัดสมบูรณ แตเครื่องไม
ตอให 
เครื่องตัด ตัดไมตรง และไมรูวิธีปรับ
ใบมีดใหถูกตองตามบทเรียน 

อยากไดเครื่องปอกและเครื่องตัดใหม 

31 เครื่องตัดตอ Arc test ทั้งสามครั้งไมได ถา
ปดเครื่อง 5 นาที Arc Test ได 
OTDR หากปรับคา IOR ไมถูกตองวัดได
ไมตรง 

อธิบายเกี่ยวกบัเครื่องตัด เกีย่วกับ 
การปรับ 
อยากได striper 

32 Battery หมดเร็ว ใชงานนานแลว เครื่อง
ตัดตอ ตอไมด ี

OTDR สวิทชปดปด ไมคอยดี 

33 สายดานซายและขวาไมเทากัน เครื่องไม
ตอให เวลาตัด สายมักแตก หรือตัดแลว
ไมขาด 

ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้  
ปละครั้ง 
อยากเอาเครื่อง FJK เพราะใชงายกวา 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) 
 

เลขท่ี
แบบสอบถาม 

3.1 
 

3.2 

34 ในเวลาฟาลงฝนตก การตัดตอยุงยากมาก 
ในเวลาทํางานในถิ่นชนบท ทําการตัดตอได
ยากเพราะมีฝุนละอองมาก 
สายดานซายและขวาไมเทากัน เครื่องไมตอ
ให เวลาตัด สายมักแตก หรือตัดแลวไมขาด 
OTDR เวลาวดั ระยะทางวดัไดไมถึงแตสาย
ใชงานได 
บางครั้งมักเจอสายใชไดแลว แตสักระยะ 
ก็กลับมาใชไมไดอีก 
OTDR เวลาวดัแลวไมตรง 

ใหฝกอบรมเพิ่มใหมากครั้ง 
ขึ้น 3 วัน 
อยากไดเครื่องตัดตอใหม เครื่องเกา
เกาแลว 
 

35 สายดานซายและขวาไมเทากัน เครื่องไมตอ
ให เวลาตัด สายมักแตก หรือตัดแลวไมขาด 
มองดวยสายตา แตคา loss ออกมาสูง  
มองหนาจอมรีอยเปนจดุ แตคา loss  
ออกมาด ี
OTDR เวลาวดัระยะใกลๆจะมองไมเหน็ 
เมื่อวัดไกลๆมองไมเห็นจุดปลาย 
เครื่องฟอง Please check connector 

ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้  
และใหยืดเวลามากขึ้น และใหฝก
ปฏิบัติมากขึ้น 

36 แบตเตอรี่เก็บไฟไมไดนาน หัวอิเล็กโทรด
ไมตอให เครื่องมักคาง ไมตอให 

ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้  
นานขึ้น 

37 - ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้  
นานขึ้น 

38 - ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้ 
39 ยังไมเคยไดทดลองใชงาน  
40 ยังไมเคยไดทดลองใชงาน ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้ 
41 - ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้ 
42 - ใหฝกอบรมเพิม่ใหมากครั้งขึน้ 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) 
 

เลขท่ี
แบบสอบถาม 

3.1 3.2 

43 - - 
44 - - 

 DPU



 

 
บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษา “ความรูความเขาใจตอการใชงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม ส.ป.ป.ลาว”  วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความรูความเขาใจตอการใชงานเครื่องมืออุปกรณ ตัดตอ และวัดหาเหตุเสีย สายเคเบิล 
ใยแกวนําแสง ของผูปฏิบัติงานแผนกสายเคเบิล ติดตั้งและซอมบํารุง รัฐวิสาหกิจผสมลาว
โทรคมนาคม ส.ป.ป.ลาว  และเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการอบรมการใชงาน
รวมทั้งการบํารุงดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณใหแกผูปฏิบัติงาน ขอบเขตประชากรและกลุมเปาหมาย
ในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก  ในสวนของผูปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของของแผนกสายเคเบิล ติดตั้ง
และซอมบํารุง รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม ในเขตนครหลวงเวียงจันทน แขวงบลิคําไซ แขวง
คํามวน แขวงสะหวันนะเขต แขวงจําปาสัก แขวงอัตตะปอ แขวงเซกอง แขวงเวียงจันทน แขวง 
วังเวียง แขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไซ แขวงบอแกว และแขวงหลวงน้ําทา 
ดวยการเก็บขอมูล 100%  การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของความรูความเขาใจจากการใชงานเครื่องมืออุปกรณเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสง และ การทดสอบความรูความเขาใจจากการใชงานเครื่องมืออุปกรณ เชื่อมตอ
และตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง จําแนกตามคุณลักษณะประชากร ดวยการทดสอบ
คาสถิติ  t-test  สําหรับ และทดสอบดวยวิธี  One  way ANOVA    
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 จากกลุมตัวอยาง  44 ตัวอยาง  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุ 30-35 ป มีระดับ
การศึกษาประกาศนียบัตรชั้นตน - ช้ันสูง จบการศึกษาจากสาขาวิชาโทรศัพท มีตําแหนงงานใน
ปจจุบันเปนชางเทคนิค (Technical)  สวนใหญปฏิบัติงานเขตรับผิดชอบตางแขวง มีประสบการณ
การงานใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยนําแสง 2 – 3 ป สวนใหญเคยผานการ
ฝกอบรมทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนําแสง และเคยไดรับความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกว 
นําแสง  
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 5.1.2  ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง
โดยภาพรวม อยูในระดับนอย  โดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง  การใชเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง พื้นฐานดานวิชาการ และคาพารามิเตอร 

 5.1.3  การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัด
หาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 
  5.1.3.1 อายุ 40 ปขึ้นไป มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและ
ตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดานการใชเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสงในระดับ
มากกวากลุมอายุกลุมอ่ืน 
  5.1.3.2  ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจการใชเครื่อง
เชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดานการอานคาพารามิเตอร ในระดบัมากกวา
กลุมระดับการศึกษากลุมอ่ืน 
  5.1.3.3  การศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจการใช
เครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสง ในระดับมากกวากลุมสาขาวิชาอ่ืน 
  5.1.3.4  ตําแหนงงานหัวหนางานในปจจุบัน มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจการใช
เครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสีย
ของสายใยแกวนําแสง ในระดับมากกวากลุมตําแหนงงานอื่น 
  5.1.3.5  สถานที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบเขตนครหลวงเวียงจันทน มีความสัมพันธ
กับความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ดาน
พื้นฐานวิชาการ ในระดับมากกวากลุมสถานที่ปฏิบัติงานตางแขวง 
  5.1.3.6  ประสบการณการงานใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนํา
แสง 1 – 2 ป มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสง ดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ในระดับมากกวา
กลุมจํานวนปประสบการณใชงานอื่น 
 
5.2 อภิปรายผล 

 5.2.1 ผูปฏิบัติงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงสวนใหญได
ความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนําแสงจากการฝกอบรมจากหนวยงานภายในองคกร  การ
ฝกอบรม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการทํางานตางๆ การฝกอบรมนั้นถูก
นําไปใชในการพัฒนาองคกรหลายลักษณะ ตามความหมายของ มาลัย หุวะนันท (ประจวบ  
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ประเสริฐสังข, 2540:15) การฝกอบรม หมายถึง กรรมวิธีในอันที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทํางานของผูปฏิบัติงานทั้งในดานความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู ความชํานาญและทาที
ตางๆ  หรือ ศิวาพร มัณฑกานนท และคณะ (ประจวบ ประเสริฐสังข, 2540:15) ไดกลาววา การ
ฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะเพื่อการทํางาน ความรูและพฤติกรรมของ 
ผูเขารับการฝกอบรมใหเนนไปในทางที่ผูจัดฝกอบรมตองการโดย เฉพาะในดานใดดานหนึ่ง การ
ฝกอบรมนั้นจะเนนใหผู เขารับการอบรมสามารถทํางานอยูในความรับผิดชอบของตนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น  สรุปคือ การฝกอบรม คือ โปรแกรมการศึกษาที่ประกอบดวยกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีประสบการณทางการศึกษาอันจะเปนทางที่
จะชวยใหสามารถปรับตัวกับงานใหมได การฝกอบรมจะชวยใหเขาเกิดความรู ทักษะและทัศนคติ 
อันเปนเปาหมายของการฝกอบรมนั้น ตลอดจนชวยใหบุคคลนั้นมีความสามารถเพิ่มพูนขึ้น และ
การจัดฝกอบรมนั้นอาจเกิดขึ้นภายใตสภาวะความจําเปนที่มีรูปแบบตางๆกัน และใชเวลามากนอย
แตกตางกันไป ดังนั้นจึงทําใหพบวาผูปฏิบัติงานที่ใชงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของ
สายใยแกวนําแสงสวนใหญไดความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนําแสงไดจากการฝกอบรมจาก
หนวยงานภายในองคกร  ตามที่ อํานวยการแขวงคํามวน รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคมกลุม : 
แขวงบลิคําไซ , แขวงคํามวน กลาววา ที่ผานมาทางดานผูที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานทางดานนี้ เร่ิมตั้งแต
เมื่อไดรับเครื่องมือเขามาซึ่งในชวงแรกก็อาจจะยังไมคอยเขาใจก็เพราะวา ในการไปเขารวม
ฝกอบรมการใชงานเปนชวงเวลาอันสั้นแลวเครื่องก็เปนเครื่องมือที่ทันสมัย และหลังจากที่ได
ปฏิบัติงานทําการตัดตอมาสัก 3-4 ครั้ง และไดจํามาจากบทเรียนจากการเขาฝกอบรมการใชเครื่อง 
และคําแนะนําจากสวนกลางจากผูมีประสบการณ และจากแขวงบลิคําไซ ซ่ึงก็พอทํางานได 
(สอนชัย  อินทิราช, ผูอํานวยการแขวงคํามวน รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม, สัมภาษณ, 22 
มกราคม 2551) 

 5.2.2 ความรูความเขาใจตอการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง
โดยภาพรวม อยูในระดับนอย หมายถึงวา ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการใช
เครื่องเชื่อมตอและการตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง โดยท่ีสุภาพ ฉัตราภรณ (2539, 
หนา 33-35)  กลาววา ความรู คือ ความสามารถในการจดจํา การทวนความจํา ความทรงจํา การ
จัดกลุม ตัดสิน วิเคราะห รู แบบแผนโครงสรางและทฤษฎีในสิ่งที่ไดศึกษามา  โดย ความรู  
(Knowledge) หมายถึง พฤติกรรมที่ เกี่ยวกับความรู  ความจํา การระลึกได และ ความเขาใจ 
(Comprehension) หมายถึง เมื่อไดรับความรูมากอนแลว ผูเรียนก็จะเกิดความเขาใจ ซ่ึงความเขาใจ
จะออกมาในรูปของการแปลความ การตีความและการคาดคะเน จะเห็นไดวา ความรู นอกจากจะ 
เปนขอเท็จจริง ความสามารถในการจดจํา และเขาใจรายละเอียดของขอมูลดานตางๆ ที่บุคคลได
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สะสมและถายทอดตอกันมา รวมถึงขอเท็จจริงที่บุคคลสามารถรับทราบได และสามารถแสดงออก
เปนพฤติกรรมที่ระลึกไดแลว ยังประกอบไปดวยความรูที่อยูในแตละบุคคล  ความรูที่ไดจากการ
รวบรวมและถายทอดมาจากองคกร   และความรูที่เปนระบบ ดังนั้นผูปฏิบัติงานจึงมีความรูความ
เขาใจในดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงมากที่สุด รองลงมาคือ การใช
เครื่องเช่ือมตอสายใยแกวนําแสง และพื้นฐานดานวิชาการ โดยไดนําความรูดานวิชาการมาใชใน
การทํางานมากที่สุด โดยมีความรูความเขาใจในเรื่องการตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของเครื่อง
ทุกครั้งกอนและหลังการใชงานมากที่สุด ดังที่ อํานวยการแขวงคํามวน รัฐวิสาหกิจผสมลาว
โทรคมนาคม กลุม : แขวงบลิคําไซ, แขวงคํามวน กลาววาผูขายสินคากอนที่จะขายใหสรางความ
เขาใจใหกับผูที่ซ้ือ เพราะหากซื้อมาแลวแตไมมีความเขาใจก็ไมสามารถนําไปใชงานได และใน
วันนี้ที่ไดมีการฝกอบรม ตรวจซอมบํารุง ก็อยากใหแนะนําสวนที่สําคัญที่สุดของเครื่องมือเหลานี้ 
วาควรจะดูแลรักษาแบบใด ชวงเวลาใด ในการใชงาน รวมทั้งในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
ต่ําควรทําอยางไร หรือในกรณีปฏิบัติงานทามกลางฝุนละอองควรทําเชนไร และหลังจากทํางาน
เสร็จแลวควรทําการรักษา การทําความสะอาดอยางไร อยากใหแนะนําดวยความจริงใจ (กะเยง 
มัวเจียเฮอ, ผูอํานวยการแขวงอุดมไซ รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม, สัมภาษณ, 31 มกราคม 
2551) 

  5.2.3 กลุมตัวอยางที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  มีความรูความเขาใจการใช
เครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงมากกวากลุมโทรศัพท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง  แสดงไดวาชาง
อิเล็กทรอนิกสยอมมีการศึกษาและเรียนรูดานนี้โดยตรง  และความรูความเขาใจการใชเครื่องตรวจ
วัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง ที่สามารถตรวจวัดหาสาเหตุเสียสายใยนําแกว   
  กลุมตัวอยางที่มีตําแหนงงานเปนหัวหนางาน   มีความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอ
และตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงมากกวาตําแหนงอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง เปนไปไดวาหัวหนางานจะมีการ
อบรม และมีความรูความเขาใจมากกวาชางเทคนิค จึงทําใหเล่ือนชั้นไปเปนหัวหนางานได 
โดยเฉพาะดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 
  กลุมตัวอยางที่มีประสบการณการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใย
แกวนําแสง  5 ป มากกวากลุมประสบการณอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวม 
และดานการใชเครื่องตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง และคาพารามิเตอร  แสดงใหเหน็ได
วาประสบการณการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงที่มากขึ้น ยอมมี
การอบรมและความรูความเขาใจมากขึ้น 
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5.3  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 5.3.1 ผูปฏิบัติงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงสวนใหญได
ความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนําแสงไดจากการฝกอบรมจากหนวยงานภายในองคกร  ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะสรางหลักสูตรฝกอบรมในแตละดาน 

 5.3.2 ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง
โดยภาพรวม อยูในระดับนอย  ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะสรางแบบวัดความรูความเขาใจ
การใชเครื่องเช่ือมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงเพื่อใชเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และผูปฏิบัติงานควรจะเพิ่มความรูความเขาใจโดยการศึกษาหาความรูเพื่อใหความรูความเขาใจการ
ใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงโดยภาพรวม อยูในระดับที่มากขึ้น   

 5.3.3  ควรคํานึงถึงผูปฏิบัติงานที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาโทรศัพท  ตําแหนงงานอื่น เชน 
วิชาการ ชางเทคนิค  และประสบการณนอยกวา 5 ป นํามาฝกอบรมและใหความรูความเขาใจ
เพื่อใหมีการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงที่มากขึ้นตอไป 
 
5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษานี้มีขอจํากัดของกลุมตัวอยาง แตนาจะนําไปเปนแนวทางสําหรับการพัฒนา
ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสงได และ
นอกจากนี้ยังวิเคราะหหาสําหรับตัวแปรอื่นๆ ได เชน ความพึงพอใจ  ปญหาการใชเครื่องเชื่อมตอ
และตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง เปนตน 
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ประวัติความเปนมารัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม. สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม 2550, 
  จาก http://www.laotel.com  
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ไพโรจน อุลัด, (2548).  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย.  สืบคนเมื่อ 20  
 ธันวาคม 2550  จาก  http://it.aru.ac.th/courseware2/detail/chapter2/c22.html 
เร่ืองที่ผูจัดฝกอบรมควรรู. สืบคนเมื่อ 20 ธันวาคม 2550 

 จาก http://www.hrcenter.co.th 
ขอมูลประเทศลาว, สืบคนเมื่อ 28 ธันวาคม 2550 
 จาก http://www.ubru.ac.th/ccu/lao_info.html 
ขอมูลประเทศลาว, สืบคนเมื่อ 28 ธันวาคม 2550 
 จาก http://www.seameo.org/vl/laoed.htm  
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง 
 

ความรูความเขาใจตอการใชงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวดัหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 
กรณีศึกษา รัฐวิสาหกจิผสมลาวโทรคมนาคม  ส.ป.ป.ลาว 

 
โดย 

 
นายจารภุัทร  แกวฉิมพลี 

สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
                สาขาวิชาการจดัการโทรคมนาคม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในงานการวิจยั โปรดตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบตอหนาที่การงานของทานและจะไมถูกเปดเผยใน
ที่ใดนอกจากจะนําผลที่ไดไปใชในการวิจยัเทานั้น 
 การวิจัยคร้ังนี้จะสําเร็จลงไมไดถาไมไดรับความอนุเคราะหจากทาน ผูวิจัยจึงขอ 
ขอบคุณทาน ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเปนขอมูลในการวิจัยมา ณ 
โอกาสนี้ดวย 
 
ขอแนะนํา แบบสอบถามชุดนี้มี 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2  ความรูความเขาใจการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกว 
 นําแสง 
สวนที่ 3 ปญหาในการใชงานและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 โปรดอานคําชี้แจงในการตอบแบบสอบถามแตละตอน กรุณาตอบคําถามทุกขอ 

เลขที่ ……………… 
วันที่  ……………… 
แขวง ……………… 
รหัส  ……………… DPU
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สวนที่ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 
 คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมายถูก �ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรง
กับความเปนจริงในปจจุบนั 
 

1. เพศ 
1.1  ชาย     1.2     หญิง 

 
2. อายุ 

   2.1     ต่ํากวา 30 ป    2.2     30-35 ป 
  2.3     36-40  ป    2.4    40 ปขึ้นไป 

 
3. ระดับการศึกษา 

3.1    ต่ํากวามัธยมตอนปลาย (ม.6)  3.2     มัธยมตอนปลาย (ม.6) 
3.3   ช้ันตน - ช้ันสูง    3.4     ปริญญาตรี 
3.5     สูงกวาปริญญาตรี 

 
4.  สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

4.1  วิทย ุ     4.2    โทรศัพท 
4.3  ไฟฟา       4.4  อิเล็กทรอนิกส 
4.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 

 
5. ตําแหนงงานในปจจุบัน                                          

5.1    หัวหนางาน (Chief)   5.2      วิชาการ (Engineer) 
5.3  ชางเทคนิค (Technical)   5.4       ลูกจาง (Employee) 
5.5     อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
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6. สถานที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบ 
6.1  เขตนครหลวงเวียงจันทน   6.2      ตางแขวง 
 

7. ประสบการณการงานใชเครือ่งเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง  
7.1  นอยกวา 1 ป    7.2       1 - 2 ป 
7.3     2 - 3 ป     7.4       4 - 5 ป 
7.5     5 ปขึ้นไป 

 
8. ทานเคยผานการฝกอบรมทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนาํแสงหรือไม 

8.1      เคย     8.2      ไมเคย 
 

9. ทานเคยไดรับความรูทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนําแสงหรือไม 
9.1     ไมเคยไดรับ     
9.2      เคยไดรับ (ตอบคําถามตอในขอ 10) 

 
10. แหลงความรูทีท่านไดรับทางดานวิศวกรรมสายใยแกวนําแสง(ทานสามารถเลือกตอบได

มากกวา 1 ขอ) 
10.1    โทรทัศน 
10.2    เว็บไซตจากอินเตอรเน็ต 
10.3     หนังสือวิชาการ / Text Book 
10.4     เพื่อนรวมงาน 
10.5     การฝกอบรมจากหนวยงานภายในองคกร 
10.6     คําแนะนําจากบุคคลอื่น โปรดระบุ.......................................... 
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สวนที่ 2 
ความรูความเขาใจการใชงานเครื่องเคร่ืองเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมายถูก  ลงในชองวางตามการประเมินของทานที่ตรงกับความเปน
จริงในปจจุบนั 
 

ความรูความเขาใจในการใชงาน มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย 
ท่ีสุด 

1.  พื้นฐานดานวิชาการ  
1.1 ทานมีความรูความเขาใจทฤษฎีทางดานสายใยแกว 

นําแสงเพยีงใด 
     

1.2 ทานมีความรูความเขาใจเกีย่วกับระบบสายสง 
(Transmission Line) เพยีงใด 

     

1.3 ทานยึดหลักทฤษฎีในการใชเครื่องมือวัดและ 
ทดสอบเพียงใด 

     

1.4  ทานนําความรูดานวิชาการมาใชในการทํางาน      
1.5  ทานมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ      
2.  การใชเคร่ืองเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง  
2.1 ทานไดปฏิบัตโิดยถูกตองตามขั้นตอนวิธีการทํางาน      
2.2  ทานไดศกึษาคูมือการใชงานกอนการใชงาน      
2.3 ทานไดตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของเครื่อง 

ทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน 
     

2.4 ทานเขาใจหลักการทํางานและวิธีการตั้งคาของเครื่อง      
2.5   ทานยึดคาสูญเสียที่แสดงจากเครื่องเปนหลัก      
2.6  ทานลางประจุแบตเตอรี่กอนทําการประจแุบตเตอรี่

ใหม 
     

2.7 ทานไดใชแหลงจายไฟ AC ที่ไดมาตรฐานในการตอ
ใชงานรวมกับเครื่องเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง 

     

2.8 ทานเลื่อนปรับตําแหนงของใบมีดในเครื่องตัดสายใย
แกวนําแสงถูกตองตามขั้นตอนทุกครั้ง 

     

2.9 ทานซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องตามระยะเวลาที่
กําหนดอยางสม่ําเสมอ 

     

2.10 ทานสามารถแกปญหาไดหากเครื่องมีปญหา      
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ความรูความเขาใจในการใชงาน มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

3.  การใชเคร่ืองตรวจวัดหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง  
3.1 ทานไดปฏิบัตโิดยถูกตองตามขั้นตอนวิธีการทํางาน      
3.2 ทานไดศึกษาคูมือการใชงานกอนการใชงาน      
3.3 ทานไดตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของเครื่องทุก
 คร้ังกอนและหลังการใชงาน 

     

3.4 ทานเขาใจหลักการทํางานและวิธีการตั้งคาของเครื่อง      
3.5 ทานสามารถวิเคราะหผลคาสูญเสีย (Loss) ของระบบ
 จากการวัดทดสอบได 

     

3.6 ทานสามารถหาระยะทางจุดเสีย (Fault) ของสายใย
 แกวนําแสงจากการวดัทดสอบของเครื่องได 

     

3.7 ทานไดใชแหลงจายไฟ AC ที่ไดมาตรฐานในการตอ
 ใชงานรวมกับเครื่อง 

     

3.8 ทานมั่นใจวาขณะทําการวัดทดสอบไมมีสัญญาณแสง
 ของอีกฝงสงยอนเขามาที่ตัวเครื่อง 

     

3.9 ทานซอมบํารุงดูแลรักษาเครื่องตามระยะเวลาที่
 กําหนดอยางสม่ําเสมอ 

     

3.10 ทานสามารถแกปญหาไดหากเครื่องมีปญหา      
4.  คาพารามิเตอร  
4.1 ทานเขาใจคาสูญเสีย (Loss) ของสายใยแกวนําแสง      
4.2 ทานเขาใจคาการลดทอน (Attenuation)ของสายใย
 แกวนําแสง 

     

4.3 ทานเขาใจคาการสูญเสียสะทอนกลับ (Return Loss)
 ของสายใยแกวนําแสง 

     

4.4 ทานเขาใจคา Dynamic Range ของเครื่อง OTDR      
4.5 ทานเขาใจคา Event Dead zone ของเครื่อง OTDR      
4.6 ทานเขาใจคา IOR ของเครื่อง OTDR      
4.7 ทานเขาใจคา Pulse Width ของเครื่อง OTDR      
4.8 ทานเขาใจชนิด/มาตรฐานของสายใยแกวนําแสง       
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สวนที่ 3 
ปญหาในการใชงานและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 
1. ปญหาเกี่ยวกับการใชเครื่องเชื่อมตอและตรวจวดัหาเหตุเสียของสายใยแกวนําแสง  

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชงานเครื่องเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสยีของสายใยแกวนําแสง 
     
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

**** ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ***** 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น 
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Frequencies 
 
Frequency Table 

LOCATION

7 15.9 15.9 15.9

13 29.5 29.5 45.5

6 13.6 13.6 59.1
7 15.9 15.9 75.0

11 25.0 25.0 100.0

44 100.0 100.0

Khammuan , Bolokhamxai
Savhannakhet ,
Champasak , Auttapue ,
Xekhong
Vientianecity
Vientiance , Xiengkuang
Udomxai , Xaiyaburi ,
Luangprabang ,
Luangnamta , Borkaew
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
SEX

44 100.0 100.0 100.0MaleValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
AGE

7 15.9 15.9 15.9
19 43.2 43.2 59.1
11 25.0 25.0 84.1
7 15.9 15.9 100.0

44 100.0 100.0

less than 30
30-35
36-40
uper 40
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
EDUCATIO

1 2.3 2.3 2.3

6 13.6 13.6 15.9
35 79.5 79.5 95.5
1 2.3 2.3 97.7
1 2.3 2.3 100.0

44 100.0 100.0

less than
secondary level 6
secondary 6
Technical
Bachalor degree
uper bachalor
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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MAJOR

36 81.8 81.8 81.8
1 2.3 2.3 84.1
7 15.9 15.9 100.0

44 100.0 100.0

Telephone
Electronic
more
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
POSITION

13 29.5 29.5 29.5
9 20.5 20.5 50.0

15 34.1 34.1 84.1
7 15.9 15.9 100.0

44 100.0 100.0

Chief
Engineer
Technical
more
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
OFFICE

6 13.6 13.6 13.6
38 86.4 86.4 100.0
44 100.0 100.0

Vientianecity
District
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
EXPERIEN

5 11.4 11.4 11.4
9 20.5 20.5 31.8

18 40.9 40.9 72.7
11 25.0 25.0 97.7
1 2.3 2.3 100.0

44 100.0 100.0

less than 1
1-2
2-3
4-5
uper 5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
TRAINING

39 88.6 88.6 88.6
5 11.4 11.4 100.0

44 100.0 100.0

ever
don't ever
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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KNOWHOW

2 4.5 4.5 4.5
42 95.5 95.5 100.0
44 100.0 100.0

don't ever
ever
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
K1

7 15.9 100.0 100.0
37 84.1
44 100.0

ตอบValid
SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
K2

4 9.1 100.0 100.0
40 90.9
44 100.0

ตอบValid
SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
K3

16 36.4 100.0 100.0
28 63.6
44 100.0

ตอบValid
SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
K4

27 61.4 100.0 100.0
17 38.6
44 100.0

ตอบValid
SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
K5

33 75.0 100.0 100.0
11 25.0
44 100.0

ตอบValid
SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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K6

16 36.4 100.0 100.0
28 63.6
44 100.0

ตอบValid
SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 73

Descriptives 
Descriptive Statistics

44 2.00 4.00 3.0227 .69846
44 1.00 4.00 2.5909 .72555
44 1.00 4.00 2.8636 .66790
44 1.00 5.00 3.1591 .83369
44 1.00 3.00 2.1136 .68932
44 1.80 3.80 2.7500 .54581
44 2.00 5.00 3.5227 .76215
44 2.00 5.00 3.2273 .80301
44 1.00 5.00 3.5455 .87483
44 1.00 5.00 2.7955 .85125
44 1.00 5.00 3.4091 .84408
44 1.00 5.00 2.8409 1.32846
44 1.00 5.00 3.4545 1.13002
44 1.00 5.00 2.8409 1.11945
44 1.00 5.00 2.0227 1.28477
44 1.00 5.00 2.0682 .99762
44 1.40 4.90 2.9750 .65985
44 1.00 5.00 3.4773 .84876
44 1.00 5.00 3.0227 .90190
44 1.00 5.00 3.5909 .81606
44 1.00 4.00 2.8409 .83369
44 1.00 5.00 3.0682 .72810
44 1.00 4.00 3.3182 .82892
44 1.00 5.00 3.3864 1.27982
44 1.00 5.00 2.9545 1.09872
44 1.00 5.00 2.0455 1.36321
44 1.00 4.00 2.1591 .96311
44 1.00 4.40 2.9864 .63487
44 1.00 4.00 2.7273 .87241
44 1.00 3.00 2.1364 .79507
44 1.00 4.00 2.5455 .81994
44 1.00 4.00 2.4773 .87574
44 1.00 4.00 2.8182 .81477
44 1.00 4.00 2.9318 1.02066
44 1.00 4.00 2.4545 .92647
44 1.00 4.00 2.4318 .94985
44 1.13 3.63 2.5653 .69909
44 .91 3.18 2.3209 .46947
44

optical theory
transmission line
instrument theory
khow how
English skill
พ้ืนฐาน
do procedure
instruction manual
before after use
setting operation
loss estimate
discharge battery
AC outlet standard
adjust cleave blade
maintenance schedule
can be fix problem
เช่ือมต
do procedure
instruction manual
before after use
setting operation
loss analyze OTDR
fault analyze OTDR
AC outlet standard
make sure light reflect
maintenance schedule
can be fix problem
ตรวจหา
loss of OF
attenuation of OF
return loss of OF
dynamic range OTDR
event deadzone OTDR
IOR of OTDR
pulse width of OTDR
OF standardization
พารา
รวมรู
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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T-Test 
Group Statistics

6 3.0000 .48990 .20000
38 2.7105 .54959 .08916
6 3.0333 .45461 .18559

38 2.9658 .69098 .11209
6 2.9500 .51284 .20936

38 2.9921 .65775 .10670
6 2.6875 .50467 .20603

38 2.5461 .72853 .11818
6 2.3535 .39308 .16048

38 2.3158 .48483 .07865

OFFICE
Vientianecity
District
Vientianecity
District
Vientianecity
District
Vientianecity
District
Vientianecity
District

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 
 
 

Independent Samples Test

.690 .411 1.214 42 .232 .2895 .23846 -.19176 .77071

1.322 7.146 .227 .2895 .21897 -.22617 .80512

.736 .396 .230 42 .819 .0675 .29312 -.52399 .65908

.312 9.149 .762 .0675 .21682 -.42172 .55680

.338 .564 -.149 42 .882 -.0421 .28212 -.61146 .52725

-.179 7.863 .862 -.0421 .23499 -.58563 .50142

2.303 .137 .456 42 .651 .1414 .30998 -.48411 .76700

.596 8.704 .567 .1414 .23752 -.39865 .68155

.281 .599 .181 42 .857 .0377 .20860 -.38322 .45871

.211 7.631 .838 .0377 .17871 -.37786 .45335

Equal variances assum
Equal variances not
assumed
Equal variances assum
Equal variances not
assumed
Equal variances assum
Equal variances not
assumed
Equal variances assum
Equal variances not
assumed
Equal variances assum
Equal variances not
assumed

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
T-Test 
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Group Statistics

39 2.7641 .53286 .08533
5 2.6400 .69857 .31241

39 2.9897 .56279 .09012
5 2.8600 1.28569 .57498

39 3.0462 .57025 .09131
5 2.5200 .96799 .43290

39 2.6058 .69806 .11178
5 2.2500 .69597 .31125

39 2.3543 .43438 .06956
5 2.0606 .69367 .31022

TRAINING
ever
don't ever
ever
don't ever
ever
don't ever
ever
don't ever
ever
don't ever

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

.441 .510 .474 42 .638 .1241 .26164 -.40390 .65211

.383 4.616 .719 .1241 .32385 -.72964 .97784

3.714 .061 .410 42 .684 .1297 .31652 -.50902 .76850

.223 4.199 .834 .1297 .58200 1.45643 1.71592

1.368 .249 1.789 42 .081 .5262 .29415 -.06746 1.11977

1.189 4.363 .295 .5262 .44242 -.66294 1.71525

.192 .664 1.073 42 .289 .3558 .33150 -.31321 1.02475

1.076 5.089 .330 .3558 .33071 -.48988 1.20141

1.844 .182 1.329 42 .191 .2937 .22105 -.15238 .73980

.924 4.411 .403 .2937 .31792 -.55746 1.14488

Equal variances ass
Equal variances no
assumed
Equal variances ass
Equal variances no
assumed
Equal variances ass
Equal variances no
assumed
Equal variances ass
Equal variances no
assumed
Equal variances ass
Equal variances no
assumed

พื้นฐาน

เชื่อมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

F Sig.

Levene's Test for
quality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
T-Test 
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Group Statistics

2 3.1000 .70711 .50000
42 2.7333 .54220 .08366
2 3.8500 1.48492 1.05000

42 2.9333 .60311 .09306
2 2.9500 .77782 .55000

42 2.9881 .63867 .09855
2 2.4375 .44194 .31250

42 2.5714 .71202 .10987
2 2.5152 .08571 .06061

42 2.3117 .47859 .07385

KNOWHOW
don't ever
ever
don't ever
ever
don't ever
ever
don't ever
ever
don't ever
ever

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

.071 .791 .927 42 .359 .3667 .39568 -.43184 1.16518

.723 1.057 .596 .3667 .50695 -5.31203 6.04537

4.962 .031 1.984 42 .054 .9167 .46205 -.01580 1.84913

.870 1.016 .543 .9167 1.05412 11.99559 13.82893

.032 .858 -.082 42 .935 -.0381 .46489 -.97628 .90009

-.068 1.065 .956 -.0381 .55876 -6.18870 6.11251

.978 .328 -.262 42 .795 -.1339 .51154 -1.16625 .89839

-.404 1.262 .744 -.1339 .33125 -2.74864 2.48078

2.252 .141 .594 42 .556 .2035 .34236 -.48745 .89437

2.130 5.859 .078 .2035 .09553 -.03167 .43860

Equal variances assu
Equal variances not
assumed
Equal variances assu
Equal variances not
assumed
Equal variances assu
Equal variances not
assumed
Equal variances assu
Equal variances not
assumed
Equal variances assu
Equal variances not
assumed

พ้ืนฐาน

เชื่อมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
Oneway 
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Descriptives

7 2.6857 .53984 .20404 2.1864 3.1850 1.80 3.40
19 2.8211 .66632 .15286 2.4999 3.1422 1.80 3.80
11 2.6727 .34955 .10539 2.4379 2.9076 2.20 3.20
7 2.7429 .52554 .19863 2.2568 3.2289 2.00 3.60

44 2.7500 .54581 .08228 2.5841 2.9159 1.80 3.80
7 2.8286 .72045 .27230 2.1623 3.4949 2.10 4.10

19 2.9421 .68501 .15715 2.6119 3.2723 1.40 4.00
11 2.9000 .48374 .14585 2.5750 3.2250 2.00 3.70
7 3.3286 .78680 .29738 2.6009 4.0562 2.40 4.90

44 2.9750 .65985 .09948 2.7744 3.1756 1.40 4.90
7 3.0000 .66081 .24976 2.3889 3.6111 2.20 4.10

19 3.0316 .79934 .18338 2.6463 3.4168 1.00 4.40
11 2.8636 .42959 .12953 2.5750 3.1522 2.00 3.30
7 3.0429 .43534 .16454 2.6402 3.4455 2.40 3.50

44 2.9864 .63487 .09571 2.7933 3.1794 1.00 4.40
7 2.3036 .82240 .31084 1.5430 3.0642 1.13 3.00

19 2.6776 .80182 .18395 2.2912 3.0641 1.13 3.63
11 2.5000 .51539 .15540 2.1538 2.8462 1.63 3.38
7 2.6250 .56826 .21478 2.0994 3.1506 2.00 3.50

44 2.5653 .69909 .10539 2.3528 2.7779 1.13 3.63
7 2.2294 .45885 .17343 1.8051 2.6538 1.73 3.09

19 2.3525 .60007 .13767 2.0632 2.6417 .91 3.18
11 2.2479 .32829 .09898 2.0274 2.4685 1.58 2.61
7 2.4416 .26351 .09960 2.1978 2.6853 1.97 2.79

44 2.3209 .46947 .07077 2.1782 2.4637 .91 3.18

less than 30
30-35
36-40
uper 40
Total
less than 30
30-35
36-40
uper 40
Total
less than 30
30-35
36-40
uper 40
Total
less than 30
30-35
36-40
uper 40
Total
less than 30
30-35
36-40
uper 40
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

.191 3 .064 .202 .895
12.619 40 .315
12.810 43
1.108 3 .369 .838 .481

17.615 40 .440
18.722 43

.228 3 .076 .178 .911
17.104 40 .428
17.332 43

.791 3 .264 .522 .670
20.224 40 .506
21.015 43

.238 3 .079 .343 .794
9.239 40 .231
9.477 43

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 
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Descriptives

1 2.6000 . . . . 2.60 2.60

6 2.8000 .65727 .26833 2.1102 3.4898 1.80 3.60
35 2.7371 .55258 .09340 2.5473 2.9270 1.80 3.80
1 3.2000 . . . . 3.20 3.20
1 2.6000 . . . . 2.60 2.60

44 2.7500 .54581 .08228 2.5841 2.9159 1.80 3.80

1 3.1000 . . . . 3.10 3.10

6 3.1500 .64420 .26300 2.4739 3.8261 1.90 3.70
35 2.9343 .68982 .11660 2.6973 3.1712 1.40 4.90
1 3.4000 . . . . 3.40 3.40
1 2.8000 . . . . 2.80 2.80

44 2.9750 .65985 .09948 2.7744 3.1756 1.40 4.90

1 3.1000 . . . . 3.10 3.10

6 3.0167 .62102 .25353 2.3649 3.6684 1.90 3.50
35 2.9514 .66216 .11193 2.7240 3.1789 1.00 4.40
1 3.4000 . . . . 3.40 3.40
1 3.5000 . . . . 3.50 3.50

44 2.9864 .63487 .09571 2.7933 3.1794 1.00 4.40

1 2.6250 . . . . 2.63 2.63

6 2.6458 .90283 .36858 1.6984 3.5933 1.25 3.50
35 2.5179 .68408 .11563 2.2829 2.7528 1.13 3.63
1 3.5000 . . . . 3.50 3.50
1 2.7500 . . . . 2.75 2.75

44 2.5653 .69909 .10539 2.3528 2.7779 1.13 3.63

1 2.4242 . . . . 2.42 2.42

6 2.3939 .54275 .22158 1.8244 2.9635 1.39 2.91
35 2.2883 .47553 .08038 2.1250 2.4517 .91 3.18
1 2.7879 . . . . 2.79 2.79
1 2.4545 . . . . 2.45 2.45

44 2.3209 .46947 .07077 2.1782 2.4637 .91 3.18

less than
secondary level 6
secondary 6
Technical
Bachalor degree
uper bachalor
Total
less than
secondary level 6
secondary 6
Technical
Bachalor degree
uper bachalor
Total
less than
secondary level 6
secondary 6
Technical
Bachalor degree
uper bachalor
Total
less than
secondary level 6
secondary 6
Technical
Bachalor degree
uper bachalor
Total
less than
secondary level 6
secondary 6
Technical
Bachalor degree
uper bachalor
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

.268 4 .067 .209 .932
12.542 39 .322
12.810 43

.469 4 .117 .250 .908
18.254 39 .468
18.722 43

.496 4 .124 .287 .884
16.836 39 .432
17.332 43
1.029 4 .257 .502 .734

19.986 39 .512
21.015 43

.316 4 .079 .336 .852
9.161 39 .235
9.477 43

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 
 
 

Descriptives

36 2.7111 .55228 .09205 2.5242 2.8980 1.80 3.80
1 3.8000 . . . . 3.80 3.80
7 2.8000 .40000 .15119 2.4301 3.1699 2.40 3.60

44 2.7500 .54581 .08228 2.5841 2.9159 1.80 3.80
36 2.9278 .68101 .11350 2.6974 3.1582 1.40 4.90
1 3.8000 . . . . 3.80 3.80
7 3.1000 .51962 .19640 2.6194 3.5806 2.50 4.10

44 2.9750 .65985 .09948 2.7744 3.1756 1.40 4.90
36 2.8778 .63024 .10504 2.6645 3.0910 1.00 4.40
1 4.0000 . . . . 4.00 4.00
7 3.4000 .36056 .13628 3.0665 3.7335 3.00 4.10

44 2.9864 .63487 .09571 2.7933 3.1794 1.00 4.40
36 2.4826 .73567 .12261 2.2337 2.7316 1.13 3.63
1 3.3750 . . . . 3.38 3.38
7 2.8750 .28868 .10911 2.6080 3.1420 2.50 3.38

44 2.5653 .69909 .10539 2.3528 2.7779 1.13 3.63
36 2.2534 .47772 .07962 2.0917 2.4150 .91 3.18
1 3.0606 . . . . 3.06 3.06
7 2.5628 .24795 .09372 2.3335 2.7921 2.33 3.09

44 2.3209 .46947 .07077 2.1782 2.4637 .91 3.18

Telephone
Electronic
more
Total
Telephone
Electronic
more
Total
Telephone
Electronic
more
Total
Telephone
Electronic
more
Total
Telephone
Electronic
more
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

1.174 2 .587 2.069 .139
11.636 41 .284
12.810 43

.870 2 .435 .999 .377
17.852 41 .435
18.723 43
2.650 2 1.325 3.699 .033

14.682 41 .358
17.332 43
1.573 2 .786 1.659 .203

19.442 41 .474
21.015 43
1.121 2 .560 2.750 .076
8.356 41 .204
9.477 43

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 
 

Descriptives

13 2.8462 .41756 .11581 2.5938 3.0985 2.20 3.60
9 2.7333 .62450 .20817 2.2533 3.2134 1.80 3.80

15 2.6400 .55136 .14236 2.3347 2.9453 1.80 3.40
7 2.8286 .70643 .26701 2.1752 3.4819 2.00 3.80

44 2.7500 .54581 .08228 2.5841 2.9159 1.80 3.80
13 3.1385 .50915 .14121 2.8308 3.4461 2.30 4.00
9 2.7889 .65659 .21886 2.2842 3.2936 1.40 3.50

15 2.8000 .66869 .17265 2.4297 3.1703 1.90 4.10
7 3.2857 .82750 .31277 2.5204 4.0510 2.40 4.90

44 2.9750 .65985 .09948 2.7744 3.1756 1.40 4.90
13 3.3154 .48105 .13342 3.0247 3.6061 2.50 4.40
9 2.5667 .68007 .22669 2.0439 3.0894 1.00 3.30

15 2.9133 .64016 .16529 2.5588 3.2678 1.90 4.10
7 3.0714 .57652 .21791 2.5382 3.6046 2.40 4.00

44 2.9864 .63487 .09571 2.7933 3.1794 1.00 4.40
13 2.8077 .63249 .17542 2.4255 3.1899 1.63 3.63
9 2.1944 .71837 .23946 1.6423 2.7466 1.13 3.00

15 2.5000 .77632 .20045 2.0701 2.9299 1.25 3.50
7 2.7321 .48104 .18182 2.2873 3.1770 2.13 3.38

44 2.5653 .69909 .10539 2.3528 2.7779 1.13 3.63
13 2.5245 .37531 .10409 2.2977 2.7513 1.91 3.18
9 2.0505 .47625 .15875 1.6844 2.4166 .91 2.61

15 2.2384 .52647 .13593 1.9468 2.5299 1.39 3.09
7 2.4675 .32724 .12369 2.1649 2.7702 1.97 3.06

44 2.3209 .46947 .07077 2.1782 2.4637 .91 3.18

Chief
Engineer
Technical
more
Total
Chief
Engineer
Technical
more
Total
Chief
Engineer
Technical
more
Total
Chief
Engineer
Technical
more
Total
Chief
Engineer
Technical
more
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

.347 3 .116 .372 .774
12.463 40 .312
12.810 43
1.794 3 .598 1.413 .253

16.928 40 .423
18.723 43
3.123 3 1.041 2.931 .045

14.209 40 .355
17.332 43
2.260 3 .753 1.607 .203

18.755 40 .469
21.015 43
1.449 3 .483 2.407 .081
8.028 40 .201
9.477 43

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 
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Descriptives

5 2.2400 .40988 .18330 1.7311 2.7489 1.80 2.60
9 2.8667 .60000 .20000 2.4055 3.3279 1.80 3.40

18 2.8000 .58611 .13815 2.5085 3.0915 1.80 3.80
11 2.7818 .43317 .13061 2.4908 3.0728 2.00 3.20
1 3.0000 . . . . 3.00 3.00

44 2.7500 .54581 .08228 2.5841 2.9159 1.80 3.80
5 2.2800 .74632 .33377 1.3533 3.2067 1.40 3.20
9 3.0111 .56667 .18889 2.5755 3.4467 2.40 4.00

18 3.0333 .68342 .16108 2.6935 3.3732 2.10 4.90
11 3.1000 .52915 .15954 2.7445 3.4555 2.40 4.10
1 3.7000 . . . . 3.70 3.70

44 2.9750 .65985 .09948 2.7744 3.1756 1.40 4.90
5 2.1600 .87920 .39319 1.0683 3.2517 1.00 3.40
9 3.2778 .50194 .16731 2.8920 3.6636 2.70 4.40

18 2.9722 .52222 .12309 2.7125 3.2319 2.20 4.00
11 3.0818 .52881 .15944 2.7266 3.4371 2.40 4.10
1 3.7000 . . . . 3.70 3.70

44 2.9864 .63487 .09571 2.7933 3.1794 1.00 4.40
5 1.7500 .65551 .29315 .9361 2.5639 1.13 2.75
9 2.7083 .70156 .23385 2.1691 3.2476 1.38 3.50

18 2.5694 .60211 .14192 2.2700 2.8689 1.13 3.38
11 2.7159 .65691 .19807 2.2746 3.1572 1.38 3.50
1 3.6250 . . . . 3.63 3.63

44 2.5653 .69909 .10539 2.3528 2.7779 1.13 3.63
5 1.6667 .60984 .27273 .9095 2.4239 .91 2.55
9 2.4545 .43913 .14638 2.1170 2.7921 1.91 3.18

18 2.3333 .32305 .07614 2.1727 2.4940 1.73 3.06
11 2.4242 .41814 .12607 2.1433 2.7052 1.76 3.09
1 3.0303 . . . . 3.03 3.03

44 2.3209 .46947 .07077 2.1782 2.4637 .91 3.18

less than 1
1-2
2-3
4-5
uper 5
Total
less than 1
1-2
2-3
4-5
uper 5
Total
less than 1
1-2
2-3
4-5
uper 5
Total
less than 1
1-2
2-3
4-5
uper 5
Total
less than 1
1-2
2-3
4-5
uper 5
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

1.542 4 .385 1.334 .275
11.268 39 .289
12.810 43
3.186 4 .796 1.999 .114

15.537 39 .398
18.722 43
4.792 4 1.198 3.726 .012

12.540 39 .322
17.332 43
4.880 4 1.220 2.949 .032

16.135 39 .414
21.015 43
2.924 4 .731 4.351 .005
6.553 39 .168
9.477 43

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

พ้ืนฐาน

เช่ือมต

ตรวจหา

พารา

รวมรู

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

DPU
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