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การศึกษาสภาพปัญหาและการพฒันาผู้ปฏบิตังิานด้านการ
ตรวจสอบแบบไม่ท าลาย 

A Study of Problems and Development of Nondestructive 
Inspection Personnel 

 
                                                                                                                 นจุรินทร์  ตมกลาง 1  
                                                                                                                     ดวงพร  จนัทร์ดี 1 

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานด้านการ
ตรวจสอบแบบไม่ท าลาย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่กลุ่มธุรกิจการตรวจสอบแบบไม่
ท าลาย จ านวน 222 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Chi Square ด้วยวิธีของ
เพียร์สัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการหาความแตกต่างใช้การ
ทดสอบรายคู ่Scheffe Analysis 
  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งมีรูปแบบองค์กรประเภทบริษัท
จ ากดั โดยธุรกิจมีระยะเวลาด าเนินกิจการระหว่าง 6 ถึง 10 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
หวัหน้างาน ส าหรับสภาพปัญหาระหวา่งการท างานของบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย 
พบว่าปัญหาท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท างานของบคุลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายส่วนใหญ่ 
คือ ผู้ปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลายขาดคุณสมบตัิ โดยผู้ปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลายขาด
ทกัษะทางความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน และมีความต้องการให้มีการพฒันาและสนบัสนุนจาก
เจ้าของกิจการโดยการจดัการฝึกอบรม และการสง่เสริมการท างาน  
 
ค ำส ำคัญ:  การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย, การพฒันาผูป้ฏิบติังาน 
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Abstracts 
  The objective of this research was to study problems and development of 
nondestructive Inspection Personnel. The sample of this research was 222 companies. The 
questionnaire was used for data collection. The data were analyzed by computer program for 
statistical analysis. Statistics used consists of Percentage, Mean, Standard Deviation, Chi 
Pearson’s Chi Square, One-way Analysis of Variance, and Scheffe Pair Comparison Analysis. 
  The research results revealed that the majority of samples were the medium companies 
(50 to 100 employees). The form of organization was the limited company operated for 6 to 10 
years. Most samples had the position as the supervisor. The important problems of the 
employees were lack of knowledge, skill, and experience of work. Therefore, they needed to be 
supported and developed by the owners of the companies in training and work promotion.  
 
Keyword:  Nondestructive Inspection, Personnel Development 

 
บทน า 

จากการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศท่ีพฒันาแล้วทัง้ใน
ภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในประเทศท่ีก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ท าให้ความต้องการการตรวจสอบแบบไมท่ าลายเพิ่มสงูขึน้อยา่งมาก  

ส าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นภูมิภาคท่ีมีความส าคัญส าหรับธุรกิจการตรวจสอบแบบไม่
ท าลาย เน่ืองจากมีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยคาดการณ์ว่าภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกจะมีอตัราการเติบโตและความต้องการในธุรกิจการตรวจสอบแบบไม่ท าลายเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยปัจจยัหลักของการเติบโตของภูมิภาคนีคื้อ เป็นผู้ ใช้ปลายทางของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอตุสาหกรรมปิโตรเลียม  อตุสาหกรรมพลงังาน  และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ซึง่มีความต้องการเพิ่ม
สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 การตรวจสอบแบบไม่ท าลายเป็นกระบวนการทางเทคนิคท่ีไม่ท าให้ชิน้งานทดสอบเกิดการ
เปล่ียนแปลงใดๆไปจากเดิม ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะหรือภายหลังการทดสอบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหา
รายละเอียดของโครงสร้างภายในของชิน้งานท่ีไม่สามารถสมัผสั มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรืออุปกรณ์ใด
โดยง่าย เพ่ือน าไปเป็นข้อมลูในการประเมินความสมบรูณ์และความเส่ียงตอ่การใช้งานในเชิงวิศวกรรม ซึ่ง
กระบวนการทดสอบต้องด าเนินการโดยบุคลากรท่ีมีความช านาญ ประสบการณ์และคุณสมบัติตาม
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ข้อก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีขัน้สูงท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2006 พบว่าอายุเฉล่ียของบุคลากรการตรวจสอบ
แบบไม่ท าลายอยู่ท่ีประมาณ 41.5 ปี และในปี 2010 พบว่าอายุเฉล่ียของบุคลากรการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายอยู่ ท่ีประมาณ 45 ปี เม่ือพิจารณาจากข้อมูลจะพบว่าแนวโน้มของจ านวนบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบแบบไม่ท าลายมีปริมาณลดลงเม่ือเวลาผ่านไป เน่ืองจากกฎระเบียบท่ีเข้มงวดและความซบัซ้อน
ท่ีเพิ่มขึน้ของวิธีการการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย ได้น าไปสู่การเพิ่มขึน้ของความต้องการส าหรับการ
ตรวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญ  ดงันัน้การพัฒนาบุคลากร จึงมีความส าคญัต่อธุรกิจในการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ เช่น การคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมเข้าท างานกับองค์กร การพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทกัษะ เพ่ือให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ การปรับวิสยัทศัน์ การสร้างองค์การความรู้ ตลอดจนการ
สร้างระบบท่ีมีประสิทธิภาพภายในองค์กร (ดนยั เทียนพฒุ, 2545) 

ดงัท่ีกล่าวเบือ้งต้น ปัญหาท่ีพบคือ ผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายจ าเป็นต้องได้รับ
การพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และเทคโนโลยี มี
การเปล่ียนแปลง และพฒันาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้การปรับปรุง และแก้ไขของมาตรฐานวิชาชีพสากล  
ข้อบงัคบั และกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายจ าเป็นต้องมีความรู้ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม จากความเป็นมาและปัญหาดงักล่าวท าให้ผู้ วิจัยต้องการ
ศกึษาถึงสภาพปัญหาและการพฒันาผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท างานของผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่
ท าลาย 
 2. เพ่ือศกึษาความต้องการการพฒันาผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัญหาในการท างานของผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย 
โดยจ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 4. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความต้องการพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายกบัหนว่ยธุรกิจ 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจ 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ และต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการ
ท างานของผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลายท่ีแตกตา่งกนั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การวิจยัครัง้นีจ้ะศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ
แบบไมท่ าลาย ของผู้ประกอบการธุรกิจการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย 
 2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีจ้ะท าการศกึษากลุ่มผู้ประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจการตรวจสอบ
แบบไมท่ าลาย 
 3. พืน้ท่ีท่ีจดัเก็บข้อมลูในการวิจยัครัง้นีศ้กึษาเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย 
 4. ขอบเขตระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูของงานวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการระหว่างเดือน ตลุาคม ถึง 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

1.1 สถานประกอบการธุรกิจท่ีมีผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไมป่ลอดภยั 
1.2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ใช้ตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

ของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ค่าความคาดเคล่ือน ±5% ได้
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 222 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามซึง่แบง่เป็น 3 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหาในการท างานและความต้องการในการ

พัฒนาผู้ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบผสมผสาน โดย
แบบสอบถามวัดระดับปัญหาในการท างานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ
แบบสอบถามความต้องการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายมีลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)   

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open End) มีข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยด าเนินการเป็น 4 ขัน้ตอน   
 3.1 ผู้วิจยัแจกแบบสอบถามให้แก่กลุม่ตวัอยา่ง 

 3.2 ผู้วิจยัได้แจ้งรายละเอียดของแบบสอบถามกับสถานประกอบการ เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ตรงกันในเร่ืองของกลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการ เช่น พนกังานหรือผู้ เก่ียวข้องกับบริษัทให้บริการการตรวจสอบ
แบบไมท่ าลายเทา่นัน้ เพ่ือให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 
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 3.3 ผู้วิจยัได้ท าการใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 60 วนั โดยทางผู้ เก็บข้อมลูได้น า
แบบสอบถามเข้าเก็บข้อมูลตามสถานประกอบการ เช่น บริษัท ไอเอส อินดัสทรีย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที แอนด์ เอ็นจิเนียริง จ ากดั (มหาชน)  และ บริษัท คลอริเทค จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น  
 3.4 น าแบบสอบถามท่ีได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ
น าไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตด้ิวยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 
 4. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

 การวิจยัครัง้นีว้ิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการประมวลข้อมูลเป็นขัน้ตอนคือ 
หลงัจากตรวจสอบความถกูต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมลูท่ีได้มาเปล่ียนแปลง
เป็นรหัสตวัเลข (Codes) แล้วบนัทึกรหัสลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมสั่งงานโดยใช้สถิติ
ตามล าดบัดงันี ้

 4.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานภาพผู้ ตอบแบบสอบถามลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ีแล้วสรุปออกมาเป็นค่า    
ร้อยละ  

 4.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาในการท างานของพนักงานภายใน
บริษัทท่ีให้บริการการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean:   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) และข้อมูลเก่ียวกับความต้องการการพัฒนาบุคลากรของพนักงานภายในบริษัทท่ีให้บริการการ
ตรวจสอบแบบไม่ท าลาย (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อย
ละ (Percentage) 

 4.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีต่อความ
ต้องการของบุคลากรในการพฒันาและสภาพปัญหาในการท างาน ของพนกังานในบริษัทท่ีให้บริการการ
ตรวจสอบแบบไมท่ าลาย ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-End) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นคา่ความถ่ี (Frequency)  

 4.4 เปรียบเทียบสภาพปัญหาในการท างานโดยจ าแนกตามประเภทของธุรกิจ ใช้การ
วิเคราะห์ความแตกตา่งโดยใช้ t-test ส าหรับข้อมลูทัว่ไปด้านสถานภาพใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างรายกลุ่ม ผู้ วิจัยจะ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งรายกลุม่เป็นรายคูอี่กครัง้โดยใช้ Scheffe Analysis 

4.5 ศึกษาความสัมพันธ์ความต้องการการพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายกับธุรกิจวิเคราะห์โดยใช้คา่ Chi Square ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation) เพ่ือวิเคราะห์
หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 
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ผลการวิจัย 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า สว่นใหญ่เป็นสถานประกอบกลางขนาดกลาง (50 ถึง

200 คน) คิดเป็นร้อยละ 68.5 โดยมีรูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจส่วนใหญ่เป็น บริษัทจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 23 มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 6 ถึง 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 41.9 และมีต าแหนง่งานระดบัหวัหน้างานคดิเป็นร้อยละ 36 ตามล าดบั 

2. สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างปฏิบตัิงาน พบว่า คณุสมบตัิของผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ
แบบไม่ท าลายอยู่ในระดบัสภาพปัญหาในการท างานระดบัมาก ซึง่บคุลากรผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบ
แบบไม่ท าลายควรพฒันาคณุสมบตัิด้านความรู้และทกัษะ คิดเป็นร้อยละ 44.1 โดยบคุลากรผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายส่วนใหญ่มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 97.7 อีกทัง้รูปแบบ
ในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการสร้างเสริม
ความรู้ ส่วนใหญ่ต้องการให้สร้างเสริมการท างานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 42.8 โดยสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย พบว่าสภาพปัญหาทางด้านทกัษะของ
ผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายในการท างานในระดบัมาก ซึ่งวิธีท่ีต้องเร่งพฒันาส่วนใหญ่
เป็น  Magnetic Particle Testing คิดเป็นร้อยละ 25.7 โดยระดบัของการรับรองผู้ปฏิบตัิงานการตรวจสอบ
แบบไม่ท าลายท่ีธุรกิจต้องการส่วนใหญ่เป็นระดบัท่ี 2 และ ระดบัท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 40.5 และใบรับรอง
ของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายตามมาตรฐานท่ีใช้ในการตรวจสอบส่วนใหญ่
เป็นมาตรฐานยโุรป คดิเป็นร้อยละ 48.6 โดยวิธีการตรวจสอบท่ีต้องพฒันาเพิ่มเตมิแก่บคุลากรผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายส่วนใหญ่เป็นด้านเทคโนโลยีและเคร่ืองมือ คิดเป็นร้อยละ 48.6 อีกทัง้
ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายในการใช้
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็น Radiographic Testing คดิเป็นร้อยละ 46.8 และรูปแบบท่ี
เหมาะสมท่ีสดุในการพฒันาหรือสนบัสนนุบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายสว่นใหญ่
เป็นการปฏิบัติงานในสภาวะจริงคิดเป็นร้อยละ 36 สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายพบว่า สภาพปัญหาทางด้านการส่ือสารและสารสนเทศของ
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้าน
การตรวจสอบแบบไม่ท าลายประสบปัญหาในการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการท าความเข้าใจใน 
Standards and Codes หรือขัน้ตอนการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45.5 และการติดต่อส่ือสารและ
ประสานงานคิดเป็นร้อยละ 25.7 โดยประสบปัญหาในการติดต่อส่ือสารและประสานงานกับผู้ เช่ียวชาญ
ตา่งประเทศหรือกับนายจ้าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.6 และความต้องการมาก
ท่ีสุดในการพัฒนาบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายทางด้านการส่ือสาร
ภาษาตา่งประเทศส่วนใหญ่เป็นด้านการจดัฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศกบัผู้ เช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 74.8 
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สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลายพบวา่บคุลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายมีปัญหาเร่ืองความเข้าใจใน Codes and Standards อยู่
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 80.2 โดยบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายมีความ
เข้าใจในการใช้ Codes and Standards ส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิง Codes and Standards คิดเป็นร้อยละ 
37.8 และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายใน  
Codes and Standards ส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 36 สภาพปัญหาและความต้องการใน
การพฒันาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลายพบวา่สภาพปัญหาทางด้านความปลอดภยัในการ
ท างานของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายอยู่ในระดบัมาก ซึ่งส่วนใหญ่บุคลากร
ผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภยัคิดเป็น
ร้อยละ 97.7 โดยธุรกิจต้องการใบรับรองด้านความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ
แบบไม่ท าลายส่วนใหญ่เป็นใบรับรองด้านเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดบัเทคนิคขัน้สงู คิดเป็นร้อยละ 36 
และรูปแบบหรือความต้องการท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายในด้านความปลอดภัยในการท างานส่วนใหญ่เป็นการจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน 
คิดเป็นร้อยละ 75.7 สภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายพบว่าปัญหาในการท างานพืน้ท่ีเฉพาะของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย
สว่นใหญ่อยู่ระดบัมาก ซึ่งในการท างานในพืน้ท่ีเฉพาะของบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านพืน้ท่ีอบัอากาศ คิดเป็นร้อยละ 54.5 และรูปแบบหรือความ
ต้องการท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายในการท างาน
เฉพาะท่ีส่วนใหญ่เป็นการจดัเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับด้านความปลอดภัยให้เพียงพอ คิดเป็น
ร้อยละ 44.6  

3. ความต้องการการพฒันาผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลายมีดงันี ้
3.1 ความต้องการการพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานการตรวจสอบแบบไม่ท าลายเก่ียวกับจ านวน

พนกังานในสถานประกอบการ พบว่าจ านวนพนกังานในสถานประกอบการขนาดกลางมีความต้องการใน
การพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานในด้านสภาพปัญหาการส่ือสารและสารสนเทศของผู้ปฏิบตัิงาน มากกว่าจ านวน
พนักงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่โดยในสถานประกอบการขนาดใหญ่มีความต้องการในการ
พฒันาผู้ปฏิบตัิงานในด้านสภาพปัญหาในการท างานเฉพาะท่ีของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน มากกว่าจ านวน
พนกังานในสถานประกอบการขนาดกลาง และแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

3.2 ความต้องการการพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานการตรวจสอบแบบไม่ท าลายเก่ียวกับรูปแบบ
การจดัตัง้ธุรกิจ พบวา่รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจแบบกิจการคนเดียวมีความต้องการในการพฒันาผู้ปฏิบตังิาน
ในด้านการพัฒนาคุณสมบตัิ ทักษะ สภาพด้านความปลอดภัยในการท างาน และสภาพปัญหาในการ
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ท างานในพืน้ท่ีเฉพาะของผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายมากกว่ารูปแบบการจัดตัง้ธุรกิจ
แบบห้างหุ้ นส่วนจ ากัด ซึ่งรูปแบบการจัดตัง้ธุรกิจแบบบริษัทจ ากัดมีความต้องการในการพัฒนา
ผู้ปฏิบตัิงานในด้านการพฒันาคณุสมบตัิ ทกัษะ การส่ือสาร และสารสนเทศ ความเข้าใจในการใช้ Codes 
and Standards และสภาพปัญหาในการท างานในพืน้ท่ีเฉพาะของผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายมากกว่ารูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจแบบห้างหุ้ นส่วนจ ากดั โดยรูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน
จ ากัดมีความต้องการในการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานในด้านการส่ือสาร/สารสนเทศมากกว่ารูปแบบการจดัตัง้
ธุรกิจแบบบริษัทมหาชนจ ากดั และแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

3.3 ความต้องการการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานการตรวจสอบแบบไม่ท าลายเก่ียวกบัระยะเวลา
ในการด าเนินธุรกิจ พบว่าระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 11 ถึง 15 ปี มีความต้องการในการพัฒนา
ผู้ปฏิบตัิงานในด้านทกัษะในการตรวจสอบแบบไม่ท าลายมากกว่าระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 1 ถึง 5 ปี 
และ 6 ถึง 10 ปี โดยในระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 6 ถึง 10 ปี มีความต้องการในการพฒันาผู้ปฏิบตัิงาน
ในด้านสภาพปัญหาการส่ือสารและสารสนเทศของผู้ปฏิบตัิงาน มากกวา่ ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 11 ถึง 15 
ปี และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 11 ถึง 15 ปี มีความต้องการในการพัฒนาผู้ปฏิบตัิงานในด้านการ
ท างานในพืน้ท่ีเฉพาะมากกว่าระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 6 ถึง 10 ปี และแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

3.4 ความต้องการการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานการตรวจสอบแบบไม่ท าลายเก่ียวกับต าแหน่ง
งาน พบว่าต าแหน่งผู้ ช่วยผู้ จัดการมีความต้องการในการพัฒนาผู้ ปฏิบัติงานในด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายมากกว่า ต าแหน่งหัวหน้างานและต าแหน่งผู้ จัดการและ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
การอภปิรายผลการวิจัย 
 สภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลาย พบว่า
บคุลากรผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายขาดการพฒันาคณุสมบตัิด้านความรู้ และทกัษะ ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Esuaerdo (2012) ท่ีพบวา่ บคุลากรผู้ตรวจสอบแบบไมท่ าลายประสบสภาพ
ปัญหาทางด้านความรู้และทักษะมากท่ีสุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลและการ
ท างาน โดยมีความต้องการในการท างานเป็นทีมและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึ่งทกัษะท่ีต้องเร่งพัฒนา
มากท่ีสุดคือ ทักษะด้าน Magnetic Particle ระดับ 2 และ ระดับ 3 โดยบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบแบบไมท่ าลายมีความต้องการในมาตรฐานยโุรป ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ Prateepasen, 
Srinang, and Noypitak (2008) ส าหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและเคร่ืองมือของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายพบปัญหาด้าน Radiographic Testing ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลงานวิจยัของ Zahirian (2011) โดยมีความต้องการพฒันาในด้านการปฏิบตัิงานในสภาวะจริง ซึ่งสภาพ
ปัญหาด้านการส่ือสาร พบวา่ผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไม่ท าลายประสบปัญหาด้านการท าความ
เข้าใจใน Codes and Standards หรือขัน้ตอนการด าเนินงานในระดบัปานกลาง โดยมีความต้องการให้มี
การจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศกับผู้ เช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการส่ือสาร  ส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางธุรกิจต้องการบุคลากรท่ีมีใบรับรองเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับ
เทคนิคขัน้สูง อีกทัง้ยังมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
เฉพาะด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Farley, Wessel, and Thompson (2008) ท่ีพบว่าความปลอดภัยในการ
ท างานเป็นปัจจัยพืน้ฐานส าหรับการท างานของผู้ปฏิบตัิงานการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย และบุคลากร
ผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบแบบไมท่ าลายพบสภาพปัญหาในการท างานเฉพาะท่ีในพืน้ท่ีอบัอากาศ ซึ่ง
ต้องการให้มีการจดัเตรียมอปุกรณ์/เคร่ืองมือส าหรับด้านความปลอดภยัให้เพียงพอ 
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