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The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)’s proceedings were reviewed by academic and 

professional experts. The message and contents published in TNIAC2021’s proceedings are 

copyright of the publisher. Individuals are allowed to refer specifically for education, research, 

analysis, or criticism under the copyright laws of the Kingdom of Thailand. Production for 

commercial purposes is prohibited. Modification of any part of this proceeding must be 

allowed by obtaining written permission from the publisher.  

 

บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือการประชุม TNI Academic Conference คร้ังท่ี 7 (TNIAC2021) ท้ังหมด

น้ีได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ข้อความและเน้ือหาท่ีตีพิมพ์ในหนังสือการประชุม 

TNIAC2021 เป็นลิขสิทธ์ิของผู้จัดพิมพ์ บุคคลได้รับอนุญาตให้อ้างอิงเฉพาะเพ่ือการศึกษา การวิจัย การ

วิเคราะห์ หรือ การวิจารณ์ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศ ห้ามมิให้มีการนําไปผลิตเพ่ือการค้า และการ

ดัดแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงของหนังสือเล่มน้ีจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

จากผู้จัดพิมพ์ 

 

Responsibility for the contents, data, figures, tables, and opinions of the articles presented 

and published in TNIAC2021 is sole responsibility of the authors. If it is found that the whole 

or any part of these articles have any mistakes or have been already published in other 

publications or have patent infringement, the offense is also the authors' responsibility. 

 

ความรับผิดชอบด้านเน้ือหา ข้อมูล ข้อความ ภาพและตารางประกอบ ข้อคิดเห็นส่วนตัวท่ีลงตีพิมพ์ในบทความ

วิจัย และมีการนําเสนอในการประชุม TNIAC2021 เป็นของผู้เขียนบทความ หากมีความผิดพลาดใด ๆ หรือ

หากมีการตีพิมพ์ซ้ําซ้อน และละเมิดลิขสิทธ์ิผู้อ่ืน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 

 

จัดพิมพ์โดย 

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงทพฯ 10250 

โทรศัพท์  02-763-2600 โทรสาร 02-763-2700 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC2021 
 
ประธานจัดงานประชุม  

รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

  

คณะกรรมการจัดการประชุม  

อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

รศ. ดร.ชุมพล อันตรเสน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธ์ุ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ผศ. ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ศ. ดร.โกสินทร์ จํานงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ศ. ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ศ. ดร.ธนารักษ์  ธีระม่ันคง 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศ. ดร.สมเกียรติ ต้ังจิตสิตเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Prof. Dr.Hiroshi KONNO Tohoku Institute of Technology, Japan 

Prof. Dr.Chaoyang LI Kochi Univerisity of Technology, Japan 

Prof. Dr.Samuel S. Chua 
Lyceum of the Philippines University, 

Philippines 

Prof. Dr.Akito TAKASAKI Shibaura Institute of Technology, Japan 

Prof. Dr.Manfred Glesner Technische Universität Darmstadt, Germany 

  

คณะกรรมการด้านวิชาการ   

รศ. ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

อาจารย์วสันต์ จันทร์สัจจา บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

รศ. ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ. ดร.มานพ เร่ียวเดชะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ. ดร.ศักด์ิชัย ทิพย์จักษุรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ. ดร.วิจิตรา จําลองราษฎร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ. ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ. ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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คณะกรรมการด้านวิชาการ (ต่อ)  

ผศ. ดร.สายยัญ สายยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ. ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ดร.มณีรัตน์ กออุดม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ดร.วรางรัตน์ นิติวนะกุล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ผศ. วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผศ. อัญชลี สุพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ดร. มหรรณพ ฟักขาว สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ผศ. ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ผศ. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ผศ. ดร.วุฒิ สุขเจริญ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ผศ. ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ผศ. อมราวดี ทัพพุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

Prof. Dr.Tsutomu KONOSU Chiba Institute of Technology, Japan 

Prof. Dr.Akimitsu HATTA Kochi Univerisity of Technology, Japan 

Prof. Dr.Hideki HOSODA Tokyo Institute of Technology, Japan 

Prof. Dr.Kou YAMADA Gunma University, Japan 

Prof. Dr.Tatsuhiko AIZAWA Shibaura Institute of Technology, Japan 

Prof. Dr.Volodymyr Chernenko University of the Basque Country, Spain 

Assoc. Prof. Dr.Sanghyuk Lee Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China 
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ TNIAC 2021 
 

 

รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ 

อธิการบดี 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น ได้ริเริ ่มจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ในรูปแบบของสหวิทยาการ 

เพื่อเป็นสื่อกลางการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และ

นักวิจัยทั ้งของภาครัฐและเอกชน ภายใต้ชื ่อ TNIAC (Thai-Nichi Institute of Technology Academic 

Conference) โดยเร่ิมจัดการประชุมคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2554 และจัดติดต่อกันมาแล้ว 6 คร้ัง 

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI 

Academic Conference 2021 เป็นครั้งที่ 7 โดยแบ่งกลุ่มหัวข้อการวิจัยและบทความทางวิชาการออกเป็น 4 

กลุ ่ม ประกอบด้วย กลุ ่มที ่ 1: การศึกษา ภาษาและสังคมศาสตร์ (Education, Language and Social 

Science) กล ุ ่ ม ท่ี  2 : เ ทค โน โ ลย ี ส า ร สน เทศและก า รส ื ่ อ ส า ร  (Information Technology and 

Communication) กลุ่มที่ 3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Sciences and Engineering) และ กลุ่มท่ี 

4: การบริหารธุรกิจ (Business Administration) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัย จากสถาบัน

ต่าง ๆ ได้นําเสนอผลงานวิจัย ที่นําไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ความร่วมมือทาง

วิชาการและวิจัยต่อไปในอนาคต 

เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) การประชุมวิชาการในปีนี้จึง

กําหนดให้เป็นการนําเสนอและการร่วมประชุมทาง Online โดยมีบทความท่ีส่งเข้าร่วมการพิจารณาจํานวน 

170 บทความ และบทความท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตัดสินให้นําเสนอในการประชุม

วิชาการครั้งนี้ จํานวน 75 บทความ โดยเป็นบทความของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรธุรกิจเอกชน จํานวนรวมทั้งสิ้นกว่า 20 

หน่วยงาน 

ในส่วนของการปาฐกถาหลัก ในปีนี ้ เราได้ร ับเกียรติจาก Professor Dr. Akito Takasaki รอง

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ กรุงโตเกียว ประเทศญี ่ปุ ่น ร่วมปาฐกถาทางวิชาการในหัวข้อ 

“Hydrogen Storage toward Hydrogen Society” ผมมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าจากประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญขององค์ปาฐกจะทําให้ทุกท่านได้รู้ถึงพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนของประเทศสืบไป 
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ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ผมขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ที่ให้การอุปถัมภ์การประชุมวิชาการครั้งนี้ และขอขอบคุณองค์กรและ

หน่วยงานต่าง ๆ ของไทย เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานของญ่ีปุ่น เช่น JETRO JICA NEDO และ JTECS ท่ีให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ 

จนทําให้การประชุมวิชาการคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้ร่วมนําเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

ประเมินบทความ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทํา

ให้การจัดการประชุมวิชาการคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

สุดท้ายน้ีผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อมูลและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการต่าง ๆ ท่ีทุก

ท่านได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการต่อยอดงานวิจัยและการนําไป

ประยุกต์ใช้ต่อไป 
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สารจากประธานคณะทํางานจัดการประชุมวิชาการ TNIAC 2021 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ประธานคณะทํางานจัดการประชุม 

 
ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2021 ทุกท่าน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 

พ.ศ. 2554 และจัดต่อเน่ืองกันมา การจัดการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 7 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที ่ผ ่านมา การประชุมวิชาการ TNIAC ได้เป็นส่วนหนึ ่งของการพบปะ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ นักปฏิบัติและบุคลากรที่สนใจใน

งานการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในด้าน ธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรมและภาษา 

การประชุมวิชาการในปีนี้ ได้จัดการนําเสนอผลงานการวิจัยออกเป็น 2 วัน โดยแบ่งกลุ่มหัวข้อการวิจัยและ

บทความทางวิชาการออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1: การศึกษา ภาษาและสังคมศาสตร์ (Education, 

Language and Social Science) กล ุ ่ มท ี ่  2 : เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสาร  (Information 

Technology and Communication) กล ุ ่มท ี ่ 3: ว ิทยาศาสตร ์และว ิศวกรรมศาสตร ์ (Sciences and 

Engineering) และ กลุ่มที ่ 4: การบริหารธุรกิจ (Business Administration) เพื ่อให้นักศึกษา คณาจารย์ 

ตลอดจนนักวิจัย จากสถาบันต่าง ๆ ได้นําเสนอผลงานวิจัย ที่นําไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอด

องค์ความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไปในอนาคต 

นอกจากการนําเสนอผลงานวิจัย ในปีนี้เรายังได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Akito Takasaki รอง

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ ่น (Shibaura Institute of Technology, 

Tokyo, JAPAN) มาร่วมเป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาเร ื ่อง “Hydrogen Storage toward Hydrogen 

Society” ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระและองค์ความรู้จากปาฐกถาและผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุม

ครั้งนี้ จะทําให้เกิดการอภิปราย วิพากษ์ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวางในแวดวงผู้เข้าร่วม

การประชุมทุกท่าน  

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ไม่สามารถดําเนินการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้โดยปราศจากความ

ร่วมมือร่วมใจและการทํางานอย่างหนักของคณะทํางานและบุคลากรสนับสนุนจํานวนมาก ผมขอถือโอกาสน้ี

กล่าวคําขอบคุณและชื่นชมต่อความตั้งใจและการทํางานอย่างทุ่มเทของทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการ

จัดการประชุม คณะทํางานทุกชุด ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯที่ทําหน้าที่ในการคัดกรอง

บทความวิจัยจนได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะทํางานด้านเทคนิคในจัดการกระชุม Online ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทํา
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หน้าท่ีเป็น Session Chair ของการประชุม ตลอดจนขอขอบคุณผู้ร่วมนําเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุม

วิชาการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทําให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุก

ประการ 

ขอขอบคุณ Professor Dr. Akito Takasaki รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ (Shibaura 

Institute of Technology, Tokyo, JAPAN) องค์ปาฐกของการประชุม ขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ 

จํากัด และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ที่ให้การอุปถัมภ์การประชุมวิชาการครั้งนี้ ขอขอบคุณ

องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานของญี่ปุ่น เช่น JETRO JICA NEDO และ JTECS ที่ให้การสนับสนุนจนทํา

ให้การประชุมวิชาการคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและองค์ความรู้จากการปาฐกถา จากผลงานวิจัยและบทความ

วิชาการต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับการต่อยอดงานวิจัย

และการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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องค์ปาฐก 

 

 
 

“Hydrogen Storage toward Hydrogen Society” 

Prof. Dr.Akito Takasaki 

 

 

Education:  Doctor of Engineering from Tokyo Institute of Technology (1988) 

Position:  Vice President, Professor of Department of Engineering Science and 

Mechanics,  

    College of Engineering, Shibaura Institute of Technology (SIT), Tokyo, JAPAN 

 

Affiliation:  Materials Science and Engineering Laboratory 

Academic Society  1) The Japan Institute of Metals and Materials 

                               2) The Society of Materials Science, Japan 

                               3) Materials Research Society (MRS) 

 

 

Research Areas: Nanotechnology / Materials / Metallic materials  

Research Interested: hydrogen storage alloys hydrogen embrittlement functional materials 
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2021 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

เวลา กําหนดการ 

8:30 – 10:00 พิธีเปิด 

Meeting Link: https://zoom.us/j/99361812482  

Meeting ID: 993 6181 2482, Passcode: 316344 

8:30 – 8:45 กล่าวต้อนรับ โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ประธานคณะทํางานจัดการประชุม 

8:45 – 9:00 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

โดย รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ 

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

9:00 – 10:00 ปาฐกถา 

เร่ือง: Hydrogen Storage toward Hydrogen Society 

โดยองค์ปาฐก Prof. Dr. Akito Takasaki  

รองอธิการบดี, Shibaura Institute of Technology, กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

10:00 – 11:30 การบรรยายวิชาการกลุ่มย่อย 1 

T1-1 

 

Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98357501407  

• Meeting ID: 983 5750 1407, Passcode: 285625 

T1-2 Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/91262289994  

• Meeting ID: 912 6228 9994, Passcode: 171103 

T1-3 Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98438311336  

• Meeting ID: 984 3831 1336, Passcode: 795186 
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กําหนดการ (ต่อ) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2021 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

เวลา กําหนดการ 

11:30 – 12:30 พักกลางวัน 

12:30 – 14:00 การบรรยายวิชาการกลุ่มย่อย 2 

T2-1 

 

Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98357501407  

• Meeting ID: 983 5750 1407, Passcode: 285625 

T2-2 Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/91262289994  

• Meeting ID: 912 6228 9994, Passcode: 171103 

T2-3 Science and Engineering 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98438311336  

• Meeting ID: 984 3831 1336, Passcode: 795186 
 

14:00 – 14:30 พัก 

14:30 – 16:00 การบรรยายวิชาการกลุ่มย่อย 3 

T3-1 

 

Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98357501407  

• Meeting ID: 983 5750 1407, Passcode: 285625 

T3-2 Information and Communication Technology 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/91262289994  

• Meeting ID: 912 6228 9994, Passcode: 171103 

T3-3 Science and Engineering 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98438311336  

• Meeting ID: 984 3831 1336, Passcode: 795186 
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กําหนดการ (ต่อ) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2021 

 

วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

เวลา กําหนดการ 

10:00 – 11:30 การบรรยายวิชาการกลุ่มย่อย 4 

T4-1 

 

Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98357501407  

• Meeting ID: 983 5750 1407, Passcode: 285625 

T4-2 Education, Language, and Social Science 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/91262289994  

• Meeting ID: 912 6228 9994, Passcode: 171103 

T4-3 Science and Engineering 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98438311336  

• Meeting ID: 984 3831 1336, Passcode: 795186 
 

11:30 – 12:30 พักกลางวัน 

12:30 – 14:00 การบรรยายวิชาการกลุ่มย่อย 5 

T5-1 

 

Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98357501407  

• Meeting ID: 983 5750 1407, Passcode: 285625 

T5-2 Science and Engineering 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/91262289994  

• Meeting ID: 912 6228 9994, Passcode: 171103 

T5-3 Science and Engineering 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98438311336  

• Meeting ID: 984 3831 1336, Passcode: 795186 
 

14:00 – 14:30 พัก 
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กําหนดการ (ต่อ) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2021 

 

วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

เวลา กําหนดการ 

14:30 – 16:00 การบรรยายวิชาการกลุ่มย่อย 6 

T6-1 

 

Business Administration  

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98357501407  

• Meeting ID: 983 5750 1407, Passcode: 285625 

T6-2 Science and Engineering 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/91262289994  

• Meeting ID: 912 6228 9994, Passcode: 171103 

T6-3 Science and Engineering 

• Meeting Link: https://zoom.us/j/98438311336  

• Meeting ID: 984 3831 1336, Passcode: 795186 
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ตารางการนําเสนอผลงาน 

 

Track 1: Business Administration: Transport, Logistics and Supply Chain Management, 

Innovation in Public Administration, Organisational Behavior, Banking & Risk Management, 

Finance & Accounting, Marketing, Management, Tourism, Other related topics. 

 

Session T1-1, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. 

Session Chair: ดร.ภิญรดา แก้วเขียว 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-01 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน 

Gojek 

ณัฐธิดา ศรีเมือง 

ปัณณทัต จอมจักร์ 

26 

BA-02 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้า

เลียนแบบแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ธนัชชา สมณะ 

จิรัชญา ช่ํานิกุล 

ปัณณทัต จอมจักร์ 

34 

BA-03 ผลกระทบต่อสภาพคล่องท่ีมีต่อความสามารถในการ

ทํากําไรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย: กรณีศึกษา

จากธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

วิลาสินี ตู้จินดา 

ศรีสุดา ถุงสุวรรณ 

ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น 

สมยศ โอสนานนท์ 

40 

BA-04 การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมวิตามินของผู้บริโภค 

วาวา ประเสริฐผล 

ปานชนก ป่ินมรกต 

วาสนา ตรินันท์ 

เพ็ญวิมล วิไลรัตน์ 

46 

 

Session T1-2, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. 

Session Chair: ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-05 การปรับปรุงผลิตภาพและการไหลของการส่ือสาร

ระหว่างกันด้วยเทคนิค Kanban Board 

ดวงใจ ลือชัยลาม 

พิชิต งามจรัสศรีวิชัย 

52 

BA-06 การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดผลกระทบต่อต้นทุนคุณภาพ 

ชยุดา สืบดี 

พิชิต งามจรัสศรีวิชัย 

58 
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ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-07 เทคนิคการลดของเสียและต้นทุนการผลิตใน

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ

ลูกฟูก 

พัทธ์ธีรา เครือวงค์ศิริ 

พิชิต งามจรัสศรีวิชัย 

64 

BA-08 การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ใน

การเลือกทําเลท่ีต้ังศูนย์กระจายสินค้า 

ปิยะ เฮงมีชัย 

ชุตินันท์ เจียมจิระเศรษฐ์ 

70 

 

Session T2-1, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น. 

Session Chair: ผศ. ดร.วุฒิ สุขเจริญ 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-09 Degrowth, as the world turns; an ideal path 

to revive tourism business post Covid-19? 

Ploy Umpornpet 75 

BA-10 ผลกระทบและการจัดการภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของผู้ประกอบการไทย

ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เอิบ พงบุหงอ 

รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

วนิดา วาดีเจริญ 

80 

BA-11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแผ่นภาพยนตร์ 

ปรินทร ศิริเอ้ียวพิกูล 

ธันยมัย เจียรกุล 

86 

BA-12 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าแบรนด์

เนมรีเซลล์ 

เนติพงษ์ ตู้จินดา 

ชญานิน ชาญย่ิงสกุล 

ปัณณทัต จอมจักร์ 

ทัฬหธร วรรณวุฒิกุล 

93 

 

Session T2-2, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น. 

Session Chair: ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-13 Factors Affecting the Financial Accounting of 

Textile Manufacturing Community Enterprise 

Groups: A Case from Udon Thani Province 

Mananya Thongbor 99 
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ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-14 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดระยอง 

รุ่งอรุณ กระแสร์สินธ์ุ 

บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม 

ใกล้รุ่ง กระแสร์สินธ์ุ 

จิราพร คันช่ัง 

วทัญญู รัศมิทัต 

คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์ 

ธารทิพย์ พจน์สุภาพ 

อาจารีย์ ประจวบเหมาะ 

สุรสิทธ์ิ อุดมธนวงศ์ 

103 

BA-15 ผลกระทบของประเภทการทุจริตต่อการประเมิน

ความเส่ียงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

พรรณนภา ตาลกุล 

ลัพธ์พร สวราชย์ 

จารุภา วิภูภิญโญ 

111 

 

Session T3-1, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. 

Session Chair: ผศ. ดร.วุฒิ สุขเจริญ 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-16 การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของความชอบส่วน

บุคคลท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เช่ารถระยะยาวสําหรับบุคคล

ธรรมดา กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประชากร เจเนอ

เรช่ันเอ็กซ์ วาย และแซด ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

สุวิภา ภาคภากร 

อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ 

116 

BA-17 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านทาง Shopee 

เก็จมณี กมลสุริยกล้า 

พีรยา เศรษฐพัฒน์ 

124 

BA-18 อิทธิพลของส่งประสมทางการตลาด (7Ps) และ

คุณภาพการบริการท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

แอปพลิเคชัน Grab Food ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

ภัทราภรณ์ แสงสุวรรณ 

ชัยวัฒน์ หม่ืนจํานงค์ 

อัชญา กล้าเวช 

131 

BA-19 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสตรีทฟู้ด  

(Street Food) กรณีศึกษาจากผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ทวีทิพย์ อักษรศิริกุล 

ปาณิดา เกิดอุ่ม 

อัชญา กล้าเวช 

138 
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Session T4-1, วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. 

Session Chair: ผศ. ดร.ธันยมัย เจียรกุล 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-20 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการ

บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ

เลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ภัคจีรา เนียมรัตน์ 

ชฎาภา กล่ินชาติ 

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช 

144 

BA-21 พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือก บริโภคอาหารและของหวาน

จากประเทศญ่ีปุ่น 

สันต์ทศน์ โกวิทยานนท์ 

เอิบ พงบุหงอ 

150 

BA-22 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ศูนย์

ออกกําลังกาย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ธนากร หอมมณี 

กิตติยุวา สุวรรณธาร 

ปัณณทัต จอมจักร์ 

156 

BA-23 ประสิทธิผลการใช้เฟซบุ๊กในการตลาดของกลุ่มผู้ค้า

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในประเทศไทย 

กนกวรรณ ใจมีสุขมาก 

ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

162 

 

Session T5-1, วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น. 

Session Chair: ผศ. ดร.ธันยมัย เจียรกุล 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-24 แรงจูงใจส่งผลต่อความสุขและความผูกพันต่อองค์กร

ของบุคลากรในองค์กรญ่ีปุ่น กรณีศึกษาองค์กรญ่ีปุ่น

แห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

อภิชญา ธารีวาสน์ 

บุญญาดา นาสมบูรณ์ 

169 

BA-25 ปัจจัยองค์กรและปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความ

ผูกพันในงานและความผูกพันในองค์กรของบุคลากร : 

กรณีศึกษาองค์กรญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง 

ขนิษฐา สมรัตน์ 

บุญญาดา นาสมบูรณ์ 

175 

BA-26 การรับรู้เคร่ืองมือการบริหารแบบญ่ีปุ่นและการ

ฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กรณีศึกษา องค์กรญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง 

วรศักด์ิ เลาศรีรัตนชัย 

บุญญาดา นาสมบูรณ์ 

181 
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ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-27 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน

ตามหลักโมโนซุคุริ -TNI Core Values กรณีศึกษา

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญ่ีปุ่น 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

เอิบ พงบุหงอ 

จริยาภรณ์ ศรีสังวาลย์ 

สุชีรา นวลทอง 

ชาติชาญ โพธ์ิพาด 

รุจารินทร์ จิตต์แก้ว 

Keiki Kameshima 

Sozo Yamamoto 

187 

 

Session T6-1, วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. 

Session Chair: ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธ์ุ 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

BA-28 ระบบสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกกาแฟ:  

กรณีประเทศไทย ข้อมูล 2557-2562 

ศุภกร เรืองรักษ์ 

ผุสดี พรผล 

194 

BA-29 การศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐาน 

(CW1) เพ่ือลดเวลาในการจัดสร้างเอกสารบัญชีเรือ

ขาเข้า  กรณีศึกษา บริษัท เอ บี ซี จํากัด 

ภูวดล ไวยเนตร 

มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์ 

200 

BA-30 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของกลุ่ม 

Generation X ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

วีรชัย เรืองโชติ 

ศุภสิน ขุมทองวัฒนกุล 

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช 

สาเรศ วันโสภา 

207 

BA-31 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าอุปโภคท่ีใช้ตัว

การ์ตูนญ่ีปุ่นในการส่ือสารทางการตลาดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กมลชนก ขลุ่ยศรีตระกูล 

ปัณณทัต จอมจักร์ 

213 
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Track 2 Sciences and Engineering: Artificial Intelligence and Robotics, Computer Vision and 

Image Processing, Production and Automotive Engineering, Embedded System Architecture, 

Electrical Power Systems, Other related topics. 

 

Session T1-3, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. 

Session Chair: รศ. ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-01 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บในคลังสินค้า ตาม

แนวคิด ABC กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหาร 

ปณภา ดวงดาว 

อรวรรณ บุญบูชาไชย 

นภัสนันท์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ 

221 

ENG-02 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารระบบขนส่ง

ด้วยแบบจําลองคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา บริษัทส่ี

สหายขนส่ง จํากัด  

(บทความน้ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร  

TNI Journal of Business Administration and 

Languages ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 

2564)) 

รวิช วงศ์สวัสด์ิ 

จักร ติงศภัทิย์ 

- 

ENG-03 การกําหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการพิมพ์สามมิติ

ด้วยกระบวนการ สเตอริโอลิโธกราฟฟีโดยใช้การ

ออกแบบการทดลอง 

ธนวัต รุจิพูนพงศ์ 

จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

ชนะ รักษ์ศิริ 

230 

ENG-04 การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทําความ

สะอาดในเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนของระบบ

ระเหยน้ํากากส่า 

เมธาวี ธรรมรักษ์ 

ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล 

จันทร์ศิริ สิงห์เถ่ือน 

236 

 

Session T2-3, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น. 

Session Chair: ผศ. ดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-05 การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการวัดแกนสาย

สวนหัวใจด้วยระบบการวัดแบบไม่สัมผัส 

วัชรินทร์ ทวีจินดา 

ชนะ รักษ์ศิริ 

จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

241 
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ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-06 การศึกษาการทํางานและระยะเวลาการทํางานของ

พนักงาน Repack สินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานให้กับพนักงาน โดยวิธีการการจัดจําลอง

แผนผังช้ันวางสินค้าสําเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัทผลิต

ช้ินส่วนรถยนต์ 

อัยจิรา เต็งศิริ 

พงศ์ศักด์ิ สายธัญญา 

247 

ENG-07 ปัจจัยจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบน

อินเตอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของ

คนไทย 

นนทินี กิจนิที 

นราภรณ์ เภาประเสริฐ 

สุวิชภรณ์ วิชกูล 

254 

ENG-08 การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิต และการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ภัทรกร ศรีตรรกยานนท์ 

พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ 

พิชิต สุขเจริญพงษ์ 

260 

 

Session T3-3, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. 

Session Chair: ผศ. ดร.วิสุทธ์ิ สุพิทักษ์ 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-09 การเลือกทําเลท่ีต้ังของศูนย์กระจายสินค้าด้วย

วิธีจําลองเชิงคณิตศาสตร์และจุดศูนย์ดุล  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทส่ีสหาย

ขนส่ง จํากัด 

ประสิทธ์ิ พงศ์ดํารง 

จักร ติงศภัทิย์ 

268 

ENG-10 การจัดตารางการทํางานของพนักงานสําหรับระบบท่ี

มีเวลาในการดําเนินงานยืดหยุ่น 

(บทความน้ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร  

TNI Journal of Engineering and Technology 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)) 

รชนิศ เรืองศรี 

วิสุทธ์ิ สุพิทักษ์ 

- 

ENG-11 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือเพ่ือปรับปรุงแผนการ

ซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน ของเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟี

แบบออนไลน์ 

กันตชาติ อ่อนประชู 

จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

กฤษ วงษ์เกษม 

275 

ENG-12 การกําหนดค่าท่ีเหมาะสมในสายการผลิต

ก่ึงอัตโนมัติ: กรณีศึกษา 

ชัยพงศ์ โชติภัทร์เดชารัตน์ 

ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

281 
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Session T4-3, วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.  

Session Chair: ผศ. ดร.ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-13 ศึกษาการเปรียบเทียบ TOPFLAME ไม้ และ

TOPFLAME พลาสติกเพ่ือลดต้นทุนซ้ือ กรณีศึกษา 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 

ธีรพล ธนะสนธ์ิ 

ปณภา ดวงดาว 

อรวรรณ บุญบูชาไชย 

288 

ENG-14 การพัฒนาการบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ของระบบ

บําบัดอากาศเสียด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณ

เซ็นเซอร์ 

รัชภูมิ ธรฤทธ์ิ 

จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

292 

ENG-15 การบริหารจัดการโครงการ เพ่ือลดต้นทุน 

กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 

มานิต ผงคํา 

ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล 

พิชิต สุขเจริญพงษ์ 

297 

ENG-16 การปรับปรุงผลิตภาพของสายการผลิตการประกอบ

โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษาโรงงานผู้ประกอบเลนส์ 

เปรมพันธ์ ดํานุ้ย 

ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

303 

ENG-17 นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังสําหรับระบบท่ีมีเง่ือนไข

ด้านปริมาณเติมเต็มเป็นทวีคูณ พ้ืนท่ีจัดเก็บจํากัด 

และปริมาณบรรทุกของรถขนส่งจํากัด 

โชติกา เกตุอู่ 

วิสุทธ์ิ สุพิทักษ์ 

310 

 

Session T5-2, วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น. 

Session Chair: ดร.ดอน แก้วดก 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-18 ผลกระทบของแนวทางการไหลของพอลิเมอร์ท่ีส่งผล

ต่อสมบัติทางกลของบานพับ 

นเรนธร โรจนประดิษฐ 

สถาพร ชาตาคม 

319 

ENG-19 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปรับสมดุลของ

คลัตช์แรงเหว่ียง กรณีศึกษา กระบวนการผลิตเกียร์

อัตโนมัติของรถจักรยานยนต์ 

ศุภชัย ช่อทับทิม 

พรชัย นิเวศน์รังสรรค์ 

325 

ENG-20 การตรวจวัดค่าความผิดพลาดเชิงมุมของแกนหมุนใน

การเคล่ือนท่ีเชิงเส้นตรงของปลายแขนหุ่นยนต์

เคล่ือนท่ีอิสระ 6 แกนด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยแรง

เฉ่ือย 

รสริน โกมลโชติกุล 

ชนะ รักษ์ศิริ 

กฤติยา พาอ่ิม 

331 

ENG-21 การเพ่ิมสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของ

อลูมิเนียมผสมเกรด 6061 ด้วยกระบวนการบ่มเทียม 

ดอน แก้วดก 

ชนาธิป ศาสตร์ทยารัฐ 

337 
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Session T5-3, วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น.  

Session Chair: ดร.ชาตรี บุษบาธร 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-22 แนวคิดต้นแบบระบบตรวจหาช่องจอดและถอยจอด

อัตโนมัติ 

ชานน นนทฤทธ์ิ 

ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์ 

342 

ENG-23 การจําแนกลักษณะข้อบกพร่องบนจานบันทึกข้อมูล

แม่เหล็กโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก 

รวินท์นิภา สุตันติวณิชย์กุล 

จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

กฤษ วงษ์เกษม 

347 

ENG-24 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การส่ันสะเทือนของเคร่ืองจักร

ในอุตสาหกรรม 

ไพรัช กิจถาวรชัยสกุล 

จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 

กฤษ วงษ์เกษม 

353 

ENG-25 การศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองมือตรวจจับแพ็กเก็ต 

ระหว่างโปรแกรม Tcpdump และ Wireshark 

ปราณิสา อิศรเสนา 359 

 

Session T6-2, วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น.  

Session Chair: ผศ. ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-26 Renovation and Improvement on Dwelling 

Unit by Increasing Performance of Sound 

Absorption Through Vegetation to Mitigate 

Noise Pollution 

Saksorn Chantarabut 

Prudsamon Kammasorn 

Pasit Leeniva 

364 

ENG-27 การเคล่ือนตัวของฟอสฟอรัสจากการปลูกข้าวโพด

เล้ียงสัตว์ในฤดูแล้งของประเทศไทย 

อนันต์สิทธ์ิ ยงค์ศรี 

วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล 

สุภาวดี ผลประเสริฐ 

ธนกฤต เนียมหอม 

ชัชวาล สิงหกันต์ 

369 

ENG-28 การวิเคราะห์มูลค่าและพลังงานท่ีใช้ในการเพาะปลูก

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศไทย 

สิริกาญจน์ ทองไหม 

ธนกฤต เนียมหอม 

วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล 

สุภาวดี ผลประเสริฐ 

เชต ใจกัลยา 

375 
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ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียท่ีปนเป้ือน

น้ํามันหล่อเย็นโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตัน 

ขวัญชนก แผ่นผา 

ดวงรัตน์ อินทร 

วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล 

สุภาวดี ผลประเสริฐ 

381 

ENG-30 ประสิทธิภาพของเรซินพอลิเมอร์ในการดูดซับ 

ไฟโตสเตอรอล 

ชินกฤต ละดาดก 

รัตนาภร ยวงสวัสด์ิ 

ศศิศ สร้อยสุวรรณ 

ดวงกมล ณ ระนอง 

386 

 

Session T6-3, วันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น.  

Session Chair: ดร.ไพศาล สุดวิลัย 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

ENG-31 The Application of Good Governance Theory 

for the Power Development Fund 

Management in Thailand 

Pongpoj Putarungsi 392 

ENG-32 การออกแบบวงจรกรองกําลังแอกทีฟแบบขนาน

สําหรับระบบไฟฟ้ากําลังหน่ึงเฟส 

(บทความน้ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร  

TNI Journal of Engineering and Technology 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)) 

สุทธิณี ว่าวสูงเนิน 

ทศพร ณรงค์ฤทธ์ิ 

กองพล อารีรักษ์ 

- 

ENG-33 การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีทฤษฎีกําลังรีแอกทีฟ

ขณะหน่ึง สําหรับระบบรางไฟฟ้ากระแสสลับแบบ

เฟสร่วม 

ธวิน อุดมกิจปัญญา 

ทศพร ณรงค์ฤทธ์ิ 

397 

ENG-34 Financial Feasibility Plan of Grid-tied Solar 

Power Generation System for Large scale 

Community Hospital 

Winyoo Lerdkham 

Sirichai Thepa 

Roongrojana Songprakorp 

403 
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Track 3 Information and Communication Technology: Digital and Multimedia Technology, 

Computer Networks Performance, Networks and Cyber Security, Data Science and Analytics, 

Business Intelligence and Technology, Web Technology and Mobile Applications, Other related 

topics. 

 

Session T3-2, วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น.  

Session Chair: ผศ. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

IT-01 ประสิทธิภาพของระบบตรวจจับวัตถุเคล่ือนท่ี 

กรณีศึกษา ฟาร์มนกแอ่นกินรัง 

 

 

ชวิศ ภูริพัฒน์ 

อรรณพ หม่ันสกุล 

พิกุล เวชชานุเคราะห์ 

รัตติกร วรากูลศิริพันธ์ุ 

408 

IT-02 ระบบการตรวจสอบระดับน้ําแบบไร้สายเพ่ือป้องกัน

อุทกภัย 

เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ 

ประภาส ผ่องสนาม 

ชวิศ ภูริพัฒน์ 

414 

IT-03 A Comparison of Real-Time Data Analytic 

Algorithms  

(บทความน้ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร  

TNI Journal of Engineering and Technology ปี

ท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)) 

Ekarat Rattagan - 

IT-04 การออกแบบระบบ Factory IoT เพ่ือการปรับปรุง

สายการประกอบลูกหมากรถยนต์ 

สุชานันท์ ลงสุวรรณ 

สุรเดช ภัทรวิเชียร 

420 

IT-05 การออกแบบระบบ Factory IoT เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ

การผลิตและการบริหารคลังเคร่ืองมือสําหรับ

สายการผลิตกระบอกสูบรถไถเดินตาม 

ไกรวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ 

สุรเดช ภัทรวิเชียร 

426 
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Track 4 Education, Language, and Social Science: Modern Teaching and Learning 

Methodologies, Education System Management, Language Efficiency Improvement Strategy, 

Social Sciences, Other related topics. 

Session T4-2, วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. 

Session Chair: ผศ.ดร.อมราวดี ทัพพุน 

ID หัวข้อ ผู้นําเสนอ หน้า 

LA-01 Speaking Anxiety and Related Factors of 

Freshmen Towards Foreign Language Class 

(บทความน้ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร  

TNI Journal of Business Administration and 

Languages ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2564)) 

Rati Mhuentoei - 

LA-02 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google 

Classroom เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

อรอุมา พันธ์เกตุ 

สัจจพร รัตนะ 

433 

LA-03 การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์

ท่ีส่งผลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้งานกูเกิลมีทในการเรียน

ออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

ยุรนันท์ มูซอ 

ธันยมัย เจียรกุล 

440 

LA-04 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรีของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

6 ในเขตพ้ืนท่ีบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

กรณีศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

ธนา ทัศนะธาร 

สุชนนี เมธิโยธิน 

448 
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Track 1: Business Administration 
 

Transport, Logistics and Supply Chain Management, Innovation in Public Administration, 

Organisational Behavior, Banking & Risk Management, Finance & Accounting, Marketing, 

Management, Tourism, Other related topics. 

 

 



ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชนั Gojek 
FACTORS AFFECTING BEHAVIOR USING GOJEK APPLICATION 

1st ณฐัธดิา ศรเีมอืง 
Nattida Srimueng 
คณะบรหิารธุรกจิ 

Faculty of Business Administrator 
กรงุเทพมหานคร / ประเทศไทย 

Bangkok / Thailand 
sr.nattica_st@tni.ac.th 

2rd ปัณณทตั จอมจกัร ์
Pannathadh Chomchark 

คณะบรหิารธุรกจิ 
Faculty of Business Administrator 
กรงุเทพมหานคร / ประเทศไทย 

Bangkok / Thailand 
Pannathadh@tni.ac.th 

บทคดัย่อ–การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน Gojek และเพ่ือวิเคราะห์
ค ว ามสัมพันธ์ ขอ ง ปั จ จัย ส่ วนปร ะสมทา งกา รตลาด  ปั จ จัย ด้ าน
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การตดัสินใจใช้แอพ Gojek  เป็น
การวิจยัเชิงปริมาณโดยการเกบ็ข้อมูลปฐมภมิู ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงผ่านการความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
และตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเครื่องมือโดยใช้กลุ่มทดลองจ านวน 30 
ตวัอย่างโดยมีค่าความตรงเกินกว่า 0.67 ทุกข้อค าถามและค่าความเช่ือมัน่
อยู่ระหว่าง 0.96-9.41 ในทุกองค์ประกอบ จากนัน้น าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 450 คน และน ามาวิเคราะห์สรุปผลตามกรอบแนวคิดการ
วิจยัเพ่ือให้ทราบถึง ปัจจยัท่ีส่งผลให้ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชนั Gojek  
       ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจยัส่วนประสมทางารตลาดบริการด้านระบบ
การใช้งานแอพพลิเคชัน่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชนั Gojek 
(2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการจดัส่งอาหารส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชนั Gojek (3) ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีด้าน
การรบัรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเค
ชนั Gojek (4) ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีด้านความมีประโยชน์มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชนั Gojek (5) ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี
ด้านอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน 
Gojek และ (6) ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชนั Gojek 
       ค ำส ำคญั: ประชากรศาสตร์, แอพพลิเคชนั Gojek Easts, การยอมรบั 
เทคโนโลยี, ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps), พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

Abstract – This research aims to study the factors that affect the 
This research aims to study the factors that affect the decision for using 
Gojek Application and for analyzing the relationship of the marketing mix, 
demography, and the behavior lead to using the Gojek app. Quantitative 
research by collecting primary data Use questionnaires as tools for data 
collection Which through content validity from experts And to examine 
the reliability of the instruments by using the experimental group, 
consisting of 30 samples, with validity more than 0.67 for every question 

and confidence value between 0.96-9.41 in every element. After that, data 
were collected from 450 samples and analyzed and summarized 
according to the research conceptual framework to understand factors 
that influence the decision to use Gojek application service. 

The results of the study revealed that (1) the service marketing 
mix factors of the system of the application usage affect the decision to 
use the Gojek application. (2) the service marketing mix factors of the 
delivery service Food influences the decision to use Gojek application 
services. (3) The technology acceptance of easy-to-use technology 
influences the decision to use the Gojek application. (4) The technology 
acceptance of useful for technology influences the decision to use the 
Gojek application service (5) The technology acceptance of social 
influence influences the decision to use the service of the Gojek service 
and (6) The technology acceptance factor the attitude towards usage 
influences the decision to use Gojek application services. 

Keywords: Demography, Gojek Application, Technology 
Acceptation, Marketing mix, Customer Behavior

I. บทน า
 ปัจจุบนัประชากรในประเทศไทยมจี านวน 66,374,000 คน ธุรกจิ

บรกิารดา้นการรบัสง่สนิคา้และพสัดุไปยงัสถานทีต่่างๆ หรอืบรกิารดา้นจดัสง่
อาหารตามทีส่ ัง่โดยผูบ้รโิภคตอ้งการผา่นอุปกรณ์สือ่สารทัง้สมารท์โฟน แท๊บ
เลต หรอืคอมพวิเตอร ์โดยมุง้เน้นความสะดวกสบาย รวมถงึเป็นการสรา้ง
ทางเลือกอาชีพให้แรงงานที่ต้องการมีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก หรือ
สามารถท าเป็นอาชพีหลกัไดอ้กีดว้ย 

 จากทีก่ล่าวขา้งตน้ ถอืเป็นการน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชก้บัการ
ด าเนินธุรกิจให้บรกิารจดัส่งสนิค้า ส่งผลท าให้เกิดความสะดวกสบายและ
ไดร้บัขอ้มลูสนิคา้อย่างรวดเรว็ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ไม่ว่าจะเป็น ดา้น
การสัง่ซื้อ การช าระเงนิ ตลอดจนตดิตามสถานะสนิคา้ ซึง่เทคโนโลยนีัน้เขา้
มามบีทบาทและความส าคญัในชวีติมากขึ้น ท าให้รูปแบบของการด าเนิน
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ธุรกิจด้าน Food Delivery จากข้อมูลของ
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ธนาคารกสกิรไทย (2559) พบวา่ ธุรกจิจดัสง่อาหารมกีารขยายตวัเฉลีย่ต่อปี
ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 สงูกวา่การขยายตวัของ
ธุรกจิรา้นอาหารโดยรวม ทีม่ ีค่าเฉลี่ยอยู่ทีเ่พยีงรอ้ยละ 3-4 ต่อปี ศูนย์วจิยั
กสกิรไทยคาดการณ์วา่ ธุรกจิจดัสง่อาหารไปยงัแหล่งทีพ่กั (Food Delivery) 
ในปี พ.ศ. 2562 จะมมีูลค่าอยู่ที่ 33,000-35,000 ล้านบาท และจะเติบโต
ต่อเนื่องราวรอ้ยละ 14 จากปีก่อน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8 ของมลูค่าธุรกจิ
รา้นอาหารของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 

Gojek Application ผูใ้หบ้รกิารดา้นการรบัส่งลูกคา้ (Gojek Win) 
และดา้นจดัสง่อาหาร (Gojek Food) ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัทีเ่ปิดตวัไดเ้พยีง 2 
เดอืน แต่พบว่า มกีารใชง้านจากผูบ้รโิภคผ่านแอพพลเิคขัน่นี้ถงึ 2 ลา้นครัง้ 
โดยแอพพลิเคชัน่นี้เกิดจากกลุ่มผู้รเิริม่ธุรกิจที่เรยีกว่า “สตาร์ทอพั” จาก
ประเทศอนิโดนีเซยี และได้รบัเงนิทุนสนับสนุนจาก GOJEK ซึ่งเป็นบรษิทั
ด้านเทคโนโลยใีห้บรกิาร On Demand Platform อนัดบั 1 ของอนิโดนีเซยี 
ทัง้ยงัเป็นผูใ้หบ้รกิาร Digital Payment รายใหญ่ในอนิโดนีเซยี ปัจจุบนัม ี19 
บรกิาร ตัง้แต่ขนส่งผูโ้ดยสาร รบัส่งอาหาร รบัส่งสนิค้าจากรา้นค้า บรกิาร
นวด บริการท าความสะอาดบ้าน โลจิสติกส์ บริการ e-Money ลอยัลตี้
โปรแกรม ฯลฯ และเป็นสตารท์อพัยูนิคอรน์รายแรกในอนิโดนีเซยี และเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

Gojek ไดมักีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบนัได้ขยาย
ธุรกจิไปยงั 37 พื้นที่ ครอบคลุมหลายจุดในกรุงเทพมหานคร ด้วยจ านวน
ของผู้ให้บรกิารด้านจดัส่งอาหารมมีากมาย ท าให้ Gojek ต้องสร้างความ
แตกต่างจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ๆ โดยจุดเด่นของ Gojek ในเวลานี้คอื จดัสง่
ฟรใีนระยะทางไมเ่กนิ 8 กโิลเมตร และแอพพลเิคชัน่สามารถใชง้านไดง้า่ย มี
การจดัหมวดหมู่อาหารตามความชอบและใชภ้าษาทีเ่ป็นกนัเอง เขา้ใจง่าย 
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสัง่อาหารไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้ 

II. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้ เพือ่ศกึษาปัจจยัประชากรศาสตร ์สว่น

ประสมทางการตลาด และการยอมรบัเทคโนโลย ีที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Gojek ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 

III. การทบทวนวรรณกรรม
ส าหรบังานวจิยันี้ ผู้วจิยัให้ความสนใจกบัตวัแปรต้น 3 ตวัแปร

หลกั ไดแ้ก่  
(1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic Factors)  [13] ได้

ให้ความหมายไวว้่า แนวคดิปัจจยัประชากรศาสตร์ หมายถงึ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ทีม่คี่าสถติแิละสามารถวดัไดป้ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด 
ครอบครวั สถานภาพ รายได ้อาชพี ระดบัการศกึษา โดยนักการตลาดนิยม
น ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด เพื่อช่วยในการก าหนดตลาดของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยตวัแปรปัจจยัประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั 

- เพศ (Sex) เพศเป็นตวัแปรที่ส าคญัในการแบ่งความต้องการ
ของประชากร เนื่องจาก เพศที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อท าให้บุคคลมี
พฤตกิรรมการตดิต่อสือ่สารทีแ่ตกต่างกนั การตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั จาก
ทศันคต ิแรงจงูใจ การปรบัตวัทางสงัคม และความคลอ้ยตามทางความคดิที่
แตกต่างกนั ท าให้นักการตลาดนิยมน าปัจจยัเพศมาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
ผูบ้รโิภคได ้ 

- อายุ (Age) อายุสามารถใชแ้บ่งความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดย
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัย่อมมคีวามต้องการต่างกนั และความต้องการ
ของบุคคลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุ นอกจากนี้อายุเป็น
เครือ่งบง่ชีค้วามสามารถในการท าเขา้ใจขอ้มลู ขา่วสารทีแ่ตกต่างกนั  

- รายได้ต่อเดือน ( Income) รายได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญสะท้อน
สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัแสดงถงึศกัยภาพ 
ก าลงัซื้อ และความสามารถในการครอบครองของแต่ละบุคคล นักการตลาด
จึงนิยมใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย  

- ระดบัการศึกษา (Education) การศึกษาเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความรู ้ความคดิ และทศันคต ิตลอดจนความเขา้ใจในสิง่ต่าง ๆ ท าใหบุ้คคล
มศีกัยภาพเพิม่ขึ้น นอกจากนี้ยงัสะท้อนถึงความสามารถในการเลือกรบั
ข่าวสารของบุคคล คนที่ได้ร ับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ระบบ
การศกึษาแตกต่างกนั สาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนั ยอ่มมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่าง
กนัดว้ย 

- อาชพี (Occupation) อาชพีทีแ่ตกต่างกนั ยอ่มสะทอ้นถงึรปูแบบ
ในการด า เนินชีวิตและความสนใจที่แตกต่ างกัน  เ ป็นการบ่ งบอก
ลกัษณะเฉพาะของบุคคลนัน้ สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั  

(2) ปัจจัยด้านส่วนประทางการตลาด (Marketing Mixes) ซึ่ง
หมายถงึ สว่นประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถ
ควบคุมไดซ้ึง่บรษิทั น ามาใชร้่วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย [3] ส่วนประสมทางการตลาด (The marketing mix) เป็น
แนวคดิทีส่ าคญัอย่างทางการตลาดสมยัใหม่ ซึ่งแนวความคดิเรื่องส่วนผสม
ทางการตลาดนี้มีบทบาทส าคัญทางการตลาด เพราะเป็นการรวม การ
ตดัสนิใจทางการตลาดทัง้หมด เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อใหธุ้รกจิ
สอดคล้องกบั ความต้องการของตลาดเป้าหมายเราเรยีกส่วนผสมทางการ
ตลาดว่า 7 Ps ซึ่งองค์ประกอบทัง้7 กลุ่มนี้ จะท าหน้าที่ร่วมกนัในการสื่อ
ขา่วสารทางการตลาดใหแ้ก่ผูร้บัสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

[12] แนวความคิดกลยุทธ์ การตลาดส าหรบัธุรกิจการบริการ
(Market mix) ไว้ในหนังสอืการบรหิารการตลาดยุคใหม่ว่า ขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซื้อ (Buying decision process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจ
ซื้อของ ผู้บรโิภค พบว่าผู้บรโิภคผ่านกระบวนการ 7 ขัน้ตอน คือธุรกิจที่
ให้บริการจะใช้ส่วนประสม การตลาด (Marketing mix) หรือ 7Ps ดังมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของมนุษย์ไดค้อื สิง่ทีผู่ข้ายต้องมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดร้บั
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์นัน้ ๆ โดยทัว่ไปแล้วผลติภณัฑ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคอืผลติภณัฑท์ีอ่าจเป็นสิง่ซึง่จบัตอ้งไดแ้ละ ผลติภณัฑท์ี่
จบัตอ้งไมไ่ด ้การทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจและท าให ้ลูกคา้เกดิความพงึพอใจใน
การใช้บรกิารนัน้ ธุรกจิจะต้องสรา้งและน าเสนอสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม เพื่อเป็น
สญัลกัษณ์แทนการบรกิารทีไ่มส่ามารถจบัตอ้งได ้ 
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2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ ในรูปของตัวเงิน
ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ของลูกค้าลูกคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า 
(Value) ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกวา่ราคาเขา
จะตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ การก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาต้องค านึงถงึคุณค่า ซึ่ง
เป็นสิง่ทีก่ าหนดมลูค่าในการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารในรปูของเงนิตรา 
เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัวธิกีารก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการ
ก าหนดราคาต้องค านึงถึงคุณค่าที่รบัรู้ (Perceived value) ในสายตาของ
ลูกคา้ ซึง่ตอ้งพจิารณาว่าการยอมรบัของลูกคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑว์่าสงู
กวา่ราคาผลติภณัฑน์ัน้ ตน้ทุนสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งการแขง่ขนัและ
ปัจจยัอื่น ๆ  

4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารในส่วน
แรกคอืการเลอืกท าเลที่ตัง้ (Location) ของธุรกิจบรกิารมคีวามส าคญัมาก 
โดยเฉพาะธุรกจิบรกิารทีผู่บ้รโิภคตอ้งไปรบับรกิารจาก ผูใ้หบ้รกิารในสถานที่
ทีผู่ใ้หบ้รกิารจดัไวเ้พราะท าเลทีต่ ัง้ทีเ่ลอืกเป็นตวัก าหนดกลุ่ม ผูบ้รโิภคทีจ่ะ
เขา้มาใหบ้รกิาร ดงันัน้ สถานทีใ่หบ้รกิารตอ้งสามารถครอบคลุมพืน้ทีใ่นการ
ใหบ้รกิารกลุ่มเป้าหมายไดม้ากทีสุ่ด และค านึงถงึท าเลทีต่ ัง้ของคู่แขง่ขนัดว้ย
โดยความส าคญัของท าเลทีต่ ัง้จะมคีวามส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะเฉพาะของธุรกจิบรกิารแต่ละประเภท ในส่วนของช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Channels) การก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องค านึงถึง
องคป์ระกอบ 3 สว่น ไดแ้ก่ ลกัษณะของการบรกิารความจ าเป็น ในการใชค้น
กลางในการจ าหน่าย และลกูคา้เป้าหมายของธุรกจิบรกิารนัน้  

5. การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่ ี
ความส าคญัในการตดิต่อ สือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลูระหวา่งผูข้ายและผูใ้หบ้รกิาร 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสารหรอืชกัจูงใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรม
การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลูกคา้ โดย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสือ่สารการตลาดบรกิารในการสง่เสรมิทางการตลาด อาจ
ท าได ้4 แบบดว้ยกนั ซึง่เรยีกวา่ สว่นผสมการสง่เสรมิการตลาด (Promotion 
mix) หรอืส่วนประสมในการตดิต่อ สื่อสาร (Communication mix) ประกอบ
ไปดว้ย
       5.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการตดิต่อสื่อสารแบบไม่ใช้บุคคล
โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และผูอุ้ปถมัภ์รายการต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการโฆษณาที่
ผ่านสื่อ เช่น หนังสอืพมิพ์วทิยุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรง
ภาพยนตร ์ฯลฯ  
       5.2 การขายโดยใชพ้นักงาน (Personal selling) เป็นการตดิต่อสื่อสาร
ทางตรงแบบเผชญิหน้าระหวา่งผูข้ายและลกูคา้ทีม่อี านาจซือ้ ซึง่เป็นการขาย
โดยใชพ้นกังานขาย  
       5.3 การสง่เสรมิการขาย (Sales promotion) เป็นเครือ่งมอืหรอืกจิกรรม
ทางการตลาดที่กระท าการอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการขายโดยใช้
พนกังาน การโฆษณาและการประชาสมัพนัธท์ีช่่วยกระตุน้ความสนใจในการ
ใชบ้รกิารของลกูคา้  
       5.4 การประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public relation) เป็นแผนงาน
การน าเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อชกัจงูกลุ่มสาธารณะใหเ้กดิความคดิเหน็หรอื
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจน สร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดี
ระหวา่งธุรกจิกบัลกูคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

6. บุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employee) หมายถงึ บุคคลที่
ท าหน้าทีร่บัผดิชอบในการตดิต่อแสวงหาลูกคา้การเสนอขาย เพื่อกระตุน้ให้
ลกูคา้เกดิความตัง้ใจและตดัสนิใจซือ้  

7. สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence
and presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total quality 
management: TQM) หรอืตอ้งแสดงใหเ้หน็คุณภาพ ของบรกิารโดยผา่นการ
ใช้หลกัฐานที่มองเห็นได้เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ต้องพฒันาลกัษณะทาง 
กายภาพและรูปแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (Customer-
value proposition) ไม่ว่าจะเป็น ด้านความสะอาด ความรวดเร็วในการ
จ าหน่ายตัว๋ หรอืคุณประโยชน์อื่น  

8. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบียบ
วธิกีารและงานทีป่ฏบิตั ิในดา้นการบรกิารทีน่ าเสนอกบัลูกคา้ เพื่อมอบการ
ใหบ้รกิารอยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็และท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ 

(3) ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) หมายถงึ การยอมรบั
เทคโนโลยหีมายถงึ เป็นการน าเทคโนโลยทีี่ยอมรบัมาใช้งานซึ่งก่อให้เกดิ
ประโยชน์แก่ตวับุคคลหรอืการเปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง กับพฤตกิรรม
ทศันคติและการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้นนอกจากนี้การน าเทคโนโลยี
มาใชนท าให้ แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ความรู้และทกัษะในการใช้งาน
เพิ่มเติม โดย Davis, Bagozzi and Warshaw [1] ได้น าเสนอโมเดลการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) โดยเป็นทฤษฎี
ทีข่ยายองคค์วามรูท้ีต่่อยอดมาจากทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action: TRA) ของ [2] ทีอ่ธบิายพฤตกิรรมของ บุคคลไวว้่า การ
ทีบุ่คคลจะลงมอืประกอบพฤตกิรรมใดนัน้สามารถอธบิายไดจ้ากการวดัความ
เชื่อ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และความตัง้ใจกระท า (Intention) ซึ่งผล
ของความตัง้ใจกระท า ก่อใหเ้กดิการกระท านัน้ขึน้ ซึ่ง Davis ไดน้ ามาใชใ้น
การอธบิายการยอมรบัระบบสารสนเทศ โดยพฒันาในงานวทิยานิพนธร์ะดบั
ปริญญาเอก จนได้เ ป็นโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี ( Technology 
Acceptance Model: TAM) ประกอบด้วยตัวแปร การรับรู้ว่ามีประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of 
Use) ความตัง้ใจทีจ่ะกระท า (Behavior Intention) เจตคตติ่อการใช ้(Attitude 
Toward Using)  และพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร ์จรงิ (Actual Use) ดงันัน้ 
สมมุตฐิานของงานวจิยัคอื ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นสว่นประสม
ทางการตลาด และปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยมีผีลในการตดัสนิใจใช้
บรกิาร Gojek ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

IV. กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที ่I : กรอบแนวคดิงานวจิยั 

สว่นประสม
ทางกาารต

ลาด

การยอมรบั
เทคโนโลย ี

การตดัสนิใจ
เลอืกใช้
บรกิาร
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V. ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative) 

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื บุคคลทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร Gojek ในการวจิยัครัง้นี้
ผู้ว ิจ ัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มประชากรทีเ่คยใชใ้ชบ้รกิารแอป
พลเิคชนั Gojek ทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทางผูว้จิยัไดท้ า
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่25 มกราคม 
2563 ซึ่งผู้ว ิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม และ
น าเสนอแบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกบัเรื่องที่
ศึกษา น าเสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา (Validity) โดยการวเิคราะห์ดชันี
ความสอดคลอ้งรายขอ้ IOC (Index of Item Objective Congruence) พบว่า
มีค่าความสอดคล้องตัง้แต่  0.60 ขึ้นไปทุกข้อ จากนั ้นท าการทดสอบ
แบบสอบถาม Pilot Test จ านวน 30 ชุด และค านวณโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
for Windows เพือ่หาค่าความเชื่อมัน่อยู่พบวา่มคี่าระหวา่ง 0.70-0.89 ในทุก
องค์ประกอบ ส าหรบัการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ใช้
หลกัการค านวณของ Cochran [8] ผลทีไ่ดค้อืขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด
ส าหรับงานวิจ ัยนี้ เท่ากับ 385 ชุด โดยผู้วิจ ัยได้ร ับข้อมูลการตอบ
แบบสอบถามทัง้สิ้น 522 ชุด และงานวจิยัครัง้นี้มแีบบสอบถามที่มีข้อมูล
ครบถว้นทัง้สิน้ 450 ชุด ท าใหค้่าความคลาดเคลื่อนลดลงเหลอื 5% ผูว้จิยัได้
น าผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่และความ
สอดคลอ้งกนัในแต่ละตวัแปรดว้ยวธิกีารหาคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั
ไดค้า่อยูท่ี ่0.826-0.887 ซึง่ถอืวา่มคีา่ความเชือ่มัน่สงู เนื่องจากมคีา่ใกลเ้คยีง 
1 และไม่ต ่ากว่า 0.65 และวเิคราะหก์ารหาความเทีย่งตรง จากนัน้น าขอ้มูล
มาวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา ซึง่ประกอบดว้ยค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและท าการทดสอบสมมุตฐิาน โดยการวเิคราะห์
อทิธพิลของตวัแปรตน้ต่อตวัแปรตามดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 

VI. ผลการวิจยั
ตารางที ่I: ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
ลกัษณะทางประชาศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ

  ชาย 156 38.52% 
  หญงิ 228 56.30% 
  LGBT 64 5.19% 

45 100.0% 
2. อายุ

  15 - 19 ปี 32 7.90% 
  20 – 29 ปี 240 59.26% 
  30 – 39 ปี 116 28.64% 
  40 ปีขึน้ไป 17 4.20% 

405 100.0% 

ตารางที ่I: ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 
ลกัษณะทางประชาศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
3. ระดบัการศกึษา
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ 145 35.80% 
อนุปรญิญา / ปวส. หรอืเทยีบเทา่ 13 3.20% 
ปรญิญาตรี 207 51.11% 
ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ 40 9.88% 

405 100.0% 
4. อาชพี

  นกัเรยีน/นกัศกึษา 141 34.81% 
  พนกังานรฐัฯ 61 15.06% 
  พนกังานบรษิทัเอกชน 156 38.52% 
  ธุรกจิสว่นตวั 8 1.98% 
  อาชพีอสิระ 39 9.33 

405 100.0% 
5. รายไดต้่อเดอืน
    ต ่ากวา่ 15,000 บาท 78 19.26% 
    15,000 - 25,000 บาท 182 44.94% 
    25,001 - 35,000 บาท 58 14.32% 
    35,001 - 45,000 บาท 39 9.63% 
    45,001 - 50,000 บาท 46 11.36% 
    50,001 บาทขึน้ไป 2 0.46% 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 228 (56%) มอีายุ
ระหวา่ง 20-29 ปี จ านวน 240 (59.26%) ระดบัการศกึษาปรญิญาตรจี านวน 
207 คน (51.11%) อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนจ านวน 156 คน (38.52%) 
รายไดต้่อเดอืน 15,000-25,000 บาท จ านวน 182 คน (44.94%)  

ตารางที ่II: ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ของกลุ่มตวัอย่าง
จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ(ปี) 

การตดัสินใจใช้บริการ Go jek 

N 

ค่าเฉล่ีย
การ

ตดัสินใจ 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. 
Deviation) 

F Sig 

อายุ 15-19 ปี 32 4.12 0.25 

124.597 .000 
อายุ 20-29 ปี 240 4.78 0.17 
อายุ 30-39 ปี 116 4.46 0.27 
อายุ 40 ปี ขึน้

ไป 
17 4.46 0.29 
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ปัจจยัด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Gojek ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 เนื่องจากอายุเป็นปัจจยัที่
ส่งผลต่อความคิด การตดัสนิใจ การด าเนินชีวติ ทศันคติ และพฤติกรรม
บรโิภคทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั จงึสง่ผลต่อการใช้
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั งานวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยั [7] ทีพ่บวา่อายุที่
แตกต่างกนัมทีศันคตใินการสัง่ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร Application  Shopee 
แตกต่างกนั  

ตารางที ่III: ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ของกลุ่มตวัอย่าง
จ าแนกตามอาชพี 

อาชีพ 

การตดัสินใจใช้บริการ Go jek 

N 

ค่าเฉล่ีย
การ

ตดัสินใจ 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. 
Deviation) 

F Sig 

นกัเรยีน/
นกัศกึษา 

141 4.61 0.33 

4.998 .001 
พนกังานราชการ
และ รฐัวสิาหกจิ 

61 4.49 0.28 

พนกังานเอกชน 156 4.67 0.27 
ธุรกจิสว่นตวั 8 4.68 0.27 
อาชพีอสิระ 39 4.71 0.24 

ปัจจยัด้านอาชพีที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร 
Gojek ที่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 เนื่องจากผู้บรโิภคที่มี
อาชพีทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อแนวคดิ และรปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่าง
กนั งานวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [6] ทีพ่บว่า อาชพีทีแ่ตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ต่างกนั 
อย่างไรกต็าม งานวจิยัดงักล่าวพบวา่ กลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษา มีการตดัสนิใจ
ซือ้มากกวา่กลุ่มพนกังานบรษิทัเอกชน และงานวจิยัของ [11] ทีพ่บวา่ อาชพี
ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติและ พฤติกรรมในการสัง่ซื้อพซิซ่าฮทัแบบ
บรกิารสง่ถงึบา้นทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางที ่IV: ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ของกลุ่มตวัอย่าง
จ าแนกตามรายไดต้่อเดอืน 

อาชีพ 

การตดัสินใจใช้บริการ Go jek 

N 

ค่าเฉล่ีย
การ

ตดัสินใจ 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. 
Deviation) 

F Sig 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 78 4.56 0.35 

2.827 .016 

15,000-25,000 บาท 182 4.60 0.29 
25,001-35,000 บาท 58 4.70 0.27 
35,001-45,000 บาท 39 4.67 0.25 
45,001-50,000 บาท 46 4.72 0.29 
50,001 บาทขึน้ไป 2 4.64 0.30 

ปัจจยัดา้นรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจ ใช้
บรกิาร Gojek ที่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 เนื่องจากอตัรา
ค่าบรกิาร รวมค่าอาหารมรีาคาสูงกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการรบัประทาน
อาหารในรา้น จงึท าใหร้ายไดท้ี ่แตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารที่
แตกต่างกนั งานวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [5] ที ่พบวา่ รายไดท้ี่
แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บรกิารร้านไอศกรมีพรเีมี่ยมใน
ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั 
อย่างไรก็ตาม งานวจิยัดงักล่าวพบว่า ผู้มรีายได้น้อยกว่า 30,000 บาท มี
ความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิารมากกว่าผูท้ีม่รีายได ้30,000 บาท และ งานวจิยั
ของ [15]  ทีพ่บวา่ รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทาง
การเงนิผ่าน Mobile Banking Application แตกต่างกนั สบืเนื่องจากความ
กงัวลเกีย่วกบัความ ปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางที่ V: ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  Gojek ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

ปัจจยั 

Unstandardize
d Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 
Beta 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

(Constant) 
2.16
5 .409 10.438 .000 

1.ระบบการใชง้าน
แอพพลเิคชัน่ .136 .090 .152 2.696 .018 
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ตารางที่ V: ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  Gojek ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (ต่อ) 

ปัจจยั 

Unstandardize
d Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 
Beta 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

(Constant) 
2.16
5 .409 10.438 .000 

2. ปัจจยัดา้นการ
ใหบ้รกิารและการ
โปรโมท .090 .038 .114 3.125 .067 
3. ปัจจยัดา้นการ
จดัสง่อาหาร .150 .068 .167 2.421 .002 
4. ปัจจยัดา้นแอพ
พลเิคชนั และโปร
โมชนั .112 .051 .134 3.842 .422 
5. ปัจจยัดา้นอตัรา
คา่บรกิาร .186 .089 .196 4.526 .653 
6. ปัจจยัดา้นบุคคล
และการชว่ยเหลอื
ลกูคา้ .086 .044 .112 2.416 .106 
7. ปัจจยัดา้นการ
รบัรูง้า่ยในการใช้

.035 .015 .121 3.122 .014 

8. ปัจจยัดา้นความ
มปีระโยชน์

.001 .023 .115 2.158 .000 

9. ปัจจยัดา้น
อทิธพิลทางสงัคม

.253 .124 .314 4.356 .012 

10. ปัจจยัดา้นการ
รบัรูค้วามเสีย่ง

.078 .034 .085 4.114 .142 

11. ปัจจยัดา้น
ทศันคตทิีม่ตี่อการ
ใชง้าน

.008 .010 .076 3.241 .027 

ผลการศกึษาและวเิคราะหต์ามสมมตฐิานพบวา่ยอมรบัสมมตฐิาน 
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  Gojek คือ ระบบการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ ปัจจยัดา้นการจดัส่งอาหาร ปัจจยัดา้นการรบัรู้ง่ายในการใช้ 
ปัจจยัด้านความมปีระโยชน์ ปัจจยัด้านอิทธิพลทางสงัคม และปัจจยัด้าน
ทศันคตทิี่มตี่อการใช้งาน มคี่าที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร Gojek 
ผูใ้ชง้านในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลกลุ่มดงักล่าว มคี่าสมัประสทิธิ ์

ถดถอยของตวัพยากรณ์ เทา่กบั .018 และ .002  ตามล าดบั อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สามารถอธบิายการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ได ้31.5% 
และอกี 68.5% เกดิจากอทิธพิลตวัแปรอื่น ๆ ทีไ่มไ่ดน้ ามาศกึษาโดย 

- ปัจจยัด้านระบบการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ที่ระดบันัยส าคญั .05 มี
คา่สถติ ิT-Test มคีา่ Sig. เทา่กบั .018 ซึง่มคีา่น้อยกวา่ระดบันยัส าคญัที ่.05 
ท าใหย้อมรบั สมมตฐิานที ่6 ซึง่สามารถตคีวามไดว้่าปัจจยัดา้นระบบการใช้
งานแอพพลิเคชัน่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานบริการ Gojek ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจากระบบการใชง้านดกีท็ าใหผู้บ้รโิภค
อยากใช้ เพราะใช้งานง่าย เรยีนรู้ง่าย ตอบสนองไวต่อการใช้งานไวและ
สามารถสรา้งประโยชน์และความสะดวกสบายกบัลูกคา้ ผลงานวจิยัขา้งตน้
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ [7] ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
กระบวนการใชง้านง่ายและรวดเรว็ สามารถตดิต่อกบัทางรา้นคา้ไดโ้ดยตรง 
หรอืท าการคน้หาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

- ปัจจยัดา้นการจดัสง่อาหารทีร่ะดบันยัส าคญั .05 มคี่าสถติ ิT-Test มี
ค่า Sig. เท่ากบั .002 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ .05 ท าให้ยอมรบั 
สมมตฐิานที ่8 ซึ่งสามารถตคีวามไดว้่าปัจจยัดา้นการจดัส่งอาหารส่งผลต่อ
การตดัสนิใจใช้งานบรกิาร Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
เนื่องจากการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง ไป และ
มคีวามเรง่รบีในชวีติประจ าวนัมากขึน้ ส าหรบัการใชบ้รกิาร รวมถงึระยะเวลา
ในการจดัส่งตรงเวลา ช่วยตอบโจทย์ความต้องการและเกิดประโยชน์กบั
ผูบ้รโิภค ประกอบกบัธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั รา้นอาหารเกดิขึน้มากมาย ดงันัน้
ความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิาร รวมถงึระยะเวลา และคุณภาพ ของการ
จัดส่งจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการ ผลงานวิจัยข้างต้น
สอดคล้องกบังานวจิยั [7] ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบักระบวนการ 
เหน็ได้จากปัญหาการรอ้งเรยีนของลูกค้ามากที่สุดคอื ระยะเวลาการจดัส่ง
ล่าชา้ ตามล าดบั 

- ปัจจยัดา้นการรบัรูง้่ายในการใช ้ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถติ ิT-
Test มคี่า Sig. เท่ากบั .014 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ .05 ท าให้ 
ยอมรบัสมมตฐิานที ่12 ซึ่งสามารถตคีวามไดว้่า ปัจจยัดา้นการรบัรูง้่ายใน
การใช ้ ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เนื่องจากการเรยีนรูง้่ายในการใชง้านนัน้มคีวามจ าเป็นต่อลูกค้า 
และไม่สบัสนในการใขง้าน ผลงานวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [9] 
พบว่า ปัจจยัด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมความ
ตัง้ใจใชใ้นการใชเ้ทคโนโลยขีองพนักงานอุตสาหกรรมการคา้ส่งและคา้ปลกี
ไทย 

- ปัจจยัดา้นความมปีระโยชน์ ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถติ ิT-Test
มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที ่.05 ท าให ้ยอมรบั
สมมตฐิานที ่13 ซึ่งสามารถตคีวามไดว้่า ปัจจยัดา้นความมปีระโยชน์ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เนื่องจากผู้บรโิภคใช้แอพพลิเคชนัเพื่อลดความยุ่งยากในการสรรหาร้าน
รบัประทานอาหารและปัญหาการเดนิทางจงึท าใหง้่ายต่อการใชบ้รกิารของ 
Gojek ผลงานวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจ ัย [10] ที่พบว่า การรับรู้
ประโยชน์มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารการช าระเงนิดว้ยโปรแกรม
ประยุกตค์วิอารโ์คต้ผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ าหรบัผูบ้รโิภครุน่ใหม ่  
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- ปัจจยัด้านปัจจยัด้านอิทธิพลทางสงัคมส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัด้านอิทธพิลทางสงัคม ที่ระดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถิติ T-Test มคี่า 
Sig. เท่ากับ .012 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ .05 ท าให้ ยอมรบั
สมมตฐิานที ่14 ซึ่งสามารถตคีวามได้ว่า ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นอทิธพิลทาง
สงัคมส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  เนื่องจาก ปัจจุบนัเทคโนโลยดี้านการสื่อสารได้รบัความนิยม
อย่างแพร่หลายจงึท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัแอพพลเิคชนั
มากขึน้ ผลงานวจิยัขา้งตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั [4] พบวา่ปัจจยัทางดา้น
อิทธิพลของสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม 3 ชัน้ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลิ 

- ปัจจยัดา้นทศันคตทิีม่ตี่อการใชง้าน ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 มี
คา่สถติ ิT-Test มคีา่ Sig. เทา่กบั .027 ซึง่มคีา่น้อยกวา่ระดบันยัส าคญัที ่.05 
ท าให ้ยอมรบัสมมตฐิานที ่16 ซึง่สามารถตคีวามไดว้า่ ปัจจยัดา้นทศันคตทิี่มี
ต่อการใชง้านสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การสัง่ซื้อ
อาหารโดยการใชแ้อพพลเิคชัน่นัน้สามารถท าไดง้่าย ผูใ้ชส้ามารถเรยีนรูไ้ด้
โดยไม่ต้องใชค้วามพยายามมาก ผลงานวจิยัขา้งต้นสอดคล้องกบังานวจิยั 
[9] พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคตติ่อการใชง้านมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจ
ใชใ้นการใชเ้ทคโนโลยขีองพนกังานอุตสาหกรรมการคา้สง่และคา้ปลกีไทย

VII. การอภิปรายผล
จากสมมุติฐานของงานวจิยัพบว่าม ี2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ผูใ้ชง้านในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  
- ปัจจยัดา้นระบบการใชง้านแอพพลเิคชนัส่งผลต่อการตดัสนิใจใชง้าน

บรกิาร Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจากระบบการใช้
งานดกีท็ าใหผู้บ้รโิภคอยากใช ้เพราะใชง้านงา่ย เรยีนรูง้า่ย ตอบสนองไวต่อ
การใชง้านไวและสามารถสรา้งประโยชน์และความสะดวกสบายกบัลกูคา้  

- ปัจจยัด้านการจดัส่งอาหารส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้งานบรกิาร
Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจากการด าเนินชวีติและ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป และมคีวามเรง่รบีในชวีติประจ าวนั
มากขึน้ ส าหรบัการใช้บรกิาร รวมถงึระยะเวลาในการจดัส่งตรงเวลา ช่วย
ตอบโจทย์ความต้องการและเกดิประโยชน์กบัผูบ้รโิภค ประกอบกบัธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งกบั รา้นอาหารเกดิขึน้มากมาย  

 และม ี4 ปัจจยัทีไ่มส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek 
ผูใ้ชง้านในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  

- ปัจจยัด้านการให้บริการและการโปรโมทส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร Gojek ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  เนื่องจากผูบ้รโิภคสว่น
ใหญ่ใช้บรกิารผ่าน แอพพลิเคชัน่ออนไลน์เน้นการใช้ความสะดวกรวดเรว็ 
การประชาสมัพนัธ์จึงไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเนื่องจาก ผู้ใช้บริการ
ค านึงถงึความคุม้คา่ในการใชง้าน และลดระยะเวลาในการทีต่อ้งเดนิทางเอง 

- ปัจจยัดา้นแอพพลเิคชนั และโปรโมชนัไมส่ง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใช้บรกิารผ่านแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ เนื่องจากผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่ใช้บรกิารผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก
รวดเรว็ จงึไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัช่องทางอื่น ๆ ประกอบกบั วตัถุประสงค์
ในการใชบ้รกิาร คอื ไมม่เีวลาเพยีงพอในการเดนิทางไปรบัประทานอาหาร  

- ปัจจยัด้านอตัราค่าบรกิารไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้ บรกิาร Gojek
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ 
ความส าคญักบัคุณภาพของสนิคา้และกระบวนการใหบ้รกิารทีส่ามารถแกไ้ข
ปัญหาของลูกคา้ไดอ้ย่าง รวดเรว็ และอตัราการคดิค่าบรกิารของ Gojek มี
ความเหมาะสมกบัระยะทางในการจดัส่ง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าเงินที่
ผูบ้รโิภคจา่ยไป นอกจากนี้ระบบการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไมยุ่่งยาก ซบัซอ้น 
ทุกคนสามารถสมคัรและใชง้านไดเ้ช่นเดยีวกบัแอพพลเิคชัน่อื่น ๆ รวมทัง้
กิจกรรมส่งเสรมิ ทางการตลาดที่มอีย่างต่อเนื่องในทุกร้านอาหาร ท าให้
ผู้บรโิภครู้สกึคุ้นชินเป็นพื้นฐาน ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัคุณภาพของ
สนิคา้และบรกิารมากขึน้ ปัจจยัดงักล่าวจงึไมส่ง่ผลต่อการ ตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

- ปัจจยัด้านบุคคลและการช่วยเหลอืลูกค้าไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิาร Gojek  ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจากการใหบ้รกิาร
ของพนักงานท าใหผู้บ้รโิภคไดป้ระโยชน์จากการใชง้าน อย่างไรกต็ามปัจจยั
ดงักล่าวเป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภคไม่ได้ใหค้วามส าคญัมากนัก เนื่องจากผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่อาจจะมี ประสบการณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ จงึมี
ความคุน้เคยกบัวธิกีารใชง้าน และจงึมุง่เน้นไป ทีส่นิคา้เป็นหลกั 

VIII. ข้อเสนอแนะ
  จากการวเิคราะหผ์ลของงานวจิยันี้ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่ง พบว่า 
ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเรว็ ในการใชบ้รกิารและสภาพสนิคา้ ปัจจยัดา้น
ชอ่งทางในการช าระเงนิ และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์และพารท์เนอรร์า้นอาหาร 
สง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Gojek ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถน าขอ้มลูทีว่เิคราะหท์างสถติมิาประยุกต์ใช ้เพื่อ
เสนอแนะให ้เป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการ ไดด้งันี้ 

1. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในด้านขัน้ตอนระบบการใช้งาน
แอพพลเิคชนั ระบบรวดเรว็ใชง้านง่าย ไม่ตดิขดั ท าใหเ้กดิความรูส้กึใชง้าน
ง่ายและรวดเร็วต่อผู้ใช้งาน จึงท าให้เกิดความง่ายและรวดเร็วต่อการใช้
บรกิารของลกูคา้ 

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในดา้นขัน้ตอนการใชง้าน และการ
จดัส่งสนิค้ามคีวามรวดเรว็และตรงต่อเวลา ประกอบกบัสภาพสนิค้าอยู่ใน
สภาพทีน่่ารบัประทาน ทัง้นี้ผูป้ระกอบการควรมกีารตรวจสอบกระบวนการ
ท างานอยูเ่สมอ เพือ่รกัษามาตรฐานการใหบ้รกิาร ท าใหธุ้รกจิสามารถแขง่ขนั
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภค
ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 
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บทคดัย่อ – การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขต
กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล และเพ่ือวิเคราะห์ในการน ามาปรบัใช้ใน
การวางแผนธุรกิจของสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงน ามาพัฒนาแนว
ทางการป้องกนัหรือปราบปราม รณรงค์การละเมิดลิขสิทธ์  เป็นการวิจยั
เชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลปฐมภมิู ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงผ่านการความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
และตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเครื่องมือโดยใช้กลุ่มทดลองจ านวน 30 
ตวัอย่างโดยมีค่าความตรงเกินกว่า 0.67 ทุกข้อค าถามและค่าความเช่ือมัน่
อยู่ระหว่าง 0.70-0.89 ในทุกองคป์ระกอบ จากนัน้น าไปเกบ็ข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 450 คน และน ามาวิเคราะห์สรปุผลตามกรอบแนวคิดการ
วิจยัเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าเลียนแบบ
แบรนดเ์นม 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจยัด้านประชากรศาสตรส่์งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนดเ์นมของวยัรุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร 
และปริมณฑล (2) ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ผลิตภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่อทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของ
วยัรุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล (3) ปัจจยัด้านสงัคมส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขต
กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล (4) ปัจจยัรปูแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (5) พฤติกรรมในการเลือกใช้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขต
กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล  

ค ำส ำคญั – สินค้ำเลียนแบบแบรนด์เนม, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, 
ปัจจยัสงัคม, พฤติกรรมกำรบริโภค, วยัรุ่น 

Abstract- This research aims to study for the effects of consumer 
product consumption in Bangkok and perimeter to analyze the 
utilization of business planning. Guidelines for prevention or campaign 
for abduction. This research is quantitative research by collecting data. 
The tools used to collect data for checking consumer confidence and 
checking the confidence of the tools by using the experimental group 
consisting of 30 samples with confidence values greater than 0.67 
between 0.70-0.89 in every composition. After that, data were collected 
from a sample of 4 5 0 people and analyzed and summarized in the 
framework. In addition to the factors that affect the behavior of choosing 
to use brand name imitation products 

The results of the research revealed that (1) The remaining portion 
affects the consumption behavior of consumers in Bangkok and 
perimeter. (2) Distribution and marketing promotion affect the 
consumption behavior of consumers in Bangkok and perimeter. (3) 
Factors affecting consumer behavior of consumers in Bangkok and 
perimeter (4) Lifestyle styles that affect consumption behavior of 
consumers in the Bangkok metropolitan region every metropolitan 
Bangkok and perimeter (5) Behavior in the selection affect consumer 
behavior to mimic a teenager in Bangkok and perimeter. 

Keywords - brand-name imitation, marketing mix, social support, 
consumer behavior, teenagers 

I. บทน า
วงการแฟชัน่ของโลกนัน้ถือว่ามีประวตัิมายาวนานหลายศตวรรษ 

ก่อใหเ้กดิสนิคา้แบรนด์เนมขึน้เป็นอย่างมาก และผลจากแรงผลกัดนัของ
การพฒันาอุตสาหกรรมเศรษฐกจิ    
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การค้าในรูปแบบใหม่ๆนัน้ท าให้หลากหลายแบรนด์เนมชัน้น าที่มี
ประวตัิอย่างยาวนานเป็นที่รู้จ ักทัว่ทัง้โลกยังคงด าเนินธุรกิจอยู่ในยุค
ปัจจุบนัรวมถึงความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยโีลกนัน้ก่อให้เกิดการ
แพร่กระจายสนิคา้ไปยงัภูมภิาคต่างๆรวมทัง้ยงัสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของ
สนิคา้แบรนดเ์นมไดง้า่ยผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต ไมว่า่จะผา่นจากการโฆษณา
สนิคา้ต่าง ๆ ผา่น Social Media หรอืรวมไปถงึการน าผูม้อีทิธพิลในวงการ
บนัเทงิมาเป็น Brand Ambassador เพื่อให้สนิค้าของแบรนด์ได้รบัความ
นิยมมากและเพิม่มูลค่าให้กบัตวัสนิค้ามากยิง่ขึ้น ความสะดวกสบายใน
เขา้ถงึขอ้มลูเทรนดแ์ฟชัน่นัน้ท าใหป้ระชากรในประเทศไทยนัน้เขา้ถงึและ
นิยมใช้สนิค้าแบรนด์เนมเช่นกนั โดยผลส ารวจพบว่าคนไทยนัน้นิยมซื้อ
สนิคา้แบรนดเ์นมตดิอนัดบั 6 ของโลกรองจากจนี,รสัเซยี,ญีปุ่่ น,อนิโดนีเซยี 
และสหรฐั จากขอ้มลูของ [1] Global Blue  ในปี 2559 จากผลส ารวจกลุ่ม
ตวัอยา่งนัน้พบวา่ผูบ้รโิภคชาวไทยยงัมคีวามชืน่ชอบสนิคา้แบรนดเ์นมเพิม่
มากขึน้เป็น 7.4 จากเดมิในปี 2558 นัน้เพยีง 7.3 สงูกว่า 15 ประเทศทีม่ี
คะแนนความชื่นชอบที่น้อยลงจากเดิมในปี 2558 จาก  ข้อมูลศูนย์องค์
ความรูด้้านลกัชวัรี่ [2]  เพราะความเจรญิเตบิโตของความนิยมสนิค้าแบ
รนด์เนมในประเทศไทยจงึท าให้ประชาชนชาวไทยกลายเป็นกลุ่มลูกค้า
ต่างชาตทิีข่ยายตวัเรว็และท าใหแ้บรนดเ์นมเขา้มาท าตลาดในไทยเพิม่มาก
ขึน้ เพราะการบรโิภคสนิค้าเลยีนแบบแบรนด์เนมนัน้ ถอืเป็นการละเมดิ
ลขิสทิธิแ์ละผดิกฎหมาย แต่กระนัน้ก็ยงัคงมสีนิค้าเลยีนแบบแบรนด์เนม
ขายทัว่ไปตามตลาด และจากการส ารวจรายไดต้่อเดอืนของประชากรใน
ไทยจากผลส ารวจรายได้เฉลี่ยต่อครวัเรอืนสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 
เฉลี่ยอยู่ที ่45,707 บาทต่อครวัเรอืน และรายไดเ้ฉลีย่ทัว่ประเทศมรีายได้
เฉลีย่เดอืลละ 26,946 บาท จากขอ้มลูส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ[3]  ซึง่ถอืวา่
เป็นรายได้ที่ไม่มากพอที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่มีราคาฟุ่มเฟือยได้
ก่อใหเ้กดิการบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมทีม่รีปูลกัษณ์ใกลเ้คยีงกบั
ของลขิสทิธิม์าทดแทนสาเหตุดงักล่าวสบืเน่ืองมากจากคา่นิยมการใชส้นิคา้
แบรนด์เนมที่มรีาคาแพงแต่ไม่มกี าลงัซื้อพอที่จะบรโิภคสนิค้าลขิสทิธิไ์ด้ 
โดยสงัคมไทยในปัจจบุนัไดน้ าเอาคา่นิยมและแฟชัน่ของต่างประเทศเขา้มา
อย่างหลากหลายส่งผลใหพ้ฤตกิรรมของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น
เปลีย่นแปลงตามกระแสสงัคมปัจจุบนัสามารถสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมของ
การเลอืกใช้สนิค้าแบรนด์เนมที่ได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลายจงึท าให้
เกดิการแบ่งแยกความแตกต่างทางชนชัน้เกดิขึน้จากการเลอืกใชส้นิคา้แบ
รนดเ์นม เนื่องจากราคาของสนิคา้แบรนดเ์นมนัน้ถอืเป็นสนิคา้ทีฟุ่่มเฟือย
แต่ท าให้ผูใ้ช้นัน้มสีถานะทางการเงนิดขีึน้และสามารถเป็นที่ยอมรบัทาง
สงัคมได ้ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นเหตุผลว่าเหตุใดผูค้นถงึหนัมาบรโิภคสนิคา้แบ
รนดเ์นมเพราะถอืวา่เป็นการสะทอ้นภาพของตนเองออกมาเป็นอยา่งด ี

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัที่ท าให้ผู้บรโิภค
ตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑลเนื่องจากประชากรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลนัน้
เป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้รบัค่านิยมในการเลือกใช้สนิค้าแบรนด์เนมมากที่สุด 
เพราะสถานที่ในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนัน้มีมากมายในเขต
กรุงเทพ จงึท าให้เกิดการแพร่กระจายกระแสนิยมได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง
ผลการวจิยัครัง้นี้สามารถใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการน ามาปรบัใชก้บั

ธุรกิจ และใช้เป็นข้อมูลส ารวจเพื่อน ามาพัฒนาแนวทางป้องกันหรือ
ปราบปรามรณรงคก์ารละเมดิลขิสทิธิต์่อไป 

II. วตัถปุระสงคแ์ละวรรณกรรมปริทศัน์
วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้ เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบรโิภค

สนิคา้เลยีนแบบแบรนด์เนม บรรทดัฐานทางสงัคม สถานะทางสังคม ทีม่ ี
ต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพและปรมิณฑล  

ส าหรบังานวจิยันี้ ผู้วจิยัให้ความสนใจกบัตวัแปรต้น 4 ตวัแปรหลกั 
ไดแ้ก่  

(1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic Factors) ซึง่หมายถงึ
ความน่าจะเป็นทีด่า้นประชากรศาสตรอ์าจจะมผีลต่อการบรโิภค เช่น เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ และอาชพี เป็นต้น [4] การแบ่งส่วนตลาด
ประชากรท าไดโ้ดยการ แบ่งกลุ่มของผูบ้รโิภคตาม อายุ รายได ้เชื้อชาต ิ
เพศ การประกอบอาชพี สถานภาพสมรส  ประเภทและขนาดของใช้ใน
ครวัเรอืน และทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์ตวัแปรเหล่านี้มวีตัถุประสงคเ์ชงิประจกัษ์
ละสามารถซกัถามหรอืการสงัเกตไดอ้ย่างงา่ยดาย สิง่เหล่านี้ชว่ยใหน้กัการ
ตลาดไดจ้ าแนกผูบ้รโิภคแต่ละประเภทตามทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ 
กลุ่มอายุ หรือกลุ่มรายได้ เช่นเดียวกับระดับชนชัน้ทางสงัคมที่จะถูก
ก าหนดโดยวตัถุประสงค์ การค านวณดชันีการชี้วดั 3 ตวัแปร คอื รายได ้
(จ านวนเงินเดือน) ระดบัการศึกษา (การศึกษาสูงสุด) อาชีพ   และใน
ภายหลังในด้านที่อยู่ของผู้บริโภคและรหสัไปรษณีย์ สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกัน ท าให้ทราบถึงที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ของผู้บริโภค  การแบ่งกลุ่ม
ประชากรเป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพมากที่สุดในการค้นหาและเขา้ถึงกลุ่ม
ลกูคา้ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

(2) ปัจจยัดา้นส่วนประทางการตลาด (Marketing Mixes) ซึง่หมายถงึ
ความน่าจะเป็นทีส่่วนประสมทางการตลาดจะเป็นปัจจยัใหผู้บ้รโิภคเลอืก
บรโิภคสนิค้าเลียนแบบแบรนด์เนม [5] ความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ ซึ่ งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย หรอืเป็นเครื่องมอืที่ใช้ร่วมกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ทางการตดิต่อสื่อสารขององคก์ร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) เป็น
สิ่งซึ่งสนองความจ าาเป็นและความต้องการของมนุษย์ ราคา (Price) 
หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปของตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) 
ของลูกคา้ลูกคา้จะเปรยีบเทยีบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคา 
(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารในสว่นแรก
คือการเลือกท าเลที่ตัง้(Location) ของธุรกิจบริการมีความส าคัญมาก 
โดยเฉพาะธุรกิจบรกิารที่ผู้บรโิภคต้องไปรบับรกิารจาก ผู้ให้บรกิารใน
สถานที่ที่ผู้ให้บริการจดัไว้เพราะท าเลที่ตัง้ที่เลือกเป็นตัวก าหนดกลุ่ม 
ผูบ้รโิภคทีจ่ะเขา้มาใหบ้รกิาร การสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) เป็น
เครื่องมอืหนึ่งที่มคีวามส าคญัในการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายและผูใ้หบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขา่วสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิ
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร โดยพจิารณาถงึความ
เหมาะสมกบัลกูคา้ โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสือ่สารการตลาด 
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(3) ปัจจยัดา้นสงัคม (Social Factors) หมายถงึ การทีก่ลุ่มในสงัคม ไม่
ว่าจะเป็นครอบครวั กลุ่มเพื่อนในสงัคม หรอืบทบาทและสถานะในสงัคม 
จะเป็นตวัแปรต่อความความคดิของผูบ้รโิภคได ้Walters  [6] ไดอ้ธบิายถงึ
ลกัษณะทางสงัคมวา่ เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนั และมอีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง 
ครอบครวั บทบาท ทางสงัคม และสถานภาพของผูซ้ือ้ 

(4) ทศันคตแิละความสนใจ (Attitude and Interest) หมายถงึ ทศันคติ
และความสนใจของผูบ้รโิภคนัน้ ทุนเดมิมคีวามสนใจในตวัสนิคา้เลยีนแบบ
แบรนด์เนมอยู่แล้ว อาจจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความคิดที่ผิดโดยที่
ผู้บริโภคผู้นัน้ไม่รู้ตัว [7] Engel, Blackwell & Miniard ได้ให้ความหมาย
ของรปูแบบการด าเนินชวีติไวว้่า “รปูแบบทีผู่ค้นจะด าเนินชวีติรวมทัง้การ
ใช้เงนิและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชวีติจะสะท้อนได้ จากกิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) ของผูค้น 
7 การศึกษาลักษณะทางจิตวทิยาและรูปแบบการด าเนินชีวิตคือความ
เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงแต่ จะมีความแตกต่างในเรื่องตัวแปรบางตัวคือ 
บุคลกิภาพ (Personality) เช่นความสามารถซึง่เป็นทีย่อมรบัในสงัคมและ
ความมัน่ใจในตวัเองจะเหน็ไดจ้ากสิง่ต่าง ๆ ทีแ่สดงออกทางความสนใจใน
เรื่องต่างๆ ซึง่ท าใหเ้หน็ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รโิภคทีล่ะเอยีดแม่นย ายิง่ขึน้ 
[8] ในความเป็นจรงิลกัษณะและรูปแบบการด าเนินชวีติมกัใชแ้ทนกนัอยู่
เสมอการวเิคราะห์ลกัษณะทาง จติวทิยาจะเน้นไปทีก่จิกรรม (Activities)
ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลความสนใจ ( Interests) และความ  คิดเห็น
(Opinions) เครื่องมอืวดัประกอบด้วยค าถามจ านวนหนึ่งเกี่ยวกบัระดบั
ความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยทีแ่สดงออกมา [9]

ดงันัน้ สมมุตฐิานของงานวจิยัคอื ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้านสงัคม และทศันคติและความ
สนใจ มผีลในการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมของผูบ้รโิภค
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

III. ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล คอื บุคคลที่เลอืกบรโิภคสนิค้าเลยีนแบบแบรนด์เนม 
การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยใช้วธิกีารเลอืกแบบ
สะดวก ซึ่งกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื กลุ่มคนทีเ่ป็นวยัรุ่นที่
น่าจะมคีวามคดิใชส้นิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม ในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ทางผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวาคม 
2562 ถงึ วนัที ่29 มกราคม 2563 ซึง่ผูว้จิยัได้สรา้งแบบสอบถามจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และน าเสนอแบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของ
แบบสอบถามทีต่รงกบัเรือ่งทีศ่กึษา น าเสนอแบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้ อหา 
(Validity) โดยการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องรายข้อ  IOC (Index of 
Item Objective Congruence) พบว่ามคี่าความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 ขึน้
ไปทุกขอ้ จากนัน้ท าการทดสอบแบบสอบถาม Pilot Test จ านวน 30 ชุด 
และค านวณโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่

อยู่พบว่ามคี่าระหว่าง 0.70-0.89 ในทุกองค์ประกอบ ส าหรบัการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ใชห้ลกัการค านวณของ Cochran [10] 
ผลทีไ่ดค้อืขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดส าหรบังานวจิยันี้เทา่กบั 385 ชุด 
โดยผูว้จิยัไดร้บัขอ้มูลการตอบแบบสอบถามทัง้สิ้น 679 ชุด และงานวจิยั
ครัง้นี้มีแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนทัง้สิ้น 450 ชุด ท าให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนลดลงเหลอื 4.6% ผูว้จิยัไดน้ าผลลพัธก์ารตอบแบบสอบถาม
มาวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่และความสอดคล้องกนัในแต่ละตวัแปรด้วย
วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคัไดค้่าอยู่ที ่0.826-0.887 ซึง่ถอื
ว่ามคี่าความเชื่อมัน่สงู เนื่องจากมคี่าใกลเ้คยีง 1 และไม่ต ่ากว่า 0.65 [11] 
และวเิคราะหก์ารหาความเทีย่งตรง จากนัน้น าขอ้มูลมาวเิคราะหส์ถติเิชงิ
พรรณนา ซึง่ประกอบดว้ยค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานและท าการทดสอบสมมุตฐิาน โดยการวเิคราะห์อทิธพิลของตวั
แปรตน้ต่อตวัแปรตามดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 

IV. ผลการวิจยัและข้อวิจารณ์
ตารางที ่I : ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
ลกัษณะทางประชาศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ

   ชาย 216 48.0% 
   หญงิ 170 37.78% 
   LGBT 64 14.22% 

450 100.0% 
2. อายุ

   ต ่ากวา่ 15 ปี 20 4.44% 
   16 – 23 ปี 270 60.00% 
   24 – 31 ปี 120 26.67% 
   31 ปีขึน้ไป 40 8.89% 

450 100.0% 
3. ระดบัการศกึษา
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ 50 11.11% 
อนุปรญิญา / ปวส. หรอืเทยีบเทา่ 129 28.67% 
ปรญิญาตรี 240 53.33% 
ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ 31 6.89% 

450 100.0% 
4. อาชพี

   นกัเรยีน/นกัศกึษา 250 55.56% 
   พนกังานรฐัฯ 30 6.67% 
   พนกังานบรษิทัเอกชน 90 20.00% 
   ธุรกจิสว่นตวั 34 7.56% 
   อาชพีอสิระ 42 9.33 
   อืน่ๆ 4 0.89% 

450 100.0% 
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ตารางที ่I : ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ลกัษณะทางประชาศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
5. รายไดต้่อเดอืน

  ต ่ากวา่ 15,000 บาท 231 51.33% 
  15,000 - 25,000 บาท 130 28.89% 
  25,001 - 35,000 บาท 55 12.22% 
  35,001 - 45,000 บาท 23 5.11% 
  45,001 - 55,000 บาท 6 1.33% 
  55,000 บาทขึน้ไป 5 1.11% 

450 100.0% 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 216 (48%) มอีายุ
ระหว่าง 16-23 ปี จ านวน 270 (60%) ระดบัการศกึษาปรญิญาตรจี านวน 
240 คน (53.33%) อาชพีนักเรยีน/นักศกึษาจ านวน 250 คน (55.56%) 
รายไดต้่อเดอืนต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 231 คน (51.33%)  

ตารางที ่II : ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนด์
เนมในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

ปัจจยั 

Unstandardized 
Coefficients Standardized 

Coefficients 
Beta 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

(Constant) 2.836 .477 5.943 .000 
1.ปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑ์ .066 .090 .045 .731 .465 
2. ปัจจยัดา้นราคา .003 .103 .002 .030 .976 
3. ปัจจยัดา้นชอ่ง
ทางการจดัจ าหน่าย -.033 .085 -.029 -.388 .698 
4. ปัจจยัดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด .055 .074 .055 .745 .000 
5. ปัจจยัดา้น
ครอบครวั .303 .170 .320 1.787 .085 
6. ปัจจยัดา้นกลุ่ม
เพือ่นในสงัคม .164 .136 .222 .120 .238 
7. ปัจจยัดา้น
บทบาทและสถานะ .447 .133 .536 3.356 .002 
8. ปัจจยัในดา้น
ความสนใจ .15. .145 .195 1.051 .302 
9. ปัจจยัดา้น
ทศันคติ .472 .101 .663 4.687 .000 

ผลการศกึษาและวเิคราะห์ตามสมมตฐิานพบว่ายอมรบัสมมตฐิาน 3 
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม คอื ปัจจยั
ดา้นทศันคต ิปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัดา้นบทบาทและ
สถานะ มคี่าทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุ่มดงักล่าว มีค่า
สัมประสิทธิถ์ดถอยของตัวพยากรณ์ เท่ากับ .000, .000 และ .002  
ตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สามารถอธิบายการ
ตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมได ้28.1% และอกี 71.9% เกดิ
จากอทิธพิลตวัแปรอื่น ๆ ทีไ่มไ่ดน้ ามาศกึษาโดย 

- ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถติ ิT-Test มคี่า
Sig. เทา่กบั .000 ซึง่มคีา่น้อยกวา่ระดบันยัส าคญัที ่.05 ซึง่สามารถตคีวาม
ไดว้่า ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้
เลยีนแบบแบรนดเ์นม เนื่องจากสนิคา้เลยีนแบบแบนดเ์นมมรีาคาตน้ทุนที่
ต ่าท าใหผู้ข้ายสนิคา้สามารถตัง้โปรโมชัน่ดงึดดูลกูคา้ดว้ยการลด แลก แจก 
แถม ไดม้าก ส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในราคาและภาพภายนอกที่
คล้ายกบัของแท้ซึ่งคุณภาพที่ได้อาจจะไม่เท่ากนั  แต่เมื่อเทยีบกนัแล้ว 
ของแท้ที่ราคาสูงจากวตัถุดิบคุณภาพแต่เกินก าลงัซื้อ  ดงันัน้ผู้บรโิภค
ส่วนมากเลยเลอืกอะไรทีเ่หมาะสมกบัก าลงัซื้อของตวัเองโดยการยิง่ราคา
แตะต้องไดม้ากเท่าไหร่ยิง่อยากซื้อมากเท่านัน้ ผลวจิยัขา้งต้นสอดคล้อง
กบังานวจิยั [12] พบว่า ดา้นการส่งเสรมิการตลาดไดแ้ก่มบีรกิารหลงัการ
ขาย มกีารจดัส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง มกีารเปลี่ยนคนืสนิค้าได้ มี
โปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย จะท าใหเ้กดิความพงึพอใจในกระบวนการขาย
ในทุกขัน้ตอน สอดคล้องกบังานวจิยั [13] พบว่า การจดัโปรโมชัน่จะเป็น
การดงึดดูผูบ้รโิภคใหม้าซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมเพิม่ขึน้ 

- ปัจจยัดา้นกลุ่มบทบาทและสถานะ ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถติิ
T-Test มคี่า Sig. เท่ากบั .002 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ .05 ซึ่ง
สามารถตีความได้ว่า ปัจจยัด้านกลุ่มบทบาทและสถานะ ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม เนื่องจากสถานภาพสงัคมแต่
ละคนในสงัคมนัน้แตกต่างกนั ซึง่ในแต่สถานะภาพจะมกีจิกรรม การพดูคุย
การเขา้สงัคม ความนิยมต่างการ ซึง่ในปัจจุบนัการใชส้นิคา้แบรนดเ์นมนัน้
ช่วยในการสร้างคุณค่าในตวัผู้ใช้หรอืเป็นภาพลกัษณ์ที่ดไีด้ส่งผลให้เกดิ
กระแสความนิยมและความนิยมใชใ้หแ้พรห่ลาย ท าใหก้ลุ่มบทบาทสถานะ
ทีม่กี าลงัซือ้ไมพ่อแต่มคีวามตอ้งการซือ้สนิคา้ราคาสงู หนัมาจบัตอ้งสนิคา้
ทีร่าคาถูกกว่าแต่ภาพลกัษณ์เทยีบเท่าของแทซ้ึ่งกลุ่มผูบ้รโิภคนี้จะพบได้
ง่ายและมจี านวนมาก ผลวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบั [14] พบว่า ปัจจยัดา้น
กลุ่มบทบาทและสถานะ มีความสัมพันธ์กับารตัดสินใจซื้อกระเป๋า
เลยีนแบบแบรนดเ์นมของวยัรุ่น และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั [15] พบว่า
บรรทดัฐานทางสงัคม สถานะทางสงัคม มอีทิธพิลต่อทศันคตกิารซือ้สนิคา้
ระดบัหรู ตลอดจนชี้ให้ผูบ้รโิภคเหน็ถงึผลดขีองการใช้สนิค้าของแท้และ
ผลเสยีของการใชส้นิคา้ปลอม

- ปัจจยัดา้นทศันคต ิทีร่ะดบันยัส าคญั .05 มคีา่สถติ ิT-Test มคีา่ Sig.
เท่ากบั .000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที ่.05 ซึ่งสามารถตคีวามได้
วา่ ปัจจยัดา้นทศันคต ิสง่ผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนด์
เนม เนื่องจากผูบ้รโิภคแต่ละคนนัน้มทีศันคตแิตกต่างกนั การคดิค านวณ
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คุณค่า ความจ าเป็น ก็แตกต่างกนัไป ร่วมกระทัง่สงัคม หน้าที่การงาน 
เงนิเดอืน ท าให้ผูบ้รโิภคเวลาตดัสนิใจซื้อสนิค้านัน้ค านึงถงึสิง่ที่ได้รบัไม่
เท่ากนั พอใจในคุณค่าที่ได้รบัไม่เท่ากนั ท าให้ทศัคติที่มองตัวสนิค้านัน้
จ าเป็นอยากมากในการตดัสนิใจสนิคา้แต่ละครัง้ผลวจิยัขา้งต้นสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั [16] พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการตระหนักรูใ้นตราสนิคา้ 
ทศันคตติ่อแบรนดห์รสูง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม  

V. การอภิปรายผล
จากสมมุตฐิานของงานวจิยั คอื การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม

การบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมแต่ละปัจจัยนัน้ มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติการบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลนัน้ เมื่อท าการศกึษาแลว้พบว่าม ี3 ปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  

ปัจจัยด้านทัศนคติ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของตัวพยากรณ์
เท่ากบั .000 ทศันคตขิองแต่ละบุคคลนัน้จะก่อใหเ้กดิความคดิที่แตกต่าง
กนั นัน้หมายความวา่การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม
ได้นัน้ แมจ้ะมสีภาพแวดล้อม ครอบครวั หรอืกลุ่มเพื่อนในสงัคมแนะน า 
สุดท้ายแล้วทศันคติส่วนบุคคลจะส่งผลในการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคมาก
ทีสุ่ดซึง่  

ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งมคี่าสมัประสิทธิถ์ดถอยของตวั
พยากรณ์เท่ากบั .000 เนื่องจากธุรกจิสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสามารถ
ส่งเสรมิการตลาด จดักิจกรรมในการซื้อแก่ผู้บรโิภคเขา้ถึงได้ง่ายและมี
ราคาทีถู่กกว่าแต่ไดส้นิคา้ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงหรอืคลา้ยคลงึของจรงิมาก 
และ  

ปัจจยัดา้นบทบาทและสถานะ ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั .002  
สนิคา้แบรนดเ์นมถอืวา่เป็นสิง่สง่เสรมิใหส้ถานะของผูใ้ชด้หูรหูรา มรีสนิยม 
และมฐีานะทีด่ ีรายไดใ้นบางกลุ่มชนชัน้ไม่สามารถเลอืกบรโิภคสนิคา้แบ
รนด์เนมจรงิได ้สนิคา้เลยีนแบบแบรนด์เนมจงึเป็นตวัเลอืกในการบรโิภค
และน ามาใชใ้นสงัคมเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทและสถานะทีด่ ี 

VI. ข้อเสนอแนะ

จากการวเิคราะหผ์ลของการวจิยัน้ีท าใหท้รายถงึพฤตกิรรมการ
ตัดสิน ใ จบริ โภคสินค้ า เ ลียนแบบแบรนด์ เ นม  ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใ จบริ โภคสินค้ า เ ลียนแบบแบรนด์ เ นม  ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลพรอ้มระบุถงึระดบัความส าคญั
ของแต่ละปัจจยัว่ามรีะดบัความส าคญัมากน้อยเพยีงใด ซึ่งการ
วิจยัครัง้น้ี พบว่า ปัจจยัด้านทศันคติ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านบทบาทและสถานะ ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม ในเขตกรุงเทพหมา
นครและปริมณฑล ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน าข้อมูลที่

วเิคราะห์ทางสถิตมิาประยุกต์ใช ้เพื่อเสนอแนะใหเ้ป็นแนวทาง
ส าหรบัผูป้ระกอบการ ดงัน้ี  

- ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในดา้นขัน้ตอนของ
การเลอืกน าสนิคา้ทีไ่ม่ละเมดิลขิสทิธิข์าย และคอยปรบัทศันคติ
ของลกูคา้วา่การใชส้นิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมนัน้ถอืวา่เป็นการ
ละเมดิลขิสทิธิ ์ถงึแมจ้ะสามารถใชง้านไดค้ลา้ยกนัและมลีกัษณะ
ภายนอกที่เหมอืนกนั แต่ถงึกระนัน้กถ็อืเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์
และผดิกฎหมาย  

- ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับการส่งเสริม
การตลาด โดยพฒันาให้ธุรกิจสินค้าแบรนด์เนมนัน้สามารถ
เขา้ถงึไดง้่าย เพราะสนิคา้แบรนด์เนมนัน้ ไม่จ าเป็นต้องมรีาคา
ถงึหลกัหมื่น แต่สนิคา้แบรนดเ์นมราคาหลกัรอ้ยกม็ใีหบ้รโิภคได้
เลอืกใช ้สรา้งความเคยชนิดว้ยการกระตุน้และสง่เสรมิการตลาด
ใหก้บัผูบ้รโิภคว่าสนิคา้แบรนด์เนมที่ราคาถูกลงมานัน้สามารถ
ใช้งานได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้สนิค้าแบรนด์เนมที่ก่อให้เกดิความ
ล าบากทางการเงนิกบัผูบ้รโิภค 

- ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับบทบาทและ
สถานะ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ตัวผู้ประกอบการที่จะ
ตัดสินใจท าธุ รกิจ เกี่ยวกับสินค้าแบรนด์ เนม ควรสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้แก่ธุรกจิตนเองนัน้สามารถใช้ได้ทุกบทบาท ไม่
ท าการตลาดทีก่่อใหเ้กดิความไมเ่ท่าเทยีมระหวา่งกลุ่มผูบ้รโิภค 

ตารางที่ 6 กลยุทธ์การตลาดที่เสนอแนะส าหรบัผู้ประกอบการ
โดยอา้งองิผลจากการวจิยั 

กลยทุธ ์ โครงการกิจกรรม 

กลยุทธก์ารสือ่สารเพือ่
ปรบัความเขา้ใจต่อ
ทศันคตขิองผูบ้รโิภค 

แคมเปญการรณรงคถ์งึเรือ่งสนิคา้ละเมดิ
ลขิสทิธิ ์เพือ่ใหผู้บ้รโิภคบางสว่นทีไ่มท่ราบถงึ
ขอ้เสยีของการซือ้สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์และ
ปลกูฝังใหเ้กดิทศันคตทิีด่ตี่อสนิคา้แบรนด์
เนมทีไ่มไ่ดม้เีพยีงราคาแพงเทา่นัน้ 
การใหผู้ป้ระกอบการรว่มมอืกบัหน่วยงานทีม่ี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการรณรงคห์รอืปราบปราม
สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิใ์นการชว่ยเหลอืและให้
ความรูก้บัผูบ้รโิภค 

กลยุทธิส์ง่เสรมิการตลาด 

การแนะน าใหผู้ป้ระกอบการสนิคา้แบรนดเ์นม
ทีม่รีาคาไมแ่พงจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย
ใหก้บัธุรกจิของตนเอง เพือ่เพิม่ช่องทางให้
ผูบ้รโิภคทราบถงึการมอียู ่และรบัรูถ้งึราคาที่
เอือ้มถงึ 
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กลยุทธล์ดความเหลื่อม
ล ้าในสงัคม 

เนื่องจากปัจจยัดา้นบทบาทและสถานะมผีล
ต่อการเลอืกบรโิภคสนิคา้เลยีนแบบแบรนด์
เนม ดงันัน้ความเหลื่อมล ้าในสงัคมถอืเป็นจดุ
ทีท่ าใหเ้กดิปัญหานี้ขึน้มา ซึง่ตวั
ผูป้ระกอบการบางสว่นยงัคงมกีารดถูกู
ผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิความรูส้กึไมด่ ีและท าให้
ผูบ้รโิภคไมต่ดัสนิใจบรโิภคสนิคา้แบรนดเ์นม 
ดงันัน้ จ าเป็นตอ้งสรา้งกจิกรรมลดการเหลื่อม
ล ้าและปลกูฝังความคดิต่อประชาชนทัว่ไปใน
เรือ่งนี้ 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่วิเคราะห์ผลกระทบของ
สภาพคล่องทีมี่ต่อความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจโรงแรมในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 9 แห่ง ระหว่างปี 2543 – 2562 โดยอาศยั
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุรวมทัง้เพือ่ค านวณระดบัสภาพคล่องที ่
เหมาะสมทีท่ าให้ธุรกิจโรงแรมมีระดบัความสามารถในการท าก าไรสูงสุด 
สภาพคล่องในงานวิจยัน้ีวดัโดยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนเรว็ ในขณะทีค่วามสามารถในการท าก าไรวดัโดยอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ
อตัราก าไรสุทธิ จากการศึกษาพบว่าสภาพคล่องมีความสมัพนัธ์ในเชิงเส้น
โค้งกบัความสามารถในการท าก าไร นัน่คือ เมือ่สภาพคล่องสูงข้ึน กิจการ
จะมีความสามารถในการท าก าไรสูงข้ึน แต่หากสภาพคล่องสูงข้ึนเรือ่ยๆ 
ความสามารถในการท าก าไรจะค่อยๆ สูงข้ึนในอตัราลดลง และเมือ่สภาพ
คล่องสูงถึงระดบัหนึ่ง ความสามารถในการท าก าไรจะต า่ลง ทัง้น้ีพบว่า
ธุรกิจโรงแรมไม่ควรมีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเรว็เกินกว่า 10.94 และ 10.16 เท่า ตามล าดบั เนือ่งจากจะท าให้
ความสามารถในการท าก าไรต า่ลง 

ค าส าคญั — สภาพคล่อง, ความสามารถในการท าก าไร, ธุรกิจ
โรงแรม, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ABSTRACT — This study aims to examine the effect of liquidity 
on profitability of nine hotels listed in the Stock Exchange of Thailand 
during 2000 – 2019 by employing multiple linear regression analysis 
and calculate the appropriate level of liquidity which helps maximize 
profitability of these hotels. Liquidity in this study is measured by 
two financial ratios, including current ratio and quick ratio; whereas 
profitability is measured by three ratios, including return on assets, 
return on equity and net profit margin. The findings reveal that 
liquidity and profitability have curvilinear relationship. That is, at the 
early stage, as liquidity increases, profitability of the hotels will 
increase. However, as liquidity constantly increases, profitability will 
increase with a decreasing rate and, eventually reaches the point at 
which the higher liquidity leads to the decrease in profitability. In 
addition, the findings suggest that, on average, hotels should not 
have current ratio and quick ratio over 10.94 and 10.16 times, 
respectively, otherwise their return on assets will diminish, assuming 
that other factors remain unchanged. 

Keywords — Liquidity, Profitability, Hotel Business, Stock 
Exchange of Thailand 
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I. บทน า
ในการบรหิารกจิการ การบรหิารสภาพคล่อง (Liquidity Management) 

ซึ่งหมายถงึ กระบวนการในการบรหิารจดัการเงนิสดและสนิทรพัย์สภาพ
คล่องของกจิการใหส้ามารถช าระหนี้และขอ้ผกูพนั (Obligation) ระยะสัน้ได้
อย่างเหมาะสม ถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัเป็นมากต่อการอยู่รอดของกจิการ 
[1] เนื่ องจากการที่กิจการมีสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยเกินไปเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัหนี้สนิระยะสัน้จะท าใหเ้กดิความเสีย่งทางดา้นสภาพคล่อง
(Liquidity Risk) ซึ่งกจิการมโีอกาสที่จะไม่สามารถช าระหนี้ระยะสัน้ได้
เนื่องจากสินทรพัย์สภาพคล่องไม่เพยีงพอที่จะรองรบัหนี้สนิที่ต้องช าระ
และอาจส่งผลเสยีร้ายแรงต่อความสามารถในการท าก าไร (Profitability)
ของกจิการจนอาจท าใหก้จิการประสบกบัภาวะลม้ละลายได้

อย่างไรก็ตาม การมีสภาพคล่องมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของกจิการไดเ้ช่นเดยีวกนั เนื่องจากสนิทรพัย์
สภาพคล่อง ไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (Cash and Cash 
Equivalents) เป็นสนิทรพัยท์ีม่ผีลตอบแทนต ่ามาก ท าใหเ้กดิต้นทุนค่าเสยี
โอกาสในการน าเอาสนิทรพัยท์ีม่ไีปลงทุน น าไปสรา้งรายไดใ้นทางอื่น หรอื
น าไปช าระหนี้ทีม่เีพือ่ลดภาระดอกเบีย้เงนิกู้ ดงันัน้ การบรกิารสภาพคล่อง
ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมจงึมคีวามส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไร
และผลการด าเนินงานของกจิการเป็นอย่างมาก 

สภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไรมกัถูกค านวณอยู่ในรูป
ของอตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio) โดยอตัราส่วนทางการเงนิที่
ใช้ชี้ว ัดสภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไรมีหลายตัว  [2] 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

1. อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน (Current Ratio)
เท่ากบั สนิทรพัยห์มนุเวยีน/หนี้สนิหมนุเวยีน

2. อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนเรว็ (Quick Ratio)
เท่ากบั (สนิทรพัยห์มนุเวยีน-สนิคา้คงเหลอื)/หนี้สนิหมนุเวยีน

ส าหรบัอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) ที่
ส าคญั ไดแ้ก่  

1. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (Return on Assets: ROA)
เท่ากบั (ก าไรสุทธ/ิสนิทรพัยร์วม) x 100

2. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity: ROE)
เท่ากบั (ก าไรสุทธ/ิส่วนของผูถ้อืหุน้) x 100

3. อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin)
เท่ากบั (ก าไรสุทธ/ิรายไดร้วม) x 100

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีงานวิจัยจ านวนมากที่ได้
ท าการศกึษาผลกระทบของสภาพคล่องทีม่ต่ีอความสามารถในการท าก าไร
ของกิจการในหลากหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบจาก
งานวจิยัในอดตียงัไม่สามารถใหข้อ้สรุปไดอ้ย่างชดัเจนเกีย่วกบัผลกระทบ
ของสภาพคล่อง เนื่องจากมทีัง้งานวจิยัที่คน้พบผลกระทบในเชงิบวกและ
เชงิลบของสภาพคล่องทีม่ต่ีอความสามารถในการท าก าไร รวมทัง้งานวจิยั
ทีไ่ม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทัง้สอง ทัง้นี้ งานวจิยั [3] – [5] เป็น
ตวัอย่างของงานวจิยัที่ค้นพบผลกระทบในเชงิลบของสภาพคล่องที่มต่ีอ
ความสามารถในการท าก าไร  

ในทางตรงกนัขา้ม งานวจิยั [6] – [9] กลบัค้นพบว่าสภาพคล่องมี
ผลกระทบในเชงิบวกต่อความสามารถในการท าก าไรของกจิการ ในขณะที่

งานวจิยัอกีจ านวนหนึ่ง [10] – [11] กลบัไม่พบหลกัฐานทางสถติใิดๆ ที่
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไร 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัผลกระทบของสภาพคล่องดงักล่าว ท า
ใหค้้นพบช่องว่างการวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบทีช่ดัเจนของสภาพคล่องที่มี
ต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการ รวมทัง้ระดบัสภาพคล่องที่
เหมาะสมที่จะท าให้กิจการได้รบัก าไรสูงสุด ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรมกีาร
ขยายการศกึษาต่อไป 

II. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
งานวจิยัเรือ่งนี้มวีตัถุประสงค์หลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพื่อวเิคราะห์

ผลกระทบของสภาพคล่องทีม่ต่ีอความสามารถในการท าก าไรของกจิการ 
และ (2) เพือ่ค านวณระดบัของสภาพคล่องทีเ่หมาะสมทีท่ าใหก้จิการไดร้บั
ผลก าไรสงูสุด 

งานวจิยันี้ได้เลอืกธุรกจิโรงแรมทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นกรณีศกึษา เนื่องจากเลง็เหน็ว่าธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิที่
ไดร้บัผลกระทบจากความแปรผนัตามฤดูกาล (Seasonal Variation) เป็น
อย่างมาก โดยรายรบัของกจิการมคีวามไม่แน่นอนสูง นัน่คอื มลีูกคา้มาก
เฉพาะในช่วงสุดสปัดาห์ วนัหยุด และช่วง High Season แต่มรีายจ่าย
เกิดขึ้นตลอดเวลา ทัง้ค่าแรงพนักงาน ค่าวัตถุดิบอาหาร ค่าใช่จ่าย
บ ารุงรกัษา ฯลฯ ท าใหก้ารบรหิารสภาพคล่องอย่างมปีระสทิธภิาพมคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่  

III. กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั

ไดด้งัรปูที ่1 ต่อไปนี้ 

รปูที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ก าหนดให ้ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร ซึ่งวดัโดย
อตัราส่วนทางการเงนิ 3 ตวั ไดแ้ก่ (1) อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม 
(2) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และ (3) อตัราก าไรสุทธ ิในขณะ
ทีต่วัแปรอสิระ ไดแ้ก่ สภาพคล่อง ซึ่งวดัโดยอตัราส่วนทางการเงนิ 2 ตวั
ไดแ้ก่ (1) อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน และ (2) อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
เรว็

ส าหรบัตัวแปรควบคุมในที่นี้  หมายถึง ตัวแปรอื่นๆ ที่มอีิทธิพลต่อ
ความสามารถในการท าก าไร ประกอบด้วย (1) ปรมิาณหนี้สนิ วดัโดย 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม (2) ประสทิธภิาพการด าเนินงาน วดัโดย 
อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม (3) การเจรญิเติบโตของยอดขาย 
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วดัโดย อตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขาย และ (4) ขนาดของกจิการ วดั
โดย สนิทรพัยร์วมในรปูของ Natural Logarithm 

IV. ข้อมลูและแหล่งข้อมลู
งานวิจัยเรื่องนี้ ครอบคลุมธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ านวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บมจ. เอเชยีโฮเต็ล 
(2) บมจ. โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา (3) บมจ. ดุสติธานี (4) บมจ. ด ิเอราวณั
กรุ๊ป (5) บมจ. แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี้ (6) บมจ. ลา
กนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ (7) บมจ. โอเอชทแีอล (8) บมจ. โรงแรมรอยลั
ออคดิ (ประเทศไทย) และ (9) บมจ. แชงกร-ีลา โฮเต็ล โดยไดเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มูลของธุรกจิโรงแรมดงักล่าวในระหว่างปี พ.ศ.2543 – 2562 รวม
ระยะเวลา 20 ปี เพือ่ใชใ้นการศกึษา

งานวจิยัเรื่องนี้อาศยัขอ้มลูทางการเงนิของธุรกจิโรงแรมทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยจ์ านวน 9 แห่งขา้งต้นในรูปแบบขอ้มลูอนุกรมเวลาราย
ปี ซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) นัน่คอื งบ
การเงนิประจ าปีของแต่ละโรงแรม ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายเหตุประกอบงบการเงนิ และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ทัง้นี้ขอ้มลูทีน่ ามาวเิคราะห์เป็นขอ้มลูรายปีอยู่
ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.2543 – 2562 โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล 
SETSMART ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การศกึษาครัง้นี้  ได้แก่ สนิทรพัย์หมุนเวยีน สนิคา้คงเหลอื สนิทรพัย์รวม 
หนี้สนิหมุนเวยีน หนี้สนิรวม ส่วนของผูถ้ือหุ้น ยอดขาย รายรบัรวม และ
ก าไรสุทธ ิ 

V. แบบจ าลองเศรษฐมิติ
งานวิจัยเรื่องนี้ ท าการวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพคล่องที่มีต่อ

ความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย โดยอาศยั
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเป็นเครื่องมือหลัก  สมการที่ท าการ
วเิคราะห ์ซึง่มรีปูแบบดงันี้  
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ก าหนดให ้
PRO = ตวัแปรความสามารถในการท าก าไร ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรย่อย 
ไดแ้ก่ 

1. ROA = อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (%)
2. ROE = อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%)
3. NPM = อตัราก าไรสุทธ ิ(%)

LIQ = ตวัแปรสภาพคล่อง ประกอบดว้ย 2 ตวัแปรย่อย ไดแ้ก่ 
1. CR = อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน (เท่า)
2. QR = อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนเรว็ (เท่า)

DTA = ปรมิาณหนี้สนิ วดัโดย อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม (%) 
TAT = ประสทิธภิาพการด าเนินงาน วดัโดย อตัราการหมุนเวยีนของ
สนิทรพัยร์วม (เท่า) 

SG = การเตบิโตของยอดขาย วดัโดย อตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขาย 
(%) 
SZ = ขนาดของกิจการ วัดโดย สินทรัพย์รวมในรูปของ Natural 
Logarithm 
T = ตวัแปรแนวโน้มเวลา (ปี) 
HT = ตวัแปรหุ่นของโรงแรมทีท่ าการศกึษา โดยก าหนดให้ บรษิทั เอเชยี
โฮเตล็ เป็นกลุ่มฐาน (Base Group) 

 ดงันัน้ จะมสีมการความสามารถในการท าก าไรที่จะท าการวเิคราะห์
จ านวน 6 สมการ (ตวัแปรความสามารถในการท าก าไร 3 ตวั x ตวัแปร
สภาพคล่อง 2 ตวั) และเมือ่ท าการวเิคราะห์การถดถอยเพื่อคาดประมาณ
สมการทัง้ 6 สมการได้เป็นที่เรยีบร้อยแลว้ จะท าการวเิคราะห์ผลกระทบ
ของสภาพคล่องที่มีต่อความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจโรงแรมที่
ท าการศึกษา จากนัน้จะท าการค านวณระดบัของสภาพคล่อง (Optimal 
Level of Liquidity) ทีเ่หมาะสมทีท่ าใหธุ้รกจิโรงแรมไดร้บัผลก าไรสูงสุด 
โดยอาศยัสมการความสามารถในการท าก าไรที่ไดจ้ากการคาดประมาณ 
นัน่คอื 
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ระดบัของสภาพคล่องทีเ่หมาะสมทีท่ าใหธุ้รกจิโรงแรมในประเทศไทย

ไดร้บัผลก าไรสูงสุด คอืค่าของอตัราส่วนสภาพคล่องทีท่ าให้ 
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 โดยมสีมมติฐานในเบื้องต้นคือ สภาพคล่องมอีิทธิพลในเชิงบวกต่อ
ความสามารถในการท าก าไร แต่เมือ่สภาพคล่องเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึระดบั
หนึ่ง สภาพคล่องทีเ่พิม่ขึน้จะกลบัส่งอทิธพิลในเชงิลบต่อความสามารถใน
การท าก าไร 

VI. ผลการวิจยั
 ตารางที ่1 น าเสนออตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนความสามารถ
ในการท าก าไรของธุรกิจโรงแรมที่ท าการศึกษาทัง้ 9 แห่ง ระหว่างปี 
พ.ศ.2543 – 2562 โดยพบว่าในช่วงปีดงักล่าว ธุรกจิโรงแรมในประเทศ
ไทยมคีวามสามารถในการท าก าไรไมส่งูมากนกั นัน่คอื มคี่าเฉลีย่ของอตัรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น และ
อตัราก าไรสุทธ ิเท่ากบัรอ้ยละ 1.471 3.575 และ 4.807 ตามล าดบั โดย
บริษัทที่มีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงสุดคอื บรษิัท โอเอชทแีอล ในขณะที่
บรษิทัทีม่คี่าเฉลีย่ของอตัราก าไรสุทธสิูงสุด ไดแ้ก่ บรษิทั แกรนด์ แอสเสท 
โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี้  

ในดา้นสภาพคล่อง พบว่าโดยเฉลีย่แลว้ธุรกจิโรงแรมทีท่ าการศกึษาใน
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ภาพรวมมสีภาพคล่องในระดบัทีเ่หมาะสม นัน่คอื มคี่าเฉลีย่ของอตัราส่วน
เงนิทุนหมนุเวยีนและอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเท่ากบั 1.323 และ 1.117 
เท่า ตามล าดบั อย่างก็ตาม เมื่อพจิารณารายบริษัท กลบัพบว่ามบีรษิัท
จ านวนไม่น้อยที่มสีภาพคล่องในระดบัทีไ่ม่เหมาะสม นัน่คอื มอีตัราส่วน
สภาพคล่องต ่ากว่า 1 โดยในกรณีของอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน พบว่ามี
ธุรกจิโรงแรมจ านวน 4 บรษิทัทีม่คี่าเฉลี่ยของอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
ต ่ากว่า 1 ในขณะที่มีธุรกิจโรงแรมจ านวนถึง 6 บริษัทที่มคี่าเฉลี่ยของ
อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเร็วต ่ากว่า 1 ทัง้นี้ บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล 
เป็นบรษิทัทีม่สีภาพคล่องสงูสุด  

ตารางท่ี 1 สภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไร พ.ศ.2562 
บริษทั ROA ROE NPM CR QR 

ASIA -1.535 6.343 -45.961 0.519 0.443 
CENTEL 1.359 3.097 7.160 0.488 0.375 
DTC 1.808 2.782 10.684 1.148 1.089 
ERW 0.315 0.760 2.669 0.549 0.492 
GRAND 1.019 3.806 21.658 1.163 0.412 
LRH 1.656 2.385 9.801 1.566 0.785 
OHTL 4.484 8.638 15.215 0.574 0.548 
ROH 2.367 2.554 9.057 2.273 2.249 
SHANG 1.695 1.845 15.506 3.607 3.550 
รวม 1.471 3.575 4.807 1.323 1.117 

หมายเหตุ: ASIA =  เอเชยีโฮเตล็, CENTEL = โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา, DTC = 
ดุสติธานี, ERW = ด ิเอราวณั กรุ๊ป, GRAND = แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด ์
พรอพเพอรต์ี้, LRH =  ลากูน่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็, OHTL = โอเอชทแีอล, ROH 
= โรงแรมรอยลั ออคดิ และ SHANG = แชงกร-ีลา โฮเตล็ 

 ตารางที่ 2 น าเสนอผลการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
และตวัแปรควบคุม ซึง่ท าเพือ่ตรวจสอบปญัหา Multicollinearity โดยพบว่า
ตวัแปรหลายคู่จะมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิเสน้ตรงอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
แต่ความสมัพนัธม์รีะดบัต ่านัน่คอื ไมม่คี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรคู่ใดที่มคี่าสูงกว่า 0.7 หรือต ่ากว่า -0.7 แสดงว่าไม่เกิดปญัหา 
Multicollinearity ขึน้ในการวเิคราะห์  
 ส าหรบัตวัแปร CR และ QR ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์สูงถึง 
0.968 และมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ไม่ได้เป็นตวัแปรอิสระใน
สมการเดยีวกนั ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าไมเ่กดิปญัหา Multicollinearity 

ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
CR QR DTA TAT SG SZ 

CR 1.000 
QR 0.968* 1.000 
DTA -0.573* -0.586* 1.000 
TAT -0.079 0.006 -0.095 1.000 
SG -0.014 -0.081 0.074 0.045 1.000 
SZ -0.092 -0.185* 0.192* -0.490* 0.072 1.000 

หมายเหตุ: * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติ ิ

 ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงดงัตารางที ่3 โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ี
ได้แก่ (1) กรณีที่ตวัชี้วดัสภาพคล่องได้แก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
(CR) และ (2) กรณทีีต่วัชีว้ดัสภาพคล่องไดแ้ก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
เรว็ (QR) สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

VI.I กรณีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน (CR)
จากค่า F-Stat ส าหรบัการทดสอบนยัส าคญัโดยรวมของสมการ พบว่า

มเีพยีงสมการทีม่อีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม (ROA) เป็นตวัแปร
ตามเท่านัน้ทีม่นีัยส าคญัโดยรวม โดยมคี่า F-Stat เท่ากบั 4.96 และค่า P-
Value เท่ากบั 0.00 ในขณะทีส่มการทีม่อีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อื
หุน้ (ROE) และอตัราก าไรสุทธิ (NPM) เป็นตวัแปรตามไม่มนีัยส าคญั
โดยรวมทางสถิติในทุกระดบั ทัง้นี้ สมการ ROA มคี่าสมัประสทิธิก์าร
ก าหนด (R-Square) เท่ากบั 0.329 แสดงว่าสมการถดถอยสามารถอธบิาย
ความแปรผนัใน ROA ไดร้อ้ยละ 32.9 

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย 

ตวัแปร 
ตวัแปรอิสระ = CR ตวัแปรอิสระ = QR 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตาม 
ROA ROE NPM ROA ROE NPM 

CR 1.269 -2.238 1.816 - - - 
CR2 -0.116 0.384 -0.285 - - - 
QR - - - 1.686* -0.110 9.978 
QR2 - - - -0.166 0.150 -1.211
DTA -0.067* 0.198* -1.486* -0.065* 0.211* -1.440*
TAT 33.524* 82.302 170.274 28.93* 73.565 122.207 
SG 0.001 0.005 -0.018 0.004 0.008 0.003 
SZ 1.452 2.656 4.232 1.175 2.104 1.179 
T -0.021 -0.380 1.189 0.004 -0.353 1.393 
CENTEL -3.644 -18.41 9.178 -2.668 -16.48 19.710 
DTC -2.756* -7.693 -9.335 -2.474 -7.480 -7.361
ERW -0.514 -13.54 34.003 -0.141 -12.66* 38.439 
GRAND 1.090 -6.366 63.477* 1.880 -7.267 65.161* 
LRH -3.234* -4.797 -13.789 -2.101 -4.893 -8.516
OHTL -0.867 -13.87 7.216 -0.193 -12.46 14.500 
ROH -3.145 -3.942 -35.539 -3.309 -5.066 -39.790
SHANG -3.154* -0.117 -28.302 -3.22* -0.867 -31.009
Constant -11.687 -25.99 -0.910 -9.540 -22.95 19.386 
Obs. 168 168 168 168 168 168 
F-Stat 4.960* 0.960 1.430 5.050* 0.950 1.450 
P-Value 0.000 0.495 0.140 0.000 0.514 0.133 
R2 0.329 0.087 0.124 0.333 0.086 0.125 

หมายเหตุ: * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติ ิ

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของสภาพคล่องซึ่งว ัดโดยอัตราส่วนเงินทุน
หมนุเวยีน (CR) พบว่า CR มอีทิธพิลในเชงิบวกและ CR2 มอีทิธพิลในเชงิ
ลบต่อ ROA อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ อย่างไรกต็าม หากไม่ค านึงถึง
นัยส าคัญทางสถิติ จะสรุปได้ว่า สภาพคล่องมีอิทธิพลในเชิงเส้นโค้ง 
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(Curvilinear) ต่อ ROA นัน่คอื ในระยะแรก เมือ่กจิการม ีCR สูงขึน้ ROA 
ของกจิการจะมคี่าสูงขึน้ แต่ละเพิม่สูงขึ้นในอตัราที่ลดลงเมื่อ CR สูงขึ้น 
และเมือ่ CR สงูขึน้จนถงึระดบัหนึ่ง ROA ของกจิการจะลดต ่าลงในทีสุ่ด  
 ส าหรบัตวัแปรควบคุมอื่นๆ ในสมการ พบว่าปรมิาณหนี้สนิซึ่งวดัโดย
อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวม (DTA) มอีทิธพิลในเชงิลบต่อ ROA โดย
หาก DTA เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 กจิการจะม ีROA ลดลงรอ้ยละ 0.067 ในขณะ
ทีป่ระสทิธภิาพการด าเนินงานซึ่งวดัโดยอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์
รวม (TAT) มอีทิธพิลในเชงิบวกต่อ ROA โดยหาก TAT เพิม่ขึน้ 1 เท่า
กจิการจะม ีROA สงูขึน้รอ้ยละ 33.524 

VI.II กรณีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียนเรว็ (QR)
จากการวเิคราะห์พบว่าผลลพัธ์คลา้ยคลงึกบักรณีทีม่ ีCR เป็นตวัแปร

อสิระเป็นอย่างมาก นัน่คอื มเีพยีงสมการทีม่ ีROA เป็นตวัแปรตามเท่านัน้
ที่มนีัยส าคัญโดยรวม โดยมคี่า F-Stat เท่ากบั 5.05 และค่า P-Value 
เท่ากบั 0.00 ในขณะทีส่มการทีม่ ีROE และ NPM เป็นตวัแปรตามไม่มี
นยัส าคญัโดยรวมทางสถติใินทุกระดบั นอกจากนี้ยงัพบพบว่าสมการ ROA 
มคี่า R-Square เท่ากบั 0.333 แสดงว่าสมการถดถอยสามารถอธบิาย
ความแปรผนัใน ROA ไดร้อ้ยละ 33.3  
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของสภาพคล่องซึ่งว ัดโดยอัตราส่วนเงินทุน
หมนุเวยีนเรว็ (QR) พบว่าตวัแปร QR มอีทิธพิลในเชงิบวกต่อ ROA อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 โดยหากกจิการม ีQR สูงขึน้ 1 เท่าจะท า
ให ้ROA สูงขึน้รอ้ยละ 1.686 ในขณะทีต่วัแปร QR ยกก าลงัสอง QR2 มี
อทิธพิลในเชงิลบต่อ ROA อย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติิ ซึ่งหากไม่ค านึงถงึ
นัยส าคญัทางสถติิ จะพบว่า สภาพคล่องมอีิทธพิลในเชงิเสน้โคง้ต่อ ROA 
เช่นเดยีวกบักรณีทีม่ ีCR เป็นตวัแปรอสิระขา้งต้น กล่าวคอื ในระยะแรก 
เมือ่กจิการม ีQR สูงขึน้ ROA ของกจิการจะมคี่าสูงขึน้ แต่ละเพิม่สูงขึน้ใน
อตัราทีล่ดลงเมือ่ QR สงูขึน้ และเมือ่ QR สงูขึน้จนถงึระดบัหนึ่ง ROA ของ
กจิการจะลดต ่าลงในทีสุ่ด  
 ส าหรบัตวัแปรควบคุมอื่นๆ ในสมการ พบว่าปรมิาณหนี้สนิซึ่งวดัโดย
อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวม (DTA) มอีทิธพิลในเชงิลบต่อ ROA โดย
หาก DTA เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 กจิการจะม ีROA ลดลงรอ้ยละ 0.065 ในขณะ
ทีป่ระสทิธภิาพการด าเนินงานซึ่งวดัโดยอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์
รวม (TAT) มอีทิธพิลในเชงิบวกต่อ ROA โดยหาก TAT เพิม่ขึน้ 1 เท่า
กจิการจะม ีROA สงูขึน้รอ้ยละ 28.933 

VI.III ผลการวิเคราะหร์ะดบัสภาพคล่องทีเ่หมาะสม
หากไม่ค านึงถึงนัยส าคัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่าในระยะแรก การมี

สภาพคล่องสงูขึน้จะช่วยใหก้จิการมคีวามสามารถในการท าก าไรสูงขึน้ แต่
หากสภาพคล่องมรีะดบัสงูขึน้เรือ่ยๆ ความสามารถในการท าก าไรจะค่อยๆ 
เพิม่สงูขึน้ในอตัราลดลง และเมือ่สภาพคล่องสงูถงึระดบัหนึ่ง ความสามารถ
ในการท าก าไรของกจิการจะลดลง ทัง้นี้ สามารถค านวณระดบัสภาพคล่อง
ทีเ่หมาะสมทีท่ าใหก้จิการมอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม (ROA) สูง
ทีสุ่ดไดด้งันี้ 
 กรณีท่ี  1: ตัวชี้ว ัดสภาพคล่องคือ  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
(Current Ratio: CR) 

อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนทีท่ าใหธุ้รกจิโรงแรมในประเทศไทยมอีตัรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมสงูทีสุ่ด คอือตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนทีท่ าให ้







CR

ROA 1.269 – 0.116CR = 0 

CR = 10.94 
 ดงันัน้ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนโดยเฉลีย่ทีจ่ะท าใหธุ้รกจิโรงแรมใน
ประเทศไทยมอีตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์รวมสูงที่สุดจะมคี่าเท่ากบั 
10.94 เท่า ก าหนดให้ปจัจยัอื่นๆ มคี่าคงที่ ทัง้นี้  หากอัตราส่วนเงนิทุน
หมนุเวยีนมคี่าสงูเกนิกว่า 10.94 สภาพคล่องจะกลบัมผีลกระทบในเชงิลบ
ต่อความสามารถในการท าก าไร 

กรณีท่ี 2: ตัวชี้ว ัดสภาพคล่องคือ อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียนเร็ว 
(Quick Ratio: QR) 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ทีท่ าใหธุ้รกจิโรงแรมในประเทศ
ไทยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมสูงที่สุด  คืออัตราส่วนเงนิทุน
หมนุเวยีนเรว็ทีท่ าให ้







QR

ROA 1.689 – 0.166QR = 0

QR = 10.16 
 ดงันัน้ อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนเรว็โดยเฉลีย่ทีจ่ะท าใหธุ้รกจิโรงแรม
ในประเทศไทยมอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมสูงทีสุ่ดจะมคี่าเท่ากบั 
10.16 เท่า ก าหนดให้ปจัจยัอื่นๆ มคี่าคงที่ ทัง้นี้  หากอัตราส่วนเงนิทุน
หมนุเวยีนเรว็มคี่าสงูเกนิกว่า 10.16 สภาพคล่องจะกลบัมผีลกระทบในเชงิ
ลบต่อความสามารถในการท าก าไร 

VII. อภิปรายผลการวิจยั
 งานวจิยัเรือ่งนี้พบว่าการทีก่จิการมรีะดบัสภาพคล่องต ่าเกนิไปหรอืสูง
เกนิไปจะก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อความสามารถในการท าก าไรของกจิการนัน้ๆ 
กล่าวคอื การมสีภาพคล่องต ่าเกนิไปจะท าให้เกดิความเสี่ยงที่กจิการไม่
สามารถช าระหนี้ระยะสัน้ได้ ท าใหเ้กดิอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิหรอืท า
ธุรกรรมที่ก่อให้เกดิก าไร ดงันัน้ เมื่อกจิการมีสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื่อ
รองรบัการช าระหนี้ระยะสัน้มากขึ้น ก็จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างรายรืน่มากขึน้ อกีทัง้ยงัเอื้อต่อการระดมทุนหรอืกูย้มืเพือ่ขยายกจิการ
ได้มากขึ้น ช่วยให้ความสามารถในการท าก าไรของกิจการสูงขึ้นได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัค าอธบิายของ Durrah et al. ( 6102  ( Bibi & Amjad ( 6102  ( Al-
Qadi & Khanji ( 6102 (  และ  Sattar ( 6161 (  ในทางตรงกนัขา้ม หากกจิการมี
สภาพคล่องสูงเกนิไป สะท้อนว่ากจิการมกีารถือครองเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดมากเกนิไป ย่อมท าใหเ้สยีโอกาสในการน าเอาสนิทรพัย์ไป
ท าประโยชน์ในเกดิผลก าไร ส่งผลท าให้ความสามารถในการท าก าไรลด
ต ่าลง สอดคลอ้งกบัค าอธบิายของ Umobong ( 6102  ( Kobika ( 6102  ( และ 
Mohanty & Mehrotra ( 6102(  

VIII. บทสรปุและข้อเสนอแนะ
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหผ์ลกระทบของสภาพคล่องทีม่ต่ีอ

ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจโรงแรมในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจ านวน 9 แห่ง ระหว่างปี 2543 – 2562 โดยอาศัยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  รวมทัง้เพื่อค านวณระดับสภาพคล่องที่
เหมาะสมทีท่ าใหธุ้รกจิโรงแรมมรีะดบัความสามารถในการท าก าไรสูงสุด 
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สภาพคล่องในงานวจิยันี้วดัโดยอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนและอตัราส่วน
เงนิทุนหมุนเวยีนเร็ว ในขณะทีค่วามสามารถในการท าก าไรวดัโดยอตัรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น และ
อตัราก าไรสุทธ ิ 

จากการศึกษาพบว่าสภาพคล่องมคีวามสัมพันธ์ในเชิงเส้นโค้งกับ
ความสามารถในการท าก าไร นัน่คือ เมื่อสภาพคล่องสูงขึ้น กิจการจะมี
ความสามารถในการท าก าไรสูงขึ้น  แต่หากสภาพคล่องสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ความสามารถในการท าก าไรจะค่อยๆ สูงขึน้ในอตัราลดลง และเมือ่สภาพ
คล่องสูงถึงระดบัหนึ่ง ความสามารถในการท าก าไรจะต ่าลง ทัง้นี้พบว่า
ธุรกิจโรงแรมไม่ควรมอีตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนและอัตราส่วนเงนิทุน
หมนุเวยีนเรว็เกนิกว่า 10.94 และ 10.16 เท่า ตามล าดบั เนื่องจากจะท าให้
ความสามารถในการท าก าไรต ่าลง 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่องนี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บรหิารสภาพคล่องของกจิการใหเ้หมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิโรงแรม ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมและสมาคมวิชาชีพหรือ
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดูแลธุรกจิโรงแรม อย่างไรกต็าม 
งานวจิยัเรือ่งนี้ยงัมขีอ้จ ากดับางประการทีท่ าใหก้ารน าเอาผลการวจิยัไปใช้
ประโยชน์ยงัมขีอ้จ ากดั นัน่คอื งานวจิยัเรือ่งนี้อาศยัขอ้มลูจากธุรกจิโรงแรม
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีเพียง  9 แห่ง ซึ่งผลลัพธ์อาจ
เปลีย่นแปลงไปหากมกีารเพิม่เตมิขอ้มลูของธุรกจิโรงแรมอื่นๆ ทีม่ไิดอ้ยู่ใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเขา้มาในการวเิคราะห์ นอกจากนี้ ธุรกจิ
โรงแรมทีศ่กึษาในการวจิยัเรือ่งนี้ยงัเป็นธุรกจิขนาดใหญ่ ท าใหผ้ลลพัธ์อาจ
ไมเ่หมาะสมต่อการประยุกต์ใชก้บัธุรกจิโรงแรมขนาดกลางหรอืขนาดย่อม 
ขอ้จ ากดัดงักล่าวควรไดร้บัการขยายการศกึษาเพือ่เตมิเตม็ช่องว่างการวจิยั
ใหส้มบรูณ์ต่อไป 
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การตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมวิตามินของผู้บริโภค 

The study on factor effect of Thai consumers 
decision in vitamin drinkings water product 
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บทคดัย่อ — ในปัจจบุนัความนิยมเคร่ืองด่ืมวิตามินในไทยมีอตัรา
การขยายตวัของธรุกิจเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีถกู
จดัอยู่ในกลุ่มเคร่ืองด่ืมประเภทฟังก์ชันนัลดริงก์หรือเคร่ืองด่ืมท่ีเติม

ส่วนผสมอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินB,C,E และอ่ืนๆ ดงันัน้งานวิจยัฉบบัน้ี
จึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืม
วิตามินของผู้บริโภคโดยท าการวิเคราะห์ปัจจยัความแตกต่างในด้าน
รูปแบบบรรจุภณัฑ์และการออกแบบฉลากผลิตภณัฑข์องน ้าด่ืมวิตามิน
ในแบรนด์ต่างๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของงานวิจยัเป็นกลุ่มนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุ่ นชัน้ปีท่ี1-4 จ านวน 100 คน ซ่ึงผู้วิจยัได้ก าหนดแบบสอบถามและท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติ ผลลพัธ์จากการวิจยั
พบว่าการออกแบบฉลากถือเป็นปัจจยัหลกัในการดึงดูดให้ผู้บริโภค
ตดัสินใจซื้อน ้าด่ืมวิตามินและบรรจุภณัฑ์เป็นปัจจยัรองท่ีผู้บริโภคส่วน
ใหญ่จะเลือกซื้อบรรจภุณัฑ ์

ค ำส ำคญั — กำรรบัรู้ของผู้บริโภค , กำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ , น ้ ำ
ดืม่วิตำมิน , เครือ่งดืม่สุขภำพ 
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ABSTRACT — Nowadays, the popularity of vitamin drinks in 
Thailand has continued to grow in the business, where these drinks 
are classified as non-drinking function drinks or beverages that add 
other ingredients such as vitamin B,C,E, etc., so this research 
focuses on studying the factors that affect consumers' decision to 
buy vitamin drinks by analyzing the differences in packaging patterns 
and labeling of vitamin drinking water products in different brands 
that affect the purchasing decisions of consumers. The results of the 
research showed that label design that holds the main factors in 
attracting consumers to purchase drinking water, vitamins and 
packaging is a secondary factor that most consumers will choose to 
buy. 

Keywords — Cunsumer congnitive dissonance , Packaging 
Design , Vitamin Drinking Water , Functional Beverage 
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I.บทน า 

น ้าดื่มในประเทศไทยมมีากมายหลากหลายแบรนด์ รวมถงึการบรโิภค
วติามนิโดยเทรนการรกัสุขภาพก าลงัเป็นที่นิยมส าหรบัคนไทย แต่ด้วย
สภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลง ความเร่งรบีความห่วงใยสุขภาพ และ
การขยายตัวของประชากรพร้อมด้วยความสะดวกสบาย กลายเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการมองเห็นช่องทางในการผลิตน ้าดื่มผสม
วิตามินเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคทัง้น ้าดื่มและ
วติามนิใหค้รบจบในตวัเดยีว และเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้ธุรกจิน ้า
ดื่มผสมวติามนิพร้อมดื่มในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ผูผ้ลติน ้าดื่มวติามนิขยายตลาดในประเทศมากขึน้ แนวโน้มธุรกจิน ้าดื่ม
ผสมวิตามินขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้นิยมบริโภค
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แต่มเีวลาจ ากดั ท าใหต้้องพึง่นวตักรรมผลติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้บริโภคและกระแสเติบโตตลาด
ผู้ประกอบการทัง้รายใหญ่และรายย่อย ต่างต้องปรบัตวัเข้ากบัสภาวะ
การแข่งขนัในตลาดที่ค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคา
การจัดจ าหน่าย เพื่อรกัษาและช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งให้ได้ 
อุตสาหกรรมน ้าดื่มวติามนิเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารเจรญิเตบิโตได้ในทุก
สภาพเศรษฐกิจ สบืเนื่องมาจากกลุ่มคนรกัสุขภาพเพิม่จ านวนขึ้นโดย
ผูบ้รโิภคใส่ใจการเลอืกเครื่องดื่มมากยิง่ขึน้ ซึ่งผูบ้รโิภคมองว่านอกจาก
การดื่มน ้าเพื่อดบักระหายและท าใหรู้ส้กึสดชื่นแลว้ การดื่มน ้าใหเ้พยีงพอ
ต่อร่างกายในแต่ละวนัเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายในด้านต่าง  ๆ ทัง้
ระบบอวยัวะต่าง ๆภายในร่างกาย ระบบขบัถ่าย รวมไปถึงช่วยเรื่อง
สุขภาพผวิพรรณทีด่ ีในปัจจุบนัเทรนรกัสุขภาพนัน้ก าลงัเป็นทีน่ิยมอย่าง
มากในประเทศไทย บวกกับคนส่วนมากนัน้ต้องการวิตามินในการ
เสรมิสรา้งในส่วนทีย่งัขาดหายไป จงึท าใหธุ้รกจิทีเ่กีย่วกบัน ้าดื่มวติามนิ
นัน้มคีู่แขง่เป็นจ านวนมาเมื่อแนวโน้มส่วนแบ่งทางการตลาดทีม่สีงูขึน้ยิง่
ท าให้บรษิัทผู้ผลิตส่วนใหญ่เลยมกีารแข่งขนักนัสร้างภาพลกัษณ์ด้าน
บรรจุภณัฑ์ ตราสนิค้าใหม้คีวามโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์ให้เป็นที่รูจ้กั
และจดจ าท าให้ผู้บรโิภคนัน้เกิดความสนใจ เมื่อมภีาพลกัษณ์ของตรา
สนิคา้ทีช่ดัเจนแลว้กต็อ้งท าการสื่อสารออกไปใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู้ ซึง่การ
สร้างภาพลักษณ์ให้แตกต่าง โดดเด่น จึงเป็นสิ่งส าคญัรวมไปถึงการ
สื่อสารภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ออกไปยงักลุ่มผูบ้รโิภคโดยใชเ้ครื่องมอื
การสื่อสารต่าง ๆ ซึง่มหีลากหลายทฤษฎ ีโดยการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรกเ็ป็นหนึ่งในนัน้ สามารถแบ่งเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ โดยตอ้ง
มุ่งเน้นใช้เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ให้มคีวาม
สอดคล้องและต่างสนับสนุนซึ่งกนัและกนัท าใหผู้้บรโิภครับรูแ้ละจดจ า 
ไปจนถงึการตดัสนิใจเลอืกซื้อย่อมมคีวามส าคญัมากในธุรกจิการศกึษานี้
เลยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบบรรจุภณัฑ์ ฉลากและองค์ประกอบต่าง ๆ
ของผลติภณัฑ์น ้าดื่มวติามนินัน้ก็มบีทบาทส าคญัในการดงึดูดผูบ้รโิภค

และมอีิทธิพลในการเลือกซื้อผลติภณัฑ์น ้าดื่มผสมวติามนิ โดยคาดว่า 
ผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบธุรกจิผลติน ้าดื่มวติามนิและ
ผู้ที่มคีวามสนใจที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจ ผลิตน ้าดื่มวติามนิเพื่อสุขภาพใน
อนาคต การน าผลการศกึษาและขอ้มลูต่าง ๆในเรื่องนี้ไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางกลยุทธ์ประกอบธุรกจิน ้าดื่มวติามนิต่อไป โดยมวีตัถุประสงค์ 
สมมตฐิาน และ วธิดี าเนินงาน ดงันี้  

II.วตัถุประสงคก์ารวจิยั
1 . เพื่อศกึษาลกัษณะของบรรจุภณัฑท์ี่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภค 
2 . เพื่อศกึษาคุณสมบตัขิองฉลากทีม่ผีลต่อผลติภณัฑ์ 
3 . เพื่อศึกษากระบวนการการรบัรู้ของลูกค้าที่มีผลต่อการออกแบบ
ฉลากบรรจุภณัฑ ์

III.สมมตฐิานการวจิยั
1 . รายได้ของนักศกึษามผีลต่อความถี่ในการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิต่อ
วนั 
2 . กลุ่มเพศมพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิทีแ่ตกต่างกนั 
3 . พฤตกิรรมการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิโดยดูที่ฝาบรรจุภณัฑ์ของของ
กลุ่มเพศนัน้มคีวามแตกต่างกนั 
4 . กลุ่มเพศมคีวามสนใจเรื่องวติามนิที่ระบุอยู่บนฉลากมากกว่าดีไซน์
องฉลาก 
5 . กลุ่มเพศมคีวามสนใจเรื่องฉลากของบรรจุภณัฑม์ากกว่าบรรจุภณัฑ์ 
6 . เพศหญงิและ LGBTQ+ นัน้มคีวามสนใจโปรโมชัน่ของน ้าดื่มวติามนิ
มากกว่าเพศชาย 

IV.กรอบแนวคดิการวจิยั
IV.I ตวัแปรอสิระ
IV.I.I ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้

IV.I.II ดา้นปัจจยัทีม่ผีลต่อกสรเลอืกซือ้น ้าดื่มวติามนิ
1. ดา้นความหลากหลายของยีห่อ้น ้าดื่มวติามนิ
2. ดา้นฉลากบรรจุภณัฑ์
3. ดา้นบรรจุภณัฑ์
4. ดา้นโปรโมชัน่

IV.II ตวัแปรตาม
การศกึษารปูแบบบรรจุภณัฑท์ีม่ผีลกระทบตอ่การเลอืกซือ้น ้าดื่มวติามนิ
ของผูบ้รโิภค
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V.วธิใีนการด าเนินการวจิยั
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อน ้ าดื่มวิตามินของผู้บริโภค ” นี้ ได้
ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอน ดงันี้ 
1.ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
โดยก าหนด  จากนั กศึกษาชั ้น ปีที่  1  ถึ ง  ชั ้น ปีที่  4  ขอ งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบริหารธุรกิจ
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น เป็นจ านวน 100 คน
2. แบบแผนการวจิยั การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน Google Forms
3.เครื่องมอืในการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้ท าการเก็บข้อมลู
โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มนักศึกษาชัน้ปีที่1-4
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น จ านวน 100 คน มจี านวน 3 ส่วน คอื
ส่วนที ่1 ดา้นขอ้มลูส่วนตวัทัว่ไป
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมในการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิ
ส่วนที ่3 ปัจจยัในการเลอืกซื้อน ้าวติามนิ
4 . การวเิคราะห์ขอ้มูล  น ามาใช้ผ่านโปรแกรม SPSS[1] โดยใช้ One-
Way ANOVA และ T-Test เพื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างตัว
แปรเพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างในเรื่องรูปแบบบรรจุ
ภณัฑท์ีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าดื่มวติามนิของผูบ้รโิภค

VI.ผลการวเิคราะหก์ารวจิยั
VI.I ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ถึงชัน้ปีที่ 4 ของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ นจ านวน 100 คน ผลลัพธ์ของประชากร
ตัวอย่างมีให้เห็นว่าผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นเพศหญิง
จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 30 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 30 และสุดทา้ยเป็น LGBTQ+ จ านวน 11 คนคดิเป็นรอ้ย
ละ 11
     ด้านชัน้ปีการศกึษา นักศกึษาเพศชายที่เขา้ร่วมตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชัน้ปีที่  3 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 
รองลงมาเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 6 ส่วน
ด้านนักศึกษาเพศหญิงที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาเป็น
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และทางด้าน
นักศกึษา LGBTQ+ ทีเ่ขา้ร่วมตอบแบบสอบถามนัน้เป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 
3 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 รองลงมาเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่  2 
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 

      ด้านรายได้ของนักศึกษา นักศึกษาเพศชายนัน้ได้รายได้ต่อเดอืน
ประมาณ 10,001-15,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
รองลงมาไดร้ายไดเ้ฉลีย่ คอื น้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 8 คน คดิเป็น
ร้อยละ 8  ด้านเพศหญิงนัน้มีรายได้ประมาณ 5,001-10,000 บาท 
รองลงมามรีายได้เฉลีย่คอื 10,001-15,000 บาท จ านวน 12 คน คดิเป็น
ร้อยละ 13.1 และด้าน LGBTQ+ มีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาท 
รองลงมามรีายได้เฉลี่ย คอื 10,001-15,000 บาท จ านวน 4คน คดิเป็น
รอ้ยละ 4.2 
VI.II ดา้นพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้น ้าดื่มวติามนิ
(1) ในด้านเหตุผลที่ท าใหผู้้บรโิภคนัน้เลอืกซื้อเครื่องดื่มผสมวติามนิ

นัน้คอื ผูบ้รโิภคเริม่ใหค้วามส าคญักบัคุณค่าของวติามนิ จ านวน
54 คน คดิเป็นร้อยละ 54 เพราะเทรนรกัสุขภาพที่ก าลงัมาและ
ผู้บริโภคอยากเสริมวิตามินในส่วนที่ขาดหายไป รองลงมาที่
ผู้บริโภคเลือกนัน่คือ น ้าดื่มผสมวิตามินนัน้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยงั
แปลกใหม ่จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25

(2) ด้านความคดิเหน็ที่ผูบ้รโิภค[2]ที่มตี่อน ้าดื่มผสมวติามนิ ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่นัน้คดิว่าน ้าดื่มผสมวติามนินัน้มกีลิน่หอมของผลไม้ ท า
ให้มีความดึงดูดมากขึ้น มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51
รองลงมา คือ น ้ าดื่มผสมวิตามินนัน้สามารถดื่มแทนน ้ าเปล่า
ธรรมดาไดแ้ละสดชื่นกว่า จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24

(3) ดา้นยีห่อ้ของน ้าดื่มผสมวติามนินัน้ ยีห่อ้ทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ด คอื
ยนัฮ ีวติามนิ วอเตอร์  จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 เพราะ
เป็นยีห่อ้แรกที่จ าหน่ายในประเทศไทย ท าใหม้คีวามน่าเชื่อถอืใน
ตวัผลิตภณัฑ์ ส่วนยี่ห้อที่รองลงมากเป็นยี่ห้อวติอะเดย์ วติามนิ
วอเตอร ์จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40

(4) ดา้นความถีใ่นการเลอืกซื้อเครื่องดื่มวติามนินัน้ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
มคีวามถีใ่นการเลอืกซื้อวติามนิ 1 ขวด/วนัและราคาไม่เกนิ 15-20
บาท เพราะถา้เทยีบกบัน ้าเปล่าธรรมดานัน้ราคาอาจจะสงูมากเลย
ท าใหผู้บ้รโิภคนัน้ยงัไม่ตดัสนิใจเลอืกซื้อ

(5) ด้านพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อเครื่องดื่ม[3][4]วติามนินัน้ ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่มพีฤติกรรมในการซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า จ านวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 33 เพราะยี่ห้อใหม่ๆนัน้อาจจะยงัให้ความ
เชื่อมัน่กบัแบรนด์ใหม่ๆมากพอและยงัมขี่าวเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
บางชนิดไม่มีวิตามินผสมอยู่ท าให้เกิดความเชื่อมัน่กับแบรนด์
ใหม่ๆน้อยลงรองลงมาเป็นเลอืกซื้อเฉพาะยีห่อ้ที่ชื่นชอบ จ านวน
29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29

VI.III ปัจจยัในการเลอืกซื้อน ้าวติามนิ
(1) ในด้านของบรรจุภัณฑ์ สิ่งที่ผู้บริโภคสนใจมากที่สุด คือ ด้าน

ขนาดของบรรจุภณัฑ ์จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23 รองลงมา
คอืดา้นปรมิาณของบรรจุภณัฑ์ จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

48

BA-04



(2) ด้านรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ชื่นชอบขวดแบบ
ทรงกลมยาว (เหมือนยี่ห้อ วิตอะเดย์ วิตามิน วอเตอร์ ) เป็น
จ านวน 40 คน คดิเป้นรอ้ยละ 40

(3) ด้านฝาของบรรจุภณัฑ์ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่สนใจรูปแบบฝาแบบมี
หูหิ้วและนิ้วสามารถเกีย่วได้ (เหมอืนยีห่อ้ยนัฮ ีวติามนิ วอเตอร)์
เป็นจ านวน  36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 รองลงมาเป็นรูปแบบฝา
แบบฝาแบบกลมกวา้ง เป็นจ านวน  17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17

(4) ดา้นฉลากของบรรจุภณัฑ ์สิง่ทีผู่บ้รโิภคสนใจเป็นล าดบัแรกก็ คอื
คุณค่าทางโภชนาการ (วติามนิ) เป็นจ านวน  39 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 39  และรองลงมาขอ้มูลต่างๆบนฉลาก เช่น สถานที่ผลติ วนั
หมดอายุ เป็นจ านวน  22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22

VII.การทดสอบสมมตฐิาน

สมมติฐานท่ี 1 

รายไดข้องนกัศึกษามีผลต่อความถี่ในการเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินต่อวนั 

ตารางที ่(1) ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรายไดข้องนกัศึกษามีผลต่อ

ความถี่ในการเลือกซ้ือน ้าด่ืมวิตามินต่อวนั 
ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ One-way Anova ในการวิเคราะห์ได้ค่า 
Sig. เท่ากบั 0.037 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า ปฏเิสธ H0 รายได้
ของนักศกึษาไม่มผีลต่อความถีใ่นการเลอืกซื้อน ้าดื่มผสมวติามนิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 
สมมตฐิานที ่2  
เพศชาย เพศหญงิและ LGBTQ+ มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้น ้าดื่มวติามนิ
ทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางที ่(2) ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของเพศชาย เพศหญงิและ 
LGBTQ+ มพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิทีแ่ตกต่างกนั 
ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ One-way Anova ในการวิเคราะห์ได้ค่า 
Sig. เท่ากบั 0.018 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า ปฏิเสธ H0 เพศ
ชาย เพศหญงิและ LGBTQ+ มพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิทีไ่ม่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และได้มกีารท าการ
ทดสอบหาความแตกต่างค่าท(ีt-test) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางที่ (3) ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิงและ 
LGBTQ+ มพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิทีแ่ตกต่างกนั 
จากตารางค่า t-test แสดงใหเ้หน็การเปรยีบเทยีบของกลุ่มเพศ จะเหน็
ได้ว่าเพศหญิงและLGBTQ+ มีค่า Sig. 0.239 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึง
ยอมรับ H0 เพศหญิงและ LGBTQ+ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน ้าดื่ม
วติามนิทีแ่ตกต่างกนั     
 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้อน ้าดื่มวติามินโดยดูที่ฝาบรรจุ
ภณัฑข์องของกลุ่มเพศนัน้มคีวามแตกต่างกนั 

ตารางที ่(4) ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของพฤตกิรรมการเลอืกซือ้
น ้าดื่มวติามนิโดยดูทีฝ่าบรรจุภณัฑข์องของกลุ่มเพศนัน้มคีวามแตกต่าง 
ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ One-way Anova ในการวิเคราะห์ได้ค่า 
Sig. เท่ากบั 0.146 ซึง่มคี่ามากว่า 0.05 สรุปไดว้่า ยอมรบั H0พฤตกิรรม
การเลือกซื้อน ้าดื่มวติามนิโดยดูที่ฝาบรรจุภณัฑ์ของของกลุ่มเพศนัน้มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และไดม้กีารท า
การทดสอบหาความแตกต่างค่าท(ีt-test) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางที่ (5) ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของพฤตกิรรมการเลอืกซื้อ
น ้าดื่มวติามนิโดยดูทีฝ่าบรรจุภณัฑข์องของกลุ่มเพศนัน้มคีวามแตกต่าง 
จากตารางค่า t-test แสดงใหเ้หน็ว่าค่า sig.  ทัง้ 3 ตารางนัน้มคี่ามากว่า 
0.05 จงึยอมรบั H0 พฤตกิรรมการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิโดยดูทีฝ่าบรรจุ
ภณัฑ์ของของกลุ่มเพศนัน้มคีวามแตกต่างกนักนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานที่ 4 กลุ่มเพศมีความสนใจเรื่องวติามินที่ระบุอยู่บนฉลาก
มากกว่าดไีซน์ของฉลาก 

ตารางที่ (6) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มเพศมคีวามสนใจ
เรื่องวติามนิทีร่ะบุอยู่บนฉลากมากกว่าดไีซน์ของฉลาก 
ในการทดสอบสมมตฐิาน ใช้ One-way Anova ในการวเิคราะห์ในด้าน
วติามนิที่ระบุอยู่บนฉลากได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.258 และด้านดไีซน์ของ
ฉลากไดค้่า Sig. อยู่ที ่0.776 ซึง่มคี่ามากว่า 0.05 สรุปไดว้่า ยอมรบั H0
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กลุ่มเพศมคีวามสนใจเรื่องวติามนิที่ระบุอยู่บนฉลากมากกว่าดไีซน์ของ
ฉลาก 
สมมตฐิานที ่5 
กลุ่มเพศมคีวามสนใจเรื่องฉลากของบรรจุภณัฑม์ากกว่าบรรจุภณัฑ์ 

ตารางที่ (7) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มเพศมคีวามสนใจ
เรื่องฉลากของบรรจุภณัฑม์ากกว่าบรรจุภณัฑ์ 
ในการทดสอบสมมตฐิาน ใช้ One-way Anova ในการวเิคราะห์ในด้าน
ฉลากของบรรจุภณัฑ์ได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.065 และด้านบรรจุภณัฑ์ได้
ค่า Sig. อยู่ที ่0.455 ซึง่มคี่ามากว่า 0.05 สรุปไดว้่า ยอมรบั H0กลุ่มเพศ
มคีวามสนใจเรื่องฉลากของบรรจุภณัฑม์ากกว่าบรรจุภณัฑ์ 
สมมตฐิานที ่6  
เพศหญิงและ LGBTQ+ นัน้มีความสนใจโปรโมชัน่ของน ้าดื่มวิตามนิ
มากกว่าเพศชาย 

ตารางที่ (8) ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของเพศหญงิและ LGBTQ+ 
นัน้มคีวามสนใจโปรโมชัน่ของน ้าดื่มวติามนิมากกว่าเพศชาย 
จากตารางค่า t-test แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบของกลุ่มเพศ จะเห็นไดว่้า

เพศหญิงและLGBTQ+ มีค่า Sig. 0.036 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H
0
 เพศ

หญงิและ LGBTQ+ นัน้มคีวามสนใจโปรโมชัน่ของน ้าดื่มวติามนิมากกวา่
เพศชาย   

VIII. สรุปผลการวเิคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามนัน้ ผูเ้ขา้ร่วมตอบแบบสอบถามนัน้

เป็นเพศหญิงอยู่ในชัน้ปีที่ 3 มรีายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,0001-10,000 บาท 
และผลจากการศกึษา ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นัน้เริม่ใหค้วามส าคญักบัน ้าดื่ม
ผสมวิตามิน เพราะเทรนการรักสุขภาพก าลังเป็นที่นิยม และสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ท าให้ผู้บริโภคหันมาดื่มน ้ าดื่มผสม
วติามนิเพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดวติามนิไปและยนัฮี วติามนิ วอเตอร์ 
นัน้เป็นยีห่อ้ทีผู่บ้รโิภคนิยมทีจ่ะซื้อเป็นหลกั เพราะยนัฮ ีวติามนิ วอเตอร์
เป็นยีห่อ้แรกๆในประเทศไทยที่เริม่ผลติน ้าดื่มวติามนิท าใหผู้บ้รโิภคนัน้
มคีวามเชื่อมัน่ในการที่จะเลอืกซื้อน ้าดื่มผสมวติามนิมากกว่ายี่ห้ออื่นๆ 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นัน้ ใหค้วามส าคญักบัทางด้านขนาดบรรจุภณัฑ์และ
ด้านรูปทรงของขวดบรรจุภณัฑ์ ผู้บรโิภคนัน้ยงัยดึกบัรูปทรงขวดแบบ
กลมธรรมดา ทางด้านฝาบรรจุภณัฑ์ผูบ้รโิภคนัน้ชื่นชอบฝาแบบมหีูหิ้ว
และสามารถคล้องนิ้วได้ ท าใหพ้กพาไปมาสะดวก ด้านฉลากของบรรจุ

ภณัฑส์ิง่ทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกมองเป็นอย่างแรกคอืฉลากทีร่ะบุประเภทของ
วติามนิ สรุปในดา้นปัจจยัในการเลอืกซื้อน ้าดื่มวติามนิ จากการวเิคราะห์
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญันัน้ไม่ใช่เรื่องฝาหรือรูปทรง
บรรจุภณัฑ์แต่กลบัเป็นเรื่องฉลากที่ระบุประเภทของวติามนิและแบรนด์
ของสนิคา้ ทีส่ามารถใหค้วามเชื่อมัน่ต่อผูบ้รโิภค 

IX .ขอ้จ ากดัการวจิยั 
1.ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามสัน้เกินไป ท าให้เก็บข้อมูลได้
จ านวนน้อย
2.เนื่องด้วยน ้าดื่มผสมวติามนินัน้เป็นผลติภณัฑใ์หม่ ท าใหค้นส่วนใหญ่
ยงัไม่ค่อยเขา้ใจในสิง่ทีเ่ราตอ้งการ

X.ขอ้เสนอแนะ
(1) สามารถน างานวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ เช่น
การศกึษาเกี่ยวกบักลยุทธ์การตลาดของธุรกจิน ้าดื่มวติามนิ ในด้าน จุด
แขง็จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค์ ในการแข่งขัน้กบัคู่แข่งในวงธุรกิจที่
คลา้ยกนั
(2) ควรศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนัและเป็นวง
กวา้งเพื่อน าผลที่ได้มาปรบัปรุงและพฒันาบรรจุภณัฑใ์หโ้ดดเด่น ดงึดูด
และมเีอกลกัณ์มากยิง่ขึน้
(3) ควรศกึษาแหล่งตน้ก าเนิน ขัน้ตอนการผลติ และวติามนิทีน่ ามาผสม
กบัน ้าว่ามปีระสทิธิภาพเพยีงพอต่อร่างกายหรอืไม่ และบรรจุภณัฑ์จะ
ช่วยเก็บรกัษาวติามนิในน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพได้ดโีดยใช้วธิกีารอย่างไร
ในการเกบ็รกัษาน ้าดื่มวติามนิใหค้งสภาพ

กติตกิรรมประกาศ 
การศกึษาวจิยัคน้ควา้อสิระฉบบันี้ สามารถด าเนินการส าเรจ็

ได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความ
กรุณาในการตอบแบบสอบถามใหท้างผูว้จิยัได้น ามาใช้ในงานวจิยัฉบบั
นี้ได้ส าเร็จ หวังว่างานวิจัยที่จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย และขอบคุณ
อาจารยท์ีป่รกึษาในการคน้ควา้อสิระ ซึง่ท่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าคอย
ให้ ค าแนะน าในการจดัท าการศึกษาคน้ควา้อสิระนี้ทุกขัน้ตอน แนะน า 
การชี้แนะแนวทางการศกึษา ตรวจทานและแก้ไขขอ้บกพร่องในงานจน
ท าใหผ้ลงานวจิยัเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวขอ้งและขอมอบความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน  ส าหรับ
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกดิขึน้นัน้ ผูว้จิยัขอน้อมรบัผดิเพยีงผูเ้ดยีว 
และยนิดทีีจ่ะรบัฟังค าแนะน าจากท่านทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษา เพื่อประโยชน์ใน
การพฒันางานวจิยัในครัง้ต่อไป 
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บทคัดย่อ — วิจัยน้ีท าการศึกษาเทคนิคช่วยลดระยะเวลาในการ
ติดต่อส่ือสารและประสานข้อมูลการท างานระหว่างแผนกภายในองค์กร
ของกรณีศึกษาบริษัทออกแบบและผลิตหุ่นยนต์สัญชาติ ไทย โดย
วตัถปุระสงค์หลกัคือลดระยะเวลาน า (Lead Time) ของกระบวนการท างาน 
ประกอบด้วยขัน้ตอนมอบหมายงาน (Tasks Assignment) ขัน้ตอนการ
ตรวจสอบก้าวหน้าของงาน (Milestones) และขัน้ตอนการรายงานผลลพัธ์ 
(Result Report) โดยสามารถพฒันาเทคนิคท่ีท าให้เกิดการไหลเวียนข้อมูล
ท่ีติดต่อส่ือสารในลกัษณะทันเวลาตามการใช้งาน หรือ Real-Time ศึกษา
เชิงเปรียบเทียบเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม โดยเลือก Trello Software 
ประยุกต์ใช้ Kanban Board ด้วยการท างานแบบ Lean Office และ Agile 
Method ปรบัปรุงกระบวนการและการไหลเวียนข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การท างานร่วมกันระหว่างแผนกจัดซื้อ แผนกสินค้าคงคลงั ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการทดลองวิจยัน้ี สามารถลดระยะเวลาน าของกระบวนการ 
ปรบัปรุงชุดข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดงัน้ี ก่อนการปรบัปรงุใช้เวลาในขัน้ตอน
การมอบหมายงาน ตรวจสอบ รายงานระหว่างแผนกจดัซื้อกบัสินค้าคงคลงั 
3 งานต่อหน่ึงวัน ใช้เวลารวม 53.25 นาที หลังการปรับปรุงสามารถลด
ระยะเวลาเหลือ 17.44 นาที ลดเวลาท่ีใช้ได้ลง 35.81 นาที ส่งผลให้ผลิตภาพ
การส่ือสารระหว่างกนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 67 

ค ำส ำคญั — Communication Lead Time, Kanban Board, 
Trello, Agile Method, Lean Office 

ABSTRACT — This research aims to study the technical method to 
shorten the time session on communication and coordination in the 
workplace of the in-house organization including a case study of Thai 
robot designing and manufacturing companies, which is the main 
objectives are Lead Time of work procedure along with the process of 
Task Assignment, Milestones and Result Report which are capable of 
improving techniques that contribute the flow of information 
communicating in the real-time. This approach analyzes the technique-
comparative study and suitable implements by utilizing the Trello 
Software together with the adaptation of Kanban Board which includes 

the Lean Office and Agile Method management process to improve the 
procedure and information flow which is essential for communication. 
Also employed in the collaboration in the purchasing department and 
Inventory department which is the sample of experiment in this 
research. This provides the capability to reduce the duration of the 
process, adjust the data set systematically. Accordingly, in advance of 
the improvement requires the procedure of assignment, verification, 
and the report between the purchasing department and Inventory 
department taking 3 tasks in a day which is 53.25 minutes altogether. 
After the improvement it is capable of decreasing the duration to 17.44 
minutes saving 35.81 minutes of the process, resulting in a 67% of 
enhancement in communication productivity.     

Keyword —— Communication Lead Time, Kanban Board, 
Trello, Agile Method, Lean Office 

I. บทน า
I.I ความเป็นมาของงานวจิยั
      วิจัยกรณีศึกษานี้ศึกษาธุรกิจผู้พัฒนาหุ่นยนต์บริการ อาทิ บริการ
ส าหรบัรา้นอาหาร ร้านค้าปลีก โรงพยาบาล  และโครงการพฒันาหุ่นยนต์
ตวัเลก็ ส าหรบัดูแลผูสู้งอายุเป็นหลกั โดยธุรกิจลกัษณะนี้ได้ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทหุ่นยนต์หลากหลายรุ่น  กระบวนการท างาน
ส าหรบัออกแบบจนถงึกระบวนการผลติหุ่นยนต์หนึ่งตวันัน้ จ าเป็นต้องใช้
ขัน้ตอนการท างานและก าลงัคนจากหลายแผนกและส่วนงาน ซึ่งประเด็น
ปัญหาคอื ในบางแผนกหรอืส่วนงานนัน้ต้องท างานกนัเป็นทมีโดยส่วนใหญ่ 
ห รือต้ อ งท า งาน ร่ วม กัน ทั ้งหมดแบบ  Holistic View เพื่ อ ให้ เห็ น
กระบวนการพฒันาที่ต่อเนื่องซึ่งกนัและกนั ดงันัน้จึงต้องจ าเป็นอย่างยิ่งที่
กระบวนการสื่อสารกนั โดยทุกกระบวนการท างานและจ าเป็นต้องมีการ
ติดตามสถานะการท างาน (Status Monitoring) ระหว่างทีมเดียวกันและ
แผนกอื่นแบบทันที  (Real Time) ซึ่ งในองค์กรกรณีศึกษานี้มีระบบที่
สามารถสื่อสารกนัในภาพรวมอยู่แล้ว แต่ระบบดงักล่าวท าหน้าที่เพื่อการ
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กระจายข่าวสารเป็นหลกัเท่านัน้ ไม่สามารถใชเ้พื่อเป็นเครื่องมอืสื่อสารและ
ตดิตามสถานะการท างานไดโ้ดยละเอียด ส่งผลให้ทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
พฒันาหุ่นยนต์บรกิารต้องท างานตามภาระหน้าที่ งานโครงการและท าการ
ติอต่อสื่อสารไปด้วยร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการท างานล่าช้า เกิดจุดคอขวด
ของกระบวนการท างาน  (Bottle Neck) ส่งผลให้ความสามารถของ
กระบวนการลดลง และส่งผลต่อก าหนดส่งงานไม่ทนัตามเวลาของแผนงาน  
      ผูว้จิยัจงึด าเนินการศกึษาวิจยัเกี่ยวกบักระบวนการท างานร่วมกนัของ
บุคลากรในองค์กรกรณีศึกษาที่ต้องการมอบหมายงานและติดตาม
สถานะการท างานร่วมกนั โดยใช้เทคนิค Kanban Board และการท างาน
แบบ Lean Office เป็นหลักการในการด าเนินงานวิจัยนี้  โดยศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนด้านการสื่อสารและประสานงานอย่าง
เหมาะสมกบับริบทขององค์กร เพื่อด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการและ
การไหลของการสื่อสาร (Communication Flow) ซึ่งผลการด าเนินงานนี้จะ
ส่งผลใหส้ามารถลดระยะเวลาในการท างาน ลดระยะเวลาการตอิต่อสื่อสาร
กนัภายในองค์กร และการพฒันางานตามแผนทีก่ าหนด (On time) 

I.II ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
Kanban (看板) อ่านว่า คัมบัง ในภาษาญี่ปุ่ น แปลว่า แผ่นป้ายติด

ประกาศหรือข้อมูล ต้นก าเนิดมาจากร้านขายของช าที่มีกระดาษโน้ตแปะ
ตามตู้เย็นหรือกระดานในร้านเพื่อเตือนให้ “เติมสินค้า” ที่ก าลงัจะหมดใน
เรว็ๆ นี้ เพื่อเป็นการเตอืนความจ าใหเ้จ้าของรา้นต้องสัง่สนิค้ามาเตมิในวดั
ถัดไป ตามหลักการ fulfillment โดยหลงัจากนัน้ได้รบัการพฒันาแนวคิด
และเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยคุณ  Taiichi Ohno จาก Toyota ตาม
แนวคิดระบบผลติแบบทนัเวลาพอดี หรือJust-In-Time (JIT) โดยเป็นการ
ผลติชิ้นงานใหพ้อเพยีงกบัการน าไปใชง้าน [1]

รูปที ่I. ตวัอย่างคมับงับอร์ด [1] 

โดยพัฒนาการของ Kanban Board จากภาคการผลิตสู่ภาค
ธุรกิจบริการมากขึน้โดยไดร้บัการพฒันาตามแนวคิด Lean Office เป็นชุด
เครื่องมือที่เรียกว่า Kanban Board ซึ่งมีโปรแกรมส าหรับใช้ Electronic 
Kanban board หลายรูปแบบตามบริบทและความเหมาะสมในการใช้งาน 
ซึ่งแนวคดิยงัคงเดมิคือเป็นกระดานหนึ่งแผ่น ประกอบด้วยรายการแนวตัง้ 
(Lists) เรยีงต่อกนัไป ในรายการนัน้ๆ มกีาร์ด (Card) ทีส่ามารถลากวางไป
ที ่list อื่นหรอืจดัเรยีงล าดบัใน list เดยีวกนัได ้สามารถก าหนดประเภทเป็น 
To Do Lists, Doing, Done เพื่อให้ทราบสถานะงานได้ชดัเจนและรวดเร็ว 
ในการ์ดแต่ละใบกจ็ะมรีายละเอยีดดา้นใน เช่น ชื่อการ์ด ค าอธิบาย รูปภาพ 

รายการตรวจสอบ (checklists) วนัที่ก าหนดส่ง (deadline) แถบประเภท 
(label) ส ีและความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง (comments) [2], [3], [6] 

ตารางที ่I. เปรยีบเทยีบ Kanban Board Software 

       ในงานวิจัยครัง้นี้ ผู้ วิจัยได้ศึกษากระบวนการท างานและการ
ตดิต่อสื่อสารกนัภายในองค์กรกรณีศึกษา จึงท าใหเ้ห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได้วิเคราะห์และเลือกซอฟต์แวร์ที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของบริบท
องค์กร เพื่อเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ Trello 
เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ใชง้านไดง่้าย ไม่ซับซ้อน ไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่
ใชท้มีขนาดเลก็ในการแก้ไขปัญหา  

แนวคิดลีนส านักงาน (Lean Office) เน้นปรัชญาการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกบัแนวคิดการผลิตแบบลีน โดยมุ่งขจัดความสูญ
เปล่าในการด าเนินกิจกรรมส านักงาน เพื่อใหเ้กิดกระบวนการไหลของงาน
อย่างต่อเนื่อง ส าหรบัความสูญเปล่าจากกระบวนการส านักงานได้ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการรอคอย (Waiting time) โดยสาเหตุหลกัมกัเกิดจาก
ขัน้ตอนหรือกระบวนการท างานที่ซับซ้อน ดงันัน้จึงหาแนวทางปรับปรุง
การท างานด้วยแนวคิดลีนเพื่ อลดความสูญเปล่าด้วยการออกแบบ
กระบวนการไหลของงาน โดยเฉพาะการไหลของข้อมูลที่ตดิต่อสื่อสารกนั 
(Communication flow) [4] เช่น การน าแนวคิดลีนปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานของแผนกบญัช ีของแผนกบญัชีต้นทุนรายวนัและรายเดือนและได้
เสนอแนะใหป้รบัขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม ลดขัน้ตอนการท างาน
ซ ้าซ้อนของรายงานทางบญัช ีโดยลดลงจาก 475 นาท ีเหลอื 365 นาท ีคิด
เป็นร้อยละ 23.16 ส่งผลให้ภาพรวมของเวลาการท างานเพิ่มขึ้น [5] หรือ 
ปรบัปรุงการจดัชุดเอกสารเพื่อลดระยะเวลาในการปล่อย Delivery Order 
(D/O) โดยใช้ Why-Why Analysis และ Fishbone Diagram ตามแนวคิด
ลนีลดเวลาจาก 3.8 นาทตี่อชุด เหลอื 2.9 นาทีต่อชุด (ลดลงรอ้ยละ 76.31) 
โดยระยะเวลาในขัน้ตอนการค้นหาเอกสารเร็วขึ้น  โดยลดลงจากเดิม 95 
วินาที หลังปรับปรุงเหลือ 40 วินาทีหรือลดลงร้อยละ 42.10 [7] หรือ
น าไปใช้แก้ปัญหาการรอคอยสินค้า Spare Part เป็นเวลานานส่งผลให้
เครื่องจกัรหยุดการผลิต วิเคราะห์สาเหตุโดยใช้แผนผงัก้างปลา ปรบัปรุง
ด้วยแนวคิดลีนโดยการท าข้อตกลงในการเก็บสินค้าให้กบับริษัทในกรณี
เรียกงานเร่งด่วน ภายหลงัการปรับปรุง ระยะการคอยสินค้าจาก 30 วัน
เหลือเพียง 3 วนั เท่ากบัระยะเวลาลดลงร้อยละ 90 ต่อการสัง่สินค้าในแต่
ละครัง้ [8] หรือการประยุกต์ร่วมโดยน าหลกัการ Kanban ปรบัปรุงล าดับ
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การท างานของแมลงน ้า ก าหนดค่าสูงสุด-ต ่าสุดในการเติมชิ้นงาน และใช้
ค าสัง่การผลิตแบบ Kanban รูปแบบ Pattern Kanban สามารถลดเวลา
รอบการท างานของแมลงน ้า โดยก่อนปรบัปรุง 19.27 นาที หลงัปรบัปรุง
ลดลงเหลือ 14.91 นาที โดย Kanban ท าหน้าที่ให้ข้อมูลสายการผลิต
มองเหน็สถานะการท างานของไลน์ไดว้่าปกตหิรอืล่าชา้ [9] 

II. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั
    ในการวิจัยเชิงทดลองแบบกรณีศึกษาเทคนิคปรับปรุงระยะเวลาและ
ผลติภาพการสื่อสารดว้ย Kanban Board ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์วจิยั ดงันี้  

1. เพื่อลดความซ ้าซ้อนและความล่าชา้ของการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการ
ปรบัปรุงระยะเวลาและผลติภาพการสื่อสารระหว่างกนัดว้ย Kanban Board 

2. เพื่อท าให้การไหลของการสื่อสาร (Communications Flow) และ
ข้อมูลในการท างานร่วมกันเป็นแบบ Real-Time เพื่อตรวจสอบสถานะ
ความคบืหน้าของงานต่างๆ 

III. วธิกีารด าเนินการวจิยั
     งาน วิจัย นี้ ด า เนิ น ก ารแบ บท ดลอ ง  (Experimental Research) 
ด าเนินการเกบ็ขอ้มูลและทดลองด าเนินการช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2563 ถึง
เดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 ระยะเวลารวมทัง้หมดรวม 4 เดอืน โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดและเครื่องมือจาก Lean Office และ Kanban Board Tools โดยมี
กรอบแนวคดิของงานวจิยั ดงัรูปที ่II. 

รูปที ่II. กรอบแนวคดิการวจิยั 

 ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล (Input) ส ารวจกระบวนการท างานร่วมกนั
ของพนักงานในองค์กรกรณีศึกษา โดยการสงัเกตการณ์และลงพื้นที่หน้า
งานในแต่ละงาน เก็บรวบรวมขอ้มูลที่ส่งผลกระทบ เป็นคอขวดและส่งผล
ให้เกิดความล่าช้า โดยจัดท าเป็นแผนภาพการไหลของการสื่อสาร หรือ 
Communication Flow Diagram เพื่อท าใหเ้ห็นภาพในกระบวนการท างาน
ก่อนการปรบัปรุงระบบงาน  
 ขัน้ตอนการด าเนินงานและวิเคราะห์ (Process) เลือกพื้นที่ศึกษา
วิเคราะห์เป็นแผนกจดัซื้อ (Purchase Department) และแผนกคลงัสินค้า 
(Stock Admin Department) เป็นพื้นที่ทดลองวิจัย เนื่องจากมีประเด็น
เกี่ยวกบักระบวนการท างานร่วมกนัมากและเกดิปัญหาเกี่ยวกบัความล่าช้า 
เกิดปัญหาคอขวดในกระบวนการ (Bottle Neck) และมีงานที่ซับซ้อนใน
กระบวนการ ซึ่งสอดคลอ้งกบัลกัษณะปัญหาตามกรอบแนวคดิวจิยั ท าการ
พจิารณาและวเิคราะห์เครื่องมอืที่เหมาะสมบริบทของพื้นที่การศึกษาและ

เชื่อมโยงกบัการท างานขององค์กรกรณีศึกษา เพื่อน าไปสู่ขัน้ตอนการการ
แก้ไขปัญหา โดยวจิยันี้เลือกใช ้Trello Software ซึ่งมีแนวความคิดมาจาก 
Kanban Board เป็ น ชุ ด เค รื่ อ งมื อ ส าห รับ ม อบหม าย งาน  (Tasks 
assignment) และติดตามความคืบหน้าของงาน  (Tasks monitoring and 
milestone) ระหว่างแผนกจดัซื้อและแผนกคลงัสินคา้ โดยก าหนดขอบเขต
งานจ านวน 3 งานต่อหนึ่งวนั จากนัน้ท าการศึกษาเวลา โดยจบัเวลาใน
ส าหรบัขัน้ตอนการสื่อสารระหว่างกนัแบบปกต ิใหพ้นักงานทัง้สองแผนก
ได้ทดลองใช้งาน Trello Software ก าหนดวิธีการมอบหมายงานและ
รายงานตรวจสอบความคืบหน้างานจากโปรแกรมที่ใช้ และสรุปผลการ
ทดลองที่ได้เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้ Trello Software  แสดง
ขัน้ตอนในรูปที ่III. 

รูปที ่III. ขัน้ตอนการศกึษาวจิยั 

     ขัน้ตอนสรุปผลการวิจยั (Output) ผู้วิจยัจดัท า Communication Flow 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการปรบัปรุง จดัท า Swim 
Lane Diagram เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนการท างานร่วมกนัและ
กิจกรรม ข้อมูล ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการทดลองใช้งาน
เครื่องมอื Kanban Board จากโปรแกรม Trello โดยแสดงผลเป็นเวลาทีใ่ช้
เวลาในขัน้ตอนการมอบหมายงาน เวลาในการตรวจสอบงาน เวลาในการ
จดัท ารายงานระหว่างแผนกจดัซื้อกบัสินค้าคงคลงั เปรยีบเทียบว่าใช้เวลา
เท่าไหร่ เพื่อสะทอ้นผลติภาพของการสื่อสารระหว่างกนัเพิม่ขึน้เท่าไหร่ 

IV. ผลการวจิยั
IV.I การศกึษาสภาพปัจจุบนัขององค์กร

จากการด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันของกรณีศึกษา  (current
situation) โดยการสงัเกตการณ์และลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากนัน้น ามาท าใน
รูป แบบแผนภาพการไหลของการสื่ อ ส าร  (Communication Flow 
Diagram) ดงัรูปที ่IV. พบปัญหาทีเ่กดิขึ้นในพืน้ทีจ่ากขัน้ตอนตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างกนั ดงันี้ 
     ประเด็นปัญหาที่ 1 แผนก Electronic Assembly และแผนก PD Stuff 
เป็นแผนกที่ต้องการใชว้ตัถุดบิในการประกอบหุ่นยนต์สม ่าเสมอ จึงมีการ
เบิกวัตถุดิบและสัง่ซื้อวตัถุดิบเป็นประจ า โดยข้อมูลที่ต้องการทราบคือ 
จ านวนวัตถุดิบที่คงเหลือในคลังสินค้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของ Stock Admin 
วธิกีารเดมิจะสื่อสารผ่านปากเปล่าโดยต้องนับหรอืตรวจสอบจ านวนก่อนให้
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ขอ้มูล จงึเกดิการล่าชา้จากแผนกคลงัสนิคา้ เนื่องจากไม่สามารถให้ค าตอบ
ไดท้นัท ี 
       ประเด็นปัญหาที ่2 แผนกจดัซื้อ (Purchase) มอบหมายงานให้แผนก
คลงัสินค้า (Stock Admin) โดยปัญหาเกิดจากงานเสร็จไม่ทนัตามก าหนด 
เนื่องจากปัญหาย่อยที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 1) จ านวนและการจัดแบ่ง
หมวดหมู่ของรหัสชิ้นส่วน (Code) มีจ านวนมากและคล้ายกนัสร้างความ
สบัสนไดง่้าย 2) ไม่ไดอ้พัเดทจ านวนสนิคา้คงคลงั และใชก้ารสื่อสารข้อมูล
ด้วยปากเปล่า ส่งให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากเอกสารและพื้นที่จริง 
3) ไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจดัเก็บชิ้นส่วนและวตัถุดิบ ท าให้วตัถุดิบเกิด
ความสูญหายบ่อยครัง้ 4) ท าการบนัทกึขอ้มูลเข้า (Input data) จากการรบั
วตัถุดิบหรอืชิ้นส่วนเขา้มาจาก Vendor ลงในระบบ แต่ไม่มบีนัทึกขอ้มูลขา
ออก (Output data) เมื่อมีกิจกรรมการเบิกวัตถุดิบไปใช้ ซึ่งส่งผลให้ชุด
ขอ้มูลเขา้และออกไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 5) ระบบในองค์กรกรณีศึกษาใช้
เป็นระบบทีแ่จ้งข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ ไม่ไดส้นับสนุนการสื่อสารขอ้มูลแบบ
ระหว่างแผนกหรอืส่วนงาน
      ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร 
เนื่องจากเกดิการรอคอยเวลาต้องการทราบข้อมูลของวตัถุดิบ และจ านวน
สนิค้าในคลงั ซึ่งเป็นสิ่งทีแ่ผนกที่เกี่ยวขอ้งต้องทราบร่วมกนัเพื่อไม่ใหเ้กิด
การท างานล่าช้า จนส่งผลถึงการมอบหมายงานและก าหนดส่งงาน ท าให้
อาจเกิดข้อผิดพลาด ดงันัน้จึงต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้างานอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งก่อนการปรบัปรุงนัน้องค์กรไม่มีการใช้ระบบหรือโปรแกรม
หรอืเครื่องมอืที่สามารถตรวจสอบความคบืหน้างาน หรอืวธิีการมอบหมาย
งานใหม่ เพื่อช่วยลดความซ ้าซ้อนของงานและสื่อสารกนัตามแนวคิดของ 
Lean Office โดยน าเครื่องมือ  Kanban Board มาประยุกต์ใช้เพื่ อการ
ทดลองแนวทางปรบัปรุงจากสภาพปัญหาดงักล่าว 

รูปที ่IV. แผนภาพการไหลของการสื่อสาร (Communication Flow Diagram) 

IV.II การเกบ็ขอ้มูลทีท่ าใหเ้กดิกระบวนการท างานล่าชา้
ผู้วิจัยได้ท าการ เก็บข้อมูลโดยการใช้ก ารสังเกตการณ์ 

(Observation) และลงพื้นที่หน้างาน ศึกษากระบวนการท างานในแต่ละ
แผน กที่ เกี่ ย วข้ อ งกัน  จ าก นั ้น ได้ ท าก าร วิ เค ร า ะ ห์ ด้ วยก ารท า 
Communication Flow Diagram ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในการท างาน ระบุประเด็น
ปัญหาทีท่ าใหเ้กดิความล่าช้าในกระบวนการท างาน พบว่าแผนกคลงัสนิค้า
และแผนกจดัซื้อ มีกระบวนการท างานที่ล่าช้าในส่วนของการมอบหมาย
งานและตรวจสอบความคบืหน้าของงานในแต่ละวนั จากนัน้ผูว้จิยัไดท้ าการ

เกบ็ขอ้มูลโดยการจดบนัทกึเวลาในการมอบหมายงานและตรวจสอบความ
คืบหน้าในแต่ละวันโดยก าหนด 3 งานต่อหนึ่งวันของสองแผนกนี้  และ
ศกึษาระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินงาน น าปัญหาทีร่วบรวมไดว้ิเคราะห์และ
วางแนวทางแก้ไขปรับปรุงโดยใช้แนวคิด  Lean Office และเครื่องมือ 
Kanban Board โดยแสดงความสมัพันธ์ของขัน้ตอนการท างานของแต่ละ
ส่วนงาและจุดที่มีเชื่อมโยงการท างาน การติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องมือ 
Swim Lane Diagram แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการก่อนการ
ปรบัปรุงการท างาน ประกอบด้วย 4 ส่วนในพื้นที่วิจยั คือ แผนกจัดซื้อ 
(Purchase) ส่วนสนับสนุนงานจดัซื้อ (Purchase admin) แผนคลงัสินค้า 
(Stock admin) และส่วนงานต่างๆ ดงัตารางที ่II. 

ตารางที ่lI. Swim Lane Diagram ก่อนปรบัปรุง 

       วิเคราะห์การปรบัปรุงกระบวนการโดยเลือกแผนกจดัซื้อและแผนก
คลงัสินค้าสหรบัเป็นพื้นที่ทดลองในการปรบัปรุง โดยพิจารณาจากข้อมูล
ความสมัพนัธ์และปัญหาทีก่ล่าวไปขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าการตดิต่อสื่อสารกนั
ระหว่างแผนกมีกระบวนการท างานร่วมกัน ดงันี้ 1) แผนกต่างๆ ขอเบิก
วตัถุดิบกบัแผนกจดัซื้อ (Purchase) 2) แผนกจดัซื้อ(Purchase) ต้องการ
ทราบจ านวน Stock วัตถุดิบที่มี และข้อมูลเกี่ยวกับ Bill of Materials 
(BOM) ทีเ่ป็นปัจจุบนัจากแผนกคลงัสนิคา้ (Stock Admin) เพื่อน าไปใหผู้้ที่
มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืผู้บงัคบับญัชาไดร้บัทราบและเข้าใจตรงกนัทัง้หมด 3) 
แผนกคลงัสนิค้า (Stock Admin) ท าการเชค็จ านวนวตัถุดิบ และท าข้อมูล 
BOMให้ เป็น ปัจจุบัน  จากนั ้นท าเป็น เอกสารเพื่ อส่ งให้แผนกจัดซื้ อ 
(Purchase) 4) แผนกจัดซื้อ (Purchase) จึงน าเอกสารที่ได้จากแผนก
คลังสินค้า  (Stock Admin) มาเช็คอีกที  5) แผนกจัดซื้ อ  (Purchase) 
มอบหมายให้  Purchase Admin ท าใบเบิกวัตถุดิบ  6) แผนกจัดซื้ อ 
(Purchase) อัพเดทข้อมูลใน BOM และมอบหมายให้แผนกคลังสินค้ า
(Stock Admin) น าข้อมูล BOM เข้าระบบขององค์กร 7) แผนกคลงัสินค้า 
(Stock Admin) เบิกวัตถุดิบในคลงัสินค้าเพื่อน ามาให้แผนกที่มาขอเบิก
วัตถุดิบและให้เซ็นรับวัตถุดิบ  โดย Purchase Admin ท าการจัดเก็บ
เอกสารเซ็นรบัวัตถุดิบ 9)  แผนกคลังสินค้า (Stock Admin) ท ารายงาน
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สรุป (Summary Report) ที่ได้รบัมอบหมายจากแผนกจดัซื้อ (Purchase) 
และส่งให้แผนกจดัซื้อ (Purchase) ตรวจสอบ โดยปัญหาของการไหลและ
ขัน้ตอนการสื่อสารระหว่างกันของแผนกจัดซื้อ  (Purchase) และแผนก
คลังสินค้า (Stock Admin) คือมีการประสานงานกันล่าช้า เนื่องจากมี
กระบวนการท างานที่ซับซ้อนและไม่ต่อเนื่องเป็นกระบวนการตามแนวคิด
ลีน จึงเกิดประเด็นความสูญเปล่าจากการรอคอย  (waiting time) ใน
กระบวนการท างานเกิดขึ้นดงัแผนผงั Swim Lane Diagram ดงันัน้จึงเป็น
การยืนยนัด้วยสถานการณ์จริงจากการสงัเกตการณ์และลงพื้นที่ศึกษาจริง 
ผู้วิจยัจึงได้เลือกสองแผนกงานนี้มาเป็นกรณีศึกษาทดลองเพื่อปรับปรุง
ระยะเวลาและผลิตภาพการสื่อสารระหว่างกนัด้วยเทคนิคของ Kanban 
Board 

IV.III ประเมนิทางเลอืกในการใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสม
ทางผู้วจิยัจึงได้ท าการประเมินทางเลือกเพื่อหาวิธปีรบัปรุงระยะเวลา

และผลิตภาพการสื่อสารระหว่างกนั โดยใช้วธิีการสมัภาษณ์กบัผูใ้หข้้อมูล
ส าคัญ (Key informant) คือ หัวหน้างานและผู้จัดการของแผนกและส่วน
งานที่เกี่ยวขอ้ง โดยใช้ค าถามเชงิโครสรา้งเพื่อประเมนิและให้ขอ้ความเห็น
เกี่ยวกบัการเปรยีบเทยีบระหว่าง การใช้ Enterprise Software และการใช ้
Trello Software และสรุปผลจากการประเมินเพื่อใช้งานจริงในขัน้ตอน
ต่อไป ขอ้มูลประเมนิดงัตาราง 

ตารางที ่III. การประเมนิทางเลอืกการใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสม 
การประเมิน
ทางเลือก 

ข้อเสนอและความคิดเห็น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

สรปุ 

ทางเลอืก 1 การใชง้าน 
Enterprise Software 
ที่มี ร ายละเอี ยดและ
สามารถท างานร่วมกัน
ทัง้องค์กรไดท้นัท ี

1) การใช้ Enterprise Software ท า
ใหม้คี่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงกบัองค์กร
2) ป ร ะ ส งค์ เริ่ ม ต้ น ก าร ใช้ ง า น
ปรับ ป รุ ง ระยะ เว ลาและสื่ อ ส าร
ระหว่ างกัน เฉพ าะส่ วน แผน กที่
เกี่ยวข้องกัน จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ทัง้
องค์กร เนื่องจากมรีะบบสื่อสารขอ้มูล
ทัว่ไปโดยรวมขององค์กรอยู่แล้ว

ไม่เลอืก 


ท า ง เ ลื อ ก  2 ใ ช้
เค รื่ อ ง มื อ  Kanban 
board โดยเลือกขอ ง 
Trello ใช้ ง าน กับ ที ม
ข น า ด เล็ ก  ห รื อ ใน 
Project ทีไ่ม่ซบัซ้อน 

1) การใช้ Trello ท าให้เหมาะสมกับ
ทีมแผนกจัดซื้อและคลังสินค้ามาก
ทีสุ่ด
2) โปรแกรมเข้าใจง่าย และสามารถ
ใชง้านไดไ้ม่ซบัซ้อนในการเรยีนรู้
3) เริ่ม ต้น ใช้ ง าน ได้ โด ย ไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินประสิทธผิลใน
ระยะยาวได้

เลอืก 


IV.IV ด าเนินงานปรบัปรุงและตดิตามผล
หลังจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  เลือกพื้นที่ทดลองวิจัยและ

ประเมินทางเลือกที่เหมาะสมแล้ว ด าเนินการทดลองปรบัปรุงเพื่อใช้งาน
จรงิเครื่องมือ Kanban Board โดยด าเนินการให้แผนกจดัซื้อ (Purchase) 
และแผนกคลังสินค้า (Stock Admin) ได้ใช้งานเครื่องมือ Kanban board 
จากแพลตฟอร์มของ Trello Software โดยระยะเริ่มแรก ออกแบบพื้นที่

ของ Kanban board เพื่อให้เกิดพื้นที่ของกระดานมอบหมายงาน (Tasks 
assignment) จ านวน 3 กระดาน ประกอบด้วย สิง่ทีต่้องท า (To Do Lists) 
งานทีก่ าลงัท า (Doing) และงานที่ท าส าเรจ็แลว้ (Done) เริม่จากการท า สิ่ง
ที่ต้องท า (To Do Lists) เพื่อให้แผนกจัดซื้อมอบหมายงานให้แผนก
คลงัสนิคา้ ดงัรูปที ่V. กระดานแสดงสิง่ทีต่้องท า (To Do) 

รูปที ่V. กระดานแสดงสิง่ทีต่้องท า (To Do) 

จากนัน้แผนกคลังสินค้าสามารถบอกความคืบหน้าให้แผนก
จดัซื้อทราบ โดยลากงานทีท่ าอยู่ในขณะนัน้ ไปใส่ในงานทีก่ าลงัท า (Doing) 
ดงัรูปที ่VI. กระดานแสดงความคบืหน้าในงานทีก่ าลงัท า (Doing) 

รูปที ่VI. กระดานแสดงความคบืหน้าในงานทีก่ าลงัท า (Doing) 

ขัน้ตอนต่อไปคอื เมื่องานที่ได้รบัมอบหมายท าเสรจ็สิน้และตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด น างานที่ก าลังท า (Doing) ลากเข้ามาใส่ในช่อง
งานทีท่ าส าเรจ็แลว้ (Done) ดงัรูปที ่VII. กระดานแสดงการท างานส าเรจ็  

รูปที ่VII. กระดานแสดงการท างานส าเรจ็ (Done) 

       ซึ่งระบบการใช้ Kanban Board นี้จะแสดงการมอบหมาย ติดตาม
งานและรายงานความก้าวหน้า หรอืความส าเร็จของงานนัน้ๆ บนบอร์ดได้
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แบบทันที (Real-time) รวมถึงการติดตามสถานะของงาน หรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูจ านวนของชิ้นส่วนในคลงัสินค้าที่ต้องการให้อพัเดท
ตลอดเวลา เป็นต้น 

V. สรุปผล
V.I สรุปผลการวจิยั

จากการปรบัปรุงลดระยะเวลาในการตอิต่อสื่อสารดว้ย Trello Software
ที่มี แน วคิ ดมาจาก  Kanban Board สามารถ ลดระยะ เวลาน าขอ ง
กระบวนการ ปรับปรุงชุดข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังรูปที่  VIII. กราฟ
เปรยีบเทยีบเวลาก่อน-หลงัใช้ Trello Software นัน้ สามารถเขา้มาในระบบ
นี้ได้เลย ก่อนการปรบัปรุงใช้เวลาในขัน้ตอนการมอบหมายงาน ตรวจสอบ 
รายงานระหว่างแผนกจดัซื้อกบัสนิค้าคงคลงั 3 งานต่อหนึ่งวนั ใช้เวลารวม 
53.25 นาที หลงัการปรบัปรุงสามารถลดระยะเวลาเหลือ 17.44 นาที ลด
เวลาทีใ่ช้ไดล้ง 35.81 นาท ีส่งผลใหผ้ลติภาพการสื่อสารระหว่างกนัเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 67.00 และส่งผลให้กระบวนการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพของ
บุคลากรในองค์กร ดงัตารางที ่IV. Swim Lane Diagram หลงัปรบัปรุง 

รูปที ่VIII. กราฟเปรยีบเทยีบเวลาก่อน-หลงัใช ้Trello Software 

ตารางที ่IV. Swim Lane Diagram หลงัปรบัปรุง 

V.II อภปิรายผลการวจิยั
จากผลการศึกษาวจิยัเชิงทดลองในครัง้นี้ หลงัจากด าเนินการปรบัปรุง

ในขอบเขตพื้นที่และการท างานขอแผนกและส่วนขัน้ตอนของงานจดัซื้อ 
(Purchase) และคลงัสนิคา้ (Stock Admin) จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ ในขัน้ตอน
ต่างๆ สามารถแก้ไขได ้คอื การปรบัปรุงกระบวนการท างานและการตดิต่อ
ระหว่างกันที่มีความล่าช้า ได้ท าการแก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องมือ 
Communication Flow และ Swim Lane Diagram เพื่อเข้ามาช่วยในการ
วเิคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาทีแ่ท้จรงิ หลงัจากการปรบัปรุง
แก้ไขโดยใช้ Kanban Board ผ่านTrello Software โดยให้มอบหมายงาน 
ตดิตามงาน และรายงานสถานะตามบอร์ดทีแ่สดงเป็น สถานะงานทีต่้องท า 
(To Do Lists), สถานะงานที่ก าลงัด าเนินการ (To Do), สถานะงานทีส่ าเร็จ
แล้ว (Done) โดยแนวทางการปรบัปรุงนี้สามารถขยายผลไปสู่แผนกหรือ
ส่วนงานอื่นๆ ภายในองค์กร และเป็นตวัอย่างกรณีศกึษาของการปรบัปรุง
วิธีการสื่อสารในองค์กรระหว่างแผนกที่สอดคล้องกับบริบทการท างาน 
Work from Home ปัจจุบนั ทีเ่น้นให้บุคลากรท างานร่วมกนัได้แมไ้ม่ได้อยู่
ในพื้นทีเ่ดยีวกนักต็าม โดยยงัสามารถแสดงผลแบบ Real-time ได ้จงึเป็น
ชุดเครื่องมือหนึ่งที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระยะเวลาสื่อสารข้อมูล
และเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพการสื่อสารระหว่างด้วยแนวคิดแบบ Lean 
Office และเครื่องมอื Kanban Board  
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ปรบัปรุงและลดขัน้ตอน
การท าใบเบกิวตัถุดบิและ

จดัเกบ็เอกสารโดย 
Purchase Admin ใน

กระบวนการ 
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บทคดัย่อ — วิจยัน้ีศึกษาเกี่ยวกบัการปรบัปรุงคุณภาพและควบคุม
ต้นทุนคุณภาพ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรปูช้ินส่วนพลาสติกแห่งหน่ึง 
เกิดอตัราของเสียท่ีเป็นความสูญเสียภายนอก ในปริมาณท่ีส่งผลกระทบต่อ
อตัราส่วนคุณภาพผลิตภณัฑ์อย่างมีนัยส าคญั เกินค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
โดยลูกค้า จึงท าการทดลองเพื่อเลือกช้ินงานข้ึนรูปพลาสติกท่ีมีอตัราการ
ส่งคืนสูง 75% ศึกษาย้อนกลบัถึงสาเหตุของเสีย ซึ่งสาเหตุท่ีพบเกิดจาก 
การตรวจสอบไม่เป็นมาตรฐานท่ีก าหนด ทักษะตรวจสอบโดยพนักงานไม่
แม่นย า ทักษะเฉล่ีย 50% ของค่า Skill Matrix จึงด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยวิเคราะห์ 4M Analysis และ Why-Why 
Analysis เพื่อหาความสัมพันธ์และรากเหง้าปัญหา และสัมภาษณ์ข้อมูล
ผู้ปฏิบติังานหน้างาน หัวหน้างาน ประกอบกบัเอกสารทุติยภูมิ อาทิ Diary 
Injection Report โดยวางแผนพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนจากค่าเฉล่ียของ Inspector Skill Matrix และออกแบบขัน้ตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานท่ีเป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย Work Instruction 
และ One-Point Lesson โดยสามารถลดผลกระทบจากของเสียประเภท
ความสูญเสียภายนอก เหลือ 25% และลดต้นทุนความเสียภายนอกได้ตาม
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย 

ค ำส ำคญั — ปรบัปรงุคุณภาพ, ต้นทุนคุณภาพ, ต้นทุนความสูญเสีย
ภายนอก, Skill Matrix 
 

ABSTRACT — This research studies quality improvement and cost 
of quality, a case study in the injection molding industry of plastic 
parts. There was a rate of external failure in the amount that had a 
significant effect on the product quality ratio. Exceeds the target value 
set by the customer Therefore, experiments were conducted to select 
plastic molded parts with a high return rate of 75%. The findings were 
found due to an unusual audit that was required to be audited by the 
employee who had not learned 50% of the skill matrix, performing a 
quality audit by analyzing 4M Analysis and Why-Why Analysis, and the 

information of the head operator. Work with secondary documents for 
example, Diary Injection Report plans to develop quality inspection 
skills to increase from average, Inspector Skill Matrix, and design 
standard quality inspection procedures, including Work Instruction 
and One-Point Lesson effects of external failure cost reduce of 25% 
and according to customer target value. 

Keywords — Quality Improvement, Cost of Quality, External 
Failure, Skill Matrix 
 

I. บทน า 
I.I ความเป็นมาของงานวจิยั  
     ในปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัทางดา้นอุตสาหกรรมการผลติมแีนวโน้มที่
สูงมากขึน้พบว่าคุณภาพสินคา้และการการส่งมอบสนิคา้เป็นปัจจยัส าคญัที่
ส่งผลต่อศกัยภาพของการแข่งขนั อุตสาหกรรมจงึจ าเป็นต้องผลิตสนิคา้ให้
ได้ปริมาณที่สูงเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าภายใต้ระยะเวลาและ
วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจ ากัด ขณะเดียวกันคุณภาพสินค้าถือเป็นหนึ่งใน 
Operations Performance ของธุรกิจ จากการศึกษาวิจัยกรณีศึกษานี้
พบว่า เกดิกรณีที่ลูกค้ามีการเคลมสนิค้าคืนเป็นประจ า ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน
คุณภาพ ด้านต้นทุนความสูญเสียภายนอก (External Failure of Cost of 
Quality) [3], [4] และค่าการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพจากลูกค้าสูง
เกินเป้าหมายที่ก าหนด จึงเป็นประเด็นส าคัญของโจทย์การวิจัยเพื่อ
ท าการศึกษาและเลือกชิ้นงานที่มีการเคลมจากลูกค้าสูงที่สุดหรอืมีความถี่
สูง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเชื่อมโยงและท าการวางแนวทางแก้ไขให้
ปริมาณของเสียลดลงได้ตามเป้าหมาย และส่งผลการประเมินผลกระทบ
คุณภาพอยู่ในค่าเกณฑ์เป้าหมายที่ลูกค้าก าหนด โดยสาเหตุเบื้องต้นจาก
การส ารวจสภาพปัจจุบันอาจเกิดจาก  พนักงาน (Operators) ไม่ได้
ปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนการตรวจสอบชิ้นงานที่ก าหนด หรือมีทกัษะการ
ท างานและการตัดสินใจด้านคุณภาพชิ้นงานไม่ถึง 100% ของทกัษะการ
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ท างาน [1], [2] อย่างไรก็ตามเป็นหนึ่งประเด็นส าคญัของการวิเคราะห์ 4M 
Analysis ของการวิจัยต่อไป เพื่อท าการควบคุมต้นทุนคุณภาพ และ
ปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลคิภณัฑ์ให้มปีระสิทธิภาพ โดย
ลดผลกระทบด้านคุณภาพโดยรวมที่จะส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าที่ใช้งาน
ผลติภณัฑ์ต่อไป 

I.II ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
I.II.I การวเิคราะห์ 4M (4M Analysis)
พื้น ฐานของกระบวนการท างาน ในการผลิตประกอบด้วย  4

องค์ประกอบหลัก คือ บุคลากร (Man), วตัถุดิบ (Materials), เครื่องจักร
หรอือุปกรณ์ (Machine) และวธิีการ (Method) โดยการบริหารใหท้ัง้หมดมี
ความสมดุลและสอดประสานกบัระบบของการผลิตได้เป็นสิง่ส าคญั หากมี
องค์ประกอบใดทีเ่กดิปัญหา ย่อมส่งผลโดยรวมต่อระบบการท างานเช่นกนั  

1. บุคลากร (Man) – ถือเป็นทรัพยากรหลักที่ส าคัญของระบบการ
ท างาน เพราะมีการวางแผน ออกแบบ การด าเนินงานโดยบุคลากรเป็น
หลัก  ซึ่ งต้ อ งได้ ร ับ ก ารพัฒ น าทั ้งด้ าน อ งค์ คว าม รู้  (Knowledge) 
ประสบการณ์  (Experiences) และทักษะในการท างาน (Skills) เพื่ อ
ยกระดบัประสทิธภิาพการท างาน  

2. วัตถุดิบ (Materials) – ประกอบด้วยวัตถุดิบหลัก ชิ้นส่วนประกอบ
อะไหล่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ เป็นหนึ่ งในองค์ประกอบของการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ ซึ่งต้องได้ร ับการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง 
(Inventory Management) อย่างเหมาะสม  

3. เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ (Machine) – ถอืเป็นทรพัยากรที่มตี้นทุนใน
การด าเนินงานและท างานสอดประสานกบับุคลากร อ านวยความสะดวกใน
การระบบการด าเนินงาน โดยมทีัง้เครื่องจกัรแบบอตัโนมตั ิและกึ่งอตัโนมตั ิ
ซึ่งต้องไดร้บัการดูแลรกัษาให้เหมาะสมด้วยการบ ารุงรกัษา (Maintenance 
Management) เพื่อให้เครื่องจกัรมสีมรรถนะการท างานหรอืค่า %OEE ที่
เหมาะสม  

4. วิธีการ (Method) - เป็นวิธีการ ขัน้ตอนหรอืกระบวนการแปรสภาพ
ของผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ โดยต้องได้รบัการออกแบบและพัฒนา
กระบวนการที่ดีจะสามารถสอดประสานระหว่างบุคลากร (Man) ร่วมกับ
เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ (Machine) เพื่อท าใหว้ตัถุดบิ (Materials) ถูกแปลง
สภาพไดอ้ย่างมคีุณภาพนัน่เอง [1] 
     ส าหรับการวิเคราะห์ 4M Analysis เพื่อต้องการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
พื้นฐานของระบบการด าเนินงานว่ามีส่วนประกอบใดที่มีปัญหาและต้อง
ได้ ร ับ การป รับป รุ งแ ก้ ไขหรือ ไม่  โด ยพิ จา รณ าจาก  Operations 
Performance เป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย คุณภาพ  (Quality), ความ
น่าเชื่อถอื (Dependability), ความเร็ว (Speed), ความยดืหยุ่น (Flexibility) 
และต้นทุน (Cost) 

I.II.II การจัดการคุณภาพและต้นทุนคุณภาพ (Quality Management
and Cost of Quality) 
    การจัดการคุณภาพ (Quality Management) มีระดับของการจัดการ
คุณภาพทีม่ีผลต่อกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วย ระดบัที่ 1 Inspection เป็น
ขัน้การตรวจสอบสิ่งผิดปกติและท าการแก้ไขเฉพาะที่หน้างานเป็นหลัก 
ระดับที่  2 Quality Control (QC) เป็นการวิเคราะห์กระบวนการตาม
มาตรฐานคุณภาพและใช้วิธีการทางสถิติร่วมด้วย ระดับที่ 3 Quality 

Assurance (QA) เป็นระบบของคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ การวางแผน
เกี่ยวกับคุณภาพขององค์กร ระดับที่  4 Total Quality Management 
(TQM) เป็นการจดัการคุณภาพเชงิกลยุทธ์ สรา้งทีมงานและให้อ านาจการ
ตดัสินใจกับบุคลากรหรือทีมงานโดยทุกคนมีส่วนร่วมตัง้แต่ต้นน ้าจนถึง
ปลายน ้าของกระบวนการผลติ [2] 
    ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) ถอืเป็นหนึ่งในต้นทุนส าคญัของธุรกิจ 
เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัความไม่สอดคล้องตามขอ้ก าหนดด้านคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและชื่อเสียง 
โดยหากจัดแบ่งประเภทของต้นทุนคุณภาพจะประกอบด้วยต้นทุน 2 
ประเภทใหญ่คือ ต้นทุนคุณภาพประเภทดี (The cost of achieving good 
quality) และต้นทุนคุณภาพประเภทไม่ดี (The cost of poor quality) และ
หากแบ่งย่อยจะสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ต้นทุนการ
ป้องกัน (Prevention Cost) เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การออกแบบ
กระบวนการ 2) ต้นทุนการประเมนิ (Appraisal Cost) เช่น การสอบเทียบ
อุปกรณ์ การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร การทดสอบขัน้สุดทา้ยของกระบวนการ 
3) ต้นทุนความสูญเสียภายใน (Internal Failure) เช่น ต้นทุนที่เกิดจาก
วตัถุดิบเสียหายระหว่างกระบวนการ เกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
แปรรูป และ 4) ต้นทุนความสูญเสียภายนอก (External Failure) เช่น
ต้นทุนจากการเคลมสินค้า การเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้
คุณภาพไปถงึมอืของลูกค้าและไม่ยอมรบัคุณภาพนัน้ๆ หรอืต้นทุนจากการ
ร้องเรียนปัญหาคุณภาพ เป็นต้น [3], [4]  ซึ่งงานวิจยันี้เน้นการวิเคราะห์
และปรับปรุงวิธีการตรวจสอบเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และลด
โอกาสและผลกระทบทีม่ตี่อต้นทุนความสูญเสยีภายนอก

รูปที ่I. องค์ประกอบของต้นทนุคุณภาพ (Cost of Quality) [3] 

       หากองค์กรสามารถบริหารจัดการคุณภาพและบริหารทรัพยากร
พื้นฐานของระบบคือ 4M จะสามารถช่วยลดผลกระทบที่มีต่อต้นทุน
คุณภาพในด้านไม่ดไีด ้คือ ต้นทุนความสูญเสียภายในและภายนอกนัน่เอง 
และโดยรวมองค์กรจะสามารถลดต้นทุนการผลติไดอ้ย่างเหมาะสมอกีดว้ย  
       ตวัอย่างเช่น เทคนิคลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตและลด
ต้นทุนในการผลติด้านคุณภาพจากปัญหาลกัษณะของเสยีทีเ่กดิจากสบีางที่
ตวัรางไฟ ท าการแก้ไขด้วยวธิีการปรบัปืนพ่นสีและมีความห่างจากชิ้นงาน 
8 นิ้ว ของเสียประเภทสีบาง ลดเหลือเพียงร้อยละ 0.45 ของยอดการผลิต 
และสามารถลดค่าใช้จ่ายคิดเป็นจ านวนเงิน 6,374.09 บาทต่อเดือน [5] 
หรอืการปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติถุงลมนิรภยัดา้นขา้งเพื่อให้
ตอบสนองและรองรบัความต้องการของลูกค้า ท าการประยุกต์ใช้เทคนิค
วิศวกรรมอุตสาหการ สามารถลดพนักงานในสายการผลิตได้ถึง 3 คน 
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ผลผลิตเพิ่มขึ้น 11 ชิ้นต่อชัว่โมง อตัราผลิตภาพเพิ่มขึ้นจาก 3.16 ชิ้นต่อ
คน-ชัว่โมง เพิ่มเป็น 4.43 ชิ้นต่อคน-ชัว่โมง ด้านคุณภาพสามารถลดของ
เสียได้ถึง 2.03% จากเดิม  3.07% ลดเหลือ  1.08%  [6] และอีกกรณี
ประยุกต์ร่วมกบัหลกัการบรกิารลูกคา้ โดยศกึษาคุณภาพการให้บรกิารของ
บริษทักรณีศึกษา โดยใช้แบบประเมิน SERVQUAL และแบบจ าลองคาโน 
ส าหรบัหาช่องว่างของความต้องการของลูกคา้ ก าหนดระดบัความพงึพอใจ
ของลูกค้า และสร้างแผนการปรบัปรุงคุณภาพด้านบริการ ผลการศึกษา
พบว่าบรษิัทกรณีศึกษาควรท าการควบคุมและปรบัปรุงคุณภาพการบรกิาร 
[7] 

II. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั
  ออกแบบการตรวจสอบคุณภาพใหม่ เพื่อปรับปรุงขัน้ตอนการ

ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนน าส่งตามมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนด โดย
พนักงานสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานไดอ้ย่างถูกต้อง และลดจ านวนของ
เสยีทีห่ลุดรอดไปถงึลูกคา้จาก 75% เหลอื 25% ที่ส่งผลต่อต้นทุนคุณภาพ 
ประเภทต้นทุนความสูญเสยีภายนอก (External Failure)  

III. วธิกีารด าเนินงานวจิยั
        การศึกษาวิจยันี้ใช้กระบวนการวิจยัปฏิบตัิการ (Action Research) 
โดยศึกษากระบวนการเพื่อปรบัปรุงประเด็นคุณภาพงาน เพื่อลดของเสีย
ของชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการวเิคราะห์ 4M และการวเิคราะห์ต้นทุนคุณภาพ
ร่วมดว้ย น าสู่การปรบัปรุงล าดบัขัน้ตอนในการตรวจสอบชิ้นงานและพฒันา
ทกัษะของบุคลากร มกีรอบแนวคดิของการวจิยั ดงันี้  

ตารางที ่I. กรอบแนวคดิการวจิยั 
ปัจจยัน าเข้า 

(input) 
กระบวนการ 
(process) 

ผลลพัธ์  
(output) 

- ข้อมูลล าดบัขัน้ตอน
การตรวจสอบชิ้นงาน
- ข้ อ มู ลทั กษ ะขอ ง
พนักงานในลักษณะ
ของ Skill matrix

- ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลของกระบวนการ
ตรวจสอบด้วยเทคนิค
4M Analysis ร่วมกับ
ต้นทุนคุณภาพ (Cost
of Quality)
- ว า ง แ ผ น แ ล ะ
อ อ ก แ บ บ วี ก า ร
ปรับปรุ งขอ งล าดับ
ขัน้ตอนการตรวจสอบ
งานและการพัฒ นา
ทักษะของบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง

One-Point Lesson 
ส า ห รั บ ใ ช้ เ ป็ น
มาตรฐานขัน้ตอนการ
ตรวจสอบชิ้นงาน และ
ส าหรบัฝึกอบรมทีห่น้า
งานพัฒนาทักษะการ
ตรวจสอบงานให้ได ้
100% และลดปริมาณ
ข อ ง เสี ย ที่ ห ลุ ด ถึ ง
ลูกคา้ไดต้ามเป้าหมาย 

       จากการศึกษาล าดับขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบเริ่มต้นจาก
ลูกค้ามีการเคลมสินค้า น าชิ้นงานกลบัมาเพื่อรบัทราบปัญหา ด าเนินการ
ตรวจสอบใหม่ทัง้หมด เพื่อคดัแยกว่าเป็นชิ้นงานดีหรอืเสีย หากพบเสยีจะ
ด าเนินการแก้ไขและตรวจสอบขัน้สุดทา้ยก่อนน าส่งลูกคา้อกีครัง้ ดงัรูปที่ II 

รูปที ่II. ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน 

      ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มจากการสอบถามพนักงาน
ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการตรวจสอบ สงัเกตการณ์สภาพปัญหา
ในขัน้ตอนตรวจชิ้นงาน และจากเอกสารการเคลมสนิค้ายอ้นหลงัของลุกค้า
เพื่อเป็นหลักฐานทุติยภูมิประกอบการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือ 4M 
Analysis การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน (Interview) และการสังเกตการณ์ 
(Observation) ทีห่น้างานจรงิ  
      ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลกระบวนการ ศึกษาแต่ละ
ขัน้ตอนว่ามีรายละเอียดของการตรวจสอบชิ้นงานอย่างไร และข้อมูล
จ านวนของเสยีที่หลุดไปถงึลูกคา้ ขอ้มูลทกัษะการท างานของพนักงานจาก 
Skill Matrix และเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน เพื่ อ
ตรวจสอบทกัษะที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมหรือไม่ และเพื่อวางแผนใน
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป หลังจากกระบวนการวิเคราะห์จะท าการ
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการด าเนินงาน ประกอบด้วย การก าหนด
วธิกีารตรวจสอบชิ้นงานอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบและทวนสอบทกัษะ
การปฏิบตังิานของพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ โดยแสดงเป็นร้อย
ละของการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของพนักงานก่อนและหลังการ
ปรบัปรุง รอ้ยละการเลีย่นแปลงของทกัษะการท างาน และร้อยละของของ
เสยีทีห่ลุดไปถงึลูกคา้ (เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรุงกระบวนการ) 

IV. ผลการวจิยั
IV.I การวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค 4M Analysis และต้นทุนคุณภาพ 

จากการศึกษาขัน้ตอนการตรวจสอบชิ้นงานดังรูปที่ II. และการลง
พื้นที่ส ารวจเก็บข้อมูลหน้างานและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องที่พื้นที่
ปฏิบตัิงาน พบว่า พนักงานปฏิบตัิงานแต่ละคนมีวิธกีารตรวจสอบชิ้นงาน
ในลพดบัขัน้ตอนตามความถนัดของตนเอง โดยสงัเกตการณ์ว่า ปัญหาที่
พบคือไม่ราบล าดบัขัน้ตอนการท างานที่เป็นมาตรฐาน และอาจตรวจสอบ
ข้ามขัน้ตอน ไม่ครบถ้วนจึงมีผลต่อของเสียที่หลุดไปถึงลูกค้าได้ ซึ่งเป็น
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ประเด็นเกี่ยวกบั บุคลากร (Man) และวธิกีาร (Method) ซึ่งจากการสรุปผล
วเิคราะห์ 4M Analysis ไดด้งัตารางที ่II.  

ตารางที ่II. การวเิคราะห์ 4M 

      หลงัจากการวิเคราะห์ 4M จะท าการยืนยนัสภาพการณ์ของปัญหาที่
เกิดจาก บุคลากร (Man) และวิธีการ (Method) ข้างต้นด้วยการวิเคราะห์
เชิงลึกโดยใช้ Why-Why Analysis เพื่อทวนสอบและยืนยนัสภาพปัจจุบัน
เกี่ยวกบัการเคลมสนิคา้จากลูกคา้ ดงัรูปที ่III.  

รูปที ่III. วเิคราะห์สาเหตุการเคลมจากลูกคา้ดว้ย Why-Why Analysis 

       จากการวิเคราะห์จึงพบว่าสาเหตุหลกัที่ลูกค้าเคลมงานมี 2 ประเด็น
คือ ประเด็นที่ 1 ปัญหาที่พบอาจเกิดตอนที่น าชิ้นงานออกจากเครื่องจกัร 
เกิดจากต้นกระบวนการ ประเด็นที่ 2 พนักงานปฏิบตัิงานแผนกควบคุม
คุณภาพ (QC) ตรวจไม่พบของเสียก่อนน าส่งใหก้บัลูกคา้ ส่งผลใหลู้กคา้รบั
สินค้าที่เป็นของเสียและเกิดการส่งเคลมงานกลับมาเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) ประเภทต้นทุนความ
สูญ เสียภายนอก (External Failure) และจากการไปศึกษาหน้างาน 
วิเคราะห์ 4M Analysis และยืนยันด้วย Why-Why Analysis จึงทราบ
สาเหตุที่แท้จริง (Root cause) คือ พนักงานปฏิบัติงานแผนกควบคุม
คุณภาพ ใช้ทักษะในการตรวจสอบไม่ได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่
ก าหนด เนื่องจากไม่มีระบบก าหนดขัน้ตอนการตรวจสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั จึงสรุปว่าเกดิจากการ 4M สองส่วนหลกัคอื บุคลากร (Man) และ
วธิีการ (Method) และผู้วิจยัจะได้ด าเนินการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา
ต่อไป  

IV.II การออกแบบขัน้ตอนการตรวจสอบ
หลงัจากด าเนินการวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาแล้ว จะน าสู่การ

ออกแบบเพื่อการปรบัปรุงขัน้ตอนการตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อป้องกนัและลด
ของเสียหลุดถงึลูกค้า และเพื่อลดต้นทุนคุณภาพในส่วนที่ไม่ดี คอื ต้นทุน
จากความสูญเสยีภายนอก (External Failure) โดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 1) 
ด าเนินการออกแบบพื้นที่การตรวจสอบชิ้นงานโดยแบ่งเป็น Zone A 

หมายถึง พื้นที่ด้านข้างของชิ้นงาน และ Zone B หมายถึงด้านหน้าของ
ชิ้นงาน เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่ส าหรับตรวจสอบที่ให้พนักงานควบคุม
คุณภาพท าการตรวจสอบไดง่้ายและไม่ขา้มขัน้ตอนแบบเดมิ ดงัรูปที ่IV 

รูปที ่IV. แยกพืน้ทีใ่นการตรวจสอบชิ้นงาน 

      หลงัจากแบ่งพื้นที่แล้ว ด าเนินการก าหนดมาตรฐานส าหรบัวิธีการ
ตรวจสอบอย่างเป็นขัน้ตอน (Step-by-Step) เพื่อให้พนักงานปฏิบตัิงาน
เรียนรู้ พฒันาทกัษะได้อย่างรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ
งานได ้ดงัรูปที ่V  

รูปที ่V. ก าหนดวธิกีารตรวจสอบ Step-by-Step 

       จากรูปที่ V. ในการก าหนดวิธีการตรวจสอบแบบมีล าดับขัน้ตอน 
ประกอบดว้ย  
        ขัน้ตอนที่ 1 เป็นการตรวจสอบส่วนของ Zone A ดา้นขวา พนักงาน
ปฏิบัติงานจะไล่สายตาตามลูกศรเพื่อตรวจสอบว่ามีรอยขีดข่วนและรอย
ประสานพลาสตกิของชิ้นงานหรอืไม่  
        ขัน้ตอนที ่2 เป็นการตรวจสอบส่วนของ Zone B ด้านหน้า พนักงาน
ปฏิบัติงานจะตรวจสอบหาความผิดปกติ โดยชิ้นงานนัน้ต้องไม่มีรอยขีด
ข่วน และไม่มีพลาสติกเกินตามขอบของชิ้นงาน หากพบต้องท าเรื่องแจ้ง
ฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อรบีท าการแก้ไขใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดคุณภาพ  
        ขัน้ตอนที ่3 เป็นการตรวจสอบส่วนของ Zone B ตรวจสอบรูทัง้สาม
รู ว่าจะต้องไม่มพีลาสตกิเกนิในขอบ หากพบต้องท าการตดัส่วนทีเ่กนิออก 
        ขัน้ตอนที่ 4 เป็นการหมุนเพื่อตรวจสอบขอบของชิ้นงาน ว่าจะต้อง
ไม่มีรอยขีดข่วน และไม่มีพลาสติกเกินขอบชิ้นงาน ไม่มีรอยประสาน
พลาสติก หากพนักงานปฏิบตัิงาน ตรวจพบความผิดปกติจะต้องท าเรื่อง
แจง้ทุกส่วนที่เกี่ยวขอ้งและด าเนินการแก้ไข ทัง้นี้ในส่วนของการแก้ไข บาง
ชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ จะต้องน าไปเข้ากระบวนการหลอมใหม่ เพราะไม่
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สามารถแก้ไขได้จากกระบวนการอื่น และส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิต
ชิ้นงานสูงขึน้  
       หลงัจากออกแบบเกี่ยวกบัขัน้ตอนการตรวจสอบชิ้นงาน ถือเป็นการ
ปรบัปรุงตามการวิเคราะห์ 4M Analysis ในประเด็นของวธิีการ (Method) 
ต่อไปจะด าเนินการปรบัปรุงในส่วนของบุคลากร (Man) ซึ่งเป็นพนักงาน
ปฏบิตังิานดา้นการควบคุมคุณภาพ (QC) ดงันี้  
       จดัท าระบบการตรวจสอบการปฏบิตังิานตามมาตรฐานประจ าวนัและ
ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้
ประเมนิทกัษะของพนักงาน ประกอบดว้ย 1) ควบคุมคุณภาพกระบวนการ
ผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน 2) มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบมาตรฐาน  GMP/HACCP,HALAL,ISO 3) จัดท าเอกสาร  แก้ไข
ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ  4) ควบคุมดูแลอุปกรณ์ 
ตรวจสอบ ดูแลทรพัย์สนิเครื่องมอืและพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบใหอ้ยู่ใน
สภาพทีด่แีละพรอ้มใชง้านอย่างสมบูรณ์ 100% 5) สมบูรณ์สะอาดเรยีบรอ้ย
ตลอดเวลา 6) รายงานผลการปฏบิตังิานและปัญหาต่างๆ ใหผู้้บงัคบับญัชา
ทราบทนัททีีเ่สรจ็สิน้ภารกิจนัน้ๆ และ 7) ปฏบิตังิานในหน้าทีแ่ละงานอื่นๆ 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชาอย่างเตม็ประสิทธภิาพและเป็นไป
ตามวธิกีารปฏบิตังิานทีก่ าหนดดว้ยความปลอดภยั โดยการประเมนิผลการ
ปฏิบตัิงานจากการสงัเกต สมัภาษณ์ และทดลองปฏบิตัิงานพร้อมคะแนน 
แลว้ท าการหาค่าเฉลีย่และค่ารอ้ยละ ไดผ้ลดงันี้  

รูปที ่VI. Skill Matrix ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

        ก่อนการท าการปรบัปรุงทักษะการปฏิบตัิงาน ของพนักงานมีเพียง 
50% ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการท างาน ท าการพัฒนาทักษะตาม
ขอ้ก าหนดและทดสอบผลทกัษะอยู่ในระดบั 100% สามารถเรียนรู ้ท างาน
และมคีวามสามารถในการถ่ายทอดงานต่อได้ ซึ่งประเมนิผลไดว้่าจดัอยู่ใน
เกณฑ์ทีม่ปีระสทิธภิาพทีจ่ะสามารถป้องกนัของเสยีหลุดถงึลูกคา้ได้และลด
ต้นทุนความสูญเสียภายนอก ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าเคลมสินค้ากลับได้
ดว้ย   

IV.II ผลการปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน
เมื่อด าเนินการออกแบบล าดับการตรวจสอบและรายละเอียด

ข้อก าหนดของกระบวนการ (Method) ส าหรบัการตรวจสอบชิ้นงาน และ
จดัท าหลกัเกณฑ์ของทกัษะพนักงานทีเ่หมาะสมในการปฏบิตังิานส่วนการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้ ท าให้การแก้ไขประเด็น
ปัญหาส่วนของวิธีการและบุคลากรตามทีว่ิเคราะห์สภาพปัญหาไว้ตอนต้น
ไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา เพื่อเป้าหมายในการลดของเสยีของชิ้นงานที่
จะหลุดไปถึงลูกค้า ส่งผลกระทบไปถึงต้นทุนคุณภาพ ด้านต้นทุนความ
สูญเสียภายนอกที่ควบคุมต้นทุนได้ยาก และส่งผลต่อต้นทุ นการผลิต
ชิ้นงานโดยรวมสูงขึน้โดยไม่มคีวามจ าเป็น และค่าเคลมสินค้าที่เกดิขึ้นอีก
ด้วย อีกทัง้ยังสามารถยกระดับความสามารถของทักษะการท างานของ

พนักงานปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่ งด้วย โดยสามารถสแดงผลการ
เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรุงได ้ดงันี้  
      จากรูป VII. เป็นการประเมินผลจากการปฏิบตัิงานและทดสอบทกัษะ
ของพนักงานปฏิบตัิงานควบคุมคุณภาพ ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบชิ้นงานใน
พืน้ทีก่ารวจิยัครัง้นี้ พบว่า ก่อนการปรบัปรุงประสทิธภิาพและทกัษะในการ
ตรวจสอบชิ้นงานของพนักงานเฉลี่ยเท่ากบั 50% ซึ่งส่งผลใหก้ารตดัสนิใจ
ว่าชิ้นงานดีหรือเสียมีความผิดพลาด มีขัน้ตอนการตรวจสอบตามความ
ถนัด ไม่มีมาตรฐานหรือข้อก าหนดที่เป็นขัน้ตอนชดัเจน หลงัการปรบัปรุง
เพิม่ขึน้ 25% อยู่ทีเ่ท่ากบั 75% ซึ่งถอืว่าไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด  

รูปที ่VII. รอ้ยละประสทิธภิาพของพนักงานก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

   จากรูปที่ VIII. แสดงผลการประเมินเกี่ยวกบัรอ้ยละของของเสียหลุดถึง
ลูกค้าเชิงเปรียบเทียบ พบว่าก่อนการปรบัปรุงและด าเนินการต่างๆ มีค่า
ร้อยละของเสียที่หลุดกระบวนการตรวจสอบและถึงมือของลูกค้า เท่ากับ 
75% ซึ่งถอืว่าสูงมากและกระทบกบัต้นทุนการผลติ ต้นทุนคุณภาพโดยตรง
โดยเฉพาะต้นทุนความสูญเสียภายนอก (External Failure) หลังจาก
ด าเนินการปรบักระบวนการและออกแบบใหม่ ส่งผลให้ลดลงเหลือ 60% 
โดยลดลงจากเดมิ 15%  

รูปที ่VIII. รอ้ยละของของเสยีหลุดถงึลูกคา้เชงิเปรยีบเทยีบ 

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

62

BA-06



V. สรุปผล
V.I บทสรุปการวจิยั

ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 4M Analysis ร่วมกับ Why-Why
Analysis น ามาสู่การสรุปประเด็นการแก้ไขสองประเด็นคือ บุคลากรและ
วิธีการ ซึ่งได้ด าเนินการออกแบบข้อก าหนดและมาตรฐานการตรวจสอบ
ชิ้ น งานแบ่ งเป็ น สอง Zone หลักคือ  Zone A และ  Zone B เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้และเห็นภาพของกระบวนการท างานได้ชัดเจนและ
รวดเร็ว ด าเนินการประเมินเพื่อการปรบัปรุงทกัษะการตรวจสอบชิ้นงาน
ของพนักงานทีเ่กี่ยวข้องและจดัท าขอ้ก าหนดที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกบัด้าน
บุคลากร (Man) ทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบในลกัษณะเช่นเดยีวกนั โดย
มีการประเมินผลประจ าเดือน ซึ่งหวัหน้าหรือผู้รบัผิดชอบในการประเมิน
ด าเนินการ เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว 
รวมถึงการออกแบบล าดับขัน้ตอนการตรวจสอบงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทัง้กระบวนการ และมีการออกแบบเอกสารที่ใช้ส าหรบัพื้นที่การ
ปฏิบัติการในรูปแบบของบทเรียนเฉพาะจุด หรือ One Point Lesson ดัง
ตวัอย่างรูปที ่IX.  

รูปที ่IX. One Point Lesson การตรวจสอบชิ้นงาน 

V.II อภปิรายผลการวจิยั
ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยได้น าหลักการจัดการคุณภาพ และต้นทุน

คุณภาพมาใชใ้นการด าเนินงานและวเิคราะห์ดว้ยเครื่องมอืต่างๆ ดงัทีก่ล่าว
ขา้งต้น ซึ่งส่งผลใหเ้กิดประสทิธิภาพในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานเพิ่ม
มากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของกรณีศึกษา สามารถวดัผลส าเร็จของ
งานหลงัการปรบัปรุงได้ชัดเจนว่าส่งผลให้ ร้อยละของของเสียหลุดไปถึง
ลูกค้านัน้ลดลงได้ และสร้างความพึงพอใจ ความมัน่ใจต่อกระบวนการ
ท างานขององค์กรมากขึ้น ซึ่งได้ผลดีทัง้มุมมองของต้นทุนในการผลิตที่

ลดลง เนื่องจากของเสียในกระบวนการลดลง และต้นทุนคุณภาพ ในส่วน
ของต้นทุนความสูญเสยีภายนอกลดลง เนื่องจากอตัราการเคลมสนิคา้ไม่ได้
ตามคุณภาพลดลงไปด้วย ดงันัน้จึงส่งผลโดยรวมต่อกระบวนการควบคุม
คุณภาพ ต้นทุนคุณภาพของกระบวนการและความน่าเชื่อถอืของระบบงาน
องค์กร เชื่ อมโยงกับ Operations Performance ในด้านของคุณภาพ 
(Quality) ด้านความน่าเชื่อถือ (Dependability) และต้นทุน (Cost) ทีไ่ดร้บั
การปรบัปรุงและพฒันาใหด้ขีึน้ 
       ผลลพัธ์การวจิยันี้สามารถใชเ้ป็นอีกหนึ่งวธิกีารแก้ไขปัญหาทีเ่กี่ยวกบั
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ขัน้สุดทา้ย (Final Inspection) ที่
มีความสัมพันธ์กับพนักงานปฏิบัติการ (Man) ในกระบวนการท างาน 
เนื่องจากวิธีการแก้ไขนัน้เน้นที่การปรบัปรุงวิธีการ (Method) และทักษะ
ของบุคลากร (Skills) เป็นส าคัญ โดยน าเสนอวิธีการพัฒนาทักษะที่ลด
ต้นทุนด าเนินการและใช้งานได้ผลเป็นอย่างดี เช่น One Point Lesson 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดเส้นโค้งการเรียนรู้ได้เร็ว ดูดซับความรู้และสร้าง
ทกัษะเชิงปฏิบตัิการได้พร้อมกบัการปรบัปรุงวิธีการตรวจสอบคุณภาพที่
เป็นการไหลของขัน้ตอนตรวจสอบทีเ่ขา้ใจและเรียนรูไ้ดง่้ายขึน้เช่นกนั  
       แต่อย่างไรกต็ามงานวจิยันี้ยงัสามารถพฒันาหรอืต่อยอดขอบเขตการ
วจิยัได ้เช่น 1) ควรศกึษาปัจจยัที่เป็นตวัชี้วดัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในบริษทัเพื่อใช้ประเมนิผลและเป็นข้อมูลในการพฒันาทกัษะ
ของผู้ปฏิบัติงานขององค์กร 2) ควรศึกษาความต้องการในการพัฒนา
ทกัษะของบุคลากรในองค์กรเพื่อวางแนวทาง Training Roadmap ไดอ้ย่าง
เหมาะสมและส่งผลต่อเส้นโค้งการเรียนรู้ (Learning Curve) ด้วย และ 3) 
การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต้นทุนคุณภาพ (Cost of 
Quality) ของกระบวนการโดยรวมที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ Yield 
Management  
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บทคดัย่อ  — วิจยักรณีศึกษาธุรกิจรบัออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ประเภทพลาสติกและกระดาษลูกฟูก มีสดัส่วนกระดาษลูกฟูกคิดเป็นร้อย
ละ 90 ของการผลิตทัง้หมด สภาพปัจจุบนัมีอตัราของเสียของวตัถดิุบหลกั
กระดาษลูกฟูกเสียหายปริมาณสูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวตัถดิุบทางตรง 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุและศึกษาเทคนิคท่ีลดปริมาณของเสีย
ในกระบวนการผลิตดงักล่าว ทัง้น้ีปริมาณของเสีย ร้อนละ 95 เกิดในส่วน
ต้นน ้าของกระบวนการ ซึ่งเป็นการข้ึนรูปบรรจุภณัฑ์โดยเป็นงานระหว่าง
กระบวนการ พบสาเหตุหลกั 4 ประเด็นคือ 1) ของเสียท่ีขัน้ตอนการปัม๊ 2) 
ของเสียท่ีขัน้ตอนการพิมพ์ 3) ของเสียจากการขนย้าย และ 4) ของเสียจาก
วตัถดิุบ จึงวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุรากเหง้าและวางแนวทางและมาตรการท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะอาการผิดปกติ อาทิ มาตรการส าหรบัพิมพ์สีไม่เต็ม
บรรจุภณัฑ์ เกิดจุดสีบนบรรจุภณัฑ์ โดยจดัท าแนวทางส าหรบัลดปริมาณ
ของเสียจากสาเหตุหลกั และจดัท ามาตรฐานการควบคุมวตัถดิุบทางตรงใน
สภาพการณ์ท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมและลดต้นทุนจาก
ความสูญเสียในกระบวนการได้ ร้อยละ 5 ของต้นทุนการผลิตทัง้หมด 

ค ำส ำคญั — กระดำษลูกฟูก, ต้นทุนกำรผลิต, วตัถดิุบทำงตรง, ของ
เสีย, บรรจุภณัฑ์ 

ABSTRACT — Research studies, packaging companies producing 
and designing plastic and corrugated paper. 90% of the total product is 
corrugated paper. The problem is producing large quantities of waste 
and affect the cost of direct materials. The purpose of this research is 
to find out the causes of waste and techniques for reducing waste.  
95% of the waste is generated in the upstream part of the process. In 
the process of forming packaging (WIP), 4 main causes were found: 1) 
waste from die cut process, 2) waste from the printing process, 3) 
waste from shipment and 4) Waste from raw materials. Therefore, 
establishing guidelines for reducing the amount of waste from the 
main cause and establish standards for control in conditions suitable 

for the production process. The goal is to reduce costs from process 
losses by 5% of the total production cost. 

Keywords — Corrugated Paper, Production Cost, Direct Material, 
Waste, Packaging 

I. บทน า
I.I ทีม่าและความส าคญัของปัญหา

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ถือเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปหนึ่งชนิด ทัง้การท าหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อห่อหุ้ม
ผลิตภณัฑ์ หรือเพื่อความสวยงามของผลิตภณัฑ์ หรือเพื่อการขนส่ง เป็น
ต้น โดยมลีกัษณะของบรรจุภณัฑ์หลากหลายประเภทส าหรบัอุตสาหกรรม
ส าหรบัการวิจยัในครัง้นี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง
กระดาษลูกฟูก โดยหน้าที่ส าคญัของบรรจุภณัฑ์นี้จะเป็นตวัช่วยป้องกัน
ผลิตภณัฑ์ภายในนัน้ไม่ให้ได้รบัความเสียหาย แตกหกัหรือบุบสลาย และ
ยงัสามารถท าหน้าทีช่่วยดงึดูดความน่าสนใจในตวัผลติภณัฑ์ในมุมมองของ
ผูบ้รโิภคไดด้้วย ดงันัน้สิ่งที่ผูผ้ลติบรรจุภณัฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก
ต้องด าเนินการควบคุมอย่างเขม้ข้นคือ กระบวนการผลติ และคุณภาพของ
บรรจุภณัฑ์ เพื่อใหบ้รรจุภณัฑ์นัน้ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพและช่วย
เพิม่มูลค่าใหก้บัผลติภณัฑ์ภายในไดอ้ย่างสมบูรณ์

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ได้ลงพื้นที่ในส่วนของธุรกิจรับออกแบบผลิต
บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นกรณีศึกษาของวิจัย โดย
ภาพรวมของอุตสาหกรรมด าเนินการรบัผลติและออกแบบบรรจุภณัฑ์ชนิด
ต่างๆ ประกอบดว้ย 5 แผนกในกระบวนการผลิต โดยผลิตภณัฑ์หลกัเป็น
กล่องบรรจุภณัฑ์ประเภทกระดาษลูกฟูก คิดเป็นสดัส่วนของการผลิต รอ้ย
ละ 90 และเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกอีกร้อยละ 10 สภาพ
ปัจจุบนั (Current situation) ของกรณีศึกษา พบว่า ส่วนของกระบวนการ
ผลิตนัน้พบอตัราการเกิดของเสียปริมาณมากผิดปกติ โดยเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัแผนกต้นน ้า (Up-steam process) ซึ่งถือว่าเป็นขัน้ตอนผลิต
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งาน ระห ว่ า งก ร ะบ วน การ  (Work-in-process: WIP) โดยป ระ เมิ น
สถานการณ์เบื้องต้นไดว้่ามสีาเหตุหลกั 4 ประเดน็คือ ประเดน็ที ่1 ของเสีย
ทีเ่กดิขึ้นจากขัน้ตอนการปัม๊งาน ประเด็นที ่2 ของเสยีทีเ่กดิขึ้นจากขัน้ตอน
การพิมพ์ลาย ประเด็นที่ 3 ของเสียที่เกิดขึ้นจากข้นตอนการขนย้ายงาน 
และประเด็นที่ 4 ของเสียที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบ (Raw Materials) ซึ่งเป็น
กระดาษลูกฟูกเป็นหลัก โดยมีลักษณะอาการผิดปกติ (Abnormal) ของ
วัตถุดิบหลักคือ พิมพ์สีไม่เต็มบรรจุภัณฑ์ และเกิดจุดสีบนบรรจุภัณฑ์ 
ส่งผลต่อต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนการผลติแต่ละกระบวนการ เนื่องจากต้อง
ท าการผลิตบรรจุภณัฑ์ใหม่เพื่อทดแทนจ านวนชิ้นงานที่ผิดปกต ิผู้วจิยัจึง
ได้น าเสนอแนวคิดเพื่อจดัท าแนวทางลดปริมาณของเสียจากสาเหตุหลกัที่
เกิดในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะงานระหว่างกระบวนการ (WIP) และ
จดัท ามาตรฐานการควบคุมวตัถุดิบทางตรง ในสภาพการณ์ทีเ่หมาะสมต่อ
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อควบคุม
ไม่ให้เกิดปัญหาซ ้า และให้ส่งผลต่อการลดต้นทุนจากความสูญเสียใน
กระบวนการอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของต้นทุนการผลติทัง้หมด 

I.II ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ต้นทุนการผลติ (Manufacturing Costs) ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง

(Direct Material; DM) แรงงานทางตรง (Direct Labor; DL) และค่าใชจ่้าย
อื่นในการผลิต (Manufacturing Overhead: MO) [1] โดยมีเทคนิคการลด
ต้นทุนการผลิต (Cost Manufacturing techniques) ในทางอุตสาหกรรม
และวศิวกรรมมเีทคนิคการลดต้นทุนในการผลติดงันี้

1) เทคนิควศิวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เป็นการน าหลกัการ
ทางวิศวกรรมเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการท างานเพื่อลดต้นทุน
การผลิต [3], [4] เช่น การลดเวลากระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
ประเภทไดคทัขนาดใหญ่ โดยท าการออกแบบทางวศิวกรรมในการจดัสรา้ง
เครื่องปะกาวขึ้นมาใช้แทนอุปกรณ์เดิม ส่งผลให้ เวลามาตรฐานรวมของ
กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกประเภทไดคทัขนาดใหญ่ ลดลงจาก
เดมิ 53.09 วนิาทตี่อกล่อง เหลอื 26.24 วนิาทตี่อกล่อง [5]

2) เทคนิคการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือกิจกรรมที่ท าให้
ผูผ้ลิต ผลติสินคา้ออกมาไดอ้ย่างมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา เช่น เทคนิค
ลดของเสียประเภทจุดด าที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tool) ใช ้Check Sheet เกบ็รวบรวมขอ้มูล
เพื่อแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) วิเคราะห์
ปัญหาดว้ยแผนภูมิก้างปลา เพื่อก าหนดมาตรการปรบัปรุงโดยสามารถลด
การเกดิของเสยีประเภทจุดด า ลดลงจากเดมิ 69.56 % [6] 

3) เทคนิคการวางแผนควบคุมการผลิต (Production Planning and
Control) เป็นการวางแผนในการจัดการปัจจยัในการผลิต คือ คน (Man) 
เครื่องจกัร (Machine) วตัถุดบิ (Material) วิธีการ (Method) หรือ 4M เช่น 
การลดของเสียจากปัญหาสล๊อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ใช้
เทคนิค FMEA วิเคราะห์จุดบกพร่องเพื่อหาผลกระทบ และใช้เทคนิค PM 
Analysis ท าให้ทราบว่าปัญหานัน้เกิดจากชุดป้อนกระดาษมีสภาวะการ
ท างานไม่เหมาะสม จึงปรบัปรุงและจดัท าวิธีการควบคุมการท างานของ
เครื่องจักรให้แก่พนักงาน [7] หรือการใช้ Q-Point ควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเพื่อลดของเสียหลุดไปถึงลูกค้า ใช้ในการตรวจสอบด้วย
สายตาและการตรวจสอบ 100% เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผูบ้รหิารและ

ลูกคา้ และลดค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้จากการส่งพนักงานไปคดัแยกสนิคา้ [8] 
4) เทคนิคการบริหารวสัดุคงคลงั (Inventory Management) เป็นการ

บริหารปริมาณสินค้าในคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยท าให้ต้นทุน
โดยรวมต ่าทีสุ่ด  

5) เทคนิคการบริหารงานบ ารุงรักษา (Maintenance Management)
ในการท างานของเครื่องจกัร อาจเกิดเหตุการณ์ที่เครื่องจกัรหรืออุปกรณ์
ช ารุดเสียหาย โดยลดความสูญเสีย ลดการเสียเวลา ลดความขดัข้องของ
เครื่องจักร ลดอุบัติเหตุ ผ่านการปรับปรุงระบบคนและเครื่องจักร  เช่น 
เทคนิคการใช ้Why-Why Analysis ร่วมกบั TPM เพื่อคน้หาสาเหตุที่ท าให้
เครื่องจักรหยุดเนื่ องจากเกิดการขัดข้อง ประเมินประสิทธิภาพการ
ประยุกต์ใชแ้ผนการบ ารุงรกัษาดว้ยการวเิคราะห์ค่าความพรอ้มใช้งานของ
เครื่องจักรผลิตกระดาษคราฟท์ ส่งผลให้ค่าความพร้อม  (% Machine 
Availability) ใชง้านเพิม่ขึน้จาก 93.5% เป็น 99.5% [9] 

6) ลดความสูญเสยี 7 ประการ (7 Wastes) สิง่ที่ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์
ส่งผลต่อต้นทุนของบริษทั ขจดัความสูญเสยีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
ดงันี้ 1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป คือ การผลิตสินค้าที่
มากเกินความจ าเป็น 2. ความสูญเสียเนื่องจากเก็บวสัดุคงคลงั คือ การที่
ท าการจดัซื้อวสัดุหรือวตัถุดิบครัง้ละมาก ๆ เพื่อเป็นตวัรบัประกนัว่าจะมี
วสัดุส าหรบัผลติ  3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง คือ การขนส่งทีม่าก
เกดิความจ าเป็น ระยะทางไกล ซ ้าซ้อน วนไปมา 4. ความสูญเสยีเนื่องจาก
การเคลื่อนไหว คือ เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมการท างาน พื้นที่การท างาน รวมไปถึงวิธีการท างาน 5. 
ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลติ คือ เกิดจากการที่กระบวนการใน
การผลิตซ ้ากันในหลายขัน้ตอน ซึ่งบางครัง้อาจไม่มีความจ าเป็น  ไม่เกิด
มูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ 6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย คือ เกิด
จากที่เครื่องจกัรหรอืพนักงานเพราะต้องรอปัจจยับางอย่าง เช่น เครื่องจกัร
ขดัขอ้ง รอคอยวตัถุดิบ เป็นต้น 7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย 
คือเกิดจากการที่ผลิตของเสียออกมา ในการที่จะท าการแก้ไขก็เป็นไปได้
ยาก จนต้องท าการทิ้งของเสยีนัน้ ๆ ไป [2] 

II. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั
      ส าหรับการวิจัยนี้ ได้ตั ้งวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย เพื่ อ ศึกษา
กระบวนการผลติในส่วนต้นน ้าของกระบวนการ เพื่อท าการลดปรมิาณการ
เกดิของเสยีในกระบวนการผลิต และเพื่อก าหนดเป็นมาตรการที่เหมาะสม
ส าหรับลดต้นทุนทางตรงในกระบวนการผลิต  (Direct Materials; DM) 
ส าหรบักระบวนการผลติบรรจุภณัฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก  

III. วธิกีารด าเนินการวจิยั
      ในการวิจยัครัง้นี้ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัดงัตารางที่ I. โดย
เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลของเสยีในกระบวนการผลิต 
(Check Sheet) ทีอ่อกแบบใหเ้หมาะสมกบับรบิทของกระบวนการท างาน  
      ท าการศกึษาภาพรวมของกระบวนการและขัน้ตอนผลติปัจจุบนั ดงัรูป
ที ่II. เพื่อเก็บข้อมูลและด าเนินการวเิคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุทีแ่ท้จริงของ
การเกิดของเสีย ประกอบด้วย ขัน้ตอนการผ่า ขัน้ตอนการพิมพ์ ขัน้ตอน
การประกบกาว ขัน้ตอนการปัม๊ ขัน้ตอนการขึน้รูป ขัน้ตอนการแกะ รวมไป
ถงึขัน้ตอนการเคลื่อนยา้ยระหว่างกระบวนการผลติและวตัถุดบิ 
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ตารางที ่I. กรอบแนวคดิการวจิยั 
INPUT PROCESS OUTPUT 

1) ของเสยีใน
กระบวนการ
2) เครื่องมอื อุปกรณ์
และเครื่องจกัรใน
กระบวนการผลติกล่อง
กระดาษลูกฟูก
3) ขอ้มูลกระบวนการ
ลกัษณะของวตัถุดบิ
และจ านวนพนักงาน

เกบ็รวบรวมขอ้มูลของ
เสยีในกระบวนการโดย
ใช ้Check Sheet ล าดบั
ความถี่และความส าคญั
ดว้ย Pareto วเิคราะห์
ความเชื่อมโยงดว้ย Fact 
Findings และ Why-
Why Analysis และ
ประเมนิแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสม 

ผลลพัธ์จากการด าเนิน
งานวจิยั ดงันี้  
1) มาตรฐานการท างาน
ของกระบวนการผลติ
2) ของเสยีและต้นทุน
วตัถุดบิทางตรงลดลง
ตามเป้าหมาย

      ระยะเวลาในศึกษากระบวนการ ค้นหาอุปสรรค วิเคราะห์หาสาเหตุ 
และแนวทางการแก้ไข ตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน 2563 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
2564 ท าการเก็บข้อมูลจาก 1) ข้อมูลของเสียในกระบวนผลิต 2) วิธีการ
ด าเนินงานในปัจจุบันของกระบวนการ 3) เครื่องมือ อุปกรณ์ และ 
เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 4) พนักงานในกระบวนการผลิต 5)
สภาพแวดล้อมปัจจุบันของกระบวนการผลิต และ 7) ข้อมูลลักษณะ
คุณสมบัติของวัตถุดิบ ในการเก็บข้อมูลของเสียจะท าการรเก็บโดยใช้ 
Check Sheet และจดัล าดบัความส าคัญชองปัญหาที่ต้องเร่งท าการแก้ไข
เป็นอนัดบัแรกด้วย Pareto Chart วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จรงิของปัญหา 
(Fact Finding) ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis พร้อมท าการศึกษาหา
แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อท าการเก็บ
ข้อมูลวิเคราะห์และท าการหาแนวทางในการแก้ไขแล้วจะส่งผลให้มี
ข้อก าหนดมาตรฐานในการท างานที่ เป็นระบบมากขึ้น  ของเสียใน
กระบวนการผลิตลดน้อยลงหรือโอกาสเกดิขึ้นเป็นศูนย์ และส่งผลต่อต้นทุน
ทางตรงการผลติลดลงไดต้ามเป้าหมาย ทีร่อ้ยละ 5 ของต้นทุนผลติ 

รูปที ่I. ตวัอย่างแบบบนัทกึรายงานของเสียประจ าวนั 

รูปที ่II. แผนผงัการไหลของกระบวนการแปรรูป 

รูปที ่III. กราฟขอ้มูลของเสยีในกระบวนการผลติรายขัน้ตอน 

IV. ผลการวจิยั
IV.I ผลการศกึษาสภาพปัจจุบนัและวเิคราะห์กระบวนการ

ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์หลักเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ
ลูกฟูก สามารถแบ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ 3 ประเภท 1) ผลิตภณัฑ์
ประเภทประกบกาว (Laminate) มีลกัษณะเป็นการน ากระดาษลูกฟูกและ
กระดาษปริ้นลายน ้า (Water Base) ประกบเข้าด้วยกนัโดยใช้กาวก่อนท า
การปัม๊ตามรูปแบบที่ต้องการ 2) ผลิตภัณฑ์ประเภทพิมพ์ (Printing) มี
ลกัษณะเป็นการน ากระดาษลูกฟูกท าการพิมพส์ีพืน้ หรอืลวดลาย ก่อนท า
การปัม๊ตามรูปแบบที่ต้องการ 3) ผลิตภณัฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก 
(Box Brown) มลีกัษณะเป็นการน ากระดาษลูกฟูกท าการปัม๊ตามรูปแบบที่
ต้องการ 
     จากการศึกษาและการเก็บข้อมูล พบว่าของเสียในขัน้ตอนการผลิตมี
จ านวนทัง้หมด 4,577 ชิ้น ซึ่ งเกิดจากขัน้ตอนการปั ๊ม 1,613 ชิ้น จาก
ขัน้ตอนพิมพ์ 1,146 จากวตัถุดิบ 708 ชิ้น จากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง 
331 ชิ้น จากขัน้ตอน 319 ชิ้น จากขัน้ตอนประกอบหรือขึ้นรูป 223 ชิ้น 
จากขัน้ตอนการประบกาว 192 ชิ้น และขัน้ตอนการแกะ 147 ชิ้น 
     ขัน้ตอนการพมิพ ์ประกอบดว้ยเครื่องจกัร 1 เครื่อง ผู้ปฏิบตัิงาน 3 คน 
การไหลของกระบวนการดงัรูปที ่IV. 

รูปที ่IV. ขัน้ตอนการพมิพแ์ละปัญหาทีพ่บ 

ขัน้ตอนการปัม๊ประกอบดว้ยเครื่องจกัร 1 เครื่อง ผู้ปฏิบตังิาน 2 
คน การไหลของกระบวนการดงัรูปที ่V.

ผูต้รวจสอบ ผูต้รวจสอบ

วนัที่

เป้ือน ยบั แตก เจาะ ขาด หกั ขึน้ร่อง สไีมเ่ตม็ จุดขดีสี ขดีข่วน ลอ่น
ปัม๊

ไมต่ม็
ปัม๊กลบั

ดา้น

ส ำหรบั..................................................................................
รำยงำนของเสียประจ ำวนั แผนก.................

อาการ (จานวนชิน้)
รวม

ชือ่ชิน้งาน
จานวนที่

ตอ้งการ

จานวน

ทีผ่ลติ

Finish Good

Raw Material

  (   ) ปัญหาท่ีพบ (NG)
เกดิจากข ัน้ตอนการพมิพ์ 
  สีพมิพ์ไม่เตม็ 
  สีพมิพ์บาง
  มขีดีจุดสีอื่นบนชิ้นงาน
  สีพมิพ์เป้ือนหลงัช ิน้งาน
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รูปที ่V. ขัน้ตอนการผ่าและปัญหาทีพ่บ 

      ขัน้ตอนการประกบกาวประกอบดว้ยเครื่องจกัร 1 เครื่อง ผูป้ฏบิตังิาน 
4 คน การไหลของกระบวนการดงัรูปที ่VI. 

รูปที ่VI. ขัน้ตอนประกบกาวและปัญหาวตัถุดบิ 

ขัน้ตอนการปัม๊ประกอบดว้ยเครื่องจกัร 3 เครื่อง ผูป้ฏบิตังิาน 3 
คน การไหลของกระบวนการดงัรูปที ่VII. 

รูปที ่VII. ขัน้ตอนการปัม๊และปัญหาทีพ่บ 

ขัน้ตอนการแกะ โดยแกะส่วนที่ไม่ตอ้งการออกหลงัจากปัม๊เสรจ็
สิน้ ผูป้ฏบิตังิาน 1 คน การไหลของกระบวนการดงัรูปที ่VIII. 

รูปที ่VIII. ขัน้ตอนการแกะและปัญหาทีพ่บ 

      ขัน้ตอนการประกอบและขึ้นรูป เป็นการน าชิ้นงานส่วนต่างๆ ประกอบ
กัน ให้ เป็นผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูป  ผู้ปฏิบัติงาน 11 คน  การไหลของ
กระบวนการดงัรูปที ่IX. 

รูปที ่IX. ขัน้ตอนการประกอบขึน้รูปและปัญหาทีพ่บ 

     หลังจากศึกษากระบวนการโดยละเอียด ด าเนินการจดัล าดับความถี่
ของปัญหาย่อยในแต่ละขัน้ตอนการผลิต และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาที่เกิดในแต่ละขัน้ตอน ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาย่อยของ
กระบวนการปัม๊ ดงันี้  

รูปที ่X. จดัล าดบัปัญหาของเสยีจากกระบวนการปัม๊ 

      โดยน าผลการจดัล าดบัปัญหาของเสียวิเคราะห์หาสาเหตุต้นตอของ
ปัญหา (Root cause) ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ Why-Why Analysis พรอ้ม
ทัง้ก าหนดแนวทางแก้ไข หรอืขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อการป้องกนัปัญหา 

Raw Material

         (            )

   

   

Finish Good

ปัญหาที่พบ (NG)
เกิดจากวตัถุดิบ 
  กระดาษล่อน
  กระดาษหกั ยบั เป็นร่อง
  กระดาษเป้ือนสี
  กระดาษโค้งงอ

ปัญหาที่พบ (NG)
เกิดจากข ัน้ตอนการผ่า 
  ผ่าผิดลอน
  รอยตดัไม่สวย
  กระดาษหกั

Finish Good

Raw Material

  (   )

ปัญหาท่ีพบ (NG)
เกดิจากข ัน้ตอนการประกบกาว 
  รอยขดีข่วน
- กระดาษหกั
  กระดาษแตก
  กระดาษล่อน

Raw Material

( 

   )

ปัญหาท่ีพบ (NG)
เกดิจากข ัน้ตอนวตัถุดบิ
  ลายน้าบาง
  กระดาษหกั ยบั
  กระดาษมรีอยขดีข่วน

Raw Material

  (   )

Finish Good

ปัญหาที่พบ (NG)
เกิดจากวตัถุดิบ 
  กระดาษล่อน
  กระดาษหกั ยบั เป็นร่อง
  กระดาษเป้ือนสี
  กระดาษโค้งงอ

ปัญหาที่พบ (NG)
เกิดจากข ัน้ตอนการปัม๊
  ปัม๊ผิดลอน (ผิดสเปค)
- ปัม๊กลบัด้าน
ปัม๊ไม่เต็ม
ปัม๊แตก

ปัญหาท่ีพบ  NG)
เกดิจากข ัน้ตอนการปัม๊
  ปัม๊ผดิลอน (ผดิสเปค) 
  ปัม๊กลบัด้าน
  ปัม๊ไม่เตม็
  ปัม๊แตก

Raw Material

  (   )

Finish Good

ปัญหาท่ีพบ (NG)
เกดิจากข ัน้ตอนการแกะ
  ขาด เจาะ 
  เป้ือน
  ยบั หกั

Raw Material

  (    )

Finish Good

ปัญหาท่ีพบ (NG)
เกดิจากข ัน้ตอนการข ึ้นรูป
  เจาะ ขาด
  เป้ือน
  ยบั หกั
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สรา้งมาตรฐานใหเ้หมาะสม ดงัตวัอย่างการวเิคราะห์ปัญหาปัญหาปัม๊มาร์ค
ตดิโฟมทะลุ ตารางที ่II.  

ตารางที ่II. ตวัอย่างวเิคราะห์ปัญหาปัม๊มาร์คตดิโฟมทะลุ 
Why 1 Why 2 Why 3 Countermeasure 
พนักงาน
ปฏบิตังิาน Set 
Up เครื่องจกัร
ใหช้ิ้นงานทะลุ 

บลอ็ค Die Cut 
ระบุงานว่า Set 
Up ใหช้ิ้นงาน
ทะลุ 

บลอ็ค Die Cut 
Common กบั 
Model อกีรุ่น 

ท าการแยกบลอ็ก 
Die Cut ที ่
Common กนั
ออกเป็นบลอ็ค Die 
Cut เฉพาะรุ่น 

     เมื่ อด าเนินการวิเคราะห์ทั ้งหมดแล้ว น ามาสู่ การจัดท าตาราง
ความสมัพนัธ์ของปัญหา สาเหตุทีแ่ทจ้รงิและแนวทางแก้ไขทีส่อดคลอ้งกบั
แต่ละกระบวนการผลติ ดงันี้ 

ตารางที ่III. ความสมัพนัธ์และแนวทางแก้ไขส าหรบัขัน้ตอนการปัม๊ 

ตารางที ่IV. ความสมัพนัธ์และแนวทางแก้ไขส าหรบัขัน้ตอนการพมิพ ์

ตารางที ่V. ความสมัพนัธ์และแนวทางแก้ไขส าหรบัของเสียดา้นวตัถุดบิ 

ตารางที ่VI. ความสมัพนัธ์และแนวทางแก้ไขส าหรบัขัน้ตอนการผ่า 

ตารางที ่VII. ความสมัพนัธ์และแนวทางแก้ไขส าหรบัขัน้ตอนการขนส่ง 

ตารางที ่VIII. ความสมัพนัธ์และแนวทางแก้ไขส าหรบัขัน้ตอนการประกอบ 

ตารางที ่IX. ความสมัพนัธ์และแนวทางแก้ไขส าหรบัขัน้ตอนประกบกาว 
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ตารางที ่X. ความสมัพนัธ์และแนวทางแก้ไขส าหรบัขัน้ตอนการแกะ 

V. สรุปผลการวจิยั
V.I สรุปผลการศกึษา 

ผลการศกึษาพบว่า ขัน้ตอนทีม่กีารผลติของเสยีเป็นอนัดบัหนึ่งคอื การ
ปัม๊ คิดเป็นร้อยละ 34 ของปรมิาณของเสียทัง้หมด การพิมพ ์คิดเป็น ร้อย
ละ 25 ของเสียที่เกดิจากวตัถุดิบ คดิเป็น รอ้ยละ 15 การขนส่ง และการผ่า 
คดิเป็นรอ้ยละ 7 เป็นต้น ผลการวเิคราะห์อาการปัญหามกีารเกิดของเสยีใน
ลั ก ษ ณ ที่ ต่ า ง กั น อ อ ก ไป  แ ต่ ส า เห ตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง นั ้ น เกิ ด จ า ก 
1) พนักงานปฏิบตังิานขาดทกัษะความเขา้ใจในวิธกีารปฏิบตัิงานทีถู่กต้อง
2) อุปกรณ์ในการขัน้ตอนการท างานเกิดความช ารุดเสียหาย ขาดการ
บ ารุงรกัษา และหมดอายุการใช้งาน 3) สภาพแวดล้อมการปฏิบตัิงานไม่
เหมาะสม คือ ไม่มีการจดัสดัส่วนของพื้นที่การวางชิ้นงาน และ พื้นที่ของ
การขนยา้ย 4) ขาดการตดิต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
 แนวทางแก้ไขสาเหตุจากพนักงานคือการชี้แจงอบรมให้เข้าใจถึง
วธิีการที่ถูกต้อง พรอ้มทัง้ก าหนดเป็นมาตรฐานและรูปแบบการท างานลง
ในขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เช่น ในการขึ้นรูปสินค้า
จ าเป็นจะต้องใส่ถุงมือทุกครัง้เพื่อลดการเกิดของเสียคือรอยเป้ือน ในการ
เคลื่อนย้ายชิ้นงานจะต้องเรียงชิ้นงานให้มีความสูงที่เหมาะสม  เพื่อลด
โอกาสการโค่นลม้จนชิ้นงานเกิดอาการยบั หกั เป็นต้น รวมไปถึงป้ายบ่งชี้
ที่จะช่วยให้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้ 
เช่นเดยีวกนักบัสาเหตุจากสภาพแวดล้อมการท างานทีไ่ม่เหมาะสม การใช้
ป้ายบ่งชี้จะสามารถช่วยจดัระเบียบชิ้นงานให้ถูกต าแหน่งและสถานะ ช่วย
ในการเคลื่อนย้ายและขนส่ง แนวทางการแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่เกดิจาก
การขาดการติดต่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอก การประชุมติดตามงาน
ประจ าสปัดาห์ หรือประจ าวนั จะช่วยให้มีการสื่อสารภายในที่ดีขึ้น โดย
เชื่อมโยงข้อมูลไปทีแผนกวางแผนการผลิต (Production Planning) เพื่อ
ให้บริการจดัการทรพัยากรการผลิตและต้นทุนให้เหมาะสม และการจดัท า 
Standard Manual เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบชิ้นงานกเ็ป็นอีกหนึ่งแนวทาง
ในการลดของเสียที่เกิดจาก Supplier และสุดท้ายสาเหตุจากอุปกรณ์ใน
ขัน้ตอนการผลิตช ารุดเสียหายจ าเป็นจะต้องมีแผนส าหรบัการบ ารุงรกัษา 
และตรวจสภาพอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้การสุ่มตรวจระหว่างการผลติก็
สามารถช่วยลดการเกดิของเสียได้ เนื่องจากเมื่อเราพบ จะต้องท าการหยุด
เพื่อท าการแก้ทนัท ีเป็นต้น 

V.II อภปิรายผล และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงาน
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินการคอื สามารถลดโอกาสการเกดิของ

เสยีในกระบวนการผลติ พรอ้มทัง้เป็นการก าหนดมาตรฐานการท างานให้มี
ระบบยิ่งขึ้นทัง้ในส่วนของการผลิตและในส่วนของการด าเนินการด้าน

เอกสาร เมื่อลดของเสยีในกระบวนการผลติทีส่่งผลต่อต้นทุนทางตรงในการ
ผลติเป็นอย่างมากและตามเป้าหมายทีก่ าหนด  

V.III ขอ้เสนอแนะ
จากการท าการศึกษาข้นตอนการผลิตทั ้งหมดภายในโรงงาน

กรณีศกึษาพบว่า การสอบกลบัข้อมูล เป็นไปไดย้าก เนื่องจากลกัษณะการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแผ่นเอกสาร (Paper) เป็นหลกั ซึ่งพื้นที่ในการ
จดัเก็บมากและไม่เป็นสดัส่วน ท าใหย้ากต่อการสืบคน้ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
ดบิไม่ไดม้ีการวเิคราะห์ประกอบ ขอ้เสนอแนะคือ ใหท้ าการปรบัเปลีย่นการ
เก็บข้อมู ลจากรูปแบบแผ่ น เอกสาร  (Paper) ให้ เป็น รูปแบบไฟ ล์
อเิล็กทรอนิกส์แทน จะสามารถช่วยลดพื้นที่การจดัเก็บ ช่วยลดระยะเวลา
ในการสบืคน้ และยงัช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดง่้ายขึน้อกีดว้ย 
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บทคัดย่อ—การกระจายสินค้าประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่งมอบสินค้าให้ไปถึงผู้บริโภคขัน้สุดท้าย โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบัของผู้บริโภคขัน้
สุดท้ายอย่างสูงสุด ความส าเรจ็ของการกระจายสินค้าสามารถวดัได้จาก
ประสิทธิภาพในการเคล่ือนย้ายสินค้าของผู้ผลิตท่ีสอดคล้องกบัการบริหาร
จดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงเก่ียวข้องกับรูปแบบการขนส่ง 
ปริมาณสินค้าท่ีลูกค้าสัง่ซ้ือ และระยะเวลาในการจดัส่งสินค้า อนัจะน าไปสู่
ต้นทุนด้านการขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลงัท่ีเกิดขึ้นในการบริหารจดัการ
คลงัสินค้า เร่ิมตัง้แต่การจดัการผลิตภณัฑจ์ากแหล่งผลิตไปจนกระทัง่การ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าหรือจนถึงผู้บริโภคขัน้สุดท้าย ดังนั้นการ
กระจายสินค้าจึงถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีมีความส าคญัในการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคขัน้สุดท้าย สถานท่ีตัง้คลงัสินค้าถือเป็นหวัใจส าคญั
ของการกระจายสินค้าเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการโลจิสติกส์ และการ
ลดต้นทุนการขนส่ง การเลือกพ้ืนท่ีศนูยก์ระจายสินค้า มีปัจจยัหลายปัจจยั
ท่ีควรน ามาพิจารณา งานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาการเลือกศูนย์กระจาย
สินค้า โดยวิธีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(MCDM) ด้วยวิธี TOPSIS 
ท่ีพิจารณาใช้ปัจจยั ค่าท่ีดิน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งและกระจายสินค้า ความสะดวกในการจดัหาแรงงาน ระดบัทกัษะ
ความสามารถของแรงงาน โลจิสติกสข์าเข้า (Inbound Logistics) โลจิสติกส์
ขาออก (Outbound Logistics) จ านวนเส้นทางหลกัท่ีตดัผ่าน และการลด
กา๊ซเรือนกระจก 

ค ำส ำคญั—ศนูยก์ระจายสินค้า, การเลือกท าเลท่ีตัง้ ,TOPSIS, MCDM 

Abstract—Product distribution consists of various processes 
connected with the delivery of goods to the consumer. It aims to meet 
consumer needs and satisfaction. Distribution success can be 
measured by how well manufacturers move their products in line with 
their logistics and supply chain management which is related to the 
mode of transport, the number of goods ordered by the customer, and 
delivery time. This will lead to transportation costs and inventory costs 

incurred in the warehouse management. It starts from handling the 
product from the manufacturing site to the delivery of the product to the 
store or the consumer. Therefore, product distribution is one of the most 
important activities in the satisfaction of the final consumers. 
Warehouse location is at the heart of product distribution, increasing 
the efficiency of logistics management and reduction of transportation 
costs. The distribution center location selection has a various number 
of factors that should be taken into account. This research is to study 
the selection of distribution centers using multi-criteria decision making 
(MCDM) with TOPSIS method that considers land cost factors, operating 
expenses, transportation and distribution costs, Ease of labor supply, 
Skill level of labor, Inbound logistics, Outbound logistics, the number of 
main routes that pass through, and greenhouse gas reduction 

Keywords— Distribution Center, Locations Selection, TOPSIS, 
MCDM 

I. บทน ำ
ปัจจุบันกำรจัดกำรต้นทุนด้ำนกำรขนส่งเป็นเป้ำหมำยส ำคัญที่

ผูป้ระกอบกำรสำมำรถใชเ้ป็นแหล่งทีม่ำของควำมไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนั 
ทัง้ในระดบัธุรกจิและระดบัประเทศ ภำคธุรกจิจงึตอ้งยกระดบัควำมสำมำรถ
ในกำรด ำเนินธุรกจิในทุกวถิทีำงทีเ่ป็นไปไดท้ัง้กำรลดตน้ทุนธุรกจิและสรำ้ง
มลูค่ำเพิม่ใหม่ๆเสนอลกูคำ้ กำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรน ำส่งสนิคำ้จำก
ผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทำน ซึ่งในกำรประกอบธุรกิจทัว่ไป
ผูป้ระกอบกำรจะค ำนึงถงึตน้ทุนขนส่งเป็นหลกัและพยำยำมหำวธิลีดตน้ทุน
ใหต้ ่ำลงเพือ่ต่อสูก้บัคู่แขง่รำยอื่นๆ ทีอ่ยู่ในตลำด ต้นทุนขนส่งถือไดว้่ำเป็น
ส่วนของตน้ทุนทีม่คีวำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก และเพือ่ใหล้กูคำ้เกดิควำมพงึ
พอใจทัง้ตวัผลติภณัฑ์ รำคำ และเวลำในกำรส่งมอบทีร่วดเรว็ ซึ่งประโยชน์
เหล่ำนี้จะช่วยสรำ้งภำพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัท ำใหล้กูคำ้เกดิควำมเชือ่ม ัน่ใน
ตัวผลิตภณัฑ์และเป็นจุดที่ท ำให้รำยได้และยอดขำยเพิ่มขึ้น ดงันัน้กำร
จดักำรต้นทุนขนส่งถือได้วำเป็นเครื่องมอืที่ส ำคญัในกำรแข่งขนัธุรกจิใน

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

70

BA-08



ปัจจุบนัจำกกำรศกึษำพบว่ำตน้ทุนรวมโลจสิตกิส์ของอุตสำหกรรมต่ำงๆจะ
ประกอบไปดว้ยตน้ทุนค่ำขนส่ง (Transportation Cost) ตน้ทุนในกำรจดัเกบ็
สนิค้ำคงคลงั (Inventory Carrying Cost)และต้นทุนกำรบรหิำรจดักำรโลจิ
สตกิส์ (Management Cost) ปัจจุบนักำรขนส่งมคีวำมส ำคญัต่อธุรกจิเกอืบ
ทุกประเภททัง้ในส่วนกำรจดัหำ วตัถุดิบ กำรผลิตกำรขำย และกำรจดั
จ ำหน่ำย ในหลำยๆธุรกิจ ต้นทุนกำรขนส่งนับเป็นต้นทุนที่ส ำคญั และ
กระทบต่อต้นทุนรวมของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร ดงันัน้กำรกระจำยสนิคำ้จงึ
ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มคีวำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้บริโภคขัน้สุดท้ำย สถำนที่ตัง้คลังสินค้ำถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำร
กระจำยสนิคำ้เพิม่ประสทิธภิำพของกำรจดักำรโลจสิตกิส ์และกำรลดตน้ทนุ
กำรขนส่ง กำรเลอืกพืน้ทีศ่นูยก์ระจำยสนิคำ้ 

ในกำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ศูนย์กระจำยสนิคำ้ ปัจจยัหลกัในกำรเลอืกท ำเล
ทีต่ ัง้คอื ต้นทุน แต่ในกำรพจิำรณำกำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้จ ำเป็นตอ้งมปัีจจยัที่
หลำกหลำยในกำรเลือกท ำเลที่ตัง้ ผู้ว ิจยัจึงได้ท ำกำรศกึษำและคดัเลือก
ปัจจยัต่ำงๆ ดงันี้  ค่ำที่ดิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขนส่งและกระจำยสินค้ำ ควำมสะดวกในกำรจดัหำแรงงำน ระดบัทกัษะ
ควำมสำมำรถของแรงงำน โลจสิตกิสข์ำเขำ้ (Inbound Logistics) โลจสิตกิส์
ขำออก (Outbound Logistics) จ ำนวนเส้นทำงหลกัที่ตดัผ่ำน และกำรลด
ก๊ำซเรอืนกระจก มำใชใ้นกำรตดัสนิใจคดัเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้
แทนทีจ่ะใชเ้พยีงแค่ตน้ทุนเพยีงปัจจยัเดยีว 

งำนวจิยันี้ไดป้ระยุกต์ใชห้ลกักำรทำงกำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณมำชว่ยใน
กำรคดัเลอืกท ำเลที่ตัง้ให้เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลและเป็นระบบ จึงน ำ
หลักกำรตัดสินใจแบบหลำยหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision 
Making, MCDM) มำใช้ในกำรแกปั้ญหำกำรคดัเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ทีเ่หมำะสม 
มโีครงสรำ้งดงันี้ กำรทบทวนวรรณกรรมจะอยู่ในตอนที ่ 2 ถดัมำจะเป็นวธิี
วิธีกำร TOPSIS และตอนที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำน และตอนสุดท้ำยของ
บทควำม คอืบทสรุปบทควำม 

II. ทบทวนวรรณกรรม
งำนวจิยัหลำยชิ้นที่เป็นกำรตดัสนิใจในโครงกำรระดบัใหญ่จะมกีำรใช้

เทคนิควธิกีำรช่วยตดัสนิใจหลำยๆ วธิกีำรมำวเิครำะหป์ระเมนิ เช่น Ozcan 
T, et al. [1] ไดท้ ำกำรศกึษำกำรคดัเลอืกพื้นทีใ่นกำรตัง้คลงัสนิคำ้โดยกำร
เปรยีบเทยีบวธิกีำรต่ำงๆ ในหลกักำรตดัสนิใจแบบหลำยหลกัเกณฑ ์วธิกีำร
ทีใ่ชใ้นกำรศกึษำไดแ้ก่ AHP, TOPSIS, ELECTRE และ Grey งำนวจิยัของ 
Milan and Aura [2] ทีไ่ดป้ระยุกต์ใชว้ธิกีำรตดัสนิใจแบบหลำยหลกัเกณฑ์ 
3 วิธีกำรส ำหรบัแก้ปัญหำเกี่ยวกบักำรเลือกศูนย์กลำงกำรบินแห่งใหม่
ส ำหรบัสนำมบนิสหภำพยุโรปซึ่งได้รบัมอบหมำยให้ด ำเนินงำนเกี่ยวกบั
ธุรกจิกำรขนส่งทำงอำกำศ โดยวธิกีำรวเิครำะห์เพื่อกำรตดัสนิใจทัง้ 3 วธิี
ดงักล่ำวประกอบดว้ย SAW (Simple Additive Weighting Method) วธิกีำร 
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
) และ AHP (Analytic Hierarchy Process) หรอื Chen T. C. [3] น ำหลกักำร 
Fuzzy มำประยุกต์ใชใ้นกำรคดัเลอืกท ำเลของศูนย์กลำงกำรกระจำยสนิค้ำ 
Chou Y. S., et al. [4] ได้ท ำกำรศึกษำกำรน ำหลัก Fuzzy เพื่อก ำหนด
น ้ำหนักของกำรตดัสนิใจในกำรคดัเลอืกท ำเลทีต่ ัง้หรอืในดำ้นกำรพจิำรณำ
ในกำรเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมเช่นกนั ดงัเหน็ไดจ้ำกงำนวจิยัหลำยๆชิ้นทีใ่ช้
เทคนิควิธีกำรที่ช่วยสนับสนุนในกำรตัดสินใจ Multi Criteria Decision 
Making แบบต่ำงๆ มำท ำกำรวิเครำะห์ เช่นงำนของ นันทกำนต์ ก้อน

ทองค ำ [5] ที่ใช้เทคนิควิธีกำรวเิครำะห์เชงิล ำดบัข ัน้ในกำรคดัเลอืกผู้ให้
บรกิำรโลจสิตกิสล์ ำดบัที ่3 หรอืในงำนของ ภชัร ีนิ่มศรกีุล [6] ทีไ่ดก้ล่ำวถงึ
ในส่วนของกำรทบทวนวรรณกรรมด้ำนกำรประเมนิสมรรถนะและกำร
พฒันำดชันีชีว้ดัสมรรถนะเชงิโลจสิตกิส ์กไ็ดใ้ชเ้ทคนิควธิกีำรช่วยสนบัสนุน
กำรตดัสนิใจ 4 แบบ ได้แก่ วธิกีำร TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE 
และวิธีกำร AHP ในกำรพิจำรณำเลือกจังหวัดที่เหมำะสมในกำรเป็น
ศูนย์กลำงโลจสิติกส์ด้ำนกำรขนส่งสนิค้ำตำมแนวระเบยีงพื้นที่เศรษฐกจิ
เหนือ-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก ตำมแนวทำงของธนำคำรเพื่อพฒันำ
เอเชยี (Asian Development Bank; ADB) 

กำรตดัสนิใจแบบหลำยหลกัเกณฑม์กีำรประยุกต์ใชใ้นหลำกหลำยดำ้น
ตัวอย่ำงเช่น อภิรดี สรวิสูตร [7] ศึกษำกำรตัดสินใจส่งผู้ป่วยฉุกเฉินสู่
โรงพยำบำล (Emergency Patient Assignment) เพือ่ท ำกำรรกัษำ ในทนีี้จะ
กล่ำวถงึหลกักำรตดัสนิใจแบบหลำยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัสรรผูป่้วยฉุกเฉนิ
สู่โรงพยำบำล ซึ่งเครือ่งมอืทีน่ิยมน ำมำใชใ้นกำรวเิครำะห์กำรตดัสนิใจแบบ
หลำยหลกัเกณฑ์คือตัวแบบกำรตัดสินใจแบบหลำยหลกัเกณฑ์ (Multi-
Criteria Decision Making: MCDM) วิธีกำร MCDM เป็นที่นิยมอย่ำงมำก
ในช่วงไมก่ีปี่ทีผ่่ำนมำและมกัจะถูกน ำไปใชใ้นหลำย ๆ ดำ้นโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งที่ไม่ใช่ด้ำนเทคนิค และ Mohamed Hanine และคณะ [8] ได้ใช้ AHP 
วเิครำะห์โครงสรำ้งของปัญหำกำรเลอืกซอฟต์แวร์ ETL และน ้ำหนักตำม
เกณฑ์ที่เลือก จำกนั ้นจึงใช้เทคนิค TOPSIS ในกำรค ำนวณคะแนน
ทำงเลอืก อกีทัง้ยงักล่ำวว่ำวธิเีหล่ำนี้ยงัสำมำรถประยุกต์ใชไ้ดห้ลำกหลำย
กำรทบทวนบทควำมก่อนหน้ำนี้แสดงใหเ้หน็ว่ำแมว้่ำมวีธิกีำรประเมนิทีม่ ี
ประสทิธภิำพมำกมำยเพือ่จดักำรกบักำรตดัสนิใจส ำหรบัสถำนกำรณ์ที่ 

Singh [9] ไดท้ ำกำรศกึษำกำรเลอืกท ำท ำเลทีต่ ัง้คลงัสนิคำ้ส ำหรบัห่วง
โซ่อุปทำนโลกกรณีศกึษำประเทศอนัเดยี โดยองค์กรผลติชิ้นส่วนรถยนต์
ก ำลงัวำงแผนทีจ่ะขยำยธุรกจิในอหิร่ำนเนื่องจำกรฐับำลอหิร่ำนไดป้ระกำศ
มำตรกำรจูงใจส ำหรบักจิกรรมอุตสำหกรรมในเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) 
และเขตกำรค้ำเสร ี(FTZs) วตัถุประสงค์งำนวจิยัคอืกำรเลอืกสถำนทีต่ ัง้ที่
เหมำะสมที่สุดส ำหรบัคลงัสนิค้ำในเขตเศรษฐกจิพเิศษและเขตเศรษฐกจิ
พเิศษต่ำงๆ ในอหิร่ำนบนพื้นฐำนของเกณฑ์ทีแ่ตกต่ำงกนัส ำหรบักำรเลอืก
ที่ตัง้คลังสินค้ำ วิธีกำรของ Fuzzy AHP โดยมีปัจจัยหลักสำมด้ำนคือ 
โครงสรำ้งพืน้ฐำน มปัีจจยัย่อยในส่วนโครงสรำ้งพืน้ฐำนคอื ระบบขนส่งและ
กำรเชื่อมโยง ไฟฟ้ำและน ำประกำ และกำรตัง้ค่ำกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
ปัจจยัทีส่องคอืรฐับำล มปัีจจยัย่อยคอื ตน้ทุนทีด่นิ นโยบำยกำรจดัเกบ็ภำษ ี
และ สิ่งจูงใจ สุดท้ำยปัจจยัที่ 3 เป็นเรื่องของกำรตลำด มปัีจจยัย่อยคอื 
ขนำดตลำด ใกลต้ลำดหลกั และขอบเขตกำรเตบิโตของตลำด Anderluh et 
al. [10] ไดท้ ำกำรศกึษำกำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ hub ในประเทศเวยีดนำม โดย
ใช ้AHP โดยกำรเกีย่วขอ้งกบักลุม่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่เทศบำล 
บรษิทัโลจสิตกิสแ์ละประชำชน  โดยใชปั้จจยั9 ปัจจยัคอื ต้นทุนกำรลงทุน, 
ต้นทุนกำรด ำเนินกำร, ต้นทุนค่ำขนส่งและกระจำยสนิคำ้, กำรลดก๊ำซเรอืน
กระจก, กำรลดกำรปล่อยมลพษิที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภำพ (เรื่องฝุ่ นละออง, 
NOx)และเสยีง, ควำมปลอดภยั, กำรขนส่งขำเขำ้สู่ hub, โลจสิตกิส์ขำออก
จำก hub, และโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีม่อียู่ 

III. TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL

SOLUTION (TOPSIS) 
วิธีกำร TOPSIS เป็นที่รู้จกักนัในนำมของวธิีกำรที่มคีวำมน่ำเชื่อถือ

วธิกีำรหนึ่ง โดยวธิกีำรนี้มหีลกักำรคอื จะท ำกำรสมมตวิ่ำแต่ละหลกัเกณฑ์
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ทีเ่ป็นไดท้ัง้ลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้และลดลง กล่ำวคอื ผลลพัธ์ทีม่ลีกัษณะทีม่คี่ำ
เพิ่มขึ้นเพื่อส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกผลลัพธ์ เช่น หลักเกณฑ์ด้ำน
ผลตอบแทน และผลลพัธท์ีไ่ดต้อ้งกำรใหม้ลีกัษณะทีม่คี่ำลดลง เพือ่ส่งผลต่อ
กำรตดัสนิใจเลอืกผลลพัธ ์เช่น หลกัเกณฑด์ำ้นตน้ทุน เป็นตน้ และส ำ หรบั
หลกัเกณฑ์ทีม่คีวำมคลุมเครอืในกำรใหข้อ้มลู หรอื หลกัเกณฑท์ีเ่ป็นขอ้มลู
เชงิควำมรูส้กึนัน้ จะสำมำรถน ำไปขอ้มลูวเิครำะหไ์ด ้โดยท ำกำรแปลงขอ้มลู
ใหเ้ป็นขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขก่อน ดว้ยหลกักำรฟัซซีเ่ซต (Fuzzy Set Theory) 

TOPSIS เป็นทฤษฏกีำรตดัสนิใจโดยเรยีงล ำดบัควำมส ำคญัจำกกลำย
ปัจจยั เป็นวธิทีี่อำศยัเกณฑ์หลำยๆ เกณฑ์เพื่อหำทำงเลอืก โดยถือหลกั
เลือกทำงเลือกจำกระยะใกล้สุดของแนวคิดในทำงเลือกเชิงบวก และ
ระยะใกลสุ้ดของแนวคดิในเชงิทำงลบ [11] โดยมวีธิกีำรต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 กำรปรับข้อมูลให้เป็นมำตรฐำน โดยกำรค ำนวณหำ 
Normalized Decision matrix โดยค่ำ Normalized Rij ค ำนวณไดจ้ำกสมกำร 
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เมือ่ Rij คอื ค่ำทีพ่จิำรณำในแต่ละเกณฑ ์j 
ขัน้ตอนที่  2 ค ำนวณค่ำน ้ ำหนัก Normalized Decision matrix ค่ำ

น ้ำหนกั Normalized vij ค ำนวณไดจ้ำก       

ji,,* = ijiij rwVV  (2) 

โดยที ่ Wj คอืล ำดบัหรอืค่ำน ้ำหนกัทีค่ ำนวณไดข้องตวัเลอืก และ 
n

j

jW

หำค่ำเชงิอุดมคตใินเชงิบวก (Positive Ideal) และลบ (Negative Ideal) 
  ( ) ( ) IivIivvvV ijijn == +++ |min,|max,.....,1  (3) 

    ( ) ( ) IivIivvvV ijijn == −−− |min,|max,.....,1
 (4) 

โดยที ่i ประกอบไปดว้ยตวัเลอืกทีเ่ป็นประโยชน์ และ j ประกอบ
ไปดว้ยตวัเลอืกทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ 

ขัน้ตอนที ่3 ค ำนวณค่ำระยะห่ำงจำกค่ำอุดมคตเิชงิแยกแยะโดยใชก้ำร
แยกแยะแบบระยะขจดัแนวคดิ วธิแีกไ้ขจำก 

แนวคดิเชงิบวก 
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และเช่นเดีย่วกบัแนวคดิเชงิลบ 

( ) jivvS
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j
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−=  −−   (6) 

ขัน้ตอนที่ 4 ค ำนวณควำมสมัพนัธ์ในเชงิเขำ้ใกลแ้นวคดิวธิแีก้ปัญหำ 
โดยควำมสมัพนัธเ์ชงิเขำ้ใกลจ้ำกตวัเลอืก Vi เพือ่ใหไ้ด ้ +V  

( )
ji

SS

S
C

ii

i
i ,

*


+
=

−

−

  (7) 

โดย *C มีค่ำเท่ำกับ 10 *  iC  โดยที่ 0* =iC เมื่อ −=VVi
 

และ 1* =iC  เมือ่ *VVi =  
ขัน้ตอนที ่5 ท ำกำรจดัอนัดบัจำกค่ำค ำนวณไดเ้พือ่หำทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุ

ต่อไป โดยจะต้องเลอืกระยะที่ใกล้ที่สุดของทำงเลอืกในแนวคดิที่เป็นเชงิ
บวก และเลอืกระยะทีใ่กลท้ีสุ่ดของทำงเลอืกทีเ่ป็นแนวคดิเชงิลบ หรอืเลอืก
ค่ำ Ci ทีม่ำกทีสุ่ดนัน่เอง [12] 

หลักกำรตัดสินใจแบบหลำยหลักเกณฑ์มักใช้ในกำรประเมินและ 
คดัเลอืกทำงเลอืกต่ำงๆที่มคีวำมแต่งต่ำงกนัด้วยขอ้มูล เหตุผลที่มคีวำม
หลำกหลำยคุมเครอื ซึ่งกำรศกึษำ กำรคดัเลอืกต้องมกีำรพจิำรณำอย่ำง
รอบคอบในกำรน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่ำพอใจ ไม่ก่อให้เกิดปัญหำตำมมำ
ภำยหลงั เป็นกำรตดัสนิใจอย่ำงมคีุณภำพ 

IV. ผลกำรด ำเนินงำน
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมท ำใหไ้ดปั้จจยัทีใ่ชใ้นกำรท ำกำรตดัสนิใจใน

กำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้โดยมปัีจจยัดงันี้ 
• ค่ำทีด่นิ (X1)
• ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำน (X2)
• ค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งและกระจำยสนิคำ้ (X3)
• ควำมสะดวกในกำรจดัหำแรงงำน (X4)
• ระดบัทกัษะควำมสำมำรถของแรงงำน (X5)
• โลจสิตกิสข์ำเขำ้ (Inbound Logistics) (X6)
• โลจสิตกิสข์ำออก (Outbound Logistics) (X7)
• จ ำนวนเสน้ทำงหลกัทีต่ดัผ่ำน (X8)
• กำรลดก๊ำซเรอืนกระจก (X9)
เมือ่ไดท้ ำกำรเลอืกปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรตดัสนิใจเสรจ็แลว้ไดม้กีำรประเมนิ

ทำงเลอืกไดด้งันี้ 
• บำงพล ี(A1)
• วงัน้อย (A2)
• แหลมฉบงั (A3)
• ลำดกระบงั (A4)
• มหำชยั (A5)
หลงัจำกทีม่กีำรคดัเลอืกทำงเลอืกแลว้ใหผู้เ้ชีย่วชำญประเมนิน ้ำหนกั

ปัจจยัแต่ละปัจจยัเพือ่ท ำกำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ไดม้ำดงัตำรำงที ่I. 

ตำรำงที ่I.  ค่ำน ้ำหนกัแต่ละปัจจยั 
ปัจจยั ค่าน ้าหนัก 

X1 0.2635 
X2 0.1551 
X3 0.1007 
X4 0.0981 
X5 0.2368 
X6 0.0408 
X7 0.0561 
X8 0.0245 
X9 0.0245 

หลงัจำกไดปั้จจยัแต่ละปัจจยัแลว้เริม่ท ำกำรตดัสนิใจดว้ยวธิกีำร TOPSIS 
ขัน้ตอนที ่1 กำรปรบัขอ้มลูใหเ้ป็นมำตรฐำน 

ในขัน้ตอนที่ 1 เป็นกำรน ำข้อมูลดิบมำท ำกำรปรับให้เป็น
มำตรฐำนโดยใช ้Vector Normalization ตำมสตูรที ่1 ไดค้่ำดงัตำรำงที ่II  

ขัน้ตอนที ่2 ค ำนวณค่ำน ้ำหนกั Normalized Decision Matrix  
ขัน้ตอนนี้จะท ำกำรน ำค่ำจำกตำรำงที ่I และ II มำคณูกนัไดต้ำรำงที ่III 
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ตำรำงที ่II.   คะแนนของขอ้มลูทีป่รบัใหเ้ป็นมำตรฐำน 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

A1 0.1900 0.1222 0.5697 0.0759 0.1411 0.1488 0.2522 0.5303 0.0728 
A2 0.5540 0.3665 0.6510 0.0336 0.0403 0.0782 0.0854 0.5303 0.2301 
A3 0.7387 0.4887 0.2441 0.2059 0.0821 0.4395 0.0497 0.5303 0.1339 
A4 0.2015 0.6108 0.4069 0.2132 0.4939 0.2832 0.4802 0.3536 0.5269 
A5 0.2659 0.4887 0.1628 0.4715 0.2426 0.0504 0.1325 0.1768 0.0364 

ตำรำงที ่III.  Normalized Decision matrix 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

A1 0.0501 0.0189 0.0574 0.0074 0.0334 0.0061 0.0142 0.0130 0.0018 
A2 0.1460 0.0568 0.0656 0.0033 0.0095 0.0032 0.0048 0.0130 0.0056 
A3 0.1946 0.0758 0.0246 0.0202 0.0194 0.0179 0.0028 0.0130 0.0033 
A4 0.0531 0.0947 0.0410 0.0209 0.1170 0.0116 0.0269 0.0087 0.0129 
A5 0.0701 0.0758 0.0164 0.0462 0.0574 0.0021 0.0074 0.0043 0.0009 

ขัน้ตอนที ่3 ค ำนวณค่ำระยะห่ำงจำกค่ำอุดมคตเิชงิแยกแยะ 
ท ำกำรค ำนวณค่ำระยะห่ำงจำกค่ำอุดมคตเิชงิแยกแยะจำกสตูรที ่5 และ 

6 ไดค้่ำดงันี้ 
Sa* = (0.1888, 0.1340, 0.1136, 0.1461, 0.1506) 
Sa

- = (0.0499, 0.1147, 0.1579, 0.1380, 0.0883) 

ขัน้ตอนที ่4 ค ำนวณควำมสมัพนัธใ์นเชงิเขำ้ใกลแ้นวคดิวธิแีกปั้ญหำ 
จำกนัน้ท ำกำรควำมสมัพนัธเ์ชงิเขำ้ใกลไ้ดต้ำมสมกำรที ่7 ไดค้่ำดงันี้ 
Ca* = (0.2090, 0.4613, 0.5816, 0.4857, 0.3695) 

ขัน้ตอนที ่5 ท ำกำรจดัอนัดบั 
 จำกขัน้ตอนที ่3  และ 4 ท ำกำรสรุปค่ำไดด้งัตำรำงที ่IV 

ตำรำงที ่IV. อนัดบัคะแนนทำงเลอืกดว้ยวธิ ีTOPSIS 

ทางเลือก 
Sa* Sa

- Ca* 
Value Rank Value Rank Value Rank 

A1 0.1888 1 0.0499 5 0.2090 5 
A2 0.1340 4 0.1147 3 0.4613 3 
A3 0.1136 5 0.1579 1 0.5816 1 
A4 0.1461 3 0.1380 2 0.4857 2 
A5 0.1506 2 0.0883 4 0.3695 4 

จำกตำรำงที ่IV ท ำใหส้ำมำรถจดัล ำดบัไดด้งันี้ แหลมฉบงั (A3) ลำดกระบงั 
(A4) วงัน้อย (A2) มหำชยั (A5) และ บำงพล ี(A1) ตำมล ำดบั 

V. สรุปผล
กำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้กำรตัดสินใจแบบหลำยหลกัเกณฑ์ในกำร

เลอืกท ำเลทีต่ ัง้ศูนยก์ระจำยสนิคำ้ ใชว้ธิกีำรตดัสนิใจแบบหลำยหลกัเกณฑ์ 
(MCDM)  ด้วยวิธี TOPSIS ที่พิจำรณำโดยใช้ปัจจัยจำกกำรทบทวน
วรรณกรรม ทัง้หมด 9 ปัจจยั ได้แก่ ค่ำที่ดนิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งและกระจำยสนิคำ้ ควำมสะดวกในกำรจดัหำแรงงำน 

ระดับทักษะควำมสำมำรถของแรงงำน  โลจิสติกส์ขำเข้ำ  ( Inbound 
Logistics) โลจสิตกิส์ขำออก (Outbound Logistics) จ ำนวนเสน้ทำงหลกัที่
ตดัผ่ำน และกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก เพื่อใชใ้นกำรคดัเลอืกท ำเลทีต่ ัง้ศูนย์
กระจำยสนิคำ้จำกกำรคดักรองพืน้ทีโ่ดยผูเ้ชีย่วชำญ ท ำใหไ้ดพ้ืน้ทีท่ำงเลอืก
ทัง้หมด 5 แห่ง ไดแ้ก่ บำงพล ีวงัน้อย แหลมฉบงั ลำดกระบงั และมหำชยั 
จำกนัน้ท ำกำรประเมนิควำมเหมำะสมของหลกัเกณฑ์ในแต่ละหลกัเกณฑ์ 
และท ำกำรคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมทีจ่ะน ำมำใชเ้ป็นศนูยก์ระจำยสนิคำ้โดย
ใช้วิธี TOPSIS จะพบว่ำทำงเลือกที่ดีที่สุดคือ แหลมฉบงั  ทำงเลือกที่ดี
รองลงมำคอื ลำดกระบงั  วงัน้อย  มหำชยั  และ บำงพล ีตำมล ำดบั  

ขอ้จำกดำ้นเวลำในกำรศกึษำวจิยัในครัง้นี้ท ำใหส้มัภำษณ์ผูเ้ชีย่วชำญ
ไดเ้พยีงท่ำนทีส่ะดวกในกำรใหข้อ้มลู ท ำใหข้อ้มลูบำงส่วนไมเ่พยีงพอหำกมี
ผูเ้ชีย่วชำญมำกเพยีงพอกจ็ะท ำใหง้ำนวจิยัมคีวำมสมบูรณ์มำกขัน้ และใน
อนำคตจะมกีำรใชว้ธิอีื่นเช่น SAW AHP หรอื ELECTRE มำประยุกต์ใชใ้น
กำรศกึษำในภำยภำคหน้ำ 
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This article aims to denote and explain in details of the term 
“Degrowth”, how it has been introduced to the world in many 
aspects and as opposed to consumerism theory. With many 
contradictions presented on many research papers which came 
out during and post pandemic period of the Covid-19. 
Degrowth, in doubts, whether the concept itself, would still be 
appropriate to promote and stay in support of similar trends; to 
preserve and “pause” the growth for the better? The first part 
of this article will explore of broad history and the development 
of movements behind degrowth. Then, to bridge and present of 
the underlying power of degrowth using discourse analysis and 
assessment between degrowth and different movements 
currently projected to revive tourism business post Covid-19 
globally. The latter part will present of summary whether 
degrowth towards conceptualized discourse can be of an ideal 
development path to the world and the tourism business, post 
Covid-19 in particular. 

Keywords - Degrowth, Social movement, Michel Foucault, 
Discourse analysis,  Social development, Tourism business, 
Covid – 19 

Prelude -“Degrowth”, how it has been introduced to the 
world in many aspects and in different concepts as opposed 
to consumerism theory. Some scholars even defined 
degrowth as a shadow to its predecessor discourse, 
commonly known as, sustainability development. With many 
contradictions presented on many research papers which 
came out during and post epidemic period of the Covid-19. 
Degrowth, in doubts, whether the concept itself, would still 
be appropriate to promote and stay in support of similar 
trends; to preserve and “pause” the growth (in business) for 
the better? The world as it turns, at this point, especially in 
tourism business may need to rethink and re-evaluate the 
concept to revive. The first part of this article will explore of 
broad history and the development of movements behind 
degrowth. With confidence and trust by both ecological and 
social activism, degrowth under its main forefront discourse 
of sustainability may be what the world and its people need 
regardless of the crisis and situation. Then, to bridge and 
present of the underlying power of context presently use in 
different movements, by applying discourse analysis and 
assessment between the concept itself and different 
movements currently projected to revived tourism business 
post pandemic of Covid-19 globally. The latter part will 
present and discuss of summary whether degrowth towards 
conceptualized discourse can be of an ideal tourism business 
development path to the world, particularly post Covid-19? 
Added with an academic perspective, that is to inspired our 
young scholars to explore and best interpret type of 
movements, knowing ways to adapted and utilize as effective 
activism strategy in drafting practical business plans. 

I. DEGROWTH, SIMPLIFIED.

“Degrowth”, with its literal translation of ‘décroissance’, 
a French word meaning reduction [1]. Similarly in putting 
vibration heavily from the word and a meaning behind it as a 
negative growth or to stop in production and consumption as 
many have recorded and narrated. Interestingly for within a 
depth research of degrowth itself, especially focusing on 
discourse analysis, the meaning and underlying message of 
degrowth could portray and represent which can be 
interpreted and understood in many forms of standpoints.  

Inspired by the work of Michel Foucault (1926-1984), his 
discourse theory has been an important ground on which 
educational debates, policies, and scholarship have focused. 
Much of Foucault’s thinking drew on elements in French 
anthropological… [2]. The concept “discourse” is 
multidimensional, broadly perceived and has several 
definitions. discourse often refers to the speech patterns and 
usage of language, dialects, and acceptable statements within 
a community… For Foucault (1977), it is through discourse 
(through knowledge) that we are created; and that discourse 
joins power and knowledge, and its power follows from our 
casual acceptance of the “reality with which we are 
presented” [2]. 

Contradicting with its literal meaning as opposed to 
growth, the usage of context often implies to use and 
consume efficiently.  Some people refer to degrowth as an 
ideology, meaning a ‘system of ideas and values’. This 
position remains too simplistic, or at least premature, to 
explain its heterogeneity of sources and strategies. Degrowth 
is not just an economic concept [1]. As researcher has also 
found the word to be of an inspiration, critical ideas, even 
political action converge to support and when better enhanced 
can be of a good business knowledge to prepare beforehand 
of crises. 

In fear, degrowth also, stand for inequalities, biophysical 
arguments originate from ecological economics. Its economic 
critique in turn is grounded in questioning market-based 
approaches to human wellbeing and environmental 
protection, given that the ostensible benefits of an expanding 
economic sphere and technological progress are said to have 
failed to materialize [3]. Degrowth, to put it simply, is much 
discussed for that it has many actions, people may have 
known for its movement of … constitutional changes in 
Bolivia and Ecuador have enshrined rights of nature and the 
right to a good life, inspired by sumak kawsay/sumaq qamaña 
(Buen Vivir or Living Well).  These concepts reflect 
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Amazonian-Andean indigenous ways of knowing and being, 
which embed humans in a spiritual and material relationship 
with their surroundings [3] –  Buen Vivir movement emerged 
since the mid-2000s, an initiative for collection of voice over 
well-being (in many aspects), a collaborative consumption 
and the sharing economy. And in particular interest however, 
are the parallels between western degrowth discourse and 
indigenous perspectives [4]. 

“Degrowth… a call for a radical traditional growth-based 
models of society whether ‘left’ or ‘right’, to invent new ways 
of living together in a true democracy, respectful of the values 
of equality and freedom, based on sharing and cooperation 
and an economy that reduces the use of natural resources and 
energy.” — International Conference on Degrowth in the 
Americas, Montreal, May 2012 [4]. 

To date, a skeptical meaning and knowledge on whether 
degrowth and sustainability are of the same levels to be 
discussed with the paradigms of ecological based well-being 
and wealth towards de-consumerism (consumption of natural 
resources) remains unrevealing. But in brief summarized, 
degrowth is a shadow concept that’s doesn’t come up often at 
discussions taking place in the economic sphere. However, it 
still shows up in many discussions, especially those related to 
sustainable development. In fact, when it comes to ecology 
and sustainable development, the idea that the current 
economic model based on growth is the root of the 
environmental problems we are facing is becoming 
widespread [5]. 

While the concept, underlying message, and meaning of 
degrowth seem to be off a good start towards social 
development, presented well and within groups of discourse 
for equalities and considerations to consume for the better. 
The question this research seeks to find is whether 
contradiction between degrowth ideologies for the global 
citizens to better live, and in the crisis/situation, especially for 
one like a sudden occurrence of a pandemic. Would degrowth 
still, worth the study and moving on to developing the 
underlying concept of ideas – models to use, in paradigms of 
business and social development? 

Crisis of the Covid-19, the best scenario and sample for 
this research… said pandemic seems to illustrate an 
unforeseen economic shock appears to threaten the very 
foundations of social life and indeed the livelihoods of people 
across the globe. With social distancing and lock-down 
measures in place… economic activity has been slowed 
down… Challenging the hegemony and ingrained notions of 
growth needs to necessarily incorporate radical questions 
about organizations in relation to transforming 
socioeconomic systems [6]. …struggling to anticipate the 
impacts of Covid-19. Major financial markets are gyrating, 
and international supply chains are in turmoil, prompting 
managers to canvass about to find local sources of fabricated 
materials to maintain industrial production. Tourism is 
grinding to a halt as travelers cancel trips, airlines suspend 
flights, and hotels become increasingly vacant [7]. And so 
with majority of economics turned and in result to the tourism 
industry… Tourism, clearly, must not just come to terms with 
the fact that its exponential growth has to halt, but that it 
needs to radically ‘degrowth’ in line with broader, more 
sustainable patterns of consumption and production” [8]. 

Business and social development, under perspectives of 
degrowth, as many scholars are currently debating that is, if 

during the time of crisis, namely, Covid-19. The world, as it 
turns currently and surely has been on forced to stop with 
factual believe that this ‘forced stop’ would help in 
preventing and slowed down of a pandemic. Would it still be 
necessary for us all to promote and live under degrowth 
context? … for certain, degrowth, is not something to be 
ignored since it addresses the most pressing questions of the 
present “business as- usual” model. Yet its lack of practical 
feasibility hinders it progress as a valid alternative. Hence the 
challenging task ahead of the degrowth proponents is to 
develop a convincing and practically feasible path of 
directions rather than being bogged on the same spot 
criticizing the growth model [9]. 

II. DEGROWTH; TOWARDS GLOBAL DEVELOPMENT. 
A DISCOURSE ANALYSIS ON TOURISM BUSINESS CASE 

POST COVID-19. 

As the world turns… in terms of defining degrowth can 
be of an explicit, a never-ending research as the context itself 
can be interpret in several dimensions. With intention to fully 
explain in details of degrowth towards global development – 
using discourse analysis, unlike linguistic approaches that 
focus only on the rules of language use, discourse analysis 
emphasizes the contextual meaning of language… How 
values, beliefs and assumptions are communicated and how 
language use relates to its social, political and historical 
context [10]. 

 Researcher has chosen to explore contradicting 
knowledge upon degrowth conceptualized ideas in between 
economics (tourism business) and ecological perspectives, 
how both worlds, in defense of their own grounded stands 
underlying degrowth can be of beneficial or hinder global 
development especially when in post pandemic period of 
Covid-19. 

Businesses around the world have changed their 
production to ease massive global demand during the 
pandemic… Car manufacturers began producing face masks 
using the same materials as used in the automobile industry. 
Some businesses change their production for survival of their 
companies, while some businesses do this for their reputation 
and social responsibility [11]. 

Against all beliefs and a cycle of economics, measuring 
the wealth of nations… In the time of crisis, money does not 
always provide healthcare, sanitary products and food. 
Money is nothing if you cannot access these essentials. The 
pandemic generally, hits the poor harder only because they 
are vulnerable and deprived of resources… leading leaders 
of the world tend to shift their focus more on fair distribution 
and management of resources rather than traditional 
economic growth [11]. 

Tourism business, an industry affected heavily with the 
pandemic of Covid-19. Through discourse analysis, 
measuring well being and the movement itself for the people, 
travelers per se, as they are those as defined by their 
intentions and actions of swifting/changing places for 
relaxation… or with plenty other trips of many purposes. 
Degrowth reflected more back on tourism as an ecological 
path to travel with reasons and to preserved for a continuity 
with an underlying movement and message of sustainability 
tourism, or as in “Buen Vivir” movement, introduced long 
before Covid-19. And under discourse analysis… 
Sustainable tourism needs to engage seriously with “the 
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notion of limits that the current culture of consumerism and 
pro-growth ideology precludes” [12]. 

Buen Vivir has its roots in Latin American Indigenous 
cosmology, and approximately translates to ‘Good 
Living’,…It offers a radical critique of the atomised 
individualistic culture of high mass consumption…a national 
development campaign, Live Clean, Live Healthy, Live 
Beautiful, Live Well” (called Vivir Bonito, Vivir Bien) As 
Fischer (in 2019) and Karst (in 2017) …explored the notion 
of Buen Vivir in relation to indigenous perceptions of 
ecotourism and wellbeing in Bhutan, and considered the 
implications for tourism that engages with the values of 
Indigenous cultures [12]. 

Re – thinking tourism business post Covid-19 and vice 
versa. Does not simply mean giving up on consumptions, a 
stop literally to demote the spread of a ‘so – called’ virus nor 
promoting the ideas of well-being and equalities. As the 
world may have turned to favor those in minorities and 
ecological systems to revived. Scholars of many fields, or 
even a researcher, aim to introduce and revisit degrowth at 
this time and under discourse analysis, only for a span of 
broad knowledge of wise consumptions. A discourse 
formerly known in explanation that… degrowth economy has 
been linked with various not-only-for-profit and not-for-
profit organizations… to satisfy real needs and not to 
externalize costs, compared to typical, for-profit companies. 
Also of interest here are benefit corporations, which 
originated in the U.S. and strive to include positive impacts 
on society, employees, local communities and the 
environment in their legally defined goals, in addition to 
profits [13]. This aspect alone shows that degrowth requires 
new incentives and disincentives to change the behaviors of 
both producers and consumers. There is an urgent need to 
study transition pathways from the current growth-centered 
economic system to a sustainable degrowth one… [13]. 

“What is happening during the pandemic is not degrowth. 
The goal of degrowth is to purposefully slow things down in 
order to minimize harm to humans and earth systems. The 
current situation is terrible, not because carbon emissions 
are declining… not because GDPs are going down, to which 
we are indifferent, but because there are no processes in 
place to protect livelihoods when growth falters [14]. 

Proposing of the new directions for better scenarios and 
guidelines towards global development; henceforth in 
sustainability and economics. Degrowth, within a discourse 
analysis and perspective, has expressed of its underlying 
standpoints and can only be taken in action based on the 
location and situation as ones may have wished to interpret 
for its stand.   

On a negative side, Covid-19 is causing a growing 
financial burden on all countries, disrupting not only the 
economies… but additionally suffer from the lack of 
international funding available for achieving the 17 
Sustainable Development Goals (SDGs)… likely to further 
undermine progress towards the SDGs by 2030 [15]. Call it 
disruption or tragic turbulence, business as it goes, nation’s 
people development is best measured with an indication of a 
GDP rate. Due to a pandemic, growth can only be measured 
differently. Tourism business, for our case study, has indeed, 
certainly albeit temporarily, did reduce ‘over-tourism’, with 
many local residents in tourist destinations unhappy with the 
overwhelming number number of tourists which they 

believed was disrupting their life… [15]. Soon after (post 
Covid-19) replaced by a newfound worry of ‘undertourism’ 
or the complete absence of tourism which was previously 
only a marginal issue for major tourist destinations… yet the 
overtourism/undertourism issue clearly restates the classic 
issue of finding the appropriate ‘balance’ between tourism 
and destinations…that undertourism existed in many areas 
where there appeared to be no other development 
opportunities apart from tourism [15]. 

Negative impacts, all of a sudden became a problem 
should destinations are of the against the favor undertourism 
due to major economics activities came primarily from 
tourism business. There came suggestion towards 
reorganising and redistributing growth voluntarily, creating a 
regeneration economy. Moving out of the either post and/or 
inter-Covid period, the business of the future will have to 
interrogate the structures embedded within it and the 
outmoded forces and ideologies driving it forward, 
subscribing to a new, community-focused manifesto of de-
growth [16]. In discourse analysis, context of degrowth also 
claims that we should abandon the goal of growth for 
growth’s sake, and thus the idea of society being an 
instrument of the productive mechanism… argument is that 
industrialised societies should focus on human well-being 
and relationships, instead of efficiency… “re-centring the 
society around care would pave the way to degrowth” [17]. 

Whether to increase, decrease, or move towards global 
development as the world turns. Degrowth serves as 
productive context to study from and to use within the 
concept(s) deemed most suited of the crisis and/or situation. 
Tourism  business, with an unwilling pause as the pandemic 
of Covid-19, seemingly stop the entire industry. Degrowth, 
with its underlying message and standpoints. Explicitly 
provided us all with reasons not to take any moment lightly 
and know to focus on the trend of shifted consumptions in 
parallel with ecological movement of sustainability aiming 
towards wealth of the nations, equalities, and well-being 
which can no longer be judged solely by GDP.  

III. CONCLUSION AND SUGGESTIONS.

Elements of degrowth can be in a wide array and not often 
discussed when in compare with its predecessor 
conceptualized context of sustainability. And it could be 
because the word “degrowth” itself has many underlying 
messages and can be use in different development terms. 
Also, it could reflect back on both the positive and negative 
sides of any global development outlook.  

In business, paralleling with social study, Degrowth 
(through discourse) is not just about a quantitative reduction 
of growth but also about considering human well-being as a 
central element of the proposed economic system... , by 
promoting a socio-economic system oriented to reduce the 
emphasis on consumption and increase them on social 
relationships and environmental quality, degrowth certainly 
contribute to promote a concept of well-being that considers 
progress as a combination between economic, environmental 
and social variables… and therefore concept of degrowth, its 
concrete applications and its relationships with the beyond-
GDP debate should be included into the policy, the social and 
the scientific analysis oriented to investigate well-being and 
the social capital formation [18]. 

A major challenge for all degrowth thinkers is how to 
address the question of work and labor in society. The access 
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to gainful work is considered as a very important component 
of quality of life not only in terms of standard of living, but 
also because it enables recognition, participation and social 
networks [19]. Due to time limitation and scope of this 
research work, it is highly recommended for future research 
study, to further explore and investigate upon contradictions 
of societal problem with hidden agenda. Since the pause of 
economy, with or without degrowth, may affected 
persons/workers/labors within the (tourism) industry as 
businesses have been declared inactive with less productivity 
nor movement. Also, with the knowledge of discourse 
analysis, one of the most common criticisms raised of this 
definition (degrowth) is that it is too vague and can easily 
potentially be misused [20]. 

An era, better off with a new span of organization, where 
profits are counted towards acceptance and qualities of the 
people rather than in monetary and quantities. Degrowth and 
post capitalism, therefore, are not only forms of critique but 
also visions and strategies for societal change. As such, they 
have to deal not only with the “why” but also with the “how” 
of transformation [21]. Tourism business, like many other 
industries has to survive when in time of crisis, pandemic or 
any other, by staying resilience under a notation and context 
of degrowth…  (where the word, degrowth) in response to 
tourism also needs to go further than managerial, and 
technological responses and deal with the nature of 
consumptive behavior otherwise destination managers, 
mediated by state agencies, corporate interests and economic 
rationality, may ‘manage’ resources into oblivion… Instead, 
tourism and travel behaviors need to shift from being focused 
on efficiency and management to traveling within the 
environmental, social, economic limits of the ecosystems of 
which humanity is a part [15]. That is of at least how 
degrowth can be facilitated and reflected back on how to 
prolong and develop tourism industry with sustainability and 
in true resilience.  

“A degrowth society requires a different foundation 
which signifies cooperation, care, concern, sharing, 
responsibility, and solidarity. It means valuing people and 
nature beyond their productive capacities. … progress can 
only occur when changes are made simultaneously in the 
economic, socio-political and cultural spheres” [22]. 

Truth be told and in challenge of world’s leading leaders, 
instead of seeing a pandemic of Covid-19 as  a threat to global 
welfare, concerns of businesses as profits are still in freeze. 
Degrowth, with its underlying discourse analysis explained 
here on this research, may be of light and provided more of 
details in practice towards social development (tourism 
business for instance), an integration of current idea(s) being 
used, adapted then apply into a sustainable business model. 
As degrowth is, indeed, a literal concept which can be of a 
selective movement, a radical imperative to a more flexible 
outlook on global development – a hard and heavy loaded of 
thrive towards well - being of any kind.  
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บทคัดย่อ  – การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (โควิด-19) นับเป็น
วิกฤตการณ์ ภาวะการระบาดใหญ่ทั Eวโลก ทีEส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
ประชาคมโลกอย่างหลีกเลีEยงไม่ได้ โดยเฉพาะภาคการผลิตของไทย ทีEต้อง
พึEงพาการนําเข้าวตัถดิุบขั Oนกลางจากต่างประเทศ ต้องประสบกบัภาวะขาด
แคลนวัตถุดิบการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน ด้านธุรกิจการท่องเทีEยวและ
บริการได้รบัผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศของรฐั เพืEอความอยู่รอด
ของธุรกิจในภาวะวิกฤตดงักล่าว ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีมาตรการ
ควบคมุภาวะวิกฤตมิให้ขยายตวัอนัส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของธุรกิจ 
การศึกษาในครั OงนีO มีวตัถปุระสงค์เพืEอศึกษาผลกระทบและมาตรการการ
จัดกา รภา วะ วิกฤต และม า ตรการฟืO นฟูธุร กิ จภายหลัง วิกฤตของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต และภาค
บริการ จาํนวน 145 บริษทั ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 41 ของธุรกิจ ได้รบั
ผลกระทบจากผู้ใช้บริการทีEลดลง วตัถดิุบทีEใช้ในการผลิตขาดแคลน ส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึOน คาํสั EงซืOอลดลง มาตรการระยะสั OนทีEผู้ประกอบการ
สามารถลดต้นทุนการดาํเนินงานได้ คือ  การควบคมุการทาํงานล่วงเวลา 
และโครงการให้พนักงานทาํงานจากทีEบ้าน เพืEอฟืO นฟูธุรกิจหลงัภาวะวิกฤต 
ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดดอกเบีOย
เงินกู้ พกัชาํระหนีO  ลดค่าสาธารณูปโภค ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดจน
มาตรการเยียวยาแรงงานทีEได้รบัผลกระทบจากวิกฤตในครั OงนีO  

คาํสาํคญั - ไวรสัโคโรนา  ผู้ประกอบการ ธรุกิจขนาดกลางและย่อม  

Abstract - The epidemic of coronavirus disease (Covid-19) become 
a critical crisis of global pandemic which is difficult to avoid the crisis. 
Particularly in Thailand manufacturing sectors relied on foreign imports 

of intermediate raw materials, lead to lack of raw material in 
manufacturing supply chain. Tourism and service sectors were affected 
by government lockdown policy.  For business survival, entrepreneur’s 
crisis management before and during crisis need to take an action to 
stabilize of business activities.  This study was to examine impact and 
crisis management including post crisis business recovery of small and 
medium- sized business enterprises in manufacturing and services 
sectors.  The total 145 companies were collected and results show that 
41% of businesses were affected by customer decline.  Lacking of the 
raw material remaining the major problem lead to increase of production 
cost while purchasing order decline.  The short- term alternatives for 
business operational cost reduction is workload overtime control and 
work from home.  The post crisis business recovery, entrepreneurs 
requiring government assists to providing soft loan, moratorium, 
reducing electricity/ water bills, reduce corporate income tax and also 
remedies for labor force affected by this crisis. 

Keywords: Coronavirus Disease, Entrepreneurship, SME 

I. บทนํา 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) นบัเป็น
วกิฤตครั Nงใหญ่ในรอบศตรวรรษทีPส่งผลต่อธุรกจิและการดําเนินชวีติของ
ผู้คนทั Pวโลก โดยองค์การอนามยัโลกยกระดบัให้เป็น “ภาวะการระบาด
ใหญ่ทั Eวโลก” (Pandemic) มกีารแพร่ระบาดครั Nงแรกในเมอืงอู่ฮ ั Pน ประเทศ
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จนี และแพร่ระบาดไปกว่า 60 ประเทศทั Pวโลก [1] การเขา้สู่ห่วงโซ่โลกาภิ
วตัน์ของประเทศไทยทั Nงด้านเศรษฐกจิและสงัคม ทําให้ธุรกจิของไทยไม่
สามารถหลกีเลีPยงวกิฤตการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 ซึPงเมอืงอู่
ฮ ั Pนเป็นศูนย์กลางผลติสนิค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเป็นศูนย์กลาง
การค้าการขนส่งของจีนทั Nงรถไฟและสนามบิน จึงทําให้วิกฤตในครั NงนีN  
“ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทยที !ต้องพึ !งพาวตัถดิุบขั (นกลาง
จากจีนและแตกต่างกนัในแต่ละอตุสาหกรรม” โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต์ส่วนใหญ่ทีPใช้ระบบการผลิตสินค้าคงคลังเท่ากับศูนย์ (Zero 
Inventory), ระบบ Lean หรอื Just in time ซึPงมแีนวโน้มได้รบัผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากวกิฤตในครั NงนีN [2] จากรายงานของ United Nation พบว่า
ดชันีการผลติ (PMI) ของจีนลดลงตํPาสุดรอบกว่าทศวรรษทีPผ่านมา โดย
ประเมนิว่าจะสรา้งความเสยีหายต่อการส่งออกในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) เป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยมผีลกระทบมาก
ทีPสุดใน กลุ่มสหภาพยุโรป EU คดิเป็นมูลค่า 15,600 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
รองลงมาคอื สหรฐัฯ คดิเป็นมลูค่า 5,800 ลา้นดอลลาร์สหรฐั ญีPปุ่น 5,200 
ล้านดอลลาร์สหรฐั เกาหลี คิดเป็นมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรฐั และ
ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีP 11 ดว้ยมลูค่าความเสยีหาย 700 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั โดยพบว่าอุตสาหกรรมการผลติยาง พลาสตกิ เครืPองมอืเครืPองจกัร 
เคมภีณัฑ์ อุปกรณ์สืPอสาร และอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นสาขาทีP
ได้รบัผลกระทบมากทีPสุด [2] ไม่เพยีงแต่ในภาคการผลติเท่านั Nนภาคการ
ท่องเทีPยวกไ็ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตในครั NงนีNอย่างรุนแรงเป็นประวตักิารณ์ 
จากรายงานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International 
Air Transport Association) ประเมนิผลกระทบดา้นรายไดล้ดลงถงึ 63,000 
ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยโซนเอเชียได้รบัผลกระทบมากทีPสุด และส่งผล

กระทบต่อธุรกจิการท่องเทีPยวของไทยไมน้่อยกว่า 6 เดอืนสาํหรบัการฟืNนฟู
ธุรกจิภายหลงัภาวะวกิฤตสิNนสุดลง [3] เพืPอควบคุมภาวะวกิฤตภาครฐัใช้
มาตรการเขม้งวดประกาศ “ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน” (Curfew) 
ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ทั PวประเทศในวนัทีP 3 เมษายน 2563 โดยขอ
ความร่วมมอืจากสถานประกอบการทีPเขา้ข่ายเป็นแหล่งแพร่ระบาดไวรสัโค
วดิ-19 ไดแ้ก่หา้งสรรพสนิคา้ สถาบนัการศกึษา โรงแรม รา้นอาหาร ธุรกจิ
ใหบ้รกิารต่าง “เมื !อธรุกิจตั (งอยู่บนวิกฤต จึงไม่สามารถดาํเนินธรุกิจได้
อย่างเป็นปกติวิสยั ภาวะดงักล่าวส่งผลให้สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ
ของประเทศหยุดชะงักทันที” โดยเฉพาะผลกระทบทีPเกิดขึNนกับ
ผู้ประกอบการธุรกจิและแรงงานในห่วงโซ่อุปทานภาคการผลติและภาค
บรกิารของประเทศ ส่งผลใหภ้าคแรงงานของไทยเผชญิกบัปจัจยัเสีPยงดา้น
รายได้และความมั Pนคง โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างชั Pวคราว  ผู้ประกอบอาชพี
อสิระ และลูกจา้งของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึPงมคีวาม
เปราะบางต่อสภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิ ซึPงมจีํานวนมากถึง 23.4 ล้าน
คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 ของการจา้งงานทั Nงประเทศ [5] เพืPอความอยู่รอดของ
ธุรกิจ และป้องกนัมใิห้วิกฤตเพิPมความรุนแรงจนกระทบต่อสถานะทาง
การเงนิขององค์กร ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมกีารจดัการภาวะวิกฤตทีP
รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ พร้อมทั Nงมแีผนป้องกนั และรบัมอืกบัวกิฤตทีP
เกดิขึNนอย่างทนัท่วงท ีสรา้งความมั Pนใจต่อความเป็นอยู่ สุขภาพ และความ
ปลอดภยัของบุคคล รวมถงึเสถยีรภาพความมั Pนคงขององค์กร ดว้ยเหตุนีN
ศูนย์วจิยัและบรกิารธุรกจิ จงึทําการศกึษาผลกระทบและมาตรการจดัการ
ภาวะวกิฤต “ไวรสัโคโรน่า 2019” ของธุรกจิ SMEs ไทย ทั Nงในระหว่างก่อน
วกิฤต ระหว่างวกิฤต และหลงัภาวะวกิฤต เพืPอเป็นแนวทางในการฟืNนฟู
ธุรกจิของไทยภายหลงัภาวะวกิฤตใหก้ลบัสู่สภาพปกตใิหเ้รว็ทีPสุด  

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ศกึษาผลกระทบจาก “ไวรสัโคโรน่า 2019” ต่อการดาํเนินงานของธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ศึกษาแนวทางการจัดการภาวะวิกฤต “ไวรัสโคโรน่า 2019” ของ

ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ศกึษาแนวทางฟืNนฟูธุรกจิภายหลงัภาวะวกิฤต “ไวรสัโคโรน่า 2019” 

ของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

III. ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของภาวะวิกฤต  

 ตามพจนานุกรมฉบบับณัฑติสยาม พ.ศ.2542 ใหค้วามหมายของคําว่า 
“วิกฤต” หมายถงึ สภาวะอนัล่อแหลมต่ออนัตราย และใหค้วามหมายของ 
“วิกฤตการณ์” หมายถงึ เหตุการณ์อนัวกิฤต นอกจากนีNตามพจนานุกรม
ของ Oxford ให้ความหมายของวกิฤต หมายถึง ช่วงเวลาทีPมปีญัหาหนัก 
หรอืช่วงเวลาอนัตราย และเป็นช่วงเวลาทีPต้องมกีารตดัสนิใจ ทั NงนีNคําว่า 
Crisis มาจากภาษากรีก  คือ  Krisis ซึP งหมายถึง  การ เปลีPยนแปลง 
(Differentiation) หรอืการตดัสนิใจ (Decision) ตามทศันะของ Glaesser, 
(2006) อ้างถึงใน [4] สรุปความหมายของ ภาวะวิกฤต หมายถึง 
สภาวการณ์ทีPเกดิเหตุการณ์สําคญัอนัอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และเป้าหมายขององค์กร ตามความหมายของภาวะวกิฤตจงึนบัเป็นปจัจยั
สาํคญัทีPทาํใหเ้กดิปญัหาในการดาํเนินงานของธุรกจิ 

  
 แหล่งทีEมาของภาวะวิกฤต  
 ตามทศันะของ [6] แบ่งทีPมาของภาวะวกิฤตไว้ 2 ประเภท คือ จาก
ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายในองคก์ร แสดงรายละเอยีดในตารางทีP I  

ตารางทีP I. แหล่งทีPมาของภาวะวกิฤต 
ภาวะวิกฤตทีEเกิดจากปัจจยั

ภายนอกองคก์ร 
ภาวะวิกฤตทีEเกิดจากปัจจยั

ภายในองคก์ร 

 ป ัจ จั ย ด้ า น ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย : 
ปรบัเปลีPยนพฤติกรรม ทศันคติ 
ค่านิยมผูบ้รโิภค  

 ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์ร ไดแ้ก่ 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน 
เชน่ การทาํงานในภาวะตงึเครยีด  

 ปจัจยัด้านการตลาด: ภาวะการ
แขง่ขนัของสนิคา้ชนิดเดยีวกนั  

 ปจัจยัด้านการดําเนินงาน: การ
ขาดแคลนบุคลากรผูเ้ชีPยวชาญ  

 ป ัจ จัย ด้ าน เทค โน โลยี :  ก า ร
เปลีPยนแปลงทีPรวดเรว็  

 ปจัจยัด้านเทคโนโลยีและขอ้มูล: 
เทคโนโลยลีา้สมยั  

 ปจัจยัด้านการเงนิและเศรษฐกจิ: 
ขาดแคลนแรงงาน กํ าลังซืN อ
ผูบ้รโิภคลดลง ภาวะเงนิเฟ้อ  

 ปจัจยัด้านทรพัยากรและวตัถุดบิ: 
ความไม่แน่นอนของงบประมาณ
ในการจดัซืNอวตัถุดบิ 

 ปจัจยัด้านกฎหมาย: ขอ้กฎหมาย 
พรบ. หรือข้อบังคบัทางราชการ 
การเปลีPยนกฎระเบยีบต่าง ๆ  

 ป ัจ จั ย ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
จรยิธรรมองคก์ร: ไมม่กีารส่งเสรมิ
พนกังานใหเ้ป็นผูเ้ชีPยวชาญ 

 ปจัจัยด้านสิPงแวดล้อมและภัย
ธรรมชาต:ิ โรคระบาด นํNาทว่ม  

 ปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน: บรรยากาศในการทาํงาน  

ทีPมา: [6] 
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การจดัการภาวะวิกฤต  
 ตามทศันะของ [8]  กล่าวว่า การจดัการภาวะวกิฤตจากผลกระทบของ
โรคระบาดดงักล่าว สามารถทําไดโ้ดย (1) ตรวจดูโครงสรา้งภายในองคก์ร
ว่าแผนกใดในองค์กรทีPประสบปญัหาอนันําไปสู่การเกดิวกิฤตได ้(2) การ
เตรยีมตวัและป้องกนั เริPมต้นจากการสืPอสารใหส้มาชกิในองค์กรเขา้ใจและ
ตระหนักถึงวกิฤตทีPเกดิขึNน อนันําไปสู่การวางแผนรบัมอืกบัภาวะวิกฤต
ร่วมกนั (3) ควบคุมความเสยีหาย ดว้ยการพจิารณาถงึสาเหตุของการเกดิ
วกิฤต โดยใหค้วามสนใจกบัวกิฤตดา้นสุขภาพของสมาชกิในองค์กรและผูม้ ี
ส่วนเกีPยวขอ้งเป็นสําคญั (4) การฟืNนฟูสภาพขององค์กรหลงัภาวะวกิฤต 
และ (5) ผูบ้รหิารองค์กรไดเ้รยีนรูจ้ากวกิฤตทีPเกดิขึNนอย่างไรเพืPอนําไปใช้
วางแผนป้องกนัวกิฤตการณ์ในอนาคต  

 ตามทศันะของ [9] ศกึษามาตรการการจดัการภาวะวกิฤตกบัโรงแรม
ระดบั 5 ดาว ในเครอืต่างประเทศ ตั Nงอยู่ใน ฮ่องกง, ลอนดอน และฟินแลนด ์
โดยการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการสาขา และผูจ้ดัการความปลอดภยัของโรงแรม
เกีPยวกบัการจดัการความเสีPยง ผลของการศกึษาพบว่าทางโรงแรมมกีาร
จดัการภาวะวกิฤตทั Nงก่อน (Pre-Crisis) ระหว่างวกิฤต (During-Crisis) และ
ภายหลงัวิกฤต หรือช่วงฟืNนฟู (Post-Crisis) โดยแบ่งประเภทของภาวะ
วิกฤตออกเป็น (1)  ภาวะวิกฤตทีP เกิดขึNนภายใน (crisis within their 
property) ได้แก่ เกิดการอุบตัิเหตุอันมสีาเหตุมาจากการบริหารจดัการ
ภายในโรงแรมส่งผลใหม้ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ไปถงึข ั Nนเสยีชวีติ (2) ภาวะวกิฤตทีP
เกิดจากภายนอก (crisis outside their property) ได้แก่ การเลืPอนหรือ
ยกเลกิการเดนิทางเป็นจํานวนมาก (mass cancellation) ของนกัท่องเทีPยง
ส่งผลใหเ้กดิวกิฤตทางการเงนิ นอกจากนีNยงัมปีจัจยัอืPนๆ ทีPส่งผลต่อจาํนวน
การเขา้พกัของนกัท่องเทีPยว ไดแ้ก่ ปญัหาการก่อการรา้ย และโรคระบาด            

 Niininen ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัการภาวะวกิฤต แบ่งออกเป็น 5 
ข ั NนตอนดงันีN (1) การเตรยีมการสาํหรบัสถานการณ์วกิฤต (Being prepared 
for crisis  situation) กล่าวคอื การเตรยีมมาตรการรองรบัวกิฤตทีPกําลงัจะ
เกดิขึNน (2) การจดัการต้นทุนระหว่างภาวะวกิฤต (Managing cost during 
crisis) กล่าวคอื การบรหิารต้นทุนในภาวะวกิฤตมคีวามจําเป็นอย่างมาก
เพืPอความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะธุรกจิโรงแรม เมืPอไม่มผีูเ้ขา้พกัจงึ
จําเป็นต้องลดต้นทุนดา้นบุคลากร ดว้ยการใหพ้นักงานลาพกัรอ้น หรอืพกั
งานชั Pวคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลีPคลาย ทั NงนีNการลดต้นทุนในกรณี
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจของพนักงาน ตลอดจนการ
ปรบัเปลีPยนกระบวนการดําเนินงานใหต้อบสนองต่อภาวะวกิฤต ไปจนถึง
ฟืN นฟูธุรกิจภายหลังภาวะวิกฤตสิNนสุดลง (3) ขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานในพืNนทีP (Make full use of local advice) เช่น สถานีตํารวจ การ
ขอความร่วมมอืในการรกัษาความปลอดภยั สถานีดบัเพลงิ กรณีเหตุไฟ
ไหม (4) การสืPอสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Maintaining good 
communication with guests) ข้อมูลลูกค้ามีความสําคัญต่อฝ่ายลูกค้า
สมัพนัธ์ของธุรกจิโรงแรม ช่วยแกป้ญัหาการถูกรอ้งเรยีน หรอืการกล่าวถงึ
โรงแรมในด้านลบ การแจ้งข่าวสารเกีPยวกบัสภาวะแวดล้อมในพืNนทีPใกล้
โรงแรมทีPอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเทีPยว เช่น 
คุณภาพอากาศ สารปนเปืNอนในแม่นํNา และอุทกภยัทางธรรมชาติต่าง ๆ  
(5) การใช้เทคโนโลยีเพืPอส่งเสริมความปลอดภัยของโรงแรม (Use of 
technology to enhance hotel security) เช่น การใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 
การตดิตั Nงกลอ้งวงจรปิดและระบบความปลอดภยัทางอนิเทอรเ์น็ต [9] การ

จดัการภาวะวกิฤตมคีวามจําเป็นอย่างมากต่อการดําเนินธุรกจิในปจัจุบนั 
เนืPองจากธุรกจิของไทยมกีารพงึพาการนําเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศ เมืPอ
เกิดวิกฤตทั Nงจากภายใน และภายนอกประเทศก็ดี ผู้บริหารองค์กร
จําเป็นต้องมกีารวางแผนรองรบัภาวะวกิฤตทีPอาจเกดิขึNนและมผีลกระทบ
ต่อห่วงโซ่อุปทาน อนัเป็นสาเหตุทําใหธุ้รกจิของประเทศหยุดชะงกั ซึPงการ
จดัการกบัภาวะวกิฤตโดยทั Pวไปจะครอบคลุมการดําเนินงานใน 3 ระดบั 
เริPมตั Nงแต่ “ก่อนวิกฤต ระหว่างวิกฤต และการฟื( นฟูธุรกิจภายหลงั
วิกฤต” ผลกระทบจากวิกฤตทีPเกิดขึNนนับเป็นกรณีศึกษาให้กบัผู้มสี่วน
เกีPยวขอ้งในการใหค้วามสําคญัต่อกระบวนการและระดบัการจดัการภาวะ
วกิฤตเพืPอกําหนดเป็นแผนตั NงรบัวกิฤตทีPอาจเกดิขึNนในอนาคตสรุปได้ใน
ตารางทีP II ดงัต่อไปนีN 
ตารางทีP II. การจดัการภาวะวกิฤต Three - Stage Approach 

ระยะก่อนเกิด      
ภาวะวิกฤติ  
(Pre-Crisis) 

ระยะเหตกุารณ์ภาวะ
วิกฤต 

(Crisis Event) 

ระยะหลงัการเกิด
ภาวะวิกฤต 

(Post-Crisis) 

 Stage 1 
การเตรยีมการต่าง ๆ 
(Preparedness) เพืPอ
ป้องกนัและจดัการกบั
ภาวะวกิฤตทีPอาจเกดิ
ขึNนกบัองคก์ร  

 Stage 2 
การตอบสนองต่อภาวะ
วกิฤต (Crisis 
Response) เพืPอ
จดัการแกไ้ข สกดักั Nน
การขยายตวั รวมถงึ
การควบคมุความ
เสยีหายทีPอาจเกดิขึNน
จากเหตุการณ์ภาวะ
วกิฤตนั Nน ๆ  

 Stage 3 
ทบทวนเหตุการณ์และ
ผลกระทบทีPเกดิขึNนจาก
วกิฤตเพืPอนําไป
วางแผนปรบัปรงุและ
ป้องกนัในอนาคต มใิห้
เกดิวกิฤตอืPน ๆ ขึNนอกี  
 

ทีPมา: [10]   

IV.  วธิดีาํเนินการวจิยั 
เพืPอประเมินถึงสถานการณ์วิกฤต “ไวรัสโควิด19” (COVID-19) ทีP

องค์กรธุรกิจกําลังประสบปญัหา ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญีPปุ่น จงึทําการสํารวจผลกระทบและมาตรการการจดัการ
ภาวะวกิฤต กบักลุ่มธุรกจิในภาคอุตสาหกรรมการผลติ และธุรกจิในภาค
บริการ โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Closed Questions) ประกอบกับการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนืNอหา (Content Analysis) ภายใต้กรอบแนวคิด 
“Three Stages Approach” [10] เพืPอศกึษาประเดน็ทีPเกีPยวขอ้งใน 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ “ก่อนวิกฤต ระหว่างวิกฤต และการฟื( นฟธูรุกิจภายหลงัวิกฤต” 
เกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questions)  

ศูนย์วิจัยฯ คัดเลือกกลุ่มธุรกิจตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มรายชืPอใน
ฐานข้อมูลขอ ง  Factory Directory in Thailand 2019 ( 14th Edition)  ทีP
ประกอบธุรกิจในประเภทต่อไปนีN  (1) อุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่  
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิNนส่วนประกอบ (2) อุตสาหกรรมการขนส่ง (3) 
อุตสาหกรรมอาหาร และ (4) อุตสาหกรรมการท่องเทีPยวและบรกิาร ทาํการ
สาํรวจระหว่างวนัทีP 20 มนีาคม – 20 เมษายน 2563 ส่งแบบสาํรวจจาํนวน  
500 บรษิทั ไดร้บัผลสํารวจกลบัมา 145 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 29 ของผล
สาํรวจทีPไดร้บักลบัมาทั Nงหมด  
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V. ผลการวจิยั 
ผลการศกึษาในครั NงนีN แบ่งเป็น (1) ผลกระทบจาก “ไวรสัโคโรน่า” ของ

ธุรกจิ SME (2) การจดัการภาวะวกิฤต “ไวรสัโคโรน่า” และ (3) แนวทาง
ฟืN นฟูธุรกิจภายหลังภาวะวิกฤต โดยเป็นการวิเคราะห์ผลสํารวจจาก
แบบสอบถามปลายปิด ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
วเิคราะหแ์บบสอบถามปลายเปิด ดว้ยเทคนิคการวเิคราะหเ์นืNอหา (Content 
Analysis) โดยมเีนืNอหาดงัต่อไปนีN 
ส่วนทีE 1: ผลกระทบจาก “ไวรสัโคโรน่า 2019” ของธรุกิจ SME 
ตารางทีP III. ผลกระทบจาก “ไวรสัโคโรน่า 2019” ของธุรกจิ SME 

No. ผลกระทบทีEได้รบั จาํนวน ร้อยละ (%) 
1 จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร/ลูกคา้ลดลง 59 41 
2 ขวญักําลงัใจพนกังานลดลง 56 39 
3 ผูซ้ืNอ หรอืคําสั PงซืNอลดลง 54 37 
4 วตัถุดบิทีPใชใ้นการผลติขาดแคลน 34 24 
5 ตน้ทนุในการผลติสนิคา้สูงขึNน 29 20 
6 อืPน ๆ อปุกรณ์ป้องกนัขาดแคลน 22 15 

 กลุ่มตวัอย่าง 145 บรษิัท แบ่งเป็นภาคการผลติ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิNนส่วน 30%  อุตสาหกรรมอาหาร 5% รอ้ยละ 64 ตั Nงอยู่ใน

เขตกรุงเทพและปรมิณฑล ร้อยละ 19 ตั Nงอยู่ในภาคตะวนัตก (ชลบุรแีละ
ระยอง) รอ้ยละ 68 เป็นธุรกจิของคนไทย รอ้ยละ 4 เป็นบรษิทัสญัชาตญิีPปุน่ 
และร้อยละ 15 เป็นบรษิัทร่วมทุนไทย-ญีPปุ่น ด้านขนาดของธุรกจิพบว่า 
ร้อยละ 43 ของบรษิัทเหล่านีNส่วนใหญ่เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ภาคบรกิารไดแ้ก่ ธุรกจิบรกิารและการท่องเทีPยว 32% ธุรกจิ
ขนส่งโลจสิตกิส ์7% และธุรกจิบรกิารอืPน ๆ 26% มจีาํนวนพนกังานไม่เกนิ 
50 คน ร้อยละ 18 พนักงาน 51-200 คน ร้อยละ 11 บรษิัททีPมพีนักงาน
ระหว่าง 501-1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และบริษัทขนาดใหญ่ทีPมี
พนกังานมากกว่า 1,000 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 จากผลสาํรวจพบว่า วกิฤต
การแพร่กระจายของ “ไวรสัโควดิ19” ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
ธุรกจิ โดยพบว่ารอ้ยละ 41 คําสั PงซืNอจากลูกคา้ของบรษิทัลดลง รอ้ยละ 24 
วตัถุดบิทีPใชใ้นการผลติขาดแคลน รอ้ยละ 20 พบว่าตน้ทุนในการผลติสงูขึNน 
ร้อยละ 39 พบว่าปญัหาดงักล่าวส่งผลให้ขวญัและกําลงัใจของพนักงาน
ลดลง นอกจากนีNในภาคธุรกิจบริการยงัประสบปญัหาทีPเกิดจากจํานวน
นักท่องเทีPยวหายไป กิจกรรมด้านการบันเทิงถูกยกเลิก หรือถูกระงบั
ชั Pวคราว จํานวนผูใ้ชบ้รกิารธุรกจิโรงแรม รา้นนวดและสปา ธุรกจิคา้ปลกีทีP
ลดลงกว่ารอ้ยละ 40 

ส่วนทีE 2 การจดัการภาวะวิกฤต “ไวรสัโคโรน่า 2019” ของธรุกิจ SME 
เพืPอเป็นการลดความเสีPยงการแพร่ระบาดของ  “ไวรัสโควิด19”  

ผูป้ระกอบการจงึมมีาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในช่วงสภาวะวกิฤตทีP
เกิดขึNน ซึPงส่วนใหญ่เป็นมาตรการระยะสั NนทีPสอดคล้องกบัมาตรการขอ
ความร่วมมอืจากภาครฐั โดยรอ้ยละ 32 ใหพ้นักงานสามารถทํางานจากทีP
บ้าน (Work from Home) ร้อยละ 35 จดัให้มโีครงการควบคุมการทํางาน
ล่วงเวลา รอ้ยละ 13 จดัใหม้โีครงการเพิPมวนัหยุดประจําสปัดาห์ รอ้ยละ 6 
บรษิทัมมีาตรการจ่ายเงนิเดอืนพนกังาน 75% ของเงนิเดอืนประจําจนกว่า
สถานการณ์จะเขา้สู่ภาวะปกต ิรอ้ยละ 6 ใหพ้นักงานหยุดงานชั Pวคราวเป็น
เวลา 1-2 เดอืน นอกจากนีN ยงัมมีาตรการใหย้กเลกิการจา้งพนกังานสญัญา
จา้งชั Pวคราว (Outsource) เพืPอความอยู่รอดของธุรกจิ  

ดา้นธุรกจิทีPสามารถเปิดดําเนินการ ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรมการผลติ
ยานยนต์และชิNนส่วนประกอบ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาน
ประกอบการเหล่านีNมมีาตรการลดความเสีPยงจากการแพร่ระบาดของ “ไวรสั
โควดิ19” ก่อนทีPภาครฐัจะประกาศภาวะฉุกเฉนิประกาศปิดสถานทีPเสีPยงเมืPอ
วนัทีP 21 มนีาคม 2563 ทีPผ่านมา โดยรอ้ยละ 51 ประชาสมัพนัธ์มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ“ไวรสัโควดิ19” พร้อมกับเตรียมการจดัซืNอ
อุปกรณ์ป้องกนั ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยั ยาพ่นฆา่เชืNอ ตดิตั Nงเจลแอลกอฮอล์
ทําความสะอาดอย่างทั Pวถึง คิดเป็นร้อยละ 53.5 ร้อยละ 45 ของกลุ่ม
ตวัอย่างมมีาตรการคดักรองผูม้าตดิต่อโดยมกีารวดัอุณหภูมกิ่อนเขา้สถาน
ประกอบการและใส่หน้ากากอนามยั เพืPอการทําความสะอาดให้ถีPข ึNน
นอกจากนีNในบางฝ่ายงานมนีโยบายให้ทํางานจากทีPบ้านได้เพืPอลดความ
เสีPยงของการแพร่ระบาด   

 
 
 
 
 

 
ตารางทีP IV. ผลกระทบจาก “ไวรสัโคโรน่า 2019” ของธุรกจิ SME 

NO. การจดัการภาวะวิกฤต 
(Crisis Management) 

ก่อน ระหว่าง จาํนวน ร้อยละ 
(%) 

 คาํถามปลายปิด      
1 โครงการควบคุมการทาํงานล่วงเวลา  � 47 35 
2 โครงการใหพ้นกังานทาํงานทีPบา้น   � 43 32 
3 โครงการเพิPมวนัหยดุประจาํสปัดาห ์  � 17 13 
4 โครงการสมคัรใจลาออก  � 12 9 
5 โครงการจา่ยค่าจา้ง 75%   � 8 6 
6 โครงการหยดุงานชั Pวคราว 1 เดอืน  � 8 6 
7 รอมาตรการชว่ยเหลอืจากภาครฐั   � 12 8 
 คาํถามปลายเปิด      
1 ใหพ้นกังานใชว้นัพกัรอ้น �  4 3 
2 แจกอปุกรณ์ป้องกนัและฆา่เชืNอ �  4 3 
3 เฝ้าระวงักลุ่มเสีPยง �  4 3 
4 เพิPมเจา้หน้าทีPใหค้วามรูก้บัประชาชน �  4 3 
5 ป้องกนัตนเองมจีดุคดักรอง �  4 3 
6 เพิPมพนกังานทาํความสะอาด �  1 0.7 
7 เกบ็ประวตัพินกังานต่างชาต ิ �  1 0.7 
8 แจง้ลูกคา้ถงึสถานการณ์ปจัจบุนั  �  1 0.7 
9 หา้มพนกังานเดนิทางต่างประเทศ �  1 0.7 

10 มกีารตรวจสุขภาพเพิPมเตมิกรณี > 50 �  1 0.7 
11 สมคัรใจลาไมร่บัค่าจา้ง ลดค่าใชจ้า่ย  � 1 0.7 
12 ใหห้ยุดโดยใชส้ทิธิ �วนัลาของตนเอง  � 1 0.7 
13 หยุดกจิการชั Pวคราว  � 1 0.7 
14 ลดจาํนวนพนกังาน  � 1 0.7 
15 ใหพ้นกังานสญัญาจา้งลาออก  � 1 0.7 
16 มมีาตรการควบคุมตน้ทนุการผลติ  � 1 0.7 
17 สบัเปลีPยนพนกังานประจาํใหม้รีายได ้  � 1 0.7 
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ส่วนทีE 3 แนวทางฟืNนฟูธุรกจิภายหลงัภาวะวกิฤต “ไวรสัโคโรน่า 2019”  
จากมาตรการปิดสถานประกอบการและใหพ้นักงานอยู่บา้นหยุดเชืNอ

นั Nน ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิของประเทศตอ้งหยุดชะงกั ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มี
ความคดิเห็นว่า ภาครฐัควรช่วยเหลอืเงนิชดเชยให้แก่ผูป้ระกอบการและ
พนักงานรายวนัทีPสูญเสยีรายไดจ้ากผลกระทบทีPเกดิขึNน เพืPอไม่ใหก้ระทบ
ต่อห่วงโซ่อุปทานของการจ้างงานในประเทศ รฐัควรจดัหาแหล่งเงินกู้

ดอกเบีNยตํPา (Soft Loan) แก่ผู้ประกอบการธุรกจิ ช่วยประคบัประคองให้
ธุรกจิสามารถดาํเนินการต่อไปได ้นอกจากนีNผูป้ระกอบการมคีวามตอ้งการ
ให้ภาครฐัลดอตัราดอกเบีNยเงนิกู้ ลดค่าไฟฟ้า ลดภาษี  มาตรการพกัหนีN 
เสริมสภาพคล่องให้กบัผู้ประกอบการเพืPอเป็นการบรรเทาผลกระทบใน
เบืNองตน้ 

ตารางทีP V. แนวทางฟืNนฟูธุรกจิภายหลงัภาวะวกิฤต “ไวรสัโคโรน่า 2019” 
No. แนวทางฟืO นฟธูรุกิจภายหลงัภาวะวิกฤต 

(Post-Crisis) 
จาํนวน ร้อยละ 

(%) 
1 มาตรการลดอตัราดอกเบีNยเงนิกูป้ระกอบการ  9 6 
2 พกัการชาํระหนีNผอ่นปรนเรืPองหนีNสนิคา้ชาํระ  9 6 
3 ลดดอกเบีNยเงนิกู ้ค่าสาธารณูปโภค  9 6 
4 ลดภาษเีงนิไดบ้คุคล และนิตบิคุคล  4 3 
5 ค่าใชจ้า่ยในการป้องกนัไวรสันํามาหกัภาษไีด ้ 4 3 
6 ขอสนิเชืPอโดยไมต่อ้งมหีลกัทรพัยค์ํNาประกนั 4 3 
7 มาตรการเยยีวยาแรงงาน ผูถู้กเลกิจา้ง 4 3 
8 สนบัสนุนรถสาธารณะเอกชนใหม้รีายได ้ 1 .07 
9 รฐัชว่ยเหลอืค่าครอบชพีทีPสงูขึNน 1 .07 
10 รฐัรายงานผล ปชช. รว่มป้องกนัแกไ้ข  1 .07 
11 รฐัชดเชยใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ/พนกังาน 1 .07 

12 รฐัสนบัสนุนการสอนทาํนํNายาฆา่เชืNอ/เจล 1 .07 
13 ประกนัสงัคมตอ้งครอบคลมุโรคโควดิ 1 .07 
14 รฐัมมีาตรการควบคมุโรคระบาดทีPชดัเจน  1 .07 
15 รฐัควรมนีโยบายชว่ยเหลอืลกูจา้งทีPชดัเจน  1 .07 
16 ควบคมุผูท้ีPเดนิทางจากประเทศกลุม่เสีPยง 1 .07 
17 ททท.สนบัสนุนการทอ่งเทีPยวภายในประเทศ 1 .07 
18 รฐัจดัทวัรศ์กึษาดูงานภายในประเทศมากขึNน  1 .07 
19 รฐัมมีาตรการคดักรองนกัทอ่งเทีPยว 1 .07 
20 มโีครงการสนบัสนุนค่าครองชพีจากรฐั 1 .07 
21 ลดภาษรีะยะสั Nนลงมาเหลอื 5%  1 .07 
22 ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ประเทศไทย 1 .07 
23 ฟืNนฟูระบบหว่งโซ่อปุทานในสายการผลติ 1 .07 

 
VI. สรุปและอภปิรายผล 

จาการศกึษาการจดัการภาวะวกิฤต “ไวรสัโคโรน่า 2019” ดว้ยคาํถาม
ปลายเปิดกับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) พบว่าผู้ประกอบการให้ความสําคัญกบัการเตรียมการต่าง ๆ 
ป้องกนัภาวะวกิฤตทีPอาจเกดิขึNนกบัองคก์ร ไดแ้ก่ การแจกอุปกรณ์ป้องกนั
และฆ่าเชืPอ มจุีดคดักรองพนักงาน การทําความสะอาดสถานทีPเพืPอลด
ความเสีPยงของการแพร่เชืNอ จดัใหม้กีารตรวจสุขภาพพนักงาน รวมถงึการ
เฝ้าระวงักลุ่มเสีPยงและมาตรการห้ามพนักงานเดนิทางออกนอกประเทศ 
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยให้ความสําคญักบัสุขภาพและความ
ปลอดภยัของพนักงานมาเป็นอนัดบัแรก ลดความเสีPยงของการไดร้บัเชืPอ
และแพร่เชืPอไปในวงกว้าง [6] นับว่าเป็นขั NนตอนการหลกีเลีPยงมใิห้เกิด
ภาวะวกิฤต (Avoiding the crisis) นอกจากนีNการสืPอสารใหลู้กคา้ทราบถงึ
สถานการณ์ปจัจุบนัเป็นสิPงสาํคญัทีPผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญั แสดงถงึ
การรับรู้ถึงวิกฤตทีPกําลงัจะเกิดขึNน (Recognizing the crisis) [11] โดย
มาตรการส่วนใหญ่ทีPผู้ประกอบการนํามาใช้ระหว่างภาวะวกิฤต คอื ให้
พนกังานสามารถทาํงานจากทีPบา้นได ้คดิเป็นรอ้ยละ 32 ถดัมาคอืการเพิPม
วดัหยุดประจําสปัดาห์ ร้อยละ 13 ผู้ประกอบการมนีโยบายให้พนักงาน
สมคัรใจลาออก รอ้ยละ 9 ทั NงนีNตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากพนักงานเป็นลาย
ลกัษณ์อักษร แสดงให้เห็นว่าต้นทุนด้านบุคลากรมคีวามสําคญัต่อการ
ดําเนินงานของธุรกจิ SMEs ทีPผูป้ระกอบการมคีวามจําเป็นต้องลดตน้ทุน
ในส่วนนีNใหม้ากทีPสุด [9] ผูป้ระกอบการ SMEs รอ้ยละ 41 ไดร้บัผลกระทบ
ทีPรุนแรงทีPสุดจากวกิฤต “ไวรสัโคโรน่า 2019” คอื จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร หรอื
ลูกคา้ลดลง รอ้ยละ 41 คําสั PงซืNอลดลง รอ้ยละ 37 นอกจากนีNวตัถุดบิทีPใช้
ในการผลติยงัขาดแคลนและมรีาคาสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลติพุ่งสูงขึNน 
ดังนั NนเพืPอให้ผู้ประกอบการสามารถประคบัประคองธุรกิจให้สามารถ
ดาํเนินกจิการในสภาวะวกิฤต และเพืPอไมใ่หก้ระทบต่อห่วงโซ่การจา้งงาน 

 
 
ของประเทศ สิPงทีPผูป้ระกอบการรอ้งขอจากภาครฐัในขณะนีNคอื มาตรการ
ลดอตัราดอกเบีNยเงนิกู้ การลดค่าสาธารณูปโภค ลดภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
และเงนิชดเชยใหก้บัผูป้ระกอบการทีPตอ้งหยุดกจิการในระหว่างวกิฤต ทั NงนีN
เพืPอเป็นแผนฟืNนฟูธุรกจิใหก้ลบัสู่สภาพปกตใิหเ้รว็ทีPสุด  

ถอดบทเรียนทีEได้จากการศึกษาในครั OงนีO   
 วกิฤตการณ์ในช่วงทศวรรษทีPผ่านมาของประเทศไทย เป็นเพยีงวกิฤต
ภายในประเทศอนัเกดิจากปจัจยัภายนอกองค์กร ได้แก่วกิฤตทีPเกิดจาก
มนุษย์สร้า งขึNน  เช่น  เห ตุการณ์จลาจลครั Nง ใหญ่  การ บุกทํ าลาย
หา้งสรรพสนิคา้และสถานทีPราชการสําคญัในปี 2010 ถดัมาในปี 2011 เกดิ
วกิฤตนํNาท่วมใหญ่ในหลายจงัหวดัของไทย ส่งผลอย่างมากต่อระบบห่วงโซ่
อุปทานการผลิต (Supply Chain) ในภาคอุตสาหกรรมของไทยส่งผลต่อ
ภาคการส่งออกของประเทศ ทาํใหร้ะบบเศรษฐกจิตอ้งหยุดชะงกั อย่างไรก็
ตามวกิฤตทีPมนุษย์สรา้งขึNนแมจ้ะมคีวามรุนแรงแต่สามารถความคุมวกิฤต
ไดใ้นช่วงระยะเวลาหนึPง หากเป็นวกิฤตทีPเกดิขึNนจากธรรมชาตคิ่อนขา้งยาก
ทีPจะควบคุม โดยเฉพาะวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา ทีP
เกิดขึNนทั Pวโลกในแต่ละประเทศซึPงมีความรุนแรงไม่เท่ากันขึNนอยู่ก ับ
มาตราการป้องกนัและควบคุมของแต่ละประเทศ การแพร่ระบาดของโคโร
นาไวรัสทีPผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชากรในวงกว้างทั Nงภายในและ
ภายนอกประเทศ เรยีกได้ว่าเป็นวกิฤตการณ์โลก ทําให้องค์กรธุรกจิของ
ไทยต้องปรบัตวัอย่างหนักในทุกๆ ด้าน เพืPอตั Nงรบัต่อผลกระทบทีPเกดิขึNน 
การศึกษาในครั NงนีNจึงนับเป็นแนวทางให้กบัผู้ประกอบการไทยได้ปรบั
โครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีPเปลีPยนแปลง โดยเฉพาะ
ในภาคการผลติทีPตอ้งเตรยีมการดา้นวตัถุดบิมใิหส้่งผลต่อสายการผลติและ

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

84

BA-10



ผูบ้รโิภค ทั Nงก่อนเกดิภาวะวกิฤต ระหว่างวกิฤต รวมถงึวางแผนมาตราการ
ป้องกนัดา้นสุขภาพใหก้บัพนกังาน  
 อย่างไรก็ตามผลของการศกึษาในครั NงนีNพบว่า SME ไทยกว่าร้อยละ 
80 มีการบริหารจัดการปญัหาในระหว่างการเกิดวิกฤต กล่าวคือ 
สายการผลติจะควบคุมการทาํงานล่วงเวลาของพนกังาน เพืPอลดตน้ทุนดา้น
บุคลากร พร้อมๆ กบัให้พนักงานในสายบรหิารทํางานทีPบ้าน (work from 
home) มกีารเพิPมวนัหยุดให้กบัพนักงานเพืPอลดความเสีPยง มโีครงการ
สมัครใจลาออก การจ่ายค่าจ้าง 75% ของเงินเดือนพนักงานจนกว่า
สถานการณ์จะเขา้สู่ภาวะปกต ิไปจนถงึการใชม้าตรการสงูสุดคอืยกเลกิการ
จ้างพนักงานสญัญาจ้างชั Pวคราว ซึPงส่วนใหญ่เป็นมาตรการระยะสั NนเพืPอ
ความอยู่รอดของธุรกิจ ในส่วนของภาคการผลิต SME ไทยมมีาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาดว้ยการคดักรองกลุ่มเสีPยง การทํา
ความสะอาดจุดสมัผสั การตรวจสุขภาพ เพืPอลดความเสีPยงใหต้ํPาทีPสุด ส่วน
มาตรการฟืNนฟูธุรกจิทีP SME มคีวามตอ้งการมากทีPสุด คอื การพกัชาํระหนีN 
การลดอตัราดอกเบีNยเงนิกูผู้ป้ระกอบการ ลดภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล ตลอดจน
สามารถนําค่าใชจ่้ายในการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนามาหกั
ภาษีได้ ซึPงส่วนใหญ่ขอ้คดิเห็นทีPได้จากผู้ประกอบการ SME ไทยต่อการ
ฟืNนฟูธุรกิจยงัคงพึPงพามาตรการจากภาครฐัมากกว่าการบริหารจัดการ
ภายในองคก์ร ทั NงนีNเนืPองดว้ยกลุ่มตวัอย่างทีPศกึษาเป็นธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จึงมขี้อจํากดัด้านทรพัยากรการผลติ 4Ms เงนิ (Money) คน 
(Man) เครืPองจกัร (Machine) วธิกีาร (Methods) รปูแบบการบรหิารจดัการ
ปจัจยัการผลติภายเหล่านีNใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด รวมถงึไมม่อีํานาจการ
เจรจาต่อรองกบัคู่ค้า (Partners) เหมอืนองค์กรขนาดใหญ่ ทําให้ธุรกิจ 
SME ไม่สามารถเติบโตได้เท่าทีPควร และเมืPอกระทบกบัวกิฤตทีPเกิดจาก
ปจัจยัภายนอกทีPไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 
ทาํใหไ้ดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงถงึข ั Nนตอ้งเลกิจา้งพนกังานหรอืปิดกจิการ
ในบางธุรกจิ การศกึษาในครั NงนีNจงึเป็นการถอดบทเรยีนของธุรกิจ SME 

ไทยให้ต้องมแีผนรองรบัวิกฤตในอนาคต สามารถพึPงพาตนเองมากขึNน 
พนักงานเองควรมกีารวางแผนพฒันาศกัยภาพรายบุคคล สามารถพึPงพา
ตนเองไดห้ากองค์กรต้องมกีารลดจํานวนพนักงาน พนักงานทุกคนต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางเพิPมรายได้และลดรายจ่ายให้กับ
องค์กรเพืPอทีPองค์กรจะไดม้ทีุนสํารองมากขึNน และนําทุนสํารองส่วนหนึPงมา
เป็นสวสัดกิารให้กบัพนักงานทุกคน สร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางาน
ต่อไป  

ข้อเสนอแนะทีEได้จากผลสาํรวจ 
ศูนย์วจิยัและบรกิารธุรกจิ ได้ทําการสํารวจคําถามปลายเปิดเพืPอให้กลุ่ม
ตัวอย่าง “เสนอแนะข้อคิดเห็น และอุปสรรคของการจดัการภาวะ
วิกฤต” ขอ้คดิเหน็ส่วนใหญ่พบว่า ปญัหาหน้ากากอนามยัขาดตลาดและมี
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แผ่นภาพยนตร์ 
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บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ โดย
ศึกษาจากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง และคัดเลือกเฉพาะผู้ที่เคยซื้อ
แผ่นภาพยนตร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินค้า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน และด้านสภาพแวดล้อมของร้านส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 

ค ำส ำคัญ — ส่วนประสมทางการตลาดการบริการ, พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้, แผ่นภาพยนตร ์

ABSTRACT — The objective of this research is to identify the 
marketing mix factors affecting purchasing behavior movie disc. The 
samples of 400 consumers be used to study in this case. The Multiple 
Regression statistics were applied. The results of hypothesis 
marketing mix factors in term of people, product, physical evidence 
and promotion influenced purchasing decision behavior movie disc. 

Keywords — Service Marketing Mix, Behavior Buying Decision 
Making, Movie Disc 

1. บทน า
ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อ ส ารมวลชนแขนงหนึ่ งที่ มี ลั กษณะพิ เศษ 

นอกเหนือจากเป็นงานศิลปะซึ่งเกิดจากการรวมงานศิลปะหลายแขนงเข้า
ด้วยกัน ปัจจุบันภาพยนตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปะสมัยใหม่แขนงที่
เจ็ดถัดจากวรรณกรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม นาฏกรรม 
และดนตรี ทั้งยังเป็นสื่อบันเทิงที่มีบทบาทสูงและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ

ชีวิตประจ าวันของผู้คนมาช้านานตั้งแต่อดีต เนื่องจากภาพยนตร์เป็น
เสมือนหนทางที่จะพาผู้คนท่องไปสู่โลกอีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกแห่ง
จินตนาการที่สามารถเติมเต็มสิ่ งที่ขาดหายไปในชีวิตจริงของผู้ชม
ภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อที่คนส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพื่อความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ (อุรพงศ์. 2557) 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีความล้ าสมัยและใช้งานได้อย่างง่ายขึ้น สามารถ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ จึงท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบัน
ภาพยนตร์มีความชัดทั้งภาพและเสียงมากกว่าแต่ก่อน ท าให้ภาพยนตร์ที่
ถูกอัดลงบนดีวีดีและบลูเรย์มีความคมชัดมากตามไปด้วย เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เหล่านี้ท าให้การรับชมภาพยนตร์ที่บ้านได้อรรถรสเปรียบเสมือนการรับชม
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ ท าให้กิจการร้านขายแผ่นภาพยนตร์ลิขสิทธิ์
เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันรวมถึงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่เป็นปัญหาส าคัญเช่นกัน คือ การดาวน์โหลดภาพยนตร์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายมากเพราะสามารถท าการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ดูได้ที่บ้านเพียงแค่ที่บ้านมีอินเทอร์เน็ต ซึ่งพฤติกรรมการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมและแนวโน้มในการใช้อินเทอร์เน็ต จาก
ผลรายงานของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทย ปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรใช้อินเทอร์เน็ตในการรับชม
ภาพยนตร์เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยส ารวจจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม 14,242 คน พบว่าการใช้งานเข้ารับชมภาพยนตร์หรือ
เพลงนั้น คิดเป็นร้อยละ 71.2 ต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ตามรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 กิจกรรมออนไลน์ที่มีการเติบโตมากที่สุด 5 อันดับ 
แหล่งที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563). 
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2562. ออนไลน์. 

ปัญหาที่กล่าวมาล้วนแต่ส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการร้านขายแผ่น
ภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์  ท าให้ผลประกอบการลดลงเป็นจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการจึงควรมีแนวทางในการด าเนินการด้านกลยุทธ์การตลาดให้
มากขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแผ่น
ภาพยนตร์ของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก โดยข้อมูลที่จะ
ได้จากการวิจัยจะบอกถึงความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อแผ่น
ภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ และน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจแผ่นภาพยนตร์ 
โดยท าการศึกษาทางด้านการตลาดบริการของแผ่นภาพยนตร์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดส่วนประสมการตลาดบริการให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูด
ผู้บริโภคในอนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

เวิร์ทซ์; และเลิฟล็อค (Wirtz; and Lovelock. 2016 : 33) ได้อธิบาย
ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์บริการต้องน าเสนอคุณค่า
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากผลิตภัณฑ์ของบริการ
หลักต้องตรงความต้องการของลูกค้าแล้ว บริการเสริมอื่นๆ เช่น การให้
ค าปรึกษา, การให้ข้อมูล การรับค าสั่ง และการต้อนรับ ช่วยส่งเสริมและ
สร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หลักได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือให้บริการ (Place) ปัจจุบันด้วย
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง ท าให้การบริการ
ผ่านช่องทางทางกายภาพหรือบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทั้งสอง
ช่องทางการให้บริการนั้นอาจจะเป็นช่องทางตรงถึงผู้บริโภค หรือผ่านคน
กลางแล้วจึงไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้ลูกค้าในปัจจุบันมีการด าเนินชีวิตที่
เร่งรีบจึงมองเห็นว่าการสูญเสียเวลาคือต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ดังนั้นความ
รวดเร็วและความสะดวกสบายของช่องทางการบริการ  และเวลาจึงมี
ความส าคัญในการก าหนดผลของช่องการการให้บริการและการจัดส่ง

ส าหรับลูกค้าด้วย 3. ด้านราคา (Price) ราคาเป็นต้นทุนส าคัญของลูกค้า 
โดยการจ่ายเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อได้รับ
ผลประโยชน์ตามที่ลูกค้าต้องการ  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โปรแกรมการตลาดจะส าเร็จผลได้ดีต้องมีการสื่อสารถงึ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเสนอข้อมูล ให้ค าแนะน า และ
กระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ  5. ด้าน
กระบวนการ (Process) การออกแบบกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพท า
ให้ขั้นตอนมีความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลทั้งกับลูกค้าและ
พนักงานที่ให้บริการ 6. ด้านบุคลากร (People) พนักงานบริการต้องมี
ทักษะและความสามารถในงานบริการ เนื่องจากเป็นหลักส าคัญของความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในงานบริการ ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องทุ่มเท
ให้กับการคัดเลือก, ฝึกอบรม, และจูงใจพนักงานผู้ให้บริการให้บุคคล
เหล่านี้มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี และทัศนคติเชิงบวก 7. ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) ลูกค้าสัมผัสลักษณะทางกายภาพได้
จากสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา ซึ่งแสดงถึงคุณภาพในการบริการและส่งผลต่อ
ความพึงพอใจลูกค้ารวมทั้งประสิทธิภาพในงานบริการ 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 
ชูชัย สมิทธิไกร (2562) กล่าวว่า กระบวนการก่อนการซื้อ เป็น

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นก่อนที่การซื้อและการใช้จริงจะ
เกิดขึ้น กระบวนการดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ การ
ตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก 
และการตัดสินใจเลือก 

เมื่อได้ประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกในขั้น
สุดท้ายว่า จะซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด โดยการตัดสินใจเลือกนี้ ผู้บริโภค
กระท าโดยการอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินทางเลือก อย่างไรก็
ตาม ผู้บริโภคแต่ละคนมักจะมีรูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้มี
การตัดสินใจเลือกที่แตกต่างกัน แม้ว่าอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เหมือนกันก็ตาม 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ธิดารัตน์ บัวทอง (2559) ได้ศึกษาความรับผิดของผู้ประกอบกิจการ

จ าหน่ายตามกฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ผลการศึกษาพบว่า ความรับ
ผิดของผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551นั้น มีกระบวนการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ การก าหนดความหมายของผู้ประกอบ
กิจการจ าหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ซึ่ง ควรก าหนดขอบเขตเฉพาะผู้ที่
ประกอบกิจการท าเป็นธุรกิจเท่านั้น และควรก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่
ของนายทะเบียน และ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบและการ
ค้นควรมีพยานหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิด 
และโทษทางอาญากฎหมายก าหนดไว้เป็นโทษปรับที่มีระวางโทษสูงเมื่อ
ค านึงถึงลักษณะของความผิด เจตนา และพฤติกรรมในการกระท าความผิด
และถือเป็นความผิดเล็กน้อย จึงควรปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง และมี
สภาพบังคับ เพียงพอที่จะสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้
อย่างเที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 
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พิชญา จ าเริญจรัสวิทย์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์อเมริกันซูเปอร์ฮีโร่ของผู้ชมภาพยนตร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร การิวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ชมวัยท างาน
ที่มีอายุตั้งแต่ 20-45 ปี ที่เคยรับชมภาพยนตร์อเมริกันซูเปอร์ฮีโร่ในโรง
ภาพยนตร์ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดธุรกิจภาพยนตร์และปัจจัยด้านกลุ่ม
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์อเมริกัน
ซูเปอร์ฮีโร่ ในขณะที่ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์อเมริกันซูเปอร์ฮีโร่ 

อุดมการณ์ ชุมรุม (2557) ได้ศึกษาผลทางกฎหมายของการจ าหน่าย
แผ่นซีดีและดีวิดีภาพยนตร์มือสอง ผลการศึกษาพบว่า การจ าหน่ายเป็น
ส าเนางานภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ในรูปแบบของแผ่นซีดีและดีวิดีมือสอง จะ
เป็นความผิดหรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงความหมายของค าว่า ‘ประกอบ
กิจการ’ ซึ่งควรจะต้องมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นการค้าขายเชิงพาณิชย์ โดย
พิจารณาจากขนาดของการประกอบกิจการ ปริมาณและมูลค่าที่น ามา
จ าหน่าย และการประกอบกิจการจะต้องท าเป็นอาชีพหลักด้วย 

สุกัญญา แย้มพราย (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชม
ภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 384 คน  ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุที่แตกต่างกันมีการเลือกชม
ภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชันแตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลื อกชม
ภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชัน ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีบทบาทความส าคัญใน
กระบวนการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันไทย เห็นว่า ปัจจัยที่ช่วยให้
ผู้ชมตัดสินใจชมภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชันประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
โครงสร้างของภาพยนตร์ ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
และปัจจัยด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

พรรณวดี ชาญชัยวรวิทย์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการในร้านเช่า วีซีดีและดีวีดีภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ ในอ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 410 คน ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อ ภาพลักษณ์ของร้าน ด้านสินค้า ด้านการ
บริการของพนักงาน ด้านบรรยากาศภายในร้านค้า และทัศนคติของ
ผู้บริโภค ตามล าดับ อีกทั้งพบว่า ความตั้งใจในการค้นหาข้อมูลใหม่ 
ความสามารถในการแนะน าข้อมูลใหม่ กลุ่มอ้างอิง และภาพลักษณ์ของร้าน
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในร้านเช่าวีซีดีและดีวีดีภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ 
โดยมีทัศนคติของผู้บริโภคเป็นตัวแปรแทรกซ้อน 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีการด าเนินวิจัย
ประชากรที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่ เคยซื้อแผ่น

ภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ ผู้วิจัยเก็บข้อโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบไม่
ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) หรือแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามโดยใช้สูตรค านวณของ
บาร์ตเลตต์; คอทร์ลิค; และฮิกกินส์ (Bartlett; Kotrlik; and Higgins. 2001 : 
45) 

n  =  
2

22

E
SZ

n  =  
2

22

15.0
25.196.1  = 267 

เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 267  โดย
แบบสอบถามมีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาเท่ากับ 
0.98 และไม่น้อยกว่า 0.60 (สมนึก ภัททิยธนี. 2546) และการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบัค 
(Cronbach. 1990 : 204) เมื่อน าไปทดสอบจ านวน 30 ชุด จะต้องมีค่า 
0.70 ขึ้นไป สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ พฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ 

- สินค้า
- ราคา
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย
- การสง่เสริมการตลาด
- พนักงาน
- กระบวนการให้บรกิาร
- สภาพแวดล้อมของร้าน
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6. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 344 86.0 
หญิง 56 14.0 
รวม 400 100 

อาย ุ
น้อยกวา่ 30 ปี 60 15.0 
30 – 40 ปี 111 27.8 

มากกวา่ 40 ปี 229 57.2 
รวม 400 100 

สถานภาพ 
โสด 278 69.5 
สมรส 122 30.5 
รวม 400 100 

ระดับการศึกษา 
อนุปริญญา / ปวส. 21 5.3 

ปริญญาตร ี 377 94.3 
สูงกว่าปริญญาตร ี 2 0.4 

รวม 400 100 
อาชีพ 

นักศึกษา 57 14.3 
รับราขกา / 
รัฐวสิาหกิจ 

14 3.5 

ธุรกิจส่วนตัว 18 4.5 
พนักงานเอกชน 311 77.7 

รวม 400 100 
รายได้ 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 57 14.3 
10,000 – 20,000 

บาท 
56 14.0 

มากกวา่ 20,000 บาท 287 71.7 
รวม 400 100 

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 400 
ตัวอย่าง มีปัจจัยส่วนบุคคลดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ
ชายร้อยละ 86 มีอายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 57.2 สถานภาพ โสด ร้อยละ 
69.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 94.3 มีอาชีพพนักงานเอกชน 
ร้อยละ 77.7 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 71.7 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของธุรกิจแผ่นภาพยนตร์ 

ล าดับ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ X S.D. ระดับ 

1 ด้านสนิคา้ 4.57 0.622 มากท่ีสุด 
2 ด้านราคา 3.37 0.693 ปานกลาง 
3 ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด

จ าหน่าย 
3.41 0.930 มาก 

4 ด้านการสง่เสริมการตลาด 3.69 0.892 มาก 
5 ด้านพนักงาน 3.65 0.788 มาก 
6 ด้านกระบวนการให้บริการ 3.38 0.836 ปานกลาง 
7 ด้านสภาพแวดล้อมของ

ร้าน 
3.42 0.838 มาก 

รวมปัจจัยด้านสว่นประสมทาง
การตลาด 

3.64 0.799 0.799 

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ
แผ่นภาพยนตร์ มีความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.799 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของธุรกิจแผ่นภาพยนตร์ ปัจจัยย่อยด้านสินค้า 

ล าดับ ปัจจัยด้านสนิค้า X S.D. ระดับ 
1 แผ่นภาพยนตร์มคีุณภาพของ

ภาพท่ีด ี
4.58 0.625 มากท่ีสุด 

2 แผ่นภาพยนตร์มคีุณภาพของ
เสยีงท่ีด ี

4.57 0.622 มากท่ีสุด 

3 มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม 4.58 0.620 มากท่ีสุด 
รวมปัจจัยด้านสนิค้า 4.57 0.622 มากทีสุ่ด 

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ
แผ่นภาพยนตร์ด้านสินค้า มีความส าคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.622 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของธุรกิจแผ่นภาพยนตร์ ปัจจัยย่อยด้านราคา 

ล าดับ ปัจจัยด้านราคา X S.D. ระดับ 
1 มีป้ายแสดงราคาไว้อย่าง

ชัดเจน 
3.38 0.694 ปานกลาง 

2 ผลิตภัณฑ์มีให้ เลือกหลาย
ราคา 

3.39 0.710 ปานกลาง 

3 ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ 

3.34 0.676 ปานกลาง 

รวมปัจจัยด้านสนิค้า 3.37 0.693 มากทีสุ่ด 

จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ
แผ่นภาพยนตร์ด้านราคา มีความส าคัญในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

89

BA-11



ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของธุรกิจแผ่นภาพยนตร์ ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
ล าดับ ปัจจัยด้านชอ่งทางการจัด

จ าหนา่ย X S.D. ระดับ 

1 ท่านมักไปซื้อในร้านท่ีท่าน
คุ้นเคย 

3.39 0.913 ปานกลาง 

2 ท่านนิยมใช้บริการร้านท่ีมี
จ านวนสาขามาก 

3.30 0.976 ปานกลาง 

3 ท่านนิยมใช้บริการร้ าน ท่ี
สามารถสั่งทางอินเทอร์เน็ต
ได้ 

3.53 0.901 มาก 

รวมปัจจยัด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 3.41 0.930 มาก 

จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ
แผ่นภาพยนตร์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความส าคัญในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.930 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของธุรกิจแผ่นภาพยนตร์ ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ล าดับ ปัจจัยด้านการสง่เสรมิ
การตลาด X S.D. ระดับ 

1 มีการรบัประกันสินค้า 3.50 0.895 มาก 
2 การได้รับราคาพิเศษจากการ

เป็นสมาชิก 
4.11 0.863 มากท่ีสุด 

3 มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา
ส าหรับสมาชิก 

3.35 0.919 ปานกลาง 

รวมปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 3.69 0.892 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ
แผ่นภาพยนตร์ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความส าคัญในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.892 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของธุรกิจแผ่นภาพยนตร์ ปัจจัยย่อยด้านพนักงาน 

ล าดับ ปัจจัยด้านพนักงาน X S.D. ระดับ 
1 พนักงานมมีนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี 3.39 0.768 ปานกลาง 
2 พนักงานมีการแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย 
3.36 0.810 ปานกลาง 

3 พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 

4.21 0.787 
มากท่ีสุด 

รวมปัจจัยด้านพนกังาน 3.65 0.788 มาก 

จากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ
แผ่นภาพยนตร์ด้านพนักงาน มีความส าคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.788 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของธุรกิจแผ่นภาพยนตร์ ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ล าดับ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ X S.D. ระดับ 

1 มีระบบการให้บรกิารรวดเรว็ 3.37 0.824 ปานกลาง 
2 มี ร ะ บ บก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี

ถูกต้อง 
3.39 0.851 

ปานกลาง 

3 มีระบบการให้บริการหลังการ
ขาย 

3.38 0.835 
ปานกลาง 

รวมปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 3.38 0.836 ปานกลาง 

จากตารางที่ 8 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ
แผ่นภาพยนตร์ด้านกระบวนการให้บริการ มีความส าคัญในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.836 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของธุ รกิ จแผ่นภาพยนตร์  ปั จ จั ยย่ อยด้ าน
สภาพแวดล้อมของร้าน 

ล าดับ ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม
ของร้าน X S.D. ระดับ 

1 ร้านมีการตบแต่งภายในท่ี
ทันสมัย 

3.38 0.829 
ปานกลาง 

2 การจัดวางสินค้าได้อย่างเป็น
ระบบ 

3.48 0.861 
มาก 

3 ร้านมคีวามสะอาด 3.39 0.825 ปานกลาง 
รวมปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มของรา้น 3.42 0.838 มาก 

จากตารางที่ 9 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจ
แผ่นภาพยนตร์ด้านสภาพแวดล้อมของร้าน มีความส าคัญในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.838 

ตารางที่  10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 
ล าดับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ X S.D. ระดับ 

1 
ท่านนิยมซื้อภาพยนตร์จาก
แผ่น (DVD, Blu-Ray, 4K 
Ultra HD) 

4.52 0.679 มากท่ีสุด 

2 
ท่านมักซื้อแผ่นภาพยนตร์ท่ีมี
ของสะสมเกี่ยวกับภาพยนตร์
ด้วย 

3.39 0.925 ปานกลาง 

3 
ท่ า น ช อ บซื้ อ สิ น ค้ า ท่ี ถู ก
ลิขสิทธิ์ 

4.37 0.761 มากท่ีสุด 

4 
ท่านมักซื้อแผ่นภาพยนตร์
ตามค าแนะน าของผู้อื่น 

3.36 0.835 ปานกลาง 

5 
ท่านมักซื้อแผ่นภาพยนตร์ท่ี
ออกใหม่เสมอ 

4.49 0.609 มากท่ีสุด 

รวมพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 4.03 0.761 มาก 
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จากตารางที่ 10 พบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ มี
ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.761 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 

H0 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 

H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุเพื่อศึกษาว่าปัจจัยหรือตัวแปรต้นใดบ้างที่ส่งผลต่อตัว
แปรตาม ใช้การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise 
ใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อหาสมการถดถอยที่ดีที่สุด  เพื่อ
คัดเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดซึ่งให้ผลสมการซึ่งมีอิทธิพลที่ระดับต่าง ๆ  
กัน จ านวน 4 สมการ ดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ค่า Adjusted R Square และค่า Durbin-Watson ของ
ตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std.Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .480 (a) .230 .228 .449 
2 .557 (b) .310 .306 .426 
3 .625 (c) .391 .386 .400 
4 .634 (d) .402 .396 .397 1.787 

เมื่อพิจารณาจากค่า Adjusted R Square ของทั้ง 4 Model พบว่า 
Model ที่ 4 มีค่าสูงสุดเท่ากับ .396 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกตัวแบบ Model ที่ 4 
ประกอบด้วยตัวแปรด้านพนักงาน ด้านสินค้า ด้านสภาพแวดล้อมของร้าน 
และด้านการส่งเสริมการตลาด มาใช้ในการการวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ โดย
การทดสอบความเป็นอิสระของค่าคลาดเคลื่อน  (Autocorrelation) 
พิจารณาจากค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.787 ซึ่งอยู่ในระหว่าง 1.5 – 
2.5 แสดงว่าค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน 

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหุตัวแปรด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่น
ภาพยนตร์ 

จากตาราง ท่ี  12 เมื่ อทดสอบตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันเอง 
(Multicollinearity) พิจารณาจากค่า Toleracne และ VIF (Variance 
Inflation Factor) โดยค่า Toleracne มีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่งมากกว่า 0.2 และมี
ค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน     

เมื่อพิจารณาความมีอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
แต่ละด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงานที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.271 ค่า Sig. = 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 รองลงมา
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินค้า มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.248 ค่า Sig. = 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 อันดับ 3 
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสภาพแวดล้อมของร้าน มี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.241 ค่า Sig. = 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.100 ค่า Sig. = 0.006 ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฏิเสธ H0  และยอมรับ H1 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่น
ภาพยนตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

โดยตัวแปรทั้ง 4 ด้านสามารถร่วมกันท านายปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ ได้
ร้อยละ 39.60  

ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการเชิงเส้นพยากรณ์ได้ดังนี้ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ = 0.710+0.271 (ด้าน

พนักงาน) +0.248 (ด้านสินค้า) +0.241 (ด้านสภาพแวดล้อมของร้าน) 
+0.100 (ด้านการส่งเสริมการตลาด)
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7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงานส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์มากที่สุด เจ้าของผลิตภัณฑ์ควร
ให้ความรู้แก่พนักงาน พนักงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และพนักงานต้องมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  สามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์ทางการตลาดได้ โดยผู้ประกอบการ
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอและมีการ
เพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาให้กับพนักงานและบุคลากร 
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้ให้ความส าคัญกับพนักงานที่มี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่น
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินค้าส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ ผลิตภัณฑ์แผ่นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความ
คาดหวังที่จะได้พบกับ แผ่นภาพยนตร์มีคุณภาพของภาพที่ดี แผ่น
ภาพยนตร์มีคุณภาพของเสียงที่ดี และมีบรรจุภัณฑ์การออกแบบที่สวยงาม
เพื่อดึงดูดความสนใจ ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดควรให้ความส าคัญ
แผ่นเกรด   พรีเมี่ยมคุณภาพสูงและแพ็กเกจจิ้งที่ทรงคุณค่า เนื่องจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับแผ่นภาพยนตร์ที่มี
คุณภาพของภาพและเสียงที่ดี และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามซึ่งจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสภาพแวดล้อมของร้าน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ ร้านควรมีการจัดอย่าง
เป็นระบบเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า และร้านมีความสะอาดน่าเข้า 
รวมถึงการตบแต่งภายในที่ทันสมัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้
ความส าคัญกับร้านที่มีการจัดวางสินค้าได้อย่างเป็นระบบซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้ามีการ
ส่งเสริมการขาย อย่างการให้ราคาพิเศษกับผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของเรา
และมีการรับประกันสินค้า รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อสร้างการ
รับรู้ให้ผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
ร้านที่ให้ราคาพิเศษจากการเป็นสมาชิกของร้านส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อแผ่นภาพยนตร์ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก และให้

ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูล และตอบแบบสอบถาม 
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บทคดัย่อ–การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าแบรนด์เนมรีเซลล์ การวิจยัเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรง (IOC) เชิงเน้ือหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเครื่องมือโดยใช้กลุ่มทดลอง
จ านวน 30 ตวัอย่างโดยมีค่าความเท่ียงตรงเกินกว่า 0.66 ทุกข้อค าถามและค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.70-0.985 ในทุกองคป์ระกอบ
จากนั้นน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 401 ตัวอย่าง และน ามา
วิเคราะห์สรปุผลตามกรอบแนวคิดการวิจยัเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการซ้ือสินค้าแบรนดเ์นมรีเซลล ์

ผลงานวิจยัน้ีพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตรส่์งผลต่อพฤติกรรมในการ
ซ้ือสินค้าแบรนดเ์นมรีเซลล ์(2) ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการซ้ือสินค้าแบรนดเ์นมรีเซลล ์

ค ำส ำคญั – ประชำกรศำสตร,์ ส่วนประสมทำงกำรตลำด, พฤติกรรมใน
กำรซ้ือ, สินค้ำแบรนดเ์นมรีเซลล ์

Abstract – This research aims to the factors affecting purchasing 
behaviors in brand name re-selling products. It is quantitative research by 
collecting primary data and using questionnaires as a tool for data 
collection. Which has been checked for content accuracy from experts and 
to check the reliability of the equipment by using the experimental group, 
amount 30 For example, the validity value is greater than 0.66 for every 
question and the result of the Cronbach’s alpha (α) of each factor ranged 
from 0.70-0.985 in every element. After that, data were collected from a 
sample of 401 people and analyzed and summarized according to the 
research framework to know the factors that affect purchasing behaviors 
in brand name re-selling products. 

The results of the study revealed that (1) Demographic factors affect 
purchasing behaviors in brand name re-selling products. (2) The factors 
marketing mix affects purchasing behaviors in brand name re-selling 
products. 

Keywords – Demographic, Marketing Mix, Purchasing Behaviors, 
Brand Name Re-Selling Products 

I. บทน า
     เสื้อผา้ เครื่องนุ่งห่ม ถอืเป็นหนึ่งในสีข่องปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชวีติของ มนุษย์ ซึ่งนอกจากจะมปีระโยชน์ ส าหรบัสวมใส่เพื่อป้องกนั

อากาศหนาวเยน็ หรอืแสงแดด ป้องกนัการสมัผสัโดยตรงจากวตัถุอื่น ๆ ซึง่

อาจท าใหผ้วิหนังเกดิอาการระคายเคอืงหรอืไดร้บับาดเจบ็ เสือ้ผา้เครื่องนุ่ม

ห่มถอืเป็น 1 ใน ปัจจยั 4 ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติของมนุษย ์อกีทัง้ยงั

เป็นสิง่ทีช่ว่ย ในการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ แสดงใหเ้หน็ถงึรสนิยม ภาพลกัษณ์ 

ความคิด และสงัคมอีกด้วย เนื่องด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกบั

เทคโนโลยทีี่มคีวามก้าวหน้า ทันสมยัมากยิง่ขึ้น ท าให้เสื้อผ้าได้ถูกพฒันา

คุณภาพ และมรีปูแบบตามยุคสมยัหรอืทีเ่รยีกวา่ “แฟชัน่” อยู่อย่างสม ่าเสมอ 

จะเหน็ว่าแฟชัน่การแต่งกายของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนัออกไปอย่าง

ที่หลาย ๆ คนมกัเรยีกมนัว่า “สไตล์” ที่ข ึ้นอยู่กบัความชอบ รสนิยม และ

ความสามารถในการจ่าย ส าหรับเครื่องแต่งกายในแบบที่ตนเองชื่นชอบ

เสือ้ผา้ยงัมวีตัถุประสงคส์ าหรบัการสวมใส ่ตามลกัษณะของโอกาสและการใช้

งานแตกต่างกนัไป เช่น ส าหรบัการท างานประจ าวนั การออกงานสงัคม การ

พกัผอ่น การทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

     ปัจจุบนัมกีารเปิดรบัข่าวสารและเทคโนโลยจีากต่างประเทศอย่างมาก 

และผลของการเปิดรบัข่าวสารนัน้ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้น คือ 

พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ เช่น เสื้อผ้า 

กระเป๋า น ้าาหอม รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ ซึ่งสนิค้าแบรนด์เนมเหล่านัน้มกัมี

ราคาแพง เพราะสนิค้าเหล่านัน้ขายตราสนิค้า ขายความเชื่อมัน่และขาย

รสนิยมทางสงัคม โดยสนิคา้จากต่างประเทศดงักล่าวไดใ้ชก้ลยุทธต์่าง ๆ ใน

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทัง้ด้านคุณภาพของวัสดุและการตัดเย็บ การ

ออกแบบดไีซน์ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์สสีนั เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความรู้สกึ 

ภมูใิจ เป็นผูม้เีกยีรตทิางสงัคม มรีสนิยมทีด่ ีมคีุณคา่ เป็นทีย่อมรบัในวงสงัคม
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และยงัเป็นการสรา้งความแตกต่างใหก้บับุคลกิเฉพาะตวับุคคลอกีดว้ย จงึเป็น

ค่านิยมในการยดึตดิกบัค าว่า “แบรนด์เนม” สนิค้าแบรนด์เนมบางประเภท

หรอืบางคอลเลกชนัทีม่จี านวนการผลติน้อยมากที่เรยีกกนัว่าสนิคา้ “ลมิเิตด็” 

จงึส่งผลต่อผูบ้รโิภคเกดิความต้องการในตวัสนิคา้นัน้ ๆ มากยิง่ขึน้กว่าเดมิ 

และมกีลุ่มผู้บรโิภคที่รกัในตราสินค้าที่มลีกัษณะเป็นกลุ่มเฉพาะที่จะเสาะ

แสวงหาเพื่อใหไ้ดส้นิคา้ในคอลเลกชนันัน้มาครอบครองใหไ้ด ้พฤตกิรรมการ

ซื้อสินค้าประเภทนี้  จึงค่อนข้างเป็นลักษณะของการซื้อด้วยอารมณ์ 

(Emotional) มากกว่าที่จะใช้เหตุผล (Reason) การที่จะแสวงหาเพื่อให้ได้

สนิค้าชนิดนัน้มา ผู้ซื้อต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะค้นหาสนิค้าชนิด

นัน้ๆ แมจ้ะสรา้งความยุ่งยากล าบากต่อผูบ้รโิภคทีห่ลงใหลในตวัสนิคา้ลมิเิตด็

ก็ตาม ด้วยเหตุนี้จงึท าให้เกดิเป็นช่องทางของธุรกจิการน าสนิคา้มาขายต่อ 

(Re-selling) กลายเป็นรูปแบบของการซื้อขายสนิค้าอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมี

ลกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากธุรกจิการซือ้ขายสนิคา้ตามปกต ิ

II. วตัถปุระสงคแ์ละวรรณกรรมปริทศัน์
1. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม re-

selling 

2. เพื่อน าผลการศกึษาที่ได้ไปปรบัใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ที่จะท าให้

การจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม re-selling มมีลูคา่การซือ้ขายทีส่งูขึน้ 

     ส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัใหค้วามสนใจกบัตวัแปรตน้ 4 ตวัแปรหลกั ไดแ้ก่ 

(1) ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Factors) ซึ่งหมายถึง
ความน่าจะเป็นที่ด้านประชากรศาสตร์อาจจะมผีลต่อการบรโิภค เช่น เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้และอาชพี เป็นตน้ [1] ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ 
จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะ
มพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนัออกไปลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
แตกต่างกนันี้ มสีาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองค์กร ลกัษณะพฤตกิรรมในการท างานของ
บุคคล  

(2) ปัจจยัดา้นสว่นประทางการตลาด (Marketing Mixes) ซึง่หมายถงึ ให้
ความหมายของสว่น [2] ประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) ไว้
ว่า หมายถงึ [3] ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบรษิทัใช้ร่วมกนัเพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอื [4] ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing mix) คอื องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการด าเนินงาน การตลาด เป็น
ปัจจยัที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาด ทีเ่หมาะสมในการวางกลยุทธท์างการตลาดส่วนประสมการตลาด 
ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ปัจจยัแรกทีจ่ะแสดงวา่กจิการพรอ้มจะท า
ธุรกจิได ้กจิการนัน้ จะตอ้งมสีิง่ทีจ่ะเสนอขายอาจเป็นสนิคา้ทีม่ตีวัตน บรกิาร 
ความคดิ (Idea) ที่จะตอบสนองความต้องการได้ การจดัจ าหน่าย (Place) 
ผลติภณัฑท์ีผู่ผ้ลติผลติขึน้มาไดน้ัน้ ตอ้งพจิารณาวา่ทีไ่หน เมือ่ไร และโดยใคร
ทีจ่ะเสนอขายสนิค้า การจดัจ าหน่ายเป็นเรื่องทีซ่บัซอ้น แต่กเ็ป็นสิง่จ าเป็นที่
ตอ้งศกึษาการก าหนดราคา (Price) สิง่ส าคญัทีธุ่รกจิจะตอ้งด าเนินการต่อไป 

คอื การก าหนดราคาทีเ่หมาะสมใหก้บัผลติภณัฑท์ีจ่ะน าไปเสนอขายก่อนทีจ่ะ
ก าหนดราคาสนิคา้ ธุรกจิ ตอ้งมเีป้าหมายวา่จะตัง้ราคาเพือ่ตอ้งการก าไร หรอื
เพือ่ขยายสว่นถอืครองตลาด (Market share) หรอืเพือ่เป้าหมายอย่างอื่นการ
ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) วตัถุประสงค์ของการส่งเสรมิการตลาด เพื่อ
บอกให้ลูกคา้ทราบว่ามผีลติภณัฑ์ออกจ าหน่ายในตลาดพยายามชกัชวนให้
ลูกค้าซื้อและเพื่อเตือนความทรงจ ากับตัวผู้บริโภคเราสามารถเรียกส่วน
ประสมทาง การตลาดไดอ้กีอยา่งหนึ่งวา่ 4’Ps สว่นประกอบทัง้ 4 ตวันี้ ทุกตวั
มีความเกี่ยวพนักัน P แต่ละตัวมี ความส าคญัเท่าเทียมกัน แต่ขึ้นอยู่กับ
ผูบ้รหิารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ ์โดยเน้นน ้าหนกัที่ P ใดมากกวา่กนั 
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คอื ตวั
ผูบ้รโิภค 

(3) ปัจจยัดา้นความตอ้งการ [5] ซึง่หมายถงึ ความตอ้งการเป็นสิง่ทีบุ่คคล
ได้สร้างขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งความต้องการนี้บางครัง้เกิดขึ้น
เนื่องจากแรงกระตุ้นภายในของบุคคล และบางครัง้อาจเกดิเนื่องจากสภาพ
ของสงัคมหรอืแรงกระตุน้ภายนอก หรอือาจกล่าวไดว้า่ความตอ้งการเป็นสิง่ที่
เกดิขึน้เนื่องจากสภาพรา่งกายและสภาพทางจติใจนัน่เอง 

(4) ปัจจยัดา้นตราสนิคา้ ซึง่หมายถงึ [6] ตราสนิคา้ (Brand) หมายถงึ ชื่อ
เงือ่นไข รปูลกัษณ์สญัลกัษณ์เครือ่งหมายต่าง ๆ ทีร่วมกนั แลว้สามารถท าให้
สนิคา้แตกต่างไปจากสนิคา้อื่น [7] เป็นศลิปะของการตลาดซึง่ไม่ไดห้มายถงึ 
การตัง้ชื่อตราสนิคา้เท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึการสือ่ความหมายไปยงัลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย การสรา้งตราสนิค้าให้เกดิความเกี่ยวพนักบัการท างานและ
ความคาดหวงั เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ดว้การสรา้ง
ตราสนิคา้ในยุคเศรษฐกจิใหม่ ส่วนใหญ่ทฤษฎใีนการสรา้งตราสนิคา้ไดม้กีาร
พฒันา มาจากองค์กรผู้ผลิตและจ าหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภคต่าง ๆ โดย
จะต้องสรา้งใหเ้กดิความแตกต่างของสนิคา้ อาจมกีารใชง้บประมาณจ านวน
มากในการโฆษณา โดยหวงัวา่จะสรา้งใหเ้กดิการทดลองใชแ้ละความภกัดตี่อ
สนิคา้ในทีสุ่ด 

(5) ปัจจยัด้านการตดัสนิใจและพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งหมายถึง คอื การ
ตดัสนิใจของผูบ้รโิภค [8] การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคสามารถเขา้ใจไดก้่อนเป็น
ทางเลอืกในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร และจากนัน้การเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารที่
พรอ้มใชง้านเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคการซื้อสว่นใหญ่มสี่วน
ร่วมในระดบัต ่าซึ่งหมายความว่า สนิค้าที่ราคาไม่แพงและเรยีบง่าย ไม่มี
ผลกระทบต่อสถานะทางสงัคมหรอืสถานะโดยเฉพาะปัจจยัอื่น ๆ อาจมผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค เช่น วฒันธรรมและรายได้ ปัจจยัอื่น ๆ เช่น 
ความพรอ้มของทางเลอืก ราคา และปัจจยัภายนอกอื่น ๆ อาจส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) [9] ที่นักการ
ตลาดตอ้งตดิตามและใหค้วามสนใจมดีงันี้ 

(1) ความพงึพอใจภายหลงัการซื้อ (Post Purchase Satisfaction) เป็น
ระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหลงัจากทีไ่ดซ้ือ้สนิคา้ไปแลว้ ซึง่อาจแบ่งได้
หลายระดบั เช่น พึงพอใจมาก เฉย ๆ หรือไม่พอใจ ความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคจะมคีวามสมัพนัธ์กบัความคาดหวงัของผูบ้รโิภคและประสทิธภิาพ
ของผลติภณัฑท์ีร่บัรู ้ซึง่จะมผีลท าใหผู้บ้รโิภคกลบัมาซือ้ผลติภณัฑน์ัน้อกีครัง้ 
หรอืบอกต่อผูอ้ื่นเกีย่วกบัความพอใจและไมพ่อใจของตนทีม่ตี่อผลติภณัฑน์ัน้ 
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(2) การกระท าภายหลงัการซื้อ (Post Purchase Actions) ความพงึพอใจ
หรอืไม่พอใจในผลิตภณัฑ์จะมผีลต่อพฤติกรรมที่ต่อเนื่องของผู้บรโิภค ถ้า
ผู้บรโิภครู้สกึพงึพอใจก็จะมแีนวโน้มว่าจะกลบัมาซื้อผลิตภณัฑ์นัน้อีกครัง้ 
ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูบ้รโิภครูส้กึไมพ่งึพอใจกอ็าจเลกิใช ้หรอืคนืผลติภณัฑ ์
อาจบอกต่อ หรอืมกีารรอ้งเรยีนผ่านสื่อมวลชน หรอือาจถงึขัน้ฟ้องรอ้งเรยีก
คา่เสยีหายจากบรษิทักเ็ป็นได ้

(3) พฤตกิรรมการใชแ้ละการก าจดัภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Use
and Disposal) เป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะคอยตดิตามว่า ผูบ้รโิภคใช้ 
และก าจดัสนิคา้นัน้อย่างไร หากผูบ้รโิภคเกบ็ผลติภณัฑไ์วโ้ดยไม่ใชก้เ็ป็นได้
ว่า ผลิตภณัฑ์นัน้ไม่เป็นที่พงึพอใจท าให้การบอกต่อไม่เป็นผล แต่ถ้าหาก
ผูบ้รโิภคขายหรอืแลกเปลีย่นผลติภณัฑร์ะหวา่งกนั จะมผีลท าใหย้อดขายของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ลดลง และถ้าผู้บรโิภคทิ้งผลิตภณัฑ์ นักการตลาดจ าเป็นที่
จะตอ้งรูว้่า ผูบ้รโิภคไดท้ าลายผลติภณัฑน์ัน้อย่างไร เนื่องจากผลติภณัฑบ์าง
ชนิดอาจเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม 

III. ระเบียบวิธีวิจยั

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล คือ บุคคลที่บริโภคสินค้าแบรนด์เนม re-selling ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คอื กลุ่มคนที่เคยซื้อสนิค้าแบรนด์เนม re-
selling  ทางผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวาคม 2562 
ถงึ วนัที ่29 มกราคม 2563 ซึ่งผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามจากการทบทวน
วรรณกรรม และน าเสนอแบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อ
ตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเนื้อหาของแบบสอบถามที่
ตรงกับเรื่องที่ศึกษา น าเสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา (Validity) โดยการ
วิเ คราะห์ดัชนี ความสอดคล้อ ง รายข้อ  IOC (Index of Item Objective 
Congruence) พบวา่มคีา่ความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.75 ขึน้ไปทุกขอ้  

จากนัน้ท าการทดสอบแบบสอบถาม Pilot Test จ านวน 30 ชุด และ
ค านวณโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่อยู่
พบวา่มคี่าระหวา่ง 0.70-0.82 ในทุกตวัอย่าง ทัง้นี้จากการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจากบทที่ 3 กรณีที่ไม่ทราบจ านวน ประชากร ก าหนดระดบัความ
เชื่อมัน่ที ่95% ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดส าหรบังานวจิยันี้เท่ากบั 385 
ชุด โดยผูว้จิยัไดร้บัขอ้มูลการตอบแบบสอบถามทัง้สิ้น 401 ชุด ผูว้จิยัไดน้ า
ผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่และความ
สอดคลอ้งกนัในแต่ละตวัแปรดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั
ไดค้่าอยู่ที ่0.826-0.887 ซึง่ถอืวา่มคี่าความเชื่อมัน่สงู เนื่องจากมคี่าใกลเ้คยีง 
1 และไมต่ ่ากวา่ 0.65 และวเิคราะหก์ารหาความเทีย่งตรง จากนัน้น าขอ้มลูมา
วเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา ซึง่ประกอบดว้ยคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และ
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและท าการทดสอบสมมุตฐิาน โดยการวเิคราะหอ์ทิธพิล
ของตวัแปรตน้ต่อตวัแปรตามดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 

IV. ผลการวิจยัและข้อวิจารณ์

ตารางที ่I : ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
ลกัษณะทางประชาศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ

   ชาย 286 71.1% 
   หญงิ 102 25.2% 
   LGBT 15 3.7% 

401 100.0% 
2. อายุ

   ต ่ากวา่ 25 ปี 206 51.4% 
   20 – 35 ปี 181 45.1% 
   36 – 45 ปี 13 3.2% 
   46 ปีขึน้ไป 1 0.3% 

401 100.0% 
3. ระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุ
ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 48 12.1% 
ปรญิญาตรี 243 60.6% 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 109 27.3% 

401 100.0% 
4. อาชพี

   นกัเรยีน/นกัศกึษา 193 48.1% 
   พนกังานบรษิทัเอกชน 85 21.2% 
   ขา้ราชการ/หนกังานรฐัวสิาหกจิ 20 5.00% 
   ประกอบธุรกจิสว่นตวั 103 25.7% 

401 100.0% 
5. รายไดต้่อเดอืน

  ต ่ากวา่ 10,000 บาท 60 15.00% 
  10,001 – 20,000 บาท 118 29.4% 
  20,001 - 30,000 บาท 77 19.2% 
  30,001 - 40,000 บาท 43 10.7% 
  40,001 - 50,000 บาท 37 9.2% 
  50,001 บาทขึน้ไป 66 16.5% 

401 100.0% 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 286 (71.1%) มอีายุ
ต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 206  (51.4%) ระดบัการศกึษาปรญิญาตรจี านวน 243 
คน (60.6%) อาชพีนักเรยีน/นักศกึษาจ านวน 193 คน (48.1%) รายได้ต่อ
เดอืน 10,001-20,00 บาท จ านวน 118 คน (29.4%)  
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ตารางที่ II : ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม  
re-selling 

ปัจจยั 

Unstandardized 
Coefficients Standardized 

Coefficients 
Beta 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

(Constant) .145 .047 5.943 .002 
1.ปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑ์ .227 .014 .177 15.819 .000 
2. ปัจจยัดา้นราคา .212 .009 .261 22.368 .000 
3. ปัจจยัดา้นชอ่ง
ทางการจดัจ าหน่าย .280 .011 .312 25.689 .000 
4. ปัจจยัดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด .251 .007 .406 37.529 .000 
ผลการศกึษาและวเิคราะห์ตามสมมตฐิานพบว่ายอมรับสมมตฐิานทัง้ 4 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมซื้อสนิค้าแบรนด์เนม re-selling คือ ปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้น
การส่งเสรมิการตลาด มคี่าทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมซื้อสนิคา้แบรนดเ์นม re-
selling ก ลุ่ ม ดัง ก ล่ า ว  มีค่ า สัม ป ร ะ สิท ธิ ถ์ ด ถอยขอ งตัวพย าก ร ณ์  
เท่ากบั .000, .000 .000 และ .000  ตามล าดบั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สามารถอธบิายการปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม 
re-selling  
      ส าหรบัผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหปั์จจยัสามารถเรยีงล าดบัตวัแปรอสิระทีม่ ี
อทิธพิลต่อตวัแปรตามจากมากไปน้อยได้ดงันี้ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
ตามล าดบั  โดยผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าแบรนด์เนม re-sellingได้ 
สามารถนามาตอบสมมตฐิานของงานวจิยัไดด้งันี้  

- ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 มคี่าสถติ ิT-Test มคี่า Sig.
เท่ากบั .000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที ่.05 ท าให ้ยอมรบั สมมตฐิาน
ที่ 6 ซึ่งสามารถตคีวามได้ว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ส่งผลต่อพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในการซื้อสนิคา้แบรนดเ์นม re-selling เนื่องจากผูบ้รโิภคในปัจจุบนั
ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสนิคา้ ความทนทานของสนิคา้รวมถงึชื่อเสยีง
ของตราสนิค้า ปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการซื้อ
สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling 

ผลวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจ ัย [10] พบว่า การสร้างความ
จงรกัภกัดตี่อแบรนด์สนิค้า HI-END ปัจจยัเชงิจติวทิยา และความพงึพอใจ
ของลูกคา้ มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีม่ตี่อแบรนด์สนิคา้พบว่า 
ความเป็นตวัตน ความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัผลติภณัฑข์องสนิคา้เอง มสี่วน
ส าคญัในการดงึดดูใหล้กูคา้เกดิความภกัด ี

- ปัจจยัด้านราคา ที่ระดับนัยส าคัญ .05 มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig.
เท่ากบั .000 ซึง่มคี่า น้อยกวา่ระดบันยัส าคญัที ่.05 ท าให ้ยอมรบั สมมตฐิาน
ที ่7 ซึง่สามารถตคีวามไดว้า่ ปัจจยัดา้นราคา สง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ในการซื้อสินค้าแบรนด์เนม re-selling เนื่ องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความส าคญัความคุม้ค่าของสนิคา้ทีม่รีาคาทีเ่หมาะสมต่อมลูค่าเงนิทีผู่บ้รโิภค
จ่ายไป ปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลต่อปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลต่อพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling  

ผลวจิยัขา้งต้นสอดคล้องกบังานวจิยั [11] พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้พรเีมีย่มแบรนด ์(Premium Brand) คอื ปัจจยั ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพและกระบวนการ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละราคา ปัจจยัดา้นท าา
เลทีต่ ัง้ ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร ในส่วนของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี ่แตกต่างกนัในดา้นเพศ รายไดต้่อเดอืน ระดบั
การศึกษา และอาชีพ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium 
Brand) 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีร่ะดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถติ ิT-
Test มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งมคี่า น้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ .05 ท าให้ 
ยอมรบั สมมตฐิานที่ 8 ซึ่งสามารถตคีวามได้ว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการซื้อสนิค้าแบรนด์เนม re-
selling เนื่องจากปัจจุบนัมเีทคโนโลย ีสื่อออนไลน์ ทีลู่กคา้สามารถตดิต่อกบั
ผูข้ายไดห้ลากหลายช่องทาง เพิม่ความสะดวกสบายในการสัง่ซื้อโดยทีเ่ราไม่
ตอ้งออกเดนิแต่อยา่งใด ท าใหผู้บ้รโิภคปัจจุบนัหนัมาสัง่ซือ้สนิคา้ทางช่องทาง
ออนไลน์ ดังนัน้ปัจจยัด้านช่องทางการตลาดจึงส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling  

ผลวจิยัขา้งต้นสอดคล้องกบังานวจิยั [11] พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้พรเีมีย่มแบรนด ์(Premium Brand) คอื ปัจจยั ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพและกระบวนการ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละราคา ปัจจยัดา้นท าา
เลทีต่ ัง้ ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร ในส่วนของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี ่แตกต่างกนัในดา้นเพศ รายไดต้่อเดอืน ระดบั
การศึกษา และอาชีพ การตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าพรเีมี่ยม แบรนด์ (Premium 
Brand) และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั [12] พบว่า อทิธพิลของความไวว้างใจ 
ทศันคต ิและสว่นประสมทางการตลาดต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผา่นสือ่
สงัคมออนไลน์ ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ทศันคติ การส่งเสรมิการตลาด ผลิตภณัฑ์ ความ
ไว้วางใจส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสงขลา

- ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 มคี่าสถติ ิ    T-
Test มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งมีค่า น้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ .05 ท าให้ 
ยอมรับ สมมติฐานที่ 9 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการซื้อสนิค้าแบรนด์เนม re-
selling เนื่องจากมีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์สินค้าให้เป็น ที่รู้จกัอย่าง
ต่อเนื่องมบีรกิารหลงัการขายทีเ่หมาะสมดงันัน้ปัจจยัดา้นสง่เสรมิการตลาดจงึ
สง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling  

ผลวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยั [13] พบวา่ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม 
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ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผา้จากรา้นคา้ใน
เครอืข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ม ี3 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ 
ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดและความมชีื่อเสยีงของแบรนด์ และปัจจยั
ดา้นการน าเสนอขอ้มลูสนิคา้และความสะดวกในการสัง่ซื้อและช าระเงนิ และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั [14] พบว่า ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อ (ความตัง้ใจ ความสนใจ ความ ต้องการ และการ
ตดัสนิใจซือ้) สนิคา้แบรนดเ์นมแท้ ผลการศกึษาพบวา่ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
คุณค่าตราสนิคา้แต่ละดา้นสง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมแทคุ้ณค่า
ตราสนิคา้แต่ละดา้นมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมแท ้

V. การอภิปรายผล

จากสมมติฐานของงานวจิยั คือ ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อ
สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling เมื่อท าการศกึษาแลว้กลุ่มปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps ทีม่ตีวัแปรอสิระ 21 ตวัวดั เมือ่น าทัง้ 4 กลุ่มปัจจยัดงักล่าวมา
ท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการวจิยัพบว่าม ี4 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจบรโิภคสนิค้าแบบแบรนด์เนม re-selling คอื ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และ ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ตามล าดบั 
     ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคสนิค้า 
แบรนดเ์นม re-selling เนื่องจากปัจจยัดา้นผลติภณัฑส์นิคา้แบรนดเ์นมในการ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีทัง้ดา้นคุณภาพของวสัดุและการตดัเยบ็ การออกแบบ
ดไีซน์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ สสีนั เพื่อให้ผูบ้รโิภคเกดิความรูส้กึ ภูมใิจ 
เป็นผูม้เีกยีรตทิางสงัคม มรีสนิยมทีด่ ีมคีุณค่า สง่ผลโดยตรงต่อผูบ้รโิภคใหม้ี
ความเชือ่มัน่ในแบรนดเ์นมสนิคา้ทีต่นเชือ่ชอบ ดงันัน้ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑจ์งึ
ส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกบรโิภค 
     ปัจจยัด้านราคา เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิค้าแบรนด์
เนม re-selling เนื่องจากผูบ้รโิภคสนิค้าแบรนด์เนม re-selling บางประเภท
หรอืบางคอลเลกชนัทีม่จี านวนการผลติน้อยมากทีเ่รยีกกนัว่าสนิคา้ “ลมิเิตด็” 
จงึส่งผลต่อผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการในตวัสนิคา้นัน้ ๆ การไดม้าของสนิคา้
แบรนด์เนม re-selling บางอย่างท าให้ผู้บรโิภคเกิดความรู้สกึคุ้มค่า ความ
พอใจ ความเหมาะสมกบัจ านวนเงนิทีจ่่ายไปเผื่อใหไ้ดส้นิคา้แบรนด์เนม re-
selling นัน้มา 
     ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภค
สินค้าแบรนด์เนม re-selling เนื่องจาก ในปัจจุบันการตลาดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ เขา้ถงึง่ายจงึเป็นช่องทางหนึ่งทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิเสื้อผา้แฟชัน่ 
แบรนด์เนมเลือกใช้ เพื่อเป็นช่องทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บรโิภคได้ ใน
ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถค้นหาสินค้าที่ตนเองต้องการได้ง่ายขึ้น
เช่นกัน ช่องทางที่สะดวกต่อการบริโภคสินค้าแบรนด์เนม re-selling ที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการจงึสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคยิง่ขึน้ 
     ปัจจยัดา้นส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิค้า
แบรนด์เนม re-selling เนื่องจาก ในปัจจุบนัการตลาดบนสื่อสงัคมออนไลน์ 
เขา้ถงึง่ายจงึเป็นช่องทางหนึ่งทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่แบรนดเ์นม

เลอืกใช ้เพือ่เป็นชอ่งทางการตลาดเพือ่เขา้ถงึผูบ้รโิภคได ้และมผีูป้ระกอบการ
เป็นจ านวนมากในปัจจุบนั มกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธส์นิคา้ใหเ้ป็น ทีรู่จ้กั
อย่างต่อเนื่อง เผื่อใหผู้บ้รโิภครูจ้กัและเขา้ถงึสนิคา้แบรนด์เนม re-selling ที่
ผูป้ระกอบการได้จ าหน่ายอยู่ รวมถงึผูป้ระกอบการมกีารส่งเสรมิการตลาด
อยา่งมบีรกิารหลงัการขายทีเ่หมาะสมแกประเภทสนิคา้แบรนดเ์นม re-selling 
ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ปัจจยัด้านส่งเสรมิการตลาดจงึเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการ
ตดัสนิใจเลอืกบรโิภค 
     ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน ว่ามี
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling แตกต่างกนั
หรอืไม่ ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการ
ซื้อสนิคา้แบรนดเ์นม re-selling ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ 
รายไดต้่อเดอืน ตามล าดบั 
     ปัจจยัดา้นเพศ เป็นปัจจยัประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการซือ้
สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling เนื่องจากสนิคา้แบรนดเ์นม re-selling ส่วนใหญ่
เป็นสนิคา้ส าหรบัสุภาพบุรุษทาง มลีกัษณะการออกแบบทางดา้นกฬีา ส่งผล
ให้ผูบ้รโิภคกลุ่ม LGBT ที่มคีวามสนใจด้านความสวยงามเป็นหลกั มคีวาม
สนใจน้อยกวา่กลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น 
     ปัจจยัดา้นอายุ เป็นปัจจยัประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการซือ้
สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ต ่ากว่า 25 ปี 
มแีนวโน้มการเลอืกบรโิภคสนิคา้แบรนดเ์นม re-selling น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่ ี
ชอ่งอายุอื่น เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุในช่วง ต ่ากวา่ 25 ปี ยงัไมม่รีายไดห้รอื
มรีายไดน้้อย จงึเป็นอุปสรรคต่อการบรโิภคสนิคา้สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling 
ทีม่รีาคาค่อนขา้งสงูในตลาดสนิคา้แบรนดเ์นม จงึส่งผลท าใหผู้บ้รโิภคในช่วง
อายุ ต ่ากวา่ 25 ปี เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้น้อยกวา่กลุ่มอื่นๆ 
     ปัจจัยด้านระดับการศึกษา เป็นปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling จากการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภค
ที่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มการเลือกบริโภคสินค้า 
แบรนด์เนม re-selling น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาอื่น เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิาญาตร ีเป็นกลุ่มนักเรยีน ยงัไม่มี
รายไดห้รอืมรีายไดน้้อย จงึเป็นอุปสรรคต่อการบรโิภคสนิคา้สนิคา้แบรนดเ์นม 
re-selling ที่มีราคาค่อนข้างสูงในตลาดสินค้าแบรนด์เนม จึงส่งผลท าให้
ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตร ีบรโิภคสนิคา้น้อยกวา่กลุ่มอื่นๆ 
     ปัจจยัดา้นอาชพี เป็นปัจจยัประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการ
ซื้อสินค้าแบรนด์เนม re-selling จากการวิจ ัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวัมแีนวโน้มการเลือกซื้อสนิค้าแบรนด์เนม re-selling 
น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีอ่าชพีอื่น เนื่องจากกลุ่มทีม่ ีอาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั มี
รายไดท้ีไ่มแ่น่นอน  จงึเป็นอุปสรรคต่อการบรโิภคสนิคา้สนิคา้แบรนดเ์นม re-
selling ทีม่รีาคาค่อนขา้งสงูในตลาดสนิคา้แบรนดเ์นม จงึสง่ผลท าใหผู้บ้รโิภค
ทีป่ระกอบอาชพี ปรกกอบธุรกจิสว่นตวั เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้น้อยกวา่กลุ่ม
อื่นๆ 
     ปัจจยัดา้นรายได ้เป็นปัจจยัประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการ
ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling เนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ต ่ากวา่ 10,000 
บาท ส่วนตวัมแีนวโน้มการเลือกซื้อสนิค้าแบรนด์เนม re-selling น้อยกว่า
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ผูบ้รโิภคกลุ่มรายได้อื่นๆ เนื่องจาก กลุ่มผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต ่ากว่า 10,000 
บาท ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา ทีม่รีายไดม้าจากผูป้กครองเท่านัน้จงึ
เป็นอุปสรรคต่อการบริโภคสินค้าสินค้าแบรนด์เนม re-selling ที่มีราคา
ค่อนขา้งสูงในตลาดสนิคา้แบรนดเ์นม จงึส่งผลท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ต ่ากวา่ 10,000 บาท  เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้น้อยกวา่กลุ่มอื่นๆ 
     ดงันัน้ ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอายุ ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา ปัจจยั
ดา้นอาชพี และ ปัจจยัดา้นรายไดต้่อเดอืน เป็นปัจจยัประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผล
ต่อพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม re-selling อยา่งมนียัส าคญั 

VI. ข้อเสนอแนะ
     จากการวเิคราะหผ์ลของการวจิยันี้ท าใหท้รายถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
บริโภคสินค้าแบรนด์ re-selling และปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบรโิภค
สนิค้าแบบแบรนด์เนม re-selling พรอ้มระบุถงึระดบัความส าคญัของแต่ละ
ปัจจยัว่ามรีะดบัความส าคญัมากน้อยเพยีงใด ซึง่การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยั
ด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และ ปัจจยั
ด้านส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคสนิค้าแบบแบรนด์เนม 
re-selling ผลการวิจ ัยดังกล่าวสามารถน าข้อมูลที่วิเคราะห์ทางสถิติมา
ประยุกตใ์ช ้เพือ่เสนอแนะใหเ้ป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการ ดงันี้  

- ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในน าเสนอขอ้มูลสนิค้า เป็นปัจจยัที่
ควรให้ความส าคญัเนื่องจากการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ทัง้รูปสินค้า ข้อมูล
เกี่ยวกบัสนิคา้ ราคาขายทีช่ดัเจน สรา้งความสะดวกในการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค  

- ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัดา้นการบรกิารทีเ่หมาะสม สนิคา้แบ
รนด์เนม re-selling ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าที่มรีาคาค่อนขา้งสูง ผูป้ระกอบการ
ควรให้ความส าคญัในเรื่องการบรกิาร ยกตวัอย่างเช่น การนัดดูสนิค้าเผื่อ
ความสบายใจของผู้ประกอบการและผู้บรโิภค รวมไปถึงการใช้บรกิารส่ง
สนิคา้ด่วนใหถ้งึมอืผู้บรโิภคภายในวนัเดยีว ยกตวัอย่างเช่น ตวัแทนสง่สนิคา้
เอกชนทีม่บีรกิารดงักล่าว 
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Abstract— The objectives of this research were to study the 

factors affecting financial accounting in the Textile manufacturing 

community enterprise groups in Udon Thani Province. The sample 

group consisted of 175 community enterprise groups. Percentages 

and standard deviations were used to summarize the collected data. 

The research results revealed that 5.14% of the community 

enterprise groups had been registered for less than one year, while 

29.71% were registered for 1-3 years, 34.86% were registered for 4-

6 years, and 30.29% were registered for more than 7 years. People 

from the Textile manufacturing community enterprise groups in 

Udon Thani Province held opinions that expressed moderate 

satisfaction with their accounting knowledge and proficiency, 

accounting practice and documentation, support counsel from the 

external agencies, and management. Satisfaction towards the 

operational tools was low, whereas that towards management 

leadership was high. The research results led to the design of a 

simpler accounting system so that the accounting and financial 

statements of the community enterprise groups comply with 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs). Therefore, 

our significant mission was that the community enterprise should 

emphasize standard accounting and financial statements as tools for 

measuring business performance and showing financial status in 

business communications. There were factors that led to the success 

of community enterprise management in promotion of thought 

processes, motivational development and financial management 

knowledge of the members. Improvement in these areas promotes 

and develops accounting proficiency of the sample community 

enterprises in Udon Thani Province. 

Keywords—Accounting, Community enterprise, Textile 

manufacturing 

I. INTRODUCTION

A community enterprise is an assembly of community 

members who cooperate in production, processing, resource 

management, cost management, and market management. 

The buying and selling operations are similar to those of 

cooperatives, but are different in terms of the regulations and 

rules that are emphasized. They more concerned about 

sharing than competition. Thus, community enterprises 

emphasize collaboration, regardless of personal benefits [1]. 

The main principle of a community enterprise is to promote 

and support a community’s economy. This is a fundamental 

economic system of the country and it encourages 

community enterprise that are not ready for traditional 

business to contribute to a robust community economy. 

Currently, community enterprises in each region should 

register with the Community Enterprise Promotion Division, 

Department of Agricultural Extension. This is according to 

Order No. 3 8 4 / 2 5 4 8  of the Department of Agricultural 

Extension, established by the Office of the Secretary of 

Community Enterprise Promotion Committee. This office 

appoints the staff to perform the mission according to the 

Community Enterprise Promotion Act, B.E. 2548 enacted on 

1 1  March 2 0 0 5 .  Later, the Department of Agricultural 

Extension developed a policy to revise the internal structure 

according Order No. 3 2 6 / 2 5 5 7  of the Department of 

Agricultural Extension on 7  May 2014 . This established the 

Community Enterprise Promotion Division to: 

1) study, analyze and do research to set the policy,

strategies and measures to promote and set the guidelines for 

the development of community enterprises and community 

enterprise networks, 

2) be responsible for the tasks of the Community

Enterprise Promotion Committee and other committees 

according to the Community Enterprise Promotion Act, B.E. 

2548 to promote the integrity of community enterprise tasks, 

3) examine, do research and analysis to develop and

promote community enterprises and community enterprise 

networks, 

4) promote and enhance the community enterprise

operations, product development and community tourism so 

that they become vigorous and self-reliant to upgrade the 

business activities, 

5) promote and support collaboration between the

community enterprise and related sectors to inclusively 

strengthen the operational security. 

6) to be a center for registration, registration information

and information about community enterprises and 

community enterprise networks, and, 

7) perform other assigned tasks [2]

Statement of the problems 

 Udon Thani, a province in the northeastern region of 

Thailand, presently has 2,821 community enterprise groups, 

which include members earning a living from agricultural 

activities such as growing rice and rubber as well as fabric 

and textile products [2]. However, according to the legend of 

Udon Thani Province, “Krom Luang Prachak built a city, in 

the Land of Dharma, a 5,000-year of civilization. It was the 

City of Mee Kit Fabric and the Amazing Natural Red Lotus 

Sea”. This reflects the uniqueness of Udon Thani Province in 

fabric production as well as cotton textile manufacturing. 

There are 314 registered community enterprise fabric groups 

in Udon Thani Province [2]. Research revealed that the main 

challenge faced by community enterprise accountants in the 
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survey group was a lack of integrity by relevant agencies. 

That being said, there were different knowledge and 

accounting patterns provided based on the proficiency of each 

agency, which might not be consistent with the user 

background and demand. Moreover, the accountants had a 

poor understanding of accounting theory, lacked rules and 

regulations, as well as little person in-charge of monitoring 

and verification financial statements. Consequently, there 

was confusion and accountants made mistakes, and finally, 

they ignored the significance of accounting. Alternatively, an 

essential supporting factor was the establishment of an 

accounting counsel center to provide appropriate training and 

knowledge to the community [3-4]. 

Based on the above, the researcher had an interest in the 

factors affecting the accounting of the textile manufacturing 

community enterprises in Udon Thani Province. The 

objective of the current research was to examine the 

accounting knowledge and proficiency, accounting 

documents and practices, operational tools, support and 

counsel from external agencies, management leadership, and 

management itself to identify the factors affecting accounting 

in the textile manufacturing community enterprise in Udon 

Thani Province. This would be very useful for developing 

accurate and appropriate community enterprise accounting 

systems, provide for efficient use of tools for financial and 

business control, access capital sources for secure returns to 

members, and facilitate benefits for the community by 

adhering to His Majesty, King Rama IX’s philosophy of a 

Sufficiency Economy. 

II. RESEARCH OBJECTIVE

 The guiding objective of the current research is to identify 

the factors affecting the accounting practices of the textile 

manufacturing community enterprises in Udon Thani 

Province. 

III. RESEARCH METHODOLOGY

A. Scope of the research

This research involved a survey that aimed to identify the

factors affecting the accounting practices of the textile 

manufacturing community enterprises in Udon Thani 

Province. The scope was defined as follows: 

1. The population was 314 community enterprise groups

[2], with 175 enterprises selected as the sample group by the 

Krejcie and Morgan method [5]. 

2. Based on the research topic, the factors affecting the

accounting practices of the textile manufacturing community 

enterprises in Udon Thani Province were classified into six 

areas comprising accounting knowledge and proficiency, 

accounting documents and practices, operational tools, 

support and counsel from the external agencies, management 

leadership, and management. 

3. The research area was limited to Udon Thani

Province. 

B. Population and sample group

From a population of 314 textile manufacturing

community enterprise groups in Udon Thani Province, a 

sample group was selected using simple random sampling 

based on Krejcie & Morgan [5]. Enterprise groups in the 

following districts (Amphurs) participated in the current 

study: 

Muang Udon Thani Kut Chap 

Nong Wua So Si That 

Nong Han Wang Sam Mo 

Ban Phue Thung Fon 

Ban Dung Sang Khom 

Kumphawapi Chai Wan 

Non-Sa-at Nong Saeng 

Phen Na Yung 

Nam Som 

Phibun Rak, Sub-district Ku Kaew and Sub-district 

Prachaksinlapakhom 

     Each had an equal probability of being sampled in the 

current study. 

C. Research tool

The research tool used in the current study was a

questionnaire that consisted of two parts. 

Part 1. General information about the informants. 

Part 2 .  Opinions of the personnel from the community 

enterprise groups using a 5-point Likert Scale, which covered 

six areas: 

1. Accounting knowledge and proficiency

2. Accounting documents and practice

3. Operational tools

4. Support and counsel from external agencies

5. Management leadership

6. Management

 The statistics used were frequency, percentage, mean and 

standard deviation. 

IV. RESULTS

The research results on the factors affecting the financial 

accounting of the textile manufacturing community 

enterprises in Udon Thani Province were generated in t wo 

parts, general information about the informants and the 

opinions of the community enterprise groups affecting the 

accounting practices of the textile manufacturing community 

enterprise in Udon Thani Province. 

A. General information about the community enterprise

groups

 From the 175 sampled community enterprise groups, 

5.14% of them had been registered as community enterprises 

for less than one year, while 29.71% were registered for 1-3 

years, 34.86% were registered for 4-6 years, and 30.29% 

were registered for more than 7 years. Information about 

educational background, accounting experience, and training 

in community enterprises is shown in Table 1. 

B. Accounting knowledge and proficiency

From Table 2, the research results show that the sample

group had a moderate level accounting knowledge and 

proficiency, which included accounting knowledge, 

accounting design and system planning, buying and selling 

statement reports, and financial statement reports. The mean 

levels for these factors were 3.45, 2.90, 3.21, and 2.87, 

respectively, on a 5-point scale. The interviews indicated that 

the personnel of the community enterprise groups had a 

moderate level of knowledge and understanding about 
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accounting because they had no accounting training or 

knowledge transfer about basic accounting. 

TABLE I.  INFORMATION ABOUT THE COMMUNITY ENTERPRISE GROUPS 

General Information Amount Percentage 

Community Enterprise Registration   

Less than one year 9 5.14 

1-3 years 52 29.71 

4-6 years 61 34.86 

More than 7 years 53 30.29 

   

Education   

Primary school 32 18.29 

Secondary school 110 62.86 

Bachelor degree 31 17.71 

Higher than a Bachelor degree 2 1.14 

   

Experience in Accounting   

Less than one year 24 13.71 

1-3 years 45 25.71 

4-6 years 71 40.58 

7 or more years 35 20.00 

   

Training in community enterprise 

accounting   

  

None 103 58.86 

1 - 3 times  42 24.00 

4-6 times 15 8.57 

More than 7 times 15 8.57 

TABLE II.  ACCOUNTING KNOWLEDGE  

Problems Mean Standard Deviation 

Accounting knowledge 3.45 0.87 

Accounting system design 2.90 0.72 

Purchase and sales statements  3.21 0.98 

Financial statements 2.87 0.73 

Auditing 2.97 0.79 

Budgeting 3.01 0.69 

Cost accounting 2.72 0.87 

Internal control 2.38 0.85 

The knowledge level of all problems was moderate. 

TABLE III.  ACCOUNTING DOCUMENT AND PRACTICE 

Problems Mean Standard 

Deviation 

Knowledge 

level 

Accounting reference 

documentation 2.56 0.80 
Low 

Document classification 2.60 0.88 Moderate 

Accurate accounting 
reports   2.69 0.85 

Moderate 

Use of computer programs   1.98 0.83 Low 

External accounting audits 2.07 0.69 Low 

 

C. Accounting documents and practices 

     The sample group had a low level of knowledge about 

document preparation and accounting practices. This area 

includes reference documents for accounting, the use of 

computer programs, and accounting audits from external 

agencies. The means for these factors were 2.56, 1.98 and 

2.97, respectively. Moreover, their knowledge about 

document classification and accurate accounting was at a 

moderate level, 2.60 and 2.69, respectively, as shown in 

Table 3. 
 

  D. Accounting tools 

     From Table 4, it can be seen that preparation of accounting 

operational tools was at a low level. The preparation for use 

of these accounting tools was at a moderate level with a mean 

of 2.60. The preparation for use of a supportive accounting 

program, the convenience and simplicity of the operation, the 

precision and quickness of the tools, and the corresponding 

accounting pattern were at a moderate level, with means of 

2.10, 2.50, 2.48, and 2.56, respectively.   

 

E. Support and counsel from the external agencies   

     From Table 5 , it was found that the preparation of the 

support and counsel from external agencies was at a moderate 

level. The preparation of budgets, accounting counseling 

center, and other agencies was also at a moderate level, with 

means of 2.71, 2.81 and 2.60, respectively.  

 

F. Management leadership  

     In terms of leadership, it was found that management paid 

attention to the members, had clarity and transparency, 

responsibility, and unity, with means scores of 3.85, 3.59, 

3.98, and 4.00, respectively. Overall satisfaction was at a high 

level, as shown in Table 6.   

TABLE IV.  OPERATIONAL TOOLS 

Problems Mean Standard 

Deviation 

Knowledge 

level 

Have accounting tools 2.60 0.81 Moderate 

Have accounting programs   2.10 0.78 Low 

Convenience and simplicity   2.50 0.75 Low 

Precision, completeness, 

and quickness   2.48 0.86 
Low 

Corresponding accounting 
patterns   2.56 0.79 

Low 

   

TABLE V. SUPPORT AND COUNSEL FROM EXTERNAL AGENCIES   

Problems Mean Standard Deviation 

Budget 2.71 0.75 

Accounting consultancy center 2.81 0.88 

external agencies  2.60 0.78 

The knowledge level of all problems was moderate. 

TABLE VI. MANAGEMENT LEADERSHIP  

Problems Mean Standard Deviation 

Pay attention to members   3.85 0.86 

Have clarity and transparency 3.59 0.87 

Be responsible   3.98 0.88 

Have unity 4.00 0.87 

The knowledge level of all problems was high. 

TABLE VII.  MANAGEMENT  

Problems Mean Standard Deviation 

Success 3.41 0.76 

Fairness and transparency 3.25 0.88 

Public relations on 

products 
3.36 0.72 

Capital increase 3.20 0.83 

The knowledge level of all problems was moderate. 

 

 

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

101

BA-13



G. Management

In terms of management, Table 7 shows that the means for

success, fairness and transparency, efficient public relations, 

and capital increase were 3.41, 3.25, 3.36, and 3.20, 

respectively. Overall satisfaction was at a moderate level .  

V. DISCUSSION

 It was found that the factors affecting the accounting of 

the textile manufacturing community enterprise groups in 

Udon Thani Province were the lack of specific knowledge 

and an accurate accounting system. The underlying problem 

was that the members of the sampled community enterprise 

groups had no knowledge of or did not study accounting. 

Consequently, it was quite complex for them. This was 

consistent with the research of Nattharawee Phongkraphant 

[6], who discovered that the local industry, contrary to OTOP 

policy, did not operate systematically because they did not 

have a suitable accounting system. As a result, it was difficult 

to monitor and people lacked knowledge about accounting 

records. If a proper accounting system was developed, the 

community would recognize its importance and be able to 

manage its finances more accurately. The research results 

indicated that the factor affecting the accounting of tamarind 

processing community enterprise groups in Petchabun 

Province was the unavailability of a computer to use for 

accounting. The manual method was inconvenient, slow, 

incomplete, and imprecise. 

 The research results showed that the problems of 

accounting mirrored those of the research results of Deejam 

Runglucksana and Jane Chantarasuphasane [4]. They 

examined the factors affecting the financial accounting of 

tamarind processing community enterprise groups in 

Petchabun Province. It was found that the problems affecting 

accounting occurred at the highest level. The operational 

tools, accounting documents and practice, knowledge and 

proficiency, as well support and counsel were derived from 

other agencies.  

VI. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

 From the 175 sampled community enterprise groups, the 

majority of these companies, 65.15%, have been registered 

for 4 or more years, of which 30.29% were registered for 

more than 7 years, and 6% were registered for less than 1 

year. For the opinions about the accounting of the textile 

manufacturing community enterprise groups in Udon Thani 

Province by area, it was shown that satisfaction towards 

accounting knowledge and proficiency, accounting 

documents and practice, support and counsel from the 

external agencies, and management was at a moderate level. 

Satisfaction towards the operation tool was at a low level, 

whereas that towards the management leadership was at a 

high level. It is recommended that an agency should be 

appointed to support the operation of the community 

enterprise groups, as well as organize and provide training on 

accounting, internal control and internal auditing to enhance 

the efficiency of management based on the general 

accounting practices so that they are appropriate to the 

demand of each specific group. Furthermore, Microsoft 

Excel is a basic program that is simple and suitable for the 

use at the community level, so it should be used and effective 

accounting applications developed. The needs of each group 

should be clarified to minimize confusion among people who 

have no knowledge of accounting. Regulations and rules 

should be promulgated to promote an understanding of the 

significance of accounting and accurate financial statements.  
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บทคดัย่อ - งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา 1) ปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการจดัเก็บภาษีที่มปีระสิทธภิาพ  2)ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษ ี
และ 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษี
กบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จงัหวดัระยอง ผลการศกึษาพบว่า  

1. ปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษีโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรยีงล าดบัดงันี้ ล าดบัแรกคอื ด้าน
สถานที่ วสัดุและอุปกรณ์ รองลงมาคอื ดา้นบุคลากร ดา้นโครงสร้างภาษี
และการบรหิารจดัการ และดา้นงบประมาณ ตามล าดบั   

2.ประสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล าดบัดงันี้ ล าดบัแรกคอื ดา้นค่าใช้จ่ายในการ
จดัเก็บภาษีต ่า รองลงมาคือ ด้านประชาชนผู้เสยีภาษีได้รบัความสะดวก 
และดา้นการจดัเกบ็ภาษไีดต้ามเป้าหมาย ตามล าดบั   

3.ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษีมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกในทศิทางเดยีวกนักบัประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัระยองโดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ค ำส ำคญั -  ประสทิธภิาพ, การจดัเกบ็ภาษ,ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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         ABSTRACT - The purpose of this research; 1) to study the 
factor affecting efficiency on the tax collection, 2) to study efficiency 
on the tax collection, and 3) to study the relation between the factor 
affecting efficiency and the tax collection of Local administration in 
Rayong Province. The research results were as follows:  

1.The factor affecting efficiency on the tax collection, the
overall were high level when it was considered to arrange the mean 
with the first was the place, equipment’s, the second was officers the 
structure and management of tax and budget, respectively.  

2. Affecting efficiency on the tax collection, the overall
were high level when it was considered to arrange the mean with 
the first was payment that was low, the second was people who 
must be comfortable paid the tax and collecting tax to the goal, 
respectively.  

3. The factor affecting efficiency on the tax collection
related with positive on affecting efficiency on the tax collection tax 
in Local administration in Rayong Province, the overall were high 
level at statistically significant at the 0.01 level. 
Keywords - Efficiency, Taxation, local government 

I. บทน ำ
งานการคลงัเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เป็นภาระงานหลักที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ประเทศชาติ เป็นภาระงานที่สามารถท ารายใด้ให้เกดิขึ้นในแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างมหาศาล เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการเงนิ
และการบญัช ีโดยต้องปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
รบัเงนิ การเบกิจ่าย การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 [3] และงานจดัเก็บรายได ้อาทเิช่น การจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ซึ่ง
ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดัเกบ็รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น 
การประเมินการจดัเก็บรายได้ การจดัท าทะเบียนการจดัเก็บภาษี การ
เร่งร ัดจัดเก็บภาษี การจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีต่างๆ การจัดท า
ทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การรายงานการจดัเก็บ และการจดัท าแผนที่
ภาษี เป็นต้น [1] ส าหรบัรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ม ี3 
ประเภท ประกอบดว้ย [8] รายไดท้ีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัเกบ็เอง 
เช่น ภาษีบ ารุงทอ้งที่ ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีป้าย อากรฆ่าสตัว์ และ
ค่าธรรมเนียม รวมถงึผลประโยชน์อื่นอนัเกดิจากการฆา่สตัว์ ฯลฯ รายไดท้ี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบัจดัสรรจากส่วนราชการอื่นหรอืรัฐบาล
จดัเกบ็ใหแ้ล้วแบ่งส่วน เช่น ภาษีสุรา สรรพสามติ ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และลอ้เลื่อน ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนและสทิธนิิตกิรรมทีด่นิ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิม่ ฯลฯ ส าหรบัปัญหาการจดัเกบ็รายไดข้อง
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ คอื ปัญหาการจดัเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ เป็น
ภาษีทีเ่กบ็จากโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งอื่น ๆ กบัทีด่นิทีใ่ชต่้อเนื่อง แมว้่า
ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน จะเป็นภาษีที่ท ารายได้ให้กบัท้องถิ่นมากที่สุดใน
บรรดารายไดท้ีท่อ้งถิน่จดัเกบ็เอง แต่กย็งัอยู่ในระดบัทีไ่มน่่าพงึพอใจหรอืที่
ควรจะเป็น พบว่ามีปัญหาในระดับที่ปฏิบัติส าคัญบางประการที่ท าให้
ท้องถิ่นจัดเก็บได้น้อยอันเกิดมาจากการประเมินภาษี เนื่องจากภาษี

โรงเรือนและที่ดินเป็นการประเมนิภาษีจากค่ารายปี การยกเว้นภาษีใน
กรณีเจา้ของทรพัย์สนิอยู่อาศยัเอง หรอืในกรณีเจา้ของทรพัย์สนิไดร้บัการ
ยกเว้นภาษีไม่ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่ามากเพียงใดก็ตาม [2]  ในขณะที่
เจา้ของทรพัย์สนิเหล่านัน้ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการมารบับรกิารของทอ้งถิ่น
เช่นเดยีวกบัเจา้ของทรพัย์สนิอื่น ๆ ที่ต้องเสยีภาษี ซึ่งขอ้ยกเวน้ดงักล่าว 
เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าให้ท้องถิน่จดัเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดนิได้น้อย ใน
ส่วนของอตัราภาษ ีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิก าหนดอตัราภาษีไวร้อ้ยละ 12.5 
ของค่ารายปีซึ่งมนีักวชิาการหลายท่านใหค้วามเห็นว่าเป็นอตัราที่ก าหนด
มาเป็นเวลานานแลว้ ตัง้แต่มกีารเริม่จดัเกบ็ ไมเ่คยมกีารเพิม่อตัราภาษเีลย 
ท าให้มกีารจดัเก็บได้น้อย และเป็นผลให้ผู้มหีน้าที่เสยีภาษีพยายามที่จะ
หลกีเลี่ยงภาษีหรอืมกัแจง้อตัราค่าเช่าที่ต ่ากว่าค่าเช่าจรงิ และเป็นปัญหา
ต่อเนื่องถงึการประเมนิค่ารายปีของพนักงานเจา้หน้าทีต่่อไปด้วย ในส่วน
ของปัญหาการจดัเก็บภาษีป้าย โดยที่การปรบัอตัราภาษีป้ายเมือ่ปลายปี 
พ.ศ. 2534 เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 200 หรอื 2 เท่า จากอตัราภาษีป้ายที่
จดัเก็บอยู่เดมิ ซึ่งมผีลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัเก็บภาษีป้ายได้
เพิม่จากเดมิ และนอกจากนี้จะเป็นปัญหาในการปฏบิตัิงาน อาทเิช่น การ
จดัเก็บภาษีไม่ครบถ้วน เนื่องจากปัจจุบันมกีารติดตัง้ป้ายโฆษณาเป็น
จ านวนมากกระจดักระจายอยู่โดยทัว่ไป [5] และในอนาคตมแีนวโน้มว่าจะ
มกีารตดิตัง้เพิม่มากขึน้ตามภาวะความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ นอกจาก
จะมป้ีายเป็นจ านวนมากแลว้ยงัมขีนาด รูปทรงและลกัษณะทีห่ลากหลาย 
และติดตัง้ในสถานที่ที่ยากต่อการตรวจวดั และการค านวณพื้นที่ ปัญหา
การวนิิจฉยัประเภทป้าย เนื่องจากพระราชบญัญตัภิาษป้ีาย พ.ศ. 2510 [9] 
มกีารแบ่งป้ายออกเป็น 3 ประเภท ซึง่แต่ละประเภทจะมอีตัราภาษแีตกต่าง
กนัมาก ปัญหาภาษีสุราเป็นภาษีทีเ่กบ็โดยรฐับาลกลางหกัค่าจดัเกบ็ไมเ่กนิ
ร้อยละ 5 ที่เหลือเป็นรายได้ท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจดัสรรให้
ทอ้งถิน่ต่าง ๆ ตามจ านวนประชากร ปัญหาภาษสีุราทีเ่กดิขึน้คอืการจดัสรร
อาศยัเกณฑ์ประชากรไม่เหมาะสม เนื่องจากธุรกจิทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดของ
ภาษีสุราและสรรพสามติมไิด้ขึ้นอยู่กบัจ านวนประชากรอย่างเดียวส่วน
ปัญหาภาษีการพนันเป็นรายไดข้องทอ้งถิน่มอีตัราทีต่ ่าท าใหท้อ้งถิน่ไดร้บั
รายได้จากภาษีประเภทนี้ น้อย ปัญหารายได้อื่นๆ ของท้องถิ่น ได้แก่ 
ค่ าธรรมเนี ยม , ค่ าใบอนุญ าต , ค่ าปรับซึ่ งมีอัต ราที่ย ังต ่ า  ความรู้
ความสามารถของผู้บรหิารท้องถิ่นบางแห่งยงัไม่อยู่ในระดับที่จะพฒันา 
ทรพัยส์นิใหม้รีายไดเ้ฉพาะทอ้งถิน่ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ยงัมขีดี
ความสามารถที่จะหารายได้ให้เพยีงพอกบัรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จ าเป็นตอ้งใชจ้่าย ทัง้นี้เป็นเพราะปัญหามาจากหลายสาเหตุ เช่น มี
ขอ้จ ากดัในเรือ่งแหล่งรายไดข้องทอ้งถิน่ พืน้ทีอ่ยู่ห่างไกลชุมชน เป็นชุมชน
ชนบท ท าให้ไม่มเีอกชนเขา้ไปลงทุน ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถ
จดัเก็บภาษีหรือรายได้เข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นอกจากนี้
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งยงัไม่มคีวามเขา้ใจใน
ระบบการท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ดพีอว่าจะต้องท าอะไร ที่
ไหน เมือ่ไร อย่างไร ทีจ่ะท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถมรีายได้
เพิ่มจากเดิมมากขึ้น เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้รบัการเตรียมความ
พร้อมมาก่อน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนมากท างาน
อย่างไม่มรีะเบยีบแบบแผน และขาดความสามารถดา้นประสทิธภิาพ [6] 
โดยเฉพาะเรื่องของการจดัเก็บภาษีอากรที่ระเบยีบ กฎหมาย ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัเกบ็เองได ้เช่น การจดัเกบ็ภาษีบ ารุงทอ้งที ่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมถึงข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถิน่ไดร้บัโอนมาจากหน่วยงานจดัเกบ็เดมิมน้ีอยไมค่รบถว้น พรอ้มทัง้ผู้
มหีน้าทีเ่สยีภาษ ีแจง้บญัชทีรพัยส์นิของตนเองไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ ซึง่เป็น
ปัญหาส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจดัเก็บ
รายได้จากภาษีไม่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเท่าที่ควร และจากการ
จดัเกบ็ภาษีทีผ่่านมาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยองส่วนใหญ่
ยงัมปัีญหาดา้นงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถพึ่งพาตนเองในดา้นการคลงั 
เนื่องจากในทางปฏบิตัพิบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง 
มรีายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่สม ่าเสมอและถอืได้
ว่ามรีะดบัการพฒันาทีไ่มแ่น่นอน  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งต้น ทางคณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะ
ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัเกบ็ภาษีทีม่ปีระสทิธภิาพขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัระยอง เพื่อทราบถึงความสามารถในการ
จดัเกบ็ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัระยอง ซึ่งเป็นสิง่ที่
สะท้อนถึงประสทิธภิาพในการด าเนินงานของท้องถิ่นทางดา้นการจดัเก็บ
ภาษขีององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง 

II. วตัถปุระสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัเก็บภาษีที่มปีระสทิธภิาพของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง 
2. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษขีององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการ

จดัเก็บภาษีกบัประสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง 

III. แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยัทีเ่กีย่วข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามงีานวจิยัจ านวนมากทีศ่กึษา

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัเก็บภาษีที่มปีระสทิธภิาพ การบรหิารจดัเก็บภาษี
อย่างมปีระสทิธภิาพย่อมท าใหไ้ดร้ายไดภ้าษแีบบเต็มเมด็เตม็หน่วย ดงันัน้
ควรพจิารณาถงึปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการก าหนดความมปีระสทิธภิาพ 
เมื่อค านึงถึงปัจจยกั าหนดความมปีระสิทธภิาพแล้วจะเห็นว่ามมีากมาย
หลายประการ แต่ปัจจยัหลกัทีส่ าคญั ๆ มเีพยีง 5 ประการ คอื 

1. ความส านึกในหน้าที่การเสียภาษีของผู้เสียภาษี ต้องมี
ลกัษณะที่ว่าประชาชนมคีวามส านึกในหน้าที่การเสียภาษีที่ค่อนข้างสูง 

2. ลกัษณะของกฎหมายภาษตีอ้งงา่ยและสะดวกต่อการประเมนิ
ภาษขีองผูเ้สยีภาษ ี 

3. ประสทิธภิาพของพนักงานผู้จดัเก็บภาษี พนักงานผู้จดัเก็บ
ภาษีต้องเอาใจใส่ในการปฏบิตัิงานและใหบ้รกิารแก่ผู้เสยีภาษีเป็นอย่างดี  

4. บรรยากาศที่เอื้ออ านวยให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีต้อง
ด าเนินการสรา้งบรรยากาศ ให้ผูเ้สยีภาษีปฏบิตัิตามกฎหมายภาษีใหม้าก
ขึ้น โดยผู้น าของประเทศและผู้น าทางด้านธุรกิจ จะต้องปฏิบัติตัวเป็น
เยี่ยงอย่างแก่ผู้เสียภาษีทัว่ไปและพยายามไม่ให้มกีารหลบเลี่ยงการจ่าย
ภาษี เพราะการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีเป็นช่องทางของความไม่เป็นธรรม
ในการจดัเกบ็ภาษ ี   

5. โครงสร้างภาษี เป็นสิง่ที่เอื้ออ านวยในแง่ความสะดวกและ
เข้าใจง่ายในทางปฏิบตัิ ทัง้ผู้จดัเก็บและผู้เสียภาษี ก่อให้เกิดความเป็น

ธรรมเมื่อภาษีมีโครงสร้างที่ดีโดยเฉพาะการลดความซ ้าซ้อนของการ
จดัเกบ็หรอืทีเ่รยีกว่าภาษีอากรทบัถมทวอีนัจะมผีลใหภ้าระภาษีเหมาะสม
อยู่ในวสิยัที่ผูเ้สยีภาษีรบัไดแ้ละส่งผลขัน้สุดทา้ย คอืลดการหลบเลีย่งภาษี
ใหน้้อยลงเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษี [15]   

ในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Government) นัน้
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นพื้นฐานการพฒันาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยและมคีวามส าคญัต่อการปกครองและการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชุมชนทอ้งถิน่ทีม่สีภาพปัญหาสงัคม
วฒันธรรมความเป็นอยู่ และทรพัยากรธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนั ล าพงัเพยีง
รฐับาลกลางในฐานะทีต่อ้งก ากบัดแูลประชาชนโดยภาพรวมทัว่ทัง้ประเทศ
ย่อมไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทัว่ถงึและ
ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ [3] ส าหรบัภารกิจที่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องด าเนินการ ไดแ้ก่ การบรหิารราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการไทยที่เป็นไปตาม
หลกัการกระจายอ านาจโดยมุ่งเน้นการแกไ้ขปัญหาและสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละพื้นที ่แลว้แต่จะพบว่ามคีวามแตกต่าง
กนัซึง่รฐับาลส่วนกลางไม่สามารถจะใหบ้รกิารไดท้นัทัว่ถงึและตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชน ดงันัน้จงึไดจ้ดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขึน้มา 
เพื่อด าเนินงานพร้อมกบักระจายอ านาจทางการปกครองไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตาม
หลกัการกระจายอ านาจการปกครองของไทยแห่งแรก ได้แก่ สุขาภิบาล
กรุงเทพ โดยจดัตัง้ในเขตราชธานี โดยรชักาลที ่5 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ในปี ร.ศ.116 
(พ.ศ.2440) มพีระราชประสงค์จะให้ประชาชนปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และกิจการขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นก็ได้
เจริญก้าวหน้ามาโดยล าดบัจนในปัจจุบนัมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากกว่า 8,000 แห่ง ทัว่ประเทศ อาท ิองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมพื้นที่จงัหวัดมอี านาจ หน้าที่ และรายได้
ของตนเองโดยเฉพาะมรีายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษี เช่นภาษีป้าย โรงเรอืน 
ทีด่นิ เป็นต้น และนอกจากนี้ยงัม ีเทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต าบล 
เป็นตน้[10] 

ส าหรบัภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัเก็บเองที่ส าคญั 
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย และภาษี
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่บางประเภท มรีายละเอยีดดงันี้  [9]

1.ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ เป็นภาษทีีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ทุ กป ระ เภทยก เว้น อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน จังห วัดจัด เก็บ เอ งต าม
พระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 

2.ภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภทยกเวน้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจดัเกบ็เองตามพระราชบญัญตัิ
ภาษบี ารุงทอ้งที ่พ.ศ. 2508 

3. ภาษีป้าย เป็นภาษีทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกประเภท
ยกเวน้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจดัเกบ็เองตามพระราชบญัญตัภิาษีป้าย 
พ.ศ. 2510  

4. ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เป็นภาษีที่องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัออกข้อบญัญัติจงัหวดัเพื่อจดัเก็บจากสถานค้าปลีก
น ้ ามันและยาสูบใน เขตจังหวัด ตามบทบัญญัติในมาตรา 64 แห่ ง
พระราชบญัญัติองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
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5. ภาษบี ารุงกรุงเทพมหานคร เป็นภาษทีีก่รุงเทพมหานครออก
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บจากสถานค้าปลีกน ้ ามนัในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามบทบัญญัติในมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
แนวคิดประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี 

 ส าหรับปัจจัยที่ท าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและ
สามารถครอบคลุมปัจจยัที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งนัน้ ประกอบดว้ย ปัจจยัหลกัที่
ส าคญั ๆ 6 ประการคอื 1. ความส านึกในหน้าทีก่ารเสยีภาษอีากรของผูเ้สยี
ภาษี 2. ลกัษณะของกฎหมายภาษีอากร 3. ประสทิธภิาพของพนักงานผู้
จดัเก็บภาษีอากร 4. บรรยากาศที่เอื้ออ านวยให้ปฏบิตัิตามกฎหมายภาษี
อากร 5. โครงสรา้งภาษีอากร และ 6. ฐานขอ้มลู การจดัเกบ็ภาษอีากรจะมี
ประสทิธภิาพมากหรอืน้อยเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัปัจจยัทีเ่ป็นเครือ่งก าหนด
ประสทิธภิาพ 6 ประการดงักล่าวซึ่งจะต้องมลีกัษณะทีว่่าประชาชนมคีวาม
ส านึกในหน้าทีก่ารเสยีภาษทีีค่่อนขา้งสงูลกัษณะของกฎหมายต้องงา่ยและ
สะดวกต่อการประเมนิภาษขีองผูเ้สยีภาษ ีพนกังานผูจ้ดัเกบ็ภาษตีอ้งเอาใจ
ใส่ในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารแก่ผูเ้สยีภาษีเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ต้อง
สรา้งบรรยากาศใหผู้เ้สยีภาษีปฏบิตัติามกฎหมายภาษีอากรใหม้ากขึน้โดย
ผูน้ าของประเทศและผูน้ าทางดา้นธุรกจิจะตอ้งปฏบิตัติวัเป็นเยีย่งอย่างแก่ผู้
เสยีภาษีอากรทัว่ไปและพยายามมใิหม้กีารหลบเลีย่งภาษีอากรเพราะการ
หลบเลีย่งภาษีอากรเป็นช่องทางของความไม่เป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษี
และมสี่วนท าใหผู้้เสยีภาษีถูกต้องอยู่แลว้เกดิความทอ้แทแ้ละไม่มกี าลงัใจ
ในการเสยีภาษีส่วนโครงสรา้งภาษีอากรนัน้ถือว่ามคีวามส าคญัมากทัง้นี้
เนื่องจากโครงสรา้งภาษีอากรเป็นสิง่ที่เอื้ออ านวยในแง่ความสะดวกและ
เขา้ใจง่ายในทางปฏบิตัิทัง้ผู้จดัเก็บและผูเ้สยีภาษีและก่อให้เกดิความเป็น
ธรรมเมือ่ภาษีอากรมโีครงสรา้งทีด่โีดยเฉพาะการลดความซ ้าซ้อนของการ
จดัเกบ็หรอืทีเ่รยีกว่าภาระภาษทีบัถมทว ีอนัจะมผีลใหภ้าระภาษีเหมาะสม
อยู่ในวสิยัทีผู่เ้สยีภาษรีบัไดแ้ละสง่ผลขัน้สุดทา้ยคอืลดการหลบเลีย่งภาษใีห้
น้อยลงเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของการจดัเกบ็อกีดว้ย [12] 

IV. วิธีด ำเนินกำรวิจยั
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ บุคลากรทีท่ าหน้าทีจ่ดัเกบ็

ภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ ปลดั จ านวน  
10 ราย หวัหน้าส่วนการคลงั 10 ราย เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็รายได ้10 ราย รวม
จ านวน 30 ราย และกลุ่มประชาชนทัว่ไปทีม่หีน้าทีใ่นการช าระภาษ ี(ขอ้มลู 
ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561) กรณไีมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน โดยใช้
วธิีของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) [18] กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน โดยเลอืกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง   

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา   
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
1. แบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ
ส่วนที ่2 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัเกบ็ภาษีทีม่ปีระสทิธภิาพของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง  
ส่วนที่ 3 ประสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง และ  
2. แบบสมัภาษณ์ ส าหรบัสมัภาษณ์บุคลากรทีท่ าหน้าทีจ่ดัเก็บ

ภาษขีององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีล

ต่อประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั
ระยองแบ่ง ออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์  
ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัหรอืตวัแปรต่าง ๆ 
ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษี 

การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยั

ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
จงัหวดัระยอง และจดัท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิของการวจิยั น า
แบบสอบถามไปเพื่อตรวจสอบให้คะแนน น าไปแก้ไขและปรับปรุง 
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามรายขอ้กบัวตัถุประสงค์ทีต่้องการจะวดั 
(Index of Item-objective congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
= 1.00 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มตัวอย่างในเขต
องค์กรปกครองส่วนทอ้งอื่นทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในเขตทีก่ าหนดไว ้จ านวน 
30 คน น าผลมาวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) = 0.909 โดยใช้ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่า ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) [17] 
การวิเคราะหข้์อมลู   

ผู้วิจ ัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และสถิติอ นุ มาน  ( Inferential Statistics) สถิติที่ ใช้ ในการ
วเิคราะห์ [4]  ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพันธ์ (Correlation Coefficient) ของเพียร์สนั และในการวิเคราะห์
แบบสมัภาษณ์ส าหรบับุคลากรทีท่ าหน้าทีจ่ดัเกบ็ภาษีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  ใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content 
Analysis) แลว้สรุปผลเป็นความเรยีง 

V. สรปุผลกำรวิจยั
จากผลการศกึษาผูว้จิยัน าผลการวจิยัมาสรุปไดด้งันี้ 
1. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัเกบ็ภาษีทีม่ปีระสทิธภิาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดงันี้  ล าดับแรกคือ ด้าน
สถานที่ วสัดุและอุปกรณ์ รองลงมาคอื ดา้นบุคลากร ดา้นโครงสร้างภาษี
และการบริหารจดัการ และด้านงบประมาณ ตามล าดบั ตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี I ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัเกบ็
ภาษีที่มปีระสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัระยอง 
โดยรวมและรายดา้น 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การจดัเกบ็ภาษี 

X̅ S.D. การ
แปลผล 

ล าดบัท่ี 

1. ดา้นบุคลากร 3.63 0.49 มาก 4 
2. ดา้นงบประมาณ 3.89 0.56 มาก 1 
3. ดา้นสถานที ่วสัดุและอุปกรณ์ 3.72 0.54 มาก 2 
4. ด้านโครงสร้างภาษีและการ
บรหิารจดัการ

3.67 0.44 มาก 3 

รวม  3.73 0.40 มาก 
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1.1 ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นราย
ขอ้ ดงันี้ ล าดบัแรกคอื ปลดัและผูอ้ านวยการส่วนงานคลงั/หวัหน้าส่วนการ
คลงัเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในการจดัเก็บภาษีเป็นอย่างด ีรองลงมา
คอื จ านวนบุคลากรด้านการจดัเก็บภาษีมเีพียงพอต่องานจดัเก็บภาษีมี
อตัราก าลงัด้านการจดัหารายได้ที่เหมาะสม และสมาชกิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกหมู่บ้านเป็นผู้มคีวามรู้ความเขา้ใจในด้านการจดัเก็บภาษี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นอย่างด ีตามล าดบั  

1.2 ดา้นงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ ดงันี้ ล าดบัแรกคอืประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เหน็ดว้ย
กับการใช้งบประมาณด้านการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ รองลงมาคอื การลงทุนในดา้นการวางแผนด้านการพฒันารายได้
เป็นการลงทุนทีคุ่ม้ค่าเพื่อการวางแผนทีจ่ะใหม้รีายไดข้ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเพิม่ขึน้ และมงีบประมาณพอเพยีงในดา้นการพฒันางานด้าน
การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษ ีตามล าดบั  

1.3 ดา้นสถานที ่วสัดุและอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อดังนี้  ล าดับแรกคือ มีสถานที่จอดรถที่กว้างขวาง
เพยีงพอแก่ผูม้าใชบ้รกิารและตดิต่อช าระภาษี รองลงมาคอืองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย พรอ้มใหบ้รกิารประชาชนทัว่ไปและผู้
มาตดิต่อช าระภาษ ีและมวีสัดุอุปกรณ์เครื่องใชส้ านักงานทีเ่พยีงพอต่อการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ตามล าดบั  

1.4 ด้านโครงสร้างภาษี และการบรหิารจดัการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ดงันี้ ล าดบัแรกคอื การจดัเกบ็ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ และภาษีบ ารุงทอ้งที่ มกีารปฏบิตังิานตามระเบยีบ
และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งอย่างถูกต้องและเป็นธรรม รองลงมาคอื องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหากบัผูห้ลกีเลีย่งไม่ช าระภาษ ี
ด้วยการแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมอืให้ช าระภาษีและชี้แจงเหตุผล
ก่อนที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษ และกฎหมายที่ใช้อยู่ทางด้าน
ภาษ ีมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิในสถานการณ์
ปัจจุบนั ตามล าดบั 

2. ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นดงันี้ ล าดบัแรก
คอื ดา้นค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีต ่า รองลงมาคอื ด้านประชาชนผูเ้สยี
ภาษีได้ร ับความสะดวก และด้านการจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 
ตามล าดบั ตามตารางที ่2 

ตารางท่ี II ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสทิธภิาพ
ในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
โดยรวมและรายดา้น 

ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
ภาษี 

X̅ S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 

1. ด้านประชาชนผูเ้สียภาษี
ไดร้บัความสะดวก

3.82 0.57 มาก 2 

2. ด้านการจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย

3.42 0.62 ปานกลาง 3 

3. ด้ าน ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ
จดัเกบ็ภาษตี ่า

4.05 0.53 มาก 1 

รวม  3.76 0.49 มาก 

2.1 ด้านประชาชนผู้เสยีภาษีไดร้บัความสะดวก โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ดงันี้ ล าดบัแรกคอื มสีถานทีจ่อดรถทีม่ ี
ร่มเงา กวา้งขวางเพยีงพอแก่ผูม้าใชบ้รกิารและติดต่อช าระภาษี รองลงมา
คอื สถานที่มคีวามสะอาด พรอ้มให้บรกิารประชาชนทัว่ไปและผูม้าตดิต่อ
ช าระภาษี และวสัดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพวิเตอร ์มปีรมิาณเพยีงพอต่อการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเรว็ ตามล าดบั  

2.2 ด้านการจดัเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ดงันี้ ล าดบัแรกคอื การจดัเกบ็ภาษป้ีาย 
ภาษีโรงเรอืน ทีด่นิ และภาษีบ ารุงทอ้งทีม่กีารปฏบิตังิานตามระเบยีบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและเหมาะสม รองลงมาคือ 
โครงสรา้งการบรหิารมคีวามเหมาะสม สามารถจดัเก็บภาษีให้กบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดต้รงตามเป้าหมาย ตามล าดบั  

2.3 ดา้นค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ภาษตี ่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ดงันี้ ล าดบัแรกคอื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้
ออกบรกิารเกบ็ภาษเีคลือ่นทีภ่ายในทอ้งถิน่ของตนเอง เพือ่ลดค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางมาช าระภาษีของประชาชน รองลงมาคอื องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่สามารถจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเสยีภาษีไดอ้ย่างเหมาะสม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารประเมนิในการเสยีภาษีป้ายในอตัราที่
ถูกตอ้งและเหมาะสม ตามล าดบั  

3. ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษีมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกในทศิทางเดยีวกนักบัประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดบัสูง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดบัสงู ไดแ้ก่ ดา้นสถานที ่วสัดุและอุปกรณ์ และดา้นที่มคีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้งภาษีและการบรหิารจดัการ รองลงมา
คอื ดา้นงบประมาณ และดา้นบุคลากร ตามล าดบั 
      ตารางท่ี  III การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพการจดัเกบ็

ภาษ ี

ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษขีององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง 

ประชาชนผู้
เสยีภาษี
ไดร้บัความ
สะดวก 

การจดัเกบ็
ภาษไีด้ตาม
เป้าหมาย 

ค่าใชจ้่าย
ในการ
จดัเกบ็
ภาษตี ่า 

รวม 

1. ดา้นบุคลากร 0.491** 0.401** 0.107** 0.463** 
2. ดา้นงบประมาณ 0.294** 0.459** 0.267** 0.473** 
3. ด้านสถานที่ วสัดุและ
อุปกรณ์

0.751** 0.364** 0.428** 0.710** 

4.ด้านโครงสร้างภาษีและ
การบรหิารจดัการ

0.318** 0.455** 0.432** 0.555** 

รวม  0.615** 0.537** 0.394** 0.714** 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
4. ผลการสมัภาษณ์บุคลากรที่ท าหน้าที่จดัเก็บภาษีเกี่ยวกับ

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัเกบ็ภาษีที่มปีระสทิธภิาพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง พบว่า  

4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัหรอืตัวแปรต่างๆ สรุปได้ว่า
ประชาชนผู้เสยีภาษีในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง มี
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ความส านึกที่ดใีนหน้าที่การเสียภาษี ลกัษณะของกฎหมายภาษีมคีวาม
เหมาะสมเอื้อต่อการให้ประชาชนร่วมมอืในการมาช าระภาษี พนักงานผู้
จดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยองเป็นบุคลากรที่
ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการจดัเก็บภาษีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยองก าหนดโครงสรา้งภาษอีากรใหป้ระชาชนผูเ้สยี
ภาษมีคีวามเขา้ใจและสะดวกในการมาช าระภาษดีว้ยความเป็นธรรม มกีาร
ปรบัปรุงขอ้มูล และมกีารส ารวจเกีย่วกบัภาษีที่ดนิ โรงเรอืน และป้าย ให้
เป็นขอ้มลูปัจจุบนัและมคีวามเหมาะสม สอดคล้องกบังานวจิยัของสุรศกัดิ ์
โตประส ีและ จติราภรณ์ สุทธวิรเศรษฐ์.(2561) ที่ศกึษาประสทิธภิาพใน
การบรหิารการจดัเก็บภาษีของเทศบาลบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
พบว่า ปัจจัยการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และประสทิธภิาพในการ
บรหิารการจดัเกบ็ภาษีของเทศบาลต าบลบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านโครงสร้างภาษี ด้านบรรยากาศที่
เอื้ออ านวยให้เสยีภาษี ด้านประสทิธภิาพของพนักงานผูจ้ ัดเก็บ และด้าน
ลกัษณะของกฎหมายภาษี มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการบรหิาร
การจดัเกบ็ภาษีของเทศบาลต าบลบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ[15] 

4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง สรุปได้ว่าองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจงัหวดัระยองมกีารจดัเตรยีมสถานที่ที่มคีวามสะอาด พร้อม
ให้บรกิารประชาชนทัว่ไปและผู้มาติดต่อช าระภาษี จดัเตรยีมป้ายแสดง
รายละเอยีด วธิปีฏบิตัิ และช่วงเดอืนที่ต้องช าระภาษีไวท้ี่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ ๆ อย่างชดัเจน มกีารจดัโครงสรา้งการบรหิาร ด้วยความ
เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัระยองได้ออกให้บรกิาร
เกบ็ภาษีเคลื่อนทีภ่ายในทอ้งถิน่ของตนเองเพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
มาช าระภาษขีองประชาชน และมกีารจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมและประเมนิการ
เสยีภาษป้ีาย ภาษโีรงเรอืน และภาษทีีด่นิดว้ยความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสาคร บุญส่ง.(2557) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุร ีพบว่า ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ีทุกด้านอยู่ในระดบัมาก 
ดงันี้ ดา้นความคุม้ค่าของค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ภาษ ีดา้นผลลพัธ์ทีไ่ดจ้าก
การจดัเกบ็ภาษ ีและดา้นความถูกตอ้งและครบถ้วนในการจดัเกบ็ภาษี และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านความถูกต้องครบถ้วนในการจดัเก็บภาษี ด้าน
ความคุม้ค่าของค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ภาษี และดา้นผลลพัธ์ที่ได้จากการ
จดัเก็บภาษีของประสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าโดยภาพรวมม ี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวกโดยมคี่าความสมัพนัธ์ตัง้แต่0.20-0.42อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 [12] 

VI. กำรอภิปรำยผล
การวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษีของ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัระยอง สามารถน ามาอภปิรายผล
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งันี้  

1. ปัจจยัที่ผลต่อประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษีของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านดงันี้  ล าดบัแรกคือ ด้านสถานที่ วสัดุและอุปกรณ์ 
รองลงมาคอื ดา้นบุคลากร ดา้นโครงสรา้งภาษีและการบรหิารจดัการ และ
ดา้นงบประมาณ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารฉิตัร ภูตอ้งลม. 
(2559). [7]  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์
พบว่ามคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยให้ความส าคญักบัปัจจยั 
ด้านช าระภาษี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ ด้านความรูเ้กี่ยวกบัภาษี ดา้นมาตรการในการด าเนินงาน
และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามล าดับ  ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษโีดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่ามรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยใหค้วามส าคญัต่อ
การจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ครบถ้วนตามทะเบียนคุม ผู้มหีน้าที่ช าระ
ภาษป้ีายความคุม้ค่าทางดา้นวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ภาษี
และการจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิไดค้รบถว้นตามทะเบยีนคุมผูม้หีน้าที่
ช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ปัจจยัที่มผีลต่อการจดัเก็บภาษีด้านการรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสาร และด้านบุคลากรมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพการจดัเก็บ
ภาษใีนทศิทางเดยีวกนั 

1.1 ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นราย
ขอ้ดงันี้ ล าดบัแรกคอื ปลดัและผูอ้ านวยการส่วนงานคลงั/หวัหน้าส่วนการ
คลงัเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในการจดัเก็บภาษีเป็นอย่างด ีรองลงมา
คอื จ านวนบุคลากรด้านการจดัเก็บภาษีมเีพียงพอต่องานจดัเก็บภาษี มี
อตัราก าลงัด้านการจดัหารายได้ที่เหมาะสม และสมาชกิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทุกหมู่บา้นเป็นผู้มคีวามรู้ความเขา้ใจในด้านภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ตามล าดับ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ปารฉิตัร ภูต้องลม.(2559). [7] ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการ
จดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยให้
ความส าคัญกับปัจจัย ด้านช าระภาษีเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้าน
บุคลากร ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นความรูเ้กีย่วกบัภาษี ดา้นมาตรการ
ในการด าเนินงานและดา้นการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารตามล าดบั ความคดิเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย
ให้ความส าคญัต่อการจดัเกบ็ภาษีบ ารุงทอ้งทีไ่ด้ครบถ้วนตามทะเบยีนคุม 
ผูม้หีน้าทีช่ าระภาษป้ีาย ความคุม้ค่าทางดา้นวสัดุ อุปกรณ์และค่าใชจ้่ายใน
การจดัเก็บภาษีและการจดัเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดินได้ครบถ้วนตาม
ทะเบียนคุมผู้มีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปัจจยัที่มีผลต่อการ
จดัเก็บภาษีด้านการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร และด้านบุคลากรมผีลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ในทศิทางเดยีวกนั[16]  

1.2 ดา้นงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น
รายข้อเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยดงันี้  ล าดบัแรกคอื ประชาชนเห็นด้วยกบั
การใช้งบประมาณด้านการพฒันารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองลงมาคอื การลงทุนในดา้นการวางแผนด้านการพฒันารายไดเ้ป็นการ
ลงทุนทีคุ่ม้ค่าเพื่อวางแผนที่ท าใหม้รีายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ตนเองเพิม่มากขึน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เลง็เหน็ความส าคญัของการ
สนับสนุนงานดา้นการพฒันารายได้โดยการปรบัปรุงสถานที่ วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ให้พร้อมเพื่อลดระยะเวลาของผู้มาช าระภาษี ควรลงทุนด้านการ
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พฒันารายได ้โดยการจา้งเหมาเอกชนท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ 
และมงีบประมาณพอเพยีงในดา้นการพฒันางานดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัเกบ็ภาษี ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ ใจเรอืน 
(2551 :84) [14]  

1.3 ดา้นสถานที ่วสัดุและอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อดังนี้  ล าดับแรกคือ มีสถานที่จอดรถที่กว้างขวาง
เพยีงพอแก่ผูม้าใชบ้รกิารและตดิต่อช าระภาษ ีรองลงมาคอื สถานทีม่คีวาม
สะอาด พรอ้มให้บรกิารประชาชนทัว่ไปและผู้มาติดต่อช าระภาษี ท าป้าย
แสดงรายละเอยีด วธิปีฏบิตั ิและช่วงเดอืนทีต่้องช าระภาษีไวอ้ย่างชดัเจน 
บรเิวณทีพ่กัรบัรองประชาชนมาตดิต่อช าระภาษมีคีวามสะดวกสบาย และมี
วสัดุส านักงานที่เพียงพอต่อการให้บรกิารแก่ประชาชนอย่างสะดวกและ
รวดเรว็ ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิร สสีว่างและสทิธิ
เดช สริสิุขะ.(2558). [11]  

1.4 ด้านโครงสร้างภาษี และการบรหิารจดัการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ดงันี้ ล าดบัแรกคอื การจดัเกบ็ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ และภาษีบารุงท้องที่มกีารปฏบิตัิงานตามระเบยีบ
และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้องและเป็นธรรม รองลงมาคอืองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหากบัผูห้ลกีเลีย่งไมช่ าระภาษ ี
ด้วยการแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมอืให้ช าระภาษีและชี้แจงเหตุผล
ก่อนที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษ นโยบายของผู้บริหารเห็น
ความส าคัญต่อการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะ
ผูบ้รหิารมนีโยบายใหเ้พิม่การจดัเกบ็ภาษีทุกชนิดเพิม่ขึ้นจากฐานของปีที่
ผ่านมาอย่างชดัเจน และกฎหมายที่ใช้อยู่ทางดา้นภาษี มคีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกบัสภาพทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั ตามล าดบั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสริพิงศ ์แจง้รศัมกีาล.(2558) [13]  

2. ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นดงันี้ ล าดบัแรก
คอื ดา้นค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีต ่า รองลงมาคอื ด้านประชาชนผูเ้สยี
ภาษีได้ร ับความสะดวก และด้านการจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิร สสีว่าง และสทิธเิดช สริสิุขะ. 
(2558). [11]  

2.1 ด้านประชาชนผู้เสยีภาษีไดร้บัความสะดวก โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ ดงันี้ ล าดบัแรก
คือ มสีถานที่จอดรถ มรี่มเงา กว้างขวางพอเพียงแก่ผู้มาใช้บริการและ
ติดต่อช าระภาษี รองลงมาคือ สถานที่ท าการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ มคีวามสะอาด พรอ้มใหบ้รกิารประชาชนทัว่ไปและผูม้าตดิต่อช าระ
ภาษี และวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีปริมาณเพียงพอต่อการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเรว็ ตามล าดบั สอดคล้องกบั
งานวจิยัของประหยดั สายนุ้ย (2555 : 88) [6]  

2.2 ด้านการจดัเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยดงันี้  ล าดบัแรกคือ 
การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ มีการ
ปฏบิตัิงานตามระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง เป็นธรรม
และเหมาะสม, รองลงมาคือ โครงสร้างการบริหารซึ่งประกอบด้วยคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีความ
เหมาะสม สามารถจดัเก็บภาษีให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรง
ตามเป้าหมาย, คณะผู้บรหิารไดม้นีโยบายให้เพิม่การจดัเกบ็ภาษีทุกชนิด

เพิม่ขึน้จากฐานของปีทีผ่่านมาอย่างชดัเจน วธิกีารและบทก าหนดโทษเป็น
มาตรการทางกฎหมายทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใชจ้ดัการผูห้ลกีเลีย่ง
ไม่ช าระภาษีอย่างจรงิจงั เสมอภาค เพื่อให้การเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิร สสีว่าง และสทิธเิดช สริสิุขะ.
(2558). [11]  

2.3 ดา้นค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ภาษตี ่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ดงันี้ ล าดบัแรกคอื องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกให้บริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาช าระภาษีของ
ประชาชน รองลงมาคอื องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เกบ็ค่าธรรมเนียมใน
การเสยีภาษีอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารประเมนิใน
การเสยีภาษโีรงเรอืน ในอตัราทีถู่กตอ้ง และเหมาะสม องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการประเมินในการเสียภาษีที่ดินและค่าบ ารุงท้องที่ในอัตราที่
ถูกตอ้ง และเหมาะสม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มกีารประเมนิในการ
เสียภาษีป้ายในอตัราที่ถูกต้อง และเหมาะสม ตามล าดบั สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ประหยดั สายนุ้ย (2555 : 89) [6]   

3. ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษีมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกในทศิทางเดยีวกนักบัประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดบัสูง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดบัสงู ไดแ้ก่ ดา้นสถานที ่วสัดุและอุปกรณ์ และดา้นทีม่คีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ด้านโครงสรา้งภาษีและการบรหิารจดัการ รองลงมา
คอื ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร ตามล าดบั สอดคล้องกบังานวจิยั
ของวาสนา ขอนทอง (2553 : 87) [10] และอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต 
(2557 : 1313) [15]  

VII. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัผู้ว ิจยัมขี้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษ ีดงันี้  

1. ด้านบุคลากร ควรมกีารส่งเสรมิให้บุคลากรที่มหีน้าที่ในการ
จดัเกบ็ภาษีไม่ว่าจะเป็นปลดั หวัหน้าส่วนการคลงั เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็รายได ้
ให้เขา้รบัการอบรมเพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานจดัเก็บ
ภาษีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ จากผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่
เกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ และความรูอ้ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัเกบ็ภาษี
และการปฏบิตังิาน  

2. ด้านงบประมาณ ควรจดัท าโครงการพฒันางานจดัเก็บภาษี
เช่น การจา้งองค์กรเอกชนหรอืการด าเนินการเองในการจดัท าแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรพัยส์นิ เพือ่วางแผนปรบัปรุงและพฒันากระบวนการจดัเกบ็
รายไดใ้หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

3. ด้านสถานที่ วสัดุและอุปกรณ์ ควรจดัให้มสีถานที่จอดรถที่
กว้างขวางเพียงพอแก่ผู้มาใช้บริการและติดต่อช าระภาษี ในกรณีที่
ส านกังานคบัแคบ  

4. ด้านโครงสร้างภาษีและการบรหิารจดัการ ควรมกีารจดัเก็บ
ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ อย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม ผู้บรหิารควรให้ความส าคญัต่อนโยบายการจดัเก็บภาษีขององค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถิน่ของตนเอง เพื่อก าหนดทศิทางการบรหิารงานจดัเกบ็
ภาษีให้บรรลุเป้าประสงค์ และร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหาผู้หลกีเลี่ยงไม่ช าระ
ภาษตีามทีก่ฎหมายก าหนด  

5. ด้านประชาชนผู้เสยีภาษีได้รบัความสะดวก จดัให้มกีารรบั
ช าระภาษีนอกเวลาราชการ และมชี่องทางหลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย ์
การโอนเงนิผ่านธนาคาร พร้อมเพย์ ตลอดทัง้จดัให้มป้ีายประกาศวธิคีิด
ค านวณภาษเีผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบอย่างชดัเจน  

6. ดา้นการจดัเกบ็ภาษไีดต้ามเป้าหมาย มกีารประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนทราบถึงวธิีการและบทก าหนดโทษทางกฎหมายเกี่ยวกบัการ
หลกีเลีย่งไมช่ าระภาษ ี 

7. ด้านค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ภาษีต ่า ควรมกีารประเมนิอตัรา
ภาษใีหม้คีวามเหมาะสมตามสดัส่วนของรายไดท้ีค่รอบครองอย่างเป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบและ
น ามาปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่อไป 

2. ควรศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัิการในการค้นหาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง
การจดัเกบ็ภาษีบ ารุงทอ้งถิน่ โดยการมสี่วนร่วมระหว่างเจา้หน้าทีผู่จ้ดัเกบ็
ภาษแีละผูเ้สยีภาษ ี

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัอื่นๆ 

4.ควรศกึษาปัจจยัที่ส่งเสรมิให้ประชาชนเห็นความส าคญัของ
การเสยีภาษีบ ารุงท้องถิ่น เพื่อน าผลการศกึษาวจิยัที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจดัเก็บภาษีให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้นและภาครฐัจะสามารถทราบถึง
ปัญหาทีแ่ทจ้รงิของการจดัเกบ็ภาษบี ารุงทอ้งถิน่ 

VIII. สรปุ
     การศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัเก็บภาษีที่มปีระสทิธภิาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัระยอง ท าให้ทราบถึงปัญหาและ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้และสามารถท าใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งในจงัหวดัระยองจดัเกบ็ภาษอีากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

IX. กิตติกรรมประกำศ
        งานวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากบุคลากรทีท่ าหน้าที่

จดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัระยอง ได้แก่  ปลดั 
จ านวน  10 ราย หวัหน้าส่วนการคลงั 10 ราย เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็รายได ้10 
ราย รวมจ านวน 30 ราย และกลุ่มประชาชนทัว่ไปที่มหีน้าที่ในการช าระ
ภาษทีีไ่ดก้รุณาใหข้อ้มลู ทางทมีผูว้จิยัขอขอบพระคุณไว ้ณ ทีน่ี้ 
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บทคัดย่อ — งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของ
ประเภทของการทุจริตต่อการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตของผู้สอบบญัชี 
จากผลการวิจยัพบว่าการใช้สินทรพัย์ในทางไม่เหมาะสม มากกว่ารายงาน
ทางการเงินท่ีทุจริตทัง้ในด้านการประเมินระดบัความเส่ียง และการประเมินผล
กระทบจากการท าทุจริต และยงัได้ศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพของผู้สอบบญัชีซ่ึง
พบว่า ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการประเมินความเส่ียงในแต่ละ
ประเภทของการท าทุจริตแตกต่างกนั ดงันัน้ควรมีการส่งเสริมการวางแผนการ
ตรวจสอบและการประเมินความเส่ียงให้ครอบคลุมในทุกประเภทของการท า
ทุจริต รวมถึงส่งเสริมลกัษณะบุคลิกภาพของผู้สอบบญัชีเพ่ือเพ่ิมความรดักมุ 
และรักษามาตรฐานของงานสอบบัญชีท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีได้วางไว้ 

ค ำส ำคญั — กำรสอบบญัชี, กำรประเมินควำมเสีย่ง, ทุจริต, แผนกำร
ตรวจสอบ, บุคลิกภำพ 

ABSTRACT — The objective of this research is to study the effects of 
types of fraud on the auditor's fraud risk assessment. According to the 
research results, it found that in the auditor’s opinion that the asset 
misappropriation is effect to the level of risk assessment more than the 
fraudulent statement both in terms of the level of risk assessment and the level 
of impact. And also studied the personality characteristics of the auditors, 
which were found different personality traits affect the risk assessment of each 
type of fraud differently. Therefore, planning, auditing and risk assessment 
should be comprehensive for all types of fraud. Including raising the 
personality characteristics of the auditors to increase the concise and maintain 
the standard of audit work other than complying with the established auditing 
standard 

Keywords — Audit, Risk Assessment, Fraud, Audit Plan, Personality. 

I. บทน า
ในปี 2563 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ได้มีการส ารวจการ

ทุจรติทีเ่กดิในบรษิทัทีม่กีารจดัตัง้ในประเทศไทยในหลาย ๆ ประเภทธุรกจิ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 33 มีการกระท าทุจริตในบริษัท และใน
รายงานฉบบัเดยีวกนันี้ยงัได้ระบุไวว้่า การใช้สนิทรพัยใ์นทางไม่เหมาะสม 
(Asset misappropriation) นัน้ เป็นประเภทของการท าทุจรติที่มีการเกิด
และตรวจพบสูงที่สุดเมื่อเทียบกบัการท าทุจรติประเภทอื่น โดยมคี่าเฉลี่ย
อยู่ทีร่อ้ยละ 47 [1] ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานการทุจรติและการละเมดิประจ าปี 
2020 ของสมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ หรอื Association of Certified Fraud 
Examiners ที่ได้ส ารวจการท าทุจริตในองค์กรกว่า  2,504 กรณี  จาก 
125 ประเทศ พบว่าประเภทของการท าทุจรติที่พบมากที่สุดในองค์กรทุก
ขนาดทัง่โลก คอืการใช้สนิทรพัย์ในทางไม่เหมาะสม และท าใหอ้งค์กรเกดิ
ความสญูเสยีรวมกว่า 3.6 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั[2] 

การท าทุจริตที่กล่าวมาในข้างต้น มีหลากหลายวิชาชีพที่มีความ
เกีย่วขอ้ง ซึง่หนึ่งในนัน้คอืวชิาชพีการสอบบญัช ีในการปฏบิตังิานของผูส้อบ
บญัชนีัน้ตามมาตรฐานการสอบบญัชไีด้มกีารระบุไวว้่า จะตอ้งมกีารประเมนิ
ความเสี่ยงจากการทุจรติ ซึ่งการประเมนิความเสี่ยงนี้เองจะต้องอาศยัการ
สงัเกตและการสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี โดยมาตรฐานการสอบบญัชไีด้
ใหค้วามหมายของการสงัเกตและการสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีไวว้่า เป็น
ทศันคติ ความรู้สกึนึกคดิในการตัง้ข้อสงสัย รวมถึงการใช้วจิารณญาณใน
การประเมินสถานการณ์ และการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอย่าง
ระมัดระวัง[3] ซึ่งทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดนัน้  มีความหมายถึงการ
รวบรวมความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง[4] และ
จะตคีวามหมายจากการรวบรวมสิง่เหล่านัน้ออกมาเป็นพฤตกิรรม หรอืการ
ตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ โดยการตคีวามของสิง่ ๆ นัน้จะแตกต่างกนัไป
ตามแต่ละสิง่ที่มอียู่เดิมของบุคคล อาทิเช่น บุคลิกภาพ ลกัษณะของแต่ละ
บุคคล สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ [5] 
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ค าว่าบุคลิกภาพนัน้ มีความหมายโดยกว้างคือ ลักษณะที่สามารถ
มองเห็นได้จากภายนอก ทัง้ลกัษณะนิสยั กิรยิาท่าทาง และลกัษณะของ
จิตใจที่สื่อออกมา[6] โดยบุคลิกภาพนัน้เป็นสิง่ที่มลีกัษณะเฉพาะในแต่ละ
บุคคล โดยบุคลกิภาพทีม่าจากลกัษณะภายในนัน้มาจากอารมณ์ ความรูส้กึ 
แรงขบั สญัชาตญาณ ทีเ่ป็นตวัผลกัดนัพฤตกิรรม ความรูส้กึ อารมณ์ต่าง ๆ 
และลักษณะภายนอกของแต่ละบุคคลนัน้อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
สิง่แวดล้อม ความรู ้สตปัิญญา สิง่ที่ได้เรยีนรูม้า และสิง่เหล่านัน้ยงัเข้ามา 
มีอิทธิพล และเป็นส่วนร่วมในการเรียนรู้ พฤติกรรมของบุคคลในการ
กระท าหรอืไม่กระท า[7]  รวมถึงทศันคติของตวับุคคลอีกด้วย[8][9] โดย
ลกัษณะบุคลกิภาพนัน้มกีารศกึษาโดยนักจติวทิยากนัมาอย่างต่อเนื่อง และ
ยงัได้มีการสร้างและพฒันาแบบทดสอบบุคลิกภาพขึ้นมามากมาย และ
แบบทดสอบบุคลิกภาพ  NEO Five-Factor Inventory ของ Costa และ 
McCrae ก็เป็นหนึ่งในแบบทดสอบที่ได้รบัความนิยม และถูกน าไปใชอ้ย่าง
ต่อเนื่ อง ทัง้ยังได้มีการศึกษาวิจัยข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย โดยใน
แบบทดสอบฉบบันี้จะแบ่งลกัษณะบุคลกิภาพออกเป็น 5 ลกัษณะ หรอืที่
เรียกกันว่า ลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบคือ บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม บุคลิกภาพแบบเปิดรับ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
บุคลกิภาพแบบแสดงตวัและ บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว[10] 

จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนัน้  ผู้ว ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ประเภทของการท าทุจรติจะส่งผลกระทบต่อการประเมนิความเสีย่งจากการ
ทุจรติของผูส้อบบญัชี โดยอ้างองิประเภทของการทุจรติตามมาตรฐานการ
สอบบญัช ีรหสั 240 คอืการใช้สนิทรพัย์ในทางไม่เหมาะสม และการจดัท า
ร ายงานทางการ เ งินที่ ทุ จ ริต  ร วมถึ งศึกษาลักษณะบุ คลิกภาพ 
5 องคป์ระกอบ ตามแบบทดสอบบุคลกิภาพของผูส้อบบญัชจีะส่งผลต่อการ
ประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติ โดยประโยชน์ในการศกึษานี้เพื่อใหท้ราบ
ถึงความต่างของการประเมนิความเสีย่งตามแต่ละประเภทของการทุจรติ 
และเพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้น าไปใช้ในการปรับปรุง เสริมสร้างลักษณะ
บุคลิกภาพของตวัผู้สอบบญัชี รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างตวัแปรที่จะใช้ใน
การประเมนิความเสีย่งอกีดว้ย 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั
II.I เพื่อศกึษาผลกระทบของประเภทของการทุจรติต่อการประเมนิ ความ
เสีย่งทีเ่กดิจากการทุจรติของผูส้อบบญัชี
II.II เพื่อศึกษาปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับลกัษณะเฉพาะในแต่ละตวับุคคลของ
ผูส้อบบญัชทีีผ่ลต่อการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติ

โดยมสีมมตฐิานงานวจิยัดงัต่อไปนี้ 
สมมตฐิานที่ 1 : การใช้สนิทรพัย์ในทางไม่เหมาะสมมผีลกระทบต่อการ

ประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติสงูกว่า การจดัท ารายงานทางการเงนิทีทุ่จรติ 
สมมติฐานที่ 2 : ลกัษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบส่งผลกระทบต่อ

การประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติของผูส้อบบญัช ี

III. วธิดี าเนินการวจิยั
งานวจิยัฉบบันี้เป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 124 คน โดยเลอืก

กลุ่มตวัอย่างที่ปฏิบตัิงานสอบบญัชีตัง้แต่ระดบัพนักงานตรวจสอบบัญชี 
จนถงึระดบัพนักงานตรวจสอบบญัชอีาวุโส ของส านักงานสอบบญัชขีนาด
ใหญ่(BIG4) และส านักงานสอบบัญชีทัว่ไป ซึ่งการศึกษาแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คอื การศึกษาจากเอกสาร ต ารา และบทความ เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคดิ ตวัแปรทีจ่ะใชใ้นงานวจิยั และการวจิยัภาคสนาม 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเภท
กรณีศึกษา ด้วยการออกแบบกรณีศกึษาแบบ 2 x 2 แบ่งตามประเภทการ
ทุจรติโดยกรณีศกึษาดงักล่าวผ่านการตรวจสอบและทดสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของเครื่องมือในการวิจัย ได้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการตรวจสอบและวเิคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวธิตีามทฤษฎี IOC และในส่วน
ของแบบทดสอบบุคลกิภาพมกีารอ้างองิจากแบบทดสอบ NEO Five-Factor 
Inventory ของ Costa และ McCrae  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยเลือกใช้ การวิเคราะห์สถิติ 
Paired Sample T-Test และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) โดยมกีารตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของการ
วเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุทัง้ 5 ขอ้ก่อน 

โดยตวัแบบที่ใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะบุคลกิภาพห้า
องคป์ระกอบทีม่ตี่อการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติของคอื 
R =β0+β1AVSit+β2AVSit+β3AVA_AGit+β4AV_AGit+β5AVA_OPit+

β6AVS_OPit+β7
AVA_COit+β8AVS_COit+β9AVA_EXit+

β10AVS_EXit+β11AVA_NUit+β12
AVS_NUit+𝜀it

โดยก าหนดให ้R แทนค่า 
ความเสีย่งโดยรวม = totalRisk 
ความเสีย่งผูส้อบบญัช ี = AuditorRisk 
ความเสีย่งบรษิทั  = CompRisk 
ผลกระทบบรษิทั  = CompEffect 
โดยมกีารก าหนดค่าตวัแปรดงัต่อไปนี้ 
การใชส้นิทรพัยใ์นทางไม่เหมาะสม =  AVA 
การจดัท ารายงานทางการเงนิทีทุ่จรติ =  AVS 
บุคลกิภาพแบบประนีประนอม =  AG 
บุคลกิภาพแบบเปิดรบั =  OP 
บุคลกิภาพแบบมจีติส านึก  =  CO 
บุคลกิภาพแบบแสดงตวั  =  EX 
บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว  =  NU 

V. ผลการวจิยั
V.I สมมติฐานที่ 1 การใช้สินทรพัย์ในทางไม่เหมาะสมมีผลกระทบต่อการ
ประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติสูงกว่า การจดัท ารายงานทางการเงนิทีทุ่จรติ 
ตารางที ่I การเปรยีบเทยีบค่าความต่างระหว่างประเภทการทุจรติตอ่การ

ประเมนิความเสีย่งของผูส้อบบญัช ี

การประเมิน N t 
Sig. 

(2-tailed) 

ความเสีย่งโดยรวม 124 2.315 .022 

ระดบัความเสีย่ง 124 3.351 .001 

ระดบัผลกระทบ 124 1.343 .182 

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ตารางที ่I การเปรยีบเทยีบค่าความต่างระหว่างประเภทการทุจรติตอ่การ
ประเมนิความเสีย่งของผูส้อบบญัช ี(ตอ่) 

การประเมิน N 
AVA AVS 

Mean SD Mean SD 

ความเสีย่งโดยรวม 124 5.750 1.757 5.077 2.446 

ระดบัความเสีย่ง 124 6.121 1.528 5.210 2.328 

ระดบัผลกระทบ 124 5.379 2.163 4.944 2.639 

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
 จากตารางที่ I พบว่า ผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็ว่าประเภทของการทุจรติ
ส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจรติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ยกเวน้การประเมนิระดบัผลกระทบที่เกิด
จากการทุจรติ โดยผูส้อบบญัชใีหค้วามส าคญักบัการใช้สนิทรพัยใ์นทางไม่
เหมาะสมในการประเมนิการประเมนิความเสีย่งโดยรวมจากการทุจรติ และ
การประเมินระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต มากกว่าการจัดท า
รายงานทางการเงนิทีทุ่จรติ 
 จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการทุจริตประเภทการใช้
สนิทรพัยใ์นทางไม่เหมาะสมนัน้มผีลกระทบต่อการประเมนิความเสีย่งจาก
การทุจรติสงูกว่า การจดัท ารายงานทางการเงนิทีทุ่จรติ ในดา้นการประเมนิ
ความเสี่ยงโดยรวม และการประเมินระดับความเสี่ยง แต่จะไม่มตี่อการ
ประเมนิระดบัผลกระทบ โดยการทุจรติประเภทการใช้สนิทรพัย์ในทางไม่
เหมาะสมมคี่าเฉลีย่สูงกว่าการทุจรติประเภทการจดัท ารายงานทางการเงนิ
ที่ทุจรติในทุกการประเมนิ และเมื่อพจิารณาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานแลว้
นัน้พบว่าการทุจรติประเภทการจดัท ารายงานทางการเงนิมกีารประจาย
ของการประเมนิความเสีย่งสงูกว่า 
V.II สมมตฐิานที่ 2 ลกัษณะบุคลกิภาพหา้องคป์ระกอบส่งผลกระทบต่อการ
ประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติของผูส้อบบญัช ี
ตารางที ่II  สรุปตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการประเมนิความเสีย่งจากการท า

ทุจรติของผูส้อบบญัช ี

ตวัแปรพยากรณ์ 

การประเมินความเส่ียงจากการท าทจุริต 

ความเส่ียงโดยรวม  

(totalRisk) 

ความเส่ียงผู้สอบบญัชี 

(AuditorRisk) 

B Beta B Beta 

AVS .883 1.483 .873 1.372 

AVA&AG .124 .628 .123 .579 

AVS&AG -.119 -.674 -.131 -.693 

AVA&OP - - - - 

AVS&OP - - - - 

AVA&CO -.057** -.290** -.072** -.346** 

AVS&CO .086 .537 .116 .676 

ค่าคงที ่ 2.844 3.285 

R .703 .628 

R2 .494 .394 

R2 adj .440 .328 

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 

ตารางที ่II สรุปตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการประเมนิความเสีย่งจากการ
ท าทุจรติของผูส้อบบญัช(ีตอ่) 

ตวัแปรพยากรณ์ 

การประเมินความเส่ียงจากการท าทจุริต 

ความเส่ียงบริษทั 

(CompRisk) 

ผลกระทบบริษทั 

(CompEffect) 

B Beta B Beta 

AVS .717 1.259 1.059 1.609 

AVA&AG .128 .677 .122 .559 

AVS&AG -.118 -.700 -.108 -.553 

AVA&OP - - .204 .722 

AVS&OP - - -.167** -.789** 

AVA&CO - - - - 

AVS&CO .075** .485** - - 

ค่าคงที ่ 3.479 1.768 

R .668 .741 

R2 .446 .549 

R2 adj .386 .500 

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

**ตวัก าหนดนยัส าคญัส่วนเพิม่ (Marginal Significant) 
จากตารางที ่ II พบว่า ตวัแปรทีส่่งผลต่อความสมัพนัธ์ของการประเมนิ

นัน้ประกอบไปดว้ย  
ด้านการประเมินความเสี่ยงจากการท าทุจรติโดยรวมคอื การจัดท า

รายงานทางการเงนิที่ทุจรติ และมลีกัษณะบุคลกิภาพแบบประนีประนอม 
และบุคลกิภาพแบบมจีติส านึก เป็นตวัแปรที่ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ต่อการ
ประเมนิความเสีย่ง 

การประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน คือ การจัดท า
รายงานทางการเงนิที่ทุจรต ิและมตีวัแปรที่ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ต่อการ
ประเมนิความเสีย่งมลีกัษณะบุคลกิภาพแบบประนีประนอม และบุคลกิภาพ
แบบมจีติส านึก 

การประเมนิระดบัความเสีย่งของบรษิทัจากการท าทุจรติ คอื การจดัท า
รายงานทางการเงนิที่ทุจรต ิและมลีกัษณะบุคลกิภาพแบบประนีประนอม 
และบุคลกิภาพแบบมจีติส านึก เป็นตวัแปรที่ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ต่อการ
ประเมนิความเสีย่ง และ 

การประเมนิระดบัผลกระทบของบรษิทัจากการท าทุจรติ คอื การจดัท า
รายงานทางการเงนิที่ทุจรต ิและมลีกัษณะบุคลกิภาพแบบประนีประนอม 
และบุคลิกภาพแบบเปิดรบั เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ต่อการ
ประเมนิความเสีย่ง 

VI. สรุปและอภปิรายผล
ในการศกึษาการประเภทของการท าทุจรติส่งผลกระทบต่อการประเมนิ

ความเสีย่งจากการทุจรติของผูส้อบบญัชนีัน้ จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 124 
คน พบว่า ประเภทของการท าทุจรติมผีลท าใหก้ารประเมนิความเสีย่งจาก
การท าทุจรติเปลีย่นแปลงไป จากผลการศกึษาท าใหท้ราบว่าผูส้อบบญัชใีห้
ความส าคญักบัการประเมนิความเสีย่งที่เกดิจากการใช้สนิทรพัยใ์นทางไม่
เหมาะสมสูงว่า การจัดท ารายงานทางการเงินที่ทุจริต  ทัง้ในด้านการ
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ประเมินความเสี่ยงโดยรวมและ ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต 
แต่ประเภทของการท าทุจรตินัน้ ไม่ส่งผลต่อการประเมนิระดบัผลกระทบที่
เกิดจากการทุจรติของผู้สอบบัญชี แต่เมื่อพจิารณาการกระจายของการ
ประเมนิความเสี่ยงแล้วนัน้ จะเห็นได้ว่าการจดัท ารายงานทางการเงินที่
ทุจรติจะมกีารกระจายของการประเมนิความเสีย่งในทุกดา้นสงูกว่า 

จากการศกึษาความสมัพนัธข์องประเภทของการท าทุจรติ และลกัษณะ
บุคลกิภาพหา้องค์ประกอบของผูส้อบบญัชี ว่าส่งผลกระทบต่อการประเมนิ
ความเสี่ยงหรือไม่นัน้ ผลการทดสอบทางสถิติของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
บุคลกิภาพแบบประนีประนอม บุคลกิภาพแบบมจีติส านึก และบุคลกิภาพ
แบบเปิดรบันัน้ จะส่งผลต่อความสมัพนัธต์่อการประเมนิความเสีย่งจากการ
ท าทุจรติของผูส้อบบญัช ี 

โดยบุคลกิภาพแบบประนีประนอม จะส่งผลต่อการประเมนิความเสีย่ง
โดยรวม, ระดบัความเสี่ยงของผู้สอบบญัชีในการปฏิบตัิงาน ระดบัความ
เสีย่งของบรษิทั และระดบัผลกระทบของบรษิทั โดยถ้าหากผูส้อบบญัชทีีม่ี
ลกัษณะบุคลกิภาพดงักล่าวประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติประเภทการ
สนิทรพัย์ในทางไม่เหมาะสมจะท าใหก้ารประเมนิเป็นไปในทศิทางเพิม่ขึน้ 
แต่ถ้าหากประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตประเภทการจัดท ารายงาน
ทางการเงนิทีทุ่จรตินัน้ จะมกีารประเมนิความเสี่ยงทีล่ดลง 

ผูส้อบบญัชทีี่มลีกัษณะบุคลกิภาพแบบเปิดรบั จะมกีารประเมนิระดบั
ผลกระทบเพิ่มขึ้นถ้าหากประเมินการทุจริตที่เกิดจากการใช้สินทรพัย์
ในทางไม่เหมาะสม และอาจจะมีความสมัพนัธ์ท าให้การประเมินระดับ
ผลกระทบลดลงในการทุจรติประเภทการจดัท ารายงานทางการเงนิทีทุ่จรติ 

ในส่วนของบุคลิกภาพมจีิตส านึกจะส่งผลต่อการประเมนิความเสี่ยง
โดยรวม และความเสี่ยงของผู้สอบในการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงจะ
เพิม่ขึน้หากมกีารประเมนิการทุจรติประเภทการจดัท ารายงานทางการเงนิ
ที่ทุจรติ  และอาจจะมคีวามสมัพนัธ์ท าใหม้กีารประเมนิลดลงถ้าหากมกีาร
ประเมนิการทุจรติในประเภทการใชส้นิทรพัย์ในทางไม่เหมาะสม อกีทัง้ยงั
อาจจะมคีวามสมัพนัธ์ท าใหม้กีารประเมนิความเสีย่งของบรษิทัเพิม่ขึ้นถ้า
หากมกีารประเมนิการทุจรติประเภทการจดัท ารายงานทางการเงนิทีทุ่จรติ 

โดยจากการศกึษายงัพบว่าอกีว่าการทุจรติประเภทการจดัท ารายงาน
ทางการเงนิที่ทุจรติ จะมคีวามสมัพนัธ์ต่อการประเมนิความเสี่ยงจากการ
ทุจรติทัง้ 4 ดา้น คอืการประเมนิความเสีย่งโดยรวม การประเมนิความเสีย่ง
ผู้สอบบญัชีในการปฏิบตังิาน การประเมนิความเสี่ยงของบรษิทั และการ
ประเมนิระดบัผลกระทบทีเ่กดิกบับรษิทั 

VII. ขอ้เสนอแนะ และขอ้จ ากดั
ส าหรบัขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้นี้คอื นอกจากประเภทของ

การท าทุจรติแล้วนัน้ควรมกีารศึกษาถงึวธิี และรูปแบบการของการทุจรติ
แบบต่าง ๆ เพิม่เติม เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง และววิฒันาการของ
การทุจรติทัง้ในเรื่องของรูปแบบและวธิกีารท าทุจรติที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต และในส่วนของข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไปคือ ควรมี
การศกึษาถงึรูปแบบของการประเมนิในด้านอื่น ๆ หรอืการประเมนิความ
เสี่ยงจากการทุจรติที่อาจส่งผลต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีที่
เปลีย่นไป 

จากผลสรุปงานวจิยัที่ได้น าเสนอมาข้างต้นนัน้ มขี้อจ ากดัในงานวจิยั
ฉบบับางประการดงันี้ ประการแรกงานวจิยัฉบบันี้อาศยัการตอบค าถาม

จากกรณีศกึษาในรปูแบบของรายบุคคล กล่าวคอืผูต้อบแบบสอบถามไดท้ า
การตดัสนิใจโดยอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ของแต่ละตวับุคคล ซึ่งอาจ
มคีวามช านาญ ความเชี่ยวชาญ และความคดิเห็นแตกต่างกนัไปในการ
ช่วยในการตดัสนิใจตอบค าถาม และการตอบค าถามเหล่านัน้ไม่ได้มกีาร
พึง่พาความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิานสอบบญัชที่านอื่น ซึง่โดยทัว่ไปแลว้การ
วางแผนการสอบบญัช ีและการประเมนิความเสีย่งการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรตินัน้ จะต้องอาศยั
ความคดิเหน็ การระดมความคดิของผูป้ฏบิตังิานสอบบญัชที่านอื่น ประการ
ที่สอง เนื่องจากงานวจิยัฉบบันี้ไดร้บัแนวคดิหลกัมาจากมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยเฉพาะฉบับที่ 240 ซึ่งให้ความส าคญักับประเภทของการท า
ทุจริต  2 ประเภท คือ  การใช้สินทรัพย์ในทางไม่เหมาะสม  (Asset 
misappropriation) และการจดัท ารายงานทางการเงนิที่ทุจรติ (Fraudulent 
Statement) เพยีงเท่านัน้ แต่จากการศึกษาพบว่าประเภทการท าทุจรติที่
สมาคมผูต้รวจสอบการทุจรติ (Association of Certified Fraud Examiners 
หรือ ACFE) ได้ท าการแบ่งและจ าแนกวิธีการท าทุจริตออกมาด้วยกัน 
3 ประเภท คอืการฉ้อราษฎร์บงัหลวง (Corruption) การใช้ทรพัย์สนิของ
บริษัทในทางไม่ เหมาะสม(Asset Misappropriation) และ การจัดท า
รายงานทางการเงนิที่ทุจรติ(Fraudulent Statement) ดงันัน้งานวจิยัฉบบันี้
อาจจะไม่ครอบคลุมถงึเรื่องของการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติทีเ่กดิ
จากการฉ้อราษฎร์บงัหลวง และประการสุดท้าย งานวจิยัฉบบันี้เป็นการ
ทดสอบภายในประเทศไทยเพยีงเท่านัน้ ดว้ยสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของทัง้
กจิการ ผูส้อบบญัช ีหรอืแมก้ระทัง่การประเมนิความเสีย่งเอง อาจท าใหผ้ล
การศกึษาในครัง้นี้ไม่สามารถน าไปใชใ้นภูมภิาคอื่นได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ดว้ยดี เนื่องจากได้รบัความกรุณา
อย่างสูงจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หลกั ดร. ลพัธ์พร สวราชย ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร. จารุภา วิภูภิญโญ ที่ได้ให้ความ
กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน า  จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สมบูรณ์และส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี  ผูศ้กึษาจงึใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่าน
ทัง้สองทีก่ล่าวขา้งตน้เป็นอย่างสงูไว ้ ณ  ทีน่ี้ดว้ย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิป์ระสาทวิชา
ความรู้ รวมถึงผู้เขยีนต าราเอกสารและบทความต่าง ๆ ตัง้แต่อดีตจนถงึ
ปัจจุบัน ที่ผู้ศึกษาได้น ามาค้นคว้าและอ้างอิงในการศึกษาครัง้นี้  เป็น
แนวทางใหผู้ศ้กึษาได้น าความรูม้าใช้ประกอบการศกึษาครัง้นี้จนส าเรจ็ลง
ได ้
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บทคดัย่อ — งานวิจยันีมีวตัถปุระสงคเ์พือศึกษาองคป์ระกอบร่วมที

สาํคญัสาํหรบัผลิตภณัฑร์ถเช่าระยะยาวสาํหรบับุคคลรรมดา กลุ่มตวัอย่าง

เป็นผู้บริโภคในกรงุเทพฯ แยกตามกลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ ์(91 คน) วาย (134 

คน)  และแซด (61 คน) จาํนวน 286 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมอื

รวบรวมขอ้มลู ประกอบด้วย โปรโมชนั ระยะเวลาการเช่า การจาํกดัไมล์

และราคาเช่าต่อเดือน ข้อมูลผลิตภณัฑแ์บ่ง 2 กลุ่ม คอื (1) กลุ่มรถยนต์

ประเภท Eco Car และ B-Segment  (2) กลุ่มรถยนต์ประเภท C & D Segment 

และCrossover & SUV ผลการศึกษา พบว่า องคป์ระกอบสาํคญัของกลุ่มที

หนึง คอื โปรโมชนั มีค่าความสาํคญัที 35.19 รองลงมาคือ ระยะเวลาการเช่า 

ราคาเช่าต่อเดอืน และการจาํกดัไมล ์ มีคา่ความสาํคญัที 28.87 18.74 และ 

17.20 ตามลาํดบั กลุ่มทีสองพบว่า โปรโมชนั (40.49) และระยะเวลาการเช่า 

(29.23) มีค่าความสาํคญัสูงสุดสองอนัดบัแรกซึงความคล้ายคลงึกบักลุม่ที

หนึง อยา่งไรกต็ามปจัจยัการจาํกดัไมล ์ (16.73) มีคา่ความสาํคญัมากกว่า

ราคาเช่าต่อเดอืน (13.54) ในด้านความชอบผลิตภณัฑร์ถเช่าพบว่า กลุม่เจ

เนอเรชนัเอก็ซ์สนใจรถประเภท SUV มากทีสุด และรถประเภท Eco Car ถกู

ชืนชอบโดยกลุ่มเจเนอเรชนัวายและแซด 

คาํสาํคญั — ผลิตภณัฑร์ถเช่าระยะยาว, เทคนิคการวิเคราะห์

องคป์ระกอบรว่ม, คุณลกัษณะ, ระดบัคณุลกัษณะ, อรรถประโยชน์ 

ABSTRACT — The objective of this research is to study the 

composition of demand from consumer toward long term car rental 

product in order to maximize consumer need. In this research the 

technique conjoint analysis was applied, sample groups that were 

selected are consumer that live in Bangkok, splitting into sub group of 

generation X, Y, Z, 91 people, 134 people and 61 people respectively. 

Total of 286 samples were taken, online questionnaire and other tools 

are used in this analysis such as attribute, level which categorize into 4 

attributes, 3 level promotion, 3 level rental term, 2 level mileage usage 

limit, 2 level monthly rental price. Data set are divided into 2 groups 

which are categorize as Eco car and B-segment as first group and C&D 

segment, Crossover & SUV as second group.

The result of this research in the first group found that 

respondents gave precedence to promotion as 35.19 important 

level, followed by rental term 28.87, monthly rental price 18.74, 

and mileage usage limit 17.2. The second group, the result of 

173 respondents were similar to first group which were 

promotion as 40.49 important level, followed by rental term 

29.23, mileage usage limit 16.73, and monthly rental price 13.54. 

For the car segment preference generation X prefer SUV 

segment, generation Y and Z prefer Eco car the most. 

Keywords — Long-Term Car Rental Product, Conjoint Analysis, 

Attribute, Level of Attribute, Utility 

I. บทนํา

การแพร่ระบาดของเชอืไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 หรอื โควดิ-19 

(COVID-19) ทัวโลกส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในไทย

อย่างมากทงัในภาคส่งออก และตลาดในประเทศ ศูนย์วจิยักสกิรไทยมกีาร

คาดการณ์ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2020 นีอาจหดตัวลงอย่างมาก

ประมาณ 21-25% หรอืผลติรถยนต์ได้เพยีง 1,520,000 ถงึ 1,590,000 คนั 

จากทผีลติได้ 2,013,710 คนัในปีก่อนหน้า ซงึตวัเลขการผลติดงักล่าวเป็น

ตวัเลขทตีาํทสุีดในรอบ 9 ปี และจากแรงกดดนัทางเศรษฐกจิส่งผลต่อตลาด
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ในประเทศทอีาจหดตวัไปถงึ 21% ดว้ยยอดขาย 8 แสนคนั (ศูนยว์จิยักสกิร

ไทย, 2020) [1] ประกอบกบัมาตรการพกัชําระหนีของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.) ส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกจิการใหเ้ช่าแบบลสีซงิ (Leasing) 

หรอืธุรกิจรถเช่าระยะทเีดิมมุ่งเน้นไปทลีูกค้าประเภทนิติบุคคลเป็นหลัก

หรอื ธุรกจิเช่ารถยนต์เพอืดําเนินการ (Operating Lease) จําเป็นต้องมกีาร

ปรบัตัว และหาโอกาสทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีตอบโจทย์ต่อ

พฤตกิรรมทางสงัคมทเีปลยีนไปดว้ยการเวน้ระยะห่าง (Social Distancing) 

ซงึจะเข้ามามบีทบาทในชวีติคนนับจากนีไป (กรมควบคุมโรค, 2020) [2]  

ประกอบกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทตีอ้งการเปลยีนจากการเป็นเจา้ของ สู่

ทางเลอืกใหม่ทมีอีสิระมากกว่าเดมิ โดยปัจจุบนัเรมิมผีลติภณัฑร์ถเช่าระยะ

ยาวสาํหรบับุคคลธรรมดา เช่น ‘KINTO’ ทเีป็นผลติภณัฑส์าํหรบัตอบโจทย์

กลุ่มลูกคา้บุคคลธรรมดาทตี้องการมรีถยนต์ขบั ไม่ชอบการผูกมดั และไม่

อยากกงัวลกบัค่าใช้จ่ายจปิาถะ ถอืเป็นอกีหนึงโอกาสทางธุรกจิทจีะช่วยให้

บรรลุเป้าหมายทบีรษิัทกําหนดได้ นอกจากบรกิารพนืฐานของการเช่ารถ

ระยะยาวทดีูแลอย่างครบวงจรแล้ว รูปแบบผลติภณัฑ์ของการเช่ารถระยะ

ยาวสําหรบับุคคลธรรมดาถือเป็นอีกหนึงเครอืงมอืทีสําคญัทจีะช่วยสรา้ง

แรงจูงใจกบักลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาให้หนัมาใช้บรกิาร ประกอบกบัการ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีมีการเปลยีนแปลงไว และความ

หลากหลายของผูบ้รโิภคในแต่ละเจเนอเรชนั ดงันนัหากนําอรรถประโยชน์

ดงักล่าวของผลติภณัฑร์ถเช่าระยะยาวสาํหรบับุคคลธรรมดามาพฒันาใหม้ี

รูปแบบเหมาะสมต่อการใชง้านจะสามารถตอบโจทย์อุปสงคข์องผูบ้รโิภคที

เกดิขนึได้อย่างทนัท่วงที นอกจากนีการพฒันาผลติภณัฑ์รถเช่าระยะยาว

สําหรบับุคคลธรรมดาอาจมปัีจจยัทใีช้พจิารณาแตกต่างกนัออกไป ทงัใน

กลุ่มเจนเนอเรชนัทีมีแนวคิด และพฤติกรรมการบริโภคทีแตกต่างกัน 

ขนึอยู่กบัการใหมุ้มมองและการใหค้วามสําคญัของแต่ละบุคคล ดงันันการ

ออกแบบ หรอืการพฒันาผลติภณัฑ์รถเช่าระยะยาวสาํหรบับุคคลธรมดาทมีี

ประสิทธิภาพ จะต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการทีหลากหลาย และ

องค์ประกอบทีดึงดูดผู้บรโิภคในแต่ละเจนเนอเรชนัอย่างแท้จริง อนัเป็น

ปัจจยัพนืฐานต่อความสาํเรจ็ในเชงิธุรกจิ 

งานวจิยัในอดีตได้มกีารใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมใน

ด้านการตลาดเพือศึกษาคุณลักษณะทีสําคัญและนําไปออกแบบ หรือ

พฒันาผลิตภัณฑ์สําหรบัตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคอย่าง

มากมาย อาทิเช่น การศึกษาคุณลกัษณะทีสําคญัของ Subcompact car 

หรอืกลุ่มรถยนต์ประเภท B-Segment ทมีผีลกระทบต่อการตงัใจซือของ

ผูบ้รโิภคด้วยเทคนิคการวเิคราะหอ์งค์ประกอบร่วม  (Wann Yih Wu, Ying 

Kai Liao, Anon Chatwuthikrai, 2013) [3] การศึกษาคุณลกัษณะทสีําคญั

ต่อบุหรีในประเทศซูดาน (Elfadil Timan, 2016) [4] และ การศึกษา

ความชอบ และความเต็มใจจ่ายในแพ็คเกจท่องเทียวในแถบตะวนัตก

ตอนกลางในประเทศสหรัฐอ เมริกาด้วยวิธี Choice Based Conjoint 

Analysis (Eric Beckman, Kuo-Liang “Matt” Chang, 2018) [5]  ซงึเทคนิค

การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นเครืองมือทาง

การตลาดทีสามารถวัดความพึงพอใจผู้บริโภคได้ และสามารถนํามา

ประยุกต์ใชไ้ด้กบัหลายธุรกจิ แต่ในงานวจิยัทใีชเ้ทคนิคนีมาประยุกต์ใชก้บั

ธุรกิจรถเช่าระยะยาวยงัพบได้น้อย ดงันันในบทความนีจะกล่าวถงึการใช้

เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วมในการศกึษาถงึคุณลกัษณะทีสําคญั

ของผลิตภณัฑ์รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคคลธรรมดาแบ่งตามเจเนอเรชนั

เอก็ซ์ เจเนอเรชนัวาย และเจเนอเรชนัแซด ในเขตกรุงเทพมหานครฯ  

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั

1. เพอืหาส่วนผสมระหว่างองค์ประกอบ และค่าระดบัทเีหมาะสมของ

ผลิตภัณฑ์รถเช่าระยะยาวสําหรับบุคคลธรรมดา ในเจเนอเรชันเอ็กซ์ 

(Generation X) เจเนอเรชันวาย (Generation Y) และเจเนอเรชันแซด 

(Generation Z) เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์        

.เพอืเขา้ใจปัจจยัสําคญัทีมผีลต่อการตดัสนิใจของผู้บรโิภคในการใช้

บรกิารรถเช่าระยะยาวสาํหรบับุคคลในเจเนอเรชนัทแีตกต่างกนั 

III. วธิดีําเนินการวจิยั ผลการวจิยั

III.I ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศกึษา 

ประชากรเป้าหมายของการศกึษาครงันีคอืกลุ่มประชากรทมีอีายุอยู่ใน

กลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ์ (อายุตงัแต่ 40 - 55 ปี)  เจเนอเรชนัวาย (อายุตงัแต่ 

24 - 39 ปี) และเจเนอเรชนัแซด (อายุตงัแต่ 1  - 23 ปี)  และอาศยัในพนืที

กรุงเทพมหานครฯ งานวจิยัชนินีศกึษากลุ่มประชากรทีมอีายุในกลุ่มเจเนอ

เรชนัแซด (อายุตงัแต่ 1  - 23 ปี) ด้วย แมว้่ากลุ่มนีจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

หลกั แต่เนืองจากเป็นกลุ่มอายุทสีามารถเรมิทําใบขบัขไีด ้(กรมการขนส่ง

ทางบก, 2016) [6] เป็นวัยนักเรียน นักศึกษา จึงอยากศึกษามุมมอง 

แนวคดิ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจากกลุ่มเจเนอเรชนัแซดทมีต่ีอธุรกจินี  

งานวจิยัชนินีทําการกําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่าง 200 ตวัอย่าง (Hair et 

al., 2006) [7] โดยการเลอืกตวัอย่างกระทําตามแบบชนัภูม ิ (Proportional 

Stratified Random Sampling) เพือคํานวณหาก ลุ่มตัวอย่ าง ในแต่ ล่ะ

ระดับชนั โดยใช้สดัส่วนจากจํานวนประชากรแต่ละเจเนอเรชนั เพอืหา

จํานวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเจเนอเรชนั เฉพาะผูท้มีอีายุในกลุ่มเจเนอเรชนั

เอ็กซ์ (Generation X) จํานวน 79 ตวัอย่าง เจเนอเรชนัวาย (Generation 

Y) จํานวน 66 ตวัอย่าง และเจเนอเรชนัแซด (Generation Z) จํานวน 55

ตวัอย่าง 

สามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้รงิ จํานวน 286 ตวัอย่าง (Gen X = 91 ตวัอย่าง, 

Gen Y = 134 ตวัอย่าง, Gen Z = 61 ตวัอย่าง) การเกบ็ขอ้มลูเกบ็ในรูปแบบ

แบบสอบถามออนไลน์ โดยระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูคอื 1 เดอืน 

III.II ขนัตอนการพฒันาเครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มลู

การพฒันาเครอืงมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล โดยการสกดัคุณลกัษณะ

(Attribute) และค่าระดบัของคุณลกัษณะ (Level) มขีนัตอนดงัต่อไปนี 

III.II.I รวบรวมและการสกดัคุณลกัษณะ

การรวบรวมคุณลกัษณะกระทําจากการทบทวนวรรณกรรม การสํารวจ

ผลิตภณัฑ์ในตลาดจากฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์รถเช่าระยะยาวสําหรบั

บุคคลธรรมดา การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบอาชพีในแวดวงธุรกิจรถเช่า เพอื

คดัเลือกคุณลกัษณะเบอืงต้นทมีคีวามเหมาะสมในการศกึษาได้ทงัสนิ 11 

คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ 1.รุ่นรถยนต์ .สภาพของรถยนต์ทีใหบ้รกิาร .อุปกรณ์

อํานวยความสะดวกพิเศษในห้องโดยสารรถยนต์ .บริการอืน ๆ 

นอกเหนือจากบรกิารพนืฐานรถเช่าระยะยาว .การจํากดัไมลใ์นการขบัต่อ
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ปี .ระยะเวลาในการเช่า .ราคาเช่าต่อเดือนรวมค่าบริการต่าง ๆ .

จํานวนศูนย์ทีใหก้ารบรกิาร .โปรโมชนั .ขนัตอนการสมคัรใช้บรกิารที

สะดวกรวดเรว็ และ 10.พนักงานทใีหบ้รกิารมคีวามรูแ้ละเพยีงพอต่อการ

ใหบ้รกิาร 

จากนันนําผลมาพจิารณาสกดัคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะที

จะนําไปใช้ในงานวิจัยทํ าโดยการสัมภาษณ์ผู้ เชียวชาญรายบุคคล 

(Personal Interview) จํานวน 5 ท่าน1 เพือคัดกรองคุณลักษณะสําคัญ 

(Attribute) จากคุณลักษณะเบืองต้น และกําหนดค่าระดับ (Level) ที

เหมาะสมตามกลุ่มประเภทรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื .กลุ่มประเภท

รถยนต์ Eco car และ B-segment และ .กลุ่มรถยนต์ประเภท C & D 

segment และCrossover & SUV โดยทงั 2 กลุ่มใช้คุณลกัษณะ (Attribute) 

และค่าระดบั (Level) ดงันี 1.โปรโมชนั (ค่าระดบั – ฟรคีูปองนํามนั 3,000 

บาท, สิทธิในการเปลียนรุ่นรถในกลุ่มเดียวกัน, ขับฟรี 1 เดือน) 2. 

ระยะเวลาในการเช่า (ค่าระดบั – น้อยกว่า 1 ปี, 1-2 ปี, มากกว่า 2 ปี) 3.

จํากดัไมล/์ปี (ค่าระดบั – จํากดั, ไม่จํากดั) และ 4. ราคา (ค่าระดบั – 8,000-

13,000 บาท, 13,001-18,000 บาท สําหรบักลุ่มประเภทรถยนต์กลุ่มที 1 

และค่าระดับ - 13,001-18,000 บาท, , - ,  บาท สําหรบักลุ่ม

ประเภทรถยนต์กลุ่มท ี2 

III.II.II การสรา้งชุดคุณลกัษณะ (Profile Card)

การสรา้งเครอืงมอืในการเก็บขอ้มูลใหม้คุีณภาพ ผูว้จิยันําคุณลกัษณะ 

(Attribute) และระดบั (Level) ทไีด้ไปคดัเลือกชุดคุณลกัษณะทีเป็นไปได้

ดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS Version25 เพอืใหไ้ดชุ้ดของอรรถประโยชน์

เ ป็น  Concept Card ที ปั จ จัย เ ป็ นอิส ร ะ จากกันห รือ ปั จจัยมุ มฉาก 

(Orthogonal factors) และประกอบด้วยคุณลกัษณะครบทุกองค์ประกอบ 

หรอื Full-Profile เพอืใช้ในการนําเสนอต่อกลุ่มตวัอย่าง (SPSS, 2017) [8] 

ผลทไีด้จากการประมวลผลด้วยเทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม ทํา

ให้ได้ชุดคุณลักษณะทีเหมาะสมจํานวน 9 ชุด และใช้วิจารณญาณของ

ผู้วจิยัคดัเลือกให้เหลือ 6 ชุด บางตามกลุ่มประเภทรถยนต์ รายละเอียด

ตามตารางที 1 และ ตารางที 2 เพอืให้ผู้ตอบสามารถพจิารณาได้ง่ายขนึ 

จากนันนําชุดคุณลักษณะทัง 6 ชุดไปจัดทําเป็นภาพเพือให้ง่ายต่อการ

ประเมนิ และรวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารเรยีงลําดบั (Ranking) ความชอบทมีี

ต่อชุดคุณลกัษณะตามกลุ่มประเภทรถยนต์ 

ตารางท ี : แสดงชุดคุณลกัษณะทงัหมดของผลติภณัฑร์ถเช่าระยะยาว

สาํหรบับุคคลธรรมดา ในกลุ่มประเภทรถยนต์ Eco car และ B-segment 

ชุดท ี โปรโมชนั ระยะเวลา

การเช่า 

จํากดัไมล์/

ปี 

ค่าเชา่ต่อเดอืน 

(บาท) 

1 ขบัฟร ี1 เดอืน 3 – 4 ปี จํากดั 8,000 – 13,000  

2 ขบัฟร ี1 เดอืน 1 – 2 ปี จํากดั 13,001 – 18,000 

3 สทิธเิปลยีนรุ่นรถ

ในกลุ่มเดยีวกนั 

3 – 4 ปี ไม่จํากดั 8,000 – 13,000 

1 การสมัภาษณ์รายบุคคลจํานวน เกดิขนึในชว่งเดอืนกนัยายน 2020 ซงึ

สถานการณ์ภายในประเทศไทยยงัสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-

19 ไดด้ ีการตดิเชอืของผูป่้วยยนืยนัสะสม 3,431 ราย (ขอ้มลูจากกรม

4 สทิธเิปลยีนรุ่นรถ

ในกลุ่มเดยีวกนั 

1 – 2 ปี จํากดั 13,001 – 18,000  

5 ฟรคีปูองนํามนั 

3,000 บาท 

น้อยกวา่ 

1 ปี 

จํากดั 8,000 – 13,000 

6 ฟรคีปูองนํามนั 

3,000 บาท 

1 – 2 ปี ไม่จํากดั 13,001 – 18,000 

ตารางท ี2 แสดงชุดคุณลกัษณะทงัหมดของผลติภณัฑร์ถเช่าระยะยาว

สาํหรบับุคคลธรรมดา ในกลุ่มประเภทรถยนต์ C & D segment, 

Crossover & SUV 

ชุดท ี โปรโมชนั ระยะเวลา

การเช่า 

จํากดัไมล/์

ปี 

ค่าเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 

1 ขบัฟร ี1 เดอืน 3 – 4 ปี จํากดั 13,001 – 18,000 

2 ขบัฟร ี1 เดอืน 1 – 2 ปี จํากดั 18,001 – 23,000 

3 สทิธเิปลยีนรุ่นรถ

ในกลุ่มเดยีวกนั 

3 – 4 ปี ไม่จํากดั 13,001 – 18,000 

4 สทิธเิปลยีนรุ่นรถ

ในกลุ่มเดยีวกนั 

1 – 2 ปี จํากดั 18,001 – 23,000 

5 ฟรคีปูองนํามนั 

3,000 บาท 

น้อยกวา่ 

1 ปี 

จํากดั 13,001 – 18,000 

6 ฟรคีปูองนํามนั 

3,000 บาท 

1 – 2 ปี ไม่จํากดั 18,001 – 23,000 

III.II.III จดัทําแบบสอบถามเพอืนําไปเกบ็ขอ้มลู

แบบสอบถามนีจดัทําขนึเพอืเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 286 ตวัอย่าง ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื สว่นท ี1 ขอ้มลูทวัไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท ี2 การใหค้ะแนนชุดคุณลกัษณะ 

III.II.IV การวเิคราะหข์้อมลู 

 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เป็นเทคนิคใช้ในการหาข้อสรุปของลกัษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ขอ้สรุปหรอืผลทไีดจ้ะใช้อธบิายลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่างทไีด้

เก็บรวบรวมข้อมูลมาเท่านัน เสนอข้อมูลในรูปแบบของ ร้อยละ ค่าเฉลีย 

การแจกแจงความถ ีสดัส่วน โดยสถิติเชิงพรรณนาจะใช้สําหรบัข้อมูลใน

ส่วนท ี1 ในแบบสอบถาม 

 เทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis)

การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใช้โปรแกรมทางสถติิ (SPSS) ด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) กับข้อมูลส่วนที 2 ทเีป็น

การใหผู้ต้อบแบบสอบถามจดัอนัดบั (Ranking) ชุดคุณลกัษณะ ตวัแบบใน

การวเิคราะห์ความชอบ (Utility Function Form) จะใช้ Part-Worth Model 

เนืองจากคุณลกัษณะ (Attribute) แต่ละชุด อาจมคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นกบั

ความชอบ (Preference) และผู้ว ิจัยไม่ทราบค่าทีเหมาะสมทีมีผลต่อ

ความชอบของกลุ่มตัวอย่าง ดังนันการใช้ Part-Worth Model จึงเป็นตัว

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 4 กนัยายน 2563) และการสมัภาษณ์

รายบุคคลไดม้กีารนังเวน้ระยะ 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามยัตลอด

ระยะเวลาการสมัภาษณ์ 
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แบบทมีคีวามเหมาะสมเนืองจากมกีารผ่อนปรน และเคร่งครดัน้อยทสุีดใน

ทุกตวัแบบการวเิคราะหค์วามชอบ (มนตร ีพริยิะกุล, 2555) [9] 

การวเิคราะห์ความพงึพอใจในองค์ประกอบในผลิตภณัฑ์รถเช่าระยะ

ยาวสําหร ับบุคลธรรมดาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 

(Conjoint Analysis) ค ร ัง นี กํ า ห น ด ให้ แบ บจํ า ล อ งค ว าม พึงพ อ ใ จ 

(Preference Model) ขององค์ประกอบด้านโปรโมชนั และราคา เป็นแบบ 

Discrete ส่วนระยะเวลาในการเช่า  การจํากัดไมล์ เป็นการจําลอง

แบบต่อเนืองหรอืแบบเสน้ตรง (Linear) โดยราคา และระยะเวลาในการเช่า 

มลีกัษณะแบบจําลองเป็น Linear Less หมายถึงเมอืราคาสูงขนึ จะทําให้

ความพงึพอใจลดลง และเมอืระยะเวลาในการเช่านานขนึ จะทําใหค้วามพงึ

พอใจลดลงเช่นเดยีวกนั ซงึจะทําใหแ้บบจําลองมคีวามเหมาะสมมากทีสุด

เนืองจากค่าสถติ ิPearson’s R และ Kendall’s tau มคี่าสูงกว่า การกําหนด 

แบบจําลองในรูปแบบอนื ๆ 

IV. ผลการสาํรวจและวเิคราะหข์อ้มลู

IV.I ขอ้มลูทวัไป 

เพศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดย

กลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ์ (Generation X) เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 70 เพศชายคดิ

เป็นรอ้ยละ 30 กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) เป็นเพศหญิงรอ้ยละ 

65 เพศชายคดิเป็นร้อยละ 35 และเจเนอเรชนัแซด (Generation Z) เป็น

เพศหญงิรอ้ยละ 59 เพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 41 

อายุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเจเนอเรชนัเอ็กซ์ (Generation X) 

อายุ 40 – 55 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.82 กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) 

อายุ 24 – 39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 46.85 และเจเนอเรชนัแซด (Generation Z) 

อายุ 18 – 23 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 21.33 

ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ 

(Generation X) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบระดบัการศกึษาสงูสุดคอืปรญิญา

ตรทีรีอ้ยละ 53 และสูงกว่าระดบัปรญิญาตรทีรี้อยละ 41 เช่นเดยีวกบักลุ่ม

เจเนอเรชนัวาย (Generation Y) จบระดบัการศกึษาสงูสุดคอืระดบัปรญิญา

ตรีทรี้อยละ 61 และสูงกว่าระดบัปรญิญาตรทีีรอ้ยละ 38 ส่วนเจเนอเรชนั

แซด (Generation Z) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบระดบัการศึกษาสูงสุดคือ

ปรญิญาตรรีอ้ยละ 75 และตํากว่าปรญิญาตรทีรีอ้ยละ 25 

อาชพี ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ์ (Generation X) 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 

65 รองมาคือเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 15 กลุ่มเจเนอเรชันวาย 

(Generation Y) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน

เอกชน คิดเป็นร้อยละ 84 และเจเนอเรชันแซด (Generation Z) กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59 

รองลงมาคอืพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 28 

รายไดร้วมเฉลยีต่อเดอืน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มเจเนอเรชนัแซด 

(Generation Z) เป็นกลุ่มทมีรีายได้รวมเฉลยีต่อเดอืนน้อยทสุีดคอืมรีายได้

ตํากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 และมีรายได้ 15,000 – 25,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 33 กลุ่มเจเนอเรชันวาย (Generation Y) พบว่ามี

รายได้รวมเฉลยีต่อเดือนที 45,001 – 75,000 บาทสูงสุด หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 34 รองลงมาคอืมรีายได ้25,001 – 35,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 20 และ

กลุ่มเจเนอเรชนัเอ็กซ์ (Generation X) พบว่าเป็นกลุ่มทีมีรายได้เฉลยีต่อ

เดอืนสูงสุดคอืมรีายไดม้ากกว่า 100,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 27 รองลงมา

คอืมรีายได้รวมเฉลยีต่อเดอืนท ี75,001 – 100,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 19 

สถานภาพทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า เจเนอเรชันเอ็กซ์ 

(Generation X) กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) และกลุ่มเจเนอเรชนั

แซด (Generation Z) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่ามีสถานภาพโสดมาก

ทสีุด คดิเป็นร้อยละ 47 ร้อยละ 77 และร้อยละ 100 ตามลําดบั รองลงมา

ไดแ้ก่สถานภาพสมรส โดยกลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ์ (Generation X) และกลุ่ม

เจเนอเรชันวาย (Generation Y) คิด เป็นร้อยละ 43 และร้อยละ 23 

ตามลําดบั 

จํ านวนบุตร  ผลก าร ศึกษ าพบว่ ากลุ่ ม เ จ เนอ เ รชัน เอ็กซ์  

(Generation X) กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) และกลุ่มเจเนอเรชนั

แซด (Generation Z) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่าไม่มบุีตรมากทสีุด คิด

เป็นรอ้ยละ 52 รอ้ยละ 87 และรอ้ยละ 100 ตามลําดบั โดยกลุ่มเจเนอเรชนั

เอ็กซ์ (Generation X) พบว่ามจีํานวนบุตร 1 คน คดิเป็นร้อยละ 27 และ

จํานวนบุตร 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18 กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) 

พบว่ามจํีานวนบุตร 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 และจํานวนบุตร 2 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 1.49 

ลกัษณะการอยู่อาศยั ผลการศึกษาพบว่าพบว่ากลุ่มเจเนอเรชนั

เอ็กซ์ (Generation X) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มลีกัษณะครอบครวัทอีาศยั

อยู่รวมกันกับครอบครัว หรือญาติพีน้องมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 63 

รองลงมาได้แก่อาศยัอยู่กบัคนรกั เท่ากบัอาศยัอยู่คนเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 

19 กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มลีกัษณะ

ครอบครัวทีอาศัยอยู่รวมกันกับครอบครัว หรือญาติพีน้องมากทีสุด

เช่นเดยีวกนั คดิเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาได้แก่อาศยัอยู่กบัคนรกั คดิเป็น

ร้อยละ 29 และอาศยัอยู่คนเดียว คดิเป็นร้อยละ 21 และกลุ่มเจเนอเรชนั

แซด (Generation Z) พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะครอบครวัที

อาศยัอยู่รวมกนักบัครอบครวั หรอืญาตพิน้ีองมากทสีุดเช่นเดยีวกนั คดิเป็น

ร้อยละ 59 รองลงมาได้แก่อาศยัอยู่คนเดียว คดิเป็นร้อยละ 25 และอาศยั

อยู่กบัคนรกั คดิเป็นรอ้ยละ 16 

วิธีการเดินทาง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ 

(Generation X) มกัเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนตวั คดิเป็นร้อยละ 87 

กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) มกัเดนิทางโดยการใชร้ถยนต์ส่วนตวั

มากทสุีด คดิเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคอืเดินทางด้วย BTS/MRT คิดเป็น

ร้อยละ 54 และเจเนอเรชันแซด (Generation Z) มกัเดินทางโดยการใช้

รถยนต์ส่วนตวั และ BTS/MRT คดิเป็นรอ้ยละ 59 และรอ้ยละ 57 ตามลําดบั 

กลุ่มประเภทรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ 

(Generation X) สนใจรถยนต์กลุ่มประเภท SUV มากทสีุด คดิเป็นร้อยละ 

25 รองลงมาคือรถยนต์กลุ่มประเภท C & D Segment คดิเป็นร้อยละ 18 

เท่ากนั รองลงมาคอื Eco Car, Crossover และ B–Segment คดิเป็นร้อย

ละ 15 ร้อยละ 14 และร้อยละ 10 ตามลําดับ กลุ่มเจเนอเรชันวาย 

(Generation Y) พบว่าสนใจรถยนต์กลุ่มประเภทรถยนต์ Eco Car มาก

ทสีุด คดิเป็นร้อยละ 25 รองลงมาได้แก่รถยนต์ประเภท Crossover, SUV, 

B & C-Segment และ D-Segment ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 19 ร้อยละ 

17 รอ้ยละ 16 และรอ้ยละ 7 ตามลําดบั ส่วนเจเนอเรชนัแซด (Generation 

Z) พบว่าสนใจรถยนต์กลุ่มประเภท Eco Car มากทสุีดคดิเป็นร้อยละ 48
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รองลงมาได้แก่รถยนต์ประเภท C-segment, D-segment, B-segment, 

Crossover และ SUV ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 16 รอ้ยละ 11 รอ้ยละ 10 

รอ้ยละ 8 และรอ้ยละ 7 ตามลําดบั 

IV.II ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis)

IV.II.I องคป์ระกอบสาํคญัทมีผีลตอ่ความพงึพอใจหรอืการตดัสนิใจ

เลอืกการใชบ้รกิารผลติภณัฑร์ถเช่าระยะยาวสาํหรบับุคคลธรรมดา 

เมอืพจิารณาความสําคญัขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของผลติภณัฑ์

รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคคลธรรมดาทกีลุ่มตวัอย่างใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พจิารณาตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารผลิตภณัฑ์รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคคล

ธรรมดาโดยแบ่งข้อมูลเป็น  กลุ่ม กลุ่มที  สําหรบักลุ่มลูกค้าทีเลือก

ประเภทรถยนต์ Eco Car และ B-segment รายละเอยีดตามตารางท ี3 และ

กลุ่มที  สําหรบักลุ่มลูกค้าทีเลือกประเภทรถยนต์ C & D segment และ 

Crossover & SUV รายละเอยีดตามตารางท ี  

ตารางท ี3: ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทมีต่ีอองคป์ระกอบของ

ผลติภณัฑร์ถเช่าระยะยาวสาํหรบับคุคลธรรมดา กลุ่มลูกคา้ทเีลอืกประเภท

รถยนต์ Eco Car และ B-Segment แบ่งตามเจเนอเรชนั 

คณุลกัษณะ 

(Attributes) 

ระดบัคณุลกัษณะ  

(Level of 

Attributes) 

Gen Z Gen Y Gen X ทงัหมด 

n = 35 n = 55 n = 23 n = 113 

โปรโมชนั 

(Promotion) 

ขบัฟร ี1 เดอืน 1.864 2.264 2.217 2.131 

สทิธเิปลยีนรุ่นรถใน

กลุ่มเดยีวกนั 

1.243 1.509 1.478 1.420 

ฟรคูีปองนํามนั 

3,000 บาท 

0.621 0.755 0.739 0.710 

ความสาํคญั 

(Importance Level) 

31.193 35.670 40.104 35.186 

ระยะเวลา

การเชา่ 

(Term) 

น้อยกว่า 1 ปี -0.311 -0.395 -0.022 -0.293

1 – 2 ปี -0.621 -0.791 -0.043 -0.586

3 – 4 ปี -0.932 -1.186 -0.065 -0.879

ความสาํคญั 

(Importance Level) 

26.120 32.231 25.031 28.873 

การจาํกดั

ไมล์  

(Mileage 

Limitation) 

จํากดั 0.836 0.736 0.304 0.679 

ไม่จํากดั 1.671 1.473 0.609 1.358 

ความสาํคญั 

(Importance Level) 

20.359 15.377 16.740 17.197 

ราคาเช่าต่อ

เดือน 

(Rental 

Price) 

8,000 – 13,000 

บาท 

-1.389 -0.768 -0.978 -1.003

13,001 – 18,000 

บาท 

-2.779 1.536 -1.957 -2.007

ความสาํคญั 

(Importance Level) 

22.328 16.722 18.125 18.744 

ค่าคงท ี(Constant) 3.314 

ค่า Pearson’s R .993* 

ค่า Kendall’s tau .867* 

หมายเหตุ: * คอื มคีวามน่าเชอืถอืทรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01  

จากตารางที  เมือพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลอง จาก

ค่าสถิติ Pearson’s R และ Kendall’s tau ซงึแสดงถึงความสอดคล้องของ

ค่าความพอใจทีพยากรณ์ได้จากแบบจําลองกับค่าความพอใจทีได้จาก

ผู้ตอบแบบสอบถาม หรอืแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพยากรณ์ 

โดยค่า Pearson’s R และ ค่า Kendall’s tau เมอืแปลงเป็นค่ารอ้ยละ พบว่า

สามารถพยากรณ์ค่าความพงึพอใจทรีะดบันัยสําคญัทางสถติิท ี0.01 และ

สามารถพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 99.3 และรอ้ยละ 86.7 ตามลําดบั 

เมอืพจิารณาความสําคญัขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของผลติภณัฑ์

รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคคลธรรมดาทีกลุ่มตัวอย่างใช้เป็นเกณฑ์การ

พจิารณาตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารผลิตภณัฑ์รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคคล

ธรรมของแต่ละเจเนอเรชนัพบว่าทังสามเจเนอเรชนั ให้ความสําคญักบั

องคป์ระกอบทสีอดคลอ้งกนัคอื โปรโมชนั มากทสุีด องคป์ระกอบรองลงมา

ได้แก่ ระยะเวลาเช่า ราคาเช่าต่อเดอืน และการจํากดัไมล์ เรยีงตามลําดบั 

โดยกลุ่มเจเนอเรชนัเอ็กซ์ (Generation X) คดิเป็นร้อยละ 40.10 ร้อยละ 

25.03 ร้อยละ 18.13 และร้อยละ 16.74 ตามลําดับ กลุ่มเจเนอเรชันวาย 

(Generation Y) คิดเป็นร้อยละ 35.67 ร้อยละ 32.23 ร้อยละ 16.72 และ

รอ้ยละ 15.38 ตามลําดบั และกลุ่มเจเนอเรชนัแซด (Generation Z) คดิเป็น

ร้อยละ 31.19 ร้อยละ 26.12 ร้อยละ 22.33 และร้อยละ 20.36 ตามลําดบั 

โดยจะสงัเกตได้ว่าเจเนอเรชนัเอก็ซ์ (Generation X) จะใหค้วามสําคญักบั

โปรโมชนัมากกว่าปัจจยัอนื ๆ ส่วนเจเนอเรชนัวาย (Generation Y)  จะให้

ความสําคญักบัองค์ประกอบโปรโมชนั และระยะเวลาในการเช่าพอ ๆ กนั 

ในขณะที เจ เนอ เรชันแซด (Generation Z)  จะมีการพิจารณาทุก

องค์ประกอบพอ ๆ กนัแต่จะใหค้วามสาํคญักบัองค์ประกอบโปรโมชนัมาก

ทสีุด รายละเอยีดดงัรปูท ี1 – 3 

รปูท ี1. องคป์ระกอบความสาํคญัของกลุ่มตวัอย่าง Generation X 

รปูท ี . องคป์ระกอบความสาํคญัของกลุ่มตวัอย่าง Generation Y 
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รูปท ี . องคป์ระกอบความสาํคญัของกลุ่มตวัอย่าง Generation Z 

ตารางท ี  : ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจทมีตี่อองคป์ระกอบของ

ผลติภณัฑร์ถเช่าระยะยาวสาํหรบับคุคลธรรมดา กลุ่มลูกคา้ทเีลอืกประเภท

รถยนต์ C & D segment และ Crossover & SUV แบ่งตามเจเนอเรชนั 

คณุลกัษณะ 

(Attributes) 

ระดบัคณุลกัษณะ  

(Level of 

Attributes) 

Gen Z Gen Y Gen X ทงัหมด 

n = 26 n = 79 n = 68 n = 173 

โปรโมชนั 

(Promotion) 

ขบัฟร ี1 เดอืน 3.779 9.750 1.665 1.569 

สทิธเิปลยีนรุ่นรถใน

กลุ่มเดยีวกนั 

2.519 6.500 1.110 1.046 

ฟรคูีปองนํามนั 

3,000 บาท 

1.260 3.250 0.555 0.523 

ความสาํคญั 

(Importance Level) 

44.912 52.525 40.841 40.490 

ระยะเวลา

การเชา่ 

(Term) 

น้อยกว่า 1 ปี -0.668 -1.625 -0.072 -0.201

1 – 2 ปี -1.337 -3.250 -0.143 -0.402

3 – 4 ปี -2.005 -4.875 -0.215 -0.603

ความสาํคญั 

(Importance Level) 

26.372 26.263 30.225 29.237 

การจาํกดั

ไมล์  

(Mileage 

Limitation) 

จํากดั 1.163 1.750 0.386 0.506 

ไม่จํากดั 2.327 3.500 0.772 1.012 

ความสาํคญั 

(Importance Level) 

17.476 14.141 14.806 16.732 

ราคาเช่าต่อ

เดือน 

(Rental 

Price) 

13,001 – 18,000 

บาท 

-1.010 -1.750 -0.930 -0.777

18,001 – 23,000 

บาท 

-1.514 -2.625 -1.395 -1.166

ความสาํคญั 

(Importance Level) 

11.239 7.071 14.128 13.540 

ค่าคงท ี(Constant) 3.186 

ค่า Pearson’s R .968* 

ค่า Kendall’s tau .733** 

หมายเหตุ:  * คอื มคีวามน่าเชอืถอืทรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01  

 ** คอื มคีวามน่าเชอืถอืทรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.10 

จากตารางที  เมือพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลอง จาก

ค่าสถิติ Pearson’s R และ Kendall’s tau ซงึแสดงถงึความสอดคล้องของ

ค่าความพอใจทีพยากรณ์ได้จากแบบจําลองกับค่าความพอใจทีได้จาก

ผู้ตอบแบบสอบถาม หรือแสดงให้เห็นถึงความสามารถใจการพยากรณ์ 

โดยค่า Pearson’s R และ ค่า Kendall’s tau เมอืแปลงเป็นค่ารอ้ยละ พบว่า

สามารถพยากรณ์ค่าความพงึพอใจทรีะดบันัยสําคญัทางสถติิท ี0.01 และ 

0.10 และสามารถพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 96.8 และรอ้ยละ 73.3 ตามลําดบั 

เมอืพจิารณาความสําคญัขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของผลติภณัฑ์

รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคคลธรรมดาทีกลุ่มตัวอย่างใช้เป็นเกณฑ์การ

พจิารณาตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารผลิตภณัฑ์รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคคล

ธรรมของแต่ละเจเนอเรชนัพบว่าทงัสามเจเนอเรชนั ได้แก่ เจเนอเรชนั

เอ็กซ์ (Generation X) เจเนอเรชนัวาย (Generation Y)  และเจเนอเรชนั

แซด (Generation Z)  ให้ความสําคญักบัองค์ประกอบทีสอดคล้องกันคือ 

โปรโมชนั มากทสีุด องค์ประกอบรองลงมาได้แก่ ระยะเวลาเช่า การจํากดั

ไมล์ และราคาต่อเดือน เรียงตามลําดับ โดยกลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ 

(Generation X) คิดเป็นร้อยละ 40.84 ร้อยละ 30.23 ร้อยละ 14.81 และ

รอ้ยละ 14.13 ตามลําดบั กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (Generation Y) คดิเป็นรอ้ย

ละ 52.53 ร้อยละ 26.26 ร้อยละ 14.14 และร้อยละ 7.071 ตามลําดับ และ

กลุ่มเจเนอเรชนัแซด (Generation Z) คดิเป็นรอ้ยละ 44.91 รอ้ยละ 26.37 

ร้อยละ 17.48 และร้อยละ 11.24 ตามลําดับ โดยจะเห็นว่าทงัสามเจเนอ

เรชนัให้ความสําคญัต่อองค์ประกอบโปรโมชนั และระยะเวลาในการเช่า

มากทสุีด และให้ความสําคญัต่อองค์ประกอบด้านราคาเช่าต่อเดือน และ

การจํากดัไมลน์้อยกว่า 2 ปัจจยัแรก รายละเอยีดดงัรปูท ี4 – 6 

รปูท ี . องคป์ระกอบความสาํคญัของกลุ่มตวัอย่าง Generation X 

รปูท ี . องคป์ระกอบความสาํคญัของกลุ่มตวัอย่าง Generation Y 

รปูท ี . องคป์ระกอบความสาํคญัของกลุ่มตวัอย่าง Generation Z 
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V. สรุปและอภปิรายผล

ผลิตภัณฑ์ระเช่าระยะยาวสําหรบับุคคลธรรมดาควรมีการนําเสนอ

รถยนต์ในกลุ่มประเภท Eco Car และ B-segment สาํหรบักลุ่มลูกคา้เจเนอ

เรชนัแซด (Generation Z) และ เจเนอเรชนัวาย (Generation Y) เป็นหลกั 

ซงึเป็นกลุ่มทอียู่ในวยักําลงัศกึษา และกา้วสู่ชวีติการทํางาน เน้นกลุ่มลูกคา้

ทมีอีายุงานไม่เยอะ และกลุ่มนีมสีถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ เนืองจากกลุ่ม

รถยนต์ประเภทนีจะมีราคาทีไม่สูงมากขนาดรถยนต์กระทัดรัดมีความ

คล่องตวัในการขบัในเมอืง และจุดเด่นคอืประหยดันํามนัซงึเหมาะกบัไลฟ์

สไตลข์องกลุ่มคนทงัสองเจเนอเรชนันีอย่างมาก โดยลกัษณะของผลติภณัฑ์

ทีให้อรรถประโยชน์สูงสุดสําหรับกลุ่มนีคือ โปรโมชัน ควรออกแบบ

โปรโมชนัทใีหค้วามรูส้กึถงึความคุม้ค่าในการเลอืกใช้บรกิาร โดยโปรโมชนั

ทีควรใช้คอื ขบัฟร ี1 เดอืน ระยะเวลาในการเช่าคอืน้อยกว่า 1 ปีมากทีสุด 

รองลองมาคอื 1 – 2 ปี ราคาเช่าต่อเดือนควรอยู่ในช่วงระหว่าง 8,000 – 

13,000 บาท และการจํากดัไมล์หากเป็นไปได้ไม่ควรทจีะจํากดัไมลเ์พอืให้

กลุ่มลูกคา้รูส้กึถงึความคุม้ค่าของผลติภณัฑร์ถเช่าระยะยาว 

นอกจากนีสําหรับกลุ่มเจเนอเรชันวาย (Generation Y) สามารถ

นําเสนอรถยนต์ในกลุ่มประเภท C-segment, Crossover และSUV ได้

เช่นกัน โดยเน้นไปทกีลุ่มลูกค้าอายุในช่วงระหว่าง 29 – 39 ปี อายุงาน

เยอะ รายได้มนัคง และเรมิสรา้งครอบครวั โดยกลุ่มนีมคีวามสนใจในกลุ่ม

รถยนต์เหล่านีด้วย เนืองจากตวัรุ่นรถทมีขีนาดเครอืงยนต์ทใีหญ่ขนึ หอ้ง

โดยสารมคีวามสะดวกสบายมากยงิขนึ จะรองรบัความต้องการของกลุ่ม

ลูกคา้นีได ้โดยลกัษณะของผลติภณัฑท์ใีหอ้รรถประโยชน์สงูสุดสําหรบักลุม่

นีคอื โปรโมชนั ขบัฟร ี1 เดือน ระยะเวลาในการเช่า คอื น้อยกว่า 1 ปี ไม่

ควรมกีารจํากดัไมล์เนืองจากกลุ่ม  และราคาเช่าต่อเดอืน 13,001 – 18,000 

บาท และสาํหรบักลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ์ (Generation X) ทมีอีายุระหว่าง 40 

– 55 ปี กลุ่มนีมีความมนัคงทงัด้านอาชีพ และรายได้ สามารถนําเสนอ

รถยนต์ในกลุ่มประเภท SUV เนืองจากมคีวามสนใจในรถยนต์ประเภทนี

มากทสีุด รองลงมาคอื C & D segment และ Crossover ตามลําดบั โดย

อรรถประโยชน์จะสอดคลอ้งกบักลุ่มเจเนอเรชนัเอก็ซ์ (Generation X) ดงัที

กล่าวไปข้างต้น คือ โปรโมชัน ขบัฟรี 1 เดือน ระยะเวลาในการเช่า คือ

น้อยกว่า 1 ปี ไม่ควรมีการจํากัดไมล์ และราคาเช่าต่อเดือน 13,001 –

18,000 บาท

เมอืวเิคราะห์ในมุมมองกลุ่มประเภทรถยนต์ สําหรบักลุ่มลูกคา้ทเีลือก

ประเภทรถยนต์ Eco Car และ B-segment หรอืกลุ่มท ี1 จะพบว่าทงั 3 เจ

เนอเรชนัให้ความสําคญัในด้านโปรโมชนั เป็นอันดับหนึง รองลงมาคือ 

ระยะเวลาในการเช่า ราคา และการจํากดัไมล ์ตามลําดบัสอดคล้องกนัทงั 3 

เจเนอเรชนั ซงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่ากลุ่มคนเหล่านีใหค้วามสําคญักบัเรอืงราคา

มากกว่าการจํากัดไมล์ หมายถึงว่าหากขอ้เสนอนันมกีารจํากดัไมล/์ปี แต่

มาพรอ้มกบัราคาเช่าต่อเดอืนทลีดลง จะเป็นขอ้เสนอทน่ีาสนใจสาํหรบักลุ่ม

นี แตกต่างจากกลุ่มลูกค้าทีเลือกประเภทรถยนต์กลุ่มที 2 คือประเภท

รถยนต์ C & D segment และ Crossover & SUV โดยจะใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นโปรโมชนั เป็นอนัดบัหนึง รองลงมาคอื ระยะเวลาในการเช่า การจํากดั

ไมล์ และราคา ตามลําดบัสอดคล้องกนัทงั 3 เจเนอเรชนัเช่นเดยีวกนั โดย

กลุ่มนีจะมองเรอืงราคาเป็นอันดับสุดท้าย ซึงสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคน

เหล่านีทมีกีําลงัในการจ่ายค่าเช่าต่อเดือนทีมรีาคาสูงขนึจะมองถึงความ

คุม้ค่าและบรกิารทคีรอบคลุมของตวัผลติภณัฑ์เป็นหลกั ดงันันกลุ่มธรุกจิที

ใหบ้รกิารรถเช่าระยะยาวสาํหรบับุคคลธรรมดาสามารถนําผลการศกึษาไป

ปรบัใช้เพอืวางแผนในการออกแบบผลิตภณัฑ์ รวมถึงโปรโมชนัส่งเสรมิ

การขายใหต้รงกบัความตอ้งการของแต่ละเจเนอรชนั 

VI. ขอ้เสนอแนะ

การกําหนดคุณลกัษณะจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างนันเป็นเรือง

ยาก เนืองจากมหีลายปัจจยัทผีูว้จิยัเหน็ความสาํคญั เช่น ความหลากหลาย

ของรุ่นรถยนต์ ความน่าเชอืถอืของผูใ้หบ้รกิาร พนักงานทมีคีวามรูค้วาม

เขา้ใจพรอ้มใหบ้รกิาร และบรกิารอืน ๆ ทนีอกเหนือจากบรกิารมาตรฐาน

รถเช่าระยะยาว เป็นต้น เป็นเรอืงยากทีจะกําหนดค่าระดบั (Level) ใหเ้ป็น

ค่าทปีระเมนิและวดัได้ จึงทําให้คุณลกัษณะทีนํามาประกอบจึงเป็นเรอืง

พนืฐานทวัไปไม่สะท้อนถงึถงึผลติภณัฑร์ถเช่าระยะยาวทงัหมด ดงันันควร

นําการวิจัยนีมาสนับสนุนและเป็นส่วนเสรมิในส่วนทียากต่อการอธิบาย

ต่อไป และควรเพมิจํานวนกลุ่มตวัอย่างในการสมัภาษณ์เพอืสอบถามค่า

ระดบั (Level) เฉพาะในแต่ละกลุ่มเจเนอเรชนัทมีคีวามแตกต่างกนัเพอืให้

ค่าระดบั (Level) ของแต่ละคุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของแต่กลุ่มเจ

เนอเรชนัอย่างแท้จรงิ นอกจากนีการนําเสนอ Profile Card ภาพพรอ้มคํา

บรรยาย อาจทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามทีไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ

แสดงภาพสอืถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์รถเช่าระยะยาวสบัสน เนืองจาก

ภาพอาจจะไม่แสดงออกถงึการทําเป็นตวัอย่าง และผูต้อบแบบสอบถามไม่

เหน็ของจรงิทําใหก้ารเปรยีบเทยีบคุณค่ากบัราคายงัไม่ชดัเจนพอ ขอ้จํากดั

เวลาและทุนทําให้กลุ่มตวัอย่างเป็นเพยีงเฉพาะกลุ่ม คอื กลุ่มประชากรที

อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ เท่านัน ผลการวิจัยทีออกมาต่อ

ผลิตภณัฑ์รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคคลธรรมดาเป็นเพยีงแค่เฉพาะกลุ่ม 

อาจจะใช้ไม่ได้ในวงกว้าง ซึงความเป็นจรงิแล้วกลุ่มลูกค้าทีมคีวามสนใจ 

และมกีําลงัในการใชบ้รกิารยงัมจํีานวนมาก และหลากหลาย การวเิคราะห์

และการสรุปผลยงัขาดการกระจายของกลุ่มตวัอย่างทีจะนําไปสู่การพฒันา

ผลิตภัณฑ์รถเช่าระยะยาวสําหรบับุคลธรรมดาทีสมบูรณ์แบบ ตรงตาม

ความต้องการของผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันีสําเรจ็ลงได้ด้วยด ีเนืองจากได้รบัความกรุณาอย่างสูง

จาก ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวฒัน์ อาจารย์ทีปรึกษางานวิจัย ทีกรุณาให้

คาํแนะนําปรกึษา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอา

ใจใส่อย่างดียิง ผู้ว ิจัยตระหนักถึงความตังใจจริงและความทุ่มเทของ

อาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ทีนี  สําหร ับ

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขนึนัน ผู้วิจ ัยขอน้อมรบัผิดเพยีงผู้เดียว 

และยินดีทีจะรับฟังคําแนะนําจากทุกท่านทีได้เข้ามาศึกษา เพือเป็น

ประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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บทคดัย่อ – เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรน่าท่ีได้
แพร่กระจายไปทัว่โลก ส่งผลให้การซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามามี
บทบาทอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีท่ีถกูพฒันาให้ใช้สะดวกและง่ายดายด้วย
แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ งานวิจยัเรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินค้าผา่นทางแอพพลิเคชัน่ Shopee  มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee โดยใช้ส่วนประสม
การตลาดบริการทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์บริการ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานบริการ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ กระบวนการให้บริการ รวมไปถึงคุณภาพการให้บริการของ 
Shopee ด้วย เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนและปรบัตัวทางธุรกิจและพฒันา
แอพพลิเคชัน่ Shopee ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น โดยด าเนินการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลตวัอย่างผ่านแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างผู้ใช้บริการชาวไทย
จ านวน 307 ตวัอย่างจาก 400 ตวัอย่างจากผู้ท่ีเคยผ่านการซ้ือสินค้าทาง
แอพพลิเคชัน่ Shopee เป็น "การสุ่มตวัแบบบงัเอิญ" แบบสอบถามโดยใช้
วิธี Likert แบบ 5 ระดับและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะหข้์อมูล     

ค ำส ำคญั – ไวรสัโคโรน่า, ออนไลน์, ส่วนประสมการตลาด, Shopee 

Abstract- With technology that has been developed to be 
convenient and easy to use, combined with various applications, 
making shopping through online channels is no longer difficult. 
Research on Factors Influencing the Decision to Purchase the Product 
through Shopee has objective of this study is to study the factors that 
affect Thai consumers' purchasing decisions via the Shopee 
application. By using the service marketing mix in all 8 aspects 
including Product, Price, Place, Promotion, People/Employee, Physical 
Evidence/Environment, Process, Service Quality of Shopee to apply the 
research results to be a guideline for improvement and development of 
Shopee applications to meet the needs of more consumers by collecting 
the sample data through questionnaires and analyzing the data using 
the processing from the package. The data were collected from 307 of 
400 samples from people who had previously made a purchase through 
the Shopee application. The samples were selected without any 

sampling as a "coincidental sampling" questionnaire using a 5-level 
Likert method and analyzed.  

Keywords – coronavirus, online, marketing mix, Shopee 

I. บทน า
ในปัจจุบนันี้โลกไดเ้ขา้สู่สงัคมโลกาภวิตัน์อย่างเตม็รูปแบบ ซึ่งสรา้ง

ความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างให้กับมนุษย์ทัง้ส่วนบุคคล 
การศกึษา การจดัการธุรกิจ การพาณิชย์ อุตสาหกรรม สงัคม การเมอืง 
โดยเฉพาะโลกดจิติอลหรอืสือ่ออนไลน์  

[9] [10] เทคโนโลยี และอินเตอร์เ น็ตเข้ามามีบทบาทภายใน
ชวีติประจ าวนัของประชาชน ในปัจจุบนัมากยิง่ขึน้ กจ็ะเป็นสว่นทีส่ง่ผลต่อ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจงึ
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการตลาด
ออนไลน์มากยิง่ขึน้  

[11] หากพดูถงึเวบ็ไซตห์รอืธุรกจิทีข่ายสนิคา้ออนไลน์ในประเทศไทย
กจ็ะมSีhopee เป็นตลาดซือ้ขายออนไลน์ (C2C) มรีา้นคา้ หลากหลายรา้น 
เช่น เสื้อผ้าผู้ชาย/ผู้หญิง เครื่องส าอางค์ อุปกรณ์การแต่งกายต่าง ๆ 
อุปกรณ์เสรมิต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในชวีติประจ าวนั เป็นต้น มีการจดั
โปรโมชัน่พเิศษเพื่อลูกคา้เป้าหมายและลูกคา้กลุ่มใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาท า
ใหS้hopee เป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางและไดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้ 

ผู้วิจยัจึงมองเห็นถึงปัญหาและโอกาสในการที่จะท าการศึกษาถึง
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ 
Shopee โดยน าเอาปัจจยัด้านต่าง ๆ มาท าการวจิยัเพื่อทราบถงึทศันคติ
ของผูบ้รโิภคที่มผีลต่อการซื้อสนิค้าออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ เพื่อที่จะ
น ามาพฒันาระบบการขายสนิคา้ทางออนไลน์ใหต้อบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

II. วตัถปุระสงคแ์ละวรรณกรรมปริทศัน์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ผา่นทาง Shopee ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้สนิคา้ผา่นแอพพลเิคชัน่ Shopee 
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ทฤษฎีและแนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
II.I แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบดา้นประชากรศาสตร์

บุคคลทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร(์Demographic) ทีแ่ตกต่างกนั
ย่อมมีความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์รายละเอยีด ดงันี้ 

เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชายจะมคีวามแตกต่างกนัในหลาย ๆ 
ดา้น 

อายุ (Age) อายุจะเป็นสิง่ทีก่ าหนดวา่บุคคลแต่ละบุคคลมปีระสบการณ์
ชวีติมากน้อยเพยีงใดความแตกต่างของช่วงอายุก็จะท าให้บุคคลมคีวาม
แตกต่างกน ซึง่ชว่งอายุนัน้จะมผีลต่อทัง้ความคดิหรอืพฤตกิรรมในดา้นต่าง 
ๆ ของแต่ละบุคคล 

ระดับการศึกษา (Education) ระดับการศึกษาเป็นอีกสิ่งหนึ่ งที่มี
อทิธพิลต่อความคดิหรอืทศันคตขิองแต่ละบุคคล การทีค่นมรีะดบัการศกึษา
ทีแ่ตกต่างกนัยอ่มท าใหค้วามคดิและทศันคตแิตกต่างกนตามไปดว้ย 

รายได้ ( Income) ระดับรายได้จะเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมหรือ
รปูแบบในการด าเนินชวีติการเลอืกซือ้สนิคา้ต่าง ๆ 

II.II แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบสว่นประสมทางการตลาด
[6] สว่นประสมทางการตลาด คอื สิง่เรา้ทางการตลาดท าใหเ้กดิขัน้ตอน

ในการตดัสนิใจซือ้ โดยสามารถแบ่งไดด้งันี้ 
1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ท าบรรจุภณัฑ์ในน่าสนใจเพื่อที่จะ

ท าใหผู้บ้รโิภค ทีต่ดัสนิใจซือ้ไดร้วดเรว็ขึน้
2. ดา้นราคา (Price) ผลติภณัฑท์ีม่รีาคาต ่าจะเป็นทีช่ื่นชอบของ

ผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจทีม่ตีวัเลอืกทีห่ลากหลายผูบ้รโิภคมกั
ใชก้าร พจิารณาอยา่งละเอยีดในเรือ่งราคาเป็นหลกั

3. ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และงา่ยทีจ่ะหาซือ้

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ท าใหผู้บ้รโิภคอาจจะ
ไดร้บัขา่วสารจากนักการตลาดทีจ่ะ ส่งไปเตอืนใจใหเ้ขาทราบ
วา่เขามปัีญหา

5. ด้านบุคคล/พนักงาน (People/Employee) พนักงานที่ท างาน
เพือ่ก่อประโยชน์ใหแ้ก่องคก์รต่างๆ

6. ด้ า น ปั จ จัย ด้ า นก ายภาพและก า รน า เ สนอ  ( Physical
Evidence/Environment and Presentation) สิง่ทีล่กูคา้สามารถ
สมัผสัไดจ้ากการเลอืกใชส้นิคา้และ/หรอืบรกิารขององคก์ร เป็น
การสรา้งความแตกต่างอยา่งโดดเดน่ และมคีุณภาพ

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบตัิในด้านการบริการที่น าเสนอ
ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพือ่มอบการใหบ้รกิารอยา่งถกูตอ้งรวดเรว็

8. ดา้นคุณภาพบรกิาร (Service Quality) คุณภาพการใหบ้รกิาร
ที่ลูกค่าจะสามารถรบัรู้ได้จากการเขา้รบับรกิาร ซึ่งเป็นสิง่ที่
ลกูคา้จะตดัสนิหลงัจากรบับรกิารดว้ยการน าสิง่ไดร้บับรกิาร ไป
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัก่อนรบับรกิาร

II.III แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจซือ้
[7] การตดัสนิใจ คอื กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทาง

หนึ่งเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่ทีต่อ้งการรวมไปถงึการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคใน
การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

1. กา ร รับ รู้ ถึ ง ค ว ามต้ อ ง ก า รห รือ ปัญหา  ( Problem/Need
Recognition)

2. การแสวงหาขอ้มลู (Information Search)
3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives)
4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision)
5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post purchase Behavior)

II.IV แนวคดิเกีย่วกบั Mobile Application
Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยค าสองค าคือ  Mobileกับ

Application ซึง่มคีวามหมายดงัต่อไปนี้Mobile คอือุปกรณ์สือ่สารพกพาได้
และท างานได้คล้ายกบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน Application หมายถึง
ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชเ้พือ่ชว่ยการท างานของผูใ้ช ้(User) โดย Application จะตอ้ง
มสีิง่ทีเ่รยีกวา่ สว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้(User Interfaceหรอื UI) เพือ่เป็นตวักลาง
ใชง้านต่าง ๆ   

Mobile Application เ ป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นโทรศพัท์มอืถอื หรอืแทบ็เล็ตโดยโปรแกรมจะช่วย
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ใหใ้ชง้านไดง้า่ยและสะดวกยิง่ขึน้ ใน
ปัจจุบนัโทรศพัทม์อืถอื หรอืสมารท์โฟน มหีลายระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันา
ออกมา แต่ระบบปฏบิตักิารทีผู่บ้รโิภคนิยมใช ้คอื iOS และ Android จงึท า
ใหเ้กดิการเขยีนหรอืพฒันาแอพพลเิคชัน่ลงบนสมารท์โฟนเป็นอยา่งมาก 

II.V ประวตัริา้นคา้ออนไลน์ SHOPEE
[8] [12] 2 ธัน ว าคม  2558  SHOPEE อุ ตสาหกรรม  shopping

platform โดยลกัษณะ E-Commerce จะเป็นการคา้ขายทีก่ าลงัเป็นเทรนด์
แห่งอนาคตที่โดนใจคนรุ่นใหม่ ตลาดขายสนิค้าออนไลน์บนมอืถือแบบ
ลูกค้าถงึลูกค้า (C2C) แห่งล่าสุดของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นแหล่ง
รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิด เขา้ใจถงึความตอ้งการของลูกคา้ มวีธิกีาร
ช าระเงนิทีป่ลอดภยัทีห่ลากหลายจา่ยผา่นทางธนาคารชัน้น า มรีะบบจดัส่ง
แบบครบวงจรและบรกิารเกบ็เงนิปลายทางทัว่ประเทศโดยผูบ้รโิภคจะเหน็
สนิคา้ก่อนจ่ายเงนิและได ้ตรวจสอบความพงึพอใจ จงึมนัใจไดใ้นคุณภาพ
ของสนิคา้ ซึง่สรา้งความประทบัใจต่อผูซ้ื้อไดม้ากเพราะมัน่ใจในระบบการ
จา่ยเงนิและการไดร้บัของตรงตามทีส่ ัง่

II.VI งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
[5] รชันี ไพศาลวงศด์แีละผศ.ดร.อทิธกิร ข าเดช (2556)ไดท้ าการศกึษา

เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้เสือ้ผา้สตรทีางอนิเตอรเ์น็ต
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่าผู้ที่ตดัสนิใจซื้อ
เสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุระหวาง 26 -35 ปี มีระดับ
การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมสีถานะภาพโสด ส่วนใหญ่มอีาชพีเป็น
พนักงานบรษิทัเอกชน ซึ่งมรีายได้ต่อเดอืนมากกวา 30,001 บาท ขอ้มูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคและปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
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การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ พบวา่ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุง เทพมหานคร ที่ระดับ
ความส าคญัมาก คอื ความสะดวกในการคน้หาสนิคา้และบรกิาร สนิคา้มใีห้
เลอืกมากมายหลากหลาย การทีม่ป้ีายบอกราคาทีช่ดัเจน ความสะดวกใน
การเลอืกซือ้สนิคา้ และการทีม่กีารสง่เสรมิการขายโดยใหส้ว่นลด 

[1] จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อการซื้อ
สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผา่น
ทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล มดีงันี้ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี

[3] ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทางสงัคมออนไลน์ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดท้ีแ่ตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและคุณภาพ
ของสนิคา้ ดา้นราคาดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ของสนิคา้
และรา้นคา้ และดา้นขอ้มูลรา้นคา้ ขอ้มูลสนิคา้และกระบวนการใหบ้รกิาร 
ทุกปัจจยัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผา่นทางสงัคมออนไลน์ 

[4] ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณครี ี(2559) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม 
พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครอืข่าย
เฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม มอียู่3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยั
ดา้นการส่งเสรมิการตลาดและความมชชีื่อเสยีงของแบรนดแ์ละปัจจยัดา้น
การน าเสนอขอ้มลูสนิคา้และความสะดวกในการสัง่ซือ้และช าระเงนิ 
ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตดา้นเนื้อหาด าเนินการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee ขอบเขตด้านเนื้อหาด าเนินการศึกษา
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าผ่านทาง Shopee โดยใช้
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดต่างๆ 
ประกอบดว้ย  

1.ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product)
2.ปัจจยัดา้นราคา (Price)
3.ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place)
4.ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)
5.ปัจจยัดา้นบุคคล/พนกังาน (People/Employee)
6 . ปั จ จั ย ด้ า น ก า ย ภ า พ แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ  ( Physical

Evidence/Environment and Presentation) 
7.ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process)
8.ปัจจยัดา้นคุณภาพบรกิาร (Service Quality)
ขอบเขตดา้นประชากรผูว้จิยัไดก้ าหนดประชาการ ไดแ้ก่ ประชากรคน

ไทยทีเ่คยซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
ประชากรเป้าหมาย ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มประชากร

ทีเ่คยซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูท้ีเ่คยซื้อสนิคา้ออนไลน์โดยการสุ่ม
แบบทีไ่ม่ค านึงถงึความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non - Probability Sampling) 
จ านวน 400 คน 

III. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจ ัยครัง้นี้ เป็นการวิจ ัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษา

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) กบักลุ่มเป้าหมาย หนึ่งกลุ่มเป็นจ านวน 400 คน ผูว้จิยัได้
ท าการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ส่วนที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ผา่นทาง Shopee เกีย่วกบั เพศ อายุ อาชพี ระดบัรายได ้สนิคา้หรอื
บรกิารที่เคยซื้อ มูลค่าที่ซื้อต่อครัง้ ความถี่ในการซื้อต่อเดือน ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามเพื่อประเมนิความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาดต่างๆ ที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อสนิค้าผ่านทาง 
Shopee ดังนี้  ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจยัด้านราคา (Price) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจยัด้านบุคคล/พนักงาน (People/Employee) 
ปัจจยัด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment 
and Presentation) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ปัจจยัดา้นคุณภาพ
บรกิาร (Service Quality) มเีกณฑ์การ ก าหนดค่าน ้าหนักการประเมนิ 5 
ระดบัค าตอบตามวธิไีลเคอรท์สเกล (Likert Scale) 

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้แสดงขอ้มูลผลการส ารวจออกมาในรูปแบบ
กราฟ และวเิคราะห ์ขอ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาวเิคราะหข์อ้มลูจากการ
แบบสอบถามปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง 
Shopee 

IV. ผลการวิจยัและข้อวิจารณ์
จากการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 

ชุด สามารถน ามา สรุปพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ข้อมูลทัว่ไป 
เกีย่วกบั เพศ อายุ อาชพี ระดบัรายได ้สนิคา้หรอืบรกิารทีเ่คยซื้อ มลูค่าที่
ซือ้ต่อครัง้ ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนไดส้รปุเป็นกราฟดงันี้  

ส่วนท่ี 1 : พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ภาพที ่1.1 กราฟแสดงผูต้อบแบบสอบถามทีเ่คยและไมเ่คยซือ้สนิคา้
ออนไลน์ 
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ภาพที ่1.2 กราฟแสดงผูต้อบแบบสอบถามทีเ่คยและไมเ่คยซือ้สนิคา้
ผา่นทาง Shopee 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าผา่นทาง Shopee 

ภาพที ่2.1 กราฟแสดงเพศผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาพที ่2.2 กราฟแสดงชว่งอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาพที ่2.3 กราฟแสดงอาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาพที ่2.4 กราฟแสดงระดบัรายไดต้่อเดอืนของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาพที ่2.5 กราฟแสดงประเภทสนิคา้และบรกิารทีเ่คยซือ้ผา่น 
Shopee ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาพที ่2.6 กราฟแสดงมลูคา่การสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นทาง Shopee โดย
เฉลีย่ต่อครัง้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาพที ่2.7 กราฟแสดงความถีใ่นการซือ้สนิคา้ผา่นทาง Shopee ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

จากภาพที่1.1-2.7พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่างสามารถได ้แบ่งเป็น เพศชาย 24.4% และเพศหญงิ 75.6% โดย
ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี คดิเป็น 55.4% รายได้ต่อเดอืนของ
กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ต ่ากวา่ 10,000 บาท คดิเป็น 41%  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา คดิเป็น 52.4% และมี
อาชพีคอื รบัราชการ คดิเป็น 5.2% ท างานบรษิทั/รบัจา้ง คดิเป็น 23.8% 
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น 10.7%และอื่นๆ คิดเป็น 7.8% มักจะซื้อเสื้อผ้า 
เครื่องประดบั กระเป๋า รองเทา้ สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ คดิเป็น 75.9% มูลค่า
การสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นทาง Shopee โดยเฉลีย่ต่อครัง้ น้อยกวา่ 500 บาท คดิ
เป็น 43%และมคีวามถี่ในการซื้อสนิค้าผ่านทาง Shopee 1 ครัง้ต่อเดอืน 
คดิเป็น 37.8% 

นอกจากนี้สามารถสรุปกราฟระดบัความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยั
ดา้นสว่นประสมทางการตลาดต่างๆ 8Ps ทีม่ทีีอ่ทิพิลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้สนิคา้ผา่นทาง Shopee ตามปัจจยัทัง้หมด 8 ปัจจยั ดงันี้  
ส่วนท่ี 3: แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด
ของผูใ้ช้บริการซ้ือสินค้าผา่น Shopee 

ภาพที ่3.1 กราฟแสดงปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
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ภาพที ่3.2 กราฟแสดงปัจจยัดา้นราคา (Price) 

 
ภาพที ่3.3 กราฟแสดงปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

 
ภาพที ่3.4 กราฟแสดงปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

 
ภาพที ่3.5 กราฟแสดงปัจจยัดา้นบุคคล/พนกังาน 

(People/Employee) 

 
ภาพที ่3.6 กราฟแสดงปัจจยัดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical 

Evidence/Environment and Presentation) 

 
ภาพที ่3.7 กราฟแสดงปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

 
ภาพที ่3.8 กราฟแสดงปัจจยัดา้นคุณภาพบรกิาร (Service Quality) 
จากภาพที3่.1-3.8 พบว่าเมื่อพจิารณาระดบัความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ 8Ps ที่มีที่อิทิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee ตามปัจจัยทัง้หมด 8 ปัจจัย 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ (Service Quality) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจยัด้านราคา (Price) ปัจจยัด้านกายภาพและ
การน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation)และ
ปัจจยัดา้นบุคคล/พนักงาน (People/Employee) นอกจากนี้เมื่อ พจิารณา
ปัจจยัย่อยของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ทัง้หมด 31 ปัจจยั 
สามารถสรปุผล การศกึษาของแต่ละปัจจยัไดด้งันี้  

1. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เรื่องมคีวามสะดวกใน
การซือ้สนิคา้ และสามารถใชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มอีทิธพิลมากทีสุ่ด
และเรือ่ง Shopee มคีวามน่าเชือ่ถอืและน่าไวว้างใจ มอีทิธพิลน้อยทีสุ่ด 

2. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เรื่องสนิค้าใน Shopee มคีวาม
หลากหลาย มอีทิธพิลมากทีสุ่ดและเรือ่งสนิคา้ใน Shopee มคีวามแตกต่าง
จากสนิคา้ทีซ่ือ้ผา่นรา้นคา้ มอีทิธพิลน้อยทีสุ่ด 

3. ปัจจยัด้านกระบวนการ (Process) เรื่องมีระบบแจ้งยืนยันการ
สัง่ซื้อสินค้าและระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่
น่าเชื่อถือ มีอิทธิพลมากที่สุดและเรื่องมีข ัน้ตอนการสัง่ซื้อสินค้าจาก
เวบ็ไซตท์ีไ่มซ่บัซอ้น สามารถเขา้ใจไดง้า่ย มอีทิธพิลน้อยทีสุ่ด 

4. ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ (Service Quality) เรื่อง Shopee มี
วิธีการใช้งานที่ง่ายต่อความเข้าใจ ชัดเจน , Shopee ท าให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการซือ้สนิค้าในเวลาทีเ่หมาะสมและรวดเรว็ ทนัท่วงที
ได้ มีอิทธิพลมากที่สุดและเรื่องเมื่อเกิดปัญหา Shopee สามารถแก้ไข
ปัญหา แนะน า ตอบขอ้สงสยัและสรา้งความมัน่ใจใหท้่านได ้มอีทิธพิลน้อย
ทีสุ่ด 

5. ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เรื่องสามารถพบ
เห็นสื่อในการโฆษณาของ Shopee ได้ง่ายมีอิทธิพลมากที่สุดและเรื่อง
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เงื่อนไขในส่วนลด หรอืคูปองต่างๆ บน Shopee มคีวามเหมาะสมและใช้
งานไดจ้รงิ  มอีทิธพิลน้อยทีสุ่ด 

6. ปัจจยัดา้นราคา (Price) เรือ่งสนิคา้ในShopee มรีาคาทีต่ ่ากวา่การ
ซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางอื่น มอีทิธพิลมากทีสุ่ดและเรื่องท่านสามารถต่อรอง
ราคาสนิคา้กบัเจา้ของรา้นทีข่ายสนิคา้ในShopee มอีทิธพิลน้อยทีสุ่ด 

7 .  ปั จ จั ย ด้ า น ก า ย ภ า พ แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ  ( Physical 
Evidence/Environment and Presentation) เรื่องใชส้สีนัเหมาะสม ง่ายต่อ
การอ่านข้อมูลและมองรูปภาพ มอีิทธิพลมากที่สุดและเรื่อง Shopee มี
รูปแบบของเมนูต่างๆ แสดงอย่างชดัเจนและง่ายต่อการใชง้าน มอีทิธพิล
น้อยทีสุ่ด 

8. ดา้นบุคคล/พนกังาน (People/Employee) เรือ่งเจา้หน้าที(่Contact
Center)หรอืรา้นคา้ใหบ้รกิารดว้ยความเป็นมติร มอีธัยาศยัดแีละสภุาพ
อ่อนโยน, เจา้หน้าที(่Contact Center)หรอืรา้นคา้ใหบ้รกิารสามารถสือ่สาร
กบัลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจน มอีทิธพิลมากทีสุ่ดและเรือ่งเจา้หน้าที ่
(Contact Center) หรอืรา้นคา้สามารถตอบกลบั และมปีฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้
ในทนัท ีมอีทิธพิลน้อยทีสุ่ด 

V.การอภิปรายผล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมท าแบบสอบถามส่วนมากเคยซื้อสินค้า

ออนไลน์และเคยซื้อสนิคา้ผ่านทาง Shopee มจีะมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้
ออนไลน์และลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเพศชาย 24.4% และเพศ
หญงิ 75.6% โดยส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหวา่ง 20-30 ปี คดิเป็น 55.4% ส่วน
ใหญ่เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา คดิเป็น 52.4% และมอีาชพีคอื รบัราชการ คดิ
เป็น 5.2% ท างานบริษัท/รบัจ้าง คิดเป็น 23.8% ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น 
10.7%และอื่นๆ คดิเป็น 7.8% รายไดต้่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ต ่ากวา่ 10,000 บาท คดิเป็น 41%  

มกัจะซือ้เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั กระเป๋า รองเทา้ สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ คดิ
เป็น 75.9% มลูค่าการสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นทาง Shopee โดยเฉลีย่ต่อครัง้ น้อย
กวา่ 500 บาท คดิเป็น 43%และมคีวามถีใ่นการซือ้สนิคา้ผา่นทาง Shopee 
1 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็น 37.8% 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee พบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place)และดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด 
2 อนัดบัแรก โดยสอดคลอ้งกบัจุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้ผา่นทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มดีงันี้ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และการยอมรบัเทคโนโลย ี

VI.ข้อเสนอแนะ
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัต่อเนื่อง ดงันี้ 
1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป

ส่งผลการวจิยัให้ทางฝ่ายแผนและการพฒันาของทาง Shopee
เพื่อน าขอ้มูลจากงานวจิยันี้บางส่วนไปวางแผนและปรบัตวัทางธุรกจิและ
พฒันาแอพพลเิคชัน่ Shopee ใหต้อบโจทย์ผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ ไม่ว่าจะ

เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้ผ่านทาง Shopee  กล
ยุทธต์่างๆ ทีส่ามารถเป็นตวัจงูใจ และรกัษาความภกัดตี่อการซือ้สนิคา้ผา่น
ช่องทางแอพพลิเคชันออนไลน์ เพื่อผู้ประกอบการจะได้น าข้อมูลมา
วเิคราะห์และพฒันากระบวนการขายในอนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึชว่ยในเรือ่งของการขยายฐานลกูคา้อกีดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป
อาจมกีารท าผลการส ารวจอกีครัง้ว่าจากงานวจิยัทีผ่่านมา ทาง

Shopee ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนการบริการต่าง ๆ ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าเพิม่ขึ้นหรอืไม่ รวมไปถึงเพิ่มการศึกษาข้อมูลปัจจยั
ภายนอกอื่นๆ เช่น วฒันธรรม เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลย ี
เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่เพื่อน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบักลยุทธต์ามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และคณุภาพการบริการ
ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชนั Grab Food ในเขต
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บทคดัย่อ—การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab Food ในเขต
กรุง เทพและปริมณฑล ผู้ วิจ ัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก
ผู้ใช้บริการ 400 คน โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือในงานวิจยัเร่ืองน้ีได้ผ่านการวดั
ความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ของเครื่องมือโดยมีค่า Cornbrash’s Alpha เกินกว่า 0.70 
ทุกข้อค าถาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ ปัจจยัด้านกระบวน และคุณภาพการบริการมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Grab Food  เชิงบวก

อย่างมีนัยส าคญั (α = 0.05) 

ค ำส ำคัญ — Grab Food, 7Ps, พฤติกรรมการสัง่อาหาร 

Online, Food Application, ช่ือเสียงแอปพลิเคชนั, การตดัสินใจ
ซื้อ   

ABSTRACT — The purpose of this research is to study 

the marketing mix factors (7ps) and application reputation 
that influence purchase decision to adopt Grab Food 
application in Bangkok metropolitan region. The researchers 
collected the data from 400 application users by using 
questionnaires which verified by academic experts. 
(Cornbrash’s alpha > 0.70) The result found that product, 
price, place, promotion, people, physical environment, 
process factors and application reputation have positive 

influenced purchase decision significantly. (α = 0.05) 

Keywords — Grab Food, 7Ps Marketing Mix, Online 

Behavior, Food Application, Application Reputation, 
Purchase Decision  

I. บทน า
ในปัจจุบนัสงัคมมกีารพฒันาเทคโนโลยใีหม้คีวามก้าวหน้า

มากขึ้น โดยพฒันาระบบต่างๆและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกนั
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถแปลผลข้อมูลได้
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รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการสัง่ซื้อ
สินค้าออนไลน์ เป็นการพัฒนาตลอดกระบวนการ ตัง้แต่
กระบวนการตน้ทางถงึปลายทาง คอืการสัง่สนิคา้ การช าระเงนิ 
การขนส่ง ตลอดจนการติดตาม สถานะสนิค้าที่สามารถท าได้
รวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนัน้ยงัมรีะบบการจดัเก็บสนิคา้คง
คลงั ออนไลน์ทีส่ามารถเรยีกสถานะไดท้นัท ีการเชื่อมโยงระบบ
ต่างๆ  เข้าด้วยกันท าให้สามารถแปลผลข้อมูลได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ จากการที่มเีทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัและมีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้
ผู้บรโิภคและผู้ประกอบการต่างๆต้องมกีารปรบัตวั ผู้บรโิภคมี
การด าเนินชวีติที่เปลี่ยนแปลงไป มกัท ากจิกรรมหลาย ๆ อย่าง
พร้อมกัน  ท าให้มีการใช้ชีวิตที่ เ ร่ งรีบมากขึ้น  และเห็น
ความส าคัญของเวลาที่เสียไป ยอมเสียทรพัย์สินให้เพื่อเกิด
ความสะดวกสบายมากขึน้ 

[1] จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกร  (2560) พบว่าตลาด
บรกิารจดัส่งอาหารโดยผูป้ระกอบการ รา้นอาหารในปี 2560 มี
มูลค่า 26,000-27,000 ล้านบาท เตบิโตรอ้ยละ 11-15 จากในปี 
2559 เป็นการเติบโตอย่างโดดเด่นของตลาดบรกิาร Delivery 
ซึ่งสวนทางกบัภาพรวมตลาดร้านอาหารในปี 2560 ซึ่งเติบโต
เพยีง รอ้ยละ 2-4 จากในปี 2559 และในปี 2562 แอพพลเิคชนั
สัง่อาหาร Food Delivery จะมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง มมีูลค่า
สูงถึง 33,000–35,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 14 จากในปี 
2561 การเตบิโตของการบรกิารจดัส่งอาหารสูงขึน้อย่างเหน็ได้
ชดั เพราะผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการความสะดวกสบายและความ
รวดเร็ว เนื่ องจากมีความเร่งรีบในการด าเนินชีวิตและมี
การจราจรที่ติดขัด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุง เทพและเขต
ปริมณฑล [2]  แต่ เดิมการบริการจัดส่งอาหาร มีเฉพาะ
ร้านอาหาร (Food Chain) ที่มีบริการนี้ เช่น Pizza Company 
และ KFC ซึ่งเป็นธุรกจิฟาสต์ฟู้ด และมกีารบรกิารส่งใหถ้งึบา้น 
ซึ่งเป็นบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคที่
ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็ในการบรโิภคได้เป็นอย่างด ีบรษิทั
หลายแห่งเลง็เหน็ถงึปัญหาและเหน็โอกาสทีจ่ะมาเป็นตวักลางที่
เชื่อมระหว่างผู้บรโิภคและร้านค้าเข้าด้วยกนั มรี้านค้าจ านวน
มากที่เข้ามาร่วมมือกับบริการจัดส่งอาหารผ่านทางออนไลน์ 
และแอพพลเิคชนั ซึ่งการจดัส่งอาหารผ่านแอพพลเิคชนัมคีวาม
นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ง่ายอยู่ในรูปแบบของสมาร์ท
โฟน ในปัจจุบนัมผีู้ประกอบการที่พฒันาแอพพลิเคชนัอาหาร 
ไ ด้ แ ก่  Grab, Uber Eats, Line Man, Get แล ะ  Food Panda 
เป็นต้น มีผู้ใช้บริการจัดส่งอาหารจ านวนไม่น้อยที่ยอมเสีย
ค่าบริการให้กับแอพพลิเคชันสัง่อาหารแทนการออกไปนัง่
รบัประทานในรา้นอาหาร 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจบริการ Food Delivery 
เป็นธุรกิจแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภคในปัจจุบนั และธุรกิจดงักล่าว มโีอกาสที่จะเติบโตขึน้
อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลของศูนย์วจิยักสกิร ผู้วจิยัจึงได้จดัท า
วจิยัเรื่องอิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดและคุณภาพการ

บริการของแอพพลิเคชัน่ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่  Grab Food ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล 
เนื่องจากผู้ใช้บริการ Food Delivery รู้จักแอพพลิเคชัน่ Grab 
Food เป็นส่วนใหญ่ เป็นแอพพลิเคชัน่ล าดบัต้น ๆ ในประเทศ
ไทยทีไ่ดเ้ริม่ท าบรกิาร Food Delivery โดยเฉพาะ และมชีื่อเสยีง
ในด้าน Food Delivery อยู่ในทุกกลุ่มวยั [6] ทัง้ในประเทศไทย
และต่างประเทศโดยแอพพลเิคชัน่นี้ใหบ้รกิารในหลายพืน้ที ่และ
มรี้านอาหารที่เขา้ร่วมมากมาย ทัง้ร้านอาหารที่มชีื่อเสยีง และ
รา้นอาหารที่อยู่ตามรมิทาง ท าใหส้ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดทุ้ก
ส่วน และเลือกใช้เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
เนื่องจากในพื้นที่เขตนี้ มีจ านวนผู้ให้บริการมากกว่าในพื้นที่
อื่ นๆ  ดังนั ้นผู้ จัดท าวิจัยจึง เลือกใช้  Grab Food ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครละเขตปรมิณฑล เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลให้
เกดิพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิาร  

II. วตัถุประสงคแ์ละวรรณกรรมปรทิศัน์
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ Grab Food
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการ
บริการของแอพพลิเคชัน่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอพพลิเคชัน่  Grab Food ของผู้ใช้บริการใน เขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

ส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัใหค้วามสนใจกบัตวัแปรต้น ได้แก่ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) เป็น
ปัจจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ Grab Food 
[1] ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็นตวักระตุน้หรอื
สิง่เร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อ โดย
7Ps ได้แก่ ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) บุคลากร
(People) การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) และกระบวนการ(Process) นอกยังนี้ย ังมีตัวแปร
คุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเชื่อถือได้ (Reliability) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance)
ความเอาใจใส่  (Empathy) และสิ่งที่ ส ามารถจับต้อ งได้
(Tangibles) ตวัแปรตามคอืการตดัสนิใจซื้อโดยมกีรอบงานวจิยั
ดงัรปูภาพที ่I

รปูภาพที ่I : กรอบแนวคดิงานวจิยั 
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III. ระเบยีบวธิวีจิยั 

งานวิจัยนี้ เ ป็นการศึกษา  [3]  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
คณะผู้วิจัยศึกษาพฤติกรรมในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้วธิีการเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้วธิีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวม
ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เคยใช้บรกิาร ทางผู้วจิยัได้ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้แต่ ตุลาคม 2562 ถึง มนีาคม 2563 
ซึ่งผูจ้วิยัได้สรา้งแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและ
น าเสนอแบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ต่อผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบ
ความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเนื้อหาของแบบสอบถาม
ซึ่งข้อค าถามมีค่า Cronbach’s Alpha เกิน 0.7 ทุกข้อค าถาม 
ผู้จัยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะคนที่เคยใช้บริการ  Grab Food 
ส าหรบัการก าหนดขนาดตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี้ ผู้ว ิจัยใช้
หลกัการค านวณของ Cochran [4] จากการค านวณ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร และก าหนดระดับ 
ความเชื่อมัน่ที่ 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสม 
คอื 398 ตวัอย่าง ซึง่เมื่อท าการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดร้บั
ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามทัง้สิ้น 400 ตวัอย่าง แล้วน าขอ้มูล
มาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู 

 

IV. ผลการวจิยัและขอ้วจิารณ์  
หลงัจากได้เก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างที่ได้ใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่ของ Grab Food ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปรมิณฑล โดยผ่านการส ารวจผ่านการตอบแบบสอบถาม และ
ได้รบัขอ้มูลแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์แบบรวมทัง้สิ้น 400 
ชุด หลังจากนั ้นเราได้น าข้อมูลมาท าการประมวลผลและ
วเิคราะหค์่าทางสถติติามวตัถุประสงคข์องวจิยั 

 

ตารางที ่I : ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
ชาย 117 29.25 
หญงิ 235 58.75 
LGBTQ+ 48 12 
  400 100 
2.อายุ 
18-25 ปี 302 75.6 
26-35 ปี 96 24 

36-45 ปี 1 0.3 
56-65 ปี 1 0.3 
 400 100.0 

3.การคึกษา 
ปวส.หรอืเทยีบเท่า 1 0.3 
ปรญิญาตร ี 381 95.3 

ปรญิญาโท 17 4.3 

ปรญิญาเอก 1 0.3 
 400 100.0 
4.อาชีพ 
นักเรยีน/นักศกึษา 8 2.0 
พนักงานอสิระ 20 5.0 
พนักงานบรษิทัเอกชน 364 91.0 
ขา้ราชการ 4 1.0 
ธุรกจิส่วนตวั 4 1.0 
 400 100.0 
5.รายได้ 
ต ่ากว่า 10,000 บาท/เดอืน 94 23.5 
10,001-15,000 บาท/เดอืน 230 57.5 
15,001-20,000 บาท/เดอืน 34 8.5 
20,001-25,000 บาท/เดอืน 13 3.3 
25,001-30,000 บาท/เดอืน 16 4.0 
30,001 บาทขึน้ไป/เดอืน 13 3.3 
 400 100.0 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 58.75% เพศ
ชาย 29.25% โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็น 
75.6% กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปรญิญาตร ีคดิเป็น 95.3% อาชพีส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คอื 
พนักงานบริษัทเอกชนคดิเป็น 91% รายได้ต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอย่าง 10,001-15,000 บาท/เดอืน คดิเป็น 57.5% 

ตารางที ่II : ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารแอพพลเิคชนั Grab Food ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั 

Unstandardized 
Coefficients 

T Sig 

B 
Std. 
Error 

Beta 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(Constant) 1.045 0.143   7.298 0.000 
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ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย (Place) 

0.734 0.043 0.765 17.191 0.000 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ 
(Process) 

-
0.167 

0.033 
-

0.196 
-5.11 0.000 

ปัจจยัดา้นราคา 
(Price) 

0.089 0.025 0.133 3.584 0.000 

ปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑ ์
(Product)  

0.111 0.042 0.108 2.677 0.008 

ปัจจยัด้านคณุภาพบริการ 

(Constant) 1.535 0.169 9.061 0.000 

ปัจจยัดา้นสิง่ที่
สามารถจบัตอ้ง
ได ้(Tangible) 

0.213 0.057 0.232 3.715 0.000 

ปัจจยัดา้น
ความเชื่อถอืได ้
(Reliability) 

0.181 0.053 0.207 3.405 0.001 

ปัจจยัดา้นการ
ใหค้วามมัน่ใจ 
(Assurance) 

0.137 0.06 0.157 2.272 0.024 

ปัจจยัดา้น
ความเอาใจใส่ 
(Empathy) 

0.103 0.049 0.13 2.079 0.038 

ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกตัวแปรโดยวิธี Stepwise โดยมี
ผลการวจิยัดงันี้ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05  ปัจจยัด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัด้านกระบวนการ (Process) ปัจจยั
ดา้นราคา (Price) และปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ (Product) มคี่า Sig. 
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
แอพพลิเคชัน Grab Food เนื่องจากการท าการสัง่สินค้าผ่าน
ทางแอพพลเิคชนั เป็นช่องทางการจกัจ าหน่ายที่สะดวก อกีทัง้
กระบวนการในการสัง่ซื้อนัน้จ าเป็นตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น มี
ราคาค่าบริการและราคาสินค้าที่สมเหตุสมผล มีร้านอาหาร
หลากหลายร้านให้เลือก ส่งผลให้ผู้บริโภคตดัสนิใจใช้บรกิาร
แอพพลเิคชนั Grab Food 

ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ที่ระดับนัยส าคญั 0.05 มีค่า 
Sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคญั ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย
ด้านสิง่ที่สามารถจบัต้องได้ (Tangible) ปัจจยัด้านความเชื่อถอื
ได้ (Reliability) ปัจจัยด้านการให้ความมัน่ ใจ  (Assurance) 

ปัจจยัด้านความเอาใจใส่ (Emphaty) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อ 

V. การอภปิรายผล
ผลการวจิยัขา้งตน้ สอดคลอ้งกบั [5] งานวจิยัปัจจยัทีส่่งผล

ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าเบเกอรี่ผ่านร้านค้าออนไลน์ ที่พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสนิใจ ได้แก่ รา้นคา้เบเกอรี่
ออนไลน์มีชื่อโดเมนหรือ URL ที่จดจ าง่าย ร้านค้าเบเกอรี่
ออนไลน์ สามารถใช้ Search Engine ในการเข้าถึงได้อย่าง
รวดเรว็ท าใหลู้กคา้ตดัสนิใจซื้อได้เรว็ขึน้ นอกจากนี้ผลงานวจิยั
ยงัสอดคลอ้งกบั [6] พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์
แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยกระบวน ราคา ผลิตภณัฑ์และ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ ช่องทางการ
ช าระเงนิที่ หลากหลาย ความปลอดภยั ราคาสมเหตุสมผล ตวั
ผลิตภัณฑ์ที่ปรบัปรุงมาอย่างดี และกระบวนการรบัค าสัง่ซื้อ
ตลอดจนบริการจัดส่งที่รวดเร็วถูกต้องและรักษาความเป็น
ส่วนตวัมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชัน Grab Food มีความ
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ [4] ที่ศึกษาความน่าเชื่อถือของ 
แอพพลิเคชัน่ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารรา้นอาหารผ่านแอพพลเิคชัน่วงในของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารที่
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัและส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
รา้นอาหารมากที่สุด คอื ความน่าเชื่อถอืของแอพพลเิคชัน่และ
รองลงมาคอื ปัจจยัด้านการให้ความมัน่ใจ นอกจากนี้งานวจิยั
ของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี [1] ที่ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการ
บรกิารที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อซ ้าผลติภณัฑอ์าหารผ่านผู้
ใหบ้รกิาร  “Food Panda Application” พบว่าปัจจยัด้านการให้
ความมัน่ใจ มผีลต่อระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารสงูซึ่ง
ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร  

ปัจจยัด้านสิง่ที่สามารถจบัต้องได้ ปัจจยัด้านความ
เชื่อถอืได ้ปัจจยัดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และปัจจยัดา้นความเอา
ใจใส่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  ผลการวิจัยข้างต้นซึ่ง
สอดคล้องกบั [7] ปัจจยัด้านคุณภาพการบรกิารที่มอีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผู้ให้บริการ  “Food 
Panda Application” ผลงานวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านสิง่ที่สามารถ
จับต้องได้ ปัจจัยด้านความเชื่อถือได้ ปัจจัยด้านการให้ความ
มัน่ใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้าผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผู้
ใหบ้รกิาร  “Food Panda Application” 
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VI. ขอ้เสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลของงานวิจัยนี้ท า ให้ทราบถึง

พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลเิคชนั Grab Food ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตัด สิน ใ จ ใ ช้ บ ริก า ร แอพพลิ เ คชัน  Grab Food ใ น เ ขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พรอ้มระบุถงึระดบัความส าคญั
ของแต่ละปัจจยัว่ามรีะดบัความส าคญัมากน้อยเพยีงใด ซึ่งการ
วจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้าน
กระบวนการ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ และปัจจยั
ด้ านคุณภาพบริก าร  ส่ งผลต่ อการตัดสิน ใจ ใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่  Grab Food ใน เขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปรมิณฑลผลการวจิยัดงักล่าวสามารถน าขอ้มูลที่วเิคราะห์ทาง
สถิติมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสนอแนะให้เป็นแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการ ไดด้งันี้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคญัที่สุดคอืช่องทาง
การจดัจ าหน่ายซึ่งส่งผลในการตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลเิคชนั 
Grab Food ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับวามคิดเห็นในเรื่องรายละเอียดการ
บรกิารและแยกหมวดหมู่ชดัเจน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.3575 : 
เหน็ด้วยมากที่สุด) ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบั
การแยกประเภทอาหาร ทัง้อาหารคาว ของหวานใหช้ดัเจนรวม
ไปถงึหมวดหมู่กจิกรรมทีใ่หส้ าหรบัผูบ้รกิารเล่น และเพิม่จ านวน
คนส่งอาหารการบรกิารในพืน้ทีต่่างจงัหวดัมากยิง่ขึน้ ปัจจยัดา้น
กระบวนการ (Process)  โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยระดบัวาม
คดิเหน็ในเรื่อง ขัน้ตอนการใชบ้รกิารมคีวามสะดวกและรวดเรว็ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.3975 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคอื 
Grab Food มีจ านวนรถและพนักงานเพียงพอต่อการใช้งาน 
(ค่าเฉลีย่ 4.3625 : เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) ดงันัน้ผูป้ระกอบการควร
เพิม่การตดิตามค าสัง่ซื้อในแอพพลเิคชัน่ใหเ้หน็ถงึกระบวนการ
รบัค าสัง่ซื้อของรา้นอาหารก าลงัจดัท าอาหาร ก าลงัด าเนินการ 
และเลอืกส่งค าสัง่ซื้อใหก้บัคนส่งอาหารที่อยู่ใกล้กบัร้านอาหาร
มากที่สุด ไปจนถงึเสน้ทางที่ผูใ้หบ้รกิารเลอืกใช้ เพื่อใหใ้ช้เวลา
การด าเนินการน้อยที่สุด และควรปรบัระบบให้คนส่งอาหาร
รบัค าสัง่ซื้อ 1 ค าสัง่ซื้อต่อครัง้เท่านัน้ เพื่อไม่ให้ซ้อนค าสัง่ซื้อ 
ผู้บริโภคจะไม่รอนานจนเกินไป ปัจจัยด้านราคา (Price) โดย
กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยระดบัวามคดิเห็นในเรื่องการใช้บริการ
ขนส่งอาหารคุ้มค่ากับราคาเงินที่จ่ายไปมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.1400 : เหน็ด้วยมากทีสุ่ด) รองลงมาคอื อตัราค่าบรกิารขนส่ง
มคีวามเหมาะสมกบัระยะทาง (ค่าเฉลี่ย 4.1250 : เหน็ด้วยมาก
ที่สุด) ดังนั ้นหากต้องการให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการ 
ค่าใช้จ่ายการให้บรกิารเป็นสิง่ที่ลูกค้าค านึงถึง ผู้ประกอบการ
ควรควบคุมการตัง้ราคาอาหารในแอพพลิเคชัน่ให้สมดุลกับ
ปรมิาณที่ได้รบั และค่าบรกิารขนส่งควรเริม่ต้นที่ราคา 10 บาท 

เป็นตวัตัง้ตน้และเพิม่ขึน้ตามจ านวนกโิลเมตร และไม่ควรจ ากดั
ขัน้ต ่าค าสัง่ซื้อต่อครัง้เนื่องจากผูบ้รโิภคพอใจที่จะซื้อในปรมิาณ
ทีต่อ้งการแต่อาจจะไม่ถงึขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวอ้าจจะท าใหผู้บ้รโิภค
หนัไปใช้แอพพลิเคชัน่อื่นแทน ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) โดย
กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ในเรื่องแอพพลเิคชนัมี
ชื่อเสยีงมภีาพลกัษณ์ที่ดมีากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.4950 : เหน็ด้วย
มากที่สุด) รองลงมาคอื แอพพลิเคชนัมพีาร์ทเนอร์ร้านอาหาร
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.3175 : เห็นด้วยมากที่สุด) สรุปได้ว่า
ความมชีื่อเสยีงและมรีา้นคา้ใหเ้ลอืกใชบ้รกิารหลากหลายเป็นสิง่
ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ผู้กอบการควรมีการดูแล
ควบคุมคุณภาพร้านอาหารในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ได้
ร้านอาหารที่มีคุณภาพและน่ารับประทานมากที่สุด เพิ่ม
ร้านอาหารใหม่ ๆ ที่ผู้บรโิภคที่การคมนาคมสาธารณะเข้าถึง
ไม่ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บรโิภค และเปิด
พื้นที่ให้ผู้บรโิภคสามารถรอ้งเรยีนกบับรษิทัเมื่อเกิดปัญหาขึน้ 
ตัวแอพพลิเคชัน่ควรออกแบบให้มีความทันสมยั ใช้งานง่าย 
สามารถตอบโตท้ัง้รา้นอาหารและคนส่งอาหารได ้

ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความส าคญัรองลงมา เช่น การส่งเสรมิ
การตลาด (Promotion) กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่ระดบัวามคดิเหน็
ในเรื่องมีส่วนลดในการขนส่งอาหารสม ่ าเสมอมากที่สุด 
(ค่าเฉลีย่ 4.1650 : เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) ดงันัน้ผูป้ระกอบการควร
ที่จะมีส่วนลดค่าส่งอาหารหรือส่วนลดอาหารออกมาอย่าง
สม ่าเสมอ อาจจะท าเป็นทุกสิน้เดอืนปรบัตามความเหมาะสมใน
แต่ละช่วงโอกาส และดีลราคาอาหารที่ได้ผลประโยชน์ทัง้
ผูบ้รโิภคและรา้นอาหาร ใช้พรเีซนเตอร์แอพพลเิคชัน่เป็นผูท้ี่มี
ชื่อเสยีง ท ากจิกรรมโดยใชพ้รเีซนเตอรเ์ป็นคนส่งสารขอ้มลูเพื่อ
เพิ่มการรบัรู้แก่ผู้บรโิภคมากยิง่ขึ้น การท าวิดีโอเพื่อเป็นการ
แนะน าข้อมูลของตวัแอพพลิเคชัน่ผ่านช่องทางโซเชียลมเีดีย
ต่าง ๆ รองลงมาคอื ประชาสมัพนัธข์อ้มลูส่งเสรมิการตลาดผ่าน
ช่องทางอื่นๆอยู่เสมอ(ค่าเฉลี่ย 4.1275 : เห็นด้วยมากที่สุด) 
ปัจจยัดา้นบุคคล (People) โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่ระดบัวาม
คิดเห็นในเรื่องพนักงานมีทักษะการขนส่งอาหารและปฏิบัติ
หน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างด ีมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.3575 : เหน็ดว้ยมาก
ที่สุด) รองลงมาคอื พนักงานให้บรกิารด้วยความเป็นมติรและ
สุภาพอ่อนโยน (ค่าเฉลี่ย 4.2925 : เห็นด้วยมากที่สุด) ดงันัน้
ผูป้ระกอบการควรจดัอบรมคนส่งอาหาร ในเรื่องของการบรกิาร
ที่รวดเร็วและทกัษะการพูดคุยกับผู้บริโภคให้สุภาพ เป็นมติร 
และตรวจสอบประวตัคินส่งอาหารเพื่อรบัประกนัความปลอดภยั
ของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นบริการที่ส่งตรงถึงที่บ้านและบาง
ค าสัง่ซื้อเป็นการตดัค่าบรกิารผ่านบตัรเครดิต และปัจจยัด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environments) โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมคี่าเฉลีย่ระดบัวามคดิเหน็ในเรื่องแอพพลเิคชนัมคีวาม
ทันสมัย มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.3175 : เห็นด้วยมากที่สุด) 
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รองลงมาคือ แอพพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 
4.2775 : เ ห็น ด้ ว ยมากที่ สุ ด )  ดังนั ้น ค ว รปรับ รู ป แบบ
แอพพลเิคชัน่ใหม้กีารใชง้่ายมากยิง่ขึน้ มคีวามทนัสมยั สามารถ
ตอบโต้ได้กบัร้านอาหารและคนส่งอาหาร และเครื่องแบบของ
บริษัทคนส่งอาหารควรใส่อยู่เสมอขณะรบัค าสัง่ซื้อ หลังจาก
หยุดรบัค าสัง่ซื้อแล้วไม่ควรใส่ไวเ้พื่อเป็นการรกัษาภาพลกัษณ์
ของบรษิทั 

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัช่องทางการจดั
จ าหน่าย โดยพฒันากระบวนการให้มชี่องทางการช าระเงินที่
หลากหลาย สามารถช าระเงินได้สะดวกสบาย และเพิ่มให้มี
ความจดัส่งที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการดงึดูดลูกค้าให้
มาใชบ้รกิารมากขึน้ และเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภค
มากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ผูป้ระกอบการควรใหก้บักระบวนการการ
ด าเนินงาน โดยพัฒนาจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่
ตอ้งการใหม้ากพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ มกีารช าระเงนิให้
เลือกช าระได้อย่างสะดวกสบายมคีวามสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้รกิารและสามารถตดิต่อไดต้ลอดเวลา 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในส่วนของราคาสนิคา้
และอตัราค่าบรกิาร โดยพฒันาใหม้กีารปรบัราคาค่าบรกิารใหม้ี
ความสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น และพฒันาบรกิารขนส่งอาหารให้มี
ความคุม้ค่ากบัเงนิที่ลูกค้าจ่ายมา เพื่อเป็นการรกัษามาตรฐาน
ในการให้บริการ ท าให้ธุ รกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในด้านผลิตภณัฑ์ เพื่อ
เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ด ีและการรกัษาชื่อเสยีง โดยพฒันา
แอพพลิเคชนั ให้รองรบักบัคนทุกเพศทุกวยัใช้งานไม่มีความ
ซบัซ้อน มคีวามปลอดภยัและน่าเชื่อถอื และการจดัส่งทีร่วดเรว็
ตรงเวลา สนิค้าไม่ได้รบัความเสยีหายจากการขนส่ง เพื่อเป็น
การดงึดูดลูกคา้และตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ด้านคุณภาพการบริการส่งผลในการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน  Grab Food ใน เขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลทัง้  5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความเชื่อถือได้ 
(Reliability) โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่ระดบัวามคดิเหน็ในเรื่อง
แอพพลิเคชันมีความเชื่อถือและความปลอดภัย มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.4000 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคอืระบบการ
ช าระเงินมีความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.2550 : เห็นด้วยมาก
ที่สุด) ปัจจัยด้านการตอบสนอง (Responsiveness) โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมคี่าเฉลีย่ระดบัวามคดิเหน็ในเรื่องพนักงานส่งอาหารได้
รวดเร็ว มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.3600 : เห็นด้วยมากที่สุด) 
รองลงมาคอื พนักงานส่งอาหารมกีารแจง้เวลาทีร่า้นคา้ประกอบ
อาหารอย่างชดัเจน(ค่าเฉลีย่ 4.2175 : เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 

ปัจจัยด้านการให้ความมัน่ใจ (Assurance) โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยระดบัวามคดิเหน็ในเรื่องพนักงานส่งอาหารที่

ได้รบัอยู่ในสภาพที่ดไีม่ได้รบัความเสยีหายจากการขนส่งมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.3575 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ
พนักงานส่งอาหารมคีวามสุภาพอ่อนน้อม (ค่าเฉลี่ย 4.3150 : 
เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านความเอาใจใส่ (Empathy) โดย
กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยระดบัวามคดิเหน็ในเรื่องพนักงานมกีาร
สอบถามความถูกต้องก่อนสัง่อาหารใหผู้ใ้ช้บรกิารทุกครัง้ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.3625 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ
พนักงานส่งอาหารเอาใจใส่ลูกค้าเมื่อลูกค้าประสบปัญหา
เกีย่วกบัความผดิพลาดในการสัง่อาหาร (ค่าเฉลีย่ 4.2000 : เหน็
ด้วยมากที่ สุด )  และ ปัจจัยด้ านสิ่งที่ส ามารถจับต้ องได้  
(Tangibles) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับวามคิดเห็นใน
เรื่องพนักงานส่งอาหารแต่งกายสุภาพและมียูนิฟอร์มชดัเจน
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.3750 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคอื 
พนักงานส่งอาหารใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพ 
(ค่าเฉลีย่ 4.3675 : เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 

จากผลการวจิยั ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในส่วน
เกี่ยวกบัเรื่องคุณภาพในการบรกิาร โดยพฒันาระบบการช าระ
เงินให้มีหลายช่องทางเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและ
พฒันาใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้โดยหากช าระเงนิผ่านทาง
บัตรเครดิตควรให้ผู้บริโภคกดยืนยนัหลังจากที่ได้ร ับอาหาร
เรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อป้องกนัไม่ใหค้นส่งอาหารน าอาหารไป เพิม่
ค าสัง่ในระบบเพื่อแจ้งข้อมูลว่าขณะนี้อาหารที่ควรจะได้รบัอยู่
ข ัน้ตอนใด เพื่อเป็นการยนืยนัว่าผูบ้รโิภคจะไดร้บัอาหารนัน้จรงิ 
ๆ และเพิม่ค าสัง่พื้นฐานในการสอบถามขอ้มูลความถูกต้องกบั
ผูบ้รโิภค จดัอบรมพนังงานในทุกพื้นที่ในเรื่องการเอาใจใส่การ
จัดส่งอาหาร การบริการ การพูดคุยกับลูกค้าให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่น รวมไปถึงการใส่ชุดเครื่องแบบของ Grab Food เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนเมื่อคนส่งมาส่งอาหารให้กับลูกค้า 
คุณภาพการขนส่งให้ตรงต่อเวลาหรอืถ้ามกีารเกินเวลาใหแ้จ้ง
ต่อลูกคา้ และฝึกอบรมใหพ้นักงานมมีารยาทและคุณสมบตัิที่ดี
ของงานบรกิาร เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจของลูกคา้ และเป็นการ
พฒันาองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ 

คณะผู้วิจัยใครขอเสนอแนะแนวทางส าหรบังานวิจยัต่อ
ยอดจากงานวจิยัเรื่องนี้ เนื่องจากบางขอ้มูลนัน้ไม่สามารถเก็บ
ได้จากวิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถาม ดังนัน้การวจิัยในครัง้
ต่อไป จงึควรเพิม่เครื่องมอือื่น ๆ ในการเกบ็ขอ้มลูร่วมดว้ย เช่น 
การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความหลากหลายหรอืเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
  งานวจิยัฉบบันี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดเีนื่องจาก
ได้ร ับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อัชญา กล้าเวช อาจารย์
ประจ าหลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล สถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ทีไ่ดก้รุณาช่วยเกบ็ขอ้มลู และสละเวลาให้
ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยั ส่งผลใหง้านวจิยัมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยเ์ป็นอย่างสงู  
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บทคดัย่อ— การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาด ช่ือเสียงของร้าน และการบอกปากต่อปากท่ีมีผล
ต่อการเลือกซื้ออาหารสตรีทฟู้ ด  (Street Food) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจยัท าการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงเครื่องมือวดั
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่ของเครื่องมือ โดยทุกปัจจยัมีค่าความตรง (Cronbach’s 
Alpha) เกินกว่า 0.70 ทุกข้อค าถาม และค่าความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.70-
0.98 ในทุกองคป์ระกอบ ผู้วิจยัได้เกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน920 
คน น ามาวิเคราะห์สรปุผลตามกรอบแนวคิดเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกซื้ออาหารสตรีทฟู้ ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ช่ือเสียงร้าน และการบอกปากต่อ
ปาก มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื้ออาหารสตรีทฟู้ดอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 

 ค ำส ำคญั — อาหารสตรีทฟู้ด, ส่วนผสมทางการตลาด, พฤติกรรม
ผู้บริโภค, ช่ือเสียงร้าน, การบอกปากต่อปาก 

ABSTRACT— This research aimed to study marketing mix, 
shop reputation and word of mouth factors effect purchase decision 
on Street food. The researchers focused only respondent who live in 

Bangkok region. The qualitative research method using 
questionnaire was applied to collect the data. The instrument
verified by academic experts. (Cornbrash’s alpha > 0.70). Moreover, 
920 respondents participated in this research. The researchers 
analyze the data regard the research conceptual framework to find 
out factors influence purchase decision. For the result, various 
factors such as Product, Price, Place, Promotion, reputation and 
word of mouth effected consumer's purchase decision significantly.  

Keywords — Street food, Marketing Mix, Consumer Behavior, 
Reputation, Word of Mouth 

I. บทน า
ในปัจจุบันประเทศไทยมีความพัฒนาและเจริญเติบโตในด้าน

เทคโนโลยี ด้านการสื่อสารและด้านการคมนาคม ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึง่เป็นแรงจูงใจท าใหค้น
ยา้ยถิน่ฐานเขา้มาเป็นจ านวนมากท าใหป้ระชากรในกรุงเทพมหานครมี
ชวีติความเป็นอยู่และพฤตกิรรมการบรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปผูค้นมกีาร
เปลีย่นพฤตกิรรมไปรบัประทานอาหารนอกบา้นเพิม่มากขึน้  

ธุรกิจร้านอาหารหรอืว่าร้านอาหารรมิทางเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อน
วฒันธรรมการกนิเพราะมอีาหารหลากหลายชนิดใหเ้ลอืกรบัประทานมี
ราคาที่คุม้ค่ากบัปรมิาณและสามารถหารบัประทานได้ทุกพื้นที่เนื่องจาก
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ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็ในการรบัประทานอาหาร 
ธุรกจิรา้นอาหารสตรทีฟู้ดจงึเป็นอกีหนึ่งตวัเลอืกในปัจจุบนัทีผู่บ้รโิภคจะ
ค านึงถงึอนัดบัแรก จากขอ้มลูจากศูนยว์จิยัธนาคารอออมสนิ พบว่าในปี
พ.ศ. 2562 มธีุรกิจร้านอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยยดึจากจ านวนนิติ
บุคคลที่ก าลงัด าเนินกิจการอยู่ มีจ านวน 15,263 ราย [8] ซึ่งขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ประกอบกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ
รายได้รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ซึ่งสูงกว่า ปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 0.2 
โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ผู้ประกอบการในทุกขนาดยงัคงเห็น
โอกาสจากธุรกิจรา้นอาหาร เนื่องจากอาหารเป็นปัจจยัที่ส าคญัต่อการ
ด ารงชวีติ ตลอดจนความต้องการอาหารปรุงส าเรจ็ขยายตวัเพิม่ขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนยอ้นหลงั 
10 ปี (ปี 2552-2561) พบว่า ครวัเรือนไทยมีการใช้จ่ายส าหรับทาน
อาหารนอกบ้านหรอืซื้ออาหารส าเรจ็รูปมาทานเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 65 
มากกว่าการใช้จ่ายเพื่อการปรุงอาหารเองที่บ้านที่ขยายตวัเฉลี่ยเพียง
รอ้ยละ 2.1 โดยเป็นผลมาจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงไป
[8] 

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มี
ผลต่อการเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานครมกีารอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นเป็น
ล าดับต้นของประเทศซึ่งผลการวิจัยครัง้นี้จะเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสทิธิภาพให้กบัธุรกิจรา้นอาหารสตรทีฟู้ ดอีกทัง้ยงัเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสตรทีฟู้ ดสามารถน าผลวจิยันี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และพฒันาธุรกจิใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคใน
การเลือกซื้ออาหารสตรีทฟู้ ดและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บรโิภค
กลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ในอนาคต 

II. วตัถุประสงคแ์ละวรรณกรรมปรทิศัน์
 วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดจากผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการการตดัสนิใจ
เลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดจากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ความมชีื่อเสยีง และ
การบอกปากต่อปากทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารสตรที
ฟู้จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

     ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้  คณะผู้วิจัยให้ความสนใจกับตัวแปรได้แก่ 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ หมายถงึ ลกัษณะของประชากร ได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา ระดบัรายได้ และอาชพี [4] ซึ่งมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตดิต่อสื่อสารกบัองคก์รหรอืตวัแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบรษิทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจ
แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ม ี4ด้าน ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ หมายถงึ สนิคา้
หรอืบรกิาร ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของ
ผู้บริโภคได้ [6] ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ด้าน
กายภาพของผลติภณัฑ์ก็มคีวามส าคญัเช่นกนั เช่น เรื่องขนาดของรา้น 

การจดัวางของ จ านวนที่นัง่ และแสงสว่าง ซึ่งผู้บรโิภคใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจในการเลอืกรา้น [10]  

 ด้านราคา หมายถงึ อตัราในการแลกเปลีย่นผลติภณัฑ์ระหว่างกนั
ในตลาด โดยใช้เงนิเป็นสื่อกลาง [15] มีความส าคญัอย่างมากต่อการ
ตัดสินใจซื้อ เช่น ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคากับ
ปรมิาณ รสชาต ิและความสดใหม่ของอาหาร  [10] ราคาจงึเป็นอกีหนึ่ง
กลยุทธ์ส าคญัที่ร้านอาหารจะต้องท าให้สอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์ ทัง้ใน
ด้านปรมิาณอาหาร และเวลารอคอย เพราะผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทียบกบั
รา้นอื่น ๆ เสมอ 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถงึ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ได้แก่ ผูผ้ลติ คนกลาง และผูบ้รโิภค และกจิกรรมการกระจายสนิคา้ ใน
การสร้างความพึงพอใจและน ามาซึ่งการตัดสินใจซื้อ ช่องทางการจัด
จ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์อย่างมาก รวมถงึเกี่ยวโยงกบัภาพลกัษณ์ของ
รา้น [10]    
ด้านการส่งเสริมการตลาด คือการสื่อสารระหว่างผู้จดัจ าหน่ายและ

ตลาดเป้าหมาย เพื่อใหท้ราบเกี่ยวกบัสนิคา้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ข่าวสาร หรือ ชักจูง ให้เกิดทัศนคติ [18] การส่งเสรมิการตลาดที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายจะน ามาซึ่งผลก าไรของรา้น นอกจากนี้ การส่งเสรมิการ
ขายยงัช่วยท าใหก้ารตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคเรว็ขึน้   

ปัจจัยด้านชื่อเสียงของร้านอาหารสตรีทฟู้ ด  หมายถึง ความมี
ชื่อเสยีงเป็นสิง่ที่สามารถวดัไดโ้ดยวธิกีารเรยีบง่ายจากการสอบถามจาก
กลุ่มตวัอย่างเพื่อใหค้ะแนนความมชีื่อเสยีงขององค์กรจากดไีปถงึแย่ ซึ่ง
การวดัความมชีื่อเสยีงวดัได้ 2 รูปแบบ คอื การวดัที่ความรูค้วามเขา้ใจ
หรอือารมณ์และความรูส้กึ [17] 

ปัจจยัด้านการบอกปากต่อปากของผู้บรโิภค หมายถึง การสื่อสาร
แบบปากต่อปากที่มีความส าคญัเป็นอย่างมากส าหรบัธุรกิจด้านการ
บรกิาร [9] ซึ่งข้อมูลได้รบัการเผยแพร่ออกไปอาจเป็นได้ทัง้ในแง่บวก
และแง่ลบ การสื่อสารแบบปากต่อปากทางด้านบวกซึ่งเป็นแหล่งอ้างองิ
ส าคัญ ที่ มีผลมากหากลูกค้าพอใจ ในการบริการก็จะถ่ ายทอด
ประสบการณ์ใหผู้อ้ื่น การสื่อสารแบบปากต่อปากทางดา้นลบ หากลูกคา้
ไม่พอใจการบริการที่ได้รบัก็อาจถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้สึกไม่
พอใจนัน้ไปยงัลูกคา้คนอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม การศกึษาปัจจยัด้านการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
มสี่วนส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อปัจจยัดา้นผลติภณัฑเ์ป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภค
ค านึงถึงมากที่สุด เนื่องจากมองที่ความหลากหลาย คุณภาพ ความสด
ใหม่ถา้ราคาสงูหากผลติภณัฑม์คีุณภาพด ีผูบ้รโิภคกม็องถงึความส าคญั
ของผลติภณัฑ์เป็นหลกั ก่อนตดัสนิใจซื้อ รองลงมาเป็นด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและสุดท้ายด้านการส่งเสริมการตลาด [12] 
ปัจจัยด้านชื่ อ เสียงคุณลักษณะที่ ธุรกิจที่ มีชื่ อ เสียงดีควร จะมี 4 
คุณลกัษณะ คอื ความไว้วางใจ และความชอบ การยอมรบันับถือและ
ความชื่นชม ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดความมี
ชื่อเสียง [14] ปัจจยัด้านการบอกปากต่อปาก การสื่อสารแบบปากต่อ
ปากเป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด กบัผู้บรโิภค เพื่อเป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความัน่ใจให้กับผู้บรโิภคและเป็นช่องทางที่
ผูบ้รโิภคจะน ามา ใช้ในการพจิารณาในการตดัใจซื้อ ซึ่งมแีรงจูงใจจาก
คนรูจ้กัหรอืคนใกลช้ดิ [9] 
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จากความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การบอกปากต่อปากคือ
ประสบการณ์ที่ผู้บรโิภคได้เลือกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดในแต่ละร้านและมี
ความรู้สกึที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมามสี่วน
ร่วมในการตดัสนิใจซื้อ ทัง้นี้ประสบการณ์การเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ด
ของผูบ้รโิภคแต่ละคนอาจจะมกีารตดัสนิใจซื้อที่แตกต่างกนัซึง่ส่งผลต่อ
การบอกปากต่อปากและชื่อเสยีงของร้านอาหารสตรทีฟู้ ดได้ทัง้ในแง่
บวกและในแง่ลบ 

III. ระเบยีบวธิวีจิยั
การศึกษาวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัย ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล [1] บุคคลที่เลอืกซื้ออาหารสตรี
ทฟู้ดดงักล่าว ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทางผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
สงิหาคม 2563 และสิน้สุดการเกบ็แบบสอบถามในเดอืนมกราคม 2564 

การตรวสอบความสอดคลอ้งของเนื้อหาแบบสอบถามทีต่รงกบัเรื่อง
ทีศ่กึษาเครื่องมอืวจิยัได้ถูกตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อความ
ครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคลอ้งรายขอ้ IOC พบว่ามคีวามสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป จากนัน้
ท าการทดสอบแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดและค านวณค่า Cronbach 
Alpha พบว่า มคี่าอยู่ระหว่าง 0.665-0.855 ในทุกองค์ประกอบส าหรบั
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใช้หลกักการค านวณ
ของ Cochran จากการค านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวน
ประชากรและก าหนดระดับความเชื่อมัน่ที่ 95% จะได้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างที่เหมาะสมคือ 398 ตัวอย่าง เมื่อท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้จิยัไดร้บัขอ้มลูการตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 973 ตวัอย่าง 

IV. ผลการวจิยัและขอ้วจิารณ์
การวเิคราะหผ์ลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ของงานวจิยัประกอบดว้ย

ขอ้มูลมาวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนและท าการวเิคราะห์อิทธพิลของตวัแปรต้นต่อ
ตวัแปรตามโดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ไดผ้ลการวจิยัดงันี้  

ตารางที ่I : ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 
(%) 

1.เพศ
ชาย 94 9.7% 
หญงิ 771 79.2% 

LGBTQ+ 108 11.1% 
2.อายุ

ต ่ากว่า 20 ปี 340 34.9% 
20-30ปี 555 57.0% 
31-40ปี 55 5.7% 

40ปีขึน้ไป 23 2.4% 

3.รายได้
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
15,000บาท 

704 72.4% 

15,001-25,000 บาท 183 18.8% 
25,001-35,000 บาท 37 3.8% 
35,001-45,000 บาท 22 2.3% 
45,001 บาทขึน้ไป 27 2.8% 

4.อาชีพ
นักเรยีน  นักศกึษา 666 68.4% 
พนักงานออฟฟิศ 151 15.5% 

ขา้ราชการ 46 4.7% 
รบัจา้งทัว่ไป 46 4.7% 
ธุรกจิส่วนตวั 41 4.2% 

อื่น ๆ 23 2.4% 
5.ระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 338 34.7% 

ปรญิญาตร ี 593 60.9% 
ปรญิญาโท 38 3.9% 
ปรญิญาเอก 4 0.4% 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิงรอ้ยละ 79.2 LGBTQ+ รอ้ย
ละ 11.1 และ เป็นเพศชายรอ้ยละ 9.7 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม
มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ต่อ
เดอืนเฉลีย่อยู่ที่ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 72.4 อกี
ทัง้กลุ่มตวัอย่างส่วนมากอาชีพนักเรยีน /นักศึกษา คดิเป็นร้อยละ 68.4 
และกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมรีะดบัการศกึษาอยู่ที่ปรญิญาตร ีซึ่งคดิเป็น
รอ้ยละ 60.9 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 973 คน 

ตารางที ่II : ความถีใ่นการเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของกลุ่มตวัอย่าง 

ความถีใ่นการเลอืก
ซื้ออาหารสตรีทฟู้ด 

จ านวน (คน) สดัส่วน (%) 

1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ 329 33.8% 

3-4 ครัง้ต่อสปัดาห์ 354 36.4% 

5-6 ครัง้ต่อสปัดาห์ 140 14.4% 

มากกวา่ 6 ครัง้ต่อ
สปัดาห ์

150 15.4% 

จากตารางพบว่าความถี่ในการเลือกซื้ออาหารสตรทีฟู้ ดของกลุ่ม
ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างซื้ออาหารสตรทีฟู้ด 
3-4 ครัง้ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมากลุ่มตัวอย่างซื้อ
อาหารสตรทีฟู้ด 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 33.8
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ตารางที ่III : จ านวนเงนิทีใ่ชซ้ื้ออาหารสตรทีฟู้ดของกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวนเงินท่ีใช้ซือ้
อาหารสตรีทฟู้ด 

จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 
(%) 

ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 50 
บาทต่อครัง้ 

107 11.0% 

51-100 บาทต่อครัง้ 472 48.5% 

101-200 บาทต่อครัง้ 295 30.3% 

201-300 บาทต่อครัง้ 72 7.4% 

มากกว่า 300 บาทต่อ
ครัง้

27 2.8% 

จากตารางพบว่าจ านวนเงินที่ใช้ซื้ออาหารสตรีทฟู้ ดของกลุ่ม
ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนเงนิที่กลุ่มตวัอย่างใชซ้ื้อมากทีสุ่ด 3 
อนัดบัแรก คอื 51-100 บาทต่อครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 48.5  รองลงมา 101-
200 บาทต่อครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 30.3  และ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 50 บาท
ต่อครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 11

ตารางที ่IV : ช่วงเวลาในการเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของกลุ่มตวัอย่าง 

ช่วงเวลาในการเลอืก จ านวน (คน) สดัส่วน (%) 

วนัธรรมดา 358 36.8% 

วนัหยุดสุดสปัดาห ์ 227 23.3% 

ทุกวนั 388 39.9% 

จากตารางช่วงเวลาในการเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของกลุ่มตวัอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างซื้ออาหารสตรทีฟู้ ดทุกวนั 
คดิเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมาซื้ออาหารสตรทีฟู้ ดวนัธรรมดา คิดเป็น
รอ้ยละ 36.8   และเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ดวนัหยุดสุดสปัดาห์ คดิเป็น
รอ้ยละ 23.3 

ตารางที ่V : ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซื้อของกลุ่มตวัอย่าง 

เพศ 

การตดัสินใจซื้ออาหารสตรีทฟู้ด 
N ค่าเฉล่ีย

การ 
ตดัสินใจ 
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(Std. 
Deviation) 

F Sig. 

ชาย 94 4.09 0.592 

0.531 0.588 
หญงิ 771 4.03 0.564 

LGBTQ 108 4.06 0.582 

เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.588 ซึ่งมคี่า

มากกว่าค่าระดบันัยส าคญั (α) 0.05 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ปัจจยั ดา้นเพศ
ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดไม่แตกต่างกนั  

ตารางที ่VI : ผลการวเิคราะหข์องกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามอายุทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสตรทีฟู้ด 

อายุ 
การตดัสินใจซื้ออาหารสตรีทฟู้ด 

ค่าเฉล่ียการ
ตดัสินใจ 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(Std.Deviatio
n) 

F Sig. 

ต ่ากว่า20
ปี 

4.08 0.608 
1.77 0.151 

20-30 ปี 4.03 0.548 
31-40 ปี 3.92 0.505 
40 ปีขึน้
ไป 

3.92 0.566 

เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยจ าแนกตามอายุพบว่า ได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.151 ซึ่งมีค่า
มากกว่าค่าระดบันัยส าคญั (α) 0.05 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นอายุ
ทีแ่ตกต่าง ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดไม่แตกต่างกนั  

ตารางที ่VII: ผลการวเิคราะหข์องกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามรายไดท้ี่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสตรทีฟู้ด 

รายได้ต่อ
เดือน 

การตดัสินใจซื้ออาหารสตรีทฟู้ด 

ค่าเฉลี่ยการ
ตดัสินใจ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F Sig. 

ต ่ากวา่หรอื
เท่ากบั
15,000บาท 

4.03 0.592 

 0.601 0.662 

15,001-
25,000 บาท 

4.06 0.516 

25,001-
35,000 บาท 

4.09 0.440 

35,001-
45,000 บาท 

3.95 0.457 

45,001บาท
ขึน้ไป 

3.91 0.537 

เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยจ าแนกตามรายได้พบว่า ได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.662 ซึ่งมคี่า
มากกว่าค่าระดบันัยส าคญั (α) 0.05 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นอายุ
ทีแ่ตกต่าง ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่VIII : ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

อาหารสตรทีฟู้ดของกลุ่มตวัอย่าง 
   ปัจจยั    Unstandardized Coefficients 

   B Std. 
error 

Standardized 
Coefficients 

     t sig 

(Constant) 1.045 .130 8.039 .000 
1.ปัจจยั
ดา้นการ
บอกปาก
ต่อปาก

.378 .022 .481 17.386 .000 

2.ปัจจยั
ดา้นการ
ส่งเสรมิ
การตลาด

.131 .020 .183 6.729 .000 

3.ปัจจยั
ดา้น
ผลติภณัฑ์

.193 .033 .157 5.835 .000 

4.ปัจจยั
ดา้น
ชื่อเสยีง
ของรา้น

.057 .020 .082 2.860 .004 

R 
square 

 .470 

ปัจจยั4 อนัดบัแรกที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของ
กลุ่มตวัอย่างมปีระสทิธภิาพในการท านายเท่ากบั 47%ซึ่งสามารถส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปัจจยัทัง้ 4 ได้แก่ ปัจจยัด้านการบอกปากต่อปาก , ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด, ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านชื่อเสียงของ
รา้นอาหารสตรทีฟู้ด ปัจจยั มคี่า Sig. เท่ากบั.000 น้อยกว่า .05 ดงันัน้ 
ปัจจยัดา้นการบอกปากต่อปาก, ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด, ปัจจยั
ดา้นผลติภณัฑ ์และปัจจยัดา้นชื่อเสยีงของรา้นอาหารสตรทีฟู้ด ส่งผลให้
เกิดการตดัสินใจซื้ออาหารสตรีทฟู้ ด โดยการวดัประสิทธิภาพในการ
ท านายตวัแปรที่มผีลมากทีสุ่ดโดยดูจากค่า Unstandardized(B) ตวัแปร
ที่มผีลมากที่สุดคอื รองลงมาเป็นปัจจยัด้านการบอกปากต่อปาก ปัจจยั
ด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด และสุดท้ายปัจจยัด้าน
ชื่อเสยีงของรา้น ส าหรบักลุ่มประชากรตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร  

V. การอภปิรายผล
 จากการศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ด (Street 

Food) กรณีศึกษาจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์เพศ อายุ รายได้ 
อาชีพและระดบัการศึกษาส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารสตรทีฟู้ดไม่
แตกต่างกนั สอดคล้องกับรฐัชยั สายเพ็ชร์ [13] ที่ศึกษากระบวนการ
ตดัสนิใจการเลอืกใช้บรกิารรา้นอาหารในกรุงเทพมานคร ประชากรใน

กรุงเทพมหานครที่ม ีเพศ อายุ การศกึษา อาชีพและรายได้ ต่างกนัท า
ให้กระบวนการตัดสินใจการเลือกใช้บริการร้านอาหารโดยรวมไม่
แตกต่างกนั 

ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ ดของตวัอย่าง
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มปัีจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ ปัจจัยด้านชื่อเสียงของร้าน รองลงมาคือ 
ปัจจยัด้านการบอกปากต่อปาก ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดและ
สุดทา้ยคอืปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัฐติาภทัร ์รตั
นิธิพงส์ [7] ท าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
จากรา้นอาหารหาบเร่แผงลอยบนถนนสลีมของผูบ้รโิภคกลุ่มวยัท างาน
พบว่า ในการบรโิภคอาหารหาบเร่แผงลอย ผู้บรโิภคให้ความส าคญัแก่
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านราคา
ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุตพิร ด าสงค์ [3] ที่ศกึษาแรงจูงใจ
และส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซื้ออาหารประเภทฟู้ดทรคัใน
เขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่ อการซื้ ออาหารประเภทฟู้ ดทรัค ใน เขต
กรุงเทพมหานครแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการซื้ออาหาร ได้แก่ ด้านราคาอยู่
ในระดับมากซึ่งราคามีความส าคญัมาก โดยป้ายแสดงราคาอาหารที่
ชดัเจน รองลงมาคอื ราคาเหมาะสมกบัปรมิาณของอาหาร และราคา
เหมาะสมกับรสชาติอาหาร ซึ่งงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จกัรกฤษณ์ นาคประเสรฐิ [2] ที่ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้านไอศกรีมพรีเมี่ยมในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการใชบ้รกิาร คอื 
การส่งเสริมการตลาดในส่วนของการส่งเสริมการขาย โดยมีการจัด
โปรโมชัน่ เช่น การลด แลก แจก แถม ท าใหผู้บ้รโิภคมกีารเขา้ถงึในการ
เข้าใช้บรกิารมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของรุ่งนภา พิตรปรชีา 
[14] ที่ศึกษาเกี่ยวกบัตัวชี้วดัชื่อเสยีงของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย
ผลการวจิยัพบว่า  คุณลกัษณะทีธุ่รกจิทีม่ชีื่อเสยีงดเีกอืบทุกประเภทควร
มีเป็นอันดับแรก คือ การยอมรับนับถือ  และผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับชญานุตม์ โกมารกุล ณ นคร [5] ที่ศึกษาเกี่ยวกับช่อง
ทางการสื่อสารและปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าพรกิแกงสด
ของแม่ค้าข้าวแกงภายในและภายนอกบริเวณสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจาผลการศึกษาพบว่า ช่อง
ทางการสื่อสารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ

VI. ขอ้เสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลของงานวิจยันี้ท าให้ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อ

การเลอืกซื้ออาหารสตรทีฟู้ด (Street Food) กรณีศกึษาจากผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัครัง้นี้พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านชื่อเสยีงของร้านอาหารและปัจจยัด้านการบอกปากต่อ
ปากมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสตรีทฟู้ ดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร คณะผูว้จิยัใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการใหบ้รกิารแก่
ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครดังนี้  ทางร้านอาหารสตรีทฟู้ ดควรให้
ความส าคญัแก่ ปัจจยัด้านการบอกปากต่อปาก ผู้ประกอบการจึงควร
สร้างความน่าเชื่อถือของร้านอาหาร โดยการสร้างความเชื่อมัน่ใน
ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภค ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพล
อย่างเช่นเพื่อนหรอืคนใกล้ชดิ อนิฟลูเอนเซอร์เป็นผูท้ี่ใหค้ าแนะน าหรอื
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ประสบการณ์ที่ไดร้บั ซึง่ค ารวีวิเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของ
ผู้บรโิภค ดงันัน้จงึควรท าให้ร้านเป็นที่รูจ้กัโดยการสร้างคอนเทนต์บน
โซ เชียลมีเดีย เพื่ อให้ เกิดการบอกปากต่อปากและควรควบคุม
ภาพลกัษณ์ของร้านอาหารในทุกๆ ด้านให้มีความเป็นมาตรฐาน เช่น 
ความอร่อย สะดวก สะอาด ปลอดภยั และการบรกิารทีด่ ีเพยีงเท่านี้กจ็ะ
ส่งผลให้รา้นอาหารมกีารบอกปากต่อปากในเชงิบวกและจะท าใหลู้กค้า
เก่ากลบัมาซื้อซ ้าได ้ 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การส่งเสริม
การตลาด เช่น มกีารออกโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย ลด แลก แจก แถม
เพื่อให้ลูกคา้รูส้กึคุ้มค่าทุกครัง้ที่ซื้อ มป้ีายบอกราคาที่ชดัเจนและมกีาร
ใหลู้กคา้มสี่วนร่วมกบัรา้นคา้ เช่น การสะสมแต้ม ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ โดยการควบคุมคุณภาพและรสชาติของ
อาหารและใช้บรรจุภณัฑ์ที่เหมาะสมและสะอาด และผูป้ระกอบการควร
ใหค้วามส าคญักบัชื่อเสยีงของรา้น โดยการรกัษามาตรฐานไม่ว่าจะเป็น
ดา้นผลติภณัฑ์หรอืการใหบ้รกิารด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารในดา้น
วตัถุดิบที่สดใหม่ปราศจากสารปนเป้ือน การประกอบอาหารที่สะอาด 
ภาชนะบรรจุภณัฑ์ที่สะดวกและที่ส าคญัอย่างยิง่ คอืการอบรมพนักงาน
ใหม้ใีจรกัในการบรกิาร เพราะผูใ้หบ้รกิารมสี่วนส าคญัเป็นอย่างมากทีท่ า
ให้ผู้ซื้ อตัดสิน ใจซื้ อ  หากพนักงานบริการไม่ดีลูกค้าก็จะได้ ร ับ
ประสบการณ์การซื้อที่ไม่ดแีละอาจจะบอกต่อลูกคา้ในอนาคตท าให้ไม่
ซื้อของจากรา้นอาหารของเราได้ ทัง้นี้หากสามารถรกัษามาตรฐานได้ก็
จะส่งผลใหช้ื่อเสยีงของรา้นดแีละไดร้บัการยอมรบันับถอื 

กิตติกรรมประกาศ 
    งานวจิยัฉบบันี้สามารถส าเรจ็ลุล่วงได้เป็นอย่างดเีนื่องจากได้รบั

ความอนุเคราะห์จากอาจารย์อชัญา กล้าเวช สถาบันเทคโนโลยีไทย-
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คณะผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงู 
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บทคดัย่อ — การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการเกบ็ข้อมูลปฐมภูมิ 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผ่านการ
ความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเช่ือมัน่
ของเครื่องมือโดยใช้กลุ่มทดลองจ านวน 30 ตัวอย่างโดยมีค่าความ
ตรงเกินกว่า 0.67 ทุกข้อค าถามและค่าความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง0.81-
0.91ในทุกองค์ประกอบจากนั้นน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 484 คนและน ามาวิเคราะห์สรุปผลตามกรอบแนวคิดการวิจยั
เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการคุณภาพการบริการได้อย่าง
เหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมัน่
ไว้วางใจ 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บ ริโภคในการเลือกใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) ปัจจยัการ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ค ำส ำคัญ  — ควำมพึงพอใจ, กำรเลือกใช้บริกำร, เครือข่ำย
โทรศพัท์เคลือ่นที ่

 
Abstract — The main purpose of this research is to study The 

factors that influence consumers’ satisfaction on choosing to 
consume media from influencers about mobile phone network 
from digital media in BKK.  The research is about quantity collect 
basis data by test from knowledgeable 4 84 people as sample 
group into bringing empirical data to create a conceptual 
framework. And the mean is over 0 .6 7  in every questions and 
reliable is between 0.81-0.91 in basic element. Finally, all data is 
analyzed into conclusion on the effects of influencers about 
mobile phone network in digital media towards consumers’ 
purchasing decisions. 

The study indicates that (1)  Distribution factors effect 
consumers’ behavior on choosing to consume media from 
influencers about mobile phone network from digital media in 
BKK. (2)  Marketing promote factors effect consumers’ behavior 
on choosing to consume media from influencers about mobile 
phone network from digital media in BKK.  

keyword — Satisfaction, Decision Making on Purchasing, 
Mobile Phone Network 
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I. บทน า
ปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีถือเป็นส่วนหน่ึงในการใช้

ชวีติประจ าวนัของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศพัท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อเิลก็ทรอ

นิค ต่างๆ  หรือ แม้แ ต่ เครือ ข่ายมือถือที่ ใช้ ในการติด ต่อสื่ อส ารใน

ชวีติประจ าวนั ซึ่ง เทคโนโลยใีนการตดิต่อสื่อสารอย่างโทรศพัท์เคลื่อนที่จึง

เรยีกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด ารงชีวติ ทัง้ใน ส่วนประชาชนทัว่ไปหรือ

ในภาคส่วนของธุรกิจ (ธนกร โอภาพงพนัธ์, 2555) โดยสามารถสงัเกตได้

จากการด ารงชีวิตของประชากรทัว่ไปที่ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสังคม

ออนไลน์ เเละส่งผลให้ปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่มอียู่อย่างไม่จ ากดั  

ซึ่งปัจจุบันน้ีเครือข่ายที่ใช้ในประเทศไทยมีอยู่  3 เครือข่ายหลักๆ

ด้วยกันคือ DTAC,TRUEMOVE,AIS จากผลส ารวจตัง้แต่ปี 2015-2018 

สถิติส่วนแบ่งการตลาดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือประเทศไทย ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย (ดงัเเส

ดงในภาพที่1.1) ปี 2558 AIS (ร้อยละ45.56) DTAC (ร้อยละ29.56) 

TRUEMOVE (รอ้ยละ22.24) ปี 2559 AIS (รอ้ยละ29) TRUEMOVE (รอ้ย

ละ25) DTAC (ร้อยละ20) ปี 2560 AIS (ร้อยละ44.395) TRUEMOVE 

(ร้อยละ28.635) DTAC (ร้อยละ26.970) ปี 2561 AIS (ร้อยละ44.978) 

TRUEMOVE (ร้อยละ31.878) DTAC (ร้อยละ23.1441) และด้วยโซเชียล

มีเดีย ที่เข้ามามรบทบาทกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็น

ช่องทางส าคญัในการแสดงความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ทัง้ด้านดี และด้านที่

ไม่พึงพอใจจากการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน และมี

ผูบ้รโิภคเป็นวงกวา้งที่รบัสารความคดิเห็นเหล่านัน้ จากผลส ารวจปี 2558-

2561 เป็นเวลา 4 ปี พบว่า AIS มีจ านวนผู้ใช้เครือค่ายโทรศัพท์มือถือที่

มากที่สุด และจากผลส ารวจพบว่าส่วนประสมทางการตลาดฯ (Marketing 

Mix หรือ4Ps) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า  ไม่ ว่าจะเป็ น 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ

การส่งเสรมิการขาย (Promotion) ทุกอย่างล้วนมีผลกระทบต่อประชากรที่

เลอืกบรโิภคเครอืข่ายทัง้ช่องทางการตดิต่อสอบถาม ราคาโปรโมชัน่ที่มผีล

ต่อความคุม้ค่าในการเลอืกใช้ หากคุณภาพไม่เหมาะสมกบัราคาผูบ้รโิภคก็

สามารถที่จะไปเลือกใช้เครือข่ายอื่นที่ตอบสนองต่อความต้องการได้

มากกว่า เครอืข่ายเเต่ละเครือข่ายมคีวามสมัพนัธ์และความผูกพนักบัลูกค้า

ที่แตกต่างกนั ระหว่างผูใ้หบ้ริการเครือข่ายฯ และมคีวามผนัแปรในทศิทาง

เดียวกัน คือถ้าลูกค้ารู้สึกผูกพนัและพึงพอใจกับเครือข่ายฯ ที่ได้เลือกใช้

บรกิารจะยงัคงใช้บรกิารต่อไป  

จ าก ที่ ก ล่ า ว ม าข้ า ง ต้ น จ ะ เห็ น ได้ ว่ า  ผู้ ให้ บ ริก า ร เค รือ ข่ า ย

โทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขนัที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการรกัษา

ฐานผู้บรโิภคเดิมของตนเอาไว้ เเละยงัมีผูบ้ริโภคเกดิขึ้นใหม่เรื่อยๆ มกีาร

พฒันาของเทคโนโลยีที่รวดเร็วท าใหต้้องท าความเขา้ใจเกี่ยวกับผู้บริโภค

ให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่จ ากัดของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึง

ตระหนักถึงการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสถิติการเลือกใช้เครือข่าย

โทรศัพท์มอืถือและการเปลี่ยนแปลงการเลอืกใช้เครือข่าย ดงันัน้ผูว้จิัยจงึมี

ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศกึษาไปที่ประเดน็คุณภาพการให้บริการ ความ

เชื่อมัน่ไว้วางใจ และปัจจัยที่ท าให้เกิดการย้ายค่ายและสาเหตุของการ

เลอืกใช้เครอืข่ายโทรศพัท์มือถอืซึ่งผลที่ได้จากการศกึษาในประเดน็น้ีจะท า

ให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการคุณภาพการบริการได้อย่าง

เหมาะสม และสามารถดงึเอาประสทิธิภาพของบุคลากรออกมาใช้ใหเ้กดิผล

ได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคเกดิความเชื่อมัน่ไว้วางใจ และ

รบัรู้ถึงคุณค่าของตราสินค้าอันจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการเลือกใช้

บรกิารของผูบ้รโิภคต่อไป 

I.II วตัถุประสงค์งานวจิยั

• เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการ

เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่

• เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มต่ีอความพึงพอใจ

ของผูบ้รโิภคที่มต่ีอการใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่

• เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บรกิารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจ

ของผูบ้รโิภคที่มต่ีอการใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่
II.ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคดิงานวจิยั

งานวิจัยฉบับ น้ีเป็นการศึกษาเกี่ ยวกับ  “ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้รโิภคใน
การเลอืกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่ง
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารน ามาสนับสนุนเพื่อเป็นกรอบในการวจิัย มี
รายละเอยีดดงัน้ี 

ธรีกตินิวรตัน ณ อยุธยา (2552)[2] กล่าวว่า ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้จากการที่
ลูกค้าประเมินคุณภาพ ของการบริการที่เขาได้รบัเรียกว่า “คุณภาพของ
การบริการที่ ลูกค้ารบั รู้” (Perceived Service Quality) ซึ่งจะเกิดขึ้นจาก
การที่ลูกค้าท าการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวงั (Expected Service) กับ
บรกิารที่รบัรู(้Perceived Service) ซึ่งก็คอืประสบการณ์ที่เกดิขึ้นหลงัจากที่
เขาได้รบับรกิารแล้วนัน่เองโดยเกณฑ์ในการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิาร
ให้เลือกเกณฑ์อย่างกว้างทัง้หมดรวม 5 เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 1) ความไว้ใจ
หรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บรกิาร
ในระดับห น่ึ งที่ ต้องการอย่างถูกต้อง  (Accurate Performance) และ
ไว้วางใจ (Assurance)  2) ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถงึ ผู้ให้บรกิาร
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการบริการ (Competence) มีความสุภาพ
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และเป็นมิตรกับลูกค้า (Courtesy) มีความซื่อสตัย์และสามารถสรา้งความ
มัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้(Credibility) และความมัน่คงปลอดภยั (Security) 3) สิง่ที่
สามารถจับต้องได้(Tangibles) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
สภาพแวดล้อม เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 4) ความใส่ใจ (Empathy) 
หมายถึง สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ง่าย (Easy 
Access) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร (Good Communication) และ
เข้ า ใจ ลูก ค้ า  (Customer Understanding) 5 ) ก ารส นองตอบ ลูก ค้ า 
(Responsiveness) ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม เต็ ม ใจ ที่ จ ะ ให้ บ ริ ก า รทั น ที
(Promptness) และใหค้วามช่วยเหลอืเป็นอย่างด(ีHelpfulness)  

Kotler (2000) [3] ได้กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกส่วน
บุคคลที่เกดิขึน้หลงัจากได้รบัสิง่ที่ต้องการหรอืความผดิหวงั ซึ่งเกดิจากการ
เปรยีบเทยีบการรบัรูก้บัความคาดหวงัซึ่งมผีลลพัธ์ของสิง่ที่ต้องการ ถ้าการ
รบัรู้ต่อสิ่งที่ต้องการเหมาะสมกบัความคาดหวงัของลูกคา้ก็จะเกดิความพึง
พอใจ  
 McCarthy (1993, pp. 46 - 50)[4] ได้กล่าวไว้ว่า “ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สินค้า  (Product) 
ราคา (Price) สถานที่ หรือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ การ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือ 4Ps เป็นเครื่องมือการตลาดที่น ามา
ผสมผสาน ปรบัใช้ต่อสินค้า และการให้บริการ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทาง
การตลาดของธุรกจิ”  
        ณิชาปวีณ์ กกก าแหง (2556)[5] ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ
คุณภาพการบริการที่มีต่อ ความพึงพอใจของลูกค้าและการเปลี่ยนผู้ให้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  พบว่า ในภาพรวมของ ธุรกิจนั้น
คุณภาพการให้บรกิารทัง้ 5 มิติที่ได้จากการวเิคราะห์องค์ประกอบหลักมี
อิทธิพลทางตรงต่อ ความพึงพอใจของลูกค้าในทางบวก ส่วนในด้าน
อิทธิพลของคุณภาพการบริการแต่ละมิติที่มีต่อการ เปลี่ยนผู้ให้บริการ
พบว่า มีเพียงอิทธพิลทางอ้อมในทางลบที่ผ่านความพึงพอใจเท่านัน้ โดย
มติิของ คุณภาพการบริการที่มีอทิธิพลรวมต่อความพึงพอใจ และต่อการ
เปลี่ยนผูใ้หบ้รกิารของลูกคา้ ตามล าดบั 

ภาณุพร หาญธีระชัยกุล (2558)[6] ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
ระหว่างอิทธพิลของความพึง พอใจต่อคุณภาพบรกิารกับการส่งเสรมิการ
จ าหน่ายที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซ ้ากับธุรกิจเครือข่าย  สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาฉบับน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ เปรยีบเทยีบระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพบรกิารและ
ความพึงพอใจในการส่งเสริมการจ าหน่ายที่  ส่งผลต่อการซื้อซ ้าของ
ผูบ้ริโภค ผลการศกึษาพบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบรกิารแต่ ละด้าน
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการซ ้าและความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการ
จ าหน่ายแต่ละด้านส่งผล ต่อการเลอืกใช้บริการซ ้า นอกจากน้ีผลการศกึษา
ยงัพบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการและความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสรมิการจ าหน่าย ส่งผลต่อการใช้บรกิารซ ้าแตกต่างกนั 

II.I กรอบแนวคดิงานวจิยั

  ภาพที่ I ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบรกิารที่ส่งผล
ต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกใช้บรกิารเครอืข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
III. รูปแบบวจิยั

การศึกษาวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการท าแบบส ารวจ และ 
ศกึษาโดยการเก็บข้อมูลปฐมภูม ิใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 484 คน เพื่อน าขอ้มูลเชิงประจกัษ์
มา สรา้งกรอบแนวคดิ และน ามาวเิคราะห์สรุปผลถงึอทิธพิลของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและคุณภาพการบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อของ
ผู้บริโภค ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จ านวนตาม
ต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ และใช้วิธกีารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ
หรือลูกโซ่ เพื่อเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัย
ต้องการ จนกระทัง่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้จ านวนที่ครบถ้วน
ตามที่ผูว้จิยัต้องการ  

ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็นผู้ท าการ
พิจารณาตรวจสอบในด้านความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม ซึ่งผลการวเิคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของข้อ
ค าถาม มีค่าไม่ น้อยกว่า 0.60 ทุกข้อ โดย Rovinelli และ Hambleton, 
(1976)[7] ได้กล่าวถึงค่าความเที่ยงตรงของข้อค าถามว่าควรมีค่ามากกว่า 
0.50  และผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน 
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์
ได้ค่าความเชื่อมัน่มีค่าอยู่ที่ 0.901 โดย สุชาติ ประสิทธิร์ฐัสิทธิ ์(2003)[8] 
ไดก้ล่าวถงึเรื่องการค านวณค่าความเชื่อมัน่ว่า ควรมคี่าตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป  

IV. ผลการวจิยั
จากการเก็บข้อมูลจรงิ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล

ด้วยโปรแกรมทางสถติิ โดยแบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 81.5) มอีายุระหว่าง 16-25 ปี 
(รอ้ยละ 72.6) มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า (ร้อยละ 61.0) มี
อาชีพนักเรียนนักศึกษา (ร้อยละ 67.6) และรายได้ต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ ต ่ากว่า 10,000 บาท (รอ้ยละ 55.0) และมสีถานภาพโสด 
คดิเป็นรอ้ยละ (96.75) นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกใช้บ ริการเครือ ข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครพบว่าสื่อสงัคมออนไลน์ที่เปิดรบัข่าวสารกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ เปิ ดรับข้อมู ลข่าวสารผ่านสื่ อ  และก ลุ่มตัวอ ย่างส่ วน ใหญ่ ใช้
โทรศพัท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ (38.2) มี
ความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีภาพรวมในระดับ
มาก (S.D. =0.9434) พบว่า ท่านเลอืกใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
เพราะความเร็วจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (S.D. = 
4.1187)  ปัจจัยด้านราคา (Price) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คดิเห็นในเรื่อง ท่านเลอืกใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะอตัรา
ค่าบริการมีความเหมาะสมกับการใช้งาน มากที่สุด (S.D.=0.95)ความ
คดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดย
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง  ท่านเลือกใช้บริการ
เครือ ข่ายโทรศัพท์ เคลื่ อนที่  เพ ราะ ท่ านเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่เพราะมีหลากหลายช่องทางในการช าระค่าบรกิาร มาก
ที่สุด(S.D. = 0.93) ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยระดบัความคดิเห็นในเรื่อง ท่านเลอืกใช้บรกิารเครอืข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะ ท่านเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพราะมกีารจดัโปรโมชัน่ที่หลากหลาย มากที่สุด(S.D. = 4.65) 

ตารางที่ I ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้ของตวัแบบ ( ANOVA) 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดระดบันัยส าคญั (α) เท่ากบั 0.05 
นัน้ผลการทดสอบตามตารางที่  I ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 (α) แสดงว่า มตีัวแปรอสิระอย่างน้อย 1 ตวั สามารถน ามาใช้ในการ
พิจารณาความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได ้
ตารางที่ II ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดและคุณภาพการบรกิาร 

* อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05

จากตารางที่ I พบว่า ปัจจัยคุณภาพบรกิารด้านการตอบสนอง ที่ระดับ
นัยส าคญั .05 มคี่าสถิติ   T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดบันัยส าคญัที่ .05 ท าให ้ยอมรบั สมมติฐานที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้
ว่า ปัจจยัคุณภาพบรกิารด้านการตอบสนอง ส่งผล ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก ผู้บริโภคจะพิจารณาการบริการของ
ศูนย์บริการมีคุณภาพ การบริการของพนักงาน Call Center มีคุณภาพ
สะดวกและรวดเรว็ เช่น สามารถตดิต่อได้ง่าย  สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
กับความต้องการ มีระบบตอบรบัอัตโนมตัิที่ไม่ยุ่งยาก ขัน้ตอนการแก้ไข 
ปัญหามีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม จงึส่งผลเชงิบวกต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บรกิารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี สิงห์ศรานุรักษ 
(2560) [9] ที่พบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการการใหบ้รกิาร ส่งผลเชงิบวกต่อ
การตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เลขหมายเดิมของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ภาพที่ ll ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 

จากภาพ ll สรุปได้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถได้ แบ่งเป็น เพศชาย 13.7% และเพศหญิง 81.5% โดยส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 16-25 ปี คิดเป็น 72.6% ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็น 61.0% มอีาชพีคอื นักเรยีนนักศกึษา คิด
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เป็น 67.6% และรายได้ต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ต ่ากว่า 10,000 
บาท คดิเป็น 55.0%โทรศพัท์เคลื่อนที่  

V. อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการวจิัย พบว่า ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ ไม่ส่งผล ส่งผลต่อความ
พงึพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบันผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์มีการขยายเครือข่ายสญัญาณโทรศัพท์มีการขยายครอบคลุมทัว่
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร รวมทั ้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  4G ด้วย การ
ให้บริการของความเร็วอินเทอร์เน็ต ความชัดเจนของสัญญาณเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือจึงไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก จึงท าให้ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผล ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้
บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านราคา ไม่ส่งผล ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจาก ในปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายมีการ
แข่งขนักันค่อนข้างสูง ท าให้อตัราค่าบริการ โปรโมชัน่ และแพกเก็จต่างๆ 
ไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้ให้บริการแต่ละรายมักจะเสนอราคาพร้อม
รายละเอียดเกี่ยวกบัโปรโมชัน่ที่คล้ายคลึงกนั จงึส่งผลเชงิบวกต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บรกิารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผล ส่งผลต่อความพงึพอใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกใช้บ ริการเครือ ข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในปัจจุบนัผูป้ระกอบการต่างมคีวามพยายามใน
การ รวมถงึเพิม่ความหลากหลายของช่องทางการซื้อสินค้าและบริการ ทัง้ 
Applications Website Online ศูนย์บรกิารใหค้รอบคลุมมากขึ้น ช่องทางที่
แตกต่าง และหลากหลายสามารถเข้าถงึลูกค้าได้แตกต่างกนั จงึส่งผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สยมภู สุวรรณเนตร (2558) [11] ที่ได้ศึกษา “ปัจจยัด้านพฤติกรรม ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี และปัจจยัด้านการให้บรกิารที่มผีลต่อการตัดสนิใจยา้ยค่าย
โทรศพัท์มอืถอืคลื่นความถี่ 4G ของผู้ใช้บรกิารในเขตวฒันา เขตสาธร เขต
บางรกั เขตราชเทวี และเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร” พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ให้ความส าคัญกับการช าระค่าบริการผ่าน Shop หรือร้านสะดวกซื้อที่
กระจายอย่างทัว่ถึง และการบริการช าระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต 
ธนาคาร มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกหรอืเปลี่ยนผูใ้หบ้รกิาร ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผล ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกใช้บ ริการเครือ ข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ไม่ว่าจะเป็น
โปรโมชัน่หรือสทิธพิิเศษนัน้ ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะพยายามที่จะเลอืก
จดัโปรโมชัน่ใหม้คีวามหลากหลาย ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ใช้บรกิาร

ที่หลากหลาย และมีการจัดโปรโมชัน่ต่างๆ  ให้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิารซึ่งมีพฤตกิรรมที่แตกต่างกันใน
แต่การใช้งาน จึงส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับงานวจิัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวจิัยของ กรกรต มธุรพจน 
(2559) ที่พบว่า ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายและ
กระบวนการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บ ริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่เครือข่าย ดแีทคของ ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 
 ปัจจยัด้านคุณภาพบรกิารด้านความน่าเชื่อถอื ไม่ส่งผล ส่งผลต่อความ
พงึพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บรกิารเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการเครอืข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศไทยนั้นมีน้อยราย โดย 3 ค่ายหลักคือ Ais Dtac True เป็นผู้
ให้บริการรายใหญ่  เป็นองค์กรใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ  จึงไม่มีความ
แตกต่างกนัในแง่คุณภาพบรกิารด้านความน่าเชื่อถอื 
 ปัจจัยด้านคุณภาพบริการสร้างความมัน่ใจ ส่งผล ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บรกิารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญักับความน่าเชื่อถือ 
และถูกต้องของขอ้มูล เป็นส าคญั พจิารณาทัง้ในเรื่องความรูข้องพนักงานที่
สามารถใหข้้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง  ไม่มีความผิดพลาดของ
การเรียกเก็บค่าบรกิาร มาตราฐานในการใหบ้ริการเป็นที่ยอมรบัของลูกค้า 
ส่งผลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยขา้งต้นสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ภาวณิีสิงห์  ศรานุรกัษ (2560) ที่พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพ
และพื้นที่ให้บริการของสัญญาณส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเปลี่ยน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เลขหมายเดิมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 ปัจจัยด้านคุณภาพด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ไม่ส่งผล ส่งผลต่อ
ค วา มพึ งพ อ ใจข อ ง ผู้ บ ริ โภ ค ในก า ร เลื อ ก ใช้ บ ริก า รเค รือ ข่ า ย
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ใน เขตก รุงเทพมหานคร  เน่ื องจากใน ปั จจุบั น 
ผู้ประกอบการได้เปลี่ยนกระบวนการการให้บรกิารลูกค้าให้สะดวกสบาย
ยิง่ขึ้น โดยสามารถให้บรกิารได้ผ่าน call center และApplications ของแต่
ล่ะเครอืข่าย ท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถงึการบริการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่
ต้องเขา้รบับริการที่ศูนย์บริการโดยตรง จงึส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัด้านคุณภาพบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผล ส่งผลต่อความ
พงึพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบังานวิจยัของ กรกรต มธุรพจน (2559) 
ที่พบว่า ปัจจยัด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมของศูนย์บรกิารมีอทิธิพลเชิง
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บวกต่อความพึงพอใจในการใช้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย ดีแทค
ของผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 ปัจจัยคุณภาพบริการด้านการตอบสนอง ส่งผล ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บรกิารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก ผู้บริโภคจะพิจารณาการบริการของ
ศูนย์บริการมีคุณภาพ การบริการของพนักงาน Call Center มีคุณภาพ
สะดวกและรวดเรว็ เช่น สามารถตดิต่อได้ง่าย  สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
กับความต้องการ มีระบบตอบรบัอัตโนมตัิที่ไม่ยุ่งยาก ขัน้ตอนการแก้ไข 
ปัญหามีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม จงึส่งผลเชงิบวกต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บรกิารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวจิยัดงักล่าวสรุปได้ว่าปัจจยัด้านคุณภาพบรกิารในเรื่องของ
ปัจจัยด้านสร้างความมัน่ใจ ปัจจัยด้านการดูแลเอาใจใส่ ปัจจัยด้านการ
ตอบสนอง มีผลต่อความพึงพอใจ เน่ืองจากว่า การใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่นัน้ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็ว ติดตามปัญหา และ
ความเชื่อมัน่จากการใช้บรกิารถงึสิง่ที่จะต้องพบในการใช้งานถงึการแก้ปัญ
ที่รวดเร็วหรือพบเจอปัญหาน้อยที่ ในเรื่องของปัจจัยด้านกายภาพ ที่ไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจการการใช้บริการที่ศูนย์บริการที่น้อยลง ผูบ้ริโภค
สามารถด าเนินกิจกรรมหรือท าธุรกิจต่างๆ ได้บนช่องทางออนไลน์ 
นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ที่เขา้มามีอทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภค คอื ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจาก
ผู้บริโภค จะตัดสินเลือกจากวความสะดวก สารที่ตนได้รบั และการมอบ
สทิธิพเิศษที่มอบใหลู้กคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภาวิณีสิงห์  ศรานุรักษ์ (2560) ที่ ปัจจัยด้านราคาไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เลขหมายเดิมของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

VI .ขอ้เสนอแนะ 
ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบรกิารที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

จากการวิเคราะห์ผลของงานวิจัยครัง้น้ีท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้สามเครือข่ายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเครอืข่าย
นั้น ๆ  พร้อมทั ้งยังทราบถึงปัจจัยที่ ส่ งผลโดยแท้จริงและระบุ ระดับ
ความส าคญัของแต่ละปัจจยัว่าแต่ละระดับมีความส าคญัมากน้อยเพียงใด 
ซึ่งการวจิยัครัง้น้ีพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P) ที่ส่งผล
ต่อผู้บรโิภคมีเพียง 2P คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ การส่งเสรมิการ
ขาย ซึ่งสรุปได้ว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ครบ สะดวกต่อผู้บรโิภคท าให้
ผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายย่อมได้เปรียบมากกว่าเน่ืองจากราคาหรือ

ผลติภณัฑ์ของเครอืงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ผูบ้ริโภคส่วนมากไม่ได้รบัความ
พงึพอใจมากนัก เน่ืองจากผูบ้รโิภคหลายคนได้รบัการบรกิารที่ไม่เหมาะสม
กับราคาที่เสียไปหรือไม่ทราบถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนและบาง
เครอืข่ายอาจจะมีการแสดงผลของความแตกต่างใหเ้ห็นได้ไม่นานก็ท าให้
ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจ ลูกค้าหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่จึง
เน้นความสนใจไปที่การส่งเสรมิการขายหรอืโปรโมชัน่เครอืข่ายใดที่มคีวาม
ดงึดูดแล้วคุม้ค่ามากก็จะได้รบัความสนใจมาก ขอ้เสนอแนะจงึขอแนะน าให้
มุ่งเน้นไปที่การจัดโปรโมชัน่ที่ เข้าถึงลูกค้าได้อย่างแท้จริงและการท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมเพื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดขีึน้ของแต่ละเครอืข่าย 
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ABSTRACT—This research purpose to study 1)  influence of 

consumer behavior affecting to making a decision for consuming food 
and dessert from Japan and 2)  influence of marketing mix ( 7Ps) 
affecting to making a decision for consuming food and dessert from 
Japan.  A sample size of 427 consumers who have experienced 
consuming food and dessert from Japan using questionnairesto 
collect data. The data analysis was usingstatistical packages including 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, One-Way Analysis 
of Variance, and Pearson Correlation Coefficient. 

The results found that respondents have made a decision for 
consuming food and dessert from Japan due to the influence of 

Friends, Reason to experience the aesthetics of Japan food, and 
department store where visit frequently.  The results of hypothesis 
study found that the consumers who have different Frequency and 
Expense for consuming food and dessert from Japan have different 
Consumer behavior in making a decision for consuming.  Meanwhile, 
the Product factor of the marketing mix (7Ps) has the highest positive 
correlated to the making decision for consuming food and dessert 
from Japan. 
 
Keywords—Consumer behavior, Decision making, Consuming, 

Marketing mix, 7Ps 
 

I. บทนํา 
ความปราณีตในการจดัวางองคป์ระกอบอาหารใหม้คีวามสวยงามเป็น

เอกลกัษณ์ของประเทศญี�ปุ่นที�ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมและ
ประเพณอีนัเก่าแก่ที�สบืทอดกนัมายาวนานเท่านั Iน ความพถิพีถินัตั Iงแต่การ
เลือกวตัถุดิบและกรรมวิธีในการปรุงอาหารให้มีทั Iงคุณภาพ สีสัน และ
รสชาติที�ดีเยี�ยมยงัสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคญักับการบริโภค
อาหารของคนญี�ปุ่น ทําใหอ้าหารญี�ปุ่นไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายไป
ทั �วโลก [1] รวมถงึในประเทศไทยซึ�งมมีลูค่าตลาดและการเจรญิเตบิโตของ
ร้านอาหารญี�ปุ่นอย่างต่อเนื�อง อันเป็นผลจากการสนับสนุนขององค์กร
ส่งเสริมร้านอาหารญี� ปุ่ น ใน ต่างประเทศ (Organization to Promote 
Japanese Restaurants Abroad : JRO) ซึ�งทําหน้าที�ส่งเสรมิและเผยแพร่
วฒันธรรมการรบัประทานอาหารและอุตสาหกรรมอาหารญี�ปุ่นให้เป็นที�
แพร่หลายในทุกภูมภิาคทั �วโลกนอกจากนีI  ผลการสํารวจความคิดเห็น
เกี�ยวกบัการบรโิภคอาหารญี�ปุ่นในกลุ่มผู้บรโิภคในต่างประเทศในปี 2556 
ขององคก์ารส่งเสรมิการคา้ต่างประเทศของญี�ปุน่ (JETRO) ยงัแสดงใหเ้หน็
ว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความนิยมบริโภคอาหารญี�ปุ่น
มากกว่าอาหารชาตอิื�นๆ (อาหารญี�ปุ่น = 66.60%, อาหารจนี = 12.80%, 
อาหารเกาหล ี= 6.80%) โดยมเีหตุผล คอื รสชาตดิ ี(40.50%) ดต่ีอสุขภาพ 
(28.50%) สะอาดและวตัถุดบิมคีุณภาพ (10.50%) [2] จงึยิ�งสนับสนุนให้

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

150

BA-21



 

ผู้ป ระกอบการให้ความสน ใจในการเปิดร้านอาหารญี� ปุ่ น ใน เขต
กรุงเทพมหานครเพิ�มมากขึIน 

บริษัทอินิชิเจแปนจํากัด โดยคุณโนบุอากิ คาวะฮะระ เป็นอีกหนึ�ง
ผูป้ระกอบการที�ใหค้วามสนใจในการนําธุรกจิเฟรนส์ไชสจ์ากประเทศญี�ปุ่น
เขา้มาเปิดบรกิารในประเทศไทยภายใต้ชื�อ “นานะ กรนีที คาเฟ่ (nana’s 
green tea café)” ซึ� งให้บริการชาเขียวระดับพรีเมี�ยมและของว่างที�
ดดัแปลงใหเ้ขา้กบัยุคสมยั เช่น การนําเมนูโอชริุโกะที�เป็นถั �วแดงหวานทาน
กบัโอชริุโกะสําหรบัทานแบบรอ้นดดัแปลงให้เป็นถั �วแดงหวานป ั �นสมูทตีI
ทานกบัชริาทามะสาํหรบัทานแบบเยน็ หรอืการนําชาเขยีวมาป ั �นเป็นสมทูตีI
ทานกบัชริาทามะเป็นเมนูของหวานทานแบบเย็นแบบใหม่ที�ยงัคงความ
เป็นญี�ปุ่นดั Iงเดิมทั Iงรสชาติและรูปแบบ รวมถึงรายการอาหารที�ได้
สรา้งสรรคเ์พิ�มเตมิเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคที�เน้นสุขภาพ
และความสดใหม่ เช่น Fresh Salmon Donburi, Chicken Nanban Rice 
Plate และสลดัเตา้หูส้าํหรบัผูร้กัสุขภาพ [3] 

จากการสํารวจร้านอาหารญี�ปุ่นที�ตั Iงอยู่ตามแหล่งการค้าในเขต
กรุงเทพมหานครของผูว้จิยัทาํใหส้งัเกตเหน็ว่า รา้นอาหารญี�ปุน่ส่วนใหญ่มี
ความพยายามที�จะจดัรายการส่งเสรมิการขายเพื�อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคสนใจ
เขา้มาใชบ้รกิาร เช่น การลดราคา และการจดัโปรโมชั �นร่วมกบับตัรเครดติ 
เป็นต้น แต่ปจัจุบนัผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการบรโิภคที�ให้ความสําคญักบั
ปจัจยัดา้นอื�นๆ ร่วมดว้ย ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที�จะศกึษาเกี�ยวกบัปจัจยัที�
ทําให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารญี�ปุ่นในแหล่งการคา้ต่างๆ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
II.I.เพื�อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที�ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

บรโิภคอาหารและของหวานจากประเทศญี�ปุน่ 
II.II.เพื�อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด7Ps ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกบรโิภคอาหารและของหวานจากประเทศญี�ปุน่ 
 

III. นิยามศพัทท์ี�ใชใ้นการวจิยั 
III.I. พ ฤติก รรมผู้บ ริโภ ค  (Consumer Behavior) ห มายถึ งก าร

แสดงออกของผูต้อบแบบสอบถามที�เลอืกบรโิภคอาหารและของหวานจาก
ประเทศญี�ปุ่น ประกอบดว้ย จํานวนครั Iงในการบรโิภคต่อสปัดาหบุ์คคลที�มี
อทิธพิลต่อการบรโิภคเหตุผลที�บรโิภครูปแบบของรา้นที�บรโิภคช่วงเวลาใน
การบรโิภคสถานที�ที�บรโิภคและค่าใชจ่้ายต่อครั Iงในการบรโิภค 

III.II. ส่วนประสมทางการตลาดหมายถงึส่วนประสมทางการตลาดที�มี
ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารและของหวานจากประเทศญี�ปุน่ 

III.III. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงร้านอาหารหรือของหวานจาก
ประเทศญี�ปุน่ที�เป็นที�รูจ้กัทั �วไป โดยผลติภณัฑ์ที�ใหบ้รกิารมคีวามหลากหลาย
และมผีลติภณัฑ์ใหม่ให้ลูกคา้เลอืกอยู่เสมอรสชาตดิ ีใช้วตัถุดบิที�สะอาดและ
สดใหมก่ารตกแต่งจานสวยงามภาชนะและอุปกรณ์มคีวามสะอาด 

III.IV. ราคา (Price) หมายถึงค่าใช้จ่ายทั Iงหมดที�ลูกค้าต้องชําระให้
รา้นอาหารหรอืของหวานจากประเทศญี�ปุ่นระดบัพรเีมี�ยม ซึ�งมกีารแสดง
ราคาไวอ้ย่างชดัเจนมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้และช่องทางใน
การชาํระเงนิหลากหลาย 

III.V. ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) หมายถงึสถานที�ให้บรกิารของ

รา้นอาหารหรอืของหวานจากประเทศญี�ปุ่น โดยตําแหน่งที�ตั Iงคน้หาง่ายมี
จํานวนสาขาหลายแห่งมคีวามสะดวกต่อการเลอืกใช้บรกิารอยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเที�ยวหรอืหา้งสรรพสนิคา้ และสามารถจองล่วงหน้าทางโทรศพัท์หรอื
อนิเตอรเ์น็ทได ้

III.VI.การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อสื�อสาร
ระหว่างร้านอาหารหรือของหวานจากประเทศญี�ปุ่นและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื�อกระตุ้นการรบัรู้และสร้างพฤติกรรมการซืIอเช่นการสมคัร
สมาชิกเพื�อเป็นส่วนลดค่าบรกิารการสะสมแต้มเพื�อรบัส่วนลดหรอืของ
รางวลัการจดักิจกรรมพิเศษแต่ละเดือนพร้อมทั Iงส่วนลดพิเศษหรอืการ
โฆษณาผ่านทางสื�อต่างๆเป็นตน้ 

III.VII.บุคลากร (People) หมายถึงพนักงานผู้ให้บริการแก่ลูกค้าใน
รา้นอาหารหรอืของหวานจากประเทศญี�ปุน่นั Iนๆที�แต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย
ใช้คําพูดที�สุภาพเอาใจใส่ต่อลูกค้ามใีจบรกิารมทีกัษะความเขา้ใจในการที�
ทาํและสามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าไดย้ิIมแยม้แจ่มใส 

III.VIII.กระบวนการ (Process) หมายถึงข ั Iนตอนการให้บรกิารตั Iงแต่
ลกูคา้เขา้มาในรา้นวธิกีารจดัควิวธิกีารรบัออเดอร์จนกระทั �งลูกคา้ออกจาก
รา้นไปรวมถงึความสะดวกรวดเรว็ของการใหบ้รกิาร ความถูกตอ้งครบถว้น
ตามที�ลูกค้าต้องการมกีารทํางานเป็นระบบมาตรฐานและมรีะบบการชําระ
เงนิที�สะดวกและถูกตอ้ง 

III.IX.ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
หมายถงึสภาพแวดลอ้มของสถานที�ใหบ้รกิารโดยรอบ ไดแ้ก่ ความสะอาด
ความสะดวกสบายภายในรา้นจาํนวนที�นั �งเพยีงพอตกแต่งสวยงามกลิ�นและ
บรรยากาศในรา้นดแีสงสว่างเพยีงพอและความปลอดภยัภายในรา้น 

 
IV. การทบทวนวรรณกรรม 

IV.I. แนวคดิและทฤษฏเีกี �ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
      [8] ไดศ้กึษาส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใช ้บรกิาร
รา้นอาหารญี�ปุ่น ย่าน Community Mall ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูต้อบ แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25 – 34 
ปีประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 35,001 
บาทขึIนนไป มคีวามถี�ในการใช้บรกิารรา้นอาหารญี�ปุ่นเฉลี�ต่อเดอืน 1 -3 
ครั Iงต่อเดอืน มคี่าใชจ่้ายโดยเฉลี�ยครั Iงละ 300 – 499 บาท ช่วงวนัในการใช้
บรกิาร คือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย์และรูปแบบบรกิารที�นิยมมากที�สุด คือ 
อาหารชุด และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประเมนิ ลกัษณะส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของร้านอาหารญี�ปุ่น ย่าน Community Mall ด้าน
กระบวน การในระดบัมากที�สุด และประเมนิลกัษณะทางด้านผลติภณัฑ์
ด้านส่งเสริมการขาย ด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพอยู่ในระดบัมาก 
 [4] กล่าวว่า การใชส้่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) สําหรบั
ธุรกจิดา้นการบรกิารประกอบดว้ยปจัจยั 7ตวั (7Ps) ไดแ้ก่ 
 IV.I.I. ผลติภณัฑ ์(Product)ธุรกจิรา้นอาหารถอืเป็นธุรกจิที�มผีลติภณัฑ์
เป็นการบริการซึ�งไม่สามารถจับต้องได้ การให้บริการที�สร้างความ
ประทบัใจแก่ผู้มาใช้บรกิารจึงเป็นสิ�งสําคญัที�จะทําให้ผู้มาใช้บรกิารเกิด
ความพงึพอใจอย่างสูงสุด ผูป้ระกอบการรา้นอาหารจงึจาํเป็นต้องสรา้งและ
นําเสนอรปูแบบการบรกิารที�มคีวามเป็นรปูธรรมเพื�อสรา้งการรบัรูท้ ี�ตรงกบั
กลุ่มผูบ้รโิภคที�เป็นเป้าหมาย เช่น เป็นรา้นอาหารญี�ปุ่นที�รสชาตดิ ีคดัสรร
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เฉพาะวตัถุดบิที�มคีุณภาพมาปรุงอาหารและมรีายการอาหารหลากหลาย 
เป็นตน้ 
 IV.I.II.ราคา(Price)ราคาที�ผู้ประกอบการกําหนดคอื ต้นทุน (Cost) ที�
ผูบ้รโิภคจะตอ้งจ่าย โดยผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ที�
จะไดร้บัจากการบรโิภคกบัราคา (Price) ที�ตนเองจะต้องจ่ายในการบรโิภค
ครั Iงนั Iนๆ หากเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่าจงึจะเกดิการตดัสนิใจบรโิภค 
 IV.I.III.ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) สถานที�ตั Iงของผูป้ระกอบการที�
เหมาะสมมคีวามสําคญัมากต่อธุริกิจร้านอาหาร เนื�องจากเกี�ยวข้องกับ
ความสะดวกในการเขา้ไปใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค เช่น อยู่ตดิถนน มทีี�จอด
รถ มรีะบบขนส่งสาธารณะเขา้ถึง อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เป็นต้น ซึ�งช่วยให้
ผูบ้รโิภคเขา้ถงึบรกิารไดง้า่ย นอกจากนีIยงัเป็นปจัจยัที�ส่งผลต่อการกาํหนด
ราคาของผูป้ระกอบการดว้ย โดยเฉพาะหากในบรเิวณนั Iนมคี่าเช่าสถานที�ที�
สงู รวมถงึมคีู่แขง่รา้นอาหารประเภทเดยีวกนัอยู่หลายราย 
 IV.I.IV. การส่งเสรมิการตลาด(Promotion) เป็นเครื�องมอืที�ช่วยให้เกดิ
การสื�อสารระหว่างผู้ประกอบการกบัผู้บริโภค โดยมเีป้าหมายเพื�อแจ้ง
ขา่วสาร ชกัจงูใหเ้กดิความต้องการเขา้มาใชบ้รกิาร หรอืเลอืกใชบ้รกิาร ซึ�ง
อาจกระทําโดยการโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงาน การส่งเสรมิการขาย 
และการประชาสมัพนัธ ์
 IV.I.V. พนกังานใหบ้รกิาร(People) เป็นปจัจยัที�สาํคญัมากต่อการสรา้ง
ความพงึพอใจแก่ผูม้าใชบ้รกิาร รวมถงึสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นการใหบ้รกิาร
ให้มคีวามแตกต่างไปจากผู้ประกอบการรายอื�นๆ ได ้เช่น มารยาทในการ
สื�อสาร ความสามารถในการแนะนํารายการอาหาร ความถูกต้องของการ
เสริฟ์อาหาร เป็นตน้ 
 IV.I.VI. ลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)เป็นปจัจยัที�สร้าง
ภาพลกัษณ์ให้กบัผู้ประกอบการ ซึ�งมผีลต่อการสร้างประสบการณ์และ
ทศันคติที�ดีของผู้ที�เข้ามาใช้บรกิาร โดยเฉพาะในเรื�องความสะอาดและ
สุขอนามัยถือเป็นลักษณะทางกายภาพที�มีความสําคัญยิ�งของธุรกิจ
รา้นอาหาร 
 IV.I.VII. กระบวนการ(Process) เป็นขั Iนตอนในการใหบ้รกิารนับตั Iงแต่
ผูบ้รโิภคกา้วเขา้รา้นจนกระทั �งออกจากรา้น เช่น การต้อนรบั การแนะนํา
โต๊ะที�นั �ง การรบัออเดอร ์การเสริฟ์อาหาร และการเกบ็เงนิ เป็นตน้ 
 
IV.II. แนวคดิและทฤษฏเีกี�ยวกบัการตดัสนิใจ 
 การตดัสนิใจเป็นกระบวนการที�ผูบ้รโิภคตดัสนิใจว่าจะซืIอผลติภณัฑห์รอื
บรกิารนั Iนๆ หรือไม่ ซึ�งเป็นผลจากการพิจารณาปจัจยัที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร สงัคมและกลุ่มทางสงัคม ทศันคติ
ส่วนบุคคล เวลา และโอกาส โดยอาจสรุปเป็นลาํดบักระบวนการไดด้งันีI [5] 
 IV.II.I. ก ารรับ รู้ถึ งค ว ามต้ อ งก ารห รือป ัญ ห า (Problem/Need 
Recognition) เป็นขั Iนตอนแรกที�ทําให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัว
สนิค้าหรอืบรกิารนั Iนๆ โดยตระหนักว่าสินค้าหรอืบรกิารนั Iนๆ เป็นสิ�งที�
จาํเป็นต่อการตอบสนองความตอ้งการหรอืแกไ้ขปญัหาใหก้บัผูบ้รโิภคได ้
 IV.II.II. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เป็นขั Iนตอนที�
เกดิขึIนหลงัจากผูบ้รโิภคตระหนกัถงึความตอ้งการในสนิคา้หรอืบรกิารแลว้ 
โดยผู้บรโิภคจะทําการหาขอ้มลูเพื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจเลอืกใชส้นิค้า
หรอืบรกิารของตนเอง 

 IV.II.III. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื�อ
ผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูที�คน้หาอย่างครบถว้นแลว้ จะทาํการประเมนิทางเลอืก
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องซึ�งพิจารณาว่าเหมาะสมกบัตนเอง เช่น ยี�ห้อ รูปแบบ 
บรกิารหลงัการขาย ราคาขาย เป็นตน้ 
 IV.II.IV. การตัดสินใจซืIอ (Purchase Decision) หลังจากประเมิน
ทางเลอืกที�คดิว่าเหมาะสมกบัตนเองแล้ว ผู้บรโิภคจะทําการตดัสนิใจซืIอ 
โดยกําหนดปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ยี�หอ้ รา้นคา้ ปรมิาณ เวลา และวธิกีาร
ในการชาํระเงนิ 
 IV.II.V. พ ฤติกรรมหลังการซืI อ  (Post Purchase Behavior) เมื� อ
ผูบ้รโิภคไดท้ําการซืIอสนิคา้หรอืบรกิารไปแลว้ จะเกดิการประเมนิคุณค่าที�
ตนเองไดร้บัเปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ่้ายที�ไดเ้สยีไป โดยหากสูงกว่าหรอืตรง
กบัที�ผู้บรโิภคคาดหวงัจะทําให้ผู้บรโิภคเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือ
บรกิารนั Iน และเกดิพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซํIาหรอืบอกต่อในทางบวก แต่
ในทางกลบักนั หากตํ�ากว่าที�ผูบ้รโิภคคาดหวงั จะทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
ไม่พึงพอใจ และเปลี�ยนไปใช้สนิค้าหรอืบรกิารของผู้ประกอบการรายอื�น 
รวมถงึการบอกต่อในทางลบอกีดว้ย 

[9] ศกึษา“ปจัจยัที�มผีลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารญี�ปุ่น
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ อายุระหว่าง 24-29 ปี สถานภาพโสด อาชพี นักเรยีน นักศกึษา 
รายได้ 10,001 – 15,000 บาท สมาชิกครอบครัว 4-6 คน สมาชิกให้
ความสําคญัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก อันดบั 1 ด้าน
ผลิตภณัฑ์ รองลงมา ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะ
กายภาพ ตามลาํดบั ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน จาํนวนสมาชกิในครอบครวัที�แตกต่างกนั 
ใหค้วามสําคญักบัระดบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์และ
ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายไม่แตกต่าง และให้ความสําคญักบัปจัจยัดา้น
ราคา ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั และปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้น
อายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดบัการศึกษา ด้านรายได้ และด้านจํานวน
สมาชิกใครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
รา้นอาหารญี�ปุ่นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี ซึ�งในส่วนของปจัจยัส่วน
บุคคลดา้นอาชพีพบว่าไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
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V. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การวจิยัครั IงนีIมตีวัแปรอสิระคอืพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) โดยมตีัวแปรตาม คอื การตัดสินใจเลอืกบรโิภคอาหาร
และของหวานจากประเทศญี�ปุน่ โดยสามารถแสดงกรอบแนวคดิไดด้งันีI 

 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค[6]   
 จาํนวนครั Iงในการบรโิภคต่อสปัดาห ์

 

 
 บุคคลที�มอีทิธพิลต่อการบรโิภค  
 เหตุผลที�บรโิภค  
 รปูแบบของรา้นที�บรโิภค  
 ชว่งเวลาในการบรโิภค 

การตดัสินใจเลือก
บริโภคอาหารและของ

หวานจากประเทศญี*ปุ่ น 

 สถานที�ที�บรโิภค 
 ค่าใชจ้่ายต่อครั Iงในการบรโิภค 

  
ส่วนประสมทางการตลาด7Ps[4]  

 ดา้นผลติภณัฑ ์   
 ดา้นราคา   
 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย   
 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด   
 ดา้นบุคลากร   
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   
 ดา้นกระบวนการ   

 

รปูที� I. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
VI. สมมตฐิานในการวจิยั 

 VI.I. พฤติกรรมของผู้บรโิภคแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก
บรโิภคอาหารและของหวานจากประเทศญี�ปุน่แตกต่างกนั 
 VI.II. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลกับการตัดสินใจเลือก
บรโิภคอาหารและของหวานจากประเทศญี�ปุน่ 
 

VII.วธิกีารดาํเนินการวจิยั 
VII.I. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจัยครั IงนีI เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลทั �วไปที�เลอืกรบัประทานอาหารและ
ขนมหวานจากประเทศญี�ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล คํานวณ
ขนาดกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า 100,000 คน โดยใช้ตารางสถิติของทาโร่ ยา
มาเน่ [7] ภายใต้ระดับความเชื�อมั �นที�ร้อยละ 95 และยอมรบัความคลาด
เคลื�อนที�ร้อยละ 5 จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที�ใช้เป็นตัวแทนประชากรที�
เชื�อถือได้จํานวน 400 ตวัอย่าง และเพื�อป้องกนัความผดิพลาดในการตอบ
แบบสอบถาม ผู้วจิยัจึงสํารองเก็บแบบสอบถามเพิ�มเติมอีก 100 ชุด รวม
จํานวนแบบสอบถามทั IงสิIน 500 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) แบ่งเป็นการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ ม
ตวัอย่างและรวบรวมกลบัดว้ยตนเอง โดยรวบรวมคนืไดท้ั IงสิIน 227 ชุดจาก
ทั Iงหมด 300 ชุด และการรวบรวมแบบสอบถามผ่านระบบแบบออนไลน์อีก 

200 ชุด รวมแบบสอบถามที�รวบรวมได้ทั Iงหมด 427 ชุด มคีวามสมบูรณ์
ทั Iงหมด 
 
VII.II. เครื �องมอืและการตรวจสอบคุณภาพ 
 การวิจัยครั IงนีI ใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยแบ่งข้อคําถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที� 1 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มลูทั �วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นคําถามแบบเลอืกตอบ ส่วนที� 2 เป็นคําถาม
เกี�ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค มลีกัษณะเป็นคําถามแบบเลอืกตอบ ส่วนที� 3 
เป็นคําถามเกี�ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยประยุกต์จาก
แบบสอบถามของ [8] และ [9] มลีกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด ดว้ยมาตรวดั
การประเมินค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) และส่วนที�  4 เป็นคําถาม
เกี�ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารและของหวานจากประเทศญี�ปุ่น 
โดยประยุกต์จากแบบสอบถามของ [10] มลีกัษณะเป็นคําถามปลายปิด 
ด้วยมาตรวัดการประเมินค่าแบบลิเคิร์ต  (Likert Scale)โดยก่อนนํา
แบบสอบถามไปใช้สํารวจจริง ผู้ว ิจยัได้ทําการตรวจสอบความตรงเชิง
เนืI อหา (Validity) จากอาจารย์ที�ปรึกษา และทดสอบความเชื�อมั �น 
(Reliability) กับ บุคคลซึ� งไม่ ใช่กลุ่ มตัวอย่าง จํานวน  45 คน  ได้ค่ า
สมัประสทิธิ �ครอนบคัอยู่ระหว่าง 0.70 ถงึ 0.86 ซึ�งไมต่ํ�ากว่า 0.70 [11] 
 
VII.III. สถติทิี �ใชใ้นการวจิยั 
 สถติทิี�ใช้ในการวจิยัครั IงนีIประกอบดว้ย ความถี� รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: ANOVA) แ ล ะก ารวิ เค ราะห์ ค่ าสัม ป ระสิท ธิ �
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นัที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 
 

VIII.ผลการวจิยั 
VIII.I. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 52.50% มอีายุ
ระหว่าง 26-35 ปี คดิเป็น 41.50% มสีถานภาพโสด คดิเป็น 62.80% จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็น 62.50% ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั 
คดิเป็น 32.80% และมรีายได้เฉลี�ยต่อเดอืน 15,001-35,000 บาท คดิเป็น 
42.20% 
 
VIII.II. ผลการวเิคราะหพ็ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนครั Iงในการบริโภคต่อเดือน
เท่ากบั 1-3 ครั Iง คดิเป็น 73.10% มคี่าใชจ่้ายในการบรโิภคต่อครั Iงเท่ากบั 
300-499 บาท คดิเป็น 42.40% มกีารเลอืกบรโิภคในวนัเสาร์-อาทติย์ คดิ
เป็น 65.30% เลือกรูปแบบอาหารในการบริโภคเป็นอาหารชุด คิดเป็น 
34% โดยบุคคลที�ส่งผลใหต้ดัสนิใจเลอืกบรโิภค คอื เพื�อน คดิเป็น 52.90% 
สาเหตุหลกัที�ส่งผลให้ตดัสนิใจบรโิภค คอื เพื�อสมัผสัถึงสุนทรยีภาพของ
อาหารญี�ปุ่น คดิเป็น 40.30% และสถานที�ที�ส่งผลให้ตดัสินใจบรโิภค คือ 
หา้งสรรพสนิคา้ที�ไปใชบ้รกิารเป็นประจาํ คดิเป็น 63.20% 
 
VIII.III. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี �ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
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(7Ps) อยู่ในระดบัปานกลางถึงสูงมคี่าเฉลี�ยความคดิเห็นอยู่ระหว่าง 3.26 
ถงึ 3.96 โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์มรีะดบัความคดิเหน็
สูงที�สุด รองลงมาคือ ด้านราคาสินค้าและบริการ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย และด้านกระบวนการทํางาน ที�ค่าเฉลี�ยเท่ากับ (X�) = 
3.96, 3.90, 3.87, 3.86, 3.76, 3.50 และ 3.26 ตามลาํดบั 
 
VIII.IV. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี �ยวกับการตัดสินใจเลือก
บรโิภคอาหารและขนมหวานจากประเทศญี �ปุน่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นเกี�ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกบรโิภค
อาหารและขนมหวานจากประเทศญี�ปุ่นอยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 
3.83 โดยด้านที�มีค่าเฉลี�ยระดบัความคิดเห็นสูงที�สุด คือ ด้านราคาของ
ผลติภณัฑ์ รองลงมาคอื ดา้นการบรกิารของพนกังาน และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของสถานที�ให้บรกิาร ที�ค่าเฉลี�ยเท่ากบั (X�) = 3.89, 3.81 และ 
3.79 ตามลาํดบั 
 
VIII.V. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  VIII.V.I สมมตฐิานขอ้ที � 1 
  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคกับการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและขนมหวานจากประเทศญี�ปุ่น ด้วยการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (ANOVA) ที�ระดบันัยสําคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05 สรุปไดด้งันีI 
  พฤติกรรมผู้บริโภคด้านจํานวนครั Iงในการบรโิภค พบว่า ผู้บริโภคที�มี
จํานวนครั Iงในการบรโิภคต่อเดือนที�แตกต่างกนั มกีารตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารและขนมหวานจากประเทศญี�ปุ่นที�แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ
ที�ระดบั 0.01 โดยกลุ่มผูบ้รโิภคที�มจีํานวนครั Iงในการบรโิภค 4-6 ครั Iงต่อเดอืนมี
ค่าเฉลี�ยในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและขนมหวานจากประเทศญี�ปุ่น
มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที�มจีํานวนครั Iงในการบรโิภค 1-3 ครั Iงต่อเดอืน และกลุ่ม
ผูบ้รโิภคที�มจีาํนวนครั Iงในการบรโิภค 7 ครั IงขึIนไปต่อเดอืน 
 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ผู้บริโภคที�มคี่าใช้จ่ายในการ
บรโิภคต่อครั Iงที�แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารและขนมหวาน
จากประเทศญี�ปุ่นที�แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 โดย
กลุ่มผู้บริโภคที�มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั Iงน้อยกว่า 300 บาทมีการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและขนมหวานจากประเทศญี�ปุ่นน้อยกว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคที�มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั Iงเท่ากับ 300-499 บาท และกลุ่ม
ผูบ้รโิภคที�มคี่าใชจ่้ายในการบรโิภคต่อครั Iงเท่ากบั 500-699 บาท 
 ในขณะที�พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นอื�นๆ พบว่า ผูบ้รโิภคที�มพีฤตกิรรมดา้น
อื�นๆ ที�แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและขนมหวานจาก
ประเทศญี�ปุน่ที�ไมแ่ตกต่างกนั 
 
  VIII.V.II สมมตฐิานขอ้ที � 2 
  การวคิราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)กบั
การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารและขนมหวานจากประเทศญี�ป่นดว้ยการ
หาค่าสมัประสทิธิ �สหาสมัพนัธ์เพียร์สนัที�ระดบันัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั 
0.05 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ทุกด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารและขนมหวานจากประเทศ

ญี�ปุ่นอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.01 โดยดา้นผลติภณัฑ์มคี่าเฉลี�ย
ความสมัพนัธ์สูงที�สุด รองลงมาคอืด้านพนักงานผู้ให้บรกิารด้านลกัษณะ
ทางกายภาพดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายดา้นกระบวนการทํางานและดา้น
ราคาสนิค้าและบรกิาร และด้านการส่งเสรมิการขาย ตามลําดบั โดยมคี่า
สัมประสิทธิ �สหสัมพันธ์เพียร์ส ันเท่ากับ 0.456, 0.454, 0.452, 0.449, 
0.423, 0.413 และ 0.302 ตามลาํดบั 
 

IX.สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการวจิยัเรื�องพฤติกรรมและส่วนผสมทางการตลาด7Ps ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารและขนมหวานจากประเทศญี�ปุ่นสามารถ
สรุปและอภปิรายผลไดด้งันีI 
 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจาํนวนครั Iงที�บรโิภคต่อสปัดาหแ์ละค่าใชจ่้ายใน
การบรโิภคต่อครั Iงพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคี่าใชจ่้ายในการบรโิภคต่อครั Iง
ประมาณ 300-499 บาท ซึ�งสอดคล้องกบั [9] ศกึษาเกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีล
ต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี�ปุ่นของผู้บริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี ผลพบว่า ค่าใช้จ่ายของผูบ้รโิภคในการรบัประทานอาหารญี�ปุ่น
เฉลี�ยอยู่ที�เท่ากบั 400 บาทต่อมืIอต่อคน และมกีารบรโิภคในวนัหยุดสุด
สปัดาหม์ากที�สุด 
 พฤติกรรมผู้บรโิภคด้านรูปแบบผลิตภณัฑ์ที�ใช้บรกิาร และกลุ่มหรอื
บุคคลใดที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืกบรโิภค
อาหารชุดและอาหารบุฟเฟต์ และมกัเลอืกไปบรโิภคอาหารกบัเพื�อนหรอื
แฟน ซึ�งสอดคลอ้งกบั [12] ศกึษาเกี�ยวกบัปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารญี�ปุ่นของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลพบว่า 
เพื�อนและคนรูใ้จส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารญี�ปุน่มากที�สุด 
 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านเหตุผลหลักที�ทําให้เลือกใช้บริการ พบว่า 
ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ต้องการสมัผสัความเป็นญี�ปุ่น โดยไม่ต้องเดนิทางไป
ประเทศญี�ปุ่นกส็ามารถบรโิภคอาหารและขนมแบบญี�ปุ่นได ้ซึ�งสอดคลอ้ง
กบั [8] ศกึษาเกี�ยวกบัส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤติกรรมการใช้
บ ริก า ร ร้ าน อ าห ารญี� ปุ่ น ย่ า น Community Mall ข อ งผู้ บ ริ โภ ค ใน
กรุงเทพมหานคร ผลพบว่า กรรมวธิแีละรสชาติของอาหารที�มคีวามเป็น
ตน้ฉบบัแบบญี�ปุ่นส่งผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามตอ้งการมาใชบ้รกิารรา้นอาหาร
แบบญี�ปุน่มากขึIน 
 ดา้นปจัจยัเกี�ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารและขนมหวานจาก
ประเทศญี�ปุ่น พบว่า ปจัจยัด้านราคาที�มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพเป็น
ปจัจยัที�ทาํใหผู้บ้รโิภคตสันิใจเลอืกบรโิภคมากที�สุด รองลงมาคอื ปจัจยัดา้น
การบริการที�สุภาพและใส่ใจลูกค้าของพนักงานและปจัจัยด้านความ
สวยงามและรปูแบบการตกแต่งสไตล์ญี�ปุ่นที�มคีวามสวยงาม ซึ�งสอดคลอ้ง
กบั [13] ศกึษาเกี�ยวกบัความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด
บรกิารของร้านรวิชาบูชาบูสาขาสยามสแควร์ ผลพบว่า ราคาอาหารที�มี
ความเหมาะสมกบัวตัถุดิบและคุณภาพของอาหารส่งผลต่อการเลอืกใช้
บรกิารของผูบ้รโิภค และ [8] ศกึษาเกี�ยวกบัส่วนประสมการตลาดบรกิาร
และพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี�ปุ่นย่านCommunity Mall ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครผลพบว่า การบรกิารของพนักงานที�มคีวาม
สุภาพ ให้บรกิารดว้ยความเต็มใจ เอาใจใส่ และเสริ์ฟอาหารและเครื�องดื�ม
ด้วยความยิIมแย้มแจ่มใส่อยู่เสมอ รวมถึงสามารถให้คําแนะนําเกี�ยวกบั
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รายการอาหารและเครื�องดื�มของร้านได้ จะทําให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจเลอืก
บรโิภคอาหารที�รา้นมากขึIน 
 

X.ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 จากผลการวจิยัขา้งต้น ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะเพื�อเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงรูปแบบการบรกิารเพื�อเพิ�มอตัราการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหาร
และขนมหวานจากประเทศญี�ปุน่ของผูบ้รโิภคแก่ผูป้ระกอบการ ดงันีI 
 X.I. ด้านผลติภณัฑ์ เป็นปจัจยัที�ช่วยเพิ�มจํานวนครั Iงในการบรโิภคและ
เพิ� มอัตราการจ่ายเงิน ต่อการใช้บริการของผู้บริโภคในแต่ ละครั Iง 
ผู้ประกอบการจึงควรปรบัปรุงให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที�ให้บริการมีความ
หลากหลาย ใชว้ตัถุดบิที�มคีุณภาพและสดใหม่ เพื�อเพิ�มความพงึพอใจในตวั
ผลติภณัฑ์ซึ�งนอกจากจะเป็นการตอบสนองความต้องการที�หลากหลายของ
ผูบ้รโิภคแลว้ ยงัเป็นการสรา้งความพงึพอใจอย่างสงูสุดใหก้บัผูบ้รโิภคดว้ย 
 X.II. ด้านกระบวนการ เป็นปจัจัยที�ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความ
ประทบัใจในการใช้บรกิาร และกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้บรกิารซํIา 
ผูป้ระกอบการจงึควรใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของกระบวนการใหบ้รกิาร 
ตั Iงแต่การจดัที�นั �ง การรบัออเดอรร์ายการอาหาร การเสริฟ์อาหาร และการ
ชําระเงนิ โดยอาจนําเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งมาประยุกต์ใช้เพื�อให้ผู้บรโิภค
ไดร้บับรกิารที�รวดเรว็และถูกตอ้ง 
 X.III. ด้านลกัษณะทางกายภาพเป็นปจัจยัที�สร้างความน่าเชื�อถือและ
เพิ�มเสน่ห์ให้กบัร้านอาหารได้อย่างมาก เนื�องจากในปจัจุบนัผู้เข้ามาใช้
บริการร้านอาหารมกัมีการถ่ายภาพอาหารและบรรยากาศของร้านไป
เผยแพร่บนสื�อสงัคมออนไลน์ ผู้ประกอบการจงึควรใหค้วามสําคญักบัการ
ตกแต่งร้านให้มเีอกลกัษณ์โดดเด่นและแสดงออกถึงความเป็นร้านอาหาร
ญี�ปุน่ เพื�อเพิ�มความน่าสนใจและดงึดดูใหผู้ใ้ชบ้รกิารทั Iงรายเก่าและรายใหม่
เขา้มาใชบ้รกิารเพิ�มขึIน 
 X.IV. ด้านการส่งเสริมการขาย เป็นปจัจยัที�ช่วยเพิ�มยอดขายให้กับ
ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะในช่วงที�มผีูใ้ชบ้รกิารน้อย จงึควรพจิารณาการจดั
รายการส่งเสรมิการขายใหเ้หมาะสม เพื�อเป็นการดงึดดูใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคเขา้
มาใชบ้รกิารเพิ�มขึIน โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้รโิภคสตรแีละกลุ่มผูบ้รโิภคที�มอีายุ
น้อยกว่า 25 ปี เนื�องจากมจีํานวนครั Iงในการบรโิภคต่อสปัดาห์น้อยกว่า
ผูบ้รโิภคในกลุ่มอื�นๆ 
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บทคดัย่อ - การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการออกก าลังกาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการเกบ็ขอ้มลู
ปฐมภูม ิใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาจากผูท้รงคุณวุฒแิละตรวจสอบความเชื่อมัน่
ของเครื่องมอืโดยใช้กลุ่มทดลองจ านวน 30 ตวัอย่าง ซึ่งมคี่าความตรงเกนิ
กว่า 0.67 ทุกขอ้ค าถามและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคอยู่ที ่0.964 
จากนัน้น าไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 437 ชุด และน ามาวเิคราะห ์
สรุปผลตามกรอบแนวคดิการวจิยัเพือ่ใหท้ราบถงึพฤตกิรรมและการตดัสนิใจ
เลือกบรกิารของผู้บรโิภคต่อศูนย์บรกิารออกก าลงักายที่ใช้การสื่อสารทาง
การตลาด 

ผลการวจิยัพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศนัน้ส่งผลต่อ
กาตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารออกก าลงักาย (2) ปัจจยัดา้นราคาสง่ผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยบ์รกิารออกก าลงักาย (3) ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยบ์รกิารออกก าลงั
กาย (4) ปัจจยัดา้นบุคลากรส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยบ์รกิาร
ออกก าลงักาย (5)ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใบริ
การศนูยบ์รกิารออกก าลงักาย 

ค ำส ำคญั : สว่นประสมทางการตลาด, ประชากรศาสตร,์ การ
ตดัสนิใจเลอืกใช,้ ศนูยบ์รกิารออกก าลงักาย 

Abstract - The objectives of this research were to study Factors 
affecting the influence that affect decision making to choose fitness in 
the Bangkok metropolitan region, Thailand is quantitative research. By 
collecting primary data Use questionnaires as tools for Data collection; 
the content validity verified by the qualified person, and the confidence 

checked by using the experimental group of 30 samples. The efficacy is 
higher than 0.67 for every question, and the result of the Cronbach’s 
alpha (α) coefficient was 0.964. After that, data collected from 437 
samples analyzed for a conclusion according to the research concept 
framework for acknowledgment. To know Factors affecting the influence 
that affect decision making to choose fitness in the Bangkok metropolitan 
region. 

The results of the study revealed that (1) Demographic factors 
in terms of gender affect selective using fitness center (2) Price factors 
affect selective using fitness center (3) Channel factors affect selective 
using fitness center (4) People factors affect selective using fitness 
center (5) Physical environment factors affect selective using the fitness 
center. 

Keywords: marketing mix, demography, decision to choose, 
Fitness center 

I. บทน า

ปัจจุบนัสงัคมการท างานในเมอืงหลวง เป็นสงัคมที่เคร่งเครยีด เผชญิ
การแขง่ขนัในดา้นต่าง ๆ ทัง้การศกึษาพฒันาตนเอง การท างาน ท าใหผู้ค้น
ลืมที่จะใส่ใจดูแลตนเองในด้านสุขภาพ ส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมและเป็น
สาเหตุใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ขึน้ การออกก าลงักายนัน้เป็นหนึ่งทางเลอืก
ที่จะช่วยลดปัญหาของโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ช่วยเสรมิสร้างบุคลิกภาพและ
ความแขง็แรงของรา่งกายได ้และในปัจจุบนัธุรกจิบรกิารเกีย่วกบัสถานทีอ่อก
ก าลงักายที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูท้ี่ต้องการใช้บรกิาร โดย
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มุ่งเน้นความสะดวก ความครบครนัของอุปกรณ์ และมที าเลที่ตัง้อยู่ใกล้กบั
แหล่งชุมชน ในรปูแบบของฟิตเนสนัน้มเีพิม่มากขึน้  

โดยในปัจจบุนันัน้ตลาดฟิตเนสมมีลูคา่ราว 9,000 ลา้นบาท มกีารเตบิโต 
9-10% จากการส ารวจตลาด ส่งใหธุ้รกจิฟิตเนสในประเทศไทยยงัมแีนวโน้ม
ก า ร เ ติบ โ ต ได้ อีก ม าก  (International Health Racquet & Sports Club
Association, 2558)   ในอดตีธุรกจิบรกิารเกีย่วกบัศูนยอ์อกก าลงักายในประ
ไทยเริม่ก่อตัง้และใหบ้รกิารแก่ลูกคา้มาอย่างยาวนาน แต่เขา้ถงึผูบ้รโิภคได้
ยากเนื่องจากราคาทีส่งู โปรแกรมการออกก าลงักายไม่ดงึดูดความสนใจของ
บุคคลทัว่ไปได้มากนัก โดยก่อนหน้านัน้ลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บรกิารออกก าลงั
กายสว่นใหญ่อยู่ในวยัท างาน มรีายไดใ้นระดบัปานกลางขึน้ไป เป็นกลุ่มคนที่
มพีฤตกิรรมใส่ใจดูแลตนเอง รกัษาสุขภาพ และต้องการสรา้งกล้ามเนื้อเพื่อ
บุคลกิภาพทีด่ ีโดยการออกก าลงักายจะเป็นเน้นการออกก าลงักายแบบเวทเท
รนน่ิง ใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง ต่อครัง้ จงึท าใหค้นสว่นใหญ่นัน้ไมน่ิยมใช้
บรกิารศนูยบ์รกิารออกก าลงักาย เนื่องจากใชเ้วลาในการออกก าลงักายทีน่าน
เกนิไป โดยมผีลส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาต ิพบว่า เหตุผลทีค่นส่วน
ใหญ่ไมใ่ชบ้รกิารศูนยบ์รกิารออกก าลงักายนัน้มาจากเหตุผลคอื การไมม่เีวลา
เป็นสว่นใหญ่ แต่ในปัจจบุนัการออกก าลงักายทีศ่นูยบ์รกิารออกก าลงักายไดม้ี
การปรบัปรุงรปูแบบของโปรแกรมการอออกก าลงักายทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบ
การด าเนินชวีติของผูใ้ชบ้รกิาร และสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมาก เนื่อง
ด้วยสภาพอาการที่ร้อน พื้นที่ในการออกก าลังกายที่จ ากัด เวลาว่างที่จะ
สามารถเขา้ใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้ จงึท าใหใ้นปัจจุบนัการใชบ้รกิาร
ศนูยบ์รกิารออกก าลงักายนัน้เป็นทีน่ิยมมากขึน้

ในปัจจุบนัได้มกีารส ารวจอตัราการเล่นกีฬาและออกก าลงักายพบว่า 
เป็นประชากรอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ 
และอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ใชช้วีติอยู่ในย่านตวัเมอืงมากกว่าเขตรอบนอก 
กรุงเทพมหานครฯ มจี านวนของประชาชนที่สนใจใส่ใจออกก าลงักายมาก
ทีสุ่ด ลกัษณะทางประชากรส่วนใหญ่มคีุณวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้
ไป สถานะภาพโสด โดยผูช้ายและผูห้ญงิหญงิใชเ้วลาออกก าลงักายโดยเฉลีย่ 
39.36 และ 28.96 นาทตี่อวนัตามล าดบั กลุ่มผูอ้อกก าลงักายอายุ 15-24 ปี ใช้
เวลาในการออกก าลงัมากกวา่ทีสุ่ด ใชเ้วลาโดยเฉลีย่ 40.06 นาทตี่อวนั [1]  

ในปัจจุบนันี้การเขา้ถงึศูนย์บรกิารก าลงักายนัน้ง่ายและสะดวกมากขึน้ 
ท าใหผู้ค้นหลาย ๆ กลุ่มนัน้หนัมาสนใจและใสใ่จเรือ่งของสุขภาพมากขึน้ และ
ออกก าลงักายมากขึน้เชน่กนั ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึความส าคญัและมคีวามสนใจ 
จงึได้จดัท าวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารศูนย์ออก
ก าลงักาย กรณีศกึษาขตสวนหลวง เพือ่ตอ้งการทราบถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยบ์รกิารออก าลงักาย เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางในการไป
ปรบัใช้ในพฒันาการบรกิารต่าง ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ไดม้ากขึน้ เพือ่การพฒันาและปรบัปรงุสว่นประสมทางการตลาดของศนูยอ์อก
ก าลงักาย และเป็นการกระตุ้นเชญิชวนใหผู้ค้นหนัมาใส่ใจออกก าลงักายกนั
มากขึน้ 

II. วตัถปุระสงคแ์ละวรรณกรรมปริทศัน์
      เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารศูนย์ออก

ก าลงักาย และเพื่อหาแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงส่วนประสมทาง

การตลาดทีเ่หมาะสมส าหรบัศูนย์บรกิารออกก าลงักายที่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

ส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัใหค้วามสนใจกบัตวัแปรตน้ 3 ตวัแปรหลกั ไดแ้ก่ 
(1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Factors) ซึ่งลักษณะ

ทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมหิลงัของบุคคล ซึ่ง
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสรา้งของร่างกาย ความอาวุโสใน
การท างาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถงึความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดตีถงึ
ปัจจุบนั ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือ
บุคลากรในระดบัต่างๆ ซึ่งมลีกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกันมี
สาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตรห์รอืภูมหิลงัของบุคคล
นัน่เอง [2] ไดก้ล่าววา่ ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากร
ในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั
ออกไปลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกนันี้ มสีาเหตุมา
จากปัจจยัต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานใน
องคก์ร ลกัษณะพฤตกิรรมในการท างานของบุคคล  

(2) ปัจจยัดา้นส่วนประทางการตลาด (Marketing Mixes) ซึง่ส่วนประสม
ทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมไดซ้ึง่บรษิทั น 
ามาใชร้่วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย [3] ส่วน
ประสมทางการตลาด (The marketing mix) เป็นแนวคิดที่ส าคญัอย่างทาง
การตลาดสมยัใหม่ ซึ่งแนวความคดิเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนี้มบีทบาท
ส าคญัทางการตลาด เพราะเป็นการรวม การตดัสนิใจทางการตลาดทัง้หมด 
เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อใหธุ้รกจิสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมายเราเรยีกส่วนผสมทางการตลาดวา่ 7 Ps ซึง่องคป์ระกอบทัง้7 
กลุ่มนี้ จะท าหน้าทีร่ว่มกนัในการสือ่ขา่วสารทางการตลาดใหแ้ก่ผูร้บัสารอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ  [4] ได้สรุปเกี่ยวกบัแนวความคดิกลยุทธ์ การตลาดส าหรบั
ธุรกจิการบรกิาร (Market mix) ไวใ้นหนังสอืการบรหิารการตลาดยุคใหม่ว่า 
ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อ(Buying decision process) เป็นล าดบัขัน้ตอนใน
การตดัสนิใจซือ้ของ ผูบ้รโิภค พบวา่ผูบ้รโิภคผา่นกระบวนการ 7 ขัน้ตอน คอื
ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารจะใชส้ว่นประสม การตลาด (Marketing mix) หรอื 7Ps  

(3) ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อ  (Decision making factors) ซึ่งการ
ตดัสนิใจ (Decision Making) หมายถงึ กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่
ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆของสนิค้าและบรกิารอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสนิค้าหรอื
บริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึง เ ป็น
กระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค [5] ขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคโดยมลี าดบักระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงักระบวนการตดัสนิใจซื้อ 5 
ขัน้ตอนของบรโิภคดงันี้ [6] การรบัรู้, การแสวงหาขอ้มูล, การประเมนิผล
ทางการเลือก, การตัดสินใจซื้อ, พฤติกรรมภายหลังการซื้อกระบวนการ
ตดัสนิใจของผูบ้รโิภค (Decision Process) แมผู้บ้รโิภคจะมคีวามแตกต่างกนั 
มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่
คลา้ยคลงึกนั ซึง่กระบวนการตดัสนิใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ การ
ตระหนักถงึปัญหาหรอืความต้องการ, การเสาะแสวงหาขอ้มูล, การประเมนิ
ทางเลอืก, การตดัสนิใจซือ้, พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
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III. ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู คอื บุคคลทีเ่ลอืกบรกิารศูนยบ์รกิารออกก าลงักายมการเลอืก
กลุ่มตวัอย่างแบบไมใ่ชค้วามน่าจะเป็นโดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบสะดวก ซึง่กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื กลุ่มคนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล ทางผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวาคม 
2562 ถึง วนัที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งผู้วจิยัได้สร้างแบบสอบถามจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และน าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของ
แบบสอบถามที่ตรงกบัเรื่องทีศ่กึษา น าเสนอแบบสอบถามให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเนื้อหา (Validity) 
โดยการวเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ IOC (Index of Item Objective 
Congruence) พบวา่มคี่าความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไปทุกขอ้ จากนัน้ท า
การทดสอบแบบสอบถาม Pilot Test จ านวน 30 ชุด และค านวณโดยใช้
โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่อยู่พบว่ามคี่าระหว่าง 
0.70-0.89 ในทุกองคป์ระกอบ ส าหรบัการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการ
วจิยัครัง้นี้ ใช้หลกัการค านวณของ Cochran [7] ผลที่ได้คือขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมดส าหรบังานวจิยันี้เท่ากบั 385 ชุด โดยผูว้จิยัไดร้บัขอ้มูลการ
ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 506 ชุด และงานวจิยัครัง้นี้มแีบบสอบถามทีม่ขีอ้มลู
ครบถว้นทัง้สิน้ 437 ชุด ท าใหค้่าความคลาดเคลื่อนลดลงเหลอื 4.6% ผูว้จิยั
ได้น าผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่และความ
สอดคลอ้งกนัในแต่ละตวัแปรดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั
ไดค้่าอยู่ที ่0.964 ซึง่ถอืวา่มคี่าความเชื่อมัน่สงู เนื่องจากมคี่าใกลเ้คยีง 1 และ
ไม่ต ่ากว่า 0.65 [8] และวเิคราะห์การหาความเทีย่งตรง จากนัน้น าขอ้มูลมา
วเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา ซึง่ประกอบดว้ยคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และ
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและท าการทดสอบสมมุตฐิาน โดยการวเิคราะหอ์ทิธพิล
ของตวัแปรตน้ต่อตวัแปรตามดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 

IV. ผลการวิจยัและข้อวิจารณ์

ตารางที ่I : ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะทางประชาศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ
1. เพศ

 ชาย 242 55.4% 
 หญงิ 148 33.9%
 LGBT 47 10.8%

437 100.0%
2. อายุ

 15 – 25 ปี 117 26.8% 
25 – 35 ปี 273 62.5% 
35 – 45 ปี 41 9.4% 
45 ปีขึน้ไป 6 1.4% 

437 100.0% 
3. ระดบัการศกึษา
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอื
เทยีบเทา่

33 7.8% 

อนุปรญิญา / ปวส. หรอื
เทยีบเทา่

78 17.8% 

ปรญิญาตรี 286 65.4% 
ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ 40 9.2% 

437 100.0% 
4. อาชพี

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 101 23.1% 
 พนกังานรฐัฯ 34 7.8% 
 พนกังานบรษิทัเอกชน 167 38.2% 
 ธุรกจิสว่นตวั 88 20.1% 
 อื่นๆ 47 10.8% 

437 100.0% 
5. รายไดต้่อเดอืน

ต ่ากวา่ 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 – 50,000 บาท
50,000 บาทขึน้ไป 

80 
173 
120 
28 
9 

17 

20.6%
39.6%
27.5%
6.4%
2.1%
3.9% 

437 100.0%
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 242 (55.4%) มอีายุ
ระหว่าง 25 - 35 ปี จ านวน 270 (62.5%) ระดบัการศกึษาปรญิญาตรจี านวน 
286 คน (65.4%) อาชีพพนักวานบริษัทเอกชนจ านวน 167คน (38.2%) 
รายได ้15,001 – 25,000 บาท จ านวน 173 คน (39.6%)  

ตารางที่ II : ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารออก าลงักาย
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

ปัจจยั 

Unstandardized 
Coefficients Standardized 

Coefficients 
Beta 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

(Constant) .880 .161 5.457 .000 
1.ปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑ์ .079 .048 .076 1.636 .103 
2. ปัจจยัดา้นราคา .103 .032 .135 3.222 .001 
3. ปัจจยัดา้น
สถานที่ .118 .034 .143 3.413 .001 
4. ปัจจยัดา้น
โปรโมชัน่ .035 .027 .056 1.323 .186 
5. ปัจจยัดา้น
บุคลากร .142 .042 .173 3.384 .001 
6. ปัจจยัดา้นกลุ่ม
สภาพแวดลอ้ม .190 .050 ..194 3.787 .000 
7. ปัจจยัดา้น
กระบวนการ .132 .048 .153 2.732 .007 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่ายอมรบัสมมติฐาน 5 
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคศูนยบ์รกิารออกก าลงักาย คอื ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นสถานที่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และ
ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ศูนยบ์รกิารออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลกลุ่มดงักล่าว 
มีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของตัวพยากรณ์ เท่ากับ .001, .001, .001, .000 
และ.007  ตามล าดบั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สามารถอธบิาย
การตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการออกก าลังกายได้ 53.6% และอีก 
46.4% เกดิจากอทิธพิลตวัแปรอื่น ๆ ทีไ่มไ่ดน้ ามาศกึษาโดย 
- ปัจจัยด้านราคา ที่ระดับนัยส าคัญ  .05 มีค่าสถิติ T-Test มีค่า  Sig.

เทา่กบั .001 ซึง่มคีา่มากกวา่ระดบันยัส าคญัที ่.05 ท าให ้ยอมรบั สมมตฐิานที ่
7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า  ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ศูนย์บรกิารออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจาก
ผู้บรโิภคนัน้ให้ความส าคญักบัราคาที่เหมาะสมกบัการบรกิารและคุณภาพ 

ทางศูนย์บริการออกก าลังกายจึงต้องมีการตัง้ราคาค่าบริการที่มีความ
เหมาะสมต่อการใหบ้รกิารเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึได้  ปัจจยัดงักล่าว
จงึส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารศูนย์บรกิารออกก าลงักาย ผลวจิยั
ขา้งต้นสอดคล้องกบังานวจิยัของ [9] พบว่าปัจจยัด้านราคาและบุคลากรมี
ความสมัพนัธก์บัการเลอืกใชบ้รกิาร อตัราคา่สมาชกิเหมาะสมกบัคุณภาพการ
ให้บรกิาร อตัราค่าสมาชิกถูกกว่าฟิตเนสอื่น ค่าบรกิารเทรนเนอร์มคีวาม
เหมาะสมกบัคุณภาพการให้บรกิาร ค่าธรรมเนียมแรกเขา้มคีวามเหมาะสม 
นัน้สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารออกก าลงักาย 

- ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ที่ระดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถติิ  T-
Test มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ .05 ท าให้ 
ยอมรบั สมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์บริการออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจากผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบัความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึง สามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้เป็นอย่างด ีทาง
ศูนย์บรกิารออกก าลงักายจงึควรที่จะตัง้ในท าเลที่มสีิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น ลานจอดรถ ร้านสะดวกซื้อ ง่ายต่อการเดินทาง มีสาขาที่
หลากหลาย ปัจจยัดงักล่าวจงึสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศนูยบ์รกิาร
ออกก าลงักายผลวจิยัขา้งตน้สอดคล้องกบังานวจิยัของ [9] พบว่า ท าเลทีต่ ัง้
ของศูนย์บรกิารออกก าลงักายต้องมคีวามสะดวกสบาย ง่ายต่อการเดนิทาง 
นั ้นส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการออก าลังกายและ
สอดคล้องกับงานวิจยัของ [10] ว่าปัจจยัด้านความสะดวกในการเดินทาง
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารร้านอาหารประเภทฟูดทรกั อีกทัง้ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [11] วา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
จดจ าลูกคา้มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารในรา้นกาแฟพรเีมีย่ม กล่าวคอื ถา้
มที าเลทีต่ ัง้ของรา้น สะดวกต่อการเดนิทางมา มคีวามหลากหลายสาขา ซึง่ตัง้
กระจายอยู่ในตวัเมอืงและชานเมอืง ท าใหส้ามารถหาซื้อสนิคา้ไดส้ะดวก นัน้
สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 
- ปัจจยัด้านบุคลากร ที่ระดบันัยส าคญั .05 มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig.

เทา่กบั .001 ซึง่มคีา่มากกวา่ระดบันยัส าคญัที ่.05 ท าให ้ยอมรบั สมมตฐิานที ่
7 ซึ่งสามารถตคีวามได้ว่า ปัจจยัด้านบุคลากร ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิาร
ศูนย์บรกิารออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคนัน้ใหค้วามส าคญักบัการบรกิารของพนักงานมาก ถ้าหากพนักงาน
สามารถช่วยเหลอืและตอบสนองตามความต้องการของผูบ้รโิภคไดจ้ะท าให้
ผูบ้รโิภคนัน้เกดิความรูส้กึทีด่ตี่อแบรนดแ์ละตวัสนิคา้มากขึน้ ทางศูนยบ์รกิาร
จงึตอ้งมกีารอบรมพนกังานเป็นอยา่งด ีปัจจยัดงักล่าวจงึสง่ผลต่อการตดัสนิใจ
เลือกใช้บรกิารศูนย์บรกิารออกก าลงักายผลงานวจิยัข้างต้นสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ [12] พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
สถานออกก าลงักาย เช่น ยิม้แยม้แจม่ใส พนกังานมมีารยาทพดูจาสุภาพ นัน้
เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 

- ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม ที่ระดบันัยส าคัญ .05 มคี่าสถิติ T-Test มคี่า
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ .05 ท าให้ ยอมรับ 
สมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์บริการออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   เนื่องจากปัจจุบนันัน้มีสภาพแวดล้อมที่
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เคร่งเครยีด กดดนั ท าใหผู้บ้รโิภคนัน้ตอ้งการพืน้ทีท่ีส่ามารถช่วยผ่อนคลาย
ต่างๆได ้ถา้หากศนูยบ์รกิารออก าลงักายนัน้สรา้งบรรยากาศทีด่ ีแปลกใหมไ่ด ้
กจ็ะสามารถดงึดูดใจผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ เช่น การเปิดเพลง การตกแต่ง เป็น
ตน้ ปัจจยัดงักล่าวจงึสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยบ์รกิารออก าลงั
กายผลงานวจิยัขา้งต้นสอดคล้องกบังานวจิยัของ [9] พบว่า ปัจจยัด้านการ
กระตุน้ใหใ้ช ้บรกิารสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซน็เตอร ์เช่น การ
เปิดเพลงจงัหวะเรว็ๆ และเสยีงดงัในช่วงเวลาหลงัเทีย่งคนืนัน้ ส่งผลตาการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารออกก าลงักาย  

- ปัจจยัดา้นกระบวนการ ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 มคีา่สถติ ิT-Test มคีา่ Sig.
เทา่กบั .007 ซึง่มคีา่มากกวา่ระดบันยัส าคญัที ่.05 ท าให ้ยอมรบั สมมตฐิานที ่
7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจยัด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการศูนย์บริการออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เนื่ องจากปัจจุบันนี่ผู้คนต้องการความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ถ้า
กระบวนการต่างๆในการใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็ สะดวก และปลอดภยั จะ
ท าใหต้อบสนองตามความตอ้งการผูบ้รโิภคได ้ปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารออกก าลงักายผลงานวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ [12] พบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการให้บรกิารส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิาร สถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ เช่น ความรวดเรว็ในการ 
check in-out, ความสามารถในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว , การให้บริการแก่
ลูกค้าทุกระดบัเท่าเทยีม, รายละเอยีดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย, เงื่อนไขการใช้
บริการมีความชัดเจน , การให้บริการรวดเร็ว , วิธีการช าระค่าสมาชิกที่ 
หลากหลาย นัน้เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยบ์รกิาร
ออกก าลงักาย 

V. การอภิปรายผล

จากสมมุตฐิานของงานวจิยั คอื การศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
บรโิภคศูนย์บรกิารออกก าลงักายแต่ละปัจจยันัน้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารออก าลงักาย ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
นัน้ เมื่อท าการศึกษาแล้วพบว่าม ี5 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้
บรกิารศนูยบ์รกิารออกก าลงักาย ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  

ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อม ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์
เท่ากบั .000 ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว เนื่องจากบุคคลแต่ละ
คนนัน้ตอ้งการทีจ่ะเขา้ใชบ้รกิารเพื่อทีต่อ้งการความผ่อนคลาย ตอ้งการออก
ก าลงักายต่างๆ นัน้หมายความวา่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารออก
ก าลงักายนัน้ ก็อยู่ที่สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ยิ่งมสีภาพแวดล้ออมที่ดี 
บรรยากาศในการออกก าลงักายทีด่ ีทางศนูยบ์รกิารออกก าลงักายอาจมดีการ
เปิดเพลงเพือ่สรา้งบรรยากาศในการออกก าลงักาย และการตกแต่งทีส่วยงาม 
สบายตา กจ็ะชว่ยดงึดดูความสนใจของลกูคา้ไดม้ากขึน้  

ปัจจยัดา้นราคา ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์เทา่กบั .001 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจยัดังกล่าว เนื่องจากราคาค่าบริการของ
ศูนย์บรกิารออกก าลงักายนัน้ในปัจจุบนันัน้ส่วนใหญ่มรีาคาทีไ่ม่แตกต่างกนั
มากนัก ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึกนัได ้ดงันัน้ผูบ้รโิภคจะเทยีบราคากบัความ

คุม้ค่า การบรกิาร สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ทีจ่ะหาสืง่ทีต่อบสนองต่อ
การความคุม้คา่และความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด

ปัจจยัดา้นสถานที ่ซึง่มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั .001  เนื่องจากใน
ปัจจุบนันี้มจี านวนประชากรที่เพิม่มากขึ้นท าให้การเดนิทางนัน้ยากล าบาก
มากขึน้ท าให้ส่งผลต่อการเดนิทาง ถ้าหากศูนย์บรกิารออกก าลงักายอยู่ใน
ท าเลที่ตัง้ที่มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวก ง่ายต่อการเดินทาง หรือเปิด
ให้บรกิารภายในห้างสรรพสนิค้า ก็จะท าให้สามารถดึงดูดความสนใจของ
ลกูคา้ได้

ปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของตัวพยากรณ์
เท่ากบั .001 ถา้หากพนกังานมคีวามรู ้ความสามารในดา้นการออกก าลงักาย
หรอืแก้ไขปัญหา มมีนุษสมัพนัธ์ที่ด ีก็จะส่งผลให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจ 
ความไวว้างใจ ท าใหลู้กคา้อยากจะใชบ้รกิารต่อไป ดงันัน้ควรทีจ่ะฝึกอบรม
พนักงาน ทัง้การบรกิาร ความรูด้า้นต่างๆ ดา้นการมมีนุษสมัพนัธ์ทีด่ ีใหก้บั
พนกังานเพือ่เพิม่คุณภาพการบรกิารใหส้งูมากยิง่ขึน้ 

ปัจจยัด้านกระบวนการ ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์
เท่ากบั .007 การบรกิารตอ้งมคีวามสะดวกรวดเรว็ ไมซ่บัซอ้น เขา้ใจงา่ย ไม่
วา่จะเป็นการสมคัรสมาชกิ การช าระเงนิต่างๆ ตอ้งมคีวามรวดเรว็และถูกตอ้ง 
ปลอดภยั จงึจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้

VI. ข้อเสนอแนะ

จากการวเิคราะหผ์ลของการวจิยันี้ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
บรโิภคเลอืกใชบ้รกิารศูนยบ์รกิารออกก าลงักาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล และปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารศูนย์บรกิารออก
ก าลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมระบุถึงระดับ
ความส าคญัของแต่ละปัจจยัว่ามรีะดบัความส าคญัมากน้อยเพยีงใด ซึ่งการ
วิจยัครัง้นี้  พบว่า ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้าน
สถานที ่ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการ สง่ผลตอ่การตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารออก าลงักาย ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถน าขอ้มลูทีว่เิคราะหท์างสถติมิาประยุกต์ใช ้เพื่อ
เสนอแนะใหเ้ป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการ ดงันี้  

- ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านสภาพแสดล้อมของ
ศูนยบ์รกิารออกก าลงักายใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ ีทัง้ดา้นบรรยากาศโดยรอบ
ทีเ่หมาะสม สถานทีต่อ้งมคีวามสะอาดปลอดภยั มกีารบรกิารทีด่ ีมสีิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจตัง้แต่ครัง้แรกทีไ่ดใ้ช ้

บรกิาร โดยอาจมกีารสรา้งบรรยากาศโดยมกีารเปิดเพลง เป็นตน้ 
- ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในด้านราคาของศูนย์บรกิารออก

ก าลงักาย ต้องมรีาคาที่สมเหตุสมผล ลูกค้าสามารถจบัต้องได้ ราคาต้องมี
ความสอดคลอ้งกบัการบรกิาร มรีาคาทีห่ลากหลายใหล้กูคา้เลอืกไดต้ามความ
ตอ้งการ มสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใหลู้กคา้เกดิความรูส้กึคุม้ค่ากบั
เงนิที่เสยีไปเพื่อไม่เป็นการเอารดัเอาเปรยีบลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
สบายใจและไวว้างใจ 

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

160

BA-22



- ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในดา้นสถานทีข่องศูนย์บรกิารออก
ก าลงักาย สถานที่ตัง้ควรอยู่ในท าเลที่ลูกค้าเขา้ถงึง่าย ง่ายต่อการเดนิทาง 
สงัเกตได้ง่าย มสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลานจอดรถ ร้านอาหาร 
รา้นสะดวกซื้อต่างๆ เพื่อให้ลูกคา้เกดิความสะดวกสบายมากที่สุด เป็นการ
บรกิารลกูคา้ทางออ้ม เพือ่ใหล้กูคา้รูส้กึถงึความเอาใจใส่ 

- ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในดา้นบุคลากรของศูนยบ์รกิารออก
ก าลงักาย ต้องมกีารอบรมพนักงานทัง้ในด้านมนุษย์สมัพนัธ์ ความรู้ต่างๆ
เกีย่วกบัการออกก าลงักาย การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นตน้ เพื่อใหลู้กคา้
เกดิความปะทบัใจในการบรกิาร เกดิความพงึพอใจและยนิดทีี่จะใช้บรกิาร
ต่อไป เพือ่เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่อีกีดว้ย 

- ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในดา้นกระบวนการของศูนยบ์รกิาร
ออกก าลงักาย การบรกิารต่างๆตอ้งมคีวามสะดวกสบาย รวดเรว็และถูกตอ้ง 
มีการแจ้งข้อมูลอัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทราบอยู่ตลอดเวลา การ
บรกิารตอ้งมคีวามเทา่เทยีมกนั 
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บทคัดยอ 
ปจจุบันน้ีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการเติบโตอยางรวดเร็ว และไดรับ

ความสนใจจากผูประกอบการใช ในการดําเนินธุรกิจ  งานวิจัย น้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุม
ผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย โดยเฉพาะในชวงสถานการณ
ไวรัส COVID-19  ชวงที่สอง สงผลใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยาง
นาศึกษา งานวิจัยน้ีใชจํานวนกลุมตัวอยาง n = 400 โดยใชแบบสอบถาม
ออนไลนจากการรวบรวมขอมูล วิเคราะห การแปลผล ไดพบวาปจจัยดาน
ลักษณะพื้นฐาน ดานรายไดของรานตอเดือน ปจจัยดานการบริหารงาน
ออนไลน ดานประเภทเฟซบุกที่ใช ดานรูปแบบการทําโฆษณาบนเฟซบุก 
และดานการบริการขอมูลสินคา ดวยความรวดเร็วในการตอบคําถาม และ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดิจิทัล 5P ดานการสรางความมีสวน
รวมดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย และดานสินคา มีผลตอประสิทธิผล
ของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตใน
ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังน้ันประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดทําใหธุรกิจเปนที่รูจัก 
มีผูสนใจเพิ่มข้ึนมากขึ้น สรางโอกาสการตลาด ชวยกระตุนการขยายตัว
ธุรกิจ และเพิ่มยอดขายและกําไรสุทธิมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ
ไวรัส COVID-19 
คําสําคัญ: เฟซบุก, การตลาดดิจิทัล, อุปกรณตกแตงรถยนต, SPSS 

Abstract 
Nowadays, e-commerce is growing rapidly and gets the attention 

of entrepreneurs used to run their businesses.  This research aims to 
study the effectiveness of using Facebook in the marketing of 
automotive accessories dealers in Thailand. Especially during the 
second wave of the COVID-19 virus situation, it had an interesting 
impact on business operations.  The number of samples (n = 400) were 
used in this research using online questionnaires.  From the collection 
of analysis and interpretation of data, it was found that from the 
analysis and interpretation of data, it was found that the independent 
factors including the monthly income of the store, the online 

administration factor in terms of type of Facebook used, types of using 
of  Facebook as advertising, instantaneously product information 
enquiry responses and the 5P-factor such as digital marketing 
participation, price, place, and product variables influence the 
effectiveness of using Facebook in the online car accessories 
marketing in Thailand with at statistical significance of 0.05 level. 

Therefore, the effectiveness of using Facebook in the marketing 
has made the business known.  There are more people interested 
creating marketing opportunities, help stimulate business expansion 
and increase sales and net profit even more, especially in the COVID-
19 pandemic situation. 
Keywords: Facebook, Digital Marketing, Car Accessories, SPSS 

I. บทนํา
ปจจุบันโลกไดเขาสูยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมมากมาย

ซ่ึงเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารและสารสนเทศมีการเติบโตข้ึนในทุกๆ วัน  
รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีอินเทอร เน็ตสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภค และ
เน่ืองมาจากอัตราการเติบโตของการใชอินเตอรเน็ตที่สะดวกรวดเร็วตอการ
เขาถึงขอมูลและบริการตางๆ ทําใหผูประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจบน
อินเตอรเน็ตเปนชองทางการตลาดขนาดใหญของโลกไรพรมแดน สามารถ
เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรงอยางรวดเร็ว งาย ไรขีดจํากัดของ
เร่ืองเวลา และสถานที่ ซ่ึงสถานการณเศรษฐกิจการคาภายในประเทศมี
การแขงขันกันทางดานอุตสาหกรรมตลอดเวลาโดยสินคาจําพวกอุปกรณ
ตกแตงรถยนตจัดไดวาเปนสินคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญสําหรับผูชื่นชอบ
รถยนต เน่ืองจากเปนสินคาที่สามารถสรางมูลคา ดังน้ันการนําเอาตลาด
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เชนเครือขายสังคมออนไลน 
(Social network) มาใชในธุรกิจจะชวยสงเสริมใหธุรกิจเปนที่รูจักและ
สามารถสรางเครือขายระหวางธุรกิจกับผูบริโภค (Business to 
Consumer : B2C) และชวยเพิ่มยอดขายรวมไปถึงสรางความพอใจใหแก
ลูกคาและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 
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เครือขายสังคมออนไลน (Social network) เปนรูปแบบของเว็บไซตใน
การสรางเครือขายสังคมสําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ต เขียนอธิบายความ
สนใจในกิจการที่ไดทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื่น 
ซ่ึงเว็บไซตเหลาน้ีคือเครือขายเสมือนจริงที่ทําใหสามารถพบกับกลุมคนท่ี
สนใจในขาวสารประเภทเดียวกัน สามารถเช่ือมโยงการส่ือสารภายใน
องคกรและภายนอกองคกรเขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใน
ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วตอเน่ืองรวมไปถึงอุปกรณที่ใช
ในการเขาถึงอินเตอรเน็ต จึงทําใหการส่ือสารในยุคปจจุบันมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

การนําอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในเชิงธุรกิจขายสินคาและบริการผาน
ชองทางออนไลน จึงทําใหเกิดขอเดนชัดมากยิ่ง ข้ึนเชนสามารถลด
คาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร ซ่ึงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (Small and Medium Enterprise : SME) ที่มีลักษณะของธุรกิจ
ขนาดยอมจะมียอดขายนอย โดยรายไดไมสามารถแขงขันกับธุรกิจขนาด
ใหญได แตมีความคลองตัวในการบริหาร ธุรกิจขนาดเล็กจึงมีการปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดเร็วยิ่งข้ึน และมีตนทุนในการดําเนินงานต่ํา 
แตก็อาจมีปญหาและขอจํากัดของธุรกิจขนาดยอมตางๆ 

งานวิจัยน้ีไดมุงเนนไปท่ีกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศ
ไทยเปนหลัก เน่ืองจากในปจจุบันคนสวนใหญมีรถยนตสวนตัวเปนจํานวน
มาก คนสวนใหญที่ชอบรถยนตมักจะชอบการตกแตงรถยนต โดยการนํา
อุปกรณตกแตงรถยนตเขามาเปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับการทําใหรถยนตมีความ
สวยและดูดีตามความตองการของผูใชรถเอง ทําใหผูประกอบการทําการ
ผลิตและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับชุดอุปกรณตกแตงรถยนต โดยปจจุบันน้ี
อุปกรณตกแตงรถยนตมีหลากหลายแนวทางและหลายสไตลใหเลือกข้ึนอยู
กับการตัดสินใจของเจาของรถที่เพิ่มความสวยงามใหโดดเดนไมซํ้าใคร จึง
สงผลใหเกิดการแขงขันทางดานการตลาดมากข้ึน  

II. วัตถุประสงคของงานวิจัย
II.I. เพื่อศึกษาลักษณะพ้ืนฐาน ไดแก  ประเภทสินคา รายไดตอเดือน การ
จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และผูดูแลเฟซบุก ที่มีผลตอประสิทธิผล
ของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตใน
ประเทศไทย
II.II. เพื่อศึกษาลักษณะทางการบริหารงานออนไลน ไดแก  คําถามเกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานการบริหารงานออนไลนเฟซบุก ไดแกชวงเวลาในการเขาใช
เฟซบุก  ประเภทเฟซบุกท่ีใช  ลักษณะการตั้งชื่อราน  ความสมํ่าเสมอใน
การอัปเดต  ขอมูลในสวน ’About’  การใส ‘คําคนหา’ หรือ
#hashtagKeyword   รีวิวจากลูกคา  การสงมอบคุณคาและความรู
รูปภาพและส่ือที่ลงในเฟซบุก  การเขียนโพสต Caption  การปกหมุด (Pin
to Top)  สราง Shop รานคา  ความรวดเร็วในการตอบลูกคา  และรูปแบบ
การทําโฆษณาบนเฟซบุก  ที่มีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกใน
การตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย
II.III. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนผสมทางการตลาดดิจิทัล 5P ใน
ดาน  ผลิตภัณฑ  ราคา    ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด
และการมีสวนรวม  ที่มีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาด
ของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย

III. หลักการพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
III.I. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)

นัก วิชาการหลายท านได นิ ยามคํ า จํ ากั ดความของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยองคกรการคาโลก World Trade Organization (WTO) 
[1] ไดใหคําจํากัดความไววาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึงการผลิตการ
กระจาย การตลาด การขาย หรือการขนสงผลิตภัณฑ และบริการ โดยใช
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหมายถึงการทําธุรกรรมทุกรูปแบบครอบคลุมถึงการ
ซ้ือขายสินค าห รือบริการ  การชํ าระ เงินการโฆษณาโดยผ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ โดยเฉพาะเครือขายทางอินเทอรเน็ต
III.II. เครือขายสังคมออนไลน (Social network) และเฟซบุก (Facebook)

พื้นฐานเครือขายสังคมออนไลนเกิดมาจากความตองการของมนุษย
หรือคนเราที่ตองการติดตอส่ือสารหรือมีปฏิสัมพันธกัน จากเดิมเรามีเว็บใน
ยุค 1.0 ซ่ึงก็คือเว็บที่แสดงเน้ือหาอยางเดียว บุคคลแตละคนไมสามารถ
ติดตอหรือโตตอบกันได แตเม่ือเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเขาสูยุค 2.0 ก็มีการ
พัฒนาเว็บไซตที่เรียกวา web application ซ่ึงก็คือเว็บไซตมีแอพลิเคชัน
หรือโปรแกรมตางๆ ที่มีการโตตอบกับผูใชงานมากข้ึนผูใชงานแตละคน
สามารถโตตอบกันไดผานหนาเว็บ 

Social Network เปนเครือขายความสัมพันธเสมือนที่ตอบสนองกับการ
สรางสายสัมพันธโยงใยใหเราไดเจอบุคคลท่ีคุยกันในเรื่องที่สนใจไดอยาง
คอเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงเพื่อนของเราเขากับเพื่อนของเขา สามารถ
สรางสรรคสังคมใหมๆ ใหกับทุกคน สามารถเชื่อมโยงการส่ือสารภายใน
องคกรและภายนอกองคกรเขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนส่ิงที่
ตอบสนองรูปแบบชีวิตของมนุษยยุคปจจุบันน่ันเอง โดยภาพรวมเครือขาย
สังคมออนไลนเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพในการส่ือสารกับองคกรอยางดี  
ผูบริหารองคกรขนาดใหญจะสามารถส่ือสารกับคนในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมตองประสบปญหาการบิดเบือนขอความหรือการส่ือสารที่
ตกหลนอีกตอไป ครูอาจารยสามารถใหแงคิดหรือส่ิงตางๆ แกลูกศิษยได
โดยไมจําเปนตองรอใหพูดกันทีเดียวคราวละยาวๆ นักวิจัยอาจพบส่ิงที่
นาสนใจแลวส่ือสารใหรูกันทุกคนในเครือขายเดียวกันไดทันที เพื่อใหทีม
รับรู ส่ิงนาสนใจไปพรอมๆ กัน ตัวอยางเครือขายสังคมออนไลนเชน 
Instragram, Twitter, Facebook เปนตน แตสวนใหญจะมีการใชงานเฟ
ซบุก (Facebook) ในตลาดออนไลนเน่ืองจากสามารถเขาถึงงาย ใชงาน
งาย สามารถเร่ิมใชไดทันทีและยังมีตนทุนในการจัดทําตํ่า หรืออาจไมเสีย
คาใชจาย  

จํานวนผูใชบริการเฟซบุกในประเทศไทยมีจํานวนสูงมากประเทศหน่ึง
ของโลก โดยจัดอยูในอันดับที่ 8 ของประเทศที่มีคนใชเฟซบุกมากท่ีสุดใน
โลกโดยมีผูใชบริการ 47 ลานบัญชีคิดเปนรอยละ 70 ของประชากรทั้ง
ประเทศ [2]  สวนหน่ึงที่ทําใหอัตราการใชงานเพิ่มสูงข้ึนอันเน่ืองมาจาก
เทคโนโลยี เกี่ ยวกับโทรศัพท เคลื่ อนที่ รวมไปถึงอุปกรณ เชื่ อมตอ
อินเตอรเน็ตตางๆ ไดมีการพัฒนาหาซ้ือไดงายในราคาที่ไมแพงจนเกินไป 
และสะดวกในการพกพา รวมไปถึงการสรางแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่
ตอบสนองความตองการในการเชื่อมตอเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 
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III.III. แนวคิดเร่ืองการตลาดดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล [3] เปนกระบวนการท่ีสามารถเช่ือมตอเพื่อสราง

ความสัมพันธระหวางนักการตลาดกับผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวย
ผลักดันยอดขายโดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือในการนําเสนอเน้ือหา
การตลาดรูปแบบใหม เพื่อสรางความประทับใจที่ชวยใหธุรกิจสามารถ
เชื่อมตอกับผูคนในรูปแบบที่หลากหลายและมีความเกี่ยวของมากยิ่งข้ึน  
และเปนการทําความเขาใจเก่ียวกับผูบริโภควากําลังใชเทคโนโลยีแบบใด
อยูในปจจุบัน เพื่อที่จะหาวิธีที่ธุรกิจสามารถใชประโยชนจากการมีสวน
รวมกับผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การตลาดดิจิทัล [4] เปนการใชเทคโนโลยีดิ จิทัลเพื่อสนับสนุน
กระบวนการทําการตลาดขององคกรผานรูปแบบของกิจกรรมทาง
การตลาด ความหมายยังครอบคลุมรวมถึงการตลาดอิเล็กทรอนิกส  
การตลาดออนไลน และการตลาดผานอินเทอรเน็ต การตลาดแบบดิจิตอล
จะประกอบไปดวยการจัดสงขอมูลในรูปของขอมูลดิจิทัลใหกับผูบริโภค
เพื่อที่จะดึงดูดผูบริโภคใหเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาและ
การบริการของธุรกิจ  

สวนประสมทางการตลาดดิจิทัล 5P [5] 
กลยุทธทางการตลาด 5P เปนกระบวนการทางตลาดสําหรับการนําส่ือ

ดิจิทัลมารวมใชกับสวนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิม (4P) เพื่อ
ตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคกลยุทธ 5P จะมุงเนนที่การสราง
ความรับรูของผูบริโภคปรับปรุงการบริการเพื่อรักษาความสัมพันธกับ
ผูบริโภคองคประกอบของการตลาดแบบ 5P ’จะประกอบไปดวย  

• ผลิตภัณฑ (Product)

• ราคา (Price)

• ชองทางการจําหนาย (Place)

• สงเสริมการตลาด (Promotion)

• ความมีสวนรวม (Participation)

III.IV. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาน้ี มีดังตอไปน้ี
แรงจูงใจและปจจัยทางการตลาดบนเฟซบุก (Facebook) ที่มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร [6] 
จากผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดบนเฟซบุกในสวนของผลิตภัณฑมีผล
ตอการตัดสินใจมาก โดยเฉพาะสินคาที่มีชื่อเสียงจะสงผลใหมีระดับที่มีผล
ตอการตัดสินใจมากเปนอันดับแรก และดานการสงเสริมการตลาดพบวาอยู
ในระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมาก ทั้งในเร่ืองของการโฆษณาการสงเสริม
การขายการประชาสัมพันธ และการออกขาวและการตลาดทางตรงโดยการ
เปนผูสนับสนุนกิจกรรมตอสังคมขององคกร จะทําใหมีระดับที่มีผลตอการ
ตัดสินใจมากแรงจูงใจบนเฟซบุก ไมวาจะเปนแรงจูงใจดานเหตุผลหรือ
แรงจูงใจดานอารมณ และปจจัยทางการตลาดบนเฟซบุกไมวาจะเปนดาน
ผลิตภัณฑหรือดานการสงเสริมการตลาด ทั้งในสวนของการโฆษณาการ
สงเสริมการขายการประชาสัมพันธและการออกขาวหรือการตลาดทางตรง
มีผลสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือและความตั้งใจซ้ือซํ้า
อะไหลรถยนตแทโตโยตาของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร [7] ผลที่ได

พบวาสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซ้ือดานคาใชจายในการซื้ออะไหลแทของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา เม่ือพิจารณาหลายดานจะ
พบวาดานราคาดานสถานที่จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือดานคาใชจายในการซื้ออะไหลแทของ
ผูบริโภคในทิศทางเดียวกันในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และการรับรูดานคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อ
ซํ้าโดยรวมของผูบริโภคพบวามีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อซํ้าอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางสรุป
คือการรับรูของผูบริโภคในการบริการท่ีถูกตองตรงตามความตองการของ
ลูกคา และคุณภาพการบริการในดานความสะดวกสบายของสถานที่
จําหนายมีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อซํ้าในทิศทางเดียวกันในระดับสูง  
การรับรูของผูบริโภคในขอความรูและทักษะในการขายของพนักงานความ
เอาใจใสดูแลใหคําปรึกษา และการแนะนําของพนักงาน และคุณภาพการ
ใหบริการหลังการจําหนายมีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือซํ้าในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง ขณะที่การรับรูของผูบริโภคในการใหบริการ
ของพนักงานมีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือซํ้าในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

IV. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคา

อุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทยเพื่อนําผลการวิจัยมาเปนแนวทาง
ของธุรกิจอุตสาหกรรมจําพวกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ที่
มีตนทุนทางการตลาดต่ําซ่ึงมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยดังน้ี  
IV.I. กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจะมุงเนนในสวนของกลุมกลุมผูคา
อุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทยซึ่งไมสามารถทราบถึงจํานวน
ประชากรที่แนนอน 

กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ีคือกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนต
ในประเทศไทยซึ่งไมสามารถทราบถึงจํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ัน
ผูวิ จัยจึงตองใช สูตรกรณีที่ ไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนโดย
กําหนดใหมีคาความคาดเคลื่อนไมเกิน 5% และคาระดับความเชื่อม่ันที่
ผูวิจัยกําหนดไวคือ 95% คํานวณไดจากสูตรของ Taro Yamane ที่ 
Cochran (W.G.Cochran, 1977) อางใน [8] ไดทําการพัฒนาข้ึนมาดังน้ี 

กรณีไมทราบคาสัดสวนของประชากร      
2

2

4e
Zn =                         (1) 

โดยท่ี 
n    คือขนาดของกลุมตัวอยาง 
e    คือคาความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางที่จะยอมใหเกิดข้ึนได

โดยกําหนดใหเทากับ 5% หรือ 0.05 
Z    คือคาระดับความเช่ือม่ันที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ 95% หรือ 1.96 
ในงานวิจัยน้ีไดกําหนดคาระดับความเช่ือม่ันไวที่ 95% หรือ1.96 

และคาความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางที่จะยอมใหเกิดข้ึนไดโดย
กําหนดใหเทากับ 5% หรือ 0.05 ดังน้ันจึงแทนคาไดดังตอไปน้ี 

2

2

)05.0)(4(
96.1

=n                                  (2) 

          = 384.16 ≈ 385 ชุด 
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จากการที่คํานวณขนาดตัวอยางจะไดทั้งหมด 385 ชุด แตเพื่อความ
เหมาะสมและปองกันความผิดพลาดผูวิจัยจะบวกเพิ่มอีกประมาณ 4% เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะใชกลุมตัวอยางเทากับ 400 ชุด 
IV.II. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเลือกใชวิธีเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire)
ข้ันตอนที่ 1 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดเลือกวิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาถึง
ประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตง
รถยนตในประเทศไทย โดยแบงตามกรอบแนวคิดงานวิจัย ดังรูปที่ 1 
ประกอบไปดวยตัวแปรอิสระ 3 ประเด็น และตัวแปรตาม ดังน้ี  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ตัวแปรอิสระขอที่ 1 ลักษณะพื้นฐาน 
คําถามเก่ียวกับขอมูลผูตอบแบบสอบถามไดแก ประเภทสินคา รายไดตอ
เดือน การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และผูดูแลเฟซบุก 

ตัวแปรอิสระขอที่ 2 การบริหารงานออนไลน 
คําถามเก่ียวกับปจจัยทางดานการบริหารงานออนไลนเฟซบุก ไดแก
ชวงเวลาในการเขาใชเฟซบุก ประเภทเฟซบุกท่ีใช และการทําSearch 
Engine Optimization (SEO) เฟซบุก [9] มีดังน้ี ลักษณะการตั้งชื่อราน 

ความสมํ่าเสมอในการอัปเดต ขอมูลในสวน ‘About’ คําคนหา
(#hashtagKeyword) รีวิวจากลูกคา สงมอบคุณคาและความรู รูปภาพและ
ส่ือที่ลงในเฟซบุก การเขียนโพสต Caption การปกหมุด (Pin to Top) 
สราง Shop รานคา ความรวดเร็วในการตอบลูกคา และรูปแบบการทํา
โฆษณาบนเฟซบุก 

ตัวแปรอิสระขอที่ 3 ดานสวนผสมทางการตลาดดิจิทัล 5P คําถาม
เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดิจิทัล 5P ไดแกผลิตภัณฑ  
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการมีสวนรวม 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุม
ผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย 
คําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคา
อุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย ไดแก ผูสนใจเพิ่มมากข้ึน ยอดขาย
และกําไรสุทธิเพิ่มมากข้ึน ธุรกิจขยายตัวมากข้ึน และเปนที่รูจักและสราง
โอกาสในการตลาดมากข้ึน  

ลักษณะคําถามสวนผสมทางการตลาดดิจิทัล 5P และประสิทธิผลของ
การใชเฟซบุก เปนแบบมาตรสวนประมวลคา (Rating Scale) ตามแบบ
ของ Likert [10] มี 5 ระดับ มากท่ีสุดคือ 5 คะแนน นอยที่สุดคือ 1 คะแนน 
ข้ันตอนที่ 2 การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

นําแบบสอบถามที่สรางมาทําการตรวจสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผู
ตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) หลังจากน้ันจะ
นํามาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําปรับปรุง
แกไขเพื่อใหแบบสอบถามมีความชัดเจนกอนนําไปใชจริง การตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยจะเปนส่ิงสําคัญที่ชวยทําใหงานวิจัยมี
ความนาเช่ือถือมากข้ึน ดังน้ันกอนที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลน้ันผูวิจัย
จะตองทําการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดย
ที่คุณสมบัติที่ดีของเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีคือความเที่ยงตรง (Validity)  

วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เปนการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เพื่อพิจารณาความเที่ยงและความสอดคลองของเนื้อหา (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ตามวิธีการของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน 
(Rovinelli and Hambleton) [11] ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1 

การสงแบบสอบถามหลัก 2 ชองทางคือ แจกแบบสอบถามทางกลุม
แฟนเพจอุปกรณตกแตงรถยนต 2 กลุม และแจกแบบสอบถามทาง Inbox 
Facebook 340 ชุด   

IV.III. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยในคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตง
รถยนตในประเทศไทยแหลงการรวบรวมขอมูล 2 แหลงดังน้ี 
IV.III.I. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตออนไลนได
จํานวน 413 ตัวอยาง จากน้ันนํามาคัดเลือกแบบสอบถามที่ใชไดจํานวน 
400 ตัวอยาง 
IV.III.II. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาจาก
ขอมูลตําราเอกสารหนังสือและวารสารเกี่ยวกับกลุมผูคาอุปกรณตกแตง
รถยนตออนไลน

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยดานลักษณะพื้นฐาน 
1.ประเภทสินคา (X1)
2.รายไดของรานตอเดือน (X2)
3.การจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (X3)
4.ผูดูแลเฟซบุก (X4)

ปจจัยดานการบริหารงานออนไลน 
1.ชวงเวลาในการเขาใชเฟซบุก (X5)
2.ประเภทเฟซบุกท่ีใช (X6)
3.ทํา SEO เฟซบุก

3.1 ลักษณะการตัง้ชื่อราน (X7)
3.2 ความสมํ่าเสมอในการอัปเดต (X8)
3.3 ขอมูลในสวน ‘About’ (X9)
3.4 คําคนหา #hashtagKeyword (X10)
3.5 รีวิวจากลูกคา (X11)

4.สงมอบคุณคาและความรู (X12)
5.รูปภาพและสื่อท่ีลงในเฟซบุก (X13)
6.เขียนโพสต Caption (X14)
7.การปกหมุด (Pin to Top) (X15)
8.สราง Shop รานคา (X16)
9.ความรวดเร็วในการตอบลูกคา (X17)
10.รูปแบบการทําโฆษณาบนเฟซบุก

(X18)

ปจจัยดานสวน
ประสมทาง
การตลาดดิจิทัล 5P   
1.Product (X19)
2.Price (X20)
3.Place (X21)
4.Promotion (X22)
5.Paticipation (X23)

ประสิทธิผลของการ
ใชเฟซบุกในการ 
ตลาดของกลุมผูคา
อุปกรณตกแตง
รถยนตในประเทศ
ไทย 
1.ผูสนใจเพิ่มมากขึ้น
2.ยอดขายและกําไร
สุทธิเพิ่มมากขึ้น
3.ธุรกิจขยายตัวมาก
ขึ้น
4.เปนท่ีรูจักและ
สรางโอกาสใน
การตลาดมากขึ้น

ตัวแปรตาม 
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IV.IV. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคา

อุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
research)  โดยที่หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความ
เที่ยงรวมไปถึงความนาเชื่อถือของแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลมา
คํานวณวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ IBM 
SPSS Statstcs 23  สถิติที่ใชวิเคราะหคือ สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา 
ไดแกการหาคารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาความเบ่ียง
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential analytical 
statistics) เปนสถิติที่ใชวิเคราะหถึงลักษณะของตัวแปรตน (independent 
variable) ที่มีผลตอตัวแปรตาม (dependent variable) โดยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

V. สรุปและขอเสนอแนะ
V.I. บทสรุป

จากการคํานวนคาทางสถิติพบวาระดับปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดดิจิทัล 5P โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.72) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.21) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานชองทางจัดจําหนาย ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 4.10) 
รองลงมาคือดานสินคา ( x  = 3.84) ดานการสรางความมีสวนรวม ( x  = 
3.61) ดานการสงเสริมการตลาด ( x  = 3.54) และดานราคา ( x  = 3.49) 

ระดับประสิทธิผลการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณ
ตกแตงรถยนตในประเทศไทยโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 
3.48) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.34) ซ่ึงเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานเปนที่รูจักและสรางโอกาสในการตลาดซึ่งคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.75) รองลงมาคือดานยอดขายและกําไรสุทธิเพิ่มมาก
ข้ึน ( x  = 3.61)  ดานผูสนใจเพ่ิมข้ึน ( x  = 3.44) และดานธุรกิจขยายตัว
มากข้ึน ( x  = 3.10) 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 
Ho  ปจจัยดานลักษณะพื้นฐานไมมีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกใน
การตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย 
HA  ปจจัยดานลักษณะพื้นฐานมีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกใน
การตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทยผลการ 

เขียนไดดังน้ี 

Ho : β0 = 0, β1 = 0, β2 = 0, β3 = 0, β4 = 0 (3) 

HA : β0 ≠ 0, β1 ≠ 0, β2 ≠ 0, β3 ≠ 0, β4 ≠ 0 (4) 
ผลการวิเคราะหการถอดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานลักษณะพื้นฐาน

มีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณ
ตกแตงรถยนตในประเทศไทย ดังตารางที่ 1 พบวา ดานรายไดของรานตอ
เดือน มีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคา
อุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สามารถทํานายประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุม
ผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทยไดคา Adjusted R2 = 0.124 
สามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 
Ŷ = 3.269 + 0.109 (รายไดของรานตอเดือน (X2))                         (5) 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหการถอดถอยเชิงพหุคณูของปจจัยดานลักษณะ
พื้นฐาน  

Unstandardized 
Coefficients 

standardized 
Coefficients 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

คาคงท่ี 3.269 .108 30.186 .000 

ประเภทสินคา -.005 .009 -.027 -.572 .568 

รายไดของราน
ตอเดือน 

.109 .017 .356 6.281 .000 

การจดทะเบียน
พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

.003 .039 .004 .074 .941 

ผูดูแลเฟซบุก .008 .038 .012 .207 .836 

R = 0.364, R2 = 0.133, Adjusted R2 = 0.124, SEE = 0.326 

F = 15.085 

การทดสอบสมมติฐานขอที่  2 
Ho  ปจจัยดานการบริหารงานออนไลนไมมีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟ
ซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย 
HA  ปจจัยดานการบริหารงานออนไลนมีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟ
ซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย 

เขียนไดดังน้ี 

Ho : β0 = 0, β5 = 0, β6 =  0, β7 = 0, β8 = 0, β9 = 0, β10 = 0, β11 = 0, 

β12 = 0, β13 = 0, β14 = 0, β15 = 0, β16 = 0, β17 =  0, β18 = 0    (6) 

HA : β0 ≠ 0, β5 ≠ 0, β6 ≠ 0, β7 ≠ 0, β8 ≠ 0, β9 ≠ 0, β10 ≠ 0,  

β11 ≠ 0, β12 ≠ 0, β13 ≠ 0, β14 ≠ 0, β15 ≠ 0, β16 ≠ 0, β17 ≠ 0, 

β18 ≠ 0                                                                        (7) 
ผลการวิเคราะหการถอดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานการบริหารงาน

ออนไลนมีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคา
อุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย ดังตารางที่ 2 พบวา ดานประเภท
เฟซบุกท่ีใช  ดานรูปแบบการทําโฆษณาบนเฟซบุก และดานการบริการ
ขอมูลสินคาในดานความรวดเร็วในการตอบคําถาม มีผลตอประสิทธิผลของ
การใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศ
ไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถทํานายประสิทธิผลของ
การใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศ
ไทยไดคา Adjusted R2 = 0.072 
สามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 
Ŷ = 4.061 + 0.127 (ประเภทเฟซบุกท่ีใช (X6)) + 0.089 (รูปแบบการทํา
โฆษณาบนเฟซบุก (X18)) + 0.049 (การบริการขอมูลสินคาในดานความ
รวดเร็วในการตอบคําถาม (X17))                                                (8) 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการถอดถอยเชิงพหุคณูของปจจัยดานการ
บริหารงานออนไลน  
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

 คาคงท่ี 4.061 .258 15.73 
2 

.000 

 ชวงเวลาในการเขา 
 ใชงานเฟซบุก  

-.046 .030 -.076 -1.542 .124 

 ประเภทเฟซบุกท่ีใช .127 .051 -.166 -2.502 .013 

 ลักษณะการตั้งชื่อ 
 รานบนเฟซบุก  

-.006 .013 -.028 -.491 .624 

 ความสม่ําเสมอใน 
 การอัปเดตเฟซบุก 

-.035 .021 -.086 -1.690 .092 

 การใหขอมูลในสวน  
 ‘เกี่ยวกับ’ หรือ  
 ‘About’ ของราน 
 บนเฟซบุก  

-.043 .054 -.040 -.806 .421 

 การใส ‘คําคนหา’  
 หรือ ‘คียเวิรด’ ไวใน 
 โพสต หรือ  
 #hashtagKeyword  
 ทุกครั้ง  

-.039 .036 -.056 -1.106 .269 

 การลงรีวิวผลิตภัณฑ 
 จริงจากลูกคา  

-.069 .036 -.098 -1.927 .055 

 การลงเนื้อหา 
 ประเภทเสริมความรู 
 หรือแชรเกร็ดความรู 
 เพิ่มเติมแกลูกคา  

-4.305 .063 .000 -.001 .999 

 รูปภาพและสื่อท่ีลง  
 ในเฟซบุกราน  

.028 .031 .045 .901 .368 

 การเขียนโพสต  
 Caption พาดหัว  
 Headline ในเฟซบุก 
 ใหนาติดตาม  

-.008 .041 -.010 -.198 .843 

 การปกหมุดโพสต 

 สําคัญ (Pin to Top) 
.017 .010 .083 1.693 .091 

 การสราง Shop 
 รานคาบนหนาเพจ  
 เฟซบุก  

-.024 .039 -.032 -.620 .536 

 การบริการขอมูล 
 สินคา ในดานความ 
 รวดเร็วในการตอบ 
 คําถาม  

.049 .023 -.109 -2.140 .033 

 รูปแบบการทํา 
 โฆษณาบนเฟซบุก 

.089 .023 .229 3.867 .000 

 R = 0.323, R2 = 0.104, Adjusted R2 = 0.072, SEE = 0.336 

 F = 3.202 

    การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 
Ho  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดิจิทัลไมมีผลตอประสิทธิผลของ
การใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศ
ไทย 
HA  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดิจิทัลมีผลตอประสิทธิผลของการ
ใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย 

เขียนไดดังน้ี 

Ho : β0 = 0, β19 = 0, β20 = 0, β21 = 0, β22 = 0, β23 = 0 (9) 

HA : β0 ≠ 0, β19 ≠ 0, β20 ≠ 0, β21 ≠ 0, β22 ≠ 0, β23 ≠ 0            (10) 
ผลการวิเคราะหการถอดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดดิจิทัล 5P มีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของ
กลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย ดังตารางที่ 3 พบวา ดาน
การสรางความมีสวนรวม ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย และดาน
สินคา มีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคา
อุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สามารถทํานายประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุม
ผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทยไดคา Adjusted R2 = 0.612 
สามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 
Ŷ = 0.639 + 0.596 (ดานการสรางความมีสวนรวม (X23)) + 0.249 (ดาน
ราคา (X20)) + 0.148 (ดานชองทางจัดจําหนาย (X21)) + 0.141 (ดานสินคา 
(X19))                                                                               (11)

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการถอดถอยเชิงพหุคณูของปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดดิจิทัล 5P  
Unstandardized 

Coefficients  
standardized 
Coefficients 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

คาคงท่ี .639 .207 -3.086 .002 

ดานสินคา 
(Product)  

.141 .037 .134 3.780 .000 

ดานราคา 
(Price)  

.249 .035 .235 7.067 .000 

ดานชองทาง
จัดจําหนาย 
(Place)  

.148 .036 .152 4.097 .000 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 
(Promotion)  

-.016 .034 -.018 -.479 .633 

ดานการสราง
ความมีสวน
รวม 
(Participation) 

.596 .032 .664 18.372 .000 

R = 0.786, R2 = 0.617, Adjusted R2 = 0.612, SEE = 0.217  

F = 127.114 
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จากผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดดิจิทัล 5P 
มีผลตอประสิทธิพลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณ
ตกแตงรถยนตมากท่ีสุด ปจจัยยอยดานสวนผสมทางการตลาดดิจิทัล 5P ที่
มีระดับความสัมพันธมากท่ีสุดคือ ปจจัยยอยดานการสรางความมีสวนรวม
(Paticipation) ซ่ึงสนับสนุนผลการวิจัยที่ชี้ชัดวาสอดคลองกับ ปจจัยยอย
ของดานการบริหารงานออนไลน ไดแก ปจจัยยอยดานประเภทเฟซบุกท่ีใช 
แสดงใหเห็นวาเฟซบุกแฟนเพจมีขอไดเปรียบกวาในเร่ืองลักษณะของเว็บ
เพจทําใหผูบริโภคใชเวลาไมมากในการเปดชมหนาเพจแตละหนาและ
เขาถึงไดงาย  งายในการส่ือสารระหวางผู ซ้ือและผูขาย งายตอการ
ตอบสนองผูใชบริการ ทําใหการกระจายขาวสาร ประชาสัมพันธ และการ
บอกตอเกิดความรวดเร็วยิ่งข้ึน   ตอมาคือปจจัยยอยดานรูปแบบการทํา
โฆษณาบนเฟซบุก  การทําโฆษณาบนเฟซบุกสามารถทําใหรานเพิ่ม
ยอดขายไดมากยิ่งข้ึน และปจจัยยอยดานการบริการขอมูลสินคาในดาน
ความรวดเร็วในการตอบคําถาม ทําใหเห็นวาการที่ผูขายหรือพนักงานมี
การตอบสนองลูกคาไดรวดเร็ว เม่ือลูกคาสอบถามขอมูลสินคา เวลาเกิด
คําถาม หรือเวลาลูกคาพบเจอปญหา ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ สงผล
ถึงการตัดสินใจซื้อและเกิดความไววางใจในการซ้ือคร้ังตอๆ ไป สุดทายคือ
สนับสนุนผลการวิจัยที่ชี้ชัดวาสอดคลองกับ ปจจัยยอยของดานลักษณะ
พื้นฐานคือ ปจจัยยอยดานรายไดของรานตอเดือน  คือหากลงเงินจํานวน
เพิ่มข้ึน จะทําใหยอดขายและกําไรสุทธิของรานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 
V.II. ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ี ศึกษาเฉพาะกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย 
ผานชองทางเฟซบุกเทาน้ัน ซ่ึงไมครอบคลุมถึง การซ้ือสินคาผานชองทาง
อื่นๆ โดยสภาพปจจัยดานลักษณะพื้นฐาน ปจจัยดานการบริหารงาน
ออนไลน และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดิจิทัล 5P  ที่จะมีผลตอ
ประสิทธิผลการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตของแตละ
แพลตฟอรมออนไลนอาจมีความแตกตางกัน ดังน้ันหากจะนําผลวิจัย
ดังกลาวไปใชกับแพลตฟอรมออนไลนอื่นควรไดรับการปรับแกอยาง
เหมาะสม 

งานวิจัยน้ี จํากัดการศึกษาเฉพาะการศึกษาปจจัยดานลักษณะพื้นฐาน 
ปจจัยดานการบริหารงานออนไลน และ ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดดิจิทัล 5P ที่มีผลตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาด
ของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย ซ่ึงไมครอบคลุมปจจัย
อื่นๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธตอประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาด
ของกลุมผูคาอุปกรณตกแตงรถยนตในประเทศไทย  ควรทําการศึกษาวา
นอกจากปจจัยที่ไดทําการวิจัยแลวน้ัน ยังมีปจจัยอื่นใดอีกท่ีมีผลตอ
ประสิทธิผลของการใชเฟซบุกในการตลาดของกลุมผูคาอุปกรณตกแตง
รถยนตในประเทศไทย  เพื่อนําปจจัยน้ันมาเปนแนวทางในการปรับปรุง
และสรางแรงจูงใจ ตลอดจนพัฒนาการขายสินคาบนเฟซบุกตอไป 
เน่ืองจากการตลาดบนแพลตฟอรมออนไลนเฟซบุกมีการพัฒนาปรับปรุง
อยางรวดเร็ว  

งานวิจัยน้ี ทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ในชวง
ระหวางเดือนธันวาคม ป 2563 จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2564 ชวงเวลา
ดังกลาวอยูในสถานการณพิเศษ กลาวคือเปนชวงแพรระบาดของ ไวรัส 
COVID-19 ชวงที่สอง ซ่ึงผูประกอบการไดรับผลจากพิษเศรษฐกิจ ดังน้ัน

ผลการวิจัยจึงสรุปจากขอมูลที่เปนมา อาจควรทําวิจัยเชิงลึกถึงแนวทางการ
รับมือของผูประกอบการในชวงสถานการณพิเศษนี้  เพื่อใหทราบถึงปญหา
เชิงลึกและวิธีการแกไข เพื่อจะไดพัฒนาใหธุรกิจมีศักยภาพที่กาวนํา
ผูประกอบการอื่นๆ หรืออาจจะวิจัยเปรียบเทียบผลลัพธ เม่ือสถานการณ
เขาสูสภาวะปกติแลว 
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in the assessment of criterion-referenced test item validity," Dutch 
Journal of Educational Research, vol. 2, pp. 49-60, 1977. 
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แรงจงูใจส่งผลต่อความสขุและความผกูพนัต่อองคก์รของบุคคลากรในองคก์ร
ญ่ีปุ่ น กรณีศึกษาองคก์รญ่ีปุ่ นแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 
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บทคดัย่อ — การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาแรงจงูใจส่งผล
ต่อความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลากรในองค์กรญ่ีปุ่ น 
กรณีศึกษาองคก์รญ่ีปุ่ นแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี โดยเกบ็แบบสอบถามจาก
บุคคลากร จ านวน 115 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรส์นั 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและพห ุ

ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัจูงใจ ด้านความรบัผิดชอบ ด้าน
ความยอมรับนับถือ  และ ปัจจัยสุขอนามัย  ด้ านสัมพันธภาพกับ
ผู้บงัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน และด้านวิธีการ
บงัคบับญัชาส่งผลต่อความสุขในการท างาน มีอ านาจการพยากรณ์ท่ีร้อย
ละ 58.9 และ 63.3 ตามล าดบั และพบว่า ปัจจยัจูงใจ ด้านความรบัผิดชอบ 
ด้านลกัษณะงาน ด้านความส าเรจ็ในการท างาน และปัจจยัสุขอนามยั ด้าน
วิธีการบงัคบับญัชา ด้านสมัพนัธภาพกบัผู้บงัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน และ
ด้านสภาพการท างานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร มีอ านาจในการ
พยากรณ์ท่ีร้อยละ 52.3 และ 55.1 ตามล าดับ และพบว่าความสุขในการ
ท างานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร ท่ีร้อยละ 58.89 อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 

ค ำส ำคญั — แรงจงูใจ, ปัจจยัจงูใจ, ปัจจยัสุขอนำมยั, ควำมสุขในกำร
ท ำงำน, ควำมผกูพนัต่อองคก์ร 

ABSTRACT — The objectives of this study were to examine the Job 
motivations effect to happiness at work and organizational commitment. 
And the Happiness at work effect to organizational commitment. The 
data were collected from 115 employees working in the Japanese 
Organization. The statistic used for the data analysis consisted of Mean, 
Standard Deviation, Percentage, Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient, Multiple Regression Analysis and Simple Regression 
Analysis. 

The results revealed that Motivation Factors in Responsibility and 
Recognition and the Hygiene Factors in Relationship with Supervisors, 
Peers and Subordinates, Salary and Supervision had affected on the 
Happiness at work with a predictive power of 58.9 and 63.3 percent. In 
addition, the Motivation Factors in Responsibility, Work Itself and 
Achievement and the Hygiene Factors in Supervision, Relationship with 
Supervisors, Peers and Subordinates and Working Condition had 
affected on the Organizational Commitment with a predictive power of 
52.3 and 55.1 percent. And The results of founded that The Happiness 
at work had affected on The Organizational Commitment of 58.89 
percent. Significantly at 0.01 level significant. 

Keywords — Motivation, Motivation Factors, Hygiene Factors, 
Happiness at work, Organizational Commitment 

I. บทน า
กระบวนการพฒันาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

วสิยัทศัน์ขององค์กร เพื่อใหม้คีวามพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนทาง
ในการน าพาองค์กรให้ไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืน องค์การอนามยัโลก 
(World Health Organization: WHO) ระบุว่า เหตุผลที่องค์กรควรพฒันา
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข เนื่องจากหลักการที่มุ่งเน้นผลการ
ปฏบิตังิานเพยีงอย่างเดยีวจะท าให้บุคลากรเกดิความเครยีดและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของงาน ดังนั ้นองค์กรต้องส่งเสริมสิทธิของบุคลากร 
มาตรฐานการท างาน สภาพแวดล้อม และบรหิารองค์กรด้วยความโปร่งใส 
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เนื่องจากความส าเรจ็และความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรในระยะ
ยาวขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสุขภาพ ความพึงพอใจในการท างานและความ
ปลอดภยัของบุคลากร นอกจากนี้ National Heart Foundation of Australia 
(จุฑามาศ แก้วพจิิตรและคณะ. 2556 : 4-6 ; อ้างอิงจาก National Heart 
Foundation of Australia. (2011 ) .  Health Workplace Guide.) [1] ไ ด้
น าเสนอเพิม่เติมเกี่ยวกบัองค์กรแห่งความสุขว่า องค์กรแห่งความสุขจะ
ช่วยลดการลาออก การขาดงาน การป่วยของบุคลากร ช่วยสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่ใีนองคก์ร รวมถงึช่วยใหบุ้คลากรมคีุณธรรม มแีรงจูงใจใน
การท างาน ความพึงพอใจ ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ช่วยเพิ่ม
ผลิตผลขององค์กร และท าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น  ดังนัน้ การ
ส่งเสรมิคุณภาพชีวติของบุคลากร จึงเรยีกได้ว่าเป็นหวัใจส าคญัของการ
สรา้งองคก์รทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื  

รฐับาลไทยได้เลง็เหน็ถงึความส าคญัในเรื่องการส่งเสรมิคุณภาพชีวติ 
และได้จดัตัง้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) มี
หน้าที่ร ิเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ใน
สงัคม ในการขบัเคลื่อนกระบวนการสรา้งเสรมิสุขภาพ เพื่อขยายแนวคดิ
องคก์รสุขภาวะไปยงัองคก์รและสถานประกอบการใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่ นที่ เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยที่ได้ เห็น
ความส าคญั บรษิทัเชื่อว่า องคก์รจะมคีวามสุขไดต้อ้งมาจากบุคลากรที่เป็น
คนดแีละคนเก่ง จงึจะสามารถช่วยใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็ โดยมหีลกั
คดิที่จะสรา้งใหเ้ป็น “องค์กรคนดมีสีุข” โดยแนวคดินี้เป็นการใหคุ้ณค่าแก่
คนในองค์กร เนื่องจาก “คน” คอื สิง่ที่ส าคญัที่สุดที่จะช่วยใหบ้รษิทัประสบ
ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิได้และองค์ประกอบของคนทีจ่ะช่วยผลกัดนั
ความส าเรจ็ขององค์กรได้คอื คนดแีละคนเก่ง (จริาพร ระโหฐานและคณะ. 
2557 : 68) [2] ดังนัน้ การเสริมสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ที่ให้บุคลากร
ท างานได้อย่างมีความสุข จึงเป็นสิ่งที่ได้รบัความสนใจจากนักวิชาการ
หลายๆท่าน Manion (ภาวนิ ชนิะโชต; ทองฟู ศริวิงศ;์ ศศนันท ์ววิฒันชาต.ิ 
2559 ; อ้างอิงจาก Manion 2003) [3] กล่าวว่า ความสุขที่เกิดขึ้นนั ้น
ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ท าให้งานที่ได้ร ับมอบหมายมี
ประสทิธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครยีดจากการท างาน รวมทัง้ลดความ
ขดัแย้งภายในองค์กร บุคลากรที่ปฏิบตัิงานร่วมกนัด้วยความสุขจะท าให้
เกดิสมัพนัธภาพที่ดใีนการท างาน มคีวามรูส้กึดตี่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
องค์กรจึงควรสร้างบรรยากาศการท างานให้บุคลากรมีมิตรภาพและ
สมัพนัธภาพที่ดีกับบุคลากรต่างๆภายในองค์กร มีความปรารถนาที่จะ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจจนท าให้งานที่ได้ร ับมอบหมายบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ถา้องคก์รไดบุ้คลากรทีด่มีปีระสทิธภิาพอาจจะมสี่วน
ท าใหอ้งคก์รกา้วหน้ากา้วไกลได้ ดงันัน้ การท าใหบุ้คลากรเกดิความผูกพนั
ต่อองค์กร จะเป็นแรงผลกัดนัให้บุคลากรปฏบิตังิานได้ดขีึน้ พอร์เตอร์และ
คณะ (จรรยา ห่วงเทศ. 2558 : 11 ; อ้างองิจาก Porter and Other, 1974) 
[4] ได้นิยามความผูกพนัในองค์กรว่าเป็นลักษณะความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกกับองค์กร เพื่อเป็นการรักษาบุคคลากรที่ดีให้คงอยู่กับองค์กร
องค์กรต้องสรา้งบรรยากาศการท างานให้บุคลากรมทีศันคตทิี่ดตี่อองค์กร
เกดิความภาคภูมใิจที่เป็นส่วนหนึ่งและมคีวามเตม็ใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร
ตลอดจนน าไปสู่ความปราถนาที่จะเป็นสมาชกิขององคก์รต่อไป ซึ่งองคก์ร
ญี่ปุ่ นส่วนใหญ่ในประเทศไทยเล็งเหน็ความส าคญัของทรพัยากรมนุษย์ที่
เป็นปัจจยัส าคญัที่จะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร จึงเริม่หนัมาสร้างองค์กร

แห่งความสุขตามนโยบายของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ
สุขภาพ หรอื สสส. โดยมกีารน ากิจกรรมการส่งเสรมิด้านสวสัดิการและ
คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรมาเป็นส่วนช่วยในการจูงใจบุคลากร
ใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ (Herzberg.1959) [5] 

องค์กรญี่ปุ่ นแห่งหนึ่งในจงัหวดัชลบุรี เป็นบรษิทัสญัชาตญิี่ปุ่ น 100% 
มีบุคลากรจ านวน 115 คน เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์  มี
บุคลากรเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนและพฒันาองค์กรให้เติบโตและ
ประสบความส าเร็จดงัที่หวงั องค์กรจึงมคีวามมุ่งมัน่ที่จะสร้างสงัคมการ
ท างานใหเ้ป็นที่กล่าวกนัว่า เป็นบรษิทัที่มคีวามสุขเป็นอนัดบัหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรม จะพฒันาองค์กรใหส้มาชกิมคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน 
ท างานอย่างมจีุดมุ่งหมายพรอ้มกบัความภาคภูมใิจกบับรษิทั แสดงใหเ้หน็
ว่าบรษิทัใหค้วามส าคญักบั “คุณภาพของบุคลากร” ในองค์กร ดงันัน้ การ
สร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร และสร้างความผูกพนัของ
บุคลากรต่อองคก์รนัน้ จงึเป็นแนวทางที่องค์กรจะสามารถรกัษาบุคลากรที่
มคีุณภาพให้อยู่กบัองค์กรและเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่
องคก์รได ้

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่จะท าให้องค์กร
ญี่ปุ่ นแห่งหนึ่งในจงัหวดัชลบุร ีกลายเป็นองคก์รแห่งความสุข เพื่อน าเสนอ
ผลจากการศกึษาครัง้นี้ใหแ้ก่บรษิทั ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนด
กลยุทธ์ สรา้งนโยบายด้านการบรหิารการจดัการและการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์และปรบัปรุงพฒันาองคก์รสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีค่าดหวงั 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั
II.I. เพื่อศกึษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัสุขอนามยัทีส่่งผลต่อความสุขในการ

ท างานของบุคลากร 
II.II. เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัสุขอนามยัที่ส่งผลต่อความผูกพนั

ต่อองคก์ร 
II.III. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ร 

III. สมมตฐิานในการวจิยั
III.I. สมมตฐิานการวจิยัที1่ : ปัจจยัจูงใจส่งผลต่อความสุขในการท างาน

ของบุคลากร 
III.II. สมมตฐิานการวจิยัที2่ : ปัจจยัสุขอนามยัส่งผลต่อความสุขในการ

ท างานของบุคลากร 
III.III. สมมติฐานการวิจัยที3่ : ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องคก์รของบุคลากร 
III.IV. สมมตฐิานการวจิยัที4่ : ปัจจยัสุขอนามยัส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของบุคลากร 
III.V. สมมตฐิานการวจิยัที5่ : ความสุขในการท างานของบุคลากรส่งผล

ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

170

BA-24



  

 

3 
 

IV.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูที ่I : กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

V. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
V.I แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัแรงจูงใจ 
 เฟรดเดอรกิ เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) ได้อธบิายการจูงใจ
ของมนุษยจ์ากการศกึษาความพงึพอใจของวศิวกรและนักบญัชี 200 คนใน
ปี 1959 โดยไดค้น้พบว่ามปัีจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในงานและองคก์ร
ของบุคลากรกบัปัจจยัทีช่่วยเสรมิแรงจูงใจใหบุ้คลากรมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานทีส่งูขึน้ และ มคีวามพงึพอใจในงานทีส่งูขึน้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 V.I.I  ปัจจัยจู ง ใจหรือตัวจู ง ใจ  (Motivation Factors) คือ  ปัจจัยที่
ก่อใหเ้กดิแรงจูงใจใหค้นท างานอย่างมคีวามสุข มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
และมปีระสทิธภิาพสูงขึน้ หรอืท าใหเ้กดิความภกัดตี่อองค์กรมากขึน้ เป็น
ปัจจยัที่ไม่มกี็ได้หากองค์กรไม่ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มระดบัความพงึพอใจ 
หรือระดับการโน้มน้าวให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานที่สูงขึ้น 
ตวัอย่างของปัจจยัประเภทนี้ ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ในการท างาน ความยอมรบั
นับถอื ลกัษณะงาน ความรบัผดิชอบ และความกา้วหน้า 
 V.I.II ปัจจัยสุขอนามยั (Hygiene Factor) หรือปัจจัยการธ ารงรกัษา 
(Maintenance Factor) หรือ เป็นปัจจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้บุคลากร
เกดิความไม่พงึพอใจในงาน (Job Dissatisfiers) การเสนอสุขอนามยัไม่ใช่
วธิกีารจูงใจที่ดทีีสุ่ดในทศันะของเฮอรซ์เบอรก์ แต่เป็นการป้องกนัความไม่
พงึพอใจ ประกอบด้วยปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการมาท างานหรอืการขาดงาน
ของบุคลากร เช่น นโยบายบริษัท การบังคบับัญชา ความมัน่คงในงาน 
ค่าตอบแทน และสภาพการท างาน [5]  
 
V.II แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความสุขในการท างาน 
 ความสุขในการท างาน (Happiness at work) ตามแนวความคดิของ 

มาเนียน (Manion. 2003) (ภาวนิ ชนิะโชต; ทองฟู ศริวิงศ;์ ศศนันท ์ววิฒัน
ชาติ. 2559 ; อ้างอิงจาก Manion 2003) [3] หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
เรยีนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระท าที่สร้างสรรค์ของตนเอง มกีาร
แสดงออกโดยการยิ้มหัวเราะ มีความปลาบปลื้มใจ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ และผลจากการประสบความส าเรจ็ในการ
ท างานท าใหแ้สดงอามรณ์ในทางบวก เช่น ความสุขสนุกสนาน บุคลากรที่
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสุขจะท าให้มีความรู้สึกดีต่องานที่ได้ร ับ
มอบหมาย มคีวามผกูพนัในงานที่ท าใหค้งอยู่ในองค์กรต่อไป ซึง่มุ่งอธบิาย
ดว้ยองคป์ระกอบของความสุข 4 ดา้น ไดแ้ก่การตดิต่อสมัพนัธ์ ความรกัใน
งาน ความส าเรจ็ในงาน และการเป็นทีย่อมรบั 
 
V.III แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 พอร์เตอร์และคณะ (จรรยา ห่วงเทศ.2558; อ้างอิงจาก Porter and 
Other. 1974)  ได้ ให้นิ ย ามความผูกพัน ในองค์ก ร ว่ า เ ป็นลักษณะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิกบัองค์กร ประกอบด้วย สมาชกิมทีศันคติที่
กลมกลนืสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และค่านิยมขององคก์ร สมาชกิมคีวาม
เต็มใจที่จะปฏบิตังิานในองคก์รนัน้ต่อไป และสมาชกิมคีวามปรารถนาทีจ่ะ
ปฏบิตังิานในองคก์รนัน้ต่อไป [4] 
 

VI. วธิกีารด าเนินการวจิยั 
VI.I ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้  ได้แก่ บุคคลากรทัง้หมดขององค์กร
ญี่ปุ่ นแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ านวนทัง้สิ้น 115 คน (ข้อมูลจากฝ่าย
ธุรการองคก์รญี่ปุ่ นแห่งหนึ่ง ณ วนัที ่22 กนัยายน 2563) [6] 
 
VI.II การสรา้งเครือ่งมอืและการทดสอบคุณภาพ 
 VI.II.I การสรา้งเครือ่งมอื 
 การศึกษาในครัง้นี้ได้น าแนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยัที่เกี่ยวข้องมาสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ต าแหน่งงาน และฝ่ายงาน ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2-4 เป็นค าถามปลายปิด 
(Close-Ended Response Question) ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน มขีอ้ค าถามทัง้สิน้ 40 ขอ้ ส่วนที ่3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความสุขในการท างาน มีข้อค าถามทัง้สิ้น  8 ข้อ ส่วนที่  4 
แบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์ร มขีอ้ค าถามทัง้สิน้ 6 ขอ้ 
 
 VI.II.II การทดสอบคุณภาพ 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Validity) โดยผลการ
ตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามในแต่ละด้านเป็นรายข้อ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แรงจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน ลกัษณะ
งาน ความรบัผดิชอบ และความก้าวหน้า เท่ากบั 1.00 ด้านความยอมรบั
นับถือ และสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาเพื่อน  เท่ากับ 0.918 ด้าน
นโยบายการบริหาร วิธีการบังคบับัญชา และสภาพการท างาน เท่ากับ 
0.835 ดา้นเงนิเดอืนค่าตอบแทน เท่ากบั 0.670 ในส่วนของความสุขในการ

ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene 
Factors) 
1.นโยบายการบรหิาร 
2.วธิกีารบงัคบับญัชา 
3.สมัพนัธภาพกบั 
  ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
4.เงนิเดอืนและค่าตอบแทน 
5.สภาพการท างาน 

(Herzberg. F.1959) 

ความสุขในการท างาน 
(Manion, 2003) 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
(Porter and Other,1974) 

H1 

H4 

H5 

ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) 
1.ความส าเรจ็ในงาน 
2.ความยอมรบันับถอื 
3.ลกัษณะงาน 
4.ความรบัผดิชอบ 
5.ความกา้วหน้า 

(Herzberg. F.1959) 
H2 

H3 
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ท างาน และความผูกพนัต่อองค์กร เท่ากบั 1.00 การทดสอบความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวนทัง้หมด 30 ตัวอย่าง ได้ค่า
ความเชื่อมัน่สัมประสิทธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficient) ส าหรบัแรงจูงใจด้านความส าเรจ็ในการท างาน เท่ากบั 0.860 
ด้านความยอมรบันับถือ เท่ากับ 0.767 ด้านลักษณะงาน เท่ากับ 0.762 
ดา้นความรบัผดิชอบ เท่ากบั 0.801 ดา้นความกา้วหน้า เท่ากบั 0.818 ดา้น
นโยบายการบรหิาร เท่ากบั 0.807 ด้านวธิกีารบงัคบับญัชา เท่ากบั 0.872 
ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน เท่ากับ 0.862 ด้าน
เงนิเดอืนค่าตอบแทน เท่ากบั 0.853 ด้านสภาพการท างาน เท่ากบั 0.708 
ความสุขในการท างาน เท่ากบั 0.839 และความผูกพนัต่อองค์กร เท่ากบั 
0.765 

VI.III การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ผู้ศึกษาได้จัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บแบบสอบถามให้ทางบริษัท

กรณีศกึษาท าการอนุมตั ิหลงัจากนัน้ไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บั
กลุ่มตวัอย่างโดยการส่งลงิค์แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ใหก้บั
บุคลากรในฝ่ายบรหิาร(ส านักงาน) และแจกแบบสอบถามแบบกระดาษ
ให้กับฝ่ายผลิตและสนับสนุนการผลิต โดยสามารถติดตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามทีแ่จกใหก้บัฝ่ายผลติและสนับสนุนการผลติ ไดจ้ านวน 83 ชุด 
และจากแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 32 ชุด รวมทัง้สิ้น 115 ชุด คดิเป็น
รอ้ยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมดทีท่ าการแจกจ่าย หลงัจากนัน้
ไดน้ าแบบสอบถามทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะหข์อ้มูลทาง
สถติแิละสรุปผล 

VI.IV สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั
สถติใินการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั และการวเิคราะห์
การถดถอยเชงิพหุและการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย 

VII. ผลการวจิยั
VII.I ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามครัง้นี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน
85 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 73.91 มอีายุ 26-32 ปีมากทีสุ่ด จ านวน 80 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 69.57 รองลงมามอีายุ 33 ปีขึน้ไป จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
22.61 ต าแหน่งงานเป็นพนักงานมากที่สุด จ านวน 83 คน คดิเป็นร้อยละ 
72.17 รองลงมาคือต าแหน่งหวัหน้างาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.26 และจ าแนกตามฝ่ายงาน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายผลิตและ
สนับสนุนการผลติ จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.96  

VII.II การวเิคราะหข์อ้มลูและการทดสอบสมมตฐิาน
การตรวจสอบขอ้มูลตามขอ้ตกลงเบื้องต้นของสถติทิี่ใช้ ได้แก่ ตวัแปร

ทีศ่กึษาทุกตวัทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ มกีารแจกแจงแบบปกต ิ(Normality) 
และการวิเคราะห์สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์เพียร์สนัระหว่างตัวแปรอิสระ
แรงจูงใจในการท างานทัง้ 10 ตวัแปร พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเองเกิน
กว่า 0.9 ดงันัน้จงึไม่เกดิปัญหา Multicollinearity [7] ในการคดัเลอืกตวัแปร

พยากรณ์เข้าในสมการถดถอยเชิงพหุ  ใช้วิธี Stepwise เพื่อหาตัวแปร
ท านายทีด่ทีีสุ่ด 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1: ปัจจยัจูงใจส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากร 
ตารางที ่I. ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรปัจจยัจูงใจ ส่งผลต่อ

ความสุขในการท างาน

จากตารางที่ 1 ปัจจยัจูงใจ ด้านความรบัผดิชอบ (X4) และด้านความ
ยอมรบันับถอื (X2) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกและสามารถร่วมกนัพยากรณ์
ความสุขในการท างานของบุคลากร ได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมอี านาจในการพยากรณ์รอ้ยละ 59.6 มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิ
พหุของตวัพยากรณ์และสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการที ่(1)  

Ŷ Happiness = 0.606 (X4) + 0.364 (X2)    (1) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2: ปัจจัยสุขอนามัยส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากร 

ตารางที ่II. ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรปัจจยัสุขอนามยั 
ส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

จากตารางที่ 2 ปัจจยัสุขอนามยั ด้านสมัพนัธภาพกบัผู้บงัคบับัญชา
และเพื่อนร่วมงาน (X8) ดา้นเงนิเดอืนและค่าตอบแทน (X9) และดา้นวธิกีาร
บงัคบับญัชา (X7) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกและสามารถร่วมกนัพยากรณ์
ความสุขในการท างานของบุคลากร ได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมอี านาจในการพยากรณ์รอ้ยละ 64.2 มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิ
พหุของตวัพยากรณ์และสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการที ่(2) 

Ŷ Happiness = 0.947 + 0.402 (X8) + 0.195 (X9) + 0.209 (X7)   (2) 

สมมตฐิานการวจิยัที ่3: ปัจจยัจูงใจส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของ
บุคลากร 
ตารางที ่III. ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรปัจจยัจูงใจส่งผลต่อ
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ความผกูพนัต่อองคก์ร 

จากตารางที ่3 ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรบัผดิชอบ (X4) และดา้นลกัษณะ
งาน (X3) และด้านความส าเรจ็ในการท างาน (X1) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก
และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ไดอ้ย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมอี านาจในการพยากรณ์รอ้ยละ 53.6 
มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัพยากรณ์และสมการพยากรณ์ในรปู
คะแนนดบิ ดงัสมการที ่(3) 

ŶOrganization Commitment = 0.470 (X4) + 0.287 (X3) + 0.281 (X1)      (3) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4: ปัจจัยสุขอนามัยส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของบุคลากร 
ตารางที ่IV. ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรปัจจยัสุขอนามยั 

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

จากตารางที่ 4 ปัจจัยสุขอนามยั ด้านวิธีการบังคบับัญชา (X7) ด้าน
สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (X8) และด้านสภาพการ
ท างาน (X10) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกและสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความ
ผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร ได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมอี านาจในการพยากรณ์รอ้ยละ 56.2  มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุ
ของตวัพยากรณ์และสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการที ่(4) 

Ŷ Organization Commitment = 0.776 + 0.291 (X7) + 0.322 (X8) + 0.216 (X10)    (4) 

สมมติฐานการวจิยัที่ 5: ความสุขในการท างานของบุคลากรส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 

ตารางที ่V. ผลการวเิคราะหค์่าถดถอยเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่าง 
ความสุขในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

จากตารางที่ 5 ความสุขในการท างานของบุคคลากร (X11) สามารถ
พยากรณ์ความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากรไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 และจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความผูกพนัต่อองคก์รได้ 
รอ้ยละ 58.89  มสีมการในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการที ่(5) 

Ŷ Organization Commitment = 0.612 + 0.846 (Y1)               (5) 

VIII. สรุปและอภปิรายผล
VIII.I. แรงจูงใจส่งผลต่อความสุขในการท างาน

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัจูงใจ ด้านความรบัผดิชอบและความยอมรบั
นับถือ และปัจจัยสุขอนามัย ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาเพื่อน
ร่วมงาน เงนิเดอืนค่าตอบแทน และวธิกีารบงัคบับญัชา ส่งผลต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากร สาเหตุอาจเนื่องมาจาก บุคลากรรู้สกึว่าได้รบั
ความไวว้างใจใหร้บัผดิชอบงานอย่างอสิระ เมื่อเกดิปัญหาผูบ้งัคบับญัชาก็
สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับบุคลากรได้ รวมทัง้บุคลากรยงัรู้สกึว่าได้รบั
การยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและยงัสามารถท างานร่วมกับทีมได้อย่าง
ราบรื่น ท าให้บุคลากรรูส้กึได้ว่ามคีวามสุขในการท างาน ในด้านเงนิเดือน
และค่าตอบแทนนัน้หากบุคลากรรูส้กึว่าไดร้บัไม่เหมาะสมกบังานทีท่ า ย่อม
อาจท าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจ และท าใหรู้ส้กึว่าไม่มคีวามสุขได้  สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ พรพิมล รัตนซ้อน (2563; 13-25) [8] พบว่า ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ในที่ท างาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความสุขในการท างาน  และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วดี นิลเปลี่ยน (2563: 1-26) [9] พบว่า ปัจจยัจูง
ใจและปัจจัยค ้าจุน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ สามารถพยากรณ์  
ความสุขในการท างานของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

VIII.II. แรงจูงใจส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรบัผดิชอบ ลกัษณะงาน และ

ความส าเร็จในการท างาน และปัจจยัสุขอนามยั ด้านวธิีการบงัคบับญัชา 
สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน และสภาพการท างาน ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สาเหตุอาจเนื่องมาจาก เมื่อ
บุคลากรเข้าใจความรบัผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย และสามารถ
ท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ก็จะเกดิความภาคภูมใิจต่อผลส าเรจ็
ของงาน รวมทัง้เมื่อไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆจากงานทีท่ า บุคลากรจะรูส้กึพอใจที่
จะท างานในลักษณะนี้มากขึ้น ทัง้นี้ทัง้นัน้สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการท างานทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการท างานย่อมมี
ผลต่อความพงึพอใจของบุคลากร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิกานต์ กระ
แก้ว; และบุษกร วชัรศรโีรจน์ (2561: 117-127) [10] ศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อ
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ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน ในธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค : 
กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัย
ประสบการณ์ในงานที่ร ับผิดชอบ และปัจจัยสภาพแวดล้อมของงาน มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงาน 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ตะวนั สุวรรณชพี; และภูษิต วงศ์หล่อสาย
ชล (2561; 422-430) [11] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกบัความผูกพนัองค์กรของพนักงานโรงแรม AAA จากการศึกษา
พบว่า ปัจจยัจูงใจในด้านความส าเร็จในการท างาน และปัจจยัค ้าจุนด้าน
สภาพการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รกรของพนักงาน
โรงแรม AAA 

VIII.IV. ความสุขในการท างานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ผลการศกึษาพบว่า ความสุขในการท างานของบุคลากรส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ทัง้นี้อาจเนื่องจาก บุคลากรมคีวามภาคภูมใิจ
เมื่อท างานได้เสร็จลุล่วง มคีวามสุขและเพลิดเพลินกบังานที่ท า สามารถ
ปฏบิตังิานกบัเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างด ีท าใหป้ฏบิตังิานด้วยความรูส้กึ
อยากที่จะท างาน ย่อมเกดิความผูกพนัและท าใหอ้ยากอยู่ในองค์กรต่อไป 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อวชัพงษ์ มคีุณ; และชณิโสณ์ วสิฐินิธกิจิา (2562: 
856-871) [12] พบว่า ความสุขในการท างาน ด้านความส าเร็จในงานมี
อทิธพิลต่อความผกูพนั ต่อองคก์ารของพนักงานบรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
จ ากดั (มหาชน) มากที่สุด และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พสชนันท์ บุญ
ช่วย; และวโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2561: 867-885) [13] พบว่า ความสุขใน
การท างานมอีทิธพิลเชงิบวกกบัความผกูพนัดา้นจติใจและด้านการคงอยู่ใน
งาน ของพนักงาน บรษิทัผลติอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี

IX. ขอ้เสนอแนะงานวจิยั
 ดา้นแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร บรษิทัควรเลง็เหน็ความส าคญั
กบัปัจจยัจูงใจด้านเงนิเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งจากผลทดสอบพบว่าใน
หวัข้อนี้มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ของบรษิัท
อาจจะด าเนินการเปรียบเทียบสวสัดิการกับบรษิัทอื่นๆในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และให้นโยบายแก่คณะกรรมการสวสัดิการเพื่อส ารวจความ
ต้องการและรบัฟังข้อเสนอในการปรบัปรุงเกี่ยวกับสวสัดิการต่างๆของ
บุคลากรเพื่อปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 
 ด้านความสุขในการท างาน บุคลากรมคีวามสุขอยู่ในระดบัมากในทุก
ด้าน ทัง้นี้ เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการเป็นบริษัทที่
บุคลากรมคีวามสุขมากที่สุดในนิคมอุตสาหกรรม ดงันัน้ ฝ่ายธุรการต้อง
พัฒนาทักษะของผู้น าให้มีการสนับสนุนและยอมรับความคิดเห็นของ
บุคลากรให้มากขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรท างานกันเป็นทีมมีกิจกรรมท า
ร่วมกนั รวมถึงการแสดงความชื่นชมหรอืประกาศให้บุคลากรหรอืเพื่อน
ร่วมงานรบัรูถ้งึความส าเรจ็ 

กิตติกรรมประกาศ 
  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณครอบครวั รวมถงึครบูาอาจารย ์มติรสหาย และผู้
มพีระคุณทุกท่านที่ใหค้วามเมตตา และการสนับสนุนที่ดตีลอดมา จนสาร
นิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบูรณ์ และผูบ้รหิาร บุคคลากรบรษิทัญี่ปุ่ นแห่งหนึ่ง ใน

จงัหวดัชลบุรทีุกท่าน ทีท่่านไดใ้หค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นส่วนส าคญัอย่างยิง่ในการเก็บขอ้มูลของงานสารนิพนธ์ครัง้นี้  ผูว้จิยั
หวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้ใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจต่อไปใน
อนาคต 
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    บทคดัย่อ — การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัองคก์รและ

ปัจจยัลกัษณะงานส่งผลต่อความผกูพนัในงานและความผกูพนัในองค์กร 

โดยเกบ็แบบสอบถามจากบุคคลากร จาํนวน 144 คน สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธเ์พียรส์นั และการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุ

ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัองค์กรส่งผลต่อความผกูพนัในงาน

และความผกูพนัในองค์กร มีอาํนาจในการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 67.1 และ 62.7 

ตามลาํดบัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .01 และปัจจยัลกัษณะงานด้านความมี

เอกลกัษณ์ของงาน ผลสะท้อนจากงาน ความหลากหลายของทักษะ และ

ความสาํคญัของงานส่งผลต่อความผกูพนัในงาน มีอาํนาจในการพยากรณ์ท่ี

ร้อยละ  84.6  นอกจากน้ี ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผลสะท้อนจากงาน  

และความสําคญัของงานส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กร มีอํานาจในการ

พยากรณ์ท่ีร้อยละ 68.6  

     คําสําคญั — ปัจจยัองค์กร , ปัจจยัลกัษณะงาน , ความผกูพนัในงาน , 

ความผกูพนัในองคก์ร 

     ABSTRACT — The objectives of this study were to examine the 

organizational characteristics and job characteristics affect to work 

engagement and employee engagement. The data were collected from 

144 employees working in the Japanese organization. The statistic used 

for the data analysis consisted of Mean, Standard Deviation, 

Percentage, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and 

Multiple Regression Analysis. 

     The results revealed that the organizational characteristics in task 

demands, role demands and interpersonal demands had affected on 

work engagement and employee engagement with a predictive power of 

67.1, 62.7 percent respectively at .01 level significant. Furthermore, the 

job characteristics in task identity, feedback, skill variety and task 

significant had affected on the work engagement with a predictive power 

of 84.6 percent. In addition, task identity, feedback and task significant 

had affected on employee engagement with predictive power of 68.6 

percent. 

Keywords — Organizational characteristics, Job characteristics, 

Work engagement, Employee engagement 

I. บทนํา

     ปัจจุบันแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีการชะลอตัว จากการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นสังคม เทคโนโลยแีละโรคระบาดท่ีส่งผลกระทบไปยงัวงกวา้งทุกภาค

ส่วน รวมทั้งการลงทุนจากต่างประเทศท่ีต้องหยุดชะงักลง อย่างไรก็ตาม

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 การลงทุนของภาคเอกชนเร่ิมมีสัญญาณดีข้ึน 

โดยเฉพาะในพื้นท่ีตะวันออก (EEC) จากสถิติการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศรายเดือนสะสมปี 2563 เดือนมกราคม – มิถุนายน รายงานว่าการ

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากญ่ีปุ่นยงัคงมากเป็นอนัดบั 1 เงินลงทุน

รวม 7,402 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 27% ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตเคมีภณัฑแ์ละพลาสติก (รายงานและสถิติการ

ลงทุนจากต่างประเทศ: BOI. 2563 : ออนไลน์) ดังนั้ นองค์กรท่ีอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมดงักล่าวจะตอ้งปรับตวัและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงเพื่อ

ความอยู่รอด แมว้่าเทคโนโลยี และนวตักรรมจะเขา้มามีบทบาทในการเพิ่ม

ประสิทธิผลของงาน แต่คนยงัเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัท่ีสุดในองค์กร 

เพราะการท่ีองคก์รจะมีประสิทธิภาพไดน้ั้นตอ้งมีคนนาํทรัพยากรทั้งหมดท่ีมี
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อยู่ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นองคก์รตอ้งรีบหากลยทุธ์ในการรักษา

คนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์รนานๆ นัน่คือการสร้างความผกูพนัในองคก์รมากข้ึน 

     ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัต่อการอยู่รอด และความมี

ประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งผูป้ฏิบติังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรสูงจะ

สามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู ้ท่ี มีความผูกพันในองค์กรตํ่ าและย ังเป็น

แรงผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานในองค์กรไดดี้ข้ึน (Steer.1977) [1] เป็นภาวะท่ี

บุคคลมีความรู้สึกยดึมัน่ในองคก์ารของตน ยอมรับเป้าหมายขององคก์าร เต็ม

ใจท่ีจะทุ่มเทความอุตสาหะในการทาํงานให้แก่องคก์าร และปรารถนาท่ีจะอยู่

ในองค์การต่อไป (Mowday, Steers & Porter. 1982) [2]  หากพนักงานมี

ผูกพนัในองคก์รจะมองว่าองคก์รไม่ใช่แค่ท่ีทาํงาน แต่เป็นเหมือนบา้น เพื่อน

ร่วมงาน และหวัหนา้งานเป็นเหมือนคนในครอบครัว หากมีบรรยากาศท่ีเต็ม

ไปดว้ยความสุข พนกังานก็จะไม่คิดอยากออกจากองคก์ร 

     อยา่งไรก็ดี ดว้ยการแข่งขนัท่ีมีความเขม้ขน้มากข้ึน ความผูกพนัในองคก์ร

หรือความรู้สึกว่าองค์กรเป็นเหมือนบ้านนั้นยงัไม่เพียงพอ จะต้องมีความ

ผูกพนัในงานดว้ย ซ่ึงเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้น มี

ใจจดจ่อเต็มใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี มีความอดทนไม่ย่อทอ้เม่ือเจอ

อุปสรรคและความยากลาํบากในการทาํงาน มีแรงบนัดาลใจในการทาํงาน 

และมีความสุขกับงานจนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว (Schaufeli & 

Bakker. 2004) [3] ทาํให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้ารักษา

พนักงานเหล่าน้ีให้อยู่ในองค์กร จะส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบติัได้

อย่างราบร่ืนกับคนในองค์กรด้วยกันในระยะยาว ส่งผลทาํให้องค์กรเกิด

ประสิทธิผล  ถ้าหากองค์กรสูญเ สียพนักง าน ท่ี มีควา ม รู้ทักษ ะ แ ล ะ

ความสามารถไป ย่อมเท่ ากับองค์กรต้องสูญเสียต้นทุนท่ีมีค่าไปใน

ขณะเดียวกนัองคก์รอาจจะตอ้งลงทุนเพิ่มมากข้ึน ฉะนั้นเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่

ในการสร้างบุคลากรให้มีพฤติกรรมท่ี “รักงาน  รักองค์การ” องค์กรจึง

จาํเป็นตอ้งรู้ปัจจยัท่ีส่งผลทาํให้พนักงานเกิดความผูกพนัในงานและความ

ผกูพนัในองคก์ร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  

     ความผูกพนัของพนกังานจะเกิดข้ึนไดมี้หลายปัจจยั เช่นปัจจยัลกัษณะงาน 

ด้วยลักษณะของงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวน  การท่ี

ละเอียดอ่อน มีการควบคุมคุณภาพท่ีเข้มงวด และลักษณะงานท่ีมีความ

ซับซ้อนมากข้ึน พนักงานรุ่นใหม่ จึงมีความรู้  ทักษะความสามารถท่ี

หลากหลายมากข้ึน และชอบทาํงานท่ีทา้ทาย ทั้งน้ีหวัหนา้งานควรเปิดโอกาส

หรือให้อิสระพวกเขาไดแ้สดงความคิดเห็นเพื่อทาํให้พนกังานมีความผูกพนั

ในองค์กรมากข้ึน เน่ืองจากคุณลักษณะงานเป็นอิทธิพลเชิงบวกต่อการ

ปฏิบติังาน และผลการปฎิบติังานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพนัในองคก์ร 

(สุพิชฌาย ์ล้ิมตระกูลไทย.2561) [4]  จึงควรส่งเสริมให้มีลกัษณะงานท่ีดี ซ่ึง

จะทาํให้ผลงานออกมาดียิง่ข้ึน โดยผลของงานท่ีดีนั้นเป็นเหมือนรางวลัใหก้บั

ตนเอง แต่ถา้หากผลออกมาไม่ดี พนักงานก็จะพยายามหลีกเล่ียงความไม่พึง

พอใจในงาน (Hackman and Oldham. 1975) [5]  นอกจากน้ียงัมีปัจจัย

องค์กรดา้นบรรยากาศและรูปแบบการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงานและหัวหน้างาน เป็นตวัแปรท่ีสร้างความกดดนัให้แก่พนักงาน อนั

เน่ืองมาจากความตอ้งการหรือความคาดหวงัขององค์กร เช่น หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงความไม่แน่นอนท่ีพนักงานในองค์กร

ตอ้งเผชิญในสถานท่ีทาํงาน (Robbins and Judge. 2013) [6] หากปัจจยัดา้น

องค์กรเหมาะสมก็จะส่งผลต่อความผูกพนัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการรับรู้ในการ

สนบัสนุนขององคก์รส่งผลต่อความผูกพนัในงาน และความผูกพนัในงานมี

อิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัในองคก์ร (ปาณิสรา จรัสวิญ�ู. 2560) [7] 

     อ ง ค์ก ร แ ห่ ง น้ี เ ป็ น อ ง ค์ก ร ญ่ี ปุ่ น  เ ป็ น ผู ้ผ ลิ ต แ ล ะ ส่ ง อ อ ก ช้ิ น ส่ ว น

อิเลก็ทรอนิกส์ และช้ินส่วนยานยนต ์ไดรั้บสิทธิการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

บริษทัประสบปัญหาพนักงานท่ีมีทกัษะและฝีมือลาออกจากองค์กร ถึงแมมี้

การสรรหาพนักงานมาทดแทนตอ้งใช้เวลาในการพฒันาทกัษะให้ตรงตาม

ความตอ้งการ และเสียค่าใชจ่้ายในการพฒันาเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจ

ดําเนินการไม่ราบร่ืน งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากปัญหา

ดงักล่าว ผูบ้ริหารจึงมีนโยบายในดา้นการรักษาพนักงานให้อยู่ในองคก์รให้

นานท่ีสุด ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งทาํอยา่งเร่งด่วน คือการทาํใหพ้นกังานมีความผูกพนั

ในองคก์ร  

II.วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

       II.I เพื่อศึกษาปัจจยัองค์กรและปัจจัยลักษณะงานที่ส่งผลต่อความ

ผกูพนัในงาน  

      II.II เพือ่ศกึษาปัจจยัองคก์รและปัจจยัลกัษณะงานทีส่ง่ผลต่อความ

ผกูพนัในองคก์ร 

III.สมมติฐานในการวิจยั 

      III.I ปัจจยัองคก์รและปัจจยัลกัษณะงานสง่ผลต่อความผกูพนัในงาน  

     III.II ปัจจยัองคก์รและปัจจยัลกัษณะงานสง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 

 

V.กรอบแนวคิดในการวิจยั 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่I : กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

ปัจจยัองคก์ร 
1.ความต้องการด้านงาน 

2.ความต้องการด้านบทบาท 

3.ความต้องการด้านความ 

  สมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 

(Robbins&Judge.2013) 

ปัจจยัลกัษณะงาน 
1.ความหลากหลายของ

ทกัษะ 

2.ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

3.ความมีอิสระในการทํางาน 

4.ความสําคญัของงาน 

5.ผลสะท้อนจากงาน

(Hackmen&Oldham.1975) 

ความผกูพนัในงาน 
(Schaufeli&Bakker.2004) 

ความผกูพนัในองคก์ร 
(Mowday, Porter & Steers 

.1982) 

H1 

H2 
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V. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

V.I แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจยัลกัษณะองคก์ร

รอ็บบนิส ์และ จดัก ์(Robbins & Judge. 2013) กล่าววา่ ปัจจยัองคก์ร

คอืตวัแปรทีส่รา้งความกดดนัใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รอนัเน่ืองมาจากความ

ต้องการหรอืความคาดหวงัขององค์กร เช่น มคีวามต้องการด้านลกัษณะ

กายภาพทางสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน ด้านบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทํางานทัง้เพื่อน

รว่มงานและหวัหน้างาน โดยประกอบดว้ย 3 ดา้นดงัน้ี 

V.I.I ความตอ้งการดา้นงาน (Task Demands)

ความต้องการในงานเป็นโครงสร้างของงานส่วนบุคคล (ระดบัของ

เสรีภาพหรือความเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในงาน การใช้เทคโนโลยี 

เงื่อนไขการทํางาน และรปูแบบของงาน) หากพนักงานไดร้บัการสนับสนุน

ในด้านสิง่อํานวยความสะดวกในการทํางานจะส่งผลใหม้แีนวโน้มที่จะลด

ความเครยีดในงานไดเ้ป็นอยา่งมาก  

VI.I.II   ความตอ้งการดา้นบทบาท (Role Demands)

เป็นความกดดันที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลเน่ืองมาจากหน้าที่ที่ตนต้อง

รบัผดิชอบในองค์กร การทํางานหลายด้านในเวลาเดยีวกนั อาจเป็นเรื่อง

ยากทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ลุล่วงเพื่อตอบสนองความต้องการใหก้บัองคก์ร ความ

ขดัแยง้ในบทบาทของตน การไดร้บัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่งูเกนิไป 

V.I.III   ความต้องการดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal

Demands) 

      เป็นความกดดันอันเน่ืองมาจากตัวบุคคลอื่นในที่ทํางาน การมี

สภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่เป็นมติรต่อกนัระหว่างเพื่อนร่วมงานและ

การไมเ่ป็นมติรกบัเพื่อนร่วมงานทีเ่ขา้มาอยู่ใหม ่การขาดการสนบัสนุนจาก

เพื่อนร่วมงานและจากหวัหน้างาน อีกทัง้การไม่ได้รบัความยุติธรรมจาก

หวัหน้างาน และความสมัพนัธย์ํ่าแยร่ะหวา่งบุคคลในทีท่าํงาน 

V.II   แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัปัจจยัลกัษณะงาน

แฮคแมน และ โอลด์แฮม (Hackman & Oldham.1975) กล่าวว่า

ลกัษณะงาน คอืการออกแบบและการสง่เสรมิแรงจูงใจพนักงานมคีวามเป็น

เอกภาพ มรีะดบัความยากงา่ย เป็นงานทีม่คีวามสาคญัทีส่ามารถขบัเคลื่อน

องคก์ร มคีวามเป็นอสิระใหพ้นักงานกําหนดแวทางในการทํางานเอง และ

การให้พนักงานได้ร ับทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ทาํงานของตวัเอง ซึง่ประกอบดว้ย 5 อยา่งดงัน้ี 

V.II.I   ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety)

  ลกัษณะของงานที่ผูป้ฏบิตัิงานต้องใช้ความรูร้อบตวัความสามารถที่

หลากหลาย ใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์พื่อใหก้ารปฏบิตังิานนัน้บรรลุผลสําเรจ็

ทีต่ ัง้ไว ้

V.II.II   ความสาํคญัของงาน (Task Significance)

ลกัษณะงานที่มีความหมายต่อองค์กร ขอบข่ายความรบัผิดชอบสูง

ส่งผลกระทบต่อความสําเรจ็หรอืความล้มเหลวขององคก์รและช่วยพฒันา

องคก์ร 

V.II.III ความมเีอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity)

ลกัษณะงานที่มรีะดบัความมากน้อยที่บุคลากรได้ทํางานให้เสรจ็สม-

บูรณ์ทัง้หมด และสามารถระบุส่วนของงานทีเ่กดิจากความพยายามในการ

ทาํงานของตนตัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่สิน้สดุกระบวนการได ้

V.II.IV   ความมอีสิระในการทาํงาน (Autonomy)

ลกัษณะของงานทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานมอีสิระในการปฏบิตังิานที่

ได้รบัผดิชอบโดยสามารถใช้วจิารณญาณของตนเองในการปฏบิตังิานจน

ทําใหเ้พิม่ความรู้สกึรบัผดิชอบต่อการปฏบิตังิานและทําใหต้้องการทุ่มเท

กําลงัความสามารถเพือ่ประโยชน์และความสาํเรจ็แก่องคก์ร 

V.II.V   ผลสะทอ้นจากงาน (Feedback)

การที่ผูป้ฏบิตังิานได้ทราบถงึขอ้มูลผลลพัธ์การปฏบิตัขิองตนนัน้เป็น

อยา่งไรจะนําไปสูก่ารพฒันาตนเองใหม้ผีลการปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้

V.III แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความผกูพนัในงาน (Work Engagement)

ชูเฟล ิและ เบกเกอร ์(Schaufeli & Bakker.2004) ใหค้วามหมายของ

ความผกูพนัในงานว่าเป็นสภาวะทางจติในดา้นอารมณ์และความคดิในเชงิ

บวกทีม่ตี่องาน โดยการแสดงออกถงึความกระตอืรอืรน้ในการทํางาน ซึง่มี

ความคงทนไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา และมคีวามต่อเน่ืองเพือ่ใหง้าน

ประสบความสําเรจ็ บุคคลที่มคีวามผูกพนัในงานจะเป็นคนที่มคีวามขยนั

ขนัแข็งในการทํางาน มีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Vigor) มี

ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการทํางาน มคีวามกระตอืรอืร้นอยู่เสมอ โดยมองว่า

งานเป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญัและทา้ทา้ย มคีวามภาคภูมใิจและมแีรงบนัดาล

ใจในการทํางาน (Dedication) และมคีวามรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบั

งาน กล่าวคอื มสีมาธใินการทํางาน จติใจจดจ่ออยู่กบัการทํางานจนรูส้กึว่า

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและไม่สามารถแยกตนเองออกจากงานได้ 

(Absorption) 

V. IV แ น ว คิด ท ฤ ษ ฎี เ กี ่ย ว กับ ค ว า ม ผูก พัน ใ น อ ง ค์ก ร  (Employee

engagement)

  ความผูกพันในองค์กร คือ ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อ

องคก์ร มคีวามรูส้กึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร โดยแสดงออกของ

พฤตกิรรมทีต่่อเน่ืองหรอืคงเสน้คงวาในการทํางาน พยายามรกัษาสมาชกิ

ภาพไวโ้ดยไม่โยกยา้ยไปไหน และมมีคีวามจงรกัภกัดแีละเตม็ใจทีจ่ะอุทศิ

ตนใหก้บัองคก์ร (Mowday, Porter & Steers.1982)  

VI. วธิกีารดาํเนินการวจิยั

VI.I   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี  ได้แก่ บุคลากรคนไทยในองค์กร

ญีปุ่่ นแหง่หน่ึง เขตอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 144 คน 

VI.II   การสรา้งเครือ่งมอืและการทดสอบคุณภาพ

VI.II.I   การสรา้งเครือ่งมอื

การศกึษาในครัง้น้ีได้นําแนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งมาสร้าง

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 

แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไป

ดว้ยคาํถามเกีย่วกบั เพศ อายุ อายุงาน ตําแหน่งงาน จาํนวน 4 ขอ้  สว่นที ่

2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัองค์กรทัง้หมด 3 ด้าน จํานวน 12 ขอ้  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัลกัษณะงานทัง้หมด 5 ด้าน จํานวน 

15 ขอ้  ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความผูกพนัในงานทัง้หมด 3 ดา้น 

จํานวน 12 ขอ้ และส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความผูกพนัในองคก์ร
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ทัง้หมด 3 ด้าน จํานวน 9 ขอ้ โดยส่วนที่ 2- 5 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั  

VI.II.II   การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม

มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) โดยผลการ

ตรวจสอบค่าความตรงเชงิเน้ือหาของข้อคําถามในแต่ละด้านเป็นรายขอ้

โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และทําการทดสอบความ

เชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม

ประชากรจํานวน 30 คน ไดค้่าความเชื่อมัน่สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอน- 

บาค (Cronbach's Alpha Coefficient) อยูร่ะหวา่ง 0.714 - 0.929 

VI.III   การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ไดท้ําการขอหนังสอืจากสาํนักงานบณัฑติวทิยาลยั ยื่นใหผู้จ้ดัการฝ่าย

ทรยัพยากรมนุษยเ์พื่อขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลู และทําการเกบ็ขอ้มูล

โดยแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) โดยทางผูจ้ดัการฝ่ายทรยัพยา-

กรมนุษยใ์หค้วามอนุเคราะหใ์นการประสานงานส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่ม

ประชากรในแต่ละแผนก ใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มูลเป็นเวลา 2 สปัดาห ์และ

ได้รบัการตอบกลบัมาทัง้หมดจํานวน 144 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จํานวนแบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทีม่คีวามครบถว้น

สมบรูณ์ไปทาํการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติแิละสรุปผล 

VI.IV   สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั

สถติใินการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ค่ารอ้ยละ การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั และการวเิคราะหก์าร

ถดถอยเชงิพห ุ

VII. ผลการวจิยั

VII.I   ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามครัง้น้ี เป็นเพศหญงิจํานวน 105 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 72.92 เพศชายมเีพยีง 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.08 มอีายุ 

26-35 ปี จํานวน 79 คน คดิเป็นร้อยละ 54.86 มากที่สุด รองลงมามอีายุ

36 ปีขึน้ไป จํานวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.86 มรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน

กับองค์กรไม่เกิน 5 ปี มากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 59.03

รองลงมา 6-10 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06 ตําแหน่งงาน

ปัจจุบนัเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติและ Technician จํานวน 81

คน คดิเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาเป็นระดบัหวัหน้างาน จํานวน 38 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 26.39

VII.II   การวเิคราะหข์อ้มลูและการทดสอบสมมตฐิาน

ก่อนการทดสอบสมมุติฐานได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงเบื้องต้นของสถติทิีใ่ช ้ตวัแปรทุกตวัมกีารแจกแจงแบบปกต ิ และ

การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างตวัแปรอสิระทุกตวัไม่

มคีวามสมัพนัธก์นัเองเกนิกวา่ 0.9 ดงันัน้จงึไมเ่กดิปัญหา Multicollinearity 

การทดสอบสมมติฐานใช้การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยองค์กรด้านความ

ต้องการด้านงาน (X11) ด้านความต้องการด้านบทบาท (X12) ด้านความ

ต้องการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล(X13) ปัจจยัลกัษณะงาน ด้าน

ความหลากหลายของทกัษะ(X21) ด้านความมเีอกลกัษณ์ของงาน (X22) 

ด้านความสําคญัของงาน(X23) ด้านความมอีิสระในการทํางาน(X24) ด้าน

ผลสะท้อนจากงาน(X25) กบัตวัแปรตามคอืความผูกพนัในงาน และความ

ผกูพนัในองคก์ร โดยในการคดัเลอืกตวัแปรพยากรณ์เขา้ในสมการถดถอย

เชงิพหุ ใชว้ธิ ีStepwise เพือ่หาตวัแปรทาํนายทีด่ทีีส่ดุ  

สมมติฐานการวจิยัที่ I: ปัจจยัองค์กรและปัจจยัลกัษณะงานส่งผลต่อ

ความผกูพนัในงาน 

I.I ปัจจยัองคก์รสง่ผลต่อความผกูพนัในงาน

ตารางที ่I คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรปัจจยัองคก์รสง่ผลต่อ

ความผกูพนัในงาน 

หมายเหต:ุ **มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

     จากตารางที่ I ปัจจยัองค์กร ด้านความต้องการด้านงาน(X11) ด้าน

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล(X13) และด้านความต้องการด้านบทบาท

(X12) สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผกูพนัในงานไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01  โดยมีค่าอํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 67.1 มีค่า

สมัประสิทธิถ์ดถอยเชิงพหุของตัวพยากรณ์และสมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนดบิ ดงัสมการที ่(1)  

Y� ความผกูพนัในงาน= 1.039 + 0.399 (X11) + 0.391(X13) - 0.109(X12)    (1) 

I.II ปัจจยัลกัษณะงานสง่ผลต่อความผกูพนัในงาน

ตารางที ่II คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรปัจจยัลกัษณะงาน

สง่ผลต่อความผกูพนัในงาน 

     จากตารางที่ II ปัจจัยลักษณะงานด้านความสําคัญของงาน(X23) 

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผกูพนัในงานไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 ด้านความมเีอกลกัษณ์ของงาน(X22) ด้านผลสะท้อนจากงาน

(X25) และดา้นความหลากหลายของทกัษะ(X21) สามารถร่วมกนัพยากรณ์

ความผกูพนัในงานไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีา่อาํนาจ
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ในการพยากรณ์ร้อยละ 84.6 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดงั

สมการที ่(2) 

Y� ความผกูพนัในงาน= 0.340(X22) + 0.285 (X25) + 0.235(X21) + 0.122(X23)  (2) 

     สมมติฐานการวจิยัที่ II: ปัจจยัองค์กรและปัจจยัลกัษณะงานส่งผลต่อ

ความผกูพนัในองคก์ร 

II.I ปัจจยัองคก์รสง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์ร

ตารางที ่III คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรปัจจยัองคก์รสง่ผลต่อ

ความผกูพนัในองคก์ร 

     จากตารางที่ III ปัจจยัองค์กร ด้านความต้องการด้านงาน (X11) ด้าน

ความต้องการด้านบทบาท (X12) ด้านความต้องการด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล(X13)  สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผูกพนัในองค์กรได้

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคี่าอํานาจในการพยากรณ์รอ้ย

ละ 62.7 และมสีมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการที ่(3)

Y�Rความผกูพนัในองคก์ร = 0.993 + 0.505(X13) + 0.297(X11) + -0.134(X12)     (3) 

II.II ปัจจยัลกัษณะงานสง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์ร

ตารางที ่IV คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรปัจจยัลกัษณะงาน

สง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 

     จากตารางที่ IV ปัจจยัลกัษณะงานด้านความสําคญัของงานสามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์ความผูกพนัในงานได้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน และด้านผลสะท้อนจากงานมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สมัประสิทธิก์ารตัดสินใจเชิงพหุหรอืค่า

อํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 68.6 มีสมการถดถอยดังน้ีและสมการ

พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการที ่(4) 

Y�Rความผกูพนัในองคก์ร = 0.418(X22) + 0.329(X25) + 0.184(X23)   (4) 

VIII. สรุปและอภปิรายผล

VIII.I. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัในงาน

จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัในงาน ไดแ้ก่ ปัจจยั

องค์กรด้านความต้องการด้านงาน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และ

ด้านความต้องการด้านบทบาทและปัจจัยลักษณะงานด้านความมี

เอกลกัษณ์ของงาน ด้านผลสะท้อนจากงาน ด้านความหลากหลายของ

ทกัษะ และดา้นความสําคญัของงาน ทัง้น้ีเน่ืองจากปัจจยัองคก์รดา้นความ

ต้องการด้านงาน พนักงานเข้าใจแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน 

และมอีสิระในการทํางานอย่างเตม็ที่ต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย   อย่างไรก็

ตาม ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลนัน้ ทุกคนมคีวามสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั

มกีารช่วยเหลอืกนัและกนัและได้รบัคําชี้แนะจากหวัหน้างาน นอกจากน้ี

ปัจจยัลกัษณะงานดา้นความมเีอกลกัษณ์ของงาน พนักงานสามารถทํางาน

ทีต่นรบัผดิชอบไดส้าํเรจ็ เพราะงานมคีวามเหมาะสมกบัความสามารถของ

ตนเอง ดา้นผลสะทอ้นจากงานพนักงานสามารถประเมนิผลการทํางานของ

ตนเองและปรบัปรุงงานให้ดีขึ้นเพราะได้รบัคําแนะนําจากเพื่อนร่วมงาน

หรอืหวัหน้างานทาํใหไ้ดง้านทีม่คีุณคา่และทา้ทา้ยความสามารถ ดา้นความ

หลากหลายของทกัษะพนักงานสามารถทีห่ลากหลายจากประสบการณ์มา

ประยุกต์ใชส้ามารถทํางานไดส้าํเรจ็ และในดา้นความสาํคญัของงาน งานที่

รบัผดิชอบมคีวามสาํคญัต่อองคก์รทาํใหพ้นักงานพรอ้มทีจ่ะทํางานใหเ้สรจ็

ตามเป้าหมาย ส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันในงานของตนเอง 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาณิศรา จรสัวญิ� ู(2560) พบวา่ ปัจจยัทีส่ง่ผล

ต่อความผูกพนักบังานและความผูกพนัในองค์กรมากที่สุดคอื การรบัรูใ้น

การสนับสนุนขององค์กร ซึ่งมอีิทธพิลทางอ้อมต่อความผูกพนัในองค์กร 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rick T. Borst1, Peter M. Kruyen และคณะ 

(2017) [8] พบว่า ปัจจยัลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ

ผกูพนัในงาน 

VIII.II. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์ร

จากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กร ได้แก่ 

ปัจจยัองคก์รดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  ดา้นความตอ้งการดา้นงาน 

และด้านความต้องการด้านบทบาท และปัจจยัลกัษณะงาน ด้านความมี

เอกลกัษณ์ของงาน ด้านผลสะท้อนจากงาน และด้านความสําคญัของงาน 

เ น่ืองจากปัจจัยองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทุกคนมี

ความสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั มกีารช่วยเหลอืกนัและกนัและไดร้บัคาํชีแ้นะจาก

หวัหน้างาน และความต้องการด้านบทบาทพนักงานเขา้ใจบทบาทหน้าที่

รบัผิดชอบของตนเองสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตัวเองได้มีแรง

บนัดาลใจในการทํางาน ในส่วนปัจจยัลกัษณะงานด้านความมเีอกลกัษณ์

ของานพนักงานสามารถทํางานทีต่นรบัผดิชอบไดส้ําเรจ็เพราะงานมคีวาม

เหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง ด้านผลสะท้อนจากงานพนักงาน

สามารถประเมนิผลการทํางานของตนเองและปรบัปรุงงานให้ดขีึ้นเพราะ

ไดร้บัคาํแนะนําจากเพื่อนร่วมงาน หรอืหวัหน้างาน และในดา้นความสาํคญั

ของงาน งานทีร่บัผดิชอบมคีวามสาํคญัต่อองคก์รทําใหพ้นักงานพรอ้มทีจ่ะ

ทํางานให้เสร็จตามเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ส่งผลให้

พนักงานเกิดความผูกพนัในองค์กร สอดคล้องกบังานวจิยัของ อมรรตัน์ 

แสงสาย (2559) [9] พบว่า ปัจจยัองค์กร ซึ่งประกอบด้วยมิติด้านความ

ต้องการด้านงาน มิติด้านความต้องการด้านบทบาท และมิติด้านความ
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ต้องการความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของ

พนักงาน สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปาณิศรา จรสัวญิ�ู (2560) พบว่า 

ปัจจยัที่ส่งผลความผูกพนัในองค์กรมากที่สุดคอื การรบัรูใ้นการสนับสนุน

ขององค์กร โดยการรบัรูใ้นการสนับสนุนขององค์กรมอีทิธพิลทางตรงต่อ

ความผกูพนัในองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพชิฌาย ์ลิม้ตระกูลไทย 

(2560) พบว่า คุณลกัษณะงานมอีทิธพิลเชงิบวกต่อผลการปฏบิตังิาน ผล

การปฏบิตัิงานมอีิทธพิลเชงิบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กร สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ จริชัญา ศุขโภคา. (2561)[10] พบว่า การรบัรู้การสนับสนุน

จากหวัหน้างานส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้การสนับสนุนจากองค์กร และ

ส่งผลในทางบวกต่อความผูกพนัต่อองคก์ร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

Fadilah Puteh (2017) [11] พบว่า ปัจจัยลักษณะงาน 3 ประการที่มี

อทิธพิลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน ได้แก่ ผลสะท้อนจากงาน 

ความมเีอกลกัษณ์ของงาน และลกัษณะงานทีม่คีวามหลากหลาย  

IX. ขอ้เสนอแนะงานวจิยั

     ด้านพนักงาน พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้าน

ความสําคญัของงาน ด้านความมอีิสระในการทํางาน และด้านผลสะท้อน

จากงานแตกต่างกนั พนักงานทีม่ตีําแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็

ด้านความต้องการด้านบทบาทแตกต่างกนั ดงันัน้กรณีที่ฝ่ายบุคคลต้อง

บรมพนักงานต้องแยกกลุ่มเหล่า น้ีออกจากกันเพื่อให้การอบรมมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ  

    ดา้นองคก์ร พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะองคก์รอยู่ใน

ระดบัมาก ยกเว้นด้านความต้องการด้านบทบาทที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั

น้อยกว่าปัจจยัอื่นๆอย่างชดัเจนโดยเฉพาะพนักงานฝ่ายผลติ, Technician 

หวัหน้างาน ดงันัน้ฝ่ายบุคคลจงึควรยกระดบัใหสู้งขึน้โดยทบทวนบทบาท

หน้าที่ และสื่อสารให้พนักงานกลุ่มน้ีเข้าใจอย่างชดัเจน หากพบว่ายงัมี

ความคลุมเครอื ควรแก้ไขใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ รวมทัง้มกีารพจิารณา

การมอบหมายใหพ้นักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม อนัจะทําใหร้ะดบัความ

คดิเหน็ดา้นความตอ้งการดา้นบทบาทเพิม่มากขึน้     

   ดา้นลกัษณะงาน พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัลกัษณะงานอยู่

ในระดบัมากทุกด้าน แต่ด้านความมอีสิระในการทํางาน ด้านความสําคญั

ของงาน และดา้นผลสะทอ้นจากงานทควรเพิม่ระดบัใหม้ากขึน้กวา่น้ี เพราะ

เป็นด้านสําคญัเกี่ยวขอ้งกบังานที่มบีทบาทในการปรบัปรุงพฒันาองค์กร 

ดงันัน้ฝ่ายบุคคลควรมกีารยกระดบัด้านเหล่าน้ีใหเ้พิม่ขึน้โดยการทบทวน

ลกัษณะงานของพนักงาน มกีารสื่อสารผ่านหวัหน้างานใหพ้นักงานเขา้ใจ

ถึงความสําคญัของงาน รวมทัง้มกีารเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความ

คิดเห็น เพื่อให้พนักงานมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น รวมทัง้จัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนว่ามี

ความสําคญัต่อองค์กร อีกทัง้ควรสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสหาแนว

ทางการแกปั้ญหาร่วมกนัทัง้เพื่อนร่วมงานและหวัหน้า เมื่อองคก์รยกระดบั

ปัจจยัลกัษณะองค์กรและปัจจยัลกัษณะงานเพิม่ขึ้น จะทําให้ระดบัความ

ผกูพนัในงานและความผกูพนัในองคก์รเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย 

กิตติกรรมประกาศ 

  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ ครอบครัว มิตรสหาย ที่มีส่วน

ช่วยเหลือให้งานวจิยัน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ีและขอขอบพระคุณคณะ

ผูบ้รหิาร ผูป้ระสานงานและพนักงานขององค์กรญี่ปุ่ นแห่งหน่ึงที่ให้ความ

อนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่งเป็นส่วนสําคญัอย่างยิง่ใน

การเก็บข้อมูลของงานสารนิพนธ์ครัง้น้ี และหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาคน้ควา้ใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ — การศึกษาครัง้น้ีมีวตุัประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้
เคร่ืองมือการบริหารแบบญ่ีปุ่น และการฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา องค์กรญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง  เก็บ
แบบสอบถามจากพนักงานในโรงงานผลิต จ านวน 50 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่ายและพห ุ
 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้เคร่ืองมือการบริหารแบบญ่ีปุ่น ด้าน
กิจกรรม ด้านการขจดัความสูญเปล่า  การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน  มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 
78.20 เขียนเป็นสมการถดถอย ได้ดังน้ี คือ Ŷประสิทธิภาพ  = 0.713 + 0.453(การ
ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง) + 0.392(การขจดัความสูญเปล่า) และเครื่องมือการ
รบัรู้การฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธฺภาพการปฎิบติังานของพนักงาน มี
อ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 67.60 เขียนเป็นสมการได้ดงัน้ี Ŷประสิทธิภาพ = 
1.427 + 0.703(การฝึกอบรม) 

ค ำส ำคัญ  — เครื ่อง มือกำรบริหำรแบบญี ่ปุ่น , กำรฝึกอบรม ,  
ประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำน 

ABSTRACT — This research aimed to study the perception level of 
Japanese style management tools and training affecting employees’ 
operational performance case study of a Japanese organization. 
Samples were 50 manufacturing workers, Collected data using 
questionnaires. Statistics used in data analysis including frequency, 
percentage, mean, standard deviation, simple regression analysis, and 
multiple regression analysis. 

The study results showed that the perception of Japanese   
management tools for waste elimination activities and continuous 
improvement activities affects employees’ operational performance 
with 78.20% of forecasting power, could be written as regression 
model equation as 
Y performance = 0.713 + 0.453(Perception of continuous improvement) + 
0.392(Perception of Waste elimination), and also founded that the 
perception of training affects employees’ operational performance with 
67.70% of forecasting power, could be written as regression model 
equation as Yperformance = 1.427 + 0.703(Perception of training) 

Keywords — Japanese management style, Training, Operrational 
Performance 

I. บทน า
การออกแผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 มีการ

จดัท าขึน้ เพื่อเป็นเขม็ทศิในการพฒันาผูป้ระกอบการไทยและอุตสาหกรรม 
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงภายใตก้ระแสโลกโลกาภวิตัน์ โดยเน้ือหา
ของแผนแม่บทฯฉบับน้ีประกอบด้วยภาพรวมของการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมโลกและทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อ
ตอบสนองต่อมิตกิารพฒันาใหม่ ผลกระทบของกระแสโลกโลกาภิวตัน์ต่อ
อุตสาหกรรมไทย นอกจากน้ี ยงัเน้นถึงเป้าหมายมุ่งเน้นหาแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ทัง้ในแบบลักษณะ
ภาพรวมและในแบบอุตสาหกรรมรายสาขาที่ส าคญั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาอุตสาหกรรมไทยในด้านของการเพิ่มขดีความสามารถ และ
สร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัในระดบันานาชาติ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศและยกระดบัศกัยภาพของผูป้ระกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม 
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ท าให้สามารถสร้างงานแก่ประชาชนตลอดจนพฒันาเศรษฐกิจ และสร้าง
สงัคมให้มคีวามสมดุล เป็นฐานรากในการพฒันาประเทศไปสู่ความยัง่ยนื
ต่อไป ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ ต้องเร่งพฒันา
ยกระดบัฝีมอืแรงงาน พฒันาประสทิธภิาพการผลติ พฒันาผลติภณัฑ ์และ
กระบวนการผลิต เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั (แผนพฒันาอุตสาหกรรม : 
กรมอุตสาหกรรม, 2554) [1] 
 เครื่องมือการบริหารแบบญี่ปุ่ น ซึ่งมีความส าคญัเกี่ยวกบัการพฒันา
คนและการพฒันาสิ่งของอย่างเป็นระบบและน ามาใช้อย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลายาวนาน โดยมุ่งเน้นผลเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรและผล
ประกอบการในระยะยาวไม่ใช่แค่หวงัผลก าไรในระยะเวลาอนัสัน้ แต่มุ่งมัน่
ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดต้นทุน สร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัองคก์ร จงึสามารถน าการบรหิารแบบญี่ปุ่ นในแต่ละรูปแบบ
ดงัต่อไปน้ี คือ กิจกรรม 5ส การบ ารุงรกัษาทวีผลที่ทุกคนมสี่วนรวม การ
ขจดัความสูญเปล่า การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นกจิกรรมที่โดดเด่น
ซึ่งการบริหารแบบญี่ปุ่ นมสี่วนผลกัดนัให้องค์กรญี่ปุ่ นประสบความส าเรจ็
เป็นอย่างมากในการประยุกต์แนวความคดิกิจกรรมและวิธกีารที่สามารถ
สรา้งมูลค่าหรอืคุณค่าใหก้บักระบวนการผลิต โดยผา่นกระบวนการวิธีการ
ขจัดความสูญเปล่าและลดความแปรปรวนของกระบวนต่าง ๆ อย่างมี
ระบบพรอ้มกบัการพฒันาสรา้งจติส านึกและแนวความคิดที่เหมาะสมของ
พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่ นแห่งการ
ปรบัปรุงอยา่งมปีระสทิธภิาพของกระบวนการ และการใชท้รพัยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดอยา่งต่อเน่ือง (Worley & Doolen. 2006: 228-245) [2] 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาคนสมยัใหม่เป็นหัวใจ
ส าคญัในการปรบัปรุงสมรรถนะของพนักงานและเพิ่มผลการปฏิบตัิงาน
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ เกิดขึน้ได้ควรมีการฝึกอบรม โดย
มุ่งเน้นไปที่การพฒันาทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่องานนัน้ ส่วนพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์จะมุ่งเน้นผลในระยะยาว ซึ่งการฝึกอบรมและพฒันา
ทรพัยากรมนุษยจ์ าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธท์ี่เหมาะสมรวมไปถงึการสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัพนกังานปรบัปรุงท างานของพนกังานและการจงรกัภกัดีกบั
องค์กร มุ่งเน้นการสื่อสารจากระดบัล่างขึ้นสู่ระดบับน เพื่อให้พนักงาน
สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีส่วนการรับรู้ในการฝึกอบรมจะได้ผลดีขึ้นอยู่ที่การ
เลือกใช้เทคนิคในการฝึกอบรม เช่น ด้านรูปแบบการจดัฝึกอบรม ด้าน
แผนพฒันาบุคลากร ด้านการประเมินหลงัการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
บุคคลกรหลัก ( Key Person ) เมื่ อได้รับการพัฒนาแล้วจะสามารถ
ปฏบิตังิานไดผ้ลเป็นอยา่งด ี สามารถช่วยลดเวลามากกว่าที่จะตอ้งท างาน 
และบุคคลที่ไดร้บัการพฒันาแลว้ยอ่มมคีวามรู้ ความเขา้ใจ และมทีกัษะใน
การท างานเพิม่ขึน้ (พงศ ์หรดาล. 2539: 12-14) [3] 
 องค์กรญี่ปุ่ นแห่งหน่ึง มีนโยบายเพื่อที่จะมุ่งเน้นการพฒันาองค์กรให้
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องสร้างความสามารถทางธุรกิจ สร้างความ
รบัผดิชอบและสรา้งความรวดเร็วในการบริหารจดัการ เพื่อการพฒันาขอ
องค์กรตรงกบัวตัถุประสงคท์างธุรกจิ ลดการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นศูนย ์
ลดตน้ทุน เพิม่ยอดขาย สรา้งผลก าไรของแผนธุรกจิ  [4] 
 ดงันัน้ ผูศ้ึกษาสนใจ ศึกษาการรบัรู้เครื่องมือการบริหารแบบญี่ปุ่ น 
และการฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษา องค์กรญี่ปุ่ นแห่งหน่ึง เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน 

ปรบัปรุง พฒันาบุคคลากรขององคก์รและเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัทางธุรกจิใหก้บัองคก์รต่อไปจากปัจจุบนัจนถงึอนาคตได้ 
 

II. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 II.I. เพื่อศึกษาเครื่องมือการบริหารแบบญี่ปุ่ นส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏบิตังิานของพนกังาน 
 II.II. เพื่อศกึษาการฝึกอบรมส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของ
พนกังาน 
  III. สมมตฐิานในการวจิยั 
 III.I. สมมติฐานการวิจยัที่1: เครื่องมือการบริหารแบบญี่ปุ่ นส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน 
 III.II. สมมตฐิานการวจิยัที2่ : การฝึกอบรมส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 

 
 IV.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ I : กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
V. ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

V.I แนวคดิเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืการบรหิารแบบญีปุ่่ น  
 มาซาอะค ิอมิาอ ิ[5]  ไดก้ล่าวว่า เครื่องมอืการบรหิารแบบญี่ปุ่ น เป็น
วฒันธรรมการผลติสินคา้ของญี่ปุ่ นในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑห์รอืบริการ
ที่มีคุณภาพ โดยใช้ทกัษะเทคโนโลยแีละมีการปรบัปรุงการผลิตะสินค้า
อยา่งต่อเน่ือง มลีกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ การผลติสนิคา้ที่มคีุณภาพสูง สนิคา้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการผลิตเองทุกกระบวนการตัง้แต่
ตน้จนจบกระบวนการส่งงานถงึลูกคา้ 
  จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาเครื่องมือการบริหารแบบ
ญี่ปุ่ น 4 ตวัแปร อนัได้แก่ 1. 5ส 2. การบ ารุงรกัษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม 3. การขจดัความสูญเปล่า และ4. การปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
 
 V.I.I 5ส (5S) 
 บรรจง จันทมาศ [11] กล่าวว่า 5ส คือ ปัจจัยพื้นฐานของการท า
กิจกรรมในองค์กรหรือที่ท างานสถานประกอบการต่าง ๆ เริ่มตัง่แต่การ

การรบัรูก้ารฝึกอบรม 
(Nedler.1989) 

การรบัรูเ้ครื่องมอืการ
บรหิารแบบญีปุ่่ น 

1.5S 
2.TPM 
3.MUDA 
4.KAIZEN 
(Masaaki Imai.2012) 

ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของ
พนกังาน 
  
(วรีพจน์ ลอืประสทิธิ ์
สกุล.2541) 

H1 

H2 
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ดูแลตวัเอง และอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องจกัร ซึ่งประกอบดว้ย โทซมิชิ ิฮะ
ตะ [11] กล่าวว่า สะสาง คอื การคดัแยกสิง่ที่จ าเป็นออกจากสิง่ที่ไม่จ าเป็น 
เช่น สิ่งที่ไม่จ าเป็นให้น าไปก าจดัทิ้ง สิ่งที่จ าเป็นให้เก็บไว้อย่างมีระบบ 
สะดวก คือ สภาพหน้างานที่สามารถหยบิสิ่งที่จ าเป็นออกมาใช้งานได้
อย่างสะดวก สะอาด คือ การท าความสะอาด เพื่อไม่ให้มีขยะหรือสิ่ง
สกปรกอยูใ่นพืน้ที่ท างาน สุขลกัษณะ คอื การท าใหพ้ืน้ที่ท างานมคีวามจด
สะอาดตา สรา้งนิสยั คอื การสรา้งวฒันธรรมในการรกัษาขอ้ปฏบิตัทิี่ได้ตก
ลงกนัไวใ้น 4ส ที่เหลอื   

V.I.II การบ ารุงรกัษาทวผีลทีทุ่กคนมสี่วนร่วม (TPM)
ซุซุกิ โตกุทาโร [8] กล่าวว่า การบ ารุงรกัษาทวีผลที่ทุกคนมสี่วนร่วม

คอื กจิกรรมการปรบัปรุงศกัยภาพของบรษิทั ซึ่งทุกคนมสี่วนร่วมเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพของเครื่องจกัรอุปกรณ์ เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการผลิต
ทัง้หมดมุ่งสู่ระดบัสูงสุด พฒันาผลการด าเนินการของบริษทัให้ดขีึน้ และ
บรหิารจดัการแบบมสี่วนร่วมวางแผน  

V.I.III การขจดัความสูญเปล่า (Eliminating Waste / MUDA)
มาซาอะค ิอมิาอ ิ[9] กล่าวว่า การขจดัความสูญเปล่า คอื ความสูญเสยี

เน่ืองจากคน ความสูญเสียของวตัถุดิบ ความสูญเสียของวสัดุ และความ
สูญเสียในการน ามาผลิตใหม่ รวมถึงความสูญเสียเน่ืองจากการบริหาร
จดัการที่ไม่มีคุณภาพ การสูญเสียด้านพลงังานที่ใช้อย่างสิ้นเปลือง และ
ความสูญเสยีหลกัที่ขดัขวางต่อประสทิธภิาพของโรงงาน  

V.I.IV การปรบัปรุงอยา่งต่อเนือ่ง (Kaizen)
มาซาอะค ิอมิาอ ิ[9] การปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง คอื การปรบัปรุงและ

พฒันาให้ดียิง่ขึน้ ซึ่งหลกัการน้ีกลายเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส าคญัที่คน
ญี่ปุ่ นยดึถือมายาวนานนัน่เอง และฝ่ายบริหารจดัการจะต้องมกีารเรียนรู้
แนวคดิหลกั และระบบเกี่ยวกบัการท าไคเซ็นก่อนจึงจะทราบถงึกลยุทธ์ที่
แทจ้รงิในการท าไคเซ็น โดยมหีลกัส าคญัที่ยดึถอืกนัมา คอื “การปรบัปรุง
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองไม่หยดุยัง้”  

V.I.IV การฝึกอบรม (Training)
การฝึกอบรมตามแนวคิดของ เนเดอร์ (Nedler.1989) (สุชาวดี เวช

กามา ; อา้งองิจาก Nedler.1989) [10] กล่าวว่า การฝึกอบรม คอื กจิกรรม
เรียนรู้เฉพาะของบุคคล เพื่อที่จะปรบัปรุงและเพิ่มความรู้ (Knowledge) 
ความ เข้า ใ จ  (Understanding) ทักษะ (Skill) และ เจตคติ  (Attitude) 
ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในพฤตกิรรมและเจตคติที่ดต่ีอการปฏบิตังิานใน
หน้าที่ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขีน้ 

V.II   แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน (Operational Performance)

V.II.I ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นผลติภาพ (Productivity: P)
ผลติภาพ เป็นผลลพัธข์องการผลติที่ประเมนิในเชงิปรมิาณที่ใช้วัดผล

ลพัธ์ของการผลิตในเทอมของปริมาณการผลิตที่ไดต่้อปัจจยัการผลิตที่ใช้
ในการผลติของหน่วยการผลิต (Input) เพื่อเป็นการปรบัปรุงประสทิธิภาพ
การผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณหรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  เช่น การเพิ่ม

ผลผลิตต่อคนต่อเวลา การเพิ่มผลผลิตของเครื่องจกัร การเพิ่มผลผลิตที่
เพิ่มมูลค่า  การเพิ่มผลได้ต่อวัตถุดิบ การเพิ่มอัตราการท างานของ
เครื่องจกัร [11] [15] 

V.II.II ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นคุณภาพ (Quality: Q)
คุณภาพ เป็นการประเมนิในเชงิปรมิาณที่ใชว้ดัผลลพัธข์องการผลิตใน

เทอมของคุณภาพของสนิคา้และกระบวนการ งานที่มคีุณภาพสูงนัน้ผูผ้ลิต 
และผูใ้ชจ้ะไดร้บัประโยชน์ที่คุม้ค่า และมคีวามพงึพอใจในผลการท างานที่
มีความถูกต้องได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสร้าง
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร “คุณภาพตอ้งมาก่อน” [12][15] 

V.II.III ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นตน้ทุน (Cost: C)
ต้นทุน เป็นกระบวนการในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสินค้า

หรอืบรกิารที่มคีุณภาพด ี ในขณะเดียวกนักพ็ยายามลดต้นทุนด้วย วธิทีี่ดี
ที่สุดในการลดต้นทุนของหน้างานการผลิต คือ การขจดัความสูญเปล่า 
และการก าจดัการใช้ทรพัยากรส่วนเกิน องค์กรควรด าเนินกิจกรรม ซึ่ง
กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยลดต้นทุนของการด าเนินงานโดยรวมได้ 
[13][15] 

V.II.IV ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นการส่งมอบ (Delivery: D)
การส่งมอบ เป็นติดตามและควบคุมในการส่งมอบสินค้าหรือการ

ใหบ้รกิารตามปรมิาณที่ตอ้งการให้ทนัเวลาและถูกตอ้งตามจ านวนสินค้าที่
ต้องการ โดยจุดมุ่งหมายที่หลัก คือ บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพและ
ตน้ทุนของบรษิทัจากการส่งมอบสนิคา้  [14] [15] 

VI. วธิกีารด าเนินการวจิยั
VI.I ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ พนักงานโรงงานผลิตทัง้หมด
ขององคก์รญี่ปุ่ นแห่งหน่ึง จ านวนทัง้สนิ 50 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรพัยากร
บุคคลขององคก์รญี่ปุ่ นแห่งหน่ึง ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2563) [4]  

VI.II การสรา้งเครือ่งมอืและการทดสอบคุณภาพ
VI.II.I การสรา้งเครือ่งมอื
เครื่องมอืที่ใชใ้นรวมขอ้มูลการวจิยัเป็นแบบสอบถามเชงิปรมิาณ โดย

ได้น าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งมาสร้างเป็นแบบสอบถามโดย
สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
แผนก และต าแหน่งงานปัจจุบนั ซึ่งมีลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) จ านวน 5 ขอ้ ส่วนที่ 2-4 มลีกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด 
(Close-Ended Response Question)ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ส่วนที่  2 ข้อค าถามเกี่ยวกับ
เครื่ องมือการบริหารแบบญี่ปุ่ น  มีข้อค าถามทัง้สิ้น 20 ข้อ ส่วนที่  3 
แบบสอบถามเกี่ยวกบัการรบัรูก้ารฝึกอบรม มขีอ้ค าถามทัง้สิน้ 9 ขอ้ ส่วน
ที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน มขีอ้
ค าถามทัง้สนิ 16 ขอ้ค าถาม 
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 VI.II.II การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา( Validity ) โดยผลการ
ตรวจสอบค่าความตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถามในแต่ละด้านเป็นรายขอ้ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้านเครื่องมือการบริหารแบบญี่ปุ่ น 5ส การ
บ ารุงรกัษาทวผีลที่ทุกคนมสี่วนร่วม การขจดัความสูญเปล่า เท่ากบั1.000 
ด้านการปรบัอย่างต่อเน่ือง เท่ากบั 0.667 การฝึกอบรม เท่ากบั 0.889 
ดา้นประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน เท่ากบั 0.833 การทดสอบ
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try out) กบั
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทัง้หมด 30 ได้ค่า
สมัประสิทธิแ์อลฟาของ (Cronbach's Alpha Coefficient) ด้านเครื่องมือ
การบริหารแบบญี่ปุ่ น 5ส เท่ากบั 0.967 การบ ารุงรกัษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม เท่ากบั 0.933 การขจดัความสูญเปล่า เท่ากบั 0.883 ด้านการ
ปรับอย่างต่อเน่ืองเท่ากับ 0.906 การฝึกอบรม เท่ากับ 0.881 ด้าน
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน เท่ากบั 0.907 
 
  VI.III การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ผูศ้กึษาไดท้ าหนงัสอืเอกสารขออนุญาตจากส านกังานบณัฑติวทิยาลยั 
น าไปยื่นถงึผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ขออนุญาตแิละขอความอนุเคราะหใ์ห้เก็บ
ขอ้มูลกบัพนักงานโรงงานผลิตขององค์กรแห่งหน่ึง เพื่อท าการศกึษาและ
เก็บขอ้มูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามแบบกระดาษทัง้หมด 50 ชุดกบั
กลุ่มตวัอย่างภายในองคก์ร เพื่อตอบแบบสอบและเกบ็ขอ้มูล โดยใช้เวลา
ในการเก็บขอ้มูลเป็นเวลา 3 วนั หลงัจากนัน้ได้น าแบบสอบถามทัง้หมด
จ านวน 50 ชุดที่ตอบกลบัมาครบถ้วนสมบรูณ์ น าไปวเิคราะหผ์ลทางสถิติ
และสรุปผล 
 
 VI.IV สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 สถิติที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ีประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เพียร์ส ันและการ
วเิคราะหก์ารถดถอยอยา่งง่ายและเชงิพหุ 
 

VII. ผลการวจิยั 
VII.I ผลการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามครัง้น้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 
28 คน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 56.00 อาย ุ26-35 ปีมากที่สุด จ านวน 35 คน คดิ
เป็นร้อยละ 70.00 รองลงมามีอายุ 36-45 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.00 ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ อนุปริญญา/ปวช./ปวส.คิดเป็นร้อยละ 
68.00 รองลงมา คอื มธัยมศกึษาหรอืต ่ากว่า จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.00 จ าแนกตามแผนก ส่วนใหญ่ คือแผนกตรวจสอบคุณภาพและ
ประกนัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาแผนกผลิต คิดเป็นร้อยละ 
36.00 และจ าแนกตามต าแหน่งปัจจุบนั ส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบั
ปฏบิตักิาร จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00  
 
VII.II การวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมตฐิาน 
การตรวจสอบขอ้มูลตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถติทิี่ใช้ ไดแ้ก่ ตวัแปรที่
ศกึษาทุกตวัที่เป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ มกีารแจกแจงแบบปกต ิ (Normality) 
[16]และการวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างตวัแปรอสิระ 

เครื่องมอืการบรหิารแบบญี่ปุ่ นและการฝึกอบรมทัง้ 5 ตวัแปร พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธก์นัเองเกนิกว่า 0.9 ดงันัน้จงึไม่เกดิปัญหา Multicollinearity ใน
การคดัเลอืกตวัแปรพยากรณ์เขา้ในสมการถดถอยเชงิพหุ ใชว้ธิี Stepwise 
เพื่อหาตวัแปรท านายที่ดทีี่สุด 
 
 สมมติฐานการศึกษาที่ 1: เครื่องมือการบริหารแบบญี่ปุ่ นส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน  

 
 ตารางที่  I. ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหุของตวัแปรการรบัรูเ้ครื่องมอื
การบรหิารแบบญีปุ่่ นส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน 

 
 

  จากตารางที่ 1 เครื่องมอืการบรหิารแบบญี่ปุ่ น ดา้นการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง(X14) และด้านการขจดัความสูญเปล่า(X13)  สามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 78.2 มีค่าสมัประสิทธิ ์
ถดถอยเชิงพหุของตวัพยากรณ์และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดงั
สมการที่ (1)  
 
Ŷประสทิธภิาพ =  0.453(Xการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง) + 0.392(Xการขจดัความสูญเปล่า)   (1) 

 
 สมมตฐิานการศกึษาที่ 2 การรบัรูก้ารฝึกอบรม ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานของพนกังาน 
 ตารางที่ II.  ตารางค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิเสน้อยา่งง่ายของตวัแปร
การรบัรูก้ารฝึกอบรม ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน 

 
   
 จากตารางที่ 2 ดา้นการฝึกอบรม(X21)  มคีวามสมัพนัธท์างบวกและสมา
รถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานได้อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ  0.01 โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 67.70 มีค่า
สัมประสิทธิถ์ดถอยเชิงพหุของตัวพยากรณ์และสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดบิ ดงัสมการที่ (2) 
 

Ŷ ประสทิธภิาพ = 1.427 + 0.703(Xการฝึกอบรม)      (2) 
  

VIII.  สรุปและอภปิรายผล 
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VIII.I. การรบัรู้เครือ่งมือการบริหารแบบญีปุ่่ นส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏบิตังิานของพนกังาน 
 จากผลการศึกษาพบว่า การรบัรู้เครื่องมอืการบริหารแบบญี่ปุ่ น ด้าน
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและด้านการขจัดความสูญเปล่าส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน สาเหตุเน่ืองมาจากองค์กรมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Kaizen) โดยการจัดท าป้าย
อธิบายเน้ือหาและมีการจัดกิจกรรมKaizen ส่วนด้านการขจดัความสูญ
เปล่า พนักงานมกีารจดัพื้นที่การปฏบิตัิงานแต่ละกระบวนการอยู่ในพืน้ที่
ใกล้เคียงกัน จึงท าให้การไหลของชิ้นงานเป็นไปได้อย่างสะดวกและ
สามารถปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและสามารถช่วยลดเวลาการท างาน
ได้มากขึน้และพร้อมทัง้ท าให้เพิ่มผลผลิตต่อวนั ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ออกไปได้ สอดคล้องกบั นันทภรณ์  ภูจริพฒัน์ (2562) [17]ได้ศึกษาเรื่อง
การบรหิารการผลติแบบญี่ปุ่ นและกจิกรรมการปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ืองส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบุคลากรฝ่าย
ปฏิบตัิการของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า การบริหารการ
ผลิตแบบญี่ปุ่ น ด้านการบ า รุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  ด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และด้านการควบคุมด้วยสายตาส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการด าเนินงาน ดา้นผลติภาพ ดา้นการผลติสอดคลอ้งกบั ชม
ทิศา สมุทรกลิ่น (2560) [18]ศึกษาการบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่ นที่ส่งผล
ต่อการบริหารคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา บริษทั 
ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากดั(มหาชน) กล่าวว่า ปัจจยัการบริหารการผลิต
แบบญี่ปุ่ น ได้แก่ กิจกรรมMUDA Kaizen มีความสมัพนัธ์ต่อการบริหาร
คุณภาพโดยรวม ด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านการส่งมอบ และด้านการ
ให้บริการ และสอดคล้องกบัผดุงศกัดิ ์บุญเกต; และบุญญาดา นาสมบรูณ์ 
(2559) [19] ศึกษาเรื่อง การบริหารแบบญี่ปุ่ นและวฒันธรรมการผลติแบบ
ญี่ปุ่ น (Monodzukuri) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานบริษัทญี่ปุ่ นใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี พบว่า ความสมัพนัธข์องปัจจยั
กา รบริห า รแบบญี่ ปุ่ นด้า นกิจกรรม  5ส  ด้ าน  TPM  ด้านMUDA มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานในทศิทางเดยีวกนั  
 ส่วนด้านกิจกรรม 5สและด้านการบ ารุงรกัษาแบบทวีผลไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากภายในองคก์ร มีการจดัท าป้ายน าเสนอขอ้มูล
และส่งเสริมให้พนักงานมีการท าความสะอาดพืน้ที่ปฏิบตัิงานอย่างดี จึง
ส่งผลต่อการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรเป็นอยา่งด ี

VIII.II. รับรู้การฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังาน 
 จากผลการศึกษาพบว่า การรบัรู้การฝึกอบรมส่งผลกบัประสิทธภิาพ
การปฏบิตังิาน ทัง้น้ีเน่ืองมาจากทางบรษิทัมกีารจดัรูปแบบการฝึกอบรมมี
ความชดัเจนในการอธบิายของหลกัสูตรการฝึกอบรมแต่ละครัง้เป็นอย่างดี 
และส่งเสริมใหพ้นักงานมกีารพฒันาตนเองหรือผูเ้ขา้ฝึกอบรมมกีารสรา้ง
เน้ือหาที่ใชอ้บรมเขา้ใจง่าย แลว้ยงัสามารถตรวจสอบและการประเมินหลงั
การฝึกอบรมด้วยการให้ผู้เข้าอบรมมีการกรอกแบบสอบถามหลังการ
ฝึกอบรมทุกคน เพื่อวัดประเมินผลการฝึกอบรมในเน้ือหาและน าไป
ปรบัปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมครัง้ต่อไป  
 สอดคลอ้งกบั สุภาวด ีกะลาส ีและ นารนีิ แสงสุข [20] ศกึษาการพฒันา
และการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลากร กรม

ชลประทาน พบว่า การพฒันาและการฝึกอบรมส่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การท างานของบุคลากรอยูใ่นระดบัมากที่สุด  

IX. ขอ้เสนอแนะงานวจิยั
 ด้านเครื่องมือการบริหารแบบญี่ปุ่ นประกอบด้วย ด้านกิจกรรม 5ส 
ด้านการบ ารุงรกัษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  พนักงานมีความรู้หรือการ
ปฏิบตัิน้อย ดงันัน้ฝ่ายบุคคลควรจดัการฝึกอบรมหลกัสูตร 5ส และการ
ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองให้กบัพนักงานฝ่ายผลิตทุกคน เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ความเขา้ใจ น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบตัิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่วน
ด้านการขจดัความสูญเปล่าและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง พนักงานมี
ความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ฝ่ายบุคคลควรจดัฝึกอบรม ให้
ความรูก้บัพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมคีวามรูใ้นระดบัมากที่สุด 
  ดา้นการฝึกอบรม พนกังานมคีวามคดิเห็นว่าดา้นเน้ือหาหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมยงัไม่เหมาะสม ดงันัน้ฝ่ายบุคคลตอ้งส ารวจความตอ้งการหวัขอ้ที่
ตอ้งการพฒันาของพนกังาน พรอ้มทัง้เรยีนเชญิวทิยากรผูม้คีวามรูค้วาม 
เชี่ ยวชาญในหัวข้อนั ้นมาอบรมให้ความ รู้กับพนักงาน  เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและบรรลุวตัถุประสงค์ สร้างผลก าไรของธุรกิจ 
ลดตน้ทุนการผลติสนิคา้ 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
1. ด้านพนักงานขององค์กร การศึกษาวิจยัครัง้น้ีเป็นการศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งที่ในสายงานผลิตของอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนยานยนตท์ี่มีขนาด
ธุรกจิขนาดเลก็ ดงันัน้ผูท้ี่สนใจควรท าการศกึษาธุรกจิอุตสาหกรรมอื่น เช่น 
ธุรกจิอุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องอุปโภคบริโภค ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนเครื่องบนิ ธุรกจิ
อุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเคมี เป็นต้น เน่ืองจากมีวฒันธรรมหรือการ
จดัการที่แตกต่างกนั 

2. ดา้นตวัแปร การศกึษาครัง้น้ีศกึษาการรบัรูเ้ครื่องมอืการบรหิารแบบ
ญี่ปุ่ น ดา้นกจิกรรม 5ส. ดา้นการบ ารุงรกัษาทวผีลที่ทุกคนมสี่วนร่วม ดา้น
การขจดัความสูญเปล่า การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งนอกจากตวัแปร
ดังกล่าว ในการวิจ ัยครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยการบริหารความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังาน เป็นตน้ 

กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ ครอบครัว มิตรสหาย ที่มีส่วน
ช่วยเหลือให้งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณคณะ
ผูบ้รหิาร ผูป้ระสานงานและพนกังานของบรษิทัญี่ปุ่ นแห่งหน่ึงที่ใหค้วาม 
อนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่งเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ใน
การเก็บข้อมูลงานสารนิพนธ์ครัง้ น้ี และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาคน้ควา้ใหก้บัผูท้ี่มคีวามสนใจต่อไปในอนาคต 
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ผูช้่วยนกัวจิยั คณะบรหิารธุรกจิ  
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี �ปุน่ 

กรุงเทพมหานคร  
rujarin@tni.ac.th 

7th Sozo Yamamoto 
อาจารยป์ระจาํ คณะบรหิารธุรกจิ  

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี �ปุน่ 
กรุงเทพมหานคร  

sozo.yamamoto@jtecs.or.jp 
 

3rd สชุรีา  นวลทอง 
สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบญี �ปุน่ 
คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี �ปุน่ 

กรุงเทพมหานคร  
sucheera@tni.ac.th  

6th Keiki Kameshima 
อาจารยป์ระจาํ คณะบรหิารธุรกจิ  

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี �ปุน่ 
กรุงเทพมหานคร  
kamekei@live.j 

      บทคดัย่อ 
      การวิจยัมีวตัถปุระสงค ์เพื2อศึกษาผลสมัฤทธิ� การจดักิจกรรมเสริมการ
เรียนตามหลกัโมโนซุคริุ และ TNI core values สาขาการจดัการทรพัยากร
มนุษยแ์บบญี2ปุ่ น ทุกชั Pนปี สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี2ปุ่ น กลุ่มเป้าหมายคือ 
นักศึกษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบญี2ปุ่ น รวม 119 คนสถิติที2ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี2  ร้อยละ ค่าเฉลี2ย และส่วนเบี2ยงเบน
มาตรฐาน เครื2องมือที2ใช้คือแบบสอบถาม  
      ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเจตคติต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน 
โดยรวมมีค่าเฉลี2ย 3.78 ประเดน็ที2มีคะแนนสูงสุดคือ กิจกรรมทาํให้มีความ
รบัผิดชอบต่องานสูง มีค่าเฉลี2ย 4.07 รองลงมา คือ กิจกรรมทาํให้เกิดการ
พฒันาสู่ “เก่งทฤษฎี เก่งปฏิบติั” มีค่าเฉลี2ย 4.04, ปัจจยัด้านประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี2ย 3.92 ประเดน็ที2มีคะแนนสูงสุด คือ 
ทาํให้มั 2นใจสู่เส้นทางอาชีพ “งานบริหารจดัการทรพัยากรมนุษย”์ มีค่าเฉลี2ย 

4.03 รองลงมา คือ ทาํให้ได้รบัความรู้และเกิดความเข้าใจด้านการจดัการ
ทรพัยากรมนุษยแ์บบญี2ปุ่ น มีค่าเฉลี2ย 4.00, ภาพรวมคะแนนเพศที2แตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจผลสมัฤทธิ� ในการเรียนตามหลกัโมโนซุคริุและTNI core 
values ทั Pง 3 ด้าน คือ ด้านเจตคติของนักศึกษาที2มีต่อจดักิจกรรมส่งเสริม
การเรียน, ด้านผู้สอนที2จดักิจกรรมเสริมการเรียน และด้านประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนไม่แตกต่างกนั, ภาพรวมคะแนนชั Pนปีที2
แตกต่าง ต่อความพึงพอใจผลสมัฤทธิ� ในการเรียนตามหลกัโมโนซุคริุและ
TNI core values ทั Pง 3 ด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.05, การ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนที2หลกัสูตรจดัขึPนที2แตกต่างกนั มีความพึง
พอใจผลสมัฤทธิ� ในการเรียนตามหลกัโมโนซุคริุและTNI core values ทั Pง 3 
ด้าน อยู่ในระดบัมาก  (X ̅ = 3.92, S.D = 0.56)  
     คาํสาํคญั: ผลสมัฤทธิ $, กจิกรรมเสรมิการเรยีน, โมโนซุคุร,ิ TNI core values 
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     ABSTRACT 
The purpose of this research is to study learning supported activity 

achievement based on the principles of Monodzukuri and TNI core 
values.  Target samplings are all academic years of current students of 
Japanese human resources management, Faculty of Business 
Administration, Thai – Nichi Institute of Technology.  The selected tool 
for this research is quantitative method, using an instrument of online 
questionnaire, a total of 119 set of questionnaires were collected.  The 
statistical data analytics used within this research are:  frequency, 
percentage, mean and standard deviation.   

The research findings are:  1)  factor of attitude towards organized 
activities for learning enhancement, an overall average of 3.78.  activity 
with high job responsibilities has a highest average score of 4. 07, 
followed by activity which leads to “good theory, good practice” an 
average of 4.04.  2)  factor of overall benefit by activity participation, an 
overall average of 3. 92.  benefit of ensuring career path of “human 
resource management” has a highest average score of 4.03, followed by 
understanding the Japanese style of human resources management an 
average of 4.00. all genders are satisfied with the Achievement of study 
course led by principles of Monodzukuri and the TNI core values of all 3 
aspects:   1.  students’ attitude towards organized activities in learning 
support, lecturers whose organized learning support activities and 3. 
benefits gained from learning support activities.   While differences in 
year of study towards principles of Monodzukuri and the TNI core values 
reflected in a significant statistical differ score of 0. 05.  participating in 
different organized educational learning support activities, reflected 
score to the achievement  according to Monodzukuri principles and the 
TNI core values in all 3 aspects are at the high level, ( X ̅ =  3. 92, S. D = 
0.56). 

Keywords: achievement, learningOactivities, Monodzukuri, TNI core 
values 

 
I. บทนํา 

หลกัสูตรการจดัการทรพัยากรมนุษย์แบบญีVปุ่น สถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญีVปุ่น มีการเรียนการสอนตามแนวคิด Monozukuri รวมทั \งการ
สอดแทรก TNI Core Values เพืVอปลุกฝงัความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
ความสามารถ ผ่านกจิกรรมและโครงการต่างๆ โดยนักศกึษามทีั \งบทบาท
ผูเ้ขา้ร่วมและเป็นผูบ้รหิารกจิกรรมเอง ผ่านการบูรณาการรหว่างการเรยีน
การสอนและบรกิารวชิาการ โดยทุกกจิกรรมจะมกีารวดัผลสมัฤทธิ $ในหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าผ่านการสอบกลางภาค สอบปลายภาค หรอืการประเมนิผล
ความพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ  

การวดัผลสมัฤทธิ $ทางการเรยีน จงึเป็นกระบวนการวดัความสามารถ
หรอืผลสําเรจ็ทีVไดร้บัจากกจิกรรมการเรยีนการสอน ทีVจะแสดงออกถงึการ
เปลีVยนแปลงพฤตกิรรมและประสบการณ์เรยีนรูท้างดา้นพุทธพิสิยั จติพสิยั
และทกัษะพสิยั โดยจะจําแนกไว้ตามลกัษณะของวตัถุประสงค์ของการ
เรยีนการสอนทีVแตกต่างกนั[1] ความสามารถของผู้เรยีนเกิดจากผู้เรียน
ไดร้บัประสบการณ์จากกระบวนการเรยีนการสอนของอาจารย ์โดยอาจารย์
ต้องศึกษาแนวทางในการวดัและประเมนิผล การสร้างเครืVองมอืวดัให้มี

คุณภาพ โดยพจิารณาจากการจดักจิกรรมต่างๆ เพืVอส่งเสรมิคุณภาพใหก้บั
ผูเ้รยีนตามหลกัโมโนซุร ิเป็นวธิกีารเรยีนการสอนทีVมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดนํ้า
ความรู้จริง วิธีการปฏิบัติจริง ทีVได้จากการศึกษานํามาประยุกต์ใช้กบั
สถานทีVจรงิ สถานการณ์จรงิ และเครืVองมอืจรงิ ซึVงจะส่งผลต่ออตัลกัษณ์
ของหลกัสูตร “เก่งงาน เก่งคดิ เก่งคน ครบศาสตร์บรหิารงานบุคคล ตาม
จริยธรรมวถิีไทย-ญีVปุ่น รวมทั \งจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรยีนรู้ทีV
คาดหวงัและความพึงพอใจ และมาตรฐานการเรียนรู้ทีVกําหนดไว้ โดย
พฤตกิรรมทีVตอ้งการประเมนิผูเ้รยีนประกอบดว้ย ดา้นความรูค้วามจาํ ดา้น
ความเขา้ใจ ดา้นการนําไปใช ้ดา้นการวเิคราะห์ เป็นการวดัความสามารถ
ในการแยกแยะหรือแจกแจง ด้านการสังเคราะห์  และด้านการวดัและ
ประเมนิค่า  

ดงันั \นผูท้ําวจิยัจงึประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาสาขาการจดัการ
ทรพัยากรมนุษยแ์บบญีVปุน่ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีVปุน่ 
ต่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิและ TNI core values 
โดยรวบรวมจาก 3 ด้านได้แก่ ด้านเจตคติของนักศึกษาทีVมต่ีอการจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีน ด้านผู้สอนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และ ด้าน
ประโยชน์จากการเข้าร่วมและบริหารกจิกรรมเสรมิการเรียนรู้ เพืVอทีVจะ
นํามาวเิคราะหแ์ละนําไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขจุดบกพร่องและปรบัปรุง
กจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุรเิพืVอใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิVงขึ\น 
 

II. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพืVอศกึษาผลสมัฤทธิ $การจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุครุ ิ

และ TNI core values ของนกัศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบ
ญีVปุน่ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีVปุน่  

III. สมมติุฐานของการวิจยั 
นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญีVปุ่ น  คณะ

บริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีVปุ่น มคีวามพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลกัโมโนซุคุริและ TNI core values อยู่ใน
ระดบัมาก 

ปจัจยัส่วนบุคคลทีVแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจผลสมัฤทธิ $ในการเรยีน
ตามหลักโมโนซุคุริ ทั \ง 3 ด้าน คือ ด้านเจตคติของนักศึกษาทีVมต่ีอจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีน, ดา้นผูส้อนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และดา้น
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนแตกต่างกนั 

เพศทีVแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจผลสมัฤทธิ $ในการเรยีนตามหลกัโม
โนซุคุร ิทั \ง 3 ดา้น คอื ดา้นเจตคตขิองนักศกึษาทีVมต่ีอจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การเรยีน, ด้านผู้สอนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และด้านประโยชน์จาก
การเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนแตกต่างกนั 

ชั \นปีทีVแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจผลสมัฤทธิ $ในการเรยีนตามหลกัโม
โนซุคุร ิทั \ง 3 ดา้น คอื ดา้นเจตคตขิองนักศกึษาทีVมต่ีอจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การเรยีน, ด้านผู้สอนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และด้านประโยชน์จาก
การเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนแตกต่างกนั 
 

IV. ขอบเขตของการวิจยั 
IV. I. เนื" อหาของการวิจยั 
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แบบสอบถามเพืVอประเมนิความพงึพอใจในการจดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิและ TNI core values ทั \ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจต
คติของนักศึกษาทีVมีต่อการจดักิจกรรมเสริมการเรียน ด้านผู้สอนทีVจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีน และด้านประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิ
การเรยีนรู ้
 IV. I. I. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั \งนี\  คือ นักศึกษาสาขาการจัดการ
ทรพัยากรมนุษย์แบบญีVปุ่น คณะบรหิารธุรกจิ ทุกชั \นปี สถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญีVปุน่ จาํนวน 119 คน  

V.  นิยามศพัท์เฉพาะ 
นักศกึษา หมายถึง นักศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย์แบบ

ญีVปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีVปุ่น 119 คนทีVตอบ
แบบสอบถาม 

กจิกรรมเสรมิการเรยีน หมายถงึ กจิกรรมทีVผูส้อนจดัขึ\นหรอืดูแลตาม
หลักโมโนซุคุริ และ TNI core value เพืVอพัฒนาองค์ความรู้และเสริม
ประสบการณ์ใหก้บันกัศกึษาทีVเขา้ร่วมกจิกรรม เช่น กจิกรรม “สานสมัพนัธ์
พีVน้องHRJ” กิจกรรม “สมคัรงานอย่างไรให้ได้งาน” กิจกรรม ประกวด 
Super MC กจิกรรม Train to the trainer และกจิกรรม Excel for HR 

ผู้สอน หมายถึง อาจารย์คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีVปุน่ ทีVมสี่วนรบัผดิชอบและสนบัสนุนนกัศกึษาในการจดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีนรู ้รวมถงึการประเมนิผล 

ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึทีVด ีความประทบัใจ ความพอใจ [3]
หรอืความพงึพอใจของนกัศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบ
ญีVปุน่  คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีVปุน่ ต่อการจดักจิกรรม
เสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิและ TNI core values 

คะแนนความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนทีVใช้ในการวัดทัศนคติทีV
นักศึกษามต่ีอแต่ละหวัขอ้ทีVถามในแบบสอบถาม โดยอ้างอิงจากทฤษฎี
มาตรวดัของลเิคอร์ท (Likert Scale) [4]โดยไล่จาก 5 คะแนนลงไปถึง 1 
คะแนน เกณฑก์ารให ้ประกอบดว้ย 5 คอืระดบัมากทีVสุด   4 คอื ระดบัมาก 
3 คอืระดบั ปานกลาง 2 คอืระดบัน้อย และ 1 คอืระดบัน้อยทีVสุด 

การแปลผลเกณฑก์ารประเมนิ  
4.21-5.00 คอื มากทีVสุด  
3.41-4.20 คอื มาก  
2.61-3.40 คอืปานกลาง  
1.81-2.60 คอืน้อย  
1.00-1.80 คอืน้อยทีVสุด   
สําหรบัคําถามทีVแสดงทศันคติทางบวก ถ้ารวมคะแนนทั \งหมดของ

ผูต้อบ ถ้าไดค้ะแนนมากแสดงว่าผูต้อบมทีศันคตทิีVดต่ีอสิVงนั \นมาก ในทาง
ตรงขา้ม ถ้าได้คะแนนน้อยแสดงว่าผู้ตอบมทีศันคติทีVไม่ดต่ีอสิVงนั \น ส่วน
คําถามทีVแสดงทศันคตทิางลบ ถ้ารวมคะแนนทั \งหมดของผูต้อบไดค้ะแนน
มาก แสดงว่าผู้ตอบมทีศันคติทีVไม่ดต่ีอสิVงนั \นมาก ในทางตรงขา้ม ถ้าได้
คะแนนน้อยแสดงว่าผูต้อบมทีศันคตทิีVดต่ีอสิVงนั \นมาก 

โมโนซุคุริ (Monodzukuri) มาจากคําสองคําคือ “mono(โมโน) และ  
“tsukuri” เป็นคําว่า “Monodzukuri” โดยคําว่า “โมโน” หมายถึง วตัถุหรอื
สิVงของ ซึVงไม่ไดห้มายถงึสิVงของทีVจบัต้องไดอ้ย่างเดยีว แต่ยงัรวมถงึ “การ
ใช้ความคดิ” ส่วนคําว่า “ทสคึุร”ิ ความหมายทั Vวไปคอื การ “ทําหรอืผลติ” 

สิVงของซึVงเป็นกระบวนการทางกายภาพ นั Vนคอื  “โมโนซุคุร”ิ หมายถงึ การ
นําเรืVองทางดา้นซอฟต์ทีVคดิอยู่ในสมองมาทําใหเ้ป็นสิVงของทีVเป็นทางด้าน
ฮารด์[2] 
       TNI Core Values ค่านิยม 6 ประการ ของ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีVปุน่ TNI Core Values "KM HR HoP" [13] 

1. Kaizen พฒันาอย่างต่อเนืVอง 
2. Monodzukuri มุง่ม ั Vน สร่างสรรค ์พฒันาอย่างมคีุณภาพ 
3. Hansei ยอมรบัและเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดของตนเอง 
4. Respect ใหเ้กยีรตผิูอ้ืVนและตนเอง 
5. Honest มคีวามซืVอสตัยส์ุจริ  
6. Public interest คาํนึงถงึประโยชน์ส่วนรวม 

 
VI.  ตวัแปรในการวิจยั 

ในการวจิยัครั \งนี\ มตีวัแปรทีVใชใ้นการวจิยัดงัต่อไปนี\  
 VI. I. ตวัแปรอิสระ  

ตวัแปรไดแ้ก่ สภาพทั Vวไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ ชั \นปี 
การเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนทีVหลกัสตูรจดัขึ\นบ่อยแค่ไหน กจิกรรมทีV
นักศกึษาเคยเขา้ร่วมสมัมนาและหรอืบรหิารโครงการ กจิกรรมทีVนักศกึษา
ชืVนชอบมากทีVสุด 3 อนัดบั 
 VI. I. I. ตวัแปรตาม 

ตัวแปรได้แก่ ผลสัมฤทธิ $ในการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ และตาม
แนวคดิ TNI core values ทั \ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจตคตขิองนกัศกึษาทีVมต่ีอ
จดักจิกกรรมส่งเสรมิการเรยีน, ดา้นการประเมนิผลการเรยีน ดา้นกจิกรรม
สนับสนุนการเรียน ด้านผู้สอนทีVจ ัดกิจกรรมเสริมการเรียน และด้าน
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีน 
 

VII. ทฤษฎีที2เกี2ยวข้อง 
 VII. I. แนวความคิดด้านผลสมัฤทธิ6 

วนัวิสา แย้มกระจ่าง [3] ได้กล่าวถึงผลสมัฤทธิ $ทางการเรยีนว่าการ
จดัการเรยีนรูแ้บบภาคสนาม ของนกัศกึษาชั \นปีทีV 3 มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
83.30/83.52 ซึVงสูงกว่าเกณฑ์ทีVตั \งไว ้80/80 และผลสมัฤทธิ $ทางการเรยีน
ของนักศกึษาชั \นปีทีV 3 ทีVเรยีนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบภาคสนามหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีVระดับ .01 รวมทั \ง
นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบภาคสนาม โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก 
 VII. I. I. ทฤษฎีความพึงพอใจ 

ความพงึพอใจ เป็นองค์ประกอบทีVสําคญัอย่างหนึVงในการบรกิาร เมืVอ
บุคคลมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิกิจกรรมแล้ว ย่อมทําให้มกีําลงัใจจะ
ปฏบิตัิกจิกรรมด้วยความตั \งใจ มุ่งหวงัผลให้ได้ตามวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสทิธภิาพ  อํารุง เหมรา[7]ไดส้รุปความสําคญัของความพงึพอใจ คอื . 
ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบตัิเพืVอให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานเสริมสร้างให้บุคคลมคีวามเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 
และต่อหน่วยงานเสรมิสร้างความซืVอสตัย์ ความจงรกัภกัดต่ีอหน่วยงาน
ช่วยเกื\อหนุนให้มกีฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคบั สามารถใช้บงัคบัควบคุม
ความประพฤตขิองบุคคลใหอ้ยู่ในระเบยีบวนิยัอนัดกี่อใหเ้กดิความสามคัคี
ในหมู่คณะ และมกีารรวมพลงัเพืVอขจดัปญัหาในองค์กรร่วมกนัก่อใหเ้กดิ

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

189

BA-27



 

ความเชืVอมั Vนในหน่วยงานทีVปฏิบตัิ ช่วยเกื\อหนุนให้บุคคลเกิดความคิด
สรา้งสรรคใ์นกจิกรรมต่างๆ  

สรุปไดว้่า องค์ประกอบทีVทําใหเ้กดิความพงึพอใจในการทํางาน ไดแ้ก่ 
ลักษณะงานทีVทํา ความก้าวหน้า ความท้าทาย และปจัจัยเกีVยวกับ
สิVงแวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่ การบรหิารงาน การนิเทศงาน การส่งเสรมิ การ
ตดิต่อสืVอสาร สภาพการทาํงาน กลุ่มงาน และค่าจา้ง การวดัความพงึพอใจ 
โดยวธิกีารสมัภาษณ์ นับว่าเป็นวธิกีารทีVประหยดัและมปีระสทิธภิาพมาก
วธิหีนึVง[3] 

ประโยชน์ทีVไดจ้ากการวดัความพงึพอใจ ทําให้ทราบถึงเรืVองต่างๆ ทีV
สําคัญคือ  ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามากยิVงขึ\นความ
คาดหวังของนักศึกษาเกีVยวกับคุณภาพทีVต้องการความต้องการของ
นักศึกษาต้องการได้รบั เพิVมเติมจากทีVมีอยู่เดิมความแตกต่างระหว่าง
คุณลกัษณะและคุณสมบตัขิองสนิค้าและบรกิารทีVนักศกึษาต้องการไดร้บั
จรงิความแตกต่างระหว่างคุณภาพของสนิค้าและบรกิารทีVนักศกึษาไดร้บั
จรงิ ความคดิเห็นของนักศกึษาเกีVยวกบัปญัหาและอุปสรรคทีVสําคญัและ
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงคุณภาพของบริการให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของนกัศกึษา 

จากการวดัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสามารถนํามาใชป้รบัปรุงการ
ผลติการจาํหน่ายและการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพมาก
ยิVงขึ\น[8] 
 
 VII. I. I. I. แนวความคิดของหลกัโมโนซุคริุ 

คําว่า"โมโนซูคูร"ิ เป็นการคดิและทํางานอย่างเป็นระบบแบบญีVปุ่น ทํา
ให้ได้สินค้าและบริการถึงมอืลูกค้าอย่างมปีระสิทธิภาพมากทีVสุด มกีาร
พฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ จนนํามาซึVงความสําเร็จ เป็น
วฒันธรรมวถิีญีVปุ่นอย่างแท้จริง นับเป็นวฒันธรรมการบรหิารจดัการวิถี
ตะวนัออกตามแบบของญีVปุ่นโดยตรง ซึVงลกัษณะดงักล่าวนี\ ถือเป็นสิVงทีV
เป็นความภาคภูมใิจของชาตแิละเป็นลกัษณะเฉพาะเชงิจติวญิญาณ เป็น
แบบของการเป็นผู้ชํานาญการแบบช่างฝีมือแบบญีVปุ่น ทีVทําให้ญีVปุ่นมี
ความสามารถสูงในการดําเนินการและการผลติเชงิอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 
องค์กรมคีวามแข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างแท้จริง ในขณะทีVผู้ผลิตก็ผลิตด้วยจิตวิญญาณของความเป็น
ผูช้ํานาญการฝีมอืแบบวถิญีีVปุ่นโดยเฉพาะ ทําใหบ้รษิทัใหญ่ ๆ ของญีVปุน่มี
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมการบรหิารจดัการแบบของตนเอง และประสบ
ความสาํเรจ็อย่างกวา้งขวาง[9] 

บคุลากรด้านโมโนซุคริุคืออะไร[2] 
โมโนซุคุรเิป็นกระบวนการทั \งหมดในการถ่ายทอดขอ้มบูการออกแบบ

ไปยงัตัวกลางหรือวสัดุทีVใช้ในการผลิต บุคลากรด้านโมโนซุคุริ จึงเป็น
ทรพัยากรบุคคลทีVทํางานอยู่ในกระบวนการเหล่านี\ทั \งหมด กล่าวไดว้่า คน
ทีVอยู่ ในกระบวนการการตั \งแต่การออกแบบไปจนถึงคนทีVทําหน้าทีV
การตลาดและการขาย คอืบุคลากรดา้นโมโนซุคุรนิั Vนเอง  

 
 
 
 
 

ตารางทีV 1: เงืVอนไขจาํเป็นสาํหรบับุคลากรดา้นโมโนซุคุร ิ 
  คยีเ์วริด์ ความหมาย 

หวัใจ 
(ความตระหนกั) 

จติสํานึกดา้นไคเซน็ 

ไม่พอใจในสภาพปจัจุบัน
และมคีวามกระตือรอืร้นทีV
จ ะ ป รับ ป รุ ง ใ ห้ดี ขึ\น อยู่
ตลอดเวลา 

ทกัษะ 
(การปฏบิตังิาน) 

เทคนิคและทักษะ
ขั \นสูง 

มีเทคนิคและทักษะฝีมือ
ระดบัสูง และใช้ประโยชน์
ในการปฏบิตังิาน 

รา่งกาย 
(บทบาทหน้าทีV) 

ความสามารถใน
การแกป้ญัหา 

สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการแก้ไข
ปญัหาทีVเกดิขึ\นทีVหน้างาน 

 
ทกัษะพืPนฐานที2จาํเป็นสาํหรบับคุลากรด้านโมโนซุคริุ 
1. ทกัษะดา้นความคดิ (Conceptual Skill) 
เป็นทักษะในการในการจับประเด็นของเหตุการณ์โดยรอบทั \งเชิง

โครงสร้างและเชิงแนวความคิด นั Vนคือ เป็นความสามารถในการเข้าใจ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีVเกดิขึ\นรอบตวั เปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิั \งสามคอื “หวัใจ 
ทกัษะ ร่างกาย” จะตรงกบัคาํว่า “ร่างกาย” 

2. ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human Skill) 
เป็นความสามารถในการสงัเกตและวเิคราะหค์าํพดูของผูท้ีVสนทนาดว้ย 

แล้วสามารถโต้ตอบโดยใช้คําพูดหรอืการสืVอสารทีVเหมาะสม นั Vนคอื เป็น
ทกัษะในการบรหิารความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยการคบหาและทํางาน
ร่วมกบัผูอ้ืVน จําเป็นต้องมคีวามเขา้ใจความรูส้กึของอกีฝ่ายหนึVงดว้ย จงึจะ
ทําใหก้ารสืVอสารระหว่างกนัเป็นไปอย่างราบรืVน เปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิั \ง
สามคอื “หวัใจ ทกัษะ ร่างกาย” จะตรงกบัคาํว่า “หวัใจ” 

3. ทกัษะดา้นการทาํงาน (Technical Skill) 
เป็นทกัษะความชํานาญเฉพาะดา้นทีVจําเป็นต่อการทํางานใหบ้รรลุ นั Vน

คอื เป็นความรูค้วามสามารถทีVจําเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานในหน้าทีVนั \นๆ 
เปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิั \งสามคอื “หวัใจ ทกัษะ ร่างกาย” จะตรงกบัคําว่า 
“ทกัษะ” 

ความจําเป็นของทกัษะทั \งสามนี\สาํหรบับุคลากรแต่ละระดบั อาจกล่าว
ไดว้่า ทกัษะดา้นความคดิมคีวามจาํเป็นสงูขึ\นตามตําแหน่งงานทีVสงูขึ\น  

ทกัษะทีVสําคญัมากทีVสุดคอื ทกัษะด้านมนุษย์มคีวามสําคญัมากทีVสุด 
เพราะถึงแม้จะพฒันาทกัษะด้านความคิดและทกัษะด้านการทํางานให้
สูงขึ\นแค่ไหน ถ้าไม่มทีกัษะด้านมนุษย์ในระดบัสูงด้วยย่อมทําให้ประสบ
ปญัหาอย่างแน่นอน สิVงสาํคญัทีVสุดคอื ความสามารถดา้นการบรหิารจดัการ
คนนั Vนเอง 
 
 VII. I. I. I. I. งานวิจยัที ?เกี ?ยวข้อง 

สมหมาย เปียถนอม[10] ได้ทําการวิจัยเรืVอง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการได้ร ับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริการด้านวิชาการ ระดบัปานกลาง ค่าเฉลีVย 
3.24 2) การบรกิารด้านกจิการนักศกึษา ระดบัปานกลาง ค่าเฉลีVย 3.28 
และการบรกิารดา้นอาคารสถานทีV ระดบัปานกลาง ค่าเฉลีVย 3.02   สมชาย 
บุญสุ่น[11] ไดท้าํเรืVอง ความพงึพอใจของนิสติทีVมต่ีอการเรยีนการสอนของ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึVง
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ผลการวจิยัพบว่า ดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีน นิสติใหค้วามพงึพอใจต่อ
ผูส้อนในการทีVเกีVยวขอ้งกบัเนื\อหาการเรยีนการสอนทีVมคีวามน่าสนใจ ชกั
จูงใจให้นิสิตมคีวามกระตือรือร้นทีVจะเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม และมี
แนวทางสําหรบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรพิจารณาความ
เหมาะสมด้านเวลา และ ศิริพงษ์ จรสัโรจนกุล[12]  ได้ทําการวิจยัเรืVอง 
ศกึษาความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีVมต่ีอการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนเซนต์หลุยส์ ฉะเชงิเทรา ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพงึพอใจของผูป้กครองนักเรยีนทีVมต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีน
เซนต์หลุยส์ จํานวน 306 คน แสดงความพงึพอใจของผู้ปกครองต่องาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลีVย 3.64 
ประกอบด้วย 1) การมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมวนัสําคญัทางศาสนา มี
ค่าเฉลีVยอยู่ทีV 3.98 2) การจดักจิกรรมส่งเสรมิประชาธปิไตยใหก้บันกัเรยีน 
มคี่าเฉลีVยอยู่ทีV 3.92 และ 3) การดแูลนกัศกึษาเรืVอง การรกัษาความสะอาด 
ระเบยีบวนิยั ของครปูระจาํชั \นเรนี มคี่าเฉลีVยอยู่ทีV 3.78 และลกัคณา มหนัต์
และประสาท เนืVองเฉลิม[14] ได้ทําการวิจยัเรืVองการพฒันาผลสัมฤทธิ $
ทางการเรียน การคิดแก้ปญัหา และพฤติกรรมเชงิจรยิธรรม ด้านความ
รบัผดิชอบ ของนักเรยีนชั \นประถมศกึษาปีทีV 6 ทีVไดร้บัการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม
ผลการวจิยัพบว่าวงจรปฏบิตักิารทีV 1 นักเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ $ทางการ
เรยีน การคดิแก้ปญัหา พฤติกรรมเชงิจรยิธรรมด้านความรบัผดิชอบ คดิ
เป็นร้อยละ 62.31, 69.23, 77.95 ตามลําดับ และวงจรปฏิบัติการทีV 2 
นักเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ $ทางการเรยีน การคดิแกป้ญัหา พฤตกิรรมเชงิ
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 83.33, 84.42, 93.91 
ตามลาํดบั 
 

VIII. เครื2องมือที2ใช้ในการวิจยั 
เครืVองมอืทีVใชใ้นการวจิยัครั \งนี\คอืแบบสอบถามออนไลน์ เพืVอประเมนิ

การศกึษาวจิยัเรืVอง ผลสมัฤทธิ $การจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโม
โนซุคุร ิ-TNI core value กรณีศกึษานักศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากร
มนุษย์แบบญีVปุ่น ทุกชั \นปี คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีVปุน่ 
โดยนักศกึษาสามารถตอบแบบสอบถามตามมาตราส่วน (Rating Scale ) 
5 ระดบั คอื 1.ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิVง 2.ไม่เหน็ดว้ย 3.ไม่แน่ใจ 4.เหน็ดว้ย 5.
เหน็ดว้ยอย่างยิVง ซึVงประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคาํถามต่อไปนี\ 

ส่วนทีV  1 ขอ้มลูทั Vวไปของนกัศกึษา ม ี3 ขอ้ 1)  เพศ  2)  นกัศกึษาเขา้
ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนทีVหลกัสูตรจดัขึ\นบ่อยครั \งแค่ไหน  3) กจิกรรม
ใดบ้างทีVนักศึกษาเข้าร่วม (ตอบได้หลายข้อ) และ 4) กรุณาพิมพ์ชืVอ
กจิกรรมทีVนกัศกึษาชืVนชอบมากทีVสุด 3 อนัดบั (เรยีงจากมากไปน้อย) 

ส่วนทีV 2 คําถามเกีVยวกบัผลสมัฤทธิ $ในการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิซึVง
แบ่งเป็น 3 ดา้นคอื ดา้นเจตคตขิองนกัศกึษาทีVมต่ีอการจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การเรยีน ดา้นผูส้อนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน ดา้นประโยชน์จากการเขา้
ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีน และดา้นขอ้เสนอแนะอืVนๆ  
 

IX. วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยันําผลจากแบบสอบถามผลสมัฤทธิ $การจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน

ตามหลกัโมโนซุคุร ิกรณีศกึษานักศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย์
แบบญีVปุ่น ทุกชั \นปี คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีVปุ่น มา

รวบรวมและใช้โปแกรม Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลีVยโดยสถิติทีVใช้
อธบิายขอ้มลูไดแ้ก่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีVยเลขคณิตและส่วนเบีVยงเบนมาตรฐาน 
เกณฑก์ารแปลผลทีVเหมาะสมทีVสุดของRating Scale 

4.21 - 5.00 มากทีVสุด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยทีVสุด 
รวมทั \งการทดสอบความแตกต่างกนัระหว่างค่าเฉลีVยของประชากร 2 

กลุ่มทีVเป็นอสิระต่อกนั (Independent Samples t-test) ระดบัความเชืVอมั Vน
ทีV 95% และยอมรบัสมมตฐิานเมืVอ Sig. มคี่าน้อยกว่า 0.05 และการทดสอบ
ดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว ใชค้่าสถติแิบบ F-test (One-
way Analysis of Variance) โดยใชร้ะดบัความเชืVอมั VนทีV 95% และยอมรบั
สมมตฐิานเมืVอ Sig. มคี่าน้อยกว่า 0.05 
 

X. ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
เพศของผูต้อบแบบสอบถามจํานวน 119 คน ปรากฏว่าเป็นหญิง 82 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.91เป็นชาย 37คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.09 ความถีVใน
การเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนทีVหลกัสตูรจดัขึ\น ผลปรากฎว่า เขา้ร่วม
กจิกรรมเสรมิการเรยีนทุกครั \ง 57 คนคดิเป็นรอ้ยละ 47.11 เขา้ร่วมบางครั \ง 
60 คนคดิเป็นร้อยละ 49.60 และไม่เคยเขา้ร่วม 2 คนคดิเป็นร้อยละ1.68 
กจิกรรมทีVนักศกึษาเขา้ร่วมมากทีVสุด ใน 3 อนัดบัแรก สานสมัพนัธ์พีVน้อง 
HRJ จํานวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.57 รองลงมา คอื สมคัรงานอย่างไร
ให้ได้งาน จํานวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 6.43 และรองลงมาอนัดบั 2 คอื 
“Train To The Trainer in Japanese style” จํานวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6 . 29  และกิจกร รมทีVนั กศึกษา เข้ า ร่ ว ม น้ อยทีV สุ ดคือ  โค ร งการ  
Communicationoforoleaderoleveloandomanagementolevel”oUnivance
.co.th จํานวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 2.49% เท่ากนักบักจิกรรมประกวด
เรียงความในหัวข้อ “คุณภาพ คุณธรรม : ทรัพยากรมนุษย์ ตามแนว
พระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีง” ระดบัชาต ิซึVงมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 36 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.49% และกจิกรรมอืVนๆ ซึVงมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 10 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.69% 

กิจกรรมทีVนักศึกษาชืVนชอบมากทีVสุด 3 อันดับคืออันดับทีV 1 สาน
สมัพนัธ์พีVน้อง HRJ อนัดบั 2 สมคัรงานอย่างไรใหไ้ดง้าน  อนัดบั 3 Train 
to the trainer  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูผลสมัฤทธิ $ในการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิและ
ตามแนวคดิ TNI core value ซึVงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คอื ด้านเจตคตขิอง
นักศกึษาทีVมต่ีอจดักิจกกรรมส่งเสรมิการเรยีน, ด้านการประเมนิผลการ
เรยีน และดา้นกจิกรรมสนบัสนุนการเรยีน โดยรวมมคี่าเฉลีVย 3.78 ประเดน็
ทีVมคีะแนนสูงสุดคอื กจิกรรมทําใหม้คีวามรบัผดิชอบต่องานสูง มคี่าเฉลีVย 
4.07 รองลงมา คอื กจิกรรมทําใหเ้กดิการพฒันาสู่ “เก่งทฤษฎ ีเก่งปฏบิตั”ิ 
มคี่าเฉลีVย 4.04 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลีVย และค่าเบีVยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่ม
ตวัอย่าง จําแนกตามปจัจยัด้านผู้สอนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน ปจัจยั
ดา้นผูส้อนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน โดยรวมมคี่าเฉลีVย 3.77 ประเดน็ทีVมี
คะแนนสูงสุดคอื เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดซ้กัถามและแสดงความคดิเห็น
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ในการบรหิารกจิกรรมและหรอืเขา้ร่วมกจิกรรม มคี่าเฉลีVย 3.93 รองลงมา 
คอื มชี่องทางในการติดต่อสืVอสารทีVสะดวก เช่น Line ,Facebook และ e-
mail มคี่าเฉลีVย 3.86 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลีVย และค่าเบีVยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่ม
ตวัอย่าง จาํแนกตามปจัจยัดา้นประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการ
เรยีน ปจัจยัดา้นประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนโดยรวม 
มคี่าเฉลีVย 3.92 ประเด็นทีVมคีะแนนสูงสุด คอื การเขา้ร่วมกจิกรรม ทําให้
ม ั Vนใจสู่เสน้ทางอาชพี “งานบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย”์ มคี่าเฉลีVย 4.03 
รองลงมา คอื การเขา้ร่วมกจิกรรม ทําใหไ้ดร้บัความรูแ้ละเกดิความเขา้ใจ
ดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบญีVปุน่ มคี่าเฉลีVย 4.00 

ผลการทดสอบสมมติฐานทีV 1 เพศทีVแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ผลสมัฤทธิ $ในการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิทั \ง 3 ดา้น คอื ดา้นเจตคตขิอง
นกัศกึษาทีVมต่ีอจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีน, ดา้นผูส้อนทีVจดักจิกรรมเสรมิ
การเรียน และด้านประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิการเรยีนไม่
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานทีV 2 ชั \นปีทีVแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ผลสมัฤทธิ $ในการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิต่อ ดา้นเจตคตขิองนกัศกึษาทีVมี
ต่อจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนไม่แตกต่างกนั และ ชั \นปีทีVแตกต่างกนั มี
ความพงึพอใจผลสมัฤทธิ $ในการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิต่อดา้นผูส้อนทีVจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีน และด้านประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิ
การเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานทีV 3 การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิการเรยีนทีV
หลกัสูตรจดัขึ\นทีVแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจผลสมัฤทธิ $ในการเรยีนตาม
หลกัโมโนซุคุร ิทั \ง 3 ดา้น คอื ดา้นเจตคตขิองนักศกึษาทีVมต่ีอจดักจิกรรม
ส่งเสริมการเรียน, ด้านผู้สอนทีVจ ัดกิจกรรมเสริมการเรียน และด้าน
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนไมแ่ตกต่างกนั 

 
XI. อภิปรายผล 

จากส่วนทีV  1ด้านข้อมูลนักศึกษา พบว่ ามีนักศึกษาหญิงตอบ
แบบสอบถามมากกว่านกัศกึษาชายถงึ 45 คนคดิเป็นรอ้ยละ 37.82 จาํนวน
นักศกึษาทีVเขา้ร่วมกจิกรรมทุกครั \งและจํานวนนักศกึษาทีVเขา้ร่วมกจิกรรม
บางครั \งแตกต่างกนัเพยีง 3 คนหรอืร้อยละ 2.52 เท่านั \น ด้านกจิกรรมทีV
นักศึกษาเข้าร่วมมากทีVสุด 3 ลําดบัแรกได้แก่ สานสมัพนัธ์พีVน้อง HRJ 
จํานวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.57 รองลงมา คอื สมคัรงานอย่างไรใหไ้ด้
งาน จํานวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.43 และรองลงมาอนัดบั 2 คอื “Train 
To The Trainer in Japanese style” จํานวน 91 คน คดิเป็นร้อยละ 6.29 
ตามลาํดบั 

สําหรับส่วนทีV 2 ซึVงเป็นคําถามเกีVยวกับความพึงพอใจต่อการจัด
กจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิดา้นเจตคตขิองนักศกึษาทีVมต่ีอ
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน  2 หัวข้อ ทีVนักศึกษาเห็นด้วยมากทีVสุด 
ได้แก่ ปจัจยัเจตคติของนักศึกษาทีVมต่ีอการจดักิจกรรมเสริมการเรียน 
โดยรวมมคี่าเฉลีVย 3.78 ประเดน็ทีVมคีะแนนสงูสุดคอื กจิกรรมทาํใหม้คีวาม
รบัผดิชอบต่องานสูง มคี่าเฉลีVย 4.07 รองลงมา คอื กจิกรรมทําใหเ้กดิการ
พฒันาสู่ “เก่งทฤษฎ ีเก่งปฏบิตั”ิ มคี่าเฉลีVย 4.04  

ด้านผู้สอนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรียน พบว่าปจัจยัด้านผู้สอนทีVจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีน โดยรวมมคี่าเฉลีVย 3.77 ประเดน็ทีVมคีะแนนสูงสุด

คอื เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ในการบรหิาร
กจิกรรมและหรอืเขา้ร่วมกจิกรรม มคี่าเฉลีVย 3.93 รองลงมา คอื มชี่องทาง
ในการตดิต่อสืVอสารทีVสะดวก เช่น Line ,Facebook และ e-mail มคี่าเฉลีVย 
3.86 แสดงว่านักศกึษามทีศันคตทิีVดต่ีอผูส้อนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน 
โดยมองว่าผู้สอนทีVจ ัดกิจกรรมเสริมการเรียนมีช่องทางให้นักศึกษา
ติดต่อสืVอสารทีVสะดวก และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแสดง
ความคดิเหน็ในการจดักจิกรรม  

ดา้นประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้ นักศกึษาเหน็
ถงึประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมปจัจยัดา้นประโยชน์จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมเสรมิการเรยีนโดยรวม มคี่าเฉลีVย 3.92 ประเดน็ทีVมคีะแนนสูงสุด 
คอื การเขา้ร่วมกจิกรรม ทําให้ม ั Vนใจสู่เส้นทางอาชพี “งานบรหิารจดัการ
ทรพัยากรมนุษย”์ มคี่าเฉลีVย 4.03 รองลงมา คอื การเขา้ร่วมกจิกรรม ทาํให้
ไดร้บัความรูแ้ละเกดิความเขา้ใจดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย์แบบญีVปุ่น 
มคี่าเฉลีVย 4.00 
 

XII. บทสรปุผลการวิจยั 
ในภาพรวมคะแนนความพงึพอใจทีVมต่ีอการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน

ตามหลกัโมโนซุคุร ิทั \ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจตคตขิองนักศกึษาทีVมต่ีอการ
จดักจิกรรมเสรมิการเรยีน ดา้นผูส้อนทีVจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และ ดา้น
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมาก ตาม
หลกัของ Likert ตามหลกัการของโมโนซุคุร[ิ2] สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
[11] นั Vนหมายความว่านักศกึษามทีศันคติทีVค่อนขา้งดีต่อทั \งตวักจิกรรม 
ผู้สอนกจิกรรม และประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรม และหากมกีารต่อ
ยอดดว้ยการพฒันากจิกรรมเสรมิการเรยีน เสรมิจุดเด่นของกจิกรรมและตวั
ผูส้อนทีVจดักจิกรรม เช่น การเป็นกจิกรรมทีVสอนใหน้กัศกึษามคีวามอดทน
และตรงต่อเวลา การเปิดโอกาสใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมในการซกัถามและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ให้ดียิVงขึ\น จะสามารถช่วยเพิVม
ทศันคติทีVนักศกึษามต่ีอกจิกรรมให้ดยีิVงขึ\นได้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ
[14] นั Vนหมายความว่า นักเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ $ทางการเรยีน การคดิ
แก้ปญัหา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรบัผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 
62.31, 69.23, 77.95 ตามลาํดบั และ นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ $ทางการ
เรยีน การคดิแก้ปญัหา พฤติกรรมเชงิจรยิธรรมด้านความรบัผดิชอบ คดิ
เป็นรอ้ยละ 83.33, 84.42, 93.91 ตามลาํดบั 
 

XIII.ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั Pงต่อไป 
 XIII. I. แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ปรบัปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกบัสมรรถนะของบุคลากรในสาย
วชิาชพีบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์

2. การกําหนดรูปแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการออกแบบ
กจิกรรมใหม้ากขึ\น 

3. มกีารตรวจสอบตดิตามประเมนิผลการดําเนินกจิกรรมอย่างต่อเนืVอง
และนําผลการประเมนิผลมาปรบัปรุงใหเ้ป็นรปูธรรม 

 
 XIII. I. I. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั "งต่อไป 

จากงานวจิยัในนี\นี\เป็นการศกึษาเฉพาะ1 หลกัสูตร ของคณะบรหิาร
ธุกระยวนการรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีVปุ่น ซึVงยงัเป็นกลุ่มตวัอย่าง
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เพยีงกลุ่มเดยีว ซึVงผู้ทําวจิยั จงึมขีอ้เสนอแนะในการศกึษาครั \งต่อไปดงันี\
  

1. เพิVมกลุ่มตวัอย่างหลายหลกัสูตรมากขึ\น เช่นหลกัสูตรบรหิารธุรกจิ
ญีVปุน่ หลกัสตูรการบญัช ีและหลกัสตูรของคณะวศิวกรรมศาสตร ์

2. ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง ทําให้เกิดความรู้ความเขา้ใจใน
แนวคดิ Monozukuri แตกต่างกนั จงึควรตั \งคําถามในแบบสอบถามเป็น
ภาษาเขยีนทีVทุกชั \นปีสามารถเขา้ใจตรงกนั 

XIV. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานวจิยัชั \นเรยีนเรืVอง “การศกึษาผลสมัฤทธิ $การจดักจิกรรม เสรมิ

การเรียนตามหลักโมโนซุคุริ -TNI core value ของนักศึกษาสาขาการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์แบบญีVปุ่น คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญีVปุ่น” สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือสนับสนุนตอบ
แบบสอบถามและการเขา้ร่วมกจิกรรมดว้ยดมีาโดยตลอด ของกลุ่มตวัอย่าง
นกัศกึษาหลกัสตูรการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบญีVปุน่ทุกชั \นปี  

คณะผู้วจิยัขอน้อมรบัเอาความคดิเห็นต่างๆ นํามาปรบัปรุงการเรยีน
การสอนใหเ้หน็ผลและดยีิVงๆขึ\นไปในปีการศกึษาต่อไป 

สุดท้ายนี\ ขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีVปุ่น ทีVได้สนับสนุน
งบประมาณในการทําวิจัยในครั \งนี\  คุณประโยชน์ของงานวิจัยครั \งนี\  
คณะผู้วจิยัขอมอบแด่ผู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนครู อาจารย์ทุกคนทีVได้
ประสทิธิ $ประสาทวชิาใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา 
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[14] ลกัคณา มหนัต์และประสาท เนืVองเฉลมิ,การพฒันาผลสมัฤทธิ $ทางการเรยีน 
การคิดแก้ปญัหา และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความรบัผิดชอบ ของ
นักเรยีนชั \นประถมศกึษาปีทีV 6 ทีVได้รบัการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม,วารสารครพุบิูล ปีทีV 7 ฉบบัทีV 1 (มกราคม-มถุินายน 2563), 

 

The 7th TNI Academica Conference (TNIAC2021)

193

BA-27



ระบบสารสนเทศการวเิคราะหข์อ้มลูการปลกูกาแฟ:  
กรณีประเทศไทย ขอ้มลู 2557-2562 

A Coffee Plantation Analysis Information System: 
The Case of Thailand 2014 - 2019

1st ศุภกร เรอืงรกัษ์ 
Suppakorn Rueangrak 

หลกัสตูรเทคโนโลยดีจิทิลั คณะวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 

Department of Digital Technology, Faculty of Science and 
Technology, Phuket Rajabhat University 

Phuket/ Thailand 
s6111423120@pkru.ac.th 

2nd ผสุด ี พรผล 
Putsadee  Pornphol 

หลกัสตูรเทคโนโลยดีจิทิลั คณะวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 

Department of Digital Technology, Faculty of Science and 
Technology, Phuket Rajabhat University 

Phuket/ Thailand 
putsadee.p@pkru.ac.th 

บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีน าเสนอระบบสารสนเทศการให้ค าแนะน าการ
ปลูกกาแฟโดยน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกกาแฟของประเทศไทย
ตัง้แต่ พ .ศ 2557 ถึง พ .ศ 2562 ด้วยซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลใน
มุมมองความสมัพนัธ์ของพ้ืนทีป่ลูก ผลผลิต และ ราคาขายรวมทัง้ความ
สอดคล้องของพ้ืนทีก่ารปลูกกาแฟตามทีร่ฐับาลได้ก าหนดไว้ใน 24 เขต
เกษตรเศรษฐกิจของประเทศไทย ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลน้ีเพือ่
ใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการให้ค าแนะน าและการตดัสินใจให้กบัหน่วยงานที ่
เกีย่วข้องในการปลูกกาแฟทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และเกษตรกรเพือ่เป็น
แนวทางการด าเนินงานในการปลูกกาแฟอย่างเหมาะสม นอกจากนัน้ยงั
เป็นทางเลือกส าหรบัเกษตรกรทีต้่องการเปลีย่นจากการท าเกษตรเชิงเดีย่ว
มาเป็นการท าเกษตรแบบผสมผสานเพือ่ยกระดบัรายได้และลดความเสีย่ง
จากการท าเกษตรแบบเดิม เช่น การปลูกกาแฟในสวนทุเรียน สวน
ยางพารา และสวนปาลม์เนื่องด้วยกาแฟเป็นพืชทีช่อบร่มเงาไม่ชอบแดด
จดันอกจากนัน้การปลูกกาแฟยงัเอ้ือต่อการควบคุมวชัพืชท าให้เกิดการ
เก้ือกูลซึ ่งกันและกัน ส าหรับผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบงานผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ หรืออปุกรณ์อืน่ ๆ เช่นคอมพิวเตอรไ์ด้โดยตรง 

ค าส าคญั — ระบบการให้ค าแนะน า, การวิเคราะหข้์อมูล, กาแฟ, เขต
เกษตรเศรษฐกิจ 

ABSTRACT — This research presents an advisory information 
system of coffee planting by presenting the data analysis of 
Thailand's coffee cultivation from 2014 to 2019 with data analysis 
software in the view of the relationship of cultivated areas, yield, and 
selling price, including the consistency of coffee growing areas as 
specified by the government in 24 agricultural economic zones of 
Thailand. The benefit of this data analysis is to provide advice and 
decision-making to government, private sector, and farmers involved 
in coffee production to guide appropriate coffee-growing practices. It 
is also an option for farmers who want to switch from monoculture to 

integrated farming to raise their income and reduce the risks of 
conventional farming such as growing coffee in durian, rubber, and 
palm plantations because coffee is a shade-loving plant and does not 
like strong sunlight. In addition, coffee cultivation is conducive to 
weed control, enabling mutual support. Users can access the work 
system through mobile phones or other devices such as computers 
directly. 

Keywords — Advisory System, Data Analytic, Coffee, Argo-
Economic Zone 

I. บทน า
ต้นกาแฟเป็นพชืพื้นเมอืงในเขตรอ้นของแอฟรกิา และ เอเชยีใต้ เป็น

ต้นไมป้ระเภทไม่ผลดัใบ ลกัษณะใบเป็นสเีขยีวเขม้และเป็นมนั ดอกของ
กาแฟมสีีขาวและมกีลิ่นหอมซึ่งจะบานพร้อมกนัทัง้ต้น ผลของกาแฟมี
ลกัษณะเรยีว สเีขยีว แต่เมือ่สุกจะเป็นสเีหลอืง และเมือ่น าไปผึง่ใหแ้ห้งจะ
กลายเป็นสแีดงเขม้และสุดทา้ยเป็นสดี า ส าหรบัการขยายพนัธุ์กาแฟจะใช้
เมล็ดในการขยายพนัธุ์ เกษตรกรที่ปลูกกาแฟจะนิยมปลูกกาแฟในระยะ
เริม่ต้นร่วมกบัพชืผลประเภทอื่น ๆ เช่น ขา้ว  ขา้วโพด ถัว่ เพื่อทีจ่ะไดท้ัง้
ผลผลติ รายได้ และการควบคุมวชัพืชจากพืชที่ปลูกร่วมด้วย สายพันธุ์
กาแฟที่ปลูกกนัทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 สายพนัธุ์ไดแ้ก่ สายพนัธุ์ Coffea 
Canephora ซึ่งผลผลติของกาแฟสายพนัธุ์นี้คอื กาแฟโรบสัต้า และ สาย
พนัธุ์ทีส่องคอืสายพนัธุ์ Coffee Arabica เป็นกาแฟสายพนัธุ์ที่ได้รบัความ
นิยมมากกว่ากาแฟโรบัสต้า เนื่องด้วยกาแฟโรบัสต้ามรีสชาติที่ขมกว่า 
ดงันัน้เมือ่พจิารณาพื้นทีก่ารปลูกกาแฟทัง้หมดในทุกประเทศพบว่า กาแฟ
อาราบกิ้าปลูกเป็นจ านวนสามในสี่ของพื้นที่การปลูกกาแฟทัง้หมดในทุก
ประเทศ แต่อย่างไรกต็าม กาแฟสายพนัธุ์ Coffea Canephora จะทนทาน
ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีกว่าสายพันธุ์  Coffee Arabica ส าหรับ
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ลกัษณะของรสชาติ กลิน่ และความเป็นกรดของกาแฟจะขึ้นอยู่กบัสาย
พนัธุ ์สภาพแวดลอ้ม และ กระบวนการผลติ  [1] 

รปูที ่I. ล าตน้และเมลด็กาแฟสายพนัธุ์อาราบกิา้ [1] 

รปูที ่II. พืน้ทีผ่ลติกาแฟ [1] 

ส าหรบัการปลูกกาแฟในประเทศไทย เกอืบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นการ
ปลูกกาแฟสายพนัธุ์โรบสัต้าซึ่งปลูกในจงัหวดัทางภาคใต้ของประเทศไทย 
เช่นจงัหวดัชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พงังา กระบี ่สตูล และทีเ่หลอืเป็น
การปลูกกาแฟสายพนัธุ์อาราบกิา้ ซึ่งปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทย 
อนัไดแ้ก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย ล าปาง อย่างไรกต็ามดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น
ว่า กาแฟอาราบกิ้าจะไดร้บัความนิยมในตลาดโลกมากกว่ากาแฟโรบสัต้า 
แต่เนื่องดว้ยกาแฟอาราบกิา้สภาพพื้นทีแ่ละสภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมที่
เจรญิเตบิโต และใหผ้ลผลติได้ดทีีอุ่ณหภูมริะหว่าง  20-25 องศาเซลเซยีส 
ความชื้นสมัพทัธ์มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เหมาะกบัการปลูกบนพื้นที่สูง
ระดบัน ้าทะเลปานกลางตัง้แต่ 800 เมตรขึน้ไป ลกัษณะดนิตอ้งมคีวามอุดม
สมบูรณ์  ชัน้ดินลึกไม่ น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และระบายน ้ าได้ด ี
นอกจากนัน้พื้นทีก่ารปลูกควรหนัไปทศิเหนือ และทศิตะวนัออกเพื่อไม่ให้
ตน้กาแฟไดร้บัความรอ้นมากจนเกนิไป [2] แนวโน้มการบรโิภคกาแฟของ
โลกในปัจจุบนัเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 10 ปีที่ผ่านมาการบรโิภคกาแฟ
ของโลกเตบิโตโดยเฉลีย่ 2.1 % ต่อปี ซึ่งเป็นทศิทางเดยีวกบัอุตสาหกรรม
กาแฟในประเทศไทย โดยในรอบห้าปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2562) ประเทศ
ไทยมปีรมิาณความตอ้งการใชเ้มลด็กาแฟโดยเฉลีย่ที ่78.953 ตนัต่อปี  แต่
ประเทศไทยสามารถผลติเมลด็กาแฟโดยเฉลีย่ที ่26.162 ตนัต่อปี ท าใหผ้ล
ผลติไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ [3] 

ดังนัน้การวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกกาแฟของประเทศไทยส าหรับ
งานวจิยันี้ จะท าให้เห็นความสมัพนัธ์ของพื้นที่ปลูกกาแฟ ว่าเป็นไปตาม
พืน้ทีเ่ขตเกษตรเศรษฐกจิ 24 เขตทีร่ฐับาลไดป้ระกาศไวห้รอืไม่ นอกจากนี้ 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์ขอ้มูลนี้ยงัเป็นขอ้มูลส าหรบัการให้ค าแนะน า
และการตัดสนิใจให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการปลูกกาแฟทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในการปลูก
กาแฟอย่างเหมาะสม นอกจากนัน้ยังเป็นทางเลือกส าหรบัเกษตรกรที่
ต้องการเปลี่ยนจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการท าเกษตรแบบ
ผสมผสานเพือ่ยกระดบัรายไดแ้ละลดความเสีย่งจากการท าเกษตรแบบเดมิ 
เช่น การปลกูกาแฟในสวนทุเรยีน สวนยางพารา และสวนปาล์มเนื่องดว้ย
กาแฟเป็นพชืทีช่อบร่มเงาไม่ชอบแดดจดันอกจากนัน้การปลูกกาแฟยงัเอื้อ
ต่อการควบคุมวชัพชืท าใหเ้กดิการเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

II. กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู
งานวจิยันี้มกีารด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูภายใต้ทฤษฎีการวเิคราะห์

ขอ้มลู [4] โดยพจิารณาตามชนิดของกระบวนการของระบบสารสนเทศดงั
แสดงในรปูที ่3 

รปูที ่III. กระบวนการระบบสารสนเทศในการวเิคราะหข์อ้มลู [4] 

รปูที ่3 แสดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการของระบบสารสนเทศก่อนทีจ่ะเขา้สู่
การวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่จะพบว่าระบบสารสนเทศระดบัการประมวลผลระดบั
ปฏบิตักิาร (Transaction Processing) นัน้ เป็นกระบวนการตัง้ต้นทีส่ าคญั
ของการไดม้าของขอ้มลูทีจ่ะน าไปสู่การวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้ 
อาจจะเป็นขอ้มูลทัง้ภายในองค์กร หรอืภายนอกองค์กรก็ได้ แต่สิง่ส าคญั
คอื ต้องทราบว่าว่าขอ้มลูทีต่้องการจะใชใ้นการวเิคราะห์นัน้คอืขอ้มลูอะไร 
หลงัจากนัน้ขอ้มลูทีไ่ดน้ี้จะเขา้สู่กระบวนการของการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่การ
วิเคราะห์ข้อมูลนั ้นเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของระบบสารสนเทศ 
(Information Systems) แล้วจะพบว่า ขอ้มลูทีไ่ด้ในระดบั การประมวลผล
ระดบัปฏบิตักิาร ซึง่เป็นขอ้มลูตัง้ตน้ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูจะกลายเป็น
ข้อมูลที่ได้จากการวเิคราะห์ส าหรบัระบบสารสนเทศตัง้แต่ระดบั ระบบ
สารสนเทศระดบัการบรหิาร (Management Information System)  ระบบ
สนั บ ส นุ น ก ารตั ด สิน ใจ  (Decision Support System ) แล ะ  ร ะบ บ
สารสนเทศเพื่อผู้บรหิารระดบัสูง (Executive Information System ) และ
ส าหรบักระบวนการในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัแสดงในรปูที ่4 [4] [5]  

รปูที ่IV. กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู [ปรบัปรุงจาก [4]] 

รปูที ่4 แสดงกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มลู ซึ่งถ้าพจิารณาในแบบปกต ิ
จะมีกระบวนการตัง้แต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) การ
คดัเลือกข้อมูลที่ต้องการจะใช้ (Data Cleanse) การจดัเก็บข้อมูล (Data 
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Storage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ การน าเสนอข้อมูล 
(Data Presentation) และส าหรบับางกระบวนการของการวเิคราะห์ขอ้มูล
อาจจะไม่มกีระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลู  แต่เขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มลู 
หรือ  กระบวนการที่ ไม่จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล  แต่ เข้าสู่
กระบวนการน าเสนอขอ้มูลได้ถ้ามกีารใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค าสัง่
สอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่จ ัดเก็บโดยตรง  เช่น การใช้ค าสัง่
สอบถามขอ้มูลเอสควิแอล (Structured Query Language : SQL) ในการ
หาค าตอบทีต่้องการจากค าถาม แลว้น าผลทีไ่ดน้ัน้มาน าเสนอโดยตรง หรอื 
การน าเสนอผ่านเครือ่งมอืส าหรบัการน าเสนอ  

จากการศกึษาคน้ควา้การวเิคราะห์ขอ้มลูพื้นทีป่ลูกกาแฟและผลผลติ
กาแฟของประเทศไทย เว็ปไซต์ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการ
น าเสนอขอ้มลูการผลติกาแฟยอ้นหลงั 5 ปี (2557-2562) ทีแ่สดงถงึ เนื้อที่
เพาะปลูก เนื้ อที่ เก็บเกี่ยว และ ผลผลิต ของแต่ละจังหวัด  [6] ส่วน
แหล่งขอ้มลูอื่น ๆ จะเป็นรปูแบบของรายงานขอ้มลู เช่น ยุทธศาสตรก์าแฟ 

ปี 2560-2564 ที่น าเสนอโดยกรมวชิาการเกษตร ที่น าเสนอขอ้มูลในรอบ
ห้าปี เช่น ผลผลติกาแฟโลก ข้อมูลความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลก 
ขอ้มลูการผลติกาแฟของอาเซยีน และแนวโน้มของธุรกจิกาแฟ เป็นตน้ [7] 

III. กระบวนการพฒันาระบบ
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศการวเิคราะหข์อ้มลูการปลกูกาแฟ: 

กรณีประเทศไทย ขอ้มลู 2557-2562 อยู่ภายใตก้รอบของการพฒันาระบบ
สารสนเทศด้วยกระบวนการที่เป็นไปตามทฤษฎีวศิวกรรมซอฟต์แวร์ [8] 
โดยใช้ ยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้
อธบิายแบบจ าลองต่าง ๆ หรอืภาษาสญัลกัษณ์รปูภาพมาตรฐานส าหรบัใช้
ในการสร้างแบบจ าลองเชิงวตัถุ [9] เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ และใช ้ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บไีอ(Microsoft 
Power BI ) ในการวเิคราะหข์อ้มลู  

รปูที ่V. แผนภาพแสดงการท างานของผูใ้ชร้ะบบ(สมาชกิ) 

รปูที ่5 แสดง แผนภาพแสดงการท างานของผูใ้ชร้ะบบของสมาชกิ ซึ่ง
สมาชิกสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ เนื้อที่ปลูกกาแฟและ
ผลผลิตของกาแฟที่ได้  และเนื้ อที่การปลูกกาแฟผสมผสานกับพืช
เศรษฐกจิอื่น อนัได้แก่ ทุเรยีน ปาล์ม ยางพารา นอกจากนัน้ สมาชิกยงั
สามารถทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ หรอืการใหข้อ้เสนอแนะต่อขอ้มลูทีน่ าเสนอ 
ซึ่งขอ้มลูเหล่านี้จะมปีระโยชน์ต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิซึ่ง
อาจจะมอีาชพีทีแ่ตกต่างกนั ท าใหเ้กดิมมุมองต่อขอ้มลูทีไ่ดร้บัแตกต่างกนั 

 ส าหรบัผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนัน้ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
เช่นเดยีวกบัสมาชกิ เพียงแต่ไม่มสีทิธิท์ ี่จะแสดงความคดิเห็นต่อขอ้มูลที่
ได้รบั และส าหรบัการเข้าถึงข้อมูลของระบบงานผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้
ระบบงานผ่านสมาร์ทโฟน หรอืคอมพวิเตอร์ บนเว็บบราวเซอร์ที่มกีารใช้
งานเช่น กเูกลิโครม ไมโครซอฟต์เอดจ ์ซาฟาร ีเป็นตน้ 

จากกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ส าหรบังานวจิยันี้ใช้
กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูทีป่ระกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนอนัไดแ้ก่  

• กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ที่ใช้ส าหรบังานวจิยันี้ เป็นขอ้มูลที่ประกอบด้วย ขอ้มูลพื้นที่การปลูก

กาแฟของประเทศไทย [6]  ขอ้มูลการปลูกพชืเศรษฐกจิร่วมกบักาแฟ 
[10] ซึ่งเป็นข้อมูลส าคญัที่จะท าให้สามารถที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์
พื้นทีก่ารปลูกกาแฟตามพื้นทีเ่ขตเกษตรเศรษฐกจิของประทศไทย [11] ที่
ก าหนดว่าพืน้ทีใ่ดปลกูกาแฟ และในพืน้ทีน่ัน้มพีชืเศรษฐกจิอะไรอยู่ในพืน้ที่
นัน้บา้งทีส่ามารถน ามาปลกูร่วมกบักาแฟไดบ้า้ง

• กระบวนการคดัเลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการจะใช้
กระบวนการการคดัเลอืกขอ้มลูทีต่้องการจะใช้ หรอืกระบวนการก าจดั

ขอ้มลูทีไ่ม่ต้องการออกไปคงเหลอืเฉพาะขอ้มลูทีต่้องการจะใชง้านจรงิ ซึ่ง

                                         :                          -    
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ข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองส าหรบัที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บางส่วน แสดงดงัรปูที ่6 

รปูที ่VI. ตวัอย่างขอ้มลูบางส่วนทีไ่ดจ้ากกระบวนการกรองขอ้มลู 

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการของการน าขอ้มูลที่ผ่านการกรองแล้ว 
เขา้สู่การวิเคราะห์ขอ้มูล ส าหรบังานวจิยันี้จะใชซ้อฟต์แวร์ ไมโครซอฟท ์
เพาเวอร์ บีไอ  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจากข้อมูลที่ได้น าเข้าสู่การ
วเิคราะห์ขอ้มลู เพื่อทีจ่ะใชใ้นการน าเสนอในขัน้ตอนต่อไปนัน้ แบบจ าลอง
ขอ้มลูทีใ่ชแ้สดงไดด้งัรปูที ่7 

รปูที ่VII. แบบจ าลองขอ้มลู 

• กระบวนการน าเสนอขอ้มลู
กระบวนการน าเสนอขอ้มูลเป็นกระบวนการที่น าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้าก

การวิเคราะห์ต่อผู้ใช้งาน ดังนั ้นการออกแบบการน าเสนอข้อมูลจะมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ที่จะท าอย่างไรทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชง้านมคีวามเขา้ใจได้
โดยง่ายจากขอ้มูลที่น าเสนอ รูปที่ 8 ถึงรูปที่ 15 แสดงการน าเสนอการ
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นที่การปลูกกาแฟและผลผลติกาแฟที่ได้ และ รูปที่ 16 
ถึงรูปที่18  แสดงขอ้มูลพื้นที่การปลูกกาแฟผสมผสานกบัพชืเศรษฐกจิ
อื่น ๆ เช่น การปลูกกาแฟร่วมกบัการปลูกทุเรยีน และปาล์ม เป็นต้น 
ซึ่งเป็นช่องทางที่จะท าให้เกษตรกรสามารถที่เพิม่ร ายได้จาการปลูก
กาแฟเพยีงอย่างเดยีว 

รปูที ่8-รปูที ่12 แสดงผลการวเิคราะห์พืน้ทีก่ารปลกูกาแฟของประเทศ
ไทยตัง้แต่ปี  2557 ถึงปี 2562 โดยรูปที่ 8 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่การปลูก
กาแฟของประเทศไทยตัง้แต่ปี  2557 ถึงปี 2562 ของทัง้สองสายพนัธุ์คอื 
สายพนัธุ์โรบสัต้า และ สายพนัธุ์อาราบิก้า ซึ่งถ้าพิจารณาตามเขตพื้นที่
เกษตรเศรษฐกจิทีไ่ด้ก าหนดพื้นทีก่ารปลูกกาแฟคอื พื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิที ่
21ประกอบด้วยจงัหวดั ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  เขตเศรษฐกจิที่ 23 
จงัหวดั พงังา กระบี่ ตรงั และภูเก็ต [11] พบว่าสายพนัธุ์ที่ปลูกเป็นสาย
พนัธุ์โรบสัต้า รูปที9่ แสดงขอ้มลูรวมของพื้นทีป่ลูกและผลผลติสายพนัธุ์โร
บสัต้าของทุก ๆ จงัหวดัในเขตพื้นที่เกษตรเศรษฐกจิทัง้สองเขต รูปที่ 10 
แสดงพืน้ทีก่ารปลูกกาแฟและผลผลติทีไ่ดข้องสายพนัธุโ์รบสัต้าของจงัหวดั
พงังา ขณะที่รูปที่ 11 แสดงพื้นที่การปลูกกาแฟและผลผลติที่ได้ของสาย
พนัธุ์อาราบกิ้าซึ่งอยู่ในพื้นที่การปลูกกาแฟที่ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ตามเขต
พืน้ทีเ่กษตรเศรษฐกจิของการปลกูกาแฟ แต่เนื่องดว้ยกาแฟสายพนัธุ์อารา
บิก้าเป็นกาแฟที่เหมาะกบัการปลูกบนพื้นที่สูงระดับน ้ าทะเลปานกลาง
ตัง้แต่ 800 เมตรขึน้ไปและใหผ้ลผลติไดด้ทีีอุ่ณหภูมริะหว่าง  20-25 องศา
เซลเซียส รวมทัง้กาแฟสายพนัธุ์อาราบิก้าได้รบัความนิยมในตลาดโลก
มากกว่ากาแฟสายพนัธุ์โรบสัตา้ ดงันัน้จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า พื้นที่
ทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่มภีูมปิระเทศอยู่บนภูเขามี
การปลูกกาแฟสายพนัธุอ์าราบกิา้เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ดงัรปูที ่12 พืน้ทีก่ารปลูก
กาแฟและผลผลติสายพนัธุอ์าราบกิา้ของจงัหวดัเลยซึง่มพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้ทุก ๆ 
ปี เป็นตน้ 

รปูที ่13 ถงึ รปูที ่15 แสดงผลผลติต่อพื้นทีเ่กบ็เกีย่วของกาแฟทัง้สอง
สายพนัธุซ์ึง่ไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูการปลกูกาแฟของประเทศไทยตัง้แต่
ปี  2557 ถงึปี 2562  

รูปที่ 16 ถึงรูปที่  18 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่
สามารถปลูกร่วมกบักาแฟได ้อนัไดแ้ก่ ทุเรยีน ปาล์ม และ ยางพารา [10]  
โดยรูปที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกทุเรียน ปาล์ม และ 
ยางพาราทัง้หมดของประเทศไทย รูปที่ 17 และรูปที่ 18 แสดงพื้นที่เขต
เกษตรเศรษฐกจิของการปลูกกาแฟที่ 21 และ 23 ที่วเิคราะห์ให้เห็นว่ามี
จ านวนพื้นที่การปลูก ทุเรียน ปาล์ม และ ยางพาราเท่าไร ซึ่งถ้ามีการ
ปรบัเปลี่ยนจากการปลูกพชืเชงิเดี่ยวของทุเรยีน ปาล์ม และยางพารามา
ปลูกร่วมกบัการปลูกกาแฟ หรอืน ากาแฟไปปลูกเพิม่เติมในพื้นที่ที่มกีาร
ปลกูทุเรยีน ปาลม์ และยางพารากจ็ะท าใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้  
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รูปที่ VIII. พืน้ทีก่ารปลกูกาแฟและผลผลติกาแฟของปี2557-2562 

รูปที่ IX. พืน้ทีก่ารปลกูกาแฟและผลผลติกาแฟของปี2557-2562 
สายพนัธุโ์รบสัตา้ 

รูปที่ X. พืน้ทีก่ารปลกูกาแฟและผลผลติกาแฟของปี2557-2562 
สายพนัธุโ์รบสัตา้ จงัหวดัพงังา 

รูปที่ XI. พืน้ทีก่ารปลกูกาแฟและผลผลติกาแฟของปี2557-2562 
สายพนัธุอ์าราบกิา้ 

รูปที่ XII. พืน้ทีก่ารปลกูกาแฟและผลผลติกาแฟของปี2557-2562 
สายพนัธุอ์าราบกิา้ของจงัหวดัเลย 

รูปที่ XIII. แสดงผลผลติต่อพื้นทีข่องกาแฟทัง้สองสายพนัธุ์ 

รูปที่ XIV. แสดงผลผลติต่อพื้นที่กาแฟสายพนัธุ์โรบสัต้า รูปที่ XV. แสดงผลผลติต่อพื้นที่กาแฟสายพนัธุ์อาราบกิ้า 
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รปูที ่XVI. พืน้ทีป่ลกูพชืร่วมกาแฟ (ทเุรยีน ปาลม์ ยางพารา) ทัง้ประเทศ 

รปูที ่XVII. พืน้ทีป่ลกูพชืรว่มกาแฟ (ทุเรยีน ปาลม์ ยางพารา) ตามพืน้ทีเ่ขต
เกษตรเศรษฐกจิ เขตเศรษฐกจิที ่21 

รปูที ่XVIII. พืน้ทีป่ลกูพชืรว่มกาแฟ (ทุเรยีน ปาลม์ ยางพารา) ตาม
พืน้ทีเ่ขตเกษตรเศรษฐกจิ เขตเศรษฐกจิที ่23 

IV. สรุป
ระบบสารสนเทศการให้ค าแนะน าการปลูกกาแฟของงานวจิยันี้เป็น

ระบบที ่พ ฒันาขึ ้น เพื ่อให ้ค าแนะน าต ่อเกษตรกร และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งทัง้ทางภาครฐัและเอกชนที่จะได้ทราบว่าพื้นที่การปลูกกาแฟ
ของประเทศไทยในปัจจุบนัอยู่ที่ใด ให้ผลผลติเท่าไรในแต่ละพื้นที่ปลูก 
โดยเปรยีบเทยีบสดัส่วนให้เห ็นว่าพื้นที ่ปลูกกบัผลผลติที ่ได ้นัน้ เป็น
อย่างไร รวมทัง้มกีารวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นที่การปลูกพชืเศรษฐกจิอื่น ที่
สามารถที ่จะปล ูก ร ่วมในพื ้นที ่การปล ูกกาแฟได ้บ ้าง เช ่น  ท ุเรยีน 
ยางพารา และ ปาล์ม ซึ่งถ้าเกษตรกรในพื้นทีเ่ขตเกษตรเศรษฐกจิที่ 21 
และ 23 ทีก่ าหนดให้มกีารปลูกกาแฟมกีารปลูกกาแฟร่วมกบัพชืเศรษฐกจิ
อื่น  ๆ  ดังที่กล่ าวมาก็จะท าให้ยกระดับรายได้ให้กับ เกษตรกรได้ 
นอกจากนัน้ผลที่ได้จากการวเิคราะห์ขอ้มูลยงัแสดงให้เห็นว่าการปลูก
กาแฟที่ถูกก าหนดไว้ในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกจิที่ 21 และ 23 นัน้
เป็นพื้นที่ที่เหมาะกบัการปลูกกาแฟสายพนัธุ์โรบสัต้า แต่โดยความเป็น
จรงิแล ้วยงัมกีาแฟสายพนัธุ ์อาราบกิ ้าซึ ่งเหมาะกบัพื ้นที ่ที ่ส ูงกว ่า
ระดบัน ้าทะเล 800 เมตรขึ้นไป มอีุณหภูมมิอยู่ระหว่าง 20-25 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นพื้นที่บางจงัหวดัทางภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งผลที่ได้จากการวเิคราะห์
พบว่าในปัจจุบนัมกีารปลูกกาแฟสายพนัธุ์อาราบกิ้าในพื้นที่บางจงัหวดั
ทางภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพิม่ขึ้น    
ทุก ๆปี ซึ่งผลที่ได้จากการวเิคราะห์นี้ท าให้เห็นว่าการก าหนดพื้นที่เขต
เกษตรเศรษฐกจิของการปลูกกาแฟต้องมกีารเพิม่เติมส าหรบัพื้นที่การ
ปลูกกาแฟสายพนัธุ์อาราบกิ้า 
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บทคดัย่อ — การจดัการส่งออก – น าเข้าในยุคของดิจิตอล ความ
สะดวกและความเรว็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีท าให้ธรุกิจประสบความส าเรจ็และมีจดุ
แขง็มากกว่าคู่แข่ง ดงันัน้ หลายธรุกิจจึงเลือกใช้ระบบปฎิบติัการทาง
คอมพิวเตอรเ์ข้ามาประยุกตใ์ช้ในกระบวนการ เพ่ือลดต้นทุน ลดเวลา และ
ลดความผิดพลาดต่างๆ แต่ในปัจจบุนั การจดัการเรือ่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัการส่งออก-น าเข้า มกัประสบปัญหาเก่ียวกบัความวุ่นวายทางด้าน
เอกสารท่ีซบัซ้อนและมีจ านวนมาก อีกทัง้ยงัจดัท าหรือจดัเตรียมให้แล้ว
เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้อย่างแม่นย า งานวิจยัดงักล่าว จึงมุ่ง
ศึกษาเก่ียวกบั การจดัสร้างเอกสารการปิดบญัชีเรือ ท่ีในปัจจบุนั ยงัใช้
มนุษยใ์นการจดัสรา้ง จึงก่อให้เกิดความผิดพลาดและควาสูญเสียทางด้าน
เวลา โดยได้ปรบัปรงุและพฒันาโปรแกรม CW-1 ขึ้นใหม่ให้สามารถดึง
ข้อมูลแบบออนไลน์ท่ีมีอยู่มาสร้างเป็นเอกสารต่างๆได้ทนัที เช่น ในปล่อย
สินค้า (Delivery Order) เป็นต้น โดยมีจดุประสงคคื์อ เพ่ือ ศึกษาขัน้ตอนการ
ปิดบญัชีเรือ และท าการปรบัปรงุขัน้ตอนโดยน าหลกั ECRS มาปรบัใช้โดย
พฒันาโปรแกรมหลกัของบริษทั (CW-1) ทัง้น้ี เพ่ือให้เกิดความรวดเรว็ท่ีมาก
ขึ้นและมีความผิดพลาดท่ีลดลง จากการวิจยัพบัว่า สามารถลดระยะเวลาใน
การปิดบญัชีเรือได้มากกว่า 50% ลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยกว่า 2% 
และประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นถึง 40%  

ค ำส ำคญั — ECRS, CW1,กำรจดักำรกำรน ำเข้ำ – ส่งออก, ยุคดิจิตอล, 
การปิดบญัชีเรือ 

ABSTRACT — Export - Import management in the digital era, not 
only convenience and quickness are considered what make a business 
successful and competitive advantage. Therefore, many businesses 
assort to apply some technology of operating systems to implement in 
the process to reduce costs, time as well as many errors. However, 
documentation in nowadays that related to export – import process 
often encounter problems with complexity and a number of documents 
which cannot be completely prepared with in the specified time. 
Consequently, the research focus on the study of documentation in 
amend manifest process that at the present still use humans to create 
causing a number of errors and loss of time by improving and 
developing the new function of CW1- based firm program - be able to 
retrieve existing online data and real-time documentation. Thereby, the 
purpose is not only studying the process of amend manifest as well as 
improve some procedures by implementing the ECRS principles but 
also developed the new feature of company’s main program (CW-1) in 
order to increase speed of documentation and reduce human errors. 
The result shown that the documentation time reduced more than 50%, 
human errors reduced less than 2% and the overall efficiency of the 
process increase to 40 %. 

Keywords — ECRS, CW1, Export-Import Management, Digital era, 
Amend manifest. 
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I. บทน า
ในปัจจุบนั ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารขนส่งระหว่างประเทศมคีวามส าคญัต่อการ

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ ซึ่งในธุรกจิประเภทนี้ต้องแข่งขนักบัเรือ่ง
ของเวลาทีต่อ้งมคีวามรวดเรว็และแมน่ย า  กจิกรรมการปิดบญัชเีรอืในส่วน
ของการน าเขา้ ถอืเป็นกจิกรรมหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อกระบวนการน าเขา้
เป็นอย่างมาก ซึ่งต้องจากต้องอาศยัความรวดเรว็ในการจดัท าใหแ้ลว้เสรจ็
ตามเวลาก่อนทีเ่รอืขนสนิคา้จะเขา้เทยีบท่าแลว้ ยงัต้องอาศยัความแมน่ย า
และถูกตอ้งของชุดเอกสารทีม่คีวามส าคญัต่อการการตรวจปล่อยสนิคา้ของ
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร  และยงัเอกสารที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทีห่ลากหลายในวงกวา้ง อาทเิช่น เจา้ของสนิคา้(Shipper) สายเรอื
(Carrier) หรอืบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นการขนส่ง (freight forwarder)  ดงันัน้ 
กจิกรรมการปิดบญัชเีรอื จงึเป็นกจิกรรมทีม่คีวามทา้ทาย ต่อประสทิธภิาพ
ของการตอบสนองตอบให้ทนัเวลา โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการขนส่งใน
ระยะทางทีส่ ัน้   

บรษิทั เอ บ ีซ ีจ ากดั เป็ น ห นึ่ ง ใ น บ ร ิษทั ผู ้ใหบ้รกิารขนส่งและ
จดัการการน าเขา้และส่งออกระดบัโลก โดยท าการให้บรกิารทัง้ทางด้าน 
การขนส่งทางบก ทางเรอื และทางอากาศ ซึ่งในปัจจุบนั งานในกจิกรรม
ของการขนส่งทางเรือของบริษัท เอ บี ซี จ ากัด ประจ าประเทศไทยมี
ปรมิาณงานที่ไม่สอดคล้องกบัจ านวนบุคลากร อีกทัง้มคีวามจ าเป็นต้อง 
จดัสร้างเอกสารเพื่อปิดบญัชีเรือให้ทนักับก าหนดการเวลา จึงส่งผลให้
กระบวนการดงักล่าว เกดิความล่าช้าและใชเ้วลานาน นอกจากนี้ ยงัเกดิ
ความผดิพลาดในการจดัสรา้งเอกสารจากพนกังาน ( Human Error) ส่งผล
ใหม้แีนวโน้มของการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายและค่าเสยีโอกาสอย่างมนีัยส า
ส าคญั ดงันัน้การประยุกต์ใชร้ะบบปฏบิตักิารทางเทคโนโลยสีารสนเทศจงึ
เป็นทางเลอืกทีผู่ป้ระกอบการนิยมน ามาใชใ้นปัจจุบนั เพือ่ลดระยะเวลาและ
ความซบัซ้อน งานิจยัดงักล่าวจงึไดท้ าการพฒันาระบบปฎบิตักิารเพิม่เตมิ
จากโปรแกรม Cargo Wise1 (CW1) ซึง่เป็นโปรแกรมหลกัของบรษิทั ดว้ย
การพัฒนาตัวช่วยในการสร้างเอกสารการปิดบัญชีเรือ ทัง้นี้ เพื่อลด
ระยะเวลาและลดความซบัซ้อนของการปฏิบตัิงาน อีกทัง้ เพื่อลดความ
ผิดพลาดของกระบวนการจัดสร้างเอกสารด้วยพนักงาน ส่งผลต่อการ
เพิม่ขึน้ของประสทิธฺภาพโดยรวมของการปฎบิตังิาน 

II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ในบทความดงักล่าวไดม้กีารประยุกต์ใชห้ลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง

ดงัต่อไปนี้  
II.I  1. การปรบัปรุงกระบวนการดว้ยหลกั ECRS
 (นวพล บุญประเสรฐิ.2558 : 11-12) กล่าวว่า หลกัการ ECRS 

เป็นหลกัการทีป่ระกอบดว้ยการก าจดั(Eliminate) การรวมกนั (Combine) 
การจดัใหม่(Rearrange) และการท าใหง้่ายขึน้ (Simplify) ซึ่งเป็นหลกัการ
เพือ่ลดความสญูเปล่าหรอื MUDA ไดเ้ป็นอย่างด ีความสญูเปล่าทีจ่ะเกดิขึน้
กส็ะทอ้นใหเ้หน็ว่า ตน้ทุนของสนิคา้เพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย หากสามารถลด
ความสูญเปล่าลงได้ก็จะท าให้ต้นทุน ลดลงได้อีกด้วย ซึ่งก็จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขนักับธุรกจิอื่นก็จะสูงขึน้อกีดว้ย โดยมหีลกัการ
ดงันี้ประกอบดว้ย  

• การก าจดั(Eliminate) คอืการพจิารณาการท างานปัจจุบนัและ
ก าจดัความสญูเปล่าทัง้ 7 ประการในกระบวนการออกไปทัง้การ

ท างานทีม่ากเกนิไป การรอคอย การเคลือ่นที ่ขนส่ง การท างาน
ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์การเกบ็สนิคา้ทีม่ากเกนิไป และของเสยี 

• การรวมกนั (Combine) คือการรวมขัน้ตอนการท างานให้เขา้
ดว้ยกนั เช่น จากเดมิเคยท า 5 ข ัน้ตอนกร็วมเขา้ดว้ยกนั ท าให้
ข ัน้ตอนที่ต้องท าลดลงจากเดิม การท างานก็จะสามารถท าได้
รวดเรว็ขึน้และอาจจะยงัลดการเคลื่อนไหวในระหว่างขัน้ตอนลง
ได้อีก เพราะเมื่อรวมขัน้ตอนเขา้ด้วยกัก็ท าให้การเคลื่อนไหว
ลดลงโดยอาจจะท าไดโ้ดยการเรยีงกระบวนการ ใหม่

• การจดัใหม่ (Rearrange) คอืการจดัข ัน้ตอนใหม่เพื่อใหล้ดการ
เคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่ไม่จ า เป็นหรือการรอคอย เช่น ใน
กระบวนการท างาน อาจจะท าสลบัขัน้ตอนที ่2 กบั 3 โดยอาจจะ
ท าข ัน้ตอนที3่ ก่อนแลว้ค่อยท าข ัน้ตอนที2่ กท็ าใหร้ะยะทางการ
เคลือ่นลดลงได้

• การท าให้ง่าย (Simplify) คอืการปรบัปรุงการทางานให้ง่ายขึน้
สะดวกขึ้น เช่น การพัฒนาโปรแกรมที่มีอยูให้มฟัีงก่ช์นัการ
ท างานที่มากขึ้นเพื่อเขา้ช่วยในการท างานให้สะดวก แม่นย า
มากขึน้ ซึง่กจ็ะท าใหล้ดเวลาทีเ่ปล่าประโยชน์ลงได้

ศริริตัน์ ตรงวฒันาวุฒ ิ(2560)ประยุกต์ใช้การสุ่มงานและหลกัการลด
ความสญูเปล่า ECRS เพือ่ปรบัปรุงการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานในไลน์
ประกอบบรรจุภณัฑ์ของชิ้นส่วนวทิยุทรานซสิเตอร์ โดยการเริม่จากศกึษา
กระบวนการผลิตและวิเคราะห์ข ัน้ตอน การท างานตามการด าเนินการ
ปรบัปรุงด้วยวธิกีารของวศิวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ การศกึษาเวลาและ
การเคลื่อนไหว การสุ่มตวัอย่างงานและขัน้ตอนการท างาน หลกัการลด
ความสูญเปล่า ECRS การค านวณ ความสมัพนัธ์ของคนและเครื่องจักร
เป็นต้น ผลการปรบัปรุง พบว่า สามารถลดการใชแ้รงงานลงไดร้อ้ยละ 25 
ของการจดัสรรแรงงานทัง้หมด  

II.II   แผนภมูกิระบวนการผลติแบบต่อเนือ่ง (Flow Process Chart)
(เอกรฐั ชยัยวดยื่ง. 2559 : 7-8) กล่าวว่า แผนภูมกิระบวนการ

ผลติแบบต่อเนื่อง คอืแผนภมูทิีแ่สดงถงึการเคลือ่นทีข่องคน หรอืวสัดุ หรอื
เครื่องจกัร รวมไปถงึเอกสารในกระบวนการท างาน โดยมรีายละเอยีดทุก
ขัน้ตอนของการท างาน มเีวลาหรอืระยะทางทีเ่กดิขึน้แสดงดว้ย แผนภูมนิี้
เหมาะสาหรบัใชว้เิคราะหง์านทีต่อ้งเสยีเวลาทงานนาน  
ตารางที ่I.  ตารางสญัลกัษณ์และความหมายทีใ่ชใ้นFlow Process Chart 

แผนภูมกิระบวนการผลติแบบต่อเนื่องใชส้ าหรบับนัทกึเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้น ตามล าดับเพื่อให้มองเห็นรูปแบบการทงานที่ครบถ้วนทัง้
ช่วยใหเข้าใจข้อเท็จจริงในการท างานและความสัมพันธ์กับสิัง่อื่น 
รายละเอยีดทีบ่นัทกึตอ้งไดจ้ากการสงัเกตจากเหตุการณ์ ทีเ่กดิขึน้โดยตรง
หรอืวเิคราะหง์านทีเ่สยีเวลาเคลือ่นยา้ยหรอืเดนิทางมาก  
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ตารางที ่II.  แผนภมูกิระบวนการผลติอยางต่่อเนื่อง 
(Flow Process Chart) 

คณิศร ภูนิคม (2560) ได้ประยุกต์ความรู้ทางด้านอุตสาหการมาลด
ต้นทุนดา้นเวลาและแรงงานใหก้บัผูป้ระกอบการซึ่งมผีลติภณัฑ์หลกัคอืน ้า
ดื่มบรรจุถงัขนาด 20 ลติร, 600 มลิลลิติรและ ขนาด 300 มลิลลิติรโดยใช้
แรงงานคนในการผลิตเป็นหลัก หลังจากศึกษาขัน้ตอนการท างานใน
ปัจจุบนัแล้ว พบว่า กระบวนการผลติเป็นไปดว้ยความล่าชา้และมกีารรอ
คอยของพนักงาน ซึ่งเป็นการเสยีเวลาโดยเปล่าประโยชน์ใน งานวจิยันี้จงึ
ไดน้ าเครื่องมอืทางอุตสาหการต่างๆ เช่น การศกึษางานการจบัเวลา การ
ใช ้แผนภูมกิา้งปลา (Fish Bone Diagram) การใชแ้ผนภูมกิารไหล (Flow 
Process Chart) และ เทคนิคการปรบัปรุ งงาน(ECRS) มาช่วยแก้ปัญหา
ใหก้บัโรงงาน โดยพบว่าหลงัจากการปรบัปรุงการท างานแลว้ สามารถลด
เวลาความสูญเปล่าในการท างานได้จากเดมิ 254.40 วนิาทเีหลอื174.16 
วนิาท ีลดลงไป 80.24 วนิาท ีคดิเป็น 32.17% 

II.III   แผนผงักา้งปลา(Fish Bone Diagram)
ผงัก้างปลา หรอื ผงัแสดงเหตุและผล เป็นแผนภาพที่แสดงถงึ

ความสมัพนัธ์อย่างมรีะบบระหว่างผลที่แน่นอนประการหนึ่ง (อาการของ
ปัญหา) และสาเหตุที่เกี่ยวขอ้ง เมื่อต้องการเลอืกปัญหา ต้องมกีารระดม
สมอง เสนอแนวความคดิ และน าปัญหาเหล่านัน้มาแจกแจงหาสาเหตุของ
ปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 4 ประการ อันได้แก่ คน (Man) เครื่องจักร 
(Machine) วธิกีาร(Method) และ วตัถุดบิ(Material) ดงันัน้แผนผงักา้งปลา
จึงมีความเหมาะสมกับปัญหาที่มีความผันแปรสามารถระดมสมองหา
สาเหตุไดอ้ยาังกวา้งขวางและครบถว้น ท าใหท้ราบสาเหตุของปัญหาพรอ้ม
ที่จะการแก้ไขต่อไปแสดงดงัรูปที่2.1 (กติิศกัดิ ์พลอยพานิชเจรญิ.2560 : 
283) 

รปูที2่.1 แผนภาพกางปลาแบบวเิคราะหค์วามผนัแปร 
ทีม่า:กติศิกัดิพ์ลอยพานิชเจรญิ(2542). หลกัการการควบคุมคุณภาพ

หน้า288. 

 (ภทัรนิษฐ์ บุญวงั. (2559))ได้ศกึษาเพื่อลดของเสยีประเภทจุดด าที่
เกดิขึน้ใน กระบวนการฉีดพลาสตกิโดยใชเ้ครื่องมอืควบคุมคุณภาพ (QC 
Tool)  ในการค้นหาสาเหตุ และเพื่อการปรบัปรุงคุณภาพในกระบวนการ
ผลติ วจิยัครัง้นี้ไดใ้ชใ้บตรวจสอบ (Check Sheet) ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ
ท าการตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนของเสียจาก
กระบวนการผลิตเพื่อแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต  (Pareto-
Diagram) และ แสดงความถีข่องปัญหาเพือ่แยกความส าคญัตามล าดบัดว้ย
กฎพาเรโต 80:20 ในการเลอืกแกไ้ขส่วนทีม่ขีองเสยีมากทีสุ่ด จากนัน้น ามา
วเิคราะห์ปัญหาดว้ยแผนภมูกิา้งปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อวางมาตร
การณ์แก้ไข ผลการด าเนินการปรบัปรุงพบว่า สามารถการเกดิของเสยี 
ประเภทจุดด าจาก 0.23% ลดลงเป็น 0.07% ลดลงจากเดมิ69.56% และคดิ
เป็นมลูค่าทีล่ด ได1้,175,906.16 บาทต่อปี 

II.IV  ความสญูเสยี 7 ประการ (7 Wastes)
ความสูญเสียคือการสูญเสียทรพัยากรในการางานส่งผลต่อ

ต้นทุน คุณภาพและการส่งมอบ สิง่ทีเ่ป็น อาการความสูญเสยี 7 ประการมี
ดงันี้ (อภชิาต วงศส์บืสกุล. (2560)) 

• ความสญูเสยีเนื่องจากการผลติเกนิจาเป็น(Over Production)
คอืความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการผลติสนิคา้ทีม่ากกว่ายอดขายหรอืยอด

ที ่ต้องการผลติเป็นความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการเผือ่ว่าสนิคา้จะไมเ่พยีงพอ 
ส่วนใหญ่จะเกิด ขึ้นกับสินค้าที่อยู่ได้ไม่นาน เช่น สินค้าแฟชัน่ที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรอื สม ่าเสมอ อาหาร Fast Food หรอืแมแ้ต่
งานทีส่ าเนาออกมาเกนิความจาเป็นซึ่งส่งผลให้ เสยีเวลาและแรงงานทีไ่ม่
จาเป็ นเสยีพื้นที่และเสยีต้นทุนเก่ยีวกบคัา่ใชจ่้ายในการจดัเกบ็ เช่น การ
เช่าหรอืจดัทาโกดงัใหมเ่พือ่เกบ็วสัดุหรอืสนิคา้ 

• ความสญูเสยีเนื่องจากการเกบ็วสัดุคงคลงั (Inventory)
คอืความสูญ เปล่าทีเ่กดิจากการจดัเกบ็ ของทีไ่ม่จ าเป็นไวจ้ านวนมาก

โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่วีนัหมดอายุ หรอืวตัถุดบิ ทีเ่กดิจากการวางแผน การ
ผลติทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ เช่น การเกบ็วสัดุอุปกรณ์หรอืเอกสารมากเกนิไป 
หรอืการสงัซื่้อวสัดุครัง้ลจ านวนมาก เพื่อรบัประกนัว่า จะมวีสัดุส าหรบัการ
ผลติเพยีงพอตลอดเวลา หรอืสงัซื่้อวสัดุ ตามปรมิาณการสงัซื่้อทีป่ระหยดั
(EOQ) หรอืสงัซื่้อวสัดุตามปรมิาณการสงัซื่้อทีป่ระหยดัใน กรณีมสี่วนลด
ดา้นราคา ส่งผลใหอ้งค์กรต้องใชพ้ื้นทีใ่นการเกบ็รกัษาวสัดุคงคลงั แทนที่
จะ ใช้พื้นที่ส่วนนี้ไปทาประโยชน์ด้านอื่นหรอืวสัดุอาจเสื่อมคุณภาพ เป็น
ตน้ 

• ความสญูเสยีเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
คือ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้ายสินค้าที่เปล่า

ประโยชน์ซึ่งอาจเกดิจากการวางแผนการขนส่งที่ผดิพลาด หรอืขาดการ
วางผงัสถานที่ท างานหรืออุปกรณ์ที่ดี โดยหากมกีารบริหารจดัการและ
ควบคุมการขนส่งไมเ่หมาะสมกจ็ะทาใหต้น้ทุนการขนส่งมคี่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้ 

• ความสญูเสยีจากการเคลือ่นไหว (Motion)
คือความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ถูกต้อง

ก่อใหเ้กดิ ความเมือ่ยลา้หรอืมคีวามเสีย่งที่ท าใหเ้กดิอนัตรายในขณะที่เรา
ท างาน โดยการเคลือ่นไหวทีไ่ม่ถูกตอ้ง อาจจะเกดิจากการออกแบบสภาพ
การท างานที่ไม่เหมาะสม หรอืวธิกีารท างานที่ ไม่เหมาะสม เช่น ก้ม เงย 
เอี้ยวตวั หรอืใชม้อืเพยีงขา้งเดยีวซึ่งความสูญเปล่าเรื่องนี้จะเป็นสิง่ส าคญั
ในองคก์รทีใ่ชแ้รงงานคนเป็นหลกั  
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• ความสญูเสยีเนื่องมาจากการกระบวนการผลติ (Processing)
คอืความสูญเปล่าทีเ่กดิจากการการท างานที่มขี ัน้ตอนการผลติทีม่าก

เกนิความจ าเป็นหรอืกระบวนการผลติทีม่กีารท างานซ ้าซอ้นหลายขั ัน้ตอน
เกนิความจ าเป็นจะท าให้เกดิความล่าช้าในการผลติ ส่งผลให้เสยีเวลาใน
การเตรยีมการผลติและการผลติชิน้งาน ใชเ้ครือ่งจกัรและแรงงานโดยไม่ทา
ใหเ้กดิมลูค่าเพิม่กบัผลติภณัฑ ์

• การสญูเสยีจากการรอคอย (Delay)
การรอคอย (Delay) คอืความสูญเปล่าทีเ่กดิจากการรอเครื่องจกัรหรอื

พนักงานที่หยุดทงานเนื่องจากต้องรอคอยปัจจยัการผลิตเช่น  วตัถุดิบ 
ชิ้นส่วน เครื่องจกัร รอเอกสาร ซึ่งจะท าใหก้ารผลติเป็นไปดว้ยความล่าชา้
ไม่เต็มกาลงัการผลติและการส่งมอบ สนิค้าอาจไม่ทนัก าหนด ก่อให้เกดิ
ค่าใชจ้่ายดา้นแรงงาน เครือ่งจกัรทีส่งูขึน้ 

• ความสญูเสยีเนื่องจากการผลติของเสยี(Defects)
คอืความสูญเปล่าที่เกดิจากการทางานที่บกพร่อง ซึ่งเมื่อของเสยีถูก

ผลติออกมา เหล่านัน้อาจถูกน าไปแก้ไขใหม่ให้ได้คุณสมบตัิตามที่ลูกค้า
ต้องการหรอืถูกน าไปก าจดัทิ้ง ดงันัน้จงึท าให้มกีารสูญเสยีเนื่องจากการ
ผลติของเสยีขึน้ ส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิ เครือ่งจกัร แรงงาน สญูเสยีไปโดย
เปล่าประโยชน์ 

(สุรพงษ์ ศริกิุลวฒันา, สมชาย พวัจนิดาเนตร ์และศริวิรรณเหมอืนแกว้ 
(2555).) ไดศ้กึษาการลดความสูญเปล่าใน กระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรมในยานยนต์ โดยพยายามขจดัและลดงานที่ไม่ก่อใหเ้กดิ
มลูค่าเพิม่ (Non value added)  ต่อตวัผลติภณัฑ์ อาทเิช่น ความสูญเปล่า 
เนื่องจากการรอคอย (Delay) การเคลื่อนไหวที่เกินจ าเป็น  (Excess 
Motion) ความสญูเปล่าเนื่องจากงานเสยี (Defect) หรอืงานทีต่อ้งน ากลบัมา
ท าใหม่ (Rework) โดยฝช้แนวคดิของการลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการ 
ECRS ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดเวลาในการวดัขนาดชิ้นงานจาก 
20.22 นาทต่ีอลอ็ตเป็น 8.25 นาทต่ีอลอ็ต หรอืคดิเป็น 59.16% 

ชญาดา ปราชเปรือ่ง (2560) ไดท้ าการการศกึษาการลดความสญูเปล่า
ของเวลาในการผลิตกระเทียมกลีบไทยบรรจุถุง โดยได้น าเทคนิคลีน 
(Lean) มาใช้ในงานวจิยั ได้แก่ การวิเคราะห์กระบวนการท างานโดยใช้
แผนผงัการไหลของกิจกรรม  (Activity Flow Process Chart) ในการตัด
กจิกรรมทีไ่ม่สรา้งคุณค่าใหก้บั กระบวนการ การสรา้งแผนผงัสายธารแห่ง
คุณค่า  (Value Stream Mapping) ในการหาจุดที่ เ ป็นคอขวดของทัง้
กระบวนการผลติ เพื่อท าการแกไ้ขและลดระยะเวลาในการ ผลติกระเทยีม
กลีบไทยในแต่ละขัน้ตอน พบว่า  สาเหตุอันมาจากความล่าช้าของ
แรงงานคนที่ไม่สามารถท างานได้เร็วเทยีบเท่ากบัเครื่องจกัรได้ จงึท าให้
เกิดคอขวดขึ้นในบางขัน้ตอนของการผลิต ก่อให้เกิดการผลิตที่ขาด
ประสทิธภิาพ และมขี ัน้ตอนในการผลติทีท่ าใหม้คีวามสูญเปล่าเกดิขึน้ จงึ
ท าการปรบัปรุงโดยใชห้ลกัการ ECRS เพื่อใหก้ารผลติกระเทยีมกลบีไทย
นัน้ สะดวก รวดเรว็ ปฏบิตังิานไดง้่าย และมปีระสทิธภิาพมาก ยิง่ขึน้  หลกั
ปรบัปรุงพบว่า เวลารวมของกระบวนการลดลงไป 15.87% 

III. วธิกีารด าเนินงาน
III.I ขัน้ตอนในการศกึษา

ในงานวจิยัเรือ่งการศกึษาการพฒันาโปรแกรมประยุกตพ์ืน้ฐาน 
(CW1) เพือ่ลดเวลาในการจดัสรา้งเอกสารบญัชเีรอืขาเขา้ มขี ัน้ตอน
การศกึษามดีงันี้ 

• ศกึษากระบวนการ คดัเลอืกปัญหา  โดยการจดัเรยีงการไหลของ
ขัน้ตอนการท างานในแผนกน าเขา้ทางเรอืดว้ยทฤษฎแีผนผงั
การไหล (Flow Process Chart) พรอ้มทัง้บนัทกึเวลาเฉลีย่ของ
แต่ละขึน้ตอน

• วเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการดว้ย
ทฤษฎแีผนผงักา้งปลา (Fish Bone)

• ด าเนินการแกไ้ขดว้ยการประยุกต์ใชท้ฤษฎ ีECRS เพือ่ปรบัปรุง
ขึน้ตอนทีเ่กดิการสญูเปล่าพรอ้มทัง้พฒันาโปรแกรม Microsoft
excel ในรปูแบบเฉพาะเพือ่ประยุกต์ใหส้ามารถเชือ่มโยงขอ้มลู
เขา้กบัโปรมแกรมหลกัของบรษิทั (CW1)

• เปรยีบเทยีบผลการปรบัปรุง โดยแผนภมูกิระบวนการผลติ
แบบต่อเนื่อง (Flow Process Chart) เพือ่สรุปผลจากการ
ปรบัปรุงและตดิตามผลโดยการใชห้ลกัการ  PDCA

III.II การวเิคราะหข์อ้มลู และการก าหนดตวัชีว้ดัผลการศกึษา
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูโดยไดม้กีาร

ก าหนดตวัชีว้ดัผลการศกึษาโดยอา้งองิตามวตุัประสงคข์องงานวจิยัดงั
แสดงไดใ้นตารางที ่3.1 

วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
เพือ่พฒัน าตวัชว่ยใน
การจดัสรา้งเอกสารที่
ใชใ้นการปิดบญัชเีรอื
เขา้กบัโปรแกรมหลกั 
(CW1) 

ระบบ CW-1 ม ีfunction ในการ
จดัสรา้งเอกสารใน
โปรแกรมหลกั CW1 
เพิม่ขึน้อย่างน้อย 1 
function  

เพือ่ลดระยะเวลาและ
ผดิพลาดในการ
จดัสรา้งเอกสารเพือ่ 
เพือ่ปิดบญัชเรอื 

-เวลารวมของ
กระบวนการ
-ความผดิพลาดของ
เอกสาร

ระยะเวลาในการ
ปิดบญัชเรอืลดลง 
50% และความ
ผดิพลาดลดลง 2 % 

เพือ่เพิม่ประสทธิ
ภาพของกระบวนการ
จดัสรา้งงเอกสารต่อ 
1 บญัชเรอื 

ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ 

ประสทธภิ าพของ 
กระบวนก ารเพิม่ขึน้ 
40% 

ตารางท่ี 3.1 ตารางตวัชีว้ดัของการศกึษาวจิยั 

IV. ผลการด าเนินงาน
IV.I ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทักรณศีกึษา

บรษิทักรณศีกึษาเป็นบรษิทัผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่งสนิคา้ครบ
วงจร ซึง่มกีารใหบ้รกิารทัง้ทางอากาศ และทางทะเล ตามความตอ้งการ 
และมสีาขาทัว่โลก เฉพาะในประเทศไทยมปีรมิาณน าเขา้ – ส่งออกผ่าน
บรษิทัดงักล่าวไมต่ ่ากว่า 1000 รายการต่อเดอืน 
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IV.II ขัน้ตอนการท างานก่อนการปรบัปรุง
จากการศกึษาขัน้ตอนการท างานของฝ่ายปฏบิตักิารของแผนก

น าเขา้สนิคา้ทางเรอื ไดร้ะบุถงึปัญหาทีส่ าคญัจากกระบวนการในการ
ปฏบิตังิานทัง้หมดดงัรปูที ่4.1 

รปูท่ี4.1 แผนผงักระบวนการน าเขา้สนิคา้ทางเรอื 

จากรปูที4่.1 พบว่า ปัญหาส าคญัคอืการปิดบญัชใีหก้บัผูใ้ห้
บรกิารเรอื ซึง่ข ัน้ตอนนี้ มคีวามสอดคลอ้งกบขั ัน้ตอนการจดัชุดงานเพือ่
น าไปแลกD/O (Delivery Order) กบัทางผูใ้หบ้รกิารเรอืขนส่ง จาก
การศกึษาปัญหาอย่างระเอยีดพบว่ากระบวนการนี้มขี ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น และ
เกนิความจ าเป็น ในการจดัท าชุดเอกสาร พนกังานมคีวมจ าเป็นทีต่อ้งใช้
คอมพวิเตอรเ์พือ่เปรยีบเทยีบเองสารถงึ 2 เครือ่งต่อพนกังงาน 1 คน อกี
ทัง้ในแต่ละวนัจะมปีรมิาณการน าเขา้ทีค่่อนมาก ผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษา
ขึน้อนนี้อย่างละเอยีด และท าการจบัเวลาเพือ่หาค่าเวลาเฉลี่ยของ
กระบวนการทีเ่กดิปัญหา โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎ ี Flow Process Chart 
ซึง่สามารถแจกแจงขัน้ตอน ออกมาไดด้งัรปูที ่4.2 

รปูท่ี4.2 แผนภมูกิารไหลของขัน้ตอนการปิ ดบญัชเีรอืก่นปรบัปรุง 

จากรปูที4่.2 แสดงใหเ้หน็ถงึรายละเอยีดการปฏบิตังิานในแต่ละ
ขัน้ตอนของกระบวนการปิดบญัชเีรอืว่าในแต่ละ Shipment เมือ่เราจะปิ 
ดบญัชเีรอืจะใชร้ะยะเวลาเฉลีย่ที ่145.03 วนิาทหีรอื 2 นาท ี25 วนิาทแีละ
แสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิมลูค่า ในการทางาน ทัง้ข ัน้ตอนทีเ่ป็น
การตรวจสอบและการรอ ซึง่มากเกนิความจ าเป็น โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ขึน้ตอนการท างานนทัง้หมด มมีากถงึ 50% ทีเ่ป็นขัน้ตอนทีใ่ชเ้วลามากกว่า
ปกตหิรอืขึน้ตอนทีเ่กดิการสญูเปล่า 

IV.III การวเิคราะหก์ารท างาน
จากนัน้ผูว้จิยัไดท้ าการคน้หาสาเหตุทีแ่หจ้รงิของปัญหา โดย

ประยุกต์ใช ้ เทคนิคแผนผงักา้งปลา (Fish-Bone Diagram) มาวเิคราะห์
สาเหตุและผล โดยสามารถแสดงสาเหตุของปัญหาดงภัาพที ่4.3  

รปูท่ี4.3 แผนผงักางปลาของปัญหาระยะเวลาในการปิดบญัช ี
เรอืนานเกนิไป 

จากแผนภมูกิา้งปลาในรปูที่ ้4.3 จะเหน็ว่าการบนัทกึขอ้มลูเพือ่ท า
การปิดบญัชเีรอืนัน้ ตอ้งอาศยัขอ้มลูการหลายแหล่งหรอืหลายโปรแกรม 
เพือ่น าขอ้มลูทัง้หมดมาบนัทกึเขา้โปรแกรมหลกั(CW1) อกีท ี อกีทัง้ขอ้มลู
แต่ละชุดรายงานมรีายละเอยีดทีค่อ่นขา้งมาก จงึท าใหผู้จ้ดัท าเกดิความ
สบัสนขณะบนัทกึ รวมไปถงึมกีารท างานทีซ่บัซอ้นและล่าชา้ ดงันัน้ ผูว้จิยั
จงึไดป้รบัปรุงการท างานของโปรแกรมหลกัทีส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูต่างๆ
ทีจ่เป็นส าหรบัการบนัทกึขอ้มลูในการจดัสรา้งเอกสารบญัชเีรอืแบบ
ออนไลน์ดว้ยการเชือ่มโยงขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ าเป็นผ่านระบบ EDI, ระบบการ
ตรวจจบัภาพแลว้แปลงใหก้ลายเป็นตวัอกัษร และระบบฐานขอ้มลูตัง้แต่ตน้
ทางหรอืผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมดในการขนส่งของ shipment ดงักล่าว และ
จดัสรา้งเอกสารส าหรบัการปิดบญัชเีรอืไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยพนกังาน
ท างานเพยีงแต่การตรวจสอบขอ้มลู ณ จุดทีส่ าคญัและกดยนืยนื  

IV.IV การปรบัปรุงขัน้ตอนกระบวนการบรรจุผลติภณัฑ ์
หลงัจากเลอืกเฉพาะสาเหตุทีส่ามารถน ามาแกไ้ขปรบัปรุงได ้

ผูว้จิยัไดป้ระยุกต์ใชห้ลกัการของ ECRS โดยมรีายละเอยีดการปรบัปรงุ
ดงันี้ 

• การก าจัดออก (Eliminate) ตัดขัน้ตอนที่1 และ 3 ในการเปิด
โปรแกรมหรอืเอกสาร ทีห่ลากหลายทีม่า

• การรวมกนั (Combine) รวมขัน้ตอนตัง้แต่ข ัน้ตอนที่4 จนถงึ ข ัน้ตอน
ที่13 เขา้ ด้วยกนัโดยใชเ้ครื่องมอืที่ถูกพฒันาขึัน้มาใหม่เพิม่เตมิใน
โปรแกรม CW1

• การจัดเรียงใหม่(Rearrange) น าเครื่องมือที่ถูกพฒันาขึ้นใหม่ใน
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โปรแกรม CW1 มา ใช้ในกระบวนการปิดบญัชเีรอืโดยพฒันาจาก
แบบฟอรม์ปัจจุบนัทีใ่ชอ้ยู่ โดยกจิกรรมนี้จะมขี ัน้ตอนในการท างานที่
จะสามารถดงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากระบบทีม่ใีนระบบมาป้อนเองโดย
อตัโนมตัแิละเหลอืขัน้ตอนที่14 ไวเ้พื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ
เอกสารทีน่ะบบสามรถจดัสรา้งขึน้โดยอตัโนมตัมิรีปูแบบดงัรปูที ่4.4  
. 

รปูที4่.4 แบบฟอรม์ปิดบญัชเีรอืจากเครือ่งมอืทีพ่ฒันา 
ขึน้ในโปรแกรม CW1 

จากรปูที4่.4 แสดงถงึแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการพฒันาเครือ่งมอืใน
โปรแกรมโดยขอ้มลู ต่างๆทีถู่กกรอกในแบบฟอรม์นัน้ไดม้าจากการกด 
Auto Fill ในโปรแกรมเพือ่ดงึขอ้มลูต่างๆทีอ่ยู่ในระบบมากรอกลงใน
แบบฟอรม์ใหเ้สรจ็สมบรูณ์เหลอืเพยีงแค่การตรวจสอบ ความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูว่าตรงตามทีล่กูคา้ตอ้งการหรอืไมโ่ดยจะมแีบบฟอรม์ใหล้กูคา้ท าการ
แกไ้ขมาอพัโหลดเขา้ไปในระบบ ซึง่แบบฟอรม์ทีใ่หล้กูคา้ทาการปิดบญัชใีห้
กบบรษิทั ันัน้มรีปูแบบดงัรปูต่อไปนี้ 

รปูท่ี4.5 แบบฟอรม์ปิดบญัชสี าหรบัคูค่า้ 

จากรปูที4่.5 เมือ่คู่คา้ทาการแกไ้ขปิดบญัชมีาใหก้บ้ทางบรษิทัก็
จะท าการนาขอ้มลูขึน้ระบบ e-Documents ของโปรแกรมเพือ่ใชใ้นการดงึ
ขอ้มลูต่อไป หรอื เพือ่นeมาตรวจสอบความถูกตอ้’ของขอ้มลูก่อนทาการปิด
บญัชใีหก้บัผูใ้หบ้รกิารเรอื 

• การท าใหง้า่ยขึน้ (Simplify) เปลีย่นรปูแบบการท างานจาก
ระบบ Manual มาเป็น ระบบอตัโนมตัโิดยเครือ่งมอืทีถู่ก
พฒันาขึน้มาใหมด่งัรปูที ่4.4

IV.V ผลการวเิคราะหก์ารปรบัปรงกุระบวนการและเปรยีบเทยีบก่อนและ
หลงั

หลงัจากการปรบัปรุงการท างานต่างๆ ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์
ดว้ยการวเิคราะหแ์ผนภูมกิารไหล (Flow-Process Chart) ของขัน้ตอนการ
ปิดบญัชีเรือเพื่อเปรียบเทียบหลงัปรับปรุงดังแสดงจากรูปที่4.6 พบว่า
ระยะเวลารวมของขัน้ตอนทัง้หมดในกระบวนการหลงัการปรบัปรุงเท่ากับ 
66.72 วนิาท ีหรอื1นาท ี6 วนิาท ีจากเดมิ2นาท2ี5 วนิาทซีึ่งลดลง 78.31 
วนิาทแีละจากการบนัทกึสถติคิวามผดิพลาดของเอกสารในแต่ละเดอืนของ
บรษิทัแสดงจากรปูที ่4.7 แสดงใหเ้หน็ว่า เมือ่เครือ่งมอืทีผ่านการพฒันามา
ประยุกต์ใช ้สามารถลดจ านวนเอกสารทีผ่ดิพลาดไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

รปูท่ี4.6 แผนภมูกิารไหลของขัน้ตอนการปิดบญัชเีรอืหลงัปรบัปรุง 

รปูที4่.7 แผนภมูแิท่งแสดงจ านวนเอกสารผดิพลาดยอ้นหลงั 6เดอืน 

V. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ
V.I บทสรปผุลการศกึษา

การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษากระบวนการปิดบญัชเีรอื
ดว้ยหลกัการ Flow Process Chart และเกบ็ขอ้มลูดว้ยการจบัเวลาขัน้ตอน
การท างานในกระบวนการปิดบญัชเีรอื (Manifest Amendment) จากนัน้
น ามาวเิคราะหห์าสาเหตุดว้ยแผนผงักา้งปลา (Fish-Bone Diagram) พบว่า 
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จุดคอขวดของกระบวนทีม่ปัีญหา คอื แหล่งทีม่าของขอ้มลูทีจ่ะน ามาใช้
สรา้งเอกสารการปิดบญัชเีรอืมาจากหลากหลายแหล่งหรอืหลากหลาย
ซอฟต์แวร ์ ทัง้ในระบบออนไลน์อละระบบออฟไลน์ รวมไปถงึมขี ัน้ตอน 
ชการท างานทีม่คีวามซบัซอ้น จากนัน้ผูว้จิยัจงึไดท้ าการปรบัปรุงดว้ยการ
พฒันาเครือ่งมอืในโปรแกรม CW1 โดยอาศยัหลกั ECRS และใชแ้ผนภมูิ
การไหลของกระบวนการท างาน (Flow Process Chart) เป็นตวั
เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง พบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชใ้น
กระบวนการปิดบญัชเีรอื จากเดมิใชเ้วลา145.03 วนิาท ีเหลอื 66.72 วนิาที
ซึง่ลดลง 78.31 วนิาท ีคดิเป็น 53.94% มากกว่า KPI ทีต่ ัง้ไว ้3.99% ส่งผล
ใหป้ระสทิธภิาพในการทางานเพิม่ขึน้จากเดมิคดิ เป็น 46% อกีทัง้ยงัเพิม่
ความแมน่ยาของเอกสาร ลดความผดิพลาดของการสรา้งเอกสารใน การ
ปิดบญัชใีหเ้หลอื เพยีง 0.138%  

V.II ขอ้เสนอแนะ
ในอนาคตควรออกแบบระบบใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

ไมใ่ช่แค่ในเพยีงกระบวนการปิดบญัชเีรอืเท่านัน้ควรพฒันาในทุกๆกระบวน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้อยางต่อเนื่องตามหลกัการ Monozukuri และ 
Kaizen 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณบรษิัท บรษิัทดเีอชแอล โกลเบลิ ฟอร์เวริ์ดดิ้ง จ ากดั
พนักงานทุกท่านที่ใหความร่วมมอือย่างดใีนการตอบค าถามและขอ้สงสยั 
รวมถงึขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่การวจิยั จนท าใหง้านวจิยันี้
สามารถประสบความส าเรจ็บรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามทีค่าดหวงั 
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บทคดัย่อ — การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ออนไลน์ ของกลุ่ม Generation X  และเพ่ือวิเคราะห์เหตุผลและ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์   เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ
โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซ่ึงผ่านการความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเครื่องมือโดยใช้ก ลุ่มทดลองจ านวน 30 
ตวัอย่างโดยมีค่าความตรงเกินกว่า 0.67 ทุกข้อค าถามและค่าความเช่ือมัน่
อยู่ระหว่าง 0.829 - 0.956 ในทุกองค์ประกอบ จากนัน้น าไปเกบ็ข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 403 คน และน ามาวิเคราะห์สรุปผลตามกรอบแนวคิด
การวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Generation X) ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ 

ผลการศึกษาพบว่า  (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (2) ปัจจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ออนไลน์  

ค ำส ำคญั — ส่วนผสมทางการตลาด, ช่องการทางการตลาดออนไลน์, 
พฤติกรรมการซ้ือ 

Abstract — This research study has objectives. To study 
marketing mix factors that influence online shopping behavior Of the 
35-53 year old generation (Generation X) and to analyze the reasons 
and the decision to buy products online Is quantitative research by
collecting primary data Use questionnaires as tools for data collection

Through content validity from experts And to examine the 
reliability of the tools by using the experimental group of 30 samples 
with the accuracy value greater than 0.67 for every question and the 
confidence value between 0.829 - 0.956 in all components. After that, 
data were collected from 403 people and analyzed and summarized 
according to the research framework to know the marketing mix 
factors that influence online shopping behavior (Generation X) in the 
area. Bangkok 

The results show that (1) Demographic factors influence online 
shopping behavior (2) Marketing mix factors influence online shopping 
behavior 

keyword — Marketing MIx, Decision Making on Purchasing, 
online marketing channel 

I. บทน า
ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส าคญัในการน าเนินชวีิต สมาร์ท

โฟนถือเป็นอุปกรณ์ส าคญัในชีวติประจ าวนั ทัง้การสื่อสาร การรบัสื่อ รวม

ไปถงึการซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ทัง้จากช่องทางสงัคมออนไลน์ และ

เว็บไซต์ ซึ่งเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้อง

เดินทางเพื่อไปซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจากความสะดวกสบายในการ

เลอืกซื้อสินคา้และบรกิารแล้ว ยงัสามารถหลบเลี่ยงจากปัญหาการจราต้อง
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พบเจอในการเดนิได้ ท าให้พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนันิยมเลอืกซื้อ

สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ขึน้ด้วย 

ปัจจยัส าคญัที่ท าให้พฤติกรรมของผูบ้รโิภคมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง 

คอื เทคโนโลยทีี่ก้าวหน้าขึ้นในปัจจุบัน เช่น เว็บไซต์ซื้อของออนไลน์หรือ

การซื้อของออนไลน์ เขา้มามีบทบาทในชวีติประจ าวนัอย่างมาก Hootsuite 

และ Wearesocial[1] เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตของประชากรไทย ใน

เดือนมกราคม ปี 2018 พบว่ามีประชากร 69.11 ล้านคน มีผู้ใช้งาน

อนิเทอร์เน็ตมากกว่าถึง 57 ล้านคน มผูี้ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดยีเป็นประจ า

ประมาณ 51 ล้านคน ผู้ใช้มือถือประมาณ 55.56 ล้านเครื่อง และผู้ใช้งาน

สื่อโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์สมา ร์ทโฟนประมาณ 46 ล้านเครื่อง 

นอกจากน้ียงัมขี้อมูลของผู้ใช้งานโดยแบ่งตามช่วงอายุ หรือเจเนอเรชัน่ที่มี

การใช้งานบนอนิเตอร์เน็ตสูงสุดคือ ช่วงอายุ 18-37 ปี หรอื Generation Y 

และลองลงมา คอื ช่วงอายุ 38-53 ปี หรือที่เรยีกว่า Generation X โดยปณิ

ชา นิติพรมงคล (2554)[2] ได้กล่าวถึง Generation X ว่า เป็นคนที่เกิด

ในช่วง พ.ศ. 2508 – 2522 เป็นวยัท างานผู้ใหญ้ มีความเป็นผู้น า มีความ

เชื่อมัน่ในตัวเองสูง ชอบการเรียนรู ้เปิดรบัสิ่งใหม่ๆ ได้เพื่อปรบัปรุง และ

พฒันาตนเอง ซึ่ง Gen-x มคีวามต่างของช่วงอายุในวยัรุ่นไม่มากนักท าให้ 

การเรียนรู้สิง่ต่างๆ เป็นไปโดยง่าย เน่ืองจากคน Generation X อยู่ในช่วง

ที่อาจเป็นผูป้กครองของคน Generation Y จงึท าใหม้ีการปรบัตัวใหเ้ขา้กับ

ยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้  โดยคน Generation Y อาจช่วยเหลือ 

แนะน า หรือการท าให้อยากลองใช้เครือข่ายออนไลน์ เพื่อให้ตนเองได้มี

ส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย แชร์ข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ 

รวมถงึเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน สัง่งาน คุยงานหรอืการประชุม และ 

การใช้อนิเตอร์เน็ตคน้หาขอ้มูลผ่านแอพพลเิคชัน่  

จากข้อมูลของพฤตกิรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตใน 1 วนัของคน gen x ปี 

2562 โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [4] พบว่ากลุ่ม

ประชากร Generation X นัน้ มีพฤตกิรรมที่จะใช้อินเตอร์เน็ต เฉลี่ยอยู่ที่ 3 

ชัว่โมง/วนั และ ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย Line, Facebook และ Youtube มาก

ที่สุดตามล าดับ  และจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นก ารวิจัยครัง้น้ีมี

จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะต้องการทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสนิคา้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของประชากรในกลุ่ม Generation X เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีมี

รายได้เป็นของตวัเอง และมีความสามารถในการซื้อที่ค่อนข้างสูง อกีทัง้ยงั

เป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และ

ประชากรกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมชอบเล่นอินเตอร์เน็ตในทุกครัง้ที่มีเวลาว่าง 

ท าใหม้ีโอกาสที่จะสามารถเขา้ถึงโฆษณา และสื่อออนไลน์ได้มากกว่ากลุ่ม

ช่วงวยัอื่นๆ โดยที่ผู้วิจัยคาดหวงัว่างานวิจัยชิ้นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 

I.II  วตัถุประสงค์งานวจิยั

• เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ออนไลน์ ของกลุ่มคนวยั 35-53 ปี

• เพื่อศกึษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ออนไลน์ ของกลุ่มคนวยั 35-53 ปี

II.ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคดิงานวจิยั
งานวิจัยฉบับ น้ีมีจุดประสงค์เพื่ อศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่มอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ
กลุ่มคนช่วงอายุ 38-53 ปี (Generation X) ในเขตกรุงเทพมหานครฯ”  ครัง้
น้ีผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฏีและบทความที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างองิและประกอบการศกึษา ดงัน้ี 

อาภาภรณ์  วัธนกุล  (2555)[5] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย โดยได้ท าการ ศกึษากลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคที่ใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 400 
คน ผลการ ศึกษาพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 31 ปีขึน้ไป 
มรีะดับการศกึษาอยู่ ในระดับปริญญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  10,000 บาท และ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์ 
อเิลก็ทรอนิกส์แตกต่างกนั 

เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ และ สแตนตนั (2544) [6]  กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 
สินค้า บริการ ความคิด สถานที่องค์กร หรือบุคคลผลิตภัณฑ์ ต้องมี
อรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของ ลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องพยายาม ค านึงถึง
ปัจจัย ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และ ความแตกต่างทางการแข่งขัน 
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์ พื้นฐาน รูปลักษณ์คุณภาพ 
การบรรจุภัณฑ์ตราสินค้า ฯลฯ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็นการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ของบริษทั เพื่อแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่า
ในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะใหม่และปรบัปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความ ต้องการของลูกคา้ได้ดียิง่ขึน้กลยุทธ์เกี่ยวกบัส่วนประสม
ผลติภณัฑ์ และสายผลติภณัฑ์ 
 Schiffman and Kanuk (1987)[7] ได้ให้ความหมายของพฤตกิรรมของ
ผูบ้ริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผูบ้รโิภค แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา 
ซื้อใช้ ประเมินผล หรอื การบรโิภคผลิตภณัฑ์ บรกิาร และแนวคดิต่างๆ ซึ่ง
ผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็น
การศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้  ทรพัยากรที่มีอยู่ ทัง้เงิน 
เวลา และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้อ
อะไร ท าไมจงึซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหนและบ่อยแค่ไหน 
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 พรพิมล บูรณเบญญา (2557)[8] ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
รบัรู้ความพงึพอใจของผูใ้ช้ สื่อสงัคมออนไลน์ของคนวยัท างานกรณีศกึษา
แอพพลิเคชัน่ “ไลน์” ที่เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์” ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน เมื่อเรียงตามล าดับ ความส าคัญแล้ว มีเพียง
ประโยชน์ของการโต้ตอบทางสังคม  มีค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของตัว
พยากรณ์ เท่ากับ 0.601และคุณภาพของระบบ มีค่าสมัประสิทธิถ์ดถอย
ของตวัพยากรณ์เท่ากับ 0.107 ที่มอีิทธพิล ต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค
วยัท างานดงักล่าว อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 ณัฐพัฒน ชลวณิช (2557)[9] ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้และ
คว าม คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ แ อพ พ ลิ เค ชั ่น  Line ของป ระช าชน ใน เขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวจิัยพบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ 
Line กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชัน่ Line ทุกวัน 
รองลงมา มีความถี่ในการใช้ แอพพลิเคชัน่ Line 3-4 วนั ต่อสปัดาห์ โดย
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการใช้แอพพลเิคชัน่ Line โดยเฉลี่ย 1-
15 นาทต่ีอครัง้ โดยใช้งาน แอพพลิเคชัน่ Line ผ่านอุปกรณสื่อสารประเภท
โทรศัพทมือถือมากที่สุด โดยมีรูปแบบการใช้งานแอพพลิเคชัน่ Line เพื่อ
ตดิต่อกับเพื่อนมากที่สุด ในสวนลกัษณะการใช้งานแอพพลเิคชัน่ Lineกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้เพื่อการส่งขอความมากที่สุด และมีลกัษณะการใช้งาน
เพื่อส่งรูปภาพตามล าดับ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ Lineของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (Group) ส าหรบัการ
ติดต่อเพื่อนที่เรียนหรือท างานด้วยกัน สรุปโดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอยางมี
ความคดิเหน็ต่อการใช้แอพพลเิคชัน่ Line ในระดบัที่เหน็ด้วยมาก 
II.I กรอบแนวคดิงานวจิยั

  ภาพที่ I กรอบแนวคดิงานวจิยัปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่ม Generation X ใน

เขตกรุงเทพมหานครฯ 
III. รูปแบบวจิยั

การศึกษาวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการท าแบบส ารวจ และ 
ศกึษาโดยการเก็บข้อมูลปฐมภูม ิใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เพื่อน าขอ้มูลเชิงประจกัษ์

มา สร้างกรอบแนวคิด และน ามาวิเคราะห์สรุปผลถึงปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ
กลุ่ม Generation X ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการใช้วธิีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อใหไ้ด้จ านวนตามต้องการโดยไม่มหีลกัเกณฑ์ และใช้วธิกีารสุ่ม
กลุ่มตวัอย่างแบบก้อนหมิะหรอืลูกโซ่ เพื่อเป็นการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่มี
คุณสมบตัิตามที่ผูว้ิจยัต้องการ จนกระทัง่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้
จ านวนที่ครบถ้วนตามที่ผูว้จิยัต้องการ  

ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็นผู้ท าการ
พิจารณาตรวจสอบในด้านความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม ซึ่งผลการวเิคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของข้อ
ค าถาม มีค่าไม่น้อยกว่า 0.60 ทุกข้อ โดย Rovinelli และ Hambleton, 
(1977)[10] ได้กล่าวถงึค่าความเที่ยงตรงของข้อค าถามว่าควรมคี่ามากกว่า 
0.50  และผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน 
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์
ได้ค่าความเชื่อมัน่มีค่าอยู่ที่ 0.909 โดย สุชาติ ประสทิธิร์ฐัสิทธิ ์(2003)[11] 
ได้กล่าวถงึเรื่องการค านวณค่าความเชื่อมัน่ว่า ควรมคี่าตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป  

IV. ผลการวจิยั
จากการเก็บข้อมูลจรงิ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล

ด้วยโปรแกรมทางสถติิ โดยแบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.3) มอีายุระหว่าง 38-42 ปี 
(รอ้ยละ 36.2) มรีะดบัการศกึษาปริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า (รอ้ยละ 72.5) มี
รายได้ เฉลี่ย ต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาท (ร้อยละ 47.1) และมี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ (42.5) นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของกลุ่มคนวยั 35-53 ปี
พบว่าสื่อสงัคมออนไลน์เลอืกซื้อผ่านช่องทาง Shopee (ร้อยละ 84.90) โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลอืกที่จะซื้อสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 358 คน คิดเป็น
รอ้ยละ (88.8) มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (Product) มผีล
ต่อการตัดสินใจซื้อภาพรวมอยู่ในระดับมาก (S.D. = 1.00) พบว่า ความ
หลากหลายของสนิคา้ที่มีอยู่ในเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชัน่ มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
(S.D. = 0.96) มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั ปัจจยัด้านราคา (Price) มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อภาพรวมอยู่ในระดับมาก (S.D. = 1.00) พบว่า ราคาและค่า
จดัส่งมคีวามคุม้ค่าความสมเหตุสมผล และมคีวามหลากหลายด้านราคาให้
เปรียบเทยีบ มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด (S.D. = 0.96) ความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัย
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย(Place) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (S.D. = 1.00) พบว่า ท่านเลอืกซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์
เพราะสามารถเขา้ถงึได้จากสถานที่ต่างๆ ทุกเวลา สูงที่สุด (S.D. = 1.00) 
มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัด้านการโฆษณาและโปรโมชัน่ (Promotion) 
มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (S.D. =1.00) พบว่า ท่าน
เลอืกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะมบีรกิารจ่ายผ่านบัตรเครดติ/เด
บติ มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด (S.D. = 0.93) 
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ตารางที่ I ตวัแบบที่ได้จากการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้ (Model 
Summary) 

 
     จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) โดยใช้ตัว
แปรต้นแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับ >.080  ประกอบไปด้วย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการขาย มีตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม 
Generation x ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี stepwise พบว่าค่า R 
Square หรือ ประสทิธิภาพในการท านายสูงสุดเท่ากับร้อยละ 74.5 และค่า 
Std. Error หรอื ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ต ่าสุดเท่ากับร้อยละ 
32.401  ซึ่งแสดงว่าตัวแปรต้นทัง้ 4 ตัวนั้น สามารถอธิบายอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของกลุ่ม Generation X ใน
เขตกรุงเทพมหานครฯ 
ตารางที่ II ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่ม Generation X ในเขต

กรุงเทพมหานคร

 
จากตารางที่ 2 พบว่ามตีัวแปรอิสระทัง้หมด 4 ตวัแปร ประกบไปด้วย

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการขาย มีตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม 
Generation x ในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพจิารณาค่า Sig. สามารถสรุป
ได้ว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผล พฤติกรรมการซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ มี
นัยส าคัญน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่  0.05 นั้นมีทัง้หมด 4 ปัจจัย  โดย
เรยีงล าดับจากค่าสมัประสทิธิ ์ของสมการถดถอย จากมากไปน้อยได้ดังน้ี 
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านสินค้า และด้านโปรโมทชัน่ 
ตามล าดบั 

สมมตฐิานที่ 6 ปัจจัยผลิตภณัฑ์ (Product) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืก
ซื้อสนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์แตกต่างกนัโดยขึ้นอยู่กบัคุณภาพของสนิคา้ จาก
ผลการวิจยั มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญั 0.05 
ดงันัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า  ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อสนิคา้ผ่านทาง

เวบ็ไซต์แตกต่างกนัโดยขึน้อยู่กบัคุณภาพของสนิคา้ ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์
ของสินค้าและร้านค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน  ทางสังคม
ออนไลน์ ในการซื้อสนิคา้ออนไลน์นัน้ ผูบ้รโิภคจะเลอืกซื้อในรา้นค้าที่มกีาร
จัดรูปแบบหน้า เว็บไซต์ให้ค้นหาสินค้าได้ง่าย  มีการจัดสินค้าไว้เป็น
หมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา อีกทัง้ ยังพิจารณาในเรื่องความมี
ชื่อเสยีงของตราสนิคา้ และของรา้นค้าด้วย หากรา้นคา้ใดที่ มชีื่อเสยีงมาก 
เป็นที่รูจ้ ักในวงกวา้ง หรือมีผูใ้ช้บรกิารมาก จะท าให้ผู้บริโภครู้สกึถงึความ
ปลอดภัยใน การสัง่ซื้อสินค้าจากรา้นค้านัน้ๆ มากกว่าที่จะสัง่จากรา้นคา้ที่
ไม่มีชื่อเสียงและไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะ สอดคล้องกบังานวิจยัของ อ าพล นว
วงศ์เสถยีร (2557)[12] ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจ ของ
ผูบ้รโิภคในรา้นคา้ออนไลน์ และพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ลกัษณะทางกายภาพมี อทิธิพลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์ ซึ่ง
ในที่น้ีจะหมายถงึ การออกแบบเว็บไซต์หรอืเวบ็เพจ เพื่อใหเ้ขา้ไปเลอืกซื้อ
สนิคา้ได้ง่าย ไม่ซบัซ้อน และความมชีื่อเสยีงของรา้นคา้  

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยราคา (Price) จากผลการวิจยั มคี่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น  จึงสามารถสรุปได้ว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกและแพง ส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ทางออนไลน์ต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกและแพง ส่งผลท าให้การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แตกต่างกัน ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นว่าร้านค้าออนไลน์มีการขายสินค้าที่ราคาถูกกว่าตามท้องตลาด
ทัว่ไป เน่ืองจากร้านค้าออนไลน์ไม่มีต้นทุนในการเปิดหน้าร้าน ท าให้มี
ราคาสนิค้าที่ถูกลง ท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อสินคา้ผ่านทางสงัคมออนไลน์
มากกว่าที่จะไปซื้อจากร้านค้าที่มีหน้าร้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทวีวรรณ น้อยน ้าค า (2548)[13] ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ 
พฤตกิรรมผูบ้ริโภคคนไทย ผ่านทางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัราคาของสนิคา้และบรกิารมากที่สุด  

สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) จากผลการวจิัย 
มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญั 0.05 ดังนั้น  จึง
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์แตกต่างกนั โดยผู้บริโภคมกัอิงตามความ
สะดวกเป็นที่ตัง้ 

สมมตฐิานที่ 9 ปัจจยัการส่งเสรมิการขาย (Promotion) เป็นปัจจยัเสริม
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ตามความน่าสนใจของการส่งเสริมการ
ขาย จากผลการวิจัย มีค่า  Sig. เท่ ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคญั 0.05 ดังนั้น  จึงสามารถสรุปได้ว่า ในการซื้อสินค้าออนไลน์ 
ผูบ้ริโภคมคีวามต้องการใหร้้านค้าออนไลน์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลสินค้า
ถงึลูกค้าโดยตรง และต้องการใหท้ าอย่างสม่าเสมอ เพื่อใหไ้ด้รบัรูถ้ึงข้อมูล
ข่าวสาร หรือกิจกรรมส่งเสรมิการขายต่างๆ ของรา้นค้า เช่น การลด แลก 
แจก แถม รวมไปถงึการ ประชาสมัพนัธ์รา้นคา้ตามสื่ออื่นๆ อย่างสม่าเสมอ 
เพื่อสร้างการรบัรู้แก่ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุทามาศ 
จนัทรถาวร (2556)[14] ที่พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพล
ต่อ การตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้ 
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V. อภปิรายผลการวจิยั
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม  อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี 
สินค้ามีความหลากหลายต่อความต้องการ ช่วยจดจ ามีความง่ายต่อการ
คน้หาสินคา้ สะดวกในการซื้อซ ้า และมีคุณภาพหรอืการรบัประกัน  ด้าน
ราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านราคาโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ราคาและค่าจัดส่งมีความคุ้มค่า และ
สมเหตุสมผล และมคีวามหลากหลายด้านราคาให้เปรยีบเทยีบ อยู่ในระดับ
ที่เท่ากนัล าดบัต่อมาเป็น สินค้าช่องทางออนไลน์ถูกกว่ารา้นค้าปลกีทัว่ไป 
และสองล าดับสุดท้ายเป็น ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และ ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังน้ี ท่านเลอืกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะสามารถ
เข้าถึงได้จากสถานที่ ต่างๆทุกเวลา ท่านเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพราะมีความง่ายต่อการสมคัรและสัง่ซื้อ ท่านเลอืกซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพราะมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลายทัง้เว็บไซต์และ
แอพพลิเคชัน่ และ เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะมีความ
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2543)[16] กล่าวว่าสนิคา้ที่มีจ าหน่ายอย่าง แพร่หลายนัน้ท าใหง้่ายต่อการ
ซื้อสนิคา้อกีทัง้อาจก่อใหเ้กดิอทิธพิลต่อการรบัรูภ้าพพจน์ผลติภณัฑ์ 
 ด้านการโฆษณาและโปรโมชัน่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คดิเหน็ด้านการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ สามารถเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี ท่าน
เลอืกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะมบีรกิารจ่ายผ่านบัตรเครดติ/เด
บิต ท่านเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะมีการแนะน าสินค้า
ใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ ท่านซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพราะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม ่าเสมอ  ท่าน
เลือกซื้อสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เพราะมีบรกิารรบัช าระเงินปลายทาง 
และ การช าระแบบผ่อนจ่าย โดยมอีตัราดอกเบี้ย 0% สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)[16] การส่งเสริมการขาย ก่ออิทธิพลต่อ
ผูบ้ริโภคได้ทุกขัน้ตอนตัดสินใจซื้อ สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไข
ปัญหาได้และมันสามารถส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้
ข่าวสารหลังการ ซื้อเป็นการยืนยนัว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง 
เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้น  หน่วยงาน ผู้จัดจ าหน่าย หรือ
ผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดการขายในทันที เป็น
เครื่องมอืกระตุ้น ความต้องการซื้อที่ใช้ สนับสนุนการโฆษณาและการขาย
โดยใช้พนักงานขาย (เอต็เซล วอล์คเกอร์ และ สแตนตัน, 2001) ซึ่งกระตุ้น

ความสนใจ การทดลองใช้หรอืการซื้อ โดยลูกคา้คนสุดท้ายหรอืบุคคลอื่นใน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการขาย ม ี3 รูปแบบ คอื การส่งเสริม
การขายที่มุ่งสู่ผูบ้รโิภค การส่งเสรมิการขายที่มุ่งสู่คนกลาง การส่งเสรมิการ
ขายที่มุ่งพนักงาน  
 ด้านการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดับความคิดเห็นด้านการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้ดังน้ี ท่านเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะท่านสามารถ
เปรียบเทียบสินค้าได้ง่าย การซื้อสินค้าออนไลน์ช่วยให้ท่านมีเวลาใน
ชวีิตประจ าวนัเพิ่มมากขึ้น การขนส่งที่ดีมีความรวดเร็วและปลอดภัยเป็น
เหตุลผลส าคญัในการซื้อสินค้าออนไลน์ จากความหลากหลายของสนิค้า 
ท าให้ท่านสามารถเลอืกสนิค้าที่ตรงกบัความต้องการของท่านที่สุดได้ ท่าน
ไม่ต้องการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีกเพราะสภาพ
การจราจรที่ติดขัด ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถี่ถ้วนก่อนกา ร
ตดัสินใจซื้อ ท่านสามารถซื้อสนิค้าได้จากตามวนัและเวลาที่ท่านต้องการ 
ท่านเลือกซื้อสินค้าออนไลน์จากค าแนะน าของคนรอบข้างท่านมีการซื้อ
สินค้าออนไลน์ และ ด้วยราคาที่หลากหลายท าให้ท่านสามารถเลือกซื้อ
สนิคา้ได้ตามอ านาจซื้อของท่าน สอดคล้องกบังานวจิยัของ Schiffman and 
Kanuk (1987) ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริโภค แสดงออกเช่นการเสาะหา ซื้อใช้ ประเมินผล หรือ 
การบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 

VI .ขอ้เสนอแนะ 
ผลการวจิัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการซื้อสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ของกลุ่มคนช่วงอายุ 38-53 
ปี (Generation X) ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
I. เน่ืองจากผลของการวิจัย แสดงให้เห็นว่าจากปัจจัยทัง้หมดมี 4

ปัจจัย ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามหรือพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นที่ผู้วิจัยไม่ได้ค านึงถึงและไม่ได้ระบุเข้าไปใน
งานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการศึกษาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม  เช่น 
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 
ส าหรบัการท าวจิยัในอนาคต โดยน ามาปรบัและออกแบบค าถามใหเ้จาะลึก
มากขึน้ 

II. เน่ืองจากบางข้อมูลนั้นไม่สามารถเก็บได้จากวิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถาม ดังนัน้การวจิัยในครัง้ต่อไป จึงควรเพิ่มเครื่องมืออื่น ๆ ใน
การเก็บข้อมูลร่วมด้วย การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้
ได้ขอ้มูลที่มคีวามหลากหลายหรอืเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ 

III. จากการวเิคราะห์ผลของการวจิัยน้ีท าใหท้ราบถงึพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปัจจัยการซื้อ
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สนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ พรอ้มระบุถงึระดับ
ความส าคญัของแต่ละปัจจยัว่ามรีะดบัความส าคญัมากน้อยเพยีงใด ซึ่งการ
วิจัยครัง้น้ี พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
ปัจจยัด้านการโฆษณาและโปรโมชัน่ ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ผลการวจิัยดงักล่าวสามารถน า
ข้อมูลที่วิเคราะห์ทางสถิติมาประยุกต์ใช้  เพื่อเสนอแนะให้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ประกอบการ ดังน้ี ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่าย เน่ืองจากมีสนิค้าประเภทเดียวกันเปรียบเทยีบสนิค้า
ได้ง่าย จึงควรเน้นที่คุณภาพและภาพลกัษณ์ที่ด ีมคีวามน่าเชื่อถือ เพื่อให้
ลูกคา้เกดิความประทบัใจตัง้แต่ครัง้แรกที่ได้ใช้บริการ ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคัญในด้านราคาในตัวของสินค้า ต้องมีราคาที่สมเหตุสมผลกับ
สินค้าเน่ืองจากคู่แข่ง ลูกค้าสามารถจับต้องได้  มีราคาที่หลากหลายให้
ลูกคา้เลอืกได้ตามความต้องการ เพื่อให้ลูกค้าเกดิความรูส้ึกคุม้ค่ากบัเงนิที่
เสยีไปเพื่อไม่เป็นการเอารดัเอาเปรียบลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความเชื่อใจ
ในแบรนด์สนิคา้ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าอปุโภคท่ีใช้ตวัการต์นูญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทาง
การตลาดในเขตกรงุเทพมหานคร 

Factors affecting the purchase of consumer products using Japanese 
cartoon characters in marketing communications 

in the Bangkok metropolitan area, Thailand  
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บทคดัย่อ- การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเลือกสินค้าอปุโภคท่ีใช้ตวัการต์ูนญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทางการตลาด 
ในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการเกบ็ข้อมูลปฐมภมิู 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบความเช่ือมัน่ของ
เครื่องมือโดยใช้กลุ่มทดลองจ านวน 30 ตวัอย่าง ซ่ึงมีค่าความตรงเกินกว่า 
0.67 ทุกข้อค าถามและค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.70-
0.86 ในทุกองคป์ระกอบ จากนัน้น าไปเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 452 
ชุด และน ามาวิเคราะห์ สรุปผลตามกรอบแนวคิดการวิจยัเพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมและการเลือกซ้ือของผู้บริโภคต่อสินค้าอปุโภคท่ีใช้ตวัการต์ูนญ่ีปุ่ น
ในการส่ือสารทางการตลาด 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุส่งผลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าอุปโภคท่ีใช้ตวัการต์ูนญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทางการตลาดใน
เขตกรงุเทพมหานคร (2) ปัจจยัประชากรศาสตรด้์านเพศส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือสินค้าอุปโภคท่ีใช้ตัวการ์ตูนญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทางการตลาดในเขต
กรงุเทพมหานคร (3) ปัจจยัประชากรศาสตรด้์านสถานภาพส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือสินค้าอุปโภคท่ีใช้ตัวการ์ตูนญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทางการตลาดในเขต
กรงุเทพมหานคร (4) ปัจจยัประชากรศาสตรด้์านอาชีพส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
สินค้าอุปโภคท่ีใช้ตัวการ์ตูนญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทางการตลาดในเขต
กรงุเทพมหานคร  (5) ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษาส่งผลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าอุปโภคท่ีใช้ตวัการต์ูนญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทางการตลาดใน
เขตกรุงเทพมหานคร (6) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า
อุ ป โภค ท่ี ใ ช้ ตั วก าร์ตู น ญ่ี ปุ่ น ในก าร ส่ื อ ส ารท างก ารตลาด ใน เขต
กรงุเทพมหานคร (7) ปัจจยัด้านราคาส่งผลการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคต่อสินค้า
อุ ป โภค ท่ี ใ ช้ ตั วก าร์ตู น ญ่ี ปุ่ น ในก าร ส่ื อ ส ารท างก ารตลาด ใน เขต
กรุงเทพมหานคร (8) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลการเลือกซ้ือ
สินค้าอุปโภคท่ีใช้ตัวการ์ตูนญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทางการตลาดในเขต

กรงุเทพมหานคร (9) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
ของสินค้าอุปโภคท่ีใช้ตัวการ์ตูนญ่ีปุ่ นในการส่ือสารทางการตลาดในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ค ำส ำคญั – พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ตราสินค้า, ตวัการต์นู, ทูตตรา
สินค้า, การสร้างเอกลกัษณ์ผา่นตวัการต์นู, ธรุกิจบริการ 

Abstracts – The of this research was to study Factors affecting 
the purchase of consumer products using Japanese cartoon characters 
in marketing communications in the Bangkok metropolitan area, 
Thailand. This is quantitative research. The collected primary data by 
questionnaires. The content validity verified by the qualified person, and 
the confidence checked by using the experimental group of 30 samples. 
The efficacy is higher than 0.67 for every question, and the result of the 
Cronbach’s alpha (α) of each factor ranged from 0.70-0.86 in every 
element. After that, data collected from 452 persons analyzed for a 
conclusion according to the research concept framework for 
acknowledgment. To know the factors affecting the purchase of 
consumer products using Japanese cartoon characters in marketing 
communications in the Bangkok metropolitan area, Thailand. 

The results of the study revealed that (1) Age demographic 
factors affect the selective buying of consumer products using Japanese 
cartoon characters in marketing communications in the Bangkok district. 
(2) Gender demographic factors influence selective buying towards 
consumer products using Japanese cartoon characters in marketing 
communications in the Bangkok district. (3) Demographic factors in 
terms of status affect selective buying towards consumer products using 
Japanese cartoon characters in marketing communications in the 
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Bangkok district. (4) Demographic factors in terms of occupations affect 
the selective buying of consumer products using Japanese cartoon 
characters in marketing communications in the Bangkok district. (5) 
Demographic factors in terms of education affect selective buying 
towards consumer products using Japanese cartoon characters in 
marketing communications in the Bangkok district. (6) Product factors 
influence selective buying towards consumer products using Japanese 
cartoon characters in marketing communications in the Bangkok district. 
(7) Price factors affect selective buying towards consumer products 
using Japanese cartoon characters in marketing communications in the 
Bangkok district. (8) Distribution channel factors affecting selective 
buying of towards consumer products using Japanese cartoon 
characters in marketing communications in Bangkok district. (9) 
Marketing promotion factors affecting selective buying of towards 
consumer products using Japanese cartoon characters in marketing 
communications in Bangkok district. 

Keywords - Consumer Behavior, Brand, Cartoon Characters, 
Brand Ambassador, Identity Creation Through Cartoon Characters, 
Service Business 

I. บทน า
ปัจจุบนัวฒันธรรมของญีปุ่่ นในสงัคมไทยนัน้ปรากฏใหเ้หน็อยูท่ ัว่ไป และ

มรีปูแบบทีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเป็นสือ่อย่างละครและภาพยนตร ์เกม การต์ูน
ญีปุ่่ น เพลง การแต่งกาย อาหาร สนิคา้ วรรณกรรม ภาษาญีปุ่่ น ฯลฯ เรยีกได้
ว่าแทบทุกดา้นของชวีติ [1] การต์ูนญี่ปุ่ นมอีทิธพิลต่อคนบางกลุ่มในประเทศ
ไทยเป็นอย่างมากในด้านการสร้างความบนัเทิง การผ่อนคลาย และสร้าง
จนิตนาการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวยัเด็ก วยัรุ่น และวยัท างาน  [2] ไม่เพียง
เท่านัน้บรษิทัต่าง ๆ ยงัไดน้ าตวัการต์ูน ญี่ปุ่ นมาส่งเสรมิจุดขายและกลยุทธ์
การตลาดใหแ้ก่สนิคา้ต่าง ๆ ของพวกเขา 

หลายธุรกิจในประเทศไทยได้น าคาแรกเตอร์การ์ตูนมาต่อยอดท า
โปรโมชัน่การตลาด และสรา้งแบรนด์อย่างเหน็ผล ดูอย่างกรณีของธนาคาร
กสกิรไทย หรอื เคแบงก์ ที่ตดัสนิใจน าคาแรกเตอร์การ์ตูนมาใช้กบัการท า
ลวดลายบนบตัรเดบติแลว้หลายเวอรช์ัน่ อยา่ง โดราเอมอน เฮลโลคติตี ้ทีเ่ป็น
ทีน่ิยมในหมู่ผูบ้รโิภคกลุ่มวยัรุน่ซึง่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายทีธ่นาคาร
ไดต้ัง้ไว ้แมจ้ะแลกมาดว้ยค่าลขิสทิธิก์ารต์ูน แต่ต้องถอืว่าคุม้ค่า เพราะเวลา
นี้เคแบงกข์ึน้เป็นอนัดบั 1 ของตลาด ดา้นมลูค่าการใชจ้า่ยผา่นบตัรเดบติในปี 
2555 อยู่ที่ 28,000 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 49% มยีอดใชจ้่ายผ่านบตัรเฉลี่ย 
6,500 บาท และในปี 2556 คาดว่าจะมยีอดใชจ้่ายบตัรเตบิโตขึน้จากปีก่อน 
25% นอกจากนี้ยงัมทีัง้รา้นสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอเีลฟเว่นทีน่ าคาแรกเตอร์

การต์ูนดงัจากญี่ปุ่ นมาสรา้ง ”กมิมกิ” ใหก้บัแคมเปญสะสมแสตมป์ค่อนขา้ง

หลากหลาย แต่ทีส่รา้งชื่อใหค้นจดจ าได ้คอื แสตมป์ “โดราเอมอน” โดยผูซ้ื้อ
สนิค้าครบ 50 บาทจะได้รบัแสตมป์ น ามาสะสมไว้แลกซื้อสนิค้า หรอืแลก
ของพรเีมยีม มตีัง้แต่ โต๊ะ เกา้อี้ ผา้ปูลวดลายการต์ูนโดราเอมอน แล้วไดร้บั
ผลตอบรบัเป็นอยา่งดจีนจดัแคมเปญสะสมแสตมป์ขึน้มาอยา่งต่อเนื่อง  

ดัง่ใจถวลิ อนันตชยั นายกสมาคมวจิยัการตลาดแห่งประเทศไทย ให้
ความเหน็วา่ สาเหตุทีแ่บรนดน์ิยมน าคาแรกเตอรก์ารต์ูนมาใชใ้นการท าตลาด 
วา่ดว้ยตวัการต์นูดอูแลว้มชีวีติชวีา ดแูลว้สบายใจ อกีทัง้คนไทยยงัคุน้เคยและ
เตบิโตมากบัการต์ูนญี่ปุ่ นไม่ว่ายุคสมยัไหน นัน้ท าใหต้วัการต์ูนแต่ละตวัมผีล
ต่อการตดิตาม จนท าใหส้นิคา้ทีใ่ชต้วัการต์นูญีปุ่่ นในการสือ่สารทางการตลาด
เกดิมลูคา่เพิม่ อกีทัง้เป็นทีรู่จ้กัไดเ้รว็และงา่ยขึน้ [3] 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืก
ซือ้สนิคา้อุปโภคทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัตวัการต์นูญีปุ่่ นในเขตกรงุเทพมหานคร 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการสง่เสรมิจุดขายตลอดจนถงึ
การวางแผนและพฒันากลยุทธท์างการตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

II. วตัถปุระสงคแ์ละวรรณกรรมปริทศัน์
วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้ เพื่อศึกษาอิทธพิลของปัจจยัที่มผีลต่อการ

เลือกซื้อสินค้าอุปโภคที่ใช้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารการตลาดของผู้ 
บรโิภค 

ส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัใหค้วามสนใจกบัตวัแปรตน้ 4 ตวัแปรหลกั ไดแ้ก่ 
(1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ (Demographic Factors) หมายถงึ ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ที่มคี่าสถิติและสามารถวดัได้ประกอบด้วย อายุ เพศ 
ขนาด ครอบครวั สถานภาพ รายได ้อาชพี ระดบัการศกึษา โดยนกัการตลาด
นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด เพื่อช่วยในการก าหนดตลาดของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยตวัแปรปัจจยัประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั 

- เพศ (Sex) เพศเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการแบ่งความต้องการของ
ประชากร เนื่องจาก เพศทีแ่ตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรม
การติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกนั การตดัสนิใจซื้อที่แตกต่างกนั จากทศันคต ิ
แรงจูงใจ การปรบัตวัทางสงัคม และความคลอ้ยตามทางความคดิทีแ่ตกต่าง
กัน ท าให้นักการตลาดนิยมน าปัจจยัเพศมาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใหส้ามารถตอบสนองผูบ้รโิภค
ได ้ 

- อายุ  (Age) อายุสามารถใช้แบ่งความต้องการของผู้บริโภค  โดย
ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัย่อมมคีวามต้องการต่างกนั และความต้องการ
ของบุคคลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุ  นอกจากนี้อายุเป็น
เครื่องบ่งชี้ความสามารถในการท าเขา้ใจขอ้มูล ข่าวสารที่แตกต่างกนั ท าให้
สว่นใหญ่มกีารวเิคราะหปั์จจยัช่วงอายุเพื่อก าหนดกลยุทธท์างการตลาด โดย
กลุ่มที่อายุน้อยจะสนใจสนิค้าเกี่ยวกบัสมยันิยม และกลุ่มที่อายุมากขึ้นจะ
สนใจสนิคา้เกีย่วกบัสขุภาพมากขึน้ 

- รายไดต้่อเดอืน (Income) รายไดเ้ป็นปัจจยัทีส่ าคญัสะทอ้นสถานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคม เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัแสดงถงึศกัยภาพ ก าลงัซือ้ และ
ความสามารถในการครอบครองของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกจิสงูยอ่มมโีอกาสทีด่กีวา่ในการแสวงหาสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดแูล
ตนเอง ผู้ที่มสีถานภาพทางเศรษฐกิจต ่าอาจจะท าให้มขีอ้จ ากดัในการรบัรู้
ตลอดจน การแสวงหาขอ้มลู นักการตลาดจงึนิยมใชร้ายไดเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แบง่ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย  

- ระดบัการศึกษา (Education) การศึกษาเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความรู้
ความคิด และทัศนคติ ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ท าให้บุคคลมี
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ศักยภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ย ังสะท้อนถึงความสามารถในการเลือกรบั
ข่าวสารของบุคคล คนที่ได้ร ับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน  ระบบ
การศกึษาแตกต่างกนั สาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนั ย่อมมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่าง
กนัดว้ย 

- อาชพี (Occupation) อาชพีทีแ่ตกต่างกนั ย่อมสะทอ้นถงึรปูแบบในการ
ด าเนินชวีติและความสนใจทีแ่ตกต่างกนั เป็นการบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลนัน้ ส่งผลให้มคีวามต้องการที่แตกต่างกนั จากแนวคิดลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดงักล่าว ผู้วจิยัมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปร เพศ อายุ 
รายไดต้่อเดอืน ระดบัการศกึษา และอาชพี เพือ่น าไปใชก้ าหนดเกณฑใ์นการ
วิจ ัย และสามารถน าข้อมูลไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ [4] 

(2) ปัจจยัด้านส่วนประทางการตลาด (Marketing Mixes) ส่วนประสม
ทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมไดซ้ึ่งบรษิทั 
น ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วน
ประสมทางการตลาด (The marketing mix) เป็นแนวคิดที่ส าคญัอย่างทาง
การตลาดสมยัใหม่ ซึ่งแนวความคดิเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนี้มบีทบาท
ส าคญัทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสนิใจทางการตลาดทัง้หมด 
เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกจิสอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดเป้าหมายเราเรยีกสว่นผสมทางการตลาดวา่ 4 Ps ซึง่องคป์ระกอบทัง้ 4 
กลุ่มน้ี จะท าหน้าทีร่ว่มกนัในการสือ่ขา่วสารทางการตลาดใหแ้ก่ผูร้บัสารอย่าง
มปีระสทิธภิาพ [5]  

การตลาดส าหรบัธุรกจิการบรกิาร(Market mix) ไวใ้นหนังสอืการบรหิาร
การตลาดยุคใหม่ว่า ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อ(Buying decision process) 
เป็นล าดับขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  พบว่าผู้บริโภคผ่าน
กระบวนการ 4 ขัน้ตอน คือธุรกิจที่ให้บรกิารจะใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing mix) หรอื 4Ps ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

1. ผลติภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการ
ของมนุษย์ได้คือ  สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้ร ับ
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์นัน้ ๆ โดยทัว่ไปแล้วผลติภณัฑ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคอืผลติภณัฑท์ีอ่าจเป็นสิง่ซึ่งจบัต้องไดแ้ละ ผลติภณัฑท์ี่
จบัตอ้งไม่ไดใ้นดา้นการบรกิารดา้นสนิเชื่อนัน้ ถอืว่าเป็นผลติภณัฑท์ีจ่บัต้อง
ไมไ่ด ้เนื่องจากเป็นผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นรปูของบรกิาร (Service product) การที่
จะสร้างความมัน่ใจและท าให้ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บรกิารนัน้ 
ธุรกจิจะต้องสรา้งและน าเสนอสิง่ที่เป็นรปูธรรม เพื่อเป็นสญัลกัษณ์แทนการ
บรกิารทีไ่มส่ามารถจบัตอ้งได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑ์ ในรปูของตวัเงนิ ราคาเป็น
ต้นทุนของ (Cost) ของลูกค้าลูกค้าจะเปรยีบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาจะ
ตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ การก าหนดกลยุทธด์า้นราคาตอ้งค านึงถงึคุณค่า ซึ่งเป็น
สิง่ทีก่ าหนดมลูค่าในการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารในรปูของเงนิตรา เป็น
สว่นทีเ่กีย่วกบัวธิกีารก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธต์่าง ๆ ในการก าหนด
ราคาต้องค านึงถึงคุณค่าที่รบัรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ง
ตอ้งพจิารณาว่าการยอมรบัของลูกคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑว์่าสงูกว่าราคา

ผลิตภณัฑ์นัน้ ต้นทุนสนิค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งการแข่งขนัและปัจจยั
อื่นๆ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารในสว่นแรกคอื
การเลอืกท าเลทีต่ ัง้ (Location) ของธุรกจิบรกิารมคีวามส าคญัมากโดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้ให้บริการในสถานที่ที่ผู้
ใหบ้รกิารจดัไวเ้พราะท าเลทีต่ ัง้ทีเ่ลอืกเป็นตวัก าหนดกลุ่มผูบ้รโิภคทีจ่ะเขา้มา
ให้บริการ ดังนั ้นสถานที่ให้บริการต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการ
ใหบ้รกิารกลุ่มเป้าหมายไดม้ากทีสุ่ด และค านึงถงึท าเลทีต่ ัง้ของคู่แขง่ขนัดว้ย 
โดยความส าคญัของท าเลที่ตัง้จะมคีวามส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบรกิารแต่ละประเภท ในส่วนของช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Channels) การก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องค านึงถึง 
องค์ประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ลกัษณะของการบรกิารความจ าเป็นในการใชค้น
กลางในการจ าหน่ายและลกูคา้เป้าหมายของธุรกจิบรกิารนัน้  

4. การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่ งที่มี
ความส าคญัในการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูใ้หบ้รกิาร 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสารหรอืชกัจูงให้เกดิทศันคติและพฤตกิรรม
การตดัสนิใจเลือกใช้บรกิาร โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกค้า โดย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสือ่สารการตลาดบรกิารในการสง่เสรมิทางการตลาด อาจ
ท าได ้4 แบบ ดว้ยกนั ซึง่เรยีกว่าส่วนผสมการสง่เสรมิการตลาด (Promotion 
mix) หรอืสว่นประสมในการตดิต่อสือ่สาร (Communication mix) ประกอบไป
ดว้ย

       4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช้
บุคคลโดยผ่านสื่อต่าง ๆ และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาทีผ่า่นสือ่ เช่น หนงัสอืพมิพว์ทิยุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณาการโฆษณาใน
โรงภาพยนตรฯ์ลฯ  

4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) เป็นการติดต่อสื่อสาร
ทางตรงแบบ เผชญิหน้าระหวา่งผูข้ายและลกูคา้ทีม่อี านาจซือ้ ซึง่เป็นการขาย
โดยใชพ้นกังานขาย  

4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales promotion) เป็นเครื่องมอืหรอืกจิกรรม
ทางการตลาดที่กระท าการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการขายโดยใช้
พนักงาน การโฆษณาและการประชาสมัพนัธท์ีช่่วยกระตุน้ความสนใจในการ
ใชบ้รกิารของลกูคา้  

4.4 การประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public relation) เป็นแผนงานการ
น าเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือ
ทศันคตทิีด่ตี่อองค์กรตลอดจนสรา้งภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดรีะหว่าง
ธุรกจิกบัลกูคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง [6] 

(3) พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer's behavior) หมายถึง การกระทา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรง กบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซึง่การใช้
สนิค้าและบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถงึ กระบวนการตดัสนิใจ และการ กระท า
ของบุคคลทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ [6] 

(4) การเลอืกซือ้สนิคา้ทีใ่ชต้วัการต์นูญีปุ่่ นในการสือ่สารการตลาด
ดงันัน้ สมมุตฐิานของงานวจิยัคอื ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้น

สว่นประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค มผีลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้
ทีใ่ชต้วัการต์นูในการสือ่สารการตลาดในเขตกรงุเทพมหานคร 
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iii.กรอบแนววิจยั

ภาพที ่I: กรอบแนวคดิงานวจิยั 

IV.ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศึกษ าวิจ ัยครัง้นี้  เป็ น การวิจ ัย เชิงป ริม าณ  (Quantitative 

Research) และใช้ วิธีวิจ ัย เชิ งส า รวจ  (Survey) ซึ่ ง ใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชก้ารประมวลผลจากโปรแกรมส าเรจ็รปู ปัจจยัทีท่ าการศกึษา คอื ปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั มผีลต่อการเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภคต่อสนิคา้ทีใ่ชต้วัการต์ูนญีปุ่่ นใน
การสื่อสารทางการตลาดหรอืไม่ อย่างไร นอกจากนี้ยงัไดท้ าการศกึษาปัจจยั
ดา้นสว่นประสมทางการตลาด (4Ps) ของสนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์ูนญีปุ่่ นใน
การสื่อสารทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผู้วจิยัได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัที ่29 มกราคม 2563 ซึง่
ผู้ว ิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม และน าเสนอ
แบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ต่ออาจารย์ทีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบความครบถว้น
และความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่ศึกษา 
น าเสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน
และความสอดคล้องของเนื้ อหา (Validity) โดยการวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้องรายข้อ IOC (Index of Item Objective Congruence) พบว่ามีค่า
ความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไปทุกขอ้ จากนัน้ท าการทดสอบแบบสอบถาม 
Pilot Test จ านวน 30 ชุด และค านวณโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Mac เพื่อ
หาค่าความเชื่อมัน่อยู่พบว่ามีค่าระหว่าง 0.70-0.89 ในทุกองค์ประกอบ 
ส าหรบัการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ใช้หลกัการค านวณ
ของ Cochran [6] ผลทีไ่ดค้อืขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดส าหรบังานวจิยันี้
เท่ากบั 385 ชุด โดยผูว้จิยัไดร้บัขอ้มูลการตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 494 ชุด 
ผู้วจิยัได้น าผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่และ
ความสอดคล้องกันในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่า
ของครอนบคัไดค้่าอยู่ที ่0.681-0.872 ซึง่ถอืว่ามคี่าความเชื่อมัน่สงู เนื่องจาก
มีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต ่ากว่า 0.65  และวิเคราะห์การหาความเที่ยงตรง 
จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา ซึง่ประกอบดว้ยค่าความถี ่ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและท าการทดสอบสมมุตฐิาน โดย
การวเิคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตามด้วยการวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคณู 

V. ผลการวิจยัและข้อวิจารณ์
ตารางที ่I : ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
ลกัษณะทางประชาศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ

   ชาย 120 24.3% 
   หญงิ 310 62.8% 
   LGBT 64 13% 

494 100.0% 
2. อายุ

ไมเ่กนิ 19 ปี 52 10.5% 
20-29 ปี 361 73.1% 
30-39 ปี 67 13.6% 
40 ปีขึน้ไป 14 2.8% 

494 100.0% 
3. ระดบัการศกึษา
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ 66 13.4% 
อนุปรญิญา / ปวส. หรอืเทยีบเทา่ 109 22.1% 
ปรญิญาตรี 306 61.9% 
ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ 13 2.6% 

494 100.0% 
4. อาชพี

   นกัเรยีน/นกัศกึษา 172 34.8% 
   พนกังานรฐัฯ 64 13% 
   พนกังานบรษิทัเอกชน 156 31.6% 
   ธุรกจิสว่นตวั 60 12.1% 
   อาชพีอสิระ 42 8.5% 

494 100.0% 
5. รายไดต้่อเดอืน

  ต ่ากวา่ 15,000 บาท 160 32.4% 
  15,000 - 25,000 บาท 246 49.8% 
  25,001 - 35,000 บาท 69 14% 
  35,001 - 45,000 บาท 9 1.8% 
  45,001 - 50,000 บาท 4 0.8% 
  50,001 บาทขึน้ไป 6 1.2% 

494 100.0% 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมาก ที่สุด ร้อยละ 62.8 

รองลงมาคอืเพศชาย รอ้ยละ 24.3 และ LGBT รอ้ยละ 13 ตามล าดบั โดย
ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี รอ้ยละ 73.1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาชัน้สูงสุดในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 61.9 มีอาชีพเป็น
นักเรยีน/นักศกึษา รอ้ยละ 34.8 และมรีายได้ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 15,000 - 
25,000 บาท รอ้ยละ 49.8 

ตารางที ่II : ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการ
เลอืกซื้อสนิคา้อุปโภคทีใ่ชก้ารต์ูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาดทีม่อีาชพี
ต่างกนั 

ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด 

การเลอืกซื้อสินค้าที่ใช้

ตัวการ์ตูนญี่ปุ่นในการ

สื่อสารทางการตลาด 

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร ์

พฤติกรรมผู้บริโภค 
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อาชีพ 

การเลือกซ้ือสินค้าท่ีใช้การต์นูญ่ีปุ่ นในการส่ือสาร
ทางการตลาด 

N 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. 
Deviation) 

F Sig 

นกัเรยีน/
นกัศกึษา 

172 4.0359 0.62427 

3.425 .009 
พนกังานรฐัฯ 64 4.2083 0.37445 
พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

155 4.1441 0.48576 

ธุรกจิสว่นตวั 60 4.2750 0.36415 
อาชพีอสิระ 42 4.2103 0.29918 

ปัจจยัดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลอืกซื้อสนิคา้อุปโภค
ที่ใช้การต์ูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางตลาด ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีาชีพที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อแนวคิดและ
รปูแบบการด าเนินชวีติที่แตกต่างกนั งานวจิยัขา้งต้นสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ดวงหทัย สงสุแก (2558) ที่พบว่าอาชีพของผู้บริโภคส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ในเรือ่งของสถานทีท่ีผู่บ้รโิภคนิยมเขา้ไปเลอืกซื้อหนงัสอื ความถี่
ในการเลอืกซือ้หนงัสอื สาเหตุในการตดัสนิใจเลอืกซือ้หนงัสอื วตัถุประสงคใ์น
การซื้อ ส่อทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซื้อหนังสอื ประเภทของหนังสอื ราคาของ
หนังสอืต่อเล่มที่ซื้อ จ านวนหนังสอืที่ซื้อแต่ละครัง้ ปัจจยัที่ค านึงถึงในการ
เลอืกซือ้หนงัสอื 

ตารางที่ IIl : ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์ูนญีปุ่่ น
ในการสือ่สารทางการตลาด 

ปัจจยั 

Unstandardized 
Coefficients Standardized 

Coefficients 
Beta 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

(Constant) .607 .138 4.403 .000 
1.ปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑ์ .264 .038 .278 6.99 .000 
2. ปัจจยัดา้นราคา .248 .032 .294 7.812 .000 
3. ปัจจยัดา้นชอ่ง
ทางการจดัจ าหน่าย .244 .039 .249 6.234 .000 
4. ปัจจยัดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด .102 .034 .111 2.968 .003 

ผลการศกึษาและวเิคราะห์ตามสมมตฐิานพบว่าตวัแปรอสิระทัง้ 4 ปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสนิค้าอุปโภคที่ใช้ตวัการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทาง
การตลาดในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถตินิัน้มคี่า P-Value 
น้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ .05 นัน้ทัง้หมด ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดว้่าปัจจยั
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาด 
มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคที่ใช้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทาง
การตลาด เนื่องจากหากปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งใน 4 ปัจจยันี้ไปผูบ้รโิภคจะเกดิ
ความสนใจน้อยลง 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่ระดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถิติ T-Test มคี่า Sig. 
เท่ากบั .000 ซึง่มคี่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญัที่ .05 ท าให ้ยอมรบั สมมตฐิาน
ที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าอุปโภคที่ใช้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาดในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูบ้รโิภคในปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของ
สนิค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจยัดงักล่าวจงึ
ส่งผลต่อการเลือกซื้อสนิค้าอุปโภคที่ใช้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทาง
การตลาด ผลวจิยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยั [8] พบวา่การออกแบบดไีซน์
มผีลต่อการ เลอืกซื้อเสือ้ผา้ความหลากหลายของสนิคา้ทีม่อียู่ในรา้นมผีลต่อ
การซื้อเสื้อผา้Street Wear คุณภาพของ สนิค้า เนื้อผา้และวสัดุที่ใช้ตกแต่ง
เสื้อผ้าล้วนแต่มผีลต่อการซื้อเสื้อผ้า Street Wear จงึกล่าวได้ว่าปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑม์ผีลต่อการเลอืกซือ้ 

ปัจจัยด้านราคา ที่ระดับนัยส าคัญ  .05 มีค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่า น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่  0.05 ท าให้ ยอมรับ 
สมมตฐิานที ่7 ซึง่สามารถตคีวามไดว้่า ปัจจยัดา้นราคาสง่ผลต่อการเลอืกซื้อ
สินค้าอุปโภคที่ใช้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาดในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบนัผูบ้รโิภคให้ความส าคญัความคุ้มค่าของ
สนิคา้ต่อมูลค่าเงนิที่ผูบ้รโิภคจ่ายไป ปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลต่อการเลอืกซื้อ
สนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์ูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาด ผลวจิยัขา้งต้น
สอดคลอ้งกบั [8] พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากจะเลอืกใชซ้รี ัม่ทีม่รีาคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ซึง่กล่าวไดว้า่ปัจจยัดา้นราคามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ 

ปัจจยัช่องทางทางการจดัจ าหน่าย ที่ระดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถิติ T-
Test มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ .05 ท าให ้
ยอมรบั สมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ส่งผลต่อการเลือกซื้อตัวการ์ตูน อุปโภคญี่ปุ่ นในการสื่อสารทาง
การตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นัน้ไม่
ค่อยมีเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อของถึงหน้าร้านมากนัก และส่วน
เทคโนโลย ีสื่อออนไลน์ก็เพิม่ความสะดวกสาบในการสัง่ซื้อโดยที่เราไม่ต้อง
ออกเดินแต่อย่างใด แค่เข้าสื่อออนไลน์ได้ก็สามารถสัง่ซื้อสินค้าช าระเงนิ
เท่านัน้ ของก็ส่งมายงับ้านได้เลย ท าให้ผู้บรโิภคปัจจุบนัหนัมาสัง่ซื้อสนิค้า
ทางชอ่งทางออนไลน์ ดงันัน้ปัจจยัดา้นช่องทางการตลาดจงึสง่ผลต่อการเลอืก
ซื้ อสินค้าที่ ใช้ตัวการ์ตูน อุป โภคในการสื่อสารทางการตลาดใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลวิจยัข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั [9] พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากจะเลือกใช้เซรัม่ที่หาซื้อได้ง่ายสะดวกจากร้านค้า 
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หา้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป หรอืชอ่งทางออนไลน์ จงึปล่าวไดว้า่ปัจจยัดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่ายมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 มคี่าสถติ ิT-Test 
มคี่า Sig. เท่กบั .003 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ .05 ท าให้ ยอมรบั 
สมมตฐิานที ่9 ซึง่สามารถตคีวามไดว้า่ ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดสง่ผล
ต่อการเลอืกซื้อสนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์ูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาด
ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบนัมสีนิคา้น่าจบัตอ้งอยู่มากมาย ผูบ้รโิภค
สง่เสรมิการตลาด อยา่ง ลดราคา ซือ้ 1 แถม 1 กย็ิง่กระตุน้ความอยา่งซือ้ของ
ผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ จงึกล่าวไดปั้จจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดนัน้ส่งผลต่อการ
เลอืกซื้อสนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์ูนในการสื่อสารทางการตลาด ผลงานวจิยั
ขา้งต้นสอดคล้องกบังานวจิยัของ [8] พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ การ
ใช้พรเีซนเตอรข์องแบรนด์ที่มชีื่อเสยีง การมสี่วนลดให้สมาชกิของทางรา้น 
การแจง้ ขา่วสารผ่านแอพลเิคชัน่ สิง่เหล่านี้ลว้นมผีลกระทบต่อการซื้อสนิคา้ 
Street Wear ของกลุ่มลกูคา้ 

VI. การอภิปรายผล
จากสมมตฐิานของงานวจิยั คอื ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิล

ต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ทีใ่ชต้วัการต์ูนญีปุ่่ นในการสือ่สารการตลาดของผูบ้รโิภค
ปัจจยัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อสนิคา้อุปโภคที่ใชต้วั
การต์ูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารการตลาดของผูบ้รโิภคเมื่อท าการศกึษาแล้วกลุ่ม
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ทีม่ตีวัแปรอสิระ 17 ตวัวดั เมื่อน าทัง้ 4 
กลุ่มปัจจยัดังกล่าวมาท าการวเิคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์  การ
ถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวจิยัพบว่าปัจจยั
ทัง้ 4 ปัจจยั อย่าง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามล าดบั มผีลต่อการเลอืก
ซื้อสนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์ูนในการสื่อสารการตลาด ทัง้นี้ตวัแบบดงักล่าว
สามารถอธบิายการเลือกซื้อสนิค้าอุปโภคที่ใช้ตวัการ์ตูนในการสื่อสารทาง
การตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร ได ้รอ้ยละ 58.5 โดยสว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 
41.5 

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคทีใ่ช้
ตวัการ์ตูนในการสื่อสารทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ปัจจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัความคุม้ค่าของสนิคา้ต่อมูลค่าเงนิทีผู่บ้รโิภค
จ่ายไป ปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลต่อการเลือกซื้อสนิค้าอุปโภคที่ใช้ตวัการต์ูน
ญีปุ่่ นในการสือ่สารทางการตลาด 

ปัจจยัด้านราคา เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกซื้อสนิค้าอุปโภคที่ใช้ตวั
การต์ูนในการสือ่สารทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบนั
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัความคุม้ค่าของสนิคา้ต่อมูลค่าเงนิที่ผูบ้รโิภคจ่ายไป 
ปัจจยัดงักล่าวจงึสง่ผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์นูญีปุ่่ นในการ
สือ่สารทางการตลาด 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
สนิค้าอุปโภคที่ใช้ตวัการ์ตูนนการสื่อสารทางการตลาด เนื่องจากปัจจุบนัผู้
โภคสว่นใหญ่นัน้ไมค่่อยมเีวลาในการเดนิทางไปเลอืกซื้อของถงึหน้ารา้นมาก
นกั และสว่นเทคโนโลย ีสือ่ออนไลน์กเ็พิม่ความสะดวกสบายในการสัง่ซือ้โดย
ทีเ่ราไม่ต้องออกเดนิแต่อย่างใด แค่เขา้สื่อออนไลน์ได้กส็ามารถสัง่ซื้อสนิค้า 

ช าระเงนิเท่านัน้ ของกม็าสง่ยงับา้นไดเ้ลย ท าใหผู้บ้รโิภคปัจจุบนัหนัมาสัง่ซื้อ
สนิค้าทางช่องทางออนไลน์ ดงันัน้ปัจจยัด้านช่องทางการตลาดจงึส่งผลต่อ
การเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์นูในการสือ่สารทางการตลาดและ 

ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดสง่ผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ทีใ่ชต้วัการต์ูน
อุปโภคญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ปัจจุบนัมสีนิคา้น่าจบัตอ้งอยูม่ากมาย ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เคยชนิกบัค าวา่ “ของ

มนัต้องม”ี เมื่อสนิคา้ที่ใคร ๆ แนะน าว่าด ีหรอืตวัเองสนใจนัน้มกีารส่งเสรมิ
การตลาด อย่าง ลดราคา ซื้อ 1 แถม 1 ก็จะยิ่งกระตุ้นความอย่างซื้อของ
ผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ จงึกล่าวได้ว่าปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดนัน้ส่งผลต่อ
การเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์นูในการสือ่สารทางการตลาด 

ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานที่เกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างในด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน ว่ามี
การเลอืกซื้อสนิคา้อุปโภคที่ใชต้วัการต์ูนในการสื่อสารทางการตลาด ในเขต
กรุง เทพมหานคร  แตกต่ างกันห รือ ไม่  ผลการวิจ ัย  พบว่า  ปั จจัย
ประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อการเลอืกซื้อสนิค้าอุปโภคที่ใช้ตวัการต์ูนในการ
สื่อสารทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านอาชีพ เนื่องจากปัจจยัดงักล่าเป็น
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความคดิ รปูแบบการด าเนินชวีติ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้ทีแ่ตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั จงึมแีนวความคดิ และ
วถิกีารด าเนินชวีติที่แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษามี
แนวโน้มการเลอืกซื้อสนิค้าอุปโภคที่ใช้การต์ูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางตลาด
น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีอ่าชพีอื่น เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวส่วนใหญ่ยงัไม่มี
รายไดเ้ป็นของตนเอง และอตัราค่าใช่จา่ยสนิคา้อุปโภคทีใ่ชต้วัการต์ูนญีปุ่่ นใน
การสือ่สารทางการตลาดค่อนขา้งสงู จงึสง่ผลใหม้กีารเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคที่
ใช้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาดน้อยกว่ากลุ่มอื่น  ๆ ดงันัน้ 
ปัจจยัด้านอาชีพ เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคที่ใช้ตัว
การต์นูในการสือ่สารทางการตลาดในเขตกรงุเทพมหานครอยา่งมนียัส าคญั 

VII. ข้อเสนอแนะ
จากการวเิคราะห์ผลของงานวจิยันี้ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการเลอืกซื้อ

สินค้าอุปโภคที่ใช้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาด  ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกซื้อสนิคา้อุปโภคทีใ่ชก้ารต์ูน
ญีปุ่่ นในการสื่อสารทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานครพรอ้มระบุถงึระดบั
ความส าคญัของแต่ละปัจจยัว่ามรีะดบัความส าคญัมากน้อยเพยีงใด ซึ่งการ
วจิยัครัง้นี้ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นชอ่งทางจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด สง่ผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภค
ที่ใช้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่ นในการสื่อสารทางการตลาด ในเขตกรุงเทพหานคร 
ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถน าขอ้มูลทีว่เิคราะห์ทางสถติมิาประยุกต์ใช้ เพื่อ
เสนอแนะใหเ้ป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการ ไดด้งันี้ 

-นอกจากการออกแบบสนิค้าให้ดูสวยงาม น่าใช้ ดึงดูดความต้องการ
ผูบ้รโิภค จากการใชเ้ลอืกตวัการต์ูนญีปุ่่ นทีด่งัในแต่ละชว่ง ผูป้ระกอบการควร
ผลติสนิคา้ให้มคีุณภาพ คงทน และตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ที่
ผูบ้รโิภคจะไดร้บั เนื่องจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัความคุม้ค่าของสนิคา้ต่อ
มลูคา่เงนิทีผู่บ้รโิภคตอ้งจา่ย 
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- ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเรื่องช่องทางจดัจ าหน่ายในรูปแบบ
ออนไลน์ อย่าง Shopee Lazada หน้าเว็ปเพจ ให้มีความน่าสนใจ ความ
สะดวกสบายในการใชง้าน และยงัสอดคลอ้งกบัสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยการ
ตกแต่งหน้าเวป็ดว้ยตวัการต์ูนทีน่ ามาใชใ้นการสื่อสารทางการตลาด เป็นต้น 
เนื่องจากปัจจุบนัผูบ้รโิภคหนัมาเลอืกซือ้ของผา่นทางชอ่งออนไลน์มากกวา่ไป
เลอืกซือ้ถงึหน้ารา้น  

- ด้านการส่งเสรมิการตลาด ตวัการต์ูนมอีทิธพิลในการกระตุ้นยอดขาย
สนิคา้เป็นอย่างมาก หากผูป้ระกอบการเลอืกตวัการต์ูน ณ เวลาทีต่วัการต์ูน
ตวันัน้ไดร้บัความนิยมอยู่ มาใชก้บักลยุทธ์ทางการตลาดทีน่่าดงึดูด จะท าให้
ธุรกจิเพิม่ยอดขายไดม้ากขึน้ และสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ตารางที ่IV : กลยุทธก์ารตลาดทีเ่สนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการโดยอา้งองิผล
จากการวจิยั 

กลยทุธ ์ โครงการกิจกรรม 
กลยุทธก์ารผลติสนิคา้ ผลติสนิคา้ทีม่มีาตรฐาน ตรงความตอ้งการ

ผูบ้รโิภค สวยงาม คงทน สะดวก และใชง้าน
งา่ย 

กลยุทธร์าคาสนิคา้ ตัง้ราคาสมเหตุสมผล ไมเ่อารดัเอาเปรยีบผู้
ซือ้ ตรงตามมาตรฐานของผลติภณัฑ ์

กลยุทธช์อ่งทางการจ าหน่าย จดัหาชอ่งจ าหน่ายทีท่ าใหส้นิคา้ไปสู่
ผูบ้รโิภคอยา่งสะดวก รวดเรว็ ประหยดัและ
ปลอดภยั 

กลยุทธก์ารแขง่ขนัชงิโชค จดักจิกรรมจบัฉลากเพือ่มอบของรางวลัทีท่ า
การถ่ายภาพคูก่บัสนิคา้ทีใ่ชต้วัการต์ูนญีปุ่่ น
ในการสือ่สารทางการตลาดแลว้โพสตล์งเพจ 
จะชว่ยกระตุน้ใหผู้ค้นเกดิความสนใจและ
อยากซือ้สนิคา้มากขึน้ 
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บทคัดย่อ — งานวิจัยการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ในคลงัสินค้า ตามแนวคิด ABC  กรณีศึกษาธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยมีวตัถปุระสงค์ของการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จดัการภายในคลงัสินค้า เน่ืองจากปัจจุบนัรูปแบบการจดัเก็บสินค้าของ
คลงัสินค้าไม่ได้ก าหนดต าแหน่งหรือพ้ืนท่ีตายตวั มีการบริหารการจดัเกบ็
ในพ้ืนท่ีว่างของชัน้วางสินค้ามากกว่าการจดัเกบ็ตามรปูแบบความถ่ีการใช้
งานของสินค้า โดยปัจจุบนัมีการใช้เวลาในการหยิบสินค้าเฉล่ีย 26.51 
วินาทีต่อช้ิน และมีความผิดพลาดในการหยิบสินค้าอยู่ท่ี 15%  จึงมีความคิด
ในการน าทฤษฎีรปูแบบการจดัเกบ็แบบ ABC มาวิเคราะหก์บัข้อมูลท่ีมีการ
ใช้งานสินค้าคงคลงั ได้แก่ข้อมูลการจดัเกบ็สินค้า ความถ่ีการน าสินค้าออก
จากคลงัสินค้า จ านวนความผิดพลาดในการหยิบสินค้า โดยมีระยะเวลา
ขอบเขตของข้อมูลย้อนหลงัในระยะเวลา 1 ปี และน าข้อมูลดงักล่าวมา
วิเคราะห์เพ่ือน าผลลพัธ์ท่ีได้ ท าการจดักลุ่มสินค้าให้มีความเหมาะสมและ
จัดท าแผนผงัการจัดวางสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พ้ืนท่ีของ
คลงัสินค้า โดยผลลพัธห์ลงัจากการปรบัปรงุท าเวลาในการหยิบสินค้าเฉล่ีย 
19.39 วินาทีต่อสินค้าช้ิน ลดลง 28.86% และจ านวนสินค้าท่ีหยิบผิดลดลง 
7% ลดลง 53.33% จากเดิมท่ีใช้เวลาในการหยิบสินค้าเฉล่ีย 26.51 วินาทีต่อ
ช้ิน และมีความผิดในการหยิบสินค้าอยู่ท่ี 15% 

ค ำส ำคญั — ทฤษฎีการจดัเกบ็แบบABC, ระยะเวลาในการหยิบสินค้า, 
จ านวนความผิดพลาดใน  การหยิบสินค้า 

ABSTRACT — The case study is an Increasing storage efficiency in 
warehouses by using ABC classification analysis Case study of the  
Restaurant Business. The purpose of the study is to increase the 
efficiency of internal warehouse management. Currently, warehouse 
storage methods are used, with storage formats that do not have fixed 
positions. There is more storage management in the space of the 
shelves than the storage according to the usage frequency pattern of 
the product. The average of pick-up time is 26.51 seconds per piece. And 
there is a 15% picking error. In the development process The ABC 
classification analysis is used to analyze with data of product usage. By 
using product storage information, the amount of frequency the product 
is brought out of the warehouse, number of errors in picking products 
in the historical data for 1 year. And take all the data for analysis in order 
to take the appropriate product grouping results and create a product 
layout map to increase the efficiency of warehouse space. And the 
results after the improvement the average picking time of 19.39 seconds 
per product decreased by 28.86% and the number of products picked up 
by 7% decreased by 53.33% 

Keywords — ABC classification analysis, Lead time for product 
picking, Number of errors in picking products 
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I. บทน า
ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัแนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิอาหารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง การ
ให้บรกิารด้านโลจสิติกส์จงึมสี่วนส าคญัเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้และเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบขององค์กรในการแข่งขนักบักลุ่มธุรกจิ
เดยีวกนั 

จากการศึกษาคลังสินค้าของบริษัทที่ท าธุรกิจอาหาร  พบว่ามีการ
จดัเก็บสนิค้าคงคลงัในรูปแบบการจดัเก็บแบบต าแหน่งไม่ตายตวั  มกีาร
บริหารการจดัเก็บในพื้นที่ว่างของชัน้วางสนิค้ามากกว่าการจดัเก็บตาม
รูปแบบความถี่ของสนิคา้ โดยไม่ได้มกีารวางแผนการจดัเก็บตามความถี่
และจ านวนครัง้ในการใชง้านสนิค้า ท าใหก้ารจดัการสนิค้าคงคลงัเกดิการ
สญูเสยีเวลา เนื่องจากการหาสนิคา้ไมพ่บและหยบิสนิคา้ไมค่รบตามจ านวน 

ภาพที ่I.I แผนภาพแสดงรปูแบบการจดัเกบ็ปัจจุบนั 
จากแผนผงัปัญหาที่เกดิขึ้นท าให้เกดิแนวคิดในการปรบัปรุงแผนผงั

การจดัเกบ็สนิคา้ โดยเริม่จากการแยกหมวดหมู่สนิค้าตามชนิดสนิคา้และ
น าความถี่ในการน าสินค้าออกมาค านวณและจัดกลุ่มสินค้าตามล าดบั
ความถี่ในการน าสนิค้าออกตามทฤษฎีพาเรโต้และ ออกแบบแผนผงัการ
จดัเกบ็สนิคา้ตามทฤษฎ ีABC 

ดงันัน้การวจิยัจงึมเีป้าหมายในการปรบัปรุงแผนการจดัเกบ็สนิคา้ใหใ้น
ส่วนรปูแบบการจดัเกบ็ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพเวลาในการน าสนิคา้ออกและ
การตรวจนบัสนิคา้หรอืเชค็สต๊อค 

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
ในการวจิยัครัง้นี้ ไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการศกึษา ไวด้งันี้ 

I. เพือ่ศกึษาวธิกีารจดัการสนิคา้คงคลงัของธุรกจิรา้นอาหาร
II. เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการจดัการสนิคา้ภายในคลงัสนิคา้
III. เพื่อใช้ประโยชน์จากการจดัการสนิคา้คงคลงัโดยใชรู้ปการ
จดัการสนิคา้คลงัสนิคา้แบบ ABC ส าหรบัเพิม่ความสามารถใน
การจดัเกบ็สนิคา้

 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
ในการศึกษาครัง้นี้  จัดแบ่งขอบเขตของการด าเนินงานโดยมี

รายละเอยีด ประกอบดว้ย 

ตารางที ่I.I ขอบเขตการด าเนินงาน 
ขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตด้านเวลา 

INPUT 
ศกึษากระบวนการท างาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
และวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาในการจดัการสนิคา้
คงคลงั ระยะเวลา 5 

สปัดาห ์การวเิคราะหปั์ญหาในการจดัการสนิคา้คงคลงั 
การศกึษาแนวทางและทฤษฎกีารปรบัปรงุการวาง
สนิคา้ 
PROCESS 
ก าหนดทฤษฎใีนการปรบัปรงุการวางสนิคา้ 

ระยะเวลา 4 
สปัดาห ์

จดัท ารปูแบบจ าลองการวางสนิคา้ 
จดัท าแบบประเมนิผลการปรบัปรงุ 
OUTPUT 
รปูแบบการจดัวางสนิคา้ตามความถีแ่ละความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

ระยะเวลา 2 
สปัดาห ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
I.เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการไหลการท างานภายในคลงัสนิคา้
II.บรหิารพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสุดใน
การด าเนินงาน

แผนงานและระยะเวลาการด าเนินงาน 
การศกึษาในหวัขอ้การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บในคลงัสนิค้าตาม
แนวคดิการจดัเก็บแบบ ABC ได้จดัท าแผนงานและกรอบระยะเวลา
ด าเนินงาน ดงันี้ 

ตารางที ่I.II แผนงานและกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1  ศกึษาสภาพการด าเนินงาน
ของบรษิทั 

2  เกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
สอบถามปัญหาทีเ่กดิขึน้
ภายในคลงัสนิคา้ 

3  วเิคราะหส์าเหตุของปัญหาที่
เกดิขึน้ 

4  วเิคราะหข์อ้มลูและปรกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ข
ปัญหา 

5  คน้หาแนวทางและเครื่องมอื
ในการแกไ้ข 

6  คน้หาแนวทางและเครื่องมอื
ในการแกไ้ข 

7  ด าเนินการแกไ้ขปัญหาตาม
รปูแบบทีก่ าหนดไว ้

8  ตดิตามและสรปุผลการ
ด าเนินการ 
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II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
 ทฤษฎ ีหลกัการพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการด าเนินโครงงานสหกจิครัง้นี้  ผู้จดัท าได้ศกึษาทฤษฎี หลกัการ
พืน้ฐานและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

I. ความหมายของคลงัสนิคา้
II. การวเิคราะหปั์ญหาดว้ยหลกัการท าไม-ท าไม (Why-Why Analysis)
III. การจ าแนกสนิคา้ตามหลกั (ABC) Classification Analysis

ความหมายของคลงัสนิคา้ 
การจดัการคลงัสนิค้า (Warehouse Management) เป็นการจดัการใน

การรบัของ การจดัเก็บ และการจดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
หลกัในการบรหิารและด าเนินธุรกจิ ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัคลงัสนิคา้ก็
เพือ่ใหเ้กดิการด าเนินการอย่างเป็นระบบ คุม้ค่ากบัการลงทุน มกีารควบคุม
คุณภาพในการจดัเก็บ การเบกิสนิค้า ป้องกนัการสูญเสยีต่างๆที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยการด าเนินการนัน้จ าเป็นต้องใช้ต้นทุนให้ต ่าที่สุด และได้
ประโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากการใชพ้ืน้ทีค่ลงัเกบ็สนิคา้ 

การวเิคราะหปั์ญหาดว้ยหลกัการท าไม-ท าไม (Why-Why Analysis) 
การวิเคราะห์ Why-Why Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุ

รากเหงา้ของปัญหา โดยหากเราสามารถคน้พบสาเหตุรากเหงา้และก าจดั
ได้แล้ว ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ ้า หากปัญหาเดิมเกิดซ ้า  แสดงว่าการ
วเิคราะหข์องเรานัน้มาผดิทาง หรอื อาจมบีางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะตอ้ง
มาท าการวเิคราะห์ใหม่การวเิคราะห์โดยถามว่าท าไม ท าไม หรอื Why-
Why Analysis เป็นเครื่องมอืที่นิยมใช้กนัมากโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ เป็น
เทคนิคการวเิคราะห์หาปัจจยัทีเ่ป็นตน้เหตุของปรากฏการณ์ หรอืปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้ได้พบต้นตอ หรือรากเหง้าที่แท้จริง และที่ส าคญัคือเพื่อ
น าไปสู่การแกไ้ข และป้องกนัการเกดิซ ้าต่อไป 

ส าหรบัขัน้ตอนการท า  Why-Why Analysis มดีงันี้ 
I. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง โดย ไปดูต้นตอ หรือสาเหตุจริงๆ ให้รู้อย่าง

ลกึซึ้งว่ามทีีม่าทีไ่ป อย่างไร และลกัษณะอาการ เป็นอย่างไร 
II. วเิคราะหห์าตน้ตอของปัญหา โดยการวเิคราะหห์าปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัปรากฏการหรอืปัญหา ซึ่งท าได้โดย การถามท าไม ท าไม ไปเรื่อยๆ  
จนเจอสาเหตุของปัญหา  

III. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ โดยการถามกลบัไป กลบัมาว่า สิ่งนัน้ๆ
เป็นเหตุเป็นผล หรอืมคีวามสอดคลอ้งกนัเชงิตรรกะ (Logic) หรอืไม ่เพราะ
การพจิารณาดว้ยวธินีี้จะช่วยท าใหก้ารวเิคราะหข์องเราถูกตอ้งมากขึน้  

IV. วเิคราะห์หาวธิกีารแกไ้ข หรอืป้องกนั จากการวเิคราะห์ข ัน้สุดทา้ย
ท าให้เราได้ทราบถึงต้นตอที่แท้จริง  จากนัน้ค้นหาวิธีการแก้ไข และ
มาตรการป้องกนัการเกดิซ ้า  

V. น ามาตรการทีไ่ดไ้ปปฏบิตัจิรงิ น าวธิกีารแกไ้ข และป้องกนัดงักล่าว
ไปปฏบิตั ินอกจากนี้น าวธิกีารแกไ้ขป้องกนัดงักล่าวไปขยายผลต่อไป 

การจ าแนกสนิคา้ตามหลกั ABC Classification Analysis 
ABC Analysis หมายถึง เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังโดยแบ่ง

ตามล าดบัชัน้ความส าคญัออกเป็น 3 ชัน้ คอื A, B และ C ดงันี้ 

สนิคา้คงคลงักลุ่ม A หมายถงึ ผลจากวเิคราะห ์ABC Analysis จดัเป็น
กลุ่ม A มสีนิคา้คงคลงัอยู่ที่15-20% ของรายการสนิคา้คงคลงัทัง้หมด แต่มี
มลูค่าอยู่ประมาณ 75-80% ของมลูค่าสนิคา้คงคลงัทัง้หมด ดงันัน้ตอ้งไดร้บั
การควบคุมอย่างเขม้งวดมาก อาจมกีารตรวจสอบทุกสปัดาหส์นิคา้คงคลงั
กลุ่ม B หมายถงึ ผลจากวเิคราะห ์ABC Analysis จดัเป็นสนิคา้คงคลงักลุ่ม 
B มสีนิค้าคงคลงัอยู่ที่ 30-40% ของรายการสนิค้าคงคลงัทัง้หมด มมีูลค่า
อยู่ประมาณ 15% ของมูลค่าสนิค้าคงคลงัทัง้หมด ต้องได้รบัการควบคุม
สินค้าเข้มงวดปานกลาง มกีารตรวจสอบทุกเดือนสินค้าคงคลังกลุ่ม C 
หมายถงึ ผลจากวเิคราะห ์ABC โดยสนิคา้คงคลงักลุ่ม C มสีนิคา้คงคลงัอยู่ 
40-50% ของรายการสนิคา้คงคลงัทัง้หมด แต่มมีลูค่าอยู่ประมาณ 5-10%
ของมลูค่าสนิคา้คงคลงัทัง้หมด การควบคุมอาจจะไม่เขม้งวด อาจจะมกีาร
ตรวจสอบทุกๆ ไตรมาสกไ็ด้

ข ัน้ตอนการจดัล าดบัส าคญั ABC Analysis มดีงันี้ 
I. จดัท าขอ้มลูสนิคา้คงคลงั มรีายละเอยีดเป็นจ านวนทีส่ ัง่ซื้อต่อปี และ
ราคาต่อหน่วยของสนิคา้คงคลงัแต่ละชนิด
II. ค านวณหามูลค่าในการซื้อสนิค้าคงคลงัแต่ละชนิดที่หมุนเวียนใน
รอบปีนัน้
III. จดัเรยีงล าดบัขอ้มูลตามล าดบัของมูลค่าและการใช้งานสนิค้าคง
คลงัจากมากไปหาน้อย
IV. หาค่าเปอร์เซ็นต์ของจ านวนสะสมในแต่ละชนิดของสนิค้าคงคลงั
จ านวนมลูค่าการซื้อสะสม
V. น าเอาค่าเปอร์เซ็นต์มาเขยีนกราฟและแบ่งชนิดสนิค้าคงคลงัเป็น
ชนิดคอื A และ B และ C

เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 
I. ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office) โปรแกรมส าหรบัท าการ

จดัเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยน ามาใช้ในขัน้ตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู จดัท ารายงานน าเสนอ  

II. แวร์เฮ้าส์ แมเนจเม้นท์ (WMS CI.Himalaya) โปรแกรมส าหรับ
บรหิารสนิคา้ภายในคลงัสนิคา้โดยมรีปูแบบการใชง้านในดา้นต่อไปนี้ 

II.I รบัสนิคา้ขาเขา้
II.II ระบุต าแหน่งการจดัเกบ็สนิคา้
II.III ตรวจสอบพืน้ทีจ่ดัเกบ็
II.IV ใชใ้นการเบกิจ่ายสนิคา้
II.V ตรวจนบัสต๊อคประจ าเดอืน

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เมธินี  ศรีกาญจน์ (2555) ได้วิจัยเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ต าแหน่งการจดัวางสนิคา้ในคลงัสนิคา้   ซึง่งานวจิยัฉบบันี้เป็นการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพต าแหน่งการจดัวางสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) สาขาสุขสวสัดิโ์ดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพของพื้นที่การจดัวางสนิค้าภายในคลงัสนิค้าจากการศึกษา
บรษิทัทีเ่ป็นกรณีศกึษาพบว่าสภาพปัจจุบนัคลงัสนิคา้ของบรษิทัดงักล่าวมี
ต าแหน่งการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าไม่เหมาะสมท าให้การใช้
อรรถประโยชน์ของพืน้ทีไ่ม่เตม็ประสทิธภิาพซึ่งส่งผลใหก้ารท างานภายใน
คลังสินค้าเกิดความล่าช้าโดยงานวิจัยนี้ผู้ว ิจ ัยได้ท าการศึกษารูปแบบ
ต าแหน่งการจัดวางสินค้าที่ส่ งผลให้การด า เนินงานภายในคลังมี
ประสทิธภิาพมากขึน้และผูว้จิยัไดว้เิคราะหต์ าแหน่งพืน้ทีก่ารวางสนิค้าใหม่
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ในการวางจดัวางสนิค้าโดยใช้หลกัการตวัแบบโปรแกรมเชงิเส้น (Linear 
Programming Method) ตามทฤษฎีสนิค้าเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตู 
(Fast Mover Closest to the Door) ร่วมกับเครื่องมือโซลเวอร์ซึ่งเป็น
โปรแกรมแอด-อินของไมโครซอฟท์เอ็กเซลเพื่อช่วยในการหาค าตอบที่
เหมาะสมทีสุ่ดของการจดัวางสนิคา้โดยมกีารวดัประสทิธภิาพดว้ยการใชต้วั
แบบจ าลองของกระบวนการท างานภายในคลงัสนิค้าด้วยโปรแกรมการ
จ าลองสถานการณ์ (Arena Version 10. 0) พบว่าระยะเวลารวมเฉลี่ยใน
การด าเนินกิจกรรมลดลง 9.81% และการใช้ทรัพยากรในการด าเนิน
กจิกรรมโดยวดัจากการใชท้รพัยากร 2 ชนิดด้วยกนัคอืการใชง้านของรถ
โฟล์คลฟิท์ทีส่ามารถลดลง 9.30% และการใชง้านของโซนพืน้ทีก่ารจดัวาง
สนิคา้ต่อเวลาทีส่ามารถลดลง 13.33% 

สุจนิดา เจยีระวรพจน์และคณะ  (2552) ไดว้จิยัเรือ่ง การปรบัปรุงระบบ
การจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทัผู้แทนจ าหน่ายผลติภณัฑ์สมุนไพร ซึ่ง
งานวจิยันี้มุง่เน้นศกึษาการปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบการจดัการสนิค้าคง
คลังของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรให้กับบริษัทผู้แทนจ าหน่าย
กรณศีกึษาโดยท าการแบ่งกลุ่มผลติภณัฑต์ามหลกั ABC Classification ซึง่
พบว่าสนิค้ายาแก้ไอมะขามป้อมชาชงดอกค าฝอยและตะไคร้หอมโลชัน่
ขนาด 55 มลิลิลิตรเป็นสนิค้าที่มมีูลค่ายอดขายรายปีสูงสุดในกลุ่ม A, B 
และ C ตามล าดบัจากนัน้ท าการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ระบบสนิค้า
คงคลงัเพื่อเลยีนแบบระบบการด าเนินงานจรงิของบรษิทัพจิารณานโยบาย
การจดัการสนิค้าคงคลงั 4 แบบคอื (s,Q), (s,S), (R,S) และ (R,s,S) และ
หาปรมิาณการสัง่ซื้อรอบการสัง่ซื้อสนิค้าจุดสัง่ซื้อและระดบัสนิค้าคงคลงั
สูงสุดทีเ่หมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารลูกคา้ต่างๆทีก่ าหนดไว้ 5 ช่วงจาก
แบบจ าลองสถานการณ์ผลจากการศกึษาพบว่าต้นทุนการจดัการสนิคา้คง
คลงัรวมจะมคี่าที่สุดเมื่อระดบัการให้บรกิารอยู่ในช่วง 0.975-0.999 และ
ตน้ทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัรวมของยาแกไ้อมะขามป้อม (กลุ่ม A) ชาชง
ดอกค าฝอย (กลุ่ม B) และตะไคร้หอมโลชัน่ขนาด 55 มลิลลิติร (กลุ่ม C) 
เมื่อใช้นโยบาย (s,S) และ (s,Q) จะมตี้นทุนต ่ากว่าหรอือย่างน้อยเท่ากบั
เมือ่ใชน้โยบาย (R,S) และ (R,s,S) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความ
เชือ่ม ัน่ 95% 

ณัฐปรยีา ฉลาดแย้ม (2558) ได้วจิยัเรื่องการวเิคราะห์แบบเอบซีี ผล
การศกึษาพบว่าการจดัการสนิคา้คงคลงัดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์แบบเอบี
ซี (ABC Analysis) ใน ข้างต้นนั้น สามารถช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้
รบัผดิชอบใหด้แูลในส่วนของสนิคา้คงคลงั สามารถจดัการบรหิาร สนิคา้คง
คลงัทีม่ปีรมิาณมากๆ และยงัจดัเรยีงลาดบัความส าคญัของสนิคา้คงคลงัได้ 
อย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่ใช้ แบ่งกลุ่มสินค้าคงคลงัที่ได้กล่าวไปในเนื้อหา
ข้างต้นเป็นเพียงค่าประมาณเท่านัน้ การนาไปใช้จริงจะต้อง ค านึงถึง
คุณสมบตัขิองสนิคา้คงคลงั เช่น ประเภทสนิคน้คา้คงคลงั ความยากงา่ยต่อ
การจดัเกบ็ ขนาดและ น้าหนกั วสัดุทีม่คีวามจาเป็นต่อการผลติหรอืหายาก 
อายุการใชง้านสัน้ เป็นต้น ส่วนการควบคุมสนิคา้คงคลงั แต่ละประเภทนัน้ 
ขึน้นอยู่กบันโยบายของกจิการ ภายใต้เงือ่นไขทีก่จิการสามารถตอบสนอง
ความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเกิดต้นทุนในการบริหาร
สนิคา้คงคลงัทีต่ ่าทีสุ่ด นอกจากนี้การวเิคราะหแ์บบเอบซี ีสามารถนาไปต่อ
ยอดได้อีกหลายทาง เช่น นาไปวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณการสัง่ซื้อที่
ประหยดั (Economic order quantity หรอื EOQ) เป็นตน้ 

ศรุดา เพง็ปอพาน (2558) การวจิยันี้เป็นการวเิคราะหร์ะบบตน้ทุนฐาน
กจิกรรมของผูใ้หบ้รกิารรบัจา้งดาเนินงาน พืน้ทีจ่ดัเกบ็รถยนต์ส่งออกโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบต้นทุนดา้นกจิกรรมต่อหน่วยของการดาเนิน
งานของพืน้ทีจ่ดัเกบ็รถยนต์ส่งออกระหว่างการใชผู้ใ้หบ้รกิารรบัจา้งดาเนิน
งานกับการใช้พนักงานของบริษัท ECO (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งการ
คานวณต้นทุนกิจกรรมนัน้ใช้เพียงแค่ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่
เกดิขึน้ในแต่ละกจิกรรม โดยใชท้ฤษฎกีารวเิคราะหต์น้ทุนฐานกจิกรรมจาก
การวเิิคราะห์กจิกรรมของการดาเนินงานพืน้ทีจ่ดัเกบ็รถยนต์ส่งออกของ
บรษิทัตวัอย่างสามารถสรุปไดว้่ามกีจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 14 กจิกรรมย่อยและ
ไดร้วบรวมไวใ้น 2 กลุ่มกจิกรรม 

เอกชยั คุปตาวาทนิ (2559) การศกึษาต้นทุนโลจสิตกิส์ โดยใช้ระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรดจงัหวดัชยัภูมิ 
งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์ในการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์  และการบริหาร
ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูก สับปะรดในจังหวัดชัยภูมิ โดย
ประยุกต์วธิวีเิคราะห์ตน้ทุนฐานกจิกรรม เพื่อใหท้ราบโครงสรา้งต้นทุน ซึ่ง
จะนาไปสู่แนวทางการพฒันาหรอืลดต้นทุนโลจสิติกส์ จากการวเิคราะห์
กจิกรรมโลจสิติกส์ที่เกดิขึ้นด้วยวธิกีารแบ่งส่วนต้นทุน ตามกจิกรรม ผล
จากการศกึษาพบว่า ต้นทุนโลจสิติกส์รวมของเกษตรกร คดิเป็นร้อยละ 
16.49 ของมลูค่าขายทัง้หมด โดยแบ่งตน้ทุนโลจสิตกิสร์วมออกเป็น 4 ส่วน
คอื ตน้ทุนดา้นการจดัหาปัจจยัการผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66 ถอืไดว้่า เป็น
ต้นทุนทีส่งูทีสุ่ด ต้นทุนการเคลือ่นยา้ยผลผลติในพื้นที่ คดิเป็นรอ้ยละ 1.33 
ต้นทุนการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 0.34 และต้นทุนการดูแลคลงัสนิค้าและ
สนิค้าคงคลงั คดิเป็นร้อยละ 0.16 ตามลาดบั แนวทางการลดต้นทุนโลจิ
สตกิส ์สามารถทาไดโ้ดยการรวมกลุ่มสมาชกิเครอืข่ายผูผ้ลติสบัปะรด เพือ่
วางแผนการผลติภายใต้การสนบัสนุนของหน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน
จดัตัง้ศนูยก์ลางกระจายผลผลติ 

III. วธิกีารด าเนินงาน
วิจยัเรื่องการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัเก็บในคลงัสินค้าตามแนวคดิ 

ABC  กรณีศกึษาธุรกจิรา้นอาหารขัน้ตอนในการศกึษา ซึ่งจะอธบิายหวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนในการด าเนินงาน 
I. ภาพรวมกระบวนการ
II. ขัน้ตอนในการศกึษา
III. กรอบแนวคดิการด าเนินงาน
IV. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
V. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา
VI. การวเิคราะหข์อ้มลู และการก าหนดตวัชีว้ดัผลการศกึษา

III.I ภาพรวมกระบวนการ

ภาพที ่III.I แผนภาพรวมการท างาน 
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ขัน้ตอนการท างานและการด า เนินงานภายในคลังสินค้าโดย
รายละเอยีดการท างานในแต่ละขัน้ โดยสามารถอธบิายแต่ละขัน้ตอน โดยมี
ข ัน้ตอนทีอ่ธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 

ตารางที ่III.I การรบัสนิคา้เขา้ (Inbound Receiving) 
ขัน้ตอน ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

1. ไดร้บัการตดิต่อและก าหนดการส่งสนิคา้จากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์ 
2. ตรวจสอบเอกสารกบัฐานขอ้มลูในระบบการจดัการคลงัสนิคา้ 
3. ด าเนินการรบัสนิคา้กบัใหต้รงกบัฐานขอ้มลูในระบบ 
4. ด าเนินการจดัเกบ็สนิคา้ตามต าแหน่งทีว่า่งภายในคลงัสนิคา้ 
5. ด าเนินการบนัทกึการน าเขา้สนิคา้ในระบบการจดัการคลงัสนิคา้ 
ตามตารางที ่III.I แสดงถงึขัน้ตอนการรบัสนิคา้ ซึง่สนิคา้ทีถู่กน าเขา้มา

จากประเทศญีปุ่่ นจะถูกจดัส่งผ่านผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ โดย
หลงัจากผ่านพธิกีารศุลกากรแลว้สนิคา้และถูกจดัเกบ็ในคลงัหลกัของบรษิทั 
และถูกยา้ยมาเกบ็รกัษาไว้ ณ คลงัสนิคา้อุดมสุข 37 เพื่อรอค าสัง่ซื้อลกูคา้
ต่อไป 

ตารางที ่III.II การตรวจสอบสนิคา้ (Inbound Product Inspection) 
ขัน้ตอน ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

1. ตรวจสอบสนิคา้ใหต้รงตามกบัใบจดัส่งสนิคา้ 
2. ตรวจสอบรุน่ วนัเดอืนปีผลติและหมดอายุ ใหถู้กตอ้งตามใบรบั

สนิคา้ 
โดยขัน้ตอนการตรวจสอบสนิคา้มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้  พนกังานรบัสนิคา้

ท าการตรวจสอบสนิคา้ตามใบจดัส่งสนิคา้และตรวจสอบขนาด ส ีรุ่น ของ
สนิคา้เพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อใหพ้รอ้มจดัส่งตามใบค าสัง่ซื้อ
ของลกูคา้ 
ตารางที ่III.III การจดัเกบ็สนิคา้และดแูลรกัษาสนิคา้ (Put and Holding 

Goods) 
ขัน้ตอน ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

1. คน้หาพืน้ทีว่า่งในชัน้วางสนิคา้ 
2. ด าเนินการน าสนิคา้มาจดัเกบ็ 
3. เคลื่อนยา้ยสนิคา้ตามความปรมิาณสนิคา้ 
ตามตารางที่ III.III แสดงถงึข ัน้ตอนการจดัเกบ็สนิคา้ โดยรูปแบบการ

จดัเกบ็สนิคา้ภายในคลงัสนิคา้มลีกัษณะการจดัเกบ็ทีไ่มไ่ดก้ าหนดต าแหน่ง
ตายตวั ก าหนดใหส้นิคา้แต่ละชนิดสามารถถูกจดัเกบ็ไวใ้นต าแหน่งใดกไ็ด้
ในคลังสินค้า โดยมีรูปแบบการจัดเก็บโดยมี โปรแกรม Warehouse 
management system ในเกบ็บนัทกึขอ้มลูและตดิตามสถานะสนิค้า 
ตารางที ่III.IV การหยบิสนิคา้และแพค็สนิคา้ตามค าสัง่ซื้อลกูคา้ (Picking 

and Packing Goods) 
ขัน้ตอน ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

1. ด าเนินการจดัท าใบหยบิสนิคา้ในโปรแกรมWarehouse 
management system ตามค าสัง่ซือ้ 

2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของใบหยบิสนิคา้และค าสัง่ซือ้ของลูกคา้ 
3. ด าเนินการหยบิสนิคา้ตามต าแหน่งทีว่างสนิคา้ไวภ้ายในคลงัสนิคา้ 
4. ท าการตรวจเชค็สนิคา้ตามใบค าสัง่ซือ้สนิคา้ลกูคา้ 
5. ด าเนินการแพค็สนิคา้ลงกล่องและใส่ใบเสรจ็ค าสัง่ซือ้จากลูกคา้ 
6. ปิดกล่องและตดิใบทีอ่ยู่จดัส่งเพื่อรอการจดัส่งต่อไป 
ตารางที ่III.IV แสดงถงึข ัน้ตอนการท างานในการหยบิสนิค้าและแพ็ค

สนิคา้จะด าเนินการตามค าสัง่ซื้อจากลูกคา้โดยใบค าสัง่ซื้อจากลูกคา้จะถูก

ส่งวนัจนัทร์-ศุกร์ โดยในแต่ละวนัค าสัง่ซื้อจะมปีรมิาณมากน้อยไม่เท่ากนั 
โดยขัน้ตอนการด าเนินการหยบิสนิคา้และแพค็สนิคา้ 6 ขัน้ตอน 

ตารางที ่III.V การจดัส่งสนิคา้ (Shipping Goods) 
ขัน้ตอน ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

1. พนกังานโลจสิตกิสต์ดิต่อเขา้มารบัสนิคา้หน้าคลงัสนิคา้ 
2. พนกังานคลงัสนิคา้จดัเตรยีมกล่องสนิคา้ทีท่ าการแพค็เสรจ็แลว้มา

รอผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์
3. พนกังานโลจสิตกิสเ์ขา้มารบัสนิคา้หน้าคลงัโดยท าการตรวจสอบ

ขนาดกล่องและขนกล่องสนิคา้ขึน้รถบรรทกุ 
4. พนกังานคลงัสนิคา้ตรวจสอบการจดัสง่และลงรายมอืชื่อเซน็

รบัทราบ 
การจดัส่งค้าผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งภายในประเทศ โดยมจีดัส่ง

สินค้าแบบ Door to Door โดยมกีารก าหนดเข้ามารบักล่องสินค้าที่หน้า
คลงัสนิคา้วนัจนัทร์ – เสาร์ เวลาก่อนเวลา 15.00 ของทุกวนั โดยขัน้ตอน
และรายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้มดีงัตามตาราง 

ตารางที ่III.VI การตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (Inventory Update) 
ขัน้ตอน ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

1. ท าการตรวจสอบขอ้มลูสนิคา้ในระบบ WMS หรอื Warehouse 
management system 

2. ท าการดงึขอ้มลูปรมิาณสนิคา้และต าแหน่งสนิคา้ออกมาจาก
โปรแกรม Warehouse management system 

3. ท าการตรวจสอบปรมิาณและต าแหน่งทีว่างสนิคา้ภายใน
คลงัสนิคา้ 

4. บนัทกึผลการตรวจนบัสนิคา้ภายในคลงัสนิคา้ 
การตรวจสอบสนิคา้คงคลงัจะมกีารตรวจสอบสนิคา้ทุกๆเดอืน เดอืนละ 

1 ครัง้ โดยท าการนับประมาณสนิค้าในสต๊อคให้ตรงกบัปรมิาณสนิค้าใน
ระบบ Warehouse management system เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ตดิตามและควบคุมปรมิาณสนิคา้ของบรษิทัใหถู้กตอ้ง 

III.II ขัน้ตอนในการศกึษา
Plan

I. ศกึษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบนั
I.I ศกึษาสภาพปัจจุบนัของคลงัสนิคา้
I.II รวบรวมขอ้มลูสนิคา้ทัง้หมดในคลงัสนิคา้

Do 
II. วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา
การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา จากการใชเ้ครื่องมอื Why-Why
Analysis
III. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

 จดัเกบ็ขอ้มลูและค านวณความถีใ่นการน าสนิคา้ออกของ 
  สนิคา้แต่ละประเภท 

 จดักลุ่มประเภทสนิคา้ภายในคลงัสนิคา้ 
IV. จดัท ารปูแบบการจดัเกบ็สนิคา้ตามทฤษฎ ีABC และพาเรโต้

CHECK 
V. จดัเกบ็ขอ้มลูหลงัการปรบัปรุง
VI. วเิคราะหข์อ้มลูหลงัการปรบัปรุง

ACTION 
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VII. น ารปูแบบการจดัเกบ็สนิคา้มาปฏบิตัใิชง้านอย่างต่อเนื่อง

III.III กรอบแนวคดิการท างาน

ภาพที ่III.II กรอบแนวคดิการด าเนินงาน 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูความจ านวนสนิคา้ออกยอ้นหลงัและระยะเวลา

ในการน าสินค้าออกกบัจ านวนความผดิพลาดจากการหยิบสินค้า   เพื่อ
น ามาจดักลุ่มประเภทของสนิค้าและน าขอ้มลูดงักล่าวออกแบบผงัการวาง
สนิคา้ตามทฤษฎี ABC เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบการจดัวางสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ และสามารถการน าสนิคา้ออกไดร้วดเรว็ขึน้และผดิพลาดน้อยลง 

III.IV การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
การเกบ็ขอ้มลูจะเกบ็จากการปฏบิตังิานจรงิในคลงัสนิคา้ โดยดงึขอ้มลู

จากโปรแกรม WMS CI.Himalayas ทีใ่ชง้านอยู่ในการจดัการและควบคุม
สนิค้าคงคลงั โดยท าการน าขอ้มูลจากเดอืน มกราคม-พฤศจกิายน 2563 
ซึ่งสามารถน าวเิคราะห์แยกกลุ่มสนิค้าตามมูลค่าของสนิคา้ ขอ้มลูทีไ่ดท้ า
การเกบ็รวบรวมไดแ้ก่ 

I.ขนาดคลงัสนิคา้และระยะทางภายในคลงัสนิคา้

ภาพที ่III.III แผนผงัคลงัสนิคา้ 
II.จ านวนชัน้วางในคลงัสนิคา้

 
ภาพที ่III.IV จ านวนชัน้วางและความสามารถในการจดัเกบ็สนิคา้ 

III. เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นคลงัสนิคา้
- รถเขน็บรรทุกของ
- ถาดใส่ของพลาสตกิ
- พาเลท

- ชัน้วางของ
IV. ระยะเวลาในการหยบิสนิคา้และความผดิพลาด

ภาพที ่III.V ตารางเฉลีย่ระยะเวลาในการหยบิสนิคา้และความผดิพลาด
ก่อนการปรบัปรุง 

ตารางเฉลี่ยระยะเวลาในการหยิบสินค้าและความผิดพลาด โดย
ระยะเวลาเฉลีย่ในการหยบิสนิคา้ในช่วงก่อนการปรบัปรุงแผงผงัการจดัเกบ็
สนิคา้ โดยเกบ็ตวัอย่างค าสัง่ซื้อ 100 ครัง้ 

III.V เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา
ด าเนินการจดัท าเครื่องมอืในการศกึษา หลงัจากรวบรวมขอ้มลูแลว้จงึ

ท าแผนการปรบัปรุงโดยใชเ้ครือ่งมอืไดแ้ก่ 
I. กราฟพาเรโต ้(Pareto diagram)
II. โปรแกรม WMS CI.Himalayas
III. โปรแกรม Microsoft word, Excel, PowerPoint
IV. สายวดัความยาว
V. เครือ่งมอืจบัเวลา

III.VI การวเิคราะหข์อ้มลู และการก าหนดตวัชี้วดัผลการศกึษา
I. การวเิคราะห์ขอ้มูลของปรมิาณสนิค้าออกที่น าออกจากคลงัมาจดั

กลุ่มตามประเภทของสนิค้าเพื่อใหส้ามารถน าขอ้มลูดงักล่าว มาวเิคราะห์
แยกประเภทสนิคา้ตามหลกัทฤษฎี ABC โดยน าขอ้มลูทีว่เิคราะห์มาจดัท า
โมเดลต าแหน่งสนิคา้ เพือ่เพิม่ประสทิธใินการด าเนินงานภายในคลงัสนิคา้ 

II. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัง้หมด เพื่อจดัท า
รูปแบบการจดัวางสนิคา้ตามทฤษฎี ABC เพื่อลดเวลาในการหาสนิคา้จาก
เดมิใชเ้วลา หยบิสนิคา้ 26.51 วนิาทต่ีอชิน้ ใหต้ ่ากว่า 26.51 วนิาท ีและลด
จ านวนออเดอรห์ยบิผดิจากเดมิ15 % ใหต้ ่ากว่า 15% 

ตารางที ่III.VII การก าหนดผลชีว้ดั 
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IV. ผลการด าเนินงาน
ในบทที ่IV นี้จะแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูหรอืผลการด าเนินงานจาก

การศกึษา 
ขัน้ตอนในการด าเนินงานทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่III โดยมหีวัขอ้ดงันี้ 

I. ผลการศกึษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบนั
II. ผลการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา
III. ผลการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
IV. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
V. การออกแบบผงัจดัเกบ็สนิคา้
V. วเิคราะหแ์ละประเมนิผลจากการทดลองการใชง้าน
VII. สรุปผลการด าเนินงานและน าไปสู่การปฏบิตัจิรงิ

IV.I ผลการศกึษาสภาพปัจจุบนั
I. ผลการศกึษาสภาพปัจจุบนัในแผนกโลจสิตกิสใ์นส่วนของคลงัสนิคา้
E-Commerce ภาพรวมดา้นการรบัสนิคา้และดแูลรกัษาสนิคา้
II. ผลการศกึษาสภาพปัจจุบนัในส่วนของกจิกรรม E-commerce

ตารางที ่IV.I ขัน้ตอนการท างานภายในคลงัสนิคา้ 

กระบวนภายนคลงัสนิคา้มกีระบวนการเริม่จากการรบัสนิคา้ขาเขา้และ
ตรวจสอบสนิค้าให้ตรงกบั Transfer Bill โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
สนิคา้ ปรมิาณสนิคา้ สภาพสนิคา้ และวนัหมดอายุ ข ัน้ตอนในการจดัเก็บ
สนิค้า พนักงานจดัเก็บจะน าสนิค้าไปจดัเก็บยงัชัน้วางสนิค้าที่มพีื้นทีว่่าง 
โดยมลีกัษณะการจดัเกบ็แบบสุ่ม น าสนิคา้ไปจดัเกบ็ในพืน้ทีว่่าง  เมือ่ไดร้บั
ใบค าสัง่จากลูกค้า พนักงานจะจดัท าใบหยิบสินค้าตามที่เก็บสินค้าและ
ค าสัง่ซื้อให้ตรงกนัและด าเนินการหยบิสินค้า เพื่อน ามาจดัใส่กล่องเพื่อ
ด าเนินการจดัส่งต่อไปในขัน้ตอนสุดทา้ย โดยคลงัสนิคา้มรีอบในการตรวจ
นบัสต๊อคทุกๆ 3  เดอืน  เพือ่ท าการปรบัปรุงขอ้มลูและท าการบนัทกึ 
สต๊อคสนิคา้ 

ขัน้ตอนการท างานในแผนกสินค้า E-Commerce ตามตารางที่ 4.2 
โดยมขี ัน้ตอนจากการรบัใบค าสัง่ซื้อจากลูกค้า โดยท าการดงึสนิค้าผ่าน
โปรแกรม ERP และ โปรแกรม Warehouse Management จากคลงัสนิคา้ 
E-Commerce ของบริษัท และท าการตัดสต๊อคสินค้าและจัดท าใบหยิบ
สนิค้าที่มกีารระบุต าแหน่งสนิคา้ภายใจคลงัสนิค้าเพื่อให้พนักงานท าการ
หยบิสนิคา้ตามต าแหน่งการจดัวางสนิคา้ไดถู้กตอ้ง ในขัน้ตอนเกดิขัน้ตอน
สูญเสยีเวลาเนื่องจากใชเ้วลาในการหาสนิคา้ตามใบสัง่ซื้อและหยบิสนิคา้
นานเกนิไป และในขัน้ตอนสุดทา้ยท าการน าสนิคา้แพค็ลงกล่องตามใบสัง่
ซื้อของลกูคา้ และท าการตรวจสอบสนิคา้ใหถู้กตอ้งตามค าสัง่ซื้อ

IV.II ผลการวเิคราะหส์าเหตุปัญหา
ศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบนัพบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบ คือ

ตน้ทุนค่าขนส่งสงูขึน้ 
เนื่องจากการใช้รถรบัสนิค้าหลายรอบ จงึใช้หลกัการวเิคราะห์ Why-

Why Analysis เพือ่คน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหา ดงัต่อไปนี้ 
สาเหตุที่ 1 สนิค้าที่ถูกน าเขา้มาจดัเก็บภายในคลงัสนิค้า จะถูกน าไป

เกบ็ตามพื้นทีว่่างภายในคลงัสนิคา้ โดยไม่มกีารวางแผนการจดัเกบ็สนิคา้
ตามพื้นที่ที่มอียู่ ดงันัน้สินค้าภายในคลงัจะถูกจดัเก็บตามพื้นที่ว่างและ
ไมไ่ดม้แีบบแผนทีจ่ดัเกบ็ทีช่ดัเจน  

สาเหตุที่ 2 สินค้ามีความหลากหลาย  เนื่องจากคลังสินค้าได้ร ับ
มอบหมายในการจดัเก็บสนิค้าเพื่อจดัจ าหน่ายทางออนไลน์ ดงันัน้สนิคา้
ส่วนใหญ่ทีถู่กน าเขา้มาจดัเกบ็ในคลงัจงึมคีวามหลากหลาย เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เนื่องจากสินค้าที่มีความหลากหลายท าให้
พนักงานเกดิความสบัสนเนื่องจากสนิค้าบางชนิด แต่มสี่วนแตกต่างกนั
เลก็น้อย 

สาเหตุที ่3 เนื่องจากสนิค้ามลีกัษณะบรรจุภณัฑ์ที่คล้ายคลงึกนัท าให้
พนักงานเกดิความสบัสนระหว่างปฏบิตังิาน แล้วน ามาซึ่งการหยบิสนิคา้
ผดิจากใบหยบิสนิคา้ทีก่ าหนดไวท้ าใหเ้มือ่มกีารตรวจเชค็สนิคา้กบัใบเบกิ
สนิคา้ พนักงานต้องน าสนิค้าทีห่ยบิผดิกบัไปวางไว้ในชัน้วางเดมิ แลว้น า
สนิค้าตวัที่ถูกต้องกลบัมาเช็คสนิค้าและบรรจุลงกล่องเพื่อน าส่งให้ลูกค้า
ต่อไป 
IV.IV ผลการวเิคราะหข์อ้มลู

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลที่ถูกจดัเก็บน าการใช้งานสนิคา้
ภายในคลงัสนิค้าระยะเวลา 1 ปี น ามาวเิคราะห์ว่าสนิค้าชนิดแต่ละชนิด
IV.V การออกแบบผงัจดัเกบ็สนิคา้

ภาพที ่IV.XIII ภาพรวมการจดัวางผงัการจดัเกบ็สนิคา้ตามทฤษฎ ีABC 
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แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ภายในคลงัปัจจุบนัซึ่งมจีดัสรรพื้นเพื่อกิจกรรม
ต่างๆภายในคลงัอย่างชดัเจน โดยพื้นจดัเก็บจะอยู่ในโซนด้านหลงัของ
คลงัสนิคา้ เมือ่มสีนิคา้เขา้มาจดัเกบ็ในคลงั สนิคา้จะถูกกองไวบ้นพาเลทที่
จ ัดเตรียมไว้ เพื่อรอการตรวจสอบความถูกต้องกับใบย้ายสินค้าและ
ตรวจสอบจ านวน สภาพของสนิคา้ทีย่า้ยมาจากคลงัสนิคา้หลกั และเมือ่ท า
การตรวจสอบถูกต้อง สนิคา้จะถูกจดัเกบ็ไปยงัชัน้วางสนิคา้ซึ่งปัจจุบนัถูก
จดัเกบ็ตามพืน้ทีว่่างภายในคลงัสนิคา้โดยไมม่กีารวางแผนการจดัเกบ็ 
       การก าหนดพื้นทีจ่ดัวางสนิคา้ โซน A ก าหนดใหส้นิคา้ทีม่สีดัส่วน

การใชง้านเป็น 80% ของคลงัสนิคา้ไดถู้กน ามาจดัเกบ็ในพืน้ที ่ทีอ่ยู่ใกลก้บั
ประตูทางเขา้ออกห้องPacking เพื่อลดระยะทางในการน าสนิค้าออกจาก
พืน้ทีจ่ดัเกบ็ และเพิม่เรว็ในการท างานของพนกังาน 

ตารางที ่IV.V รายชือ่สนิคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่ม A 

แสดงขอ้มูลประเภทสนิค้าและต าแหน่งจดัเก็บที่ก าหนดให้สนิค้าถูก
จดัเกบ็ภายในคลงัสนิคา้ โดยสนิคา้ในโซน A เป็นสนิคา้ทีม่ปีรมิาณการใช้
สนิคา้คงคลงัในปรมิาณทีสู่งต่อปี ซึ่งมสีนิคา้ดงัต่อไปนี้ บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป 
ขนมขบเคีย้วและซอสปรุงรส 

ภาพที ่IV.XV แผนผงัการจดัวางสนิคา้ในกลุ่ม B 
การก าหนดพื้นทีจ่ดัวางสนิคา้ โซน B ก าหนดใหส้นิคา้ทีม่สีดัส่วนการ

ใชง้านปานกลาง ไดถู้กน ามาจดัเกบ็ในพืน้ทีบ่รเิวณหลงัจาก โซน A 

แสดงขอ้มูลประเภทสนิค้าและต าแหน่งจดัเก็บที่ก าหนดให้สนิค้าถูก
จดัเกบ็ภายในคลงัสนิคา้ โดยสนิคา้ในโซน B เป็นสนิคา้ทีม่ปีรมิาณการใช้
สนิคา้คงคลงัในปรมิาณทีป่านกลางต่อปี ซึ่งมสีนิคา้ดงัต่อไปนี้ ผงมโิซะ ผง
ชาส าเรจ็รปูและผงโรยขา้ว 

การก าหนดพื้นทีจ่ดัวางสนิคา้ โซน C ก าหนดใหส้นิคา้ที่มกีารใชง้าน
น้อยที่สุดได้ถูกน ามาจัดเก็บในพื้นที่บริเวณแถวในสุดของคลังสินค้า 
เนื่องจากการใชง้านสนิคา้มจี านวนไมม่าก 

ตารางที ่IV.XVII รายชือ่สนิคา้ทีถู่กจดัอยู่ในกลุ่ม C 

การก าหนดพื้นทีจ่ดัวางสนิคา้ โซน C ก าหนดใหส้นิคา้ทีม่สีดัส่วนการ
ใช้งานน้อยที่สุดได้ถูกน ามาจดัเก็บในพื้นที่บริเวณในสุดของคลังสินค้า 
เนื่องจากการใช้งานสนิค้ามจี านวนไม่มาก โดยมสีนิค้าดงัต่อไปนี้  ได้แก่ 
ผลไมแ้ปรรปู น ้าดืม่ อาหารกระป๋อง และแป้งส าเรจ็รปูท าขนม 

IV.VI วเิคราะหแ์ละประเมนิผลจากการทดลองการใชง้าน
จากการน ารูปแบบการจัดเก็บแบบ ABC มาปรับใช้กับการจดัเก็บ

สนิคา้ภายในคลงัสนิคา้ โดยมกีารวดัผลจากระยะเวลาในการหยบิสนิคา้และ
ความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า โดยมจี านวนการจดัเก็บผลจากการ
ทดลองการใช้งาน จ านวน 100 ค าสัง่ซื้อ ในกรณีก่อนการปรับปรุงมี
ระยะเวลาการหยบิสนิคา้เฉลีอ่อยู่ที่ 26.51 วนิาท ีและ เกดิความผดิพลาด
ในการหยบิสนิคา้อยู่ที่ 15 % โดยเมือ่น ารูปแบบการจดัเกบ็ที่ไดอ้อกแบบ
มา ท าใหร้ะยะเวลาในการหยบิสนิคา้อยู่ที ่19.39 วนิาท ีและความผดิพลาด
ในการหยบิสนิคา้อยู่ที่ 8 % ท าใหพ้นักงานสามารถท างานไดอ้ย่างรวดเรว็
และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ตารางที ่IV.VIII การเปรยีบเทยีบผลลพัธร์ะหว่างก่อนปรบัปรุงและหลงั

ปรบัปรุง 

V. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ
V.I บทสรุปผลการศกึษา

จากการศกึษาและลงมอืปฏบิตัสิรุปการศกึษาไดด้งันี้ หลงัจากปรบัปรุง
รปูแบบการจดัเกบ็ พนกังานสามารถหยบิสนิคา้และน าสนิคา้ออกจากพื้นที่
จะจดัเก็บได้เร็วกว่าเดมิและเกดิความผดิพลาดในการท างานน้อยลงจาก
เดมิ การปรบัผงัสนิคา้ตามกลุ่มสนิค้าสามารถเพิม่ความรวดเรว็ในการนับ 
สต๊อกของคลงัสินค้า และสามารถควบคุมสินค้าคงคลงัได้รวดเร็วและ
สะดวกขึน้กว่าเดมิ 

จากตารางและรูปภาพแสดงถึงผลหลงัจากการปรบัปรุงโดยผลการ
ปรบัปรุงมดีงัต่อไปนี้ ระยะเวลาการหยบิสนิคา้ลดลงหลงัปรบัปรุงผงัการจดั
วางสนิคา้จากเดมิมากกว่า 26.51 วนิาทต่อ/ชิน้  เป้าหมายคอืก าหนดใหต้ ่า
กว่า 26.51 วินาทีต่อชิ้น ผลลัพธ์ที่ได้ 19.39 วินาที หรือคิดเป็นลดลง 
26.86% จ านวนความผดิพลาดในการหยบิสนิคา้จากเดมิ 15 % เป้าหมาย 
ต ่ากว่า 15 % ผลลพัธ ์ 7  %  หรอืคดิเป็นลดลง  53.33 % 

ตารางที ่V.I ผลการด าเนินและตวัชีว้ดั 
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ภาพที ่V.I แสดงผลลพัธร์ะหว่างก่อนและหลงัปรบัปรุง 

V.II อภปิรายผล และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงาน
สาเหตุหลักที่ท าให้ใช้ระยะเวลาในการหยิบสินค้าและเกิดความ

ผดิพลาดในการท างานโดยจากการจดัเก็บขอ้มลูพบว่า เมือ่รบัสนิคา้ที่ถูก
โอนมาจากคลงัสนิคา้หลกั พนกังานน าสนิคา้ทีเ่ขา้มาไปจดัเกบ็ยงัพืน้ทีว่่าง
ภายในคลงัโดยไมไ่ดม้กีารค านวณปรมิาณการใชง้านสนิคา้คลงัในระยะยาว 
ท าให้สินค้าที่ถูกใช้งานประจ าถูกน าไปจดัเก็บในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกบั
ปรมิาณการใชง้าน 

การจดัท าแผนการจดัวางสนิคา้โดยใชท้ฤษฎกีารจดัเกบ็แบบABC ท า
ให้สามารถดูแลและควบคุมสนิค้าคงคลงัได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
เทยีบไดจ้ากผลลพัธ์ในการหยบิสนิคา้และจ านวนความผดิพลาดในการน า
สนิค้าออกจากชัน้วาง หลงัจากการปรบัปรุงแผนผงัการจดัวางสนิค้าและ
จดัเกบ็ขอ้มลูพบว่าข ัน้ตอนการหยบิสนิคา้มกีารใชเ้วลาทีน้่อยลง โดยเวลา
เฉลีย่ในการหยบิสนิคา้อยู่ที ่19.39 วนิาท ีลดลงจากเดมิ 26.86% และความ
ผดิพลาดการหยบิสนิคา้ลดลงเหลอื 7 ครัง้ ลดลงจากเดมิ 53.33% 
V.III แนวทางการศกึษาต่อในอนาคต

จากการปรบัปรุงแผนผงัการจดัวางสนิค้า  ในอนาคตหากมปีริมาณ
สินค้าจ านวนมากและมคีวามหลากหลายเพิ่มมากขึ้น   การจดัท าระบบ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การใช้งานสินค้าคงคลงั  จะสามารถช่วยใน
กระบวนการดูแลสนิคา้คงคลงั จะท าให้เพิม่ประสทิธภิาพการท างานและ
ดแูลรกัษาสนิคา้คงคลงัไดเ้พิม่มากขึน้ 

V.IV ขอ้เสนอแนะ
เนื่องจากสนิค้ามคีวามหลากหลายและมลีกัษณะที่ใกล้เคยีงกนัท าให้

การหยิบสินค้าเกิดความสับสน และมีสินค้าจ านวนมากที่น าเข้าจาก
ประเทศญีปุ่่ นซึง่มแีนวโน้มจะน าเขา้สนิค้าเพิม่ขึน้ ดงันัน้การแบ่งชัน้จดัเกบ็
หรอืการท าสญัลกัษณ์ตามพื้นที่จดัเกบ็เพื่อแบ่งแยกสนิคา้จะสามารถช่วย
ลดการหยบิสนิคา้ผดิจากค าสัง่ซื้อได้ การบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดจ านวน
การใช้งานสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องจะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ได้ว่าสนิค้าประเภทใดมโีอกาสเกดิความสูญเสียในการจดัเก็บ 
หรอืสนิคา้ประเภทใดควรถูกจดัเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยหากมกีารน า
ขอ้มลูการหยบิสนิคา้ในแต่ละครัง้เขา้มาวเิคราะห์เพิม่เติม จะสามารถเพิม่
ความแมน่ย าในการค านวณได ้เนื่องจากสนิคา้บางชิน้มคี าสัง่ซื้อต่อครัง้เป็น
จ านวนมากท าใหส้ามารถหยบิไดภ้ายในหนึ่งรอบ 
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กระบวนการสเตอริโอลิโธกราฟฟี โดยใช้การออกแบบและวิเคราะห์การ

ทดลอง  กระบวนการสเตอริโอลิโธกราฟฟี เป็นกระบวนการขึ้นรูปช้ินงาน

สามมิติจากวสัดเุร่ิมต้นท่ีเป็นเรซินเหลว โดยทาํการเพ่ิมชัน้ของวสัดทีุละชัน้ 

ซ้อนทบักนัจนได้ช้ินงานสามมิติ   ความถกูต้องของขนาดช้ินงานจากการ

พิมพ์สามมิติมีความสาํคญัอย่างย่ิง โดยเฉพาะช้ินงานท่ีต้องนํามาประกอบ

เข้าด้วยกนั   ปัจจยัในการพิมพ์สามมิติท่ีศึกษา ได้แก่ ความสูงของชัน้พิมพ ์

ระยะเวลาในการฉายแสง และสีของวสัดุพิมพ์  โดยใช้การออกแบบการ

ทดลองแฟคทอเรียลแบบ 2 ระดับ ท่ีเพ่ิมจุดตรงกลาง เพ่ือตรวจสอบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร   จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความถกูต้องของขนาดช้ินงานในการพิมพส์ามมิติ ได้แก่ ระยะเวลาในการ

ฉายแสงและสีของวสัดุพิมพ ์ และยงัสามารถกาํหนดเงื่อนไขท่ีเหมาะสมใน

กระบวนการพิมพส์ามมิติเพ่ือให้ได้ขนาดช้ินงานท่ีถกูต้องท่ีสุด 

คาํสาํคญั —  การพิมพส์ามมิติ, กระบวนการสเตอริโอลิโธกราฟฟี,  การ

ออกแบบการทดลอง, ความถกูต้องของขนาดช้ินงาน 

ABSTRACT  —  The objectives of this research are to find factors 

affecting the dimensional accuracy of parts and to determine the optimal 

condition in 3D printing with a stereolithography process using design 

and analysis of experiments. The stereolithography process is a forming 

process of a three-dimensional (3D) part from a starting material in a 

form of liquid resin by adding layers of material, layer by layer, to build 

a 3D solid part. Dimensional accuracy of the part made by 3D printing is 

greatly important, especially parts that need to be assembled. Factors 

in 3D printing studied in this research were the layer height, exposure 

time, and color of the printing material. A two-level factorial design with 

center points was created to examine the relationship between 

variables. According to the analysis, it was found that the factors 

significantly affected the dimensional accuracy of 3D printed parts were 

the exposure time and color of the printing material. In addition, the 

optimal condition in the 3D printing process was also determined to 

obtain the most accurate dimension of the parts. 

Keywords — 3D Printing, Stereolithography Process, Design of 

Experiments, Accuracy of Part Dimensions 

I. บทนํา

ในปัจจุบนั การพมิพ์สามมติไิด้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก มกีารนํา

เครื่องพมิพ์สามมติไิปใช้ในงานวศิวกรรมอย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะเป็นใน

ดา้นวศิวกรรมการบนิ สาํหรบัใชพ้มิพช์ิน้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบนิ เช่น ปีก

และใบพดัของเครื่องบนิ  ในด้านวศิวกรรมโยธา ใช้พมิพ์โครงสรา้งตกึ  ใน

ด้านวศิวกรรมยานยนต์ ใช้พมิพ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนยดึจบัในรถยนต์ 

ในด้านการแพทย์ ใช้พมิพ์ขึน้รูปฟันของผูป่้วย เป็นต้น  ทัง้นี้ ในการผลิต
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ชิน้งานจรงิ จะตอ้งมกีารสรา้งชิน้งานตน้แบบขึน้มาก่อนทุกครัง้ เพื่อป้องกนั

ความผดิพลาดในการผลติชิน้งานจรงิ โดยชิ้นงานที่ได้จากเครื่องพมิพส์าม

มติจิะเป็นลกัษณะชิ้นงานตน้แบบ มคีวามละเอยีดแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บั

ชนิดของเครื่องพมิพ์ เทคโนโลยใีนการพมิพ์ ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ

พมิพ์ เป็นต้น  จากความแตกต่างเหล่านี้ ส่งผลใหใ้นการพมิพ์ชิ้นงานต้อง

กําหนดค่าปัจจยัต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อลดขอ้บกพร่องที่เกิดกบัชิ้นงาน 

นอกจากนี้ ของเสยีจากการพมิพท์ําใหต้น้ทุนในการผลติเพิม่สงูขึน้ เวลาใน

การทํางานของเครื่องพมิพ์ รวมถงึค่าอุปกรณ์ทําความสะอาดและอุปกรณ์

การจดัเกบ็รกัษาวตัถุดบิเพิม่สงูขึน้อกีดว้ย  

I.I ความสาํคญัและทีม่า

งานวจิยันี้ได้นําขอ้มูลของบรษิทักรณีศกึษา ซึ่งเป็นบรษิทัผลติชิน้งาน

ตกแต่งโมเดลขนาดย่อส่วน 1:64  โดยสินค้าของทางบริษัทผลิตจาก

กระบวนการสเตอรโิอลโิธกราฟฟี ด้วยเครื่องพมิพส์ามมติ ิยีห่อ้ Anycubic

รุ่น Photon S  ซึ่งมีผลิตภัณฑ์อยู่ทัง้หมด 5 แบบ ได้แก่ (1) แบบจําลอง

ด่านตํารวจ  (2) แบบจําลองล้อรถยนต์  (3) แบบจําลองคอกรถสองแถว

(4) แบบจําลองคอกขนผกั และ (5) แบบจําลองคอกรถสองแถวเชยีงใหม่

จากขอ้มลูการผลติของผลติภณัฑท์ัง้ 5 แบบ  มขีองเสยีทีไ่ม่สามารถใช้

งานได ้ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2563 พบว่า 

เกดิของเสยีจากการผลติ แบ่งตามลกัษณะของของเสยีออกเป็น 5 ประเภท 

คอื ชิ้นงานมขีนาดคลาดเคลื่อน ชิ้นงานบางส่วนเสยีหาย ชิ้นงานหลุดจาก

ส่วนรองรบั ชิน้งานเบีย้วไม่ตรง และชิน้งานไม่ตดิฐานพมิพ ์

เมื่อนําจํานวนของเสยีทีพ่บมาวเิคราะห์แสดงดว้ยแผนภาพพาเรโต ดงั

รูปที่ I พบว่า ประเภทของของเสยีที่มจํีานวนมากที่สุด คอื ชิ้นงานมขีนาด

คลาดเคลื่อน มจํีานวนมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 40.3 ของของเสยีทีเ่กดิขึน้

ทัง้หมด  รองลงมาได้แก่ ชิ้นงานหลุดจากส่วนรองรบั คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 

ชิ้นงานเบีย้วไม่ตรง คดิเป็นรอ้ยละ 15.3  ชิ้นงานบางส่วนเสยีหาย คดิเป็น

รอ้ยละ12.6  ตามลําดบั  

รปูที ่I ปรมิาณของเสยีในแต่ละประเภททีเ่กดิขึน้จากการพมิพส์ามมติ ิ

งานวจิยันี้ จงึนําของเสยีประเภทชิน้งานมขีนาดคลาดเคลื่อนมาทําการ

วเิคราะห์ เพื่อศกึษาหาปัจจยัที่มผีลต่อความถูกต้องของขนาดชิ้นงานดว้ย

การออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลแบบ 2 ระดับ ที่เพิ่มจุดตรงกลาง 

(Center Points) โดยนําค่าพารามเิตอรข์องการพมิพส์ามมติมิาเป็นปัจจยั

ในการออกแบบการทดลอง เพื่อกําหนดเงื่อนไขทีเ่หมาะสมในการพมิพส์าม

มติเิพื่อใหไ้ดช้ิน้งานทีม่ขีนาดถูกตอ้งทีสุ่ด 

II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

II.I. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดักรองปัจจยั

[4] ผูว้จิยันําเสนอวธิกีารสรา้งชิ้นงานโดยใช้เครื่องพมิพ์สามมติ ิKudo

3D Titan ด้วยกระบวนการสเตอรโิอลโิธกราฟฟี เพื่อหาค่าพารามเิตอรท์ีม่ ี

ผลต่อคุณภาพของวสัดุ ได้แก่ ความเครยีด ความแขง็ของวสัดุ และขนาด

ของงานพมิพส์ามมติ ิซึ่งได้แก่ ความกวา้ง ความยาว และความหนา  โดย

มกีารศกึษาปัจจยัที่ใช้ในการพมิพ์สามมติิทัง้หมด 7 ปัจจยั ดงันี้ ค่าความ

ละเอียดในการฉายแสง (Exposure Resolution)  ความสูงของชัน้พิมพ์ 

(Layer Height)  ระยะเวลาในการฉายแสงต่อ 1 ชัน้ (Exposure Time per 

Layer)  ระยะที่ใช้ในการยกแกน Z (Lift)  ความเร็วในการยกแกน Z (Up 

Speed)  เวลาที่ใช้ในการอบชิ้นงาน (Post Cure Time) และอุณหภูมทิี่ใช้

ในการอบชิ้นงาน (Post Cure Temperature)  การทดลองเลือกใช้วธิีการ

ออกแบบการทดลองทากูชิ โดยใช้ออร์ทอโกนัลอาร์เรย์ L8(2
7)  จากการ

วเิคราะห์ผลการทดลองสรุปว่า ค่าพารามเิตอร์ที่มอีทิธพิลต่อความเครยีด 

และความแขง็ของวสัดุ คอื อุณหภูมทิี่ใช้ในการอบชิน้งาน  ค่าพารามเิตอร์

ที่มอีทิธพิลต่อความกวา้งของชิ้นงาน คอื ค่าความละเอยีดในการฉายแสง 

ในส่วนของความกวา้งและความยาว ไม่มปัีจจยัใดทีม่อีทิธพิลเลย 

[5] ผู้วิจัยนําเสนอวธิีการสร้างชิ้นงานพิมพ์สามมติิ ด้วยเครื่องพมิพ์

กระบวนการสเตอรโิอลิโธกราฟฟี แบบ Digital Light Processing (DLP) 

เพื่อหาขนาดของวสัดุ โดยวดัขนาดชิ้นงานด้วยไมโครมเิตอร์ และทําการ 

ศึกษาปัจจยัที่ใช้ในการพมิพ์ทัง้หมด 3 ปัจจยั ดงันี้ ระยะเวลาในการฉาย

แสง (Exposure Time)  ความหนาของชัน้พมิพ์ (Layer Thickness) และ

การกําหนดทิศทาง (Orientations)  การทดลองเลือกใช้วธิีการออกแบบ

การทดลองทากูช ิโดยใช้ออรท์อโกนัลอาร์เรย์ L18(2
1 3

7
) และวเิคราะหผ์ล

การทดลองด้วยค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน (Signal to Noise 

Ratios, S/N)  จากนัน้ ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีการพื้นผิวผลตอบสนอง 

(Response Surface Methodology, RSM)  จากผลการทดลองสรุปว่า 

ค่าพารามเิตอร์ที่มอีทิธพิลต่อความแขง็ของวสัดุ คอื ระยะเวลาในการฉาย

แสง ความหนาของชัน้พมิพ ์และระยะห่างของเวลาทีฉ่ายแสงตดิตอ่กนั 

II.II. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการพมิพส์ามมติ ิ

[2] กระบวนการสเตอรโิอลิโธกราฟฟี (Stereolithography, SLA) เป็น

กระบวนการที่สารตัง้ต้นเป็นของเหลว  เมื่อโดนแสงอัลตราไวโอเลต 

(Ultraviolet, UV) จะทําให้สารตัง้ต้นแข็งตัว โดยโมเลกุลของเรซินตอบ

สนองต่อแสงที่ฉาย  โดยเรซินจะถูกฉายแสงเพิ่มเติมในชัน้ต่อ ๆ ไป 

กระบวนการสเตอริโอลิโธกราฟฟีด้วยวิธีพื้นผิวจํากัด (Constrained 

Surface Approach) เป็นวิธีการสร้างงานพมิพ์สามมติิ ด้วยการฉายแสง

อลัตราไวโอเลตจากทางด้านล่าง มแีหล่งกําเนิดแสงเป็นหลอด UV  โดย

แสงวิง่ผ่านหน้าจอ LCD จากทางด้านบนผ่านอ่างเรซนิ ไปตกกระทบกบั

ฐานพมิพ์ ทําให้เรซินแขง็ตวั  จากนัน้ฐานพมิพ์จะเคลื่อนที่ เพื่อพมิพ์ชัน้

ถดัไป โดยทําการพมิพท์ลีะชัน้ซอ้นทบักนัไปเรื่อย ๆ จนเสรจ็สมบูรณ์  

II.III. ทฤษฎกีารออกแบบการทดลอง
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หลักทฤษฎีสําคัญของงานวิจัยนี้  คือ การออกแบบการทดลอง

แฟคทอเรยีลแบบ 2 ระดบั ที่เพิม่จุดตรงกลาง (2k Factorial Design with 

Center Points) 

[3] การออกแบบการทดลองแฟคทอเรยีลแบบ 2 ระดบันัน้ พจิารณา

ปัจจยัการทดลองที่มคีวามสมัพนัธ์เป็นแบบเชงิเสน้ (Linear Relationship)  

โดยมีการพิจารณารูปแบบของสมการในส่วนของผลกระทบร่วม หรือที่

เรยีกว่า สมการลําดบัที ่1 (First order equation) ดงัแสดงในสมการที ่1  

 𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1  +∑ ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑖𝑖>1
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1  + 𝜀𝜀       (1)

โดย  𝑦𝑦 คอื ค่าผลตอบสนอง  β
0
 คอื ค่าจุดตดัแกน Y (Y-Intercept)

β
i
 คือ ค่าความชัน (Slope) ซึ่งใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

ค่าเฉลี่ยของ 𝑦𝑦  เมื่อ 𝑥𝑥 เปลี่ยนไปหนึ่งหน่วย  𝑥𝑥 คอื ตวัแปรอสิระ  ε  คอื 

ค่าความผดิพลาด  i มคี่าตัง้แต่ 1, 2, 3, …, k และ j มคี่าตัง้แต่ 2, 3, …, k 

หากปัจจยัการทดลองมคีวามสมัพนัธท์ี่ไม่เป็นเชงิเสน้ สามารถสรุปได้

ว่า ฟังก์ชัน่ผลตอบสนองมคีวามสมัพนัธ์แบบความโคง้ (Curvature)  โดย

ความโคง้นี้เกดิขึน้จากการบดิตวัของพืน้ผวิตอบสนอง เนื่องจากผลกระทบ

ร่วมหรือผลกระทบกําลังสองมีนัยสําคัญ  ฟังก์ชัน่ผลตอบสนองที่เป็น

ความสมัพนัธแ์บบความโคง้แสดงดงัสมการที ่2  รปูแบบของสมการในส่วน

ของ β
ii
 แสดงถึงผลกระทบโพลโินเมยีลกําลงัสอง หรอืที่เรยีกว่า สมการ

ลําดบัที ่2 (Second order equation) ของพืน้ผวิผลตอบสนอง 

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0+∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 +∑ ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑖𝑖>1
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 +∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥2𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 +𝜀𝜀(2)

[1] ในการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียล 2 ระดับ  โดยปกติ 

แบบจําลองการถดถอยที่ได้จะมีความสัมพันธ์แบบสมการลําดับที่ 1 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจรงิแล้ว ความสมัพนัธน์ี้อาจเป็นความสมัพนัธ์

แบบความโคง้ หรอืสมการลําดบัที ่2  การเพิม่จุดตรงกลางในการออกแบบ

การทดลองแฟคทอเรยีลแบบ 2 ระดบั สามารถใช้ตรวจสอบความสมัพนัธ์

แบบความโค้งที่เกิดจากผลกระทบโพลโินเมยีลกําลงัสอง  วธิีการเพิม่จุด

ตรงกลางของการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลแบบ 2 ระดับ 

ประกอบด้วยการทําซํ้า จํานวน nC ที่ค่าตรงกลางของระดบัปัจจยั หรอื Xi 

เท่ากบั 0  (i = 1, 2, …, k)  โดยหนึ่งในขอ้ดขีองการเพิม่จุดตรงกลางของ

การออกแบบการทดลอง คือ ไม่มีผลกระทบต่อการประมาณค่าของ

ผลกระทบจากการออกแบบการทดลองแฟคทอเรยีลแบบ 2 ระดบั  ดงันัน้ 

การออกแบบการทดลองแฟคทอเรยีลแบบ 22 จงึประกอบไปด้วย จุดที่ทํา

การทดลองของการออกแบบแฟคทอเรยีล ซึ่งได้แก่ ที่จุดตรงมุม (-1, -1), 

(+1, -1), (-1, +1), (+1, +1) และทีจุ่ดตรงกลาง (0, 0) ของระดบัปัจจยั 

III. วธิกีารดําเนินการวจิยั

III.I เกบ็รวบรวมขอ้มลู

ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ ทัง้หมด

นํามาคดัแยกของเสยีเพื่อนับจํานวนของเสยีที่เกดิขึน้ในแต่ละประเภทของ

ของเสีย  จากนัน้ จึงนํามาทําการวเิคราะห์ แสดงด้วยแผนภาพพาเรโต้  

โดยพจิารณาประเภทของเสยีทีม่จํีานวนมากทีสุ่ด 

III.II ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทําการศึกษาทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อปรบัใช้เป็นแนวทางใน

การทํางานวิจัยนี้ และเป็นแนวทางในการกําหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ

นํามาใชใ้นการออกแบบการทดลอง 

III.III ออกแบบชิ้นงานสาํหรบัการทดลอง

ทําการออกแบบชิ้นงานทดสอบสําหรบัการทดลอง โดยอ้างอิงขนาด

และรูปร่างของชิ้นงานตามผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจรงิ ดงัรูปที่ II  ทัง้นี้ เพื่อให้

สามารถอา้งองิผลลพัธจ์ากการวเิคราะหก์บัชิน้งานทีผ่ลติจรงิ  

รปูที ่II ชิน้งานทดสอบสาํหรบัการออกแบบการทดลอง 

 จากชิน้งานทดสอบทีใ่ชส้ามารถวดัค่าผลตอบสนอง (Response: Y) 

ไดท้ัง้หมด 22 ค่า แสดงดงัตารางที ่I และ รปูที ่III 

ตารางที ่I. ค่าผลตอบสนองทีศ่กึษาในการออกแบบการทดลอง 

ลาํดบั ช้ินงาน 
ขนาดท่ีออกแบบ 

(mm) 

ค่าผลตอบสนอง 

(mm) 

1 

หน้าตดั 
สีเ่หลีย่ม 1 ชัน้ 

2 Y1 

2 4 Y2 

3 6 Y3 

4 8 Y4 

5 10 Y5 

6 

หน้าตดั 
วงกลม 1 ชัน้ 

Ø10 Y6 

7 Ø8 Y7 

8 Ø6 Y8 

9 Ø4 Y9 

10 Ø2 Y10 

11 

หน้าตดั 
สีเ่หลีย่มหลายชัน้

20 Y11 

12 16 Y12 

13 15 Y13 

14 12 Y14 

15 11 Y15 

16 7 Y16 

17 

หน้าตดั 
วงกลมหลายชัน้

Ø15 Y17 

18 Ø11-1 Y18 

19 Ø11-2 Y19 

20 Ø7-1 Y20 

21 Ø7-2 Y21 

22 Ø3 Y22 
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รปูที ่III ขนาดของชิน้งานทดสอบสาํหรบัวดัค่าผลตอบสนอง 

III.IV ออกแบบการทดลอง 

งานวจิยันี้ เลอืกใช้การออกแบบการทดลองแฟคทอเรยีลแบบ 2 ระดบั

ทีเ่พิม่จุดตรงกลาง โดยมปัีจจยัทีศ่กึษาทัง้หมด 3 ปัจจยั ทีค่าดว่าจะมผีลต่อ

ความถูกต้องของขนาดชิ้นงานที่ผลติจากกระบวนการพมิพ์สามมติ ิแสดง

ดงัตารางที ่II 

ตารางที ่II. ปัจจยัและค่าระดบัของปัจจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 จากตารางที ่II ปัจจยัทีศ่กึษามทีัง้หมด 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความสงูของชัน้

พมิพ์ (A)  ระยะเวลาในการฉายแสง (B) และสขีองวสัดุพมิพ์ (C)  โดยมี

ระดบัของแต่ละปัจจยั เท่ากบั 2 ระดบั  ความสงูของชัน้พมิพท์ีร่ะดบัตํ่าและ

ระดบัสูง คอื 0.03 และ 0.05 มลิลเิมตร  ระยะเวลาในการฉายแสงที่ระดบั

ตํ่าและระดบัสูง คอื 6 และ 10 วนิาท ี สขีองวสัดุพมิพท์ี่ระดบัตํ่า (-1) และ

ระดับสูง (+1) คือ สีดําและสีเทา  แผนการทดลองถูกออกแบบด้วย

โปรแกรม Minitab 18  โดยการออกแบบแผนการทดลองทําการทดลองที่

จุดตรงมุม 1 ซํ้า จํานวน 8 การทดลอง และเพิม่การทดลองที่จุดตรงกลาง

ของปัจจยัเชงิปรมิาณ คอื ที่ความสูงของชัน้พมิพ ์(A) 0.04 มลิลเิมตร และ

ทีร่ะยะเวลาในการฉายแสง (B) 8 วนิาท ี ทัง้นี้ ทําซํ้าที่จุดตรงกลาง 4 ครัง้ 

สาํหรบัสขีองวสัดุพมิพท์ีเ่ป็นสดํีา และทําซํ้าทีจุ่ดตรงกลางอกี 4 ครัง้ สาํหรบั

สีของวสัดุพิมพ์ที่เป็นสีเงิน  ทําให้มีจํานวนการทดลองทัง้หมด 16 การ

ทดลอง  การทดลองเป็นการทดลองแบบสุ่ม (Random Order) โดยทําการ

ทดลองที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% (95% Confidence Intervals) เพื่อเก็บ

ขอ้มลู ดงัตารางที ่III 

ตารางที ่III แผนการทดลองแฟคทอเรยีลแบบ 2 ระดบั ทีเ่พิม่จุดตรงกลาง 

III.VI ทดลองและวดัค่าผลตอบสนอง 

ทําการทดลองตามแผนการทดลองในตารางที ่III  จากนัน้ทําการวดัค่า

ผลตอบสนองทัง้ 22 ค่า  โดยค่าผลตอบสนองที่ใช้ในการวเิคราะห์เป็นค่า

เบี่ยงเบนจากขนาดที่ได้ออกแบบไว้ แสดงดังตารางที่ IV  การวดัค่าใช้

เครื่องมือวดัโปรไฟล์ 2 มิติแบบเลเซอร์ (Laser Profile)  ยี่ห้อ Keyence  

รุ่น LJ-V 7080  แสดงดงัรปูที ่IV  

รปูที ่IV  เครื่องมอืวดัโปรไฟล ์2 มติแิบบเลเซอร ์

วธิกีารวดัค่าผลตอบสนอง ทําการวดัโดยตดิตัง้เครื่องมอืวดัโปรไฟลเ์ขา้

กับขาตัง้ เพื่อยึดเครื่องมือวัดให้อยู่กับที่และต่อสายสัญญาณเข้ากับ

คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงค่าผ่านโปรแกรม LJ-Navigator 2  จากนัน้ นํา

สายพานลําเลยีงมาตดิตัง้ด้านล่างของเครื่องมอืวดั  ในขณะทําการวดัต้อง

วางชิ้นงานบนสายพานเพื่อเคลื่อนที่ชิ้นงานผ่านเครื่องมอืวดัโปรไฟลท์ี่อยู่

ด้านบน  เมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่ผ่านเครื่องมือวัดโปรไฟล์แล้ว หน้าจอ

โปรแกรม LJ-Navigator 2 จะแสดงผลค่าวดัทีไ่ดจ้ากชิน้งาน ดงัรปูที ่V 

รปูที ่V ชุดเครื่องมอืวดัโปรไฟลแ์ละสายพานลําเลยีงชิน้งาน 

ลาํดบัท่ี ปัจจยั สญัลกัษณ์ 

ระดบัปัจจยั 

หน่วย 
ตํา่ (-1) 

สูง 

(+1) 

1 
ความสงูของ 

ชัน้พมิพ ์
A 0.03 0.05 มลิลเิมตร 

2 
ระยะเวลาใน

การฉายแสง 
B 6 10 วนิาท ี

3 
สขีองวสัดุ

พมิพ ์
C 

ดํา

(Black) 
เทา

(Grey) 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks A B C 

16 1 0 1 0.04 8 Grey 

7 2 1 1 0.03 10 Grey 

9 3 0 1 0.04 8 Black 

8 4 1 1 0.05 10 Grey 

6 5 1 1 0.05 6 Grey 

5 6 1 1 0.03 6 Grey 

10 7 0 1 0.04 8 Grey 

1 8 1 1 0.03 6 Black 

12 9 0 1 0.04 8 Grey 

4 10 1 1 0.05 10 Black 

14 11 0 1 0.04 8 Grey 

11 12 0 1 0.04 8 Black 

3 13 1 1 0.03 10 Black 

13 14 0 1 0.04 8 Black 

2 15 1 1 0.05 6 Black 

15 16 0 1 0.04 8 Black 
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ตารางที ่IV ค่าผลตอบสนองบางค่าของการออกแบบการทดลองแฟคทอเรยีลแบบ 2 ระดบั ทีเ่พิม่จุดตรงกลาง 

ตารางที ่V ผลลพัธข์องค่าผลตอบสนอง (Dev_Y1 ถงึ Dev_Y22) จากโปรแกรม Minitab18 

ช้ินงาน หน้าตดัส่ีเหลี่ยม 1 ชัน้ หน้าตดัวงกลม 1 ชัน้ หน้าตดัส่ีเหลี่ยมหลายชัน้ หน้าตดัวงกลมหลายชัน้

Responses Dev_Y1-Dev_Y5 Dev_Y6-Dev_Y11 Dev_Y12-Dev_Y16 Dev_Y17-Dev_Y22 

ปัจจยั A ไม่มนีัยสาํคญั (P-value > 0.05) 

P-value for ANOVA ปัจจยั B มนัียสาํคญั (P-value < 0.05) 

ปัจจยั C มนัียสาํคญั (P-value < 0.05) 

P-value for Lack-of-fit test P-value > 0.1 P-value > 0.1 P-value > 0.1 P-value > 0.1

P-value for Curvature P-value > 0.05 P-value > 0.05 P-value > 0.05 P-value > 0.05

Regression Model 

R-sq (%) > 85% > 84% > 71% > 66%

R-sq (adj) (%) > 84% > 81% > 67% > 60%

R-sq (pred) (%) > 77% > 76% >58% > 49%

IV. ผลการวจิยั

1. ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อความถูกตอ้งของขนาดชิน้งาน  จากตารางที ่V ค่า P-value ของ

ปัจจยั A มคี่ามากกว่าค่าระดบันัยสําคญัที่ 0.05 ทุกค่า แสดงว่าไม่สามารถ

ปฎิเสธสมมุตฐิานหลกั กล่าวคอืปัจจยั A ไม่มนีัยสําคญั ในขณะที่ ปัจจยั B 

และ C ค่า P-Value มคี่าน้อยกว่าค่าระดบันัยสําคญัที่ 0.05 ทุกค่าของค่า

ผลตอบสนอง แสดงว่าปฏิเสธสมมุติฐานหลกั กล่าวคอื ปัจจยั B และ C 

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถูกต้องของขนาดชิ้นงาน (Dev_Y1–

Dev_Y22) อย่างมนีัยสาํคญั  

2. ทําการทดสอบความเหมาะสม (Lack-of-fit test) ของแบบจําลอง

การถดถอย สาํหรบัปัจจยัทีม่ผีลต่อขนาดของชิน้งาน (Dev_Y1–Dev_Y22) 

จากตารางที่  V พบว่าค่า P-Value ของการทดสอบ Lack-of-Fit มีค่า

มากกว่าค่าระดบันัยสําคญัที่ 0.05 แสดงว่า ไม่สามารถปฎิเสธสมมุตฐิาน

หลกั  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า แบบจําลองการถดถอยสําหรบัปัจจยัที่มีผลต่อ

ความถูกต้องของขนาดชิ้นงาน (Dev_Y1–Dev_Y22) มีความเหมาะสม  

ตวัอย่างของสมการถดถอย (Regression Equation) ของ Dev_Y1 แสดง

ดงันี้ 

(At C = -1, Low Level) Black:  Dev_Y1 = -0.3950 + 0.06219 B 

Run 

Order 

A B C Dev_ 

Y1 

Dev_ 

Y2 

Dev_ 

Y3 

Dev_ 

Y6 

Dev_ 

Y7 

Dev_ 

Y8 

Dev_ 

Y11 

Dev_ 

Y12 

Dev_ 

Y13 

Dev_ 

Y21 

Dev_ 

Y22 

1 0.04 8 Grey -0.050 0.000 0.050 0.000 0.000 0.025 0.025 0.000 -0.400 -0.025 -0.700

2 0.03 10 Grey 0.150 0.125 0.125 0.100 0.175 0.125 0.025 0.175 -0.450 0.100 -0.700

3 0.04 8 Black 0.100 0.125 0.125 0.075 0.075 0.125 0.075 0.100 -0.375 0.050 -0.250

4 0.05 10 Grey 0.175 0.150 0.100 0.125 0.150 0.100 -0.025 0.150 -0.425 0.050 -0.725

5 0.05 6 Grey -0.150 -0.075 -0.150 -0.200 -0.100 -0.150 -0.225 -0.150 -0.200 -0.325 -0.575

6 0.03 6 Grey -0.100 -0.050 -0.025 -0.150 -0.125 -0.100 -0.125 -0.100 -0.225 -0.175 -0.400

7 0.04 8 Grey -0.025 0.025 0.000 -0.025 0.000 0.000 -0.025 -0.025 -0.325 -0.075 -0.575

8 0.03 6 Black 0.025 0.000 0.000 0.025 0.000 0.025 -0.125 0.000 -0.300 -0.075 -0.050

9 0.04 8 Grey 0.025 0.050 0.075 0.025 0.050 0.075 -0.125 0.025 -0.250 -0.075 -0.375

10 0.05 10 Black 0.225 0.150 0.175 0.225 0.200 0.150 0.125 0.200 -0.550 0.125 -0.250

11 0.04 8 Grey 0.025 0.050 0.050 -0.025 -0.075 0.000 -0.125 0.000 -0.375 -0.175 -0.750

12 0.04 8 Black 0.125 0.125 0.125 0.125 0.050 0.075 0.025 0.225 -0.475 0.000 -0.200

13 0.03 10 Black 0.220 0.175 0.200 0.200 0.175 0.125 0.175 0.250 -0.475 0.100 -0.450

14 0.04 8 Black 0.050 0.150 0.100 0.075 0.075 0.100 -0.025 0.075 -0.325 0.050 -0.300

15 0.05 6 Black 0.000 0.025 0.025 -0.050 0.050 0.050 -0.125 0.025 -0.400 -0.125 -0.200

16 0.04 8 Black 0.075 0.125 0.100 0.150 0.100 0.075 0.025 0.150 -0.375 0.075 -0.150

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

234

ENG-03



(At C = +1, High Level) Grey:  Dev_Y1 = -0.4913 + 0.06219 B 

3.การวเิคราะห์ความเหมาะสมของแบบจําลองความโค้ง (Curvature)

จากตารางที่ V พบว่า P-Value ของการทดสอบ มีค่ามากกว่าค่าระดับ

นัยสําคญัที่ 0.05 แสดงว่า ไม่สามารถปฎิเสธสมมุตฐิานหลกั แบบจําลอง

ความโคง้สําหรบัปัจจยัที่มผีลต่อความถกูตอ้งของขนาดชิน้งาน (Dev_Y1–

Dev_Y22) ทําใหค้วามสมัพนัธข์องแบบจําลองเป็นความสมัพนัธเ์ชงิเสน้  

4.การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุนาม ของค่าผลตอบสนอง

Dev_Y1–Dev_Y22 พบว่า ค่า R-sq และค่า R-sq(adj) มีค่าค่อนข้างสูง 

แสดงให้เห็นว่า แบบจําลองการถดถอยเชิงเส้นข้างต้น สามารถอธิบาย

ความผนัแปรไดด้ ี  

 จึงได้นําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วย Response Optimizer เพื่อหาค่า

เงื่อนไขทีด่ทีีสุ่ด พบว่า มเีงื่อนไขทีด่ทีีสุ่ด ดงันี้ 

4.1 หน้าตดัสีเ่หลี่ยม 1 ชัน้ (Y1-Y5) เงื่อนไข คอื ระยะเวลาในการฉายแสง 

7.818 วนิาท ี ค่าปรบัตัง้ที่เครื่อง คอื 7.8 วนิาท ีและสขีองวสัดุพมิพ ์คอื สี

เทา 4.2 หน้าตดัวงกลม 1 ชัน้ (Y6-Y10) เงื่อนไข คอื ระยะเวลาในการฉาย

แสง 7.821 วนิาที  ค่าปรบัตัง้ที่เครื่อง คอื 7.8 วนิาที และสขีองวสัดุพมิพ์ 

คอื สเีทา 4.3 หน้าตดัสีเ่หลีย่มหลายชัน้ (Y11-Y16) เงื่อนไข คอื ระยะเวลา

ในการฉายแสง 6.162 วนิาท ี ค่าปรบัตัง้ที่เครื่อง คอื 6.2 วนิาท ีและสขีอง

วสัดุพิมพ์ คือ สีดํา4.4 หน้าตัดวงกลมหลายชัน้ (Y17-Y22) เงื่อนไข คือ 

ระยะเวลาในการฉายแสง 6.450 วนิาท ี ค่าปรบัตัง้ที่เครื่อง คอื 6.5 วนิาท ี

และสขีองวสัดุพมิพ ์คอื สดํีา 

ปัจจยั A ไม่มผีลต่อความถูกต้องของขนาด ทัง้นี้ ในการผลิตชิ้นงานจรงิ 

สามารถปรบัตัง้ค่าปัจจยัในช่วง 0.03 ถงึ 0.05 มลิลเิมตร 

ตารางที ่VI การยนืยนัผลการทดลองดว้ย One-Sample t Test ของค่าผลตอบสนอง (Dev_Y1-Dev_Y22) 

ช้ินงาน หน้าตดัส่ีเหลี่ยม 1 ชัน้ หน้าตดัวงกลม 1 ชัน้ หน้าตดัส่ีเหลี่ยมหลายชัน้ หน้าตดัวงกลมหลายชัน้

Responses Dev_Y1-Dev_Y5 Dev_Y6-Dev_Y10 Dev_Y11-Dev_Y16 Dev_Y17-Dev_Y21 

Normality test P-value > 0.05

One-Sample t-test  

H0: Mu = Optimal value 

H1: Mu ≠ Optimal value 

P-value > 0.05 P-value > 0.1 P-value > 0.05 P-value > 0.05

5. การทดลองเพื่อยืนยนัผล นําค่าเงื่อนไขที่ดีที่สุดของรูปร่างทัง้ 4

แบบไปปรบัตัง้ค่าที่เครื่องพมิพส์ามมติ ิโดยทําการทดลองทัง้หมด 10 ครัง้

จากนัน้วดัค่าขนาดของชิน้งานทีไ่ดจ้ากการทดลอง  

5.1 วเิคราะหข์อ้มลูว่ามกีารแจงแจงแบบปกตหิรอืไม่ 

 จากตาร างที่  VI ค่ า  P-value ของค่ าผลตอบสนอง  (Dev_Y1–

Dev_Y22) มคี่ามากกว่าค่าระดบันัยสําคญัที่ 0.05 ทุกค่า สรุปว่าไม่ปฏเิสธ

สมมุตฐิานหลกั กล่าวคอื ขอ้มลูมกีารแจกแจงแบบปกต ิ

5.2 ทําการทดสอบด้วย One-sample t โดยทําการทดสอบสมมติฐาน 

ดงัตารางที่ VI พบว่าเมื่อทําการทดสอบ ด้วยค่า เฉลี่ยเท่ากบัค่า optimal 

value ค่า P-value ของค่าผลตอบสนอง (Dev_Y1–Dev_Y22) มคี่ามากกว่า 

0.05 ทัง้หมด แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยมีค่า

เท่ากบัค่า optimal value  

V. สรุปและอภปิรายผล

ในงานวิจัยนี้ ปัจจัยในการพิมพ์สามมิติที่มีผลต่อความถูกต้องของ

ขนาดชิ้นงาน ได้แก่ ระยะเวลาในการฉายแสง และ สขีองวสัดุพมิพ ์ โดย

สามารถกําหนดเงื่อนไขการพมิพส์ามมติทิีด่ทีีสุ่ด สาํหรบัชิน้งานรปูร่างหน้า

ตดัสีเ่หลีย่มและวงกลม ทัง้แบบสงู 1 ชัน้และหลายชัน้  นอกจากนี้ จากการ

วเิคราะหผ์ลการทดลอง พบว่า ชิน้งานทีส่งู 1 ชัน้ มคีวามถูกตอ้งของขนาด

ดีกว่าชิ้นงานที่สูงหลายชัน้ ทัง้รูปร่างหน้าตัดสี่เหลี่ยมและวงกลม  โดย

ชิ้นงานหน้าตัดวงกลมแบบหลายชัน้ มีความถูกต้องของขนาดโดยรวม 

ดกีว่าชิ้นงานหน้าตดัสีเ่หลี่ยมแบบหลายชัน้ หลกัการของการออกแบบการ

ทดลองนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตอื่น ๆ ได้ เพื่อ

ศกึษาหาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ และ 

หาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด เพื่อใช้กําหนดเป็นเงื่อนไขในการ

ปรบัตัง้ค่าของกระบวนการผลติต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ บรษิทั Keyence ที่อนุเคราะห์ใหใ้ช้เครื่องมอื
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัและระดบัปัจจยั
ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท าความสะอาดเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความร้อนของระบบระเหยน ้ากากส่า  เพื่อลดการอุดตันจาก
ตะกรนัในเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง
แบบแฟคทอเรียลเต็มรูปและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Minitab 18 จาก
การศึกษา 4 ปัจจยั ได้แก่ ล าดบัการใช้สารเคมีในการท าความสะอาด ความ
เข้มข้นของสารละลายกรดไนตริก ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ และระยะเวลาในการแช่ตะกรนัในสารเคมีล าดับท่ีหน่ึงและ
สารเคมีล าดบัท่ีสอง เพื่อหาค่าตอบสนองคือร้อยละอตัราการละลายของ
ตะกรนั ผลจากการวิเคราะห์พบว่า กระบวนการท าความสะอาดท่ีเหมาะสม 
คือ การใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนการใช้สารละลายกรดไน
ตริก การก าหนดปริมาณความเข้มข้นของสารละลายกรดไนตริกและ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นร้อยละ 5 การก าหนดเวลาในการแช่ตะกรนัด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา 3 ชัว่โมง และสารละลายกรดไน
ตริกเป็นเวลา 1 ชัว่โมง 

ค ำส ำคญั —น ้ากากส่า, ตะกรนั, กรดไนตริก, โซเดียมไฮดรอกไซด,์ การ
ออกแบบการทดลอง, การทดลองแบบแฟคทอเรียลเตม็รปู 

ABSTRACT — The objective of this research was to study factors 
and determine an appropriate level for each factor to increase efficiency 
of cleaning process in vinasse evaporator to reduce clogging from scale 

in heat exchangers. The design of experiment by using a full factorial 
design approach and analyzing results from Minitab 18 was applied. 
Four factors were the order of cleaning chemicals, the concentration of 
nitric acid solution, the concentration of sodium hydroxide solution, and 
scale immersion time in the first and the second chemicals. The 
response was the percentage of scale dissolution rate. The result 
indicated that the appropriate levels for cleaning process were using 
sodium hydroxide solution before nitric acid solution, 5 percent 
concentrations of the sodium hydroxide solution, 5 percent 
concentrations of nitric acid solution, and 5 hours immersion time in 
sodium hydroxide solution and 1 hour immersion time in nitric acid 
solution. 

Keywords — Vinasse, Scale, Nitric acid, Sodium hydroxide, Design 
of Experiment, Full factorial design. 

I. บทน า
โรงงานกรณีศึกษาด าเนินการจัดการน ้ากากส่าจากโรงงานผลิตสุรา 

โดยใช้ระบบระเหยน ้ากากส่า เพื่อท าใหน้ ้ากากส่ามคีวามเขม้ขน้และใชเ้ผา
เป็นเชื้อเพลงิทดแทนร่วมกบัน ้ามนัเตาในเตาเผาของหมอ้ต้มไอน ้า พบว่า
ในกระบวนการระเหยน ้ากากส่าเกิดตะกรนัสะสมในช่องทางการไหลและ
เคลอืบทบัพื้นที่แลกเปลีย่นความรอ้นของเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นแบบ

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

236

ENG-04



เชลล์และท่อ (Shell and Tube) ในระบบระเหยน ้ากากส่า ดงัรูปที่ 1 ท าให้
อตัราการระเหยน ้ากากส่าลดลง การผลติน ้ากากส่าขน้ไม่มปีระสทิธภิาพ จงึ
มกีารออกแบบการทดลองเพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธิภาพ
ของกระบวนการท าความสะอาดในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้นของระบบ
ระเหยน ้ากากส่า พรอ้มทัง้ก าหนดระดบัปัจจยัที่เหมาะสมของกระบวนการ
ท าความสะอาด เพื่อเป็นแนวทางในการใชง้านจรงิในอนาคต 

รปูที ่1. สภาพท่อ (Tube) ในเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั
เพื่อก าหนดปัจจยัและระดบัปัจจยัที่เหมาะสมของกระบวนการท าความ

สะอาดตะกรนัในเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นของระบบระเหยน ้ากากส่า 

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
การระเหยเกิดจากการที่ของเหลวได้รบัพลังงานความร้อน ท าให้

ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ การท าระเหยสารละลา ยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าใหส้ารละลายนัน้ ๆ มคีวามเขม้ขน้สงูขึน้ โดยในการท า
ระเหยจะต้องพจิารณาคุณสมบตัขิองสารละลาย ได้แก่  ความเข้มข้น การ
เกิดฟอง สภาพไวต่ออุณหภูม ิการเกิดตะกรนั และพจิารณาถึงวสัดุที่ใช้
สรา้งเครื่องระเหย 

Jamialahmadi [1] อธิบายพฤติกรรมการเกิดตะกรนัว่า เมื่อมกีารให้
ความรอ้นแก่ของเหลวในระยะเวลานานขึน้ ท าใหท้ี่พื้นผวิระหว่างฟองและ
ของเหลวจะมขีองแขง็เกดิขึน้ เป็นจุดเริม่ต้นของการเกดิตะกรนั กลไกของ
การเกดิตะกรนัภายใตส้ภาวะนิวคลเีอต (Nucleate Boiling) ฟองจะเกดิขึน้
ที่พื้นผวิใหค้วามรอ้น การระเหยจะเกดิขึน้ทีฐ่านของฟอง ท าใหเ้กดิสภาวะ
อิม่ตวัยิง่ยวด โดยการระเหยที่เกดิขึน้จะท าใหเ้กดิสภาวะอิม่ตวัยิง่ยวดและ
ส่งผลท าให้เกิดการตกตะกอนของแขง็ เนื่องจากมกีารระเหยใต้ฐานของ
ฟอง โดยกลไกทัง้หมดของการเกดิตะกรนั ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน โดยขัน้
ที่ 1 เมื่ออุณหภูมทิี่พืน้ผวิของท่อรอ้นขึน้ ของเหลวบรเิวณผวิท่อจะเริม่เกดิ
ฟองแก๊สขึ้น โดยรอบ ๆ ฟองจะมีความเข้มข้นของสารในสภาวะอิ่มตวั
ยิง่ยวด (Supersaturation) และเมื่อของเหลวมคีวามเขม้ขน้เพิม่มากยิง่ขึน้ 
จะเข้าสู่ข ัน้ที่ 2 คอืเกิดการตกผลึกของสารละลาย ในช่วงแรกของการตก
ผลึก จะเกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ ฟอง แต่เนื่องจากโมเลกุลต่าง ๆ ภายใน
ของเหลวมกีารเคลื่อนที่เนื่องจากได้รบัความร้อน สารละลายที่กลายเป็น
ตะกอนจงึมกีารรวมตวักนั เขา้สู่ข ัน้ที่ 3 และในขัน้ที่ 4 ตะกอนจะหลุดออก

จากผวิฟองและสะสมทีพ่ืน้ผวิท่อจงึเกดิการก่อตวัเป็นตะกรนั และในขัน้ที ่5 
เมื่อมกีารแลกเปลี่ยนความรอ้นอย่างต่อเนื่อง ฟองจะมขีนาดใหญ่ขึน้จนถงึ
จุดที่ฟองหลุดออกจากผวิท่อ ซึ่งในขณะที่ฟองเคลื่อนที่ขึ้นไปนัน้ ก็จะมี
ตะกอนบางส่วนที่ตดิไปกบัฟองหลุดออก และกลายเป็นสารแขวนลอยอยู่
ในของเหลวไหลวนในระบบ 

Vershkova [2] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของแคลเซียม
ซลัเฟตไดไฮเดรตที่มใีนตะกรนั ในสารละลายกรดไนตรกิที่ความเขม้ขน้ 0 
ถึง 30 ร้อยละโดยมวล ที่อุณภูมิคงที่คือ 20 และ 60 องศาเซลเซียส 
ตามล าดบั พบว่าความสามารถในการท าละลายของกรดไนตรกิต่อตวัอย่าง
ตะกรนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามความเขม้ขน้ที่เพิม่ขึน้ แต่จะลดลงเมื่อถงึจุด
ยุต ิความเขม้ขน้ของสารละลายไนตรกิที่ 20 และ 25 รอ้ยละโดยมวล จะมี
ความสามารถในการละลายแคลเซยีมซลัเฟตไดไฮเดรตได้สงูสุดทีอุ่ณหภูม ิ
20 และ 60 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั เมื่อความเขม้ขน้สูงขึน้มากกว่าจุด
ยุติ ความสามารถในการละลายแคลเซียมซลัเฟตไดไฮเดรตจะมแีนวโน้ม
ลดลง 

White [3] กล่าวถึงการก าจัดตะกรนัที่มีองค์ประกอบของแคลเซียม
ซลัเฟตไดไฮเดรต โดยใช้สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ที่มคีวามเขม้ขน้
คงที่  ในช่วงอุณหภูมิ 50 ถึง 70 องศาฟาเรนไฮต์ พบว่าสารละลาย
โซเดยีมไฮดรอกไซด์มคีวามสามารถในการท าละลายตะกรนั 1 กรมั โดยมี
ประสทิธภิาพสงูสุด ทีอุ่ณหภูม ิ60 องศาฟาเรนไฮต์  

Suleman [4] ได้ศกึษาผลกระทบของความเขม้ขน้ของสารละลายกรด
ต่อตะกรนัที่มีองค์ประกอบคือ แคลเซียมซัลเฟต แคลเซียมคาร์บอเนต 
แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ และซิลิกาไดออกไซด์ โดยใช้ความเข้มข้นของ
สารละลายกรดไนตรกิที่มปีรมิาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5 โดยมวล ในการทดสอบ 
โดยก าหนดวธิกีารทดลองดงันี้ 1. เตรยีมสารละลายกรดทีค่วามเขม้ขน้รอ้ย
ละ 1 ถึง 5 โดยมวลที่ปริมาตรคงที่ 2. เตรียมตัวอย่างตะกรนัน ้าหนัก 5 
กรัม 3. ใส่ตัวอย่างตะกรันลงในขวดทดลอง 4. แช่ชุดตัวอย่างไว้ที่
อุณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งกวน 5. น าส่วนทีเ่หลอืมากรอง 
ตากแห้ง และท าการชัง่น ้าหนัก พบว่าการใช้สารละลายกรดไนตรกิที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายมากขึน้ น ้าหนักของตวัอย่างตะกรนัจะลดลง 
หมายความว่า ความเขม้ขน้ของกรดมผีลต่อความเรว็ในขจดัตะกรนั 

Doherty [5] ได้ศึกษาการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกบั
สารละลายกรดชนิดอื่น เพื่อใหผ้ลลพัธ์ในการก าจดัตะกรนัดขีึน้ โดยพบว่า 
สารละลายกรดโซเดยีมไฮดรอกไซดม์ปีระสทิธภิาพในการท าละลายตะกรนั
ที่มีองค์ประกอบเป็น ซิลิกา  ซิลิเกต โปรตีน โพลีแซคคาไรด์ และ
อนิทรยีวตัถุ แต่ไม่มผีลกบัตะกรนัที่มอีงคป์ระกอบเป็น แคลเซยีมฟอสเฟต 
แคลเซยีมออกซาเลต แคลเซยีมแมกนีเซียมแอโคนิทกิ แคลเซยีมซลัเฟต 
แคลเซียมคาร์บอเนต และโพแทสเซียมแคลเซียมซัลเฟต ซึ่ งจะใช้
สารละลายกรดในการท าความสะอาดแทน 

จิตรนิ [6] ท าการทดลองหาความสามารถในการละลายตะกรนั ด้วย
การวดัผลทีส่ารเคมที าปฏกิริยิาในการกดักร่อนตะกรนัตวัอย่าง โดยการวดั
น ้ าหนักที่สูญเสียไปของตะกรันตัวอย่างหลังจากที่น าไปท าละลายใน
สารละลายชนิดต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการศกึษา โดยหาความสามารถในการละลาย
ของตะกรนั และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงช่วงและความแม่นย า
ในการท าซ ้าของขอ้มลูการทดลอง จากผลการทดลองพบว่าสารละลายกรด
ไนตรกิและโซเดยีมไฮดรอกไซด์ ความเขม้ขน้ที่มีปรมิาณรอ้ยละ 3, 6 และ 

สภาพท่ออุดตนัจาก
ตะกรนั 

สภาพท่อทีไ่มอุ่ดตนั 
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9 โดยมวลตามล าดับ ในปริมาตร 80 มิลลิลิตร เมื่อความเข้มข้นของ
สารละลายที่ใช้ก าจดัตะกรนัเพิม่มากขึ้น ความสามารถในท าละลายเพิ่ม
สงูขึน้ 

การออกแบบการทดลอง [7] เป็นเครื่องมอืทางสถิติที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบและปรบัปรุงกระบวนการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยศกึษาการ
เปลี่ยนแปลงของตวัแปรตอบสนอง (Response Variable) เมื่อระดบัปัจจยั 
(Factor) เปลี่ยนแปลงไปนัน้มผีลท าให้ตวัแปรตอบสนองเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร เมื่อทราบความสมัพนัธ์ดงักล่าวแล้วสามารถออกแบบระดบัของ
ปัจจยัใหต้รงกบัระดบัทีท่ าใหไ้ดค้่าตวัแปรตอบสนองเป็นไปตามทีต่อ้งการ  

เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรยีลเต็มรูป นิยมน าไป
ประยุกต์ใช้ในการหาสภาวะที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม สามารถ
สรุปผลการศึกษาด้วยนัยส าคัญทางสถิติและง่ายต่อความเข้าใจเพื่อ
น าไปใชใ้นเชงิปฏบิตั ิ 

IV. ขอบเขตและสมมตฐิาน
การศกึษากระบวนการท าความสะอาดโดยใชต้วัอย่างตะกรนัจากเครือ่ง

แลกเปลี่ยนความร้อนมาใช้ทดลองในกรณีศึกษา โดยเตรยีมชิ้นตวัอย่าง
เป็นแผ่นเรยีบ น ้าหนัก 2 กรมั (ความคลาดเคลื่อน ± 0.01 กรมั) 

V. วธิกีารด าเนินงานวจิยั
จากการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเบื้องต้นท าใหท้ราบถึงปัจจยัที่

อาจจะส่งผลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการล้างตะกรนั จงึน ามาออกแบบ
การทดลองซึ่งสามารถแบ่งปัจจยัต่าง ๆ ในกระบวนการท าความสะอาด
เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นของระบบระเหยน ้ากากส่าไดด้งันี้  

ปัจจัยที่หนึ่ง การจัดล าดับการใช้สารละลายในการแช่ตะกรนั จาก
สารเคมีทัง้สองประเภทที่มีคุณสมบัติในการท าละลายองค์ประกอบใน
ตะกรนัต่างกนั เพื่อศกึษาผลกระทบทีม่ตี่อตะกรนั มรีะดบัปัจจยั 2 ระดบัคอื 
ระดบัที่ 1 การใช้สารละลายกรดไนตรกิก่อนสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ ระดบัที่ 2 การใช้สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ก่อนสารละลายกรด
ไนตรกิ 

ปัจจยัทีส่อง ความเขม้ขน้ของสารละลายกรดไนตรกิ ทีส่่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าละลายองค์ประกอบในตะกรนั โดยเมื่อมคี่าความ
เขม้ขน้สูง ก็จะสามารถท าละลายตะกรนัเพิม่ขึน้ มรีะดบัปัจจยั 3 ระดบั คอื 
ระดบัที่ 1 ปรมิาณความเขม้ขน้รอ้ยละ 3 โดยมวล ระดบัที่ 2 ปรมิาณความ
เข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวล ระดบัที่ 3 ปรมิาณความเข้มข้นร้อยละ 7 โดย
มวล 

ปัจจยัที่สาม ความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการท าละลายองค์ประกอบในตะกรนั โดยเมื่อมีค่า
ความเข้มข้นสูง ก็จะสามารถท าละลายตะกรนัเพิ่มขึ้น มีระดับปัจจัย 3 
ระดับ คือ ระดับที่ 1 ปริมาณความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวล ระดับที่ 2 
ปรมิาณความเขม้ขน้รอ้ยละ 5 โดยมวล ระดบัที ่3 ปรมิาณความเขม้ขน้รอ้ย
ละ 7 โดยมวล 

ปัจจัยที่สี่ ระยะเวลาในการแช่ตะกรันในสารเคมีล าดับที่หนึ่งและ
สารเคมลี าดบัทีส่องทีร่ะบุในปัจจยัทีห่นึ่ง ภายใตเ้วลารวม 4 ชัว่โมง เพื่อให้
สอดคล้องกบัระยะเวลาที่โรงงานกรณีศึกษาด าเนินการ มรีะดบัปัจจยั 3 
ระดบั คอื ระดบัที่ 1 เวลาแช่ตะกรนัในสารเคมลี าดบัที่หนึ่ง 1 ชัว่โมง และ

สารเคมลี าดบัที่สอง 3 ชัว่โมง ระดบัที่ 2 เวลาแช่ตะกรนัในสารเคมลี าดบัที่
หนึ่ง 2 ชัว่โมง และสารเคมลี าดบัทีส่อง 2 ชัว่โมง ระดบัที ่3 เวลาแช่ตะกรนั
ในสารเคมลี าดบัทีห่นึ่ง 3 ชัว่โมง และสารเคมลี าดบัทีส่อง 1 ชัว่โมง 

การทดลองแบบแฟคทอเรยีลเตม็รปู 
ท าการออกแบบการทดลองด้วยการใช้แฟคทอเรยีลแบบเต็มรูปแบบ 

โดยน า 4 ปัจจยั มาท าการพจิารณาสรา้งการทดลอง 54 ครัง้ และท าการท า
ลองซ ้า 2 ครัง้ รวมเป็นการทดลองทัง้หมด 108 ครัง้ เพื่อหาระดบัปัจจยัที่
เหมาะสม ค่าตอบสนองคอื อตัรารอ้ยละการละลายของตะกรนั โดยมกีาร
ออกแบบการทดลองแสดงดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1  ระดบัปัจจยัส าหรบัการทดลอง 

ล าดบัการใช้คู่
สารละลาย 

ความเข้มข้นของ
สารละลาย  

(ร้อยละโดยมวล) 

เวลาในการแช่สาร 
ละลาย (ชัว่โมง) 

กรดไน
ตริก 

โซเดียม 
ไฮดรอก
ไซด ์

กรดไน
ตริก 

โซเดียม 
ไฮดรอก
ไซด ์

สารละลายกรด
ไนตรกิ 

 - 
สารละลาย 
โซเดยีม 

ไฮดรอกไซด ์

3 3 

1 3 

3 5 
3 7 
5 3 
5 5 
5 7 
7 3 
7 5 
7 7 
3 3 

2 2 

3 5 
3 7 
5 3 
5 5 
5 7 
7 3 
7 5 
7 7 
3 3 

3 1 

3 5 
3 7 
5 3 
5 5 
5 7 
7 3 
7 5 
7 7 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ล าดบัการใช้
คู่สารละลาย 

ความเข้มข้นของ
สารละลาย  

(ร้อยละโดยมวล) 

เวลาในการแช่สาร 
ละลาย (ชัว่โมง) 

กรดไน
ตริก 

โซเดียม 
ไฮดรอก
ไซด ์

กรดไน
ตริก 

โซเดียม 
ไฮดรอก
ไซด ์

สารละลาย
โซเดยีม 

ไฮดรอกไซด ์
 - 

สารละลาย
กรดไนตรกิ 

3 3 

1 3 

3 5 
3 7 
5 3 
5 5 
5 7 
7 3 
7 5 
7 7 
3 3 

2 2 

3 5 
3 7 
5 3 
5 5 
5 7 
7 3 
7 5 
7 7 
3 3 

3 1 

3 5 
3 7 
5 3 
5 5 
5 7 
7 3 
7 5 
7 7 

VI. ผลการวจิยั
การทดลองตามแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป มีผลการ

วเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยการใช้โปรแกรม Minitab 18 ดงั
รูปที่  2 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่ า ปัจจัยทั ้ง  4 
มอีนัตรกริยิาร่วมกนั (4-Way Interaction) โดยมคี่า P-Value เท่ากบั 0.000 
ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 

รปูที ่2  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

การตรวจสอบเพื่อหาความเหมาะสมของตวัแบบจ าลอง สามารถท า
การวเิคราะหค์่าความผดิพลาด (Residual Analysis) จากรปูที ่3 ดงันี้ 

การพล็อตกราฟความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Probability Plot) 
ของค่าความผดิพลาด (Residuals) มลีกัษณะการกระจายตวัเป็นเสน้ตรง 
แสดงใหเ้หน็ถงึค่าความผดิพลาดมกีารแจกแจงปกต ิ

สร้างแผนภูมิฮีสโตแกรม คล้ายระฆงัคว ่า แสดงให้เห็นถึงค่าความ
ผดิพลาดมกีารแจกแจงปกต ิ

พล๊อตกราฟ Versus Fits ค่าความผดิพลาดมลีกัษณะการกระจายตวั
แบบสุ่มไม่เป็นรปูปากแตร แสดงใหเ้หน็ถงึความแปรปรวนคงที ่

พล๊อตกราฟ Versus Order ค่าความผดิพลาดมกีารกระจายตวัแบบไม่
มรีปูแบบ แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอสิระต่อกนั 

รปูที ่3  แผนภูมกิารวเิคราะหค์่าความผดิพลาด 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Model 53 13493.5 254.60 28.54 0.000 

  Linear 7 6085.1 869.30 97.46 0.000 

    Chemical Order 1 4635.0 4635.04 519.67 0.000 

    Time 2 229.6 114.79 12.87 0.000 

    Conc. Nitric 2 655.6 327.80 36.75 0.000 

    Conc. Caustic 2 564.9 282.43 31.67 0.000 

2-Way Interactions 18 2707.8 150.43 16.87 0.000 

    Chemical Order*Time 2 141.6 70.81 7.94 0.001 

    Chemical Order*Conc. Nitric 2 389.7 194.85 21.85 0.000 

    Chemical Order*Conc. Caustic 2 858.6 429.29 48.13 0.000 

    Time*Conc. Nitric 4 425.5 106.39 11.93 0.000 

    Time*Conc. Caustic 4 211.2 52.81 5.92 0.001 

    Conc. Nitric*Conc. Caustic 4 681.1 170.28 19.09 0.000 

3-Way Interactions 20 4078.9 203.95 22.87 0.000 

    Chemical Order*Time*Conc. Nitric 4 635.9 158.99 17.82 0.000 

    Chemical Order*Time*Conc. Caustic 4 1531.4 382.85 42.92 0.000 

    Chemical Order*Conc. Nitric*Conc. Caustic 4 765.9 191.46 21.47 0.000 

    Time*Conc. Nitric*Conc. Caustic 8 1145.7 143.21 16.06 0.000 

4-Way Interactions 8 621.8 77.72 8.71 0.000 

    Chemical Order*Time*Conc. Nitric*Conc. Caustic 8 621.8 77.72 8.71 0.000 

Error 54 481.6 8.92 

Total 107 13975.2 
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เมื่อน าทัง้ 4 ปัจจยั มาท าการสร้างกราฟผลกระทบร่วม (Interaction 
Plot) ระหว่าง การจดัล าดบัการใชส้ารละลายในการแช่ตะกรนั ความเขม้ขน้
ของสารละลายกรดไนตรกิ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ และ ระยะเวลาในการแช่ตะกรนัในสารเคมลี าดบัที่หนึ่งและสารเคมี
ล าดบัทีส่องทีร่ะบุในปัจจยัทีห่นึ่ง พบว่าระดบัของปัจจยัการจดัล าดบัการใช้
สารละลายในการแช่ตะกรนัที่ใหค้่าอตัรารอ้ยละการละลายของตะกรนัสูง
ทีสุ่ดคอืล าดบัการใชส้ารเคมทีีใ่ชส้ารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดก์่อนการใช้
สารละลายกรดไนตริก เมื่อพิจารณาระดับปัจจัยความเข้มข้นของ
สารละลายกรดไนตรกิและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้นของทัง้คู่
เป็นรอ้ยละ 5 โดยมวล ใหค้่าอตัรารอ้ยละการละลายของตะกรนัสงูทีสุ่ด เมื่อ
พจิารณาระดบัปัจจยัระยะเวลาในการแช่ตะกรนัในสารเคมลี าดบัทีห่นึ่งและ
สารเคมีล าดับที่สองที่ระบุในปัจจัยที่หนึ่ง  เวลาในการแช่ตะกรันด้วย
สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา 3 ชัว่โมง และสารละลายกรดไน
ตรกิเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จะใหค้่าอตัรารอ้ยละการละลายของตะกรนัสงูทีสุ่ด
ดงักราฟในรปูที ่4 
 

 
 

รปูที ่4  แผนภูมคิวามสมัพนัธข์องผลกระทบร่วมปัจจยั 
 

VII. สรุป 
เมื่อพจิารณากราฟผลกระทบร่วม พบว่า กระบวนการท าความสะอาดที่

เหมาะสม คอื การใชส้ารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดก์่อนการใชส้ารละลาย
กรดไนตรกิ การก าหนดปรมิาณความเขม้ขน้ของสารละลายกรดไนตรกิและ
โซเดยีมไฮดรอกไซด์ เป็นรอ้ยละ 5 การก าหนดเวลาในการแช่ตะกรนัดว้ย
สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา 3 ชัว่โมง และสารละลายกรดไน
ตรกิเป็นเวลา 1 ชัว่โมง  
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บทคดัย่อ — ในปัจจุบนัการวดัช้ินงานแบบไม่สมัผสันิยมใช้เป็นเคร่ืองมือ
วดัขนาดของช้ินงานอตุสาหกรรมเน่ืองจากมีความแม่นย าสูงโดยเคร่ืองมือ
วดัแบบไม่สมัผสัจะมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามการใช้งาน 
ดงันัน้ความไม่แน่นอนของเครื่องมือวดัแบบไม่สมัผสัจึงจ าเป็นส าหรบัการ
ใช้ท่ีต้องการความแม่นย า  ความไม่แน่นอนจะแสดงให้เหน็ว่าผลลพัธ์ของ
การท างานของเครื่องมือวดัแบบไม่สมัผสัสามารถยอมรบัได้หรือไม่  ใน
งานวิจยัน้ีใช้เคร่ืองมอืวดัโปรไฟลแ์กนสายสวนหวัใจท่ีเป็นเคร่ืองมอืวดัแบบ
ไม่สมัผสัในการวิเคราะห์  โดยการท างานของเครื่องมือวดัแกนสายสวน
หัวใจจะใช้ออปติคอลไมโครมิเตอร์เลเซอร์ในการวัดขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางในแนวแกน Y และช้ินงานเคลื่อนท่ีด้วยแอคชูเอเตอรจ์ากนัน้เกบ็
ค่าในแนวแกน X แล้วน ามารวมกนัเป็นโปรไฟลแ์กนสายสวนหวัใจ ขัน้ตอน
การวิจยัเร่ิมจากการวิเคราะห์การวดัของแต่ละแกนโดยใช้สถิติและการวดั
เพ่ือหาความไม่แน่นอนมาตรฐานของแต่ละแกนหลงัจากนัน้จะได้ความไม่
แน่นอนมาตรฐานของเครื่องมือวดัโปรไฟล์แกนสายสวนหวัใจทัง้หมด ใน
งานวิจยัน้ีแสดงค่าเป็นผลความไม่แน่นอนในแนวแกน X อยู่ ท่ี 0.1496 
มิลลิเมตรและแกน Y  อยู่ท่ี 0.000872 มิลลิเมตรอีกทัง้ยงัแสดงรูปแบบของ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ จากการวิจัยครัง้ น้ี แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรส์ามารถเป็นต้นแบบเพ่ือประยุกต์ใช้กบัเคร่ืองมือวดัแบบไม่
สมัผสัรุ่นอ่ืน ๆ ต่อไป 

ค ำส ำคญั — ความไม่แน่นอนเครื่องมือวดั, เครื่องมอืวดัแบบไม่สมัผสั, 
ความไม่แน่นอนมาตรฐาน, แกนสายสวนหวัใจ, การวดัโปรไฟล ์

ABSTRACT — Currently, non-contact measurement tools are widely 
used in the industrial scale due to high accuracy. Non-contact 

measurement tools have a wide range of features and characteristics 
for various applications. The crucial parameter for non-contact 
measurement tools is uncertainty which indicates whether the 
measurements from these tools are acceptable. In this research, the 
subject of non-contact measurement tools analysis is guidewire profile 
measuring instrument. The mechanism of guidewire profile measuring 
instrument consists of an optical micrometer laser that measures the 
diameter in Y-axis and an actuator that moves the guidewire and 
measures its length in X-axis. Then, the data measured from both axes 
are plotted as guidewire profile. The research method involves 
analyzing measuring data from each axis and applying statistical 
techniques and measurement uncertainty in order to determine the 
standard uncertainty of each axis. The uncertainty mathematical model 
applied to this research indicates that the calculated tolerance for X-
axis is 0.1496 millimeter and 0.000872 millimeter for Y-axis. Based on 
the findings, this uncertainty mathematical model can be applied to 
other types of non-contact measurement tools. 

Keywords — Measurement uncertainty, Standard uncertainty, 
Non-contact measurement, Core guidewire, Profile measurement 

I. บทน า
ปัจจุบันงานด้านการตรวจสอบ และการรายงานผลด้านคุณภาพ

จ าเป็นต้องมกีารรายงานค่าความไม่แน่นอนจากการวดั เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการตัดสินใจ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบชิ้นงาน 
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นอกจากนี้ การประมาณค่าความไม่แน่นอนจากการวัด  ยังถือเป็น
ข้อก าหนดหนึ่งที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดเรื่องวิธีการทดสอบและการสอบ
เทยีบของมาตรฐานสากล โดยการจะได้มาซึ่งค่าเหล่านี้จะต้องประกอบไป
ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ เช่น วธิกีารทดสอบ ความเชีย่วชาญในการทดสอบ 
และความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือ  เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวผู้
ประเมนิคุณภาพจงึควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการที่ไดม้าซึ่งความ
ไม่แน่นอนของการตรวจสอบเพื่อเพิม่คุณภาพของผลติภณัฑ์ และท าใหเ้กดิ
ความเชื่อมัน่ในระบบการท างาน ปัจจุบนัหลายหน่วยงานพยายามที่จะหา
วธิกีารค านวณค่าความไม่แน่นอนจากการวดัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
เนื่องจากค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวถือเป็นดชันีหนึ่งที่ใช้ในการตัดสนิใจว่า
เครื่องมอืวดัสามารถเชื่อถอืไดห้รอืไม่ 

งานวจิยันี้ผูว้จิยัศกึษาหาค่าความไม่แน่นอนของเครื่องวดัโปรไฟลแ์กน
สายสวนหวัใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการรกัษาไขมนัอุดตนัในเส้นเลอืด
โดยแกนสายสวนหวัใจมีหลายรูปแบบดังรูปที่ 1 ขึ้นอยู่กับรอยโรคของ
ผู้ป่วย [1] ปัจจุบันแกนสายสวนหัวใจมีลักษณะที่หลากหลายเพื่อให้
เหมาะสมกบัการใช้งานในแต่ละลกัษณะ [2] ท าให้การตรวจสอบแกนสาย
สวนหวัใจจงึจ าเป็นตอ้งมคีวามถูกตอ้งและแม่นย า 

รปูที ่1 ภาพแสดงลกัษณะแกนสายสวนหวัใจแบบต่าง ๆ 

ปัจจุบนัวธิีการการตรวจสอบแกนสายสวนหวัใจใช้เครื่องวดัโปรไฟล์
แกนสายสวนหัวใจดังรูปที่ 2 ที่เป็นเครื่องมือวัดแบบไม่สมัผัสโดยการ
ท างานของเครื่องวัดแกนสายสวนหัวใจจะใช้ออปติคอลไมโครมิเตอร์
เลเซอร์ [3] ในการวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวแกน Y และชิ้นงาน
เคลื่อนที่ด้วยแอคชูเอเตอร์จากนัน้เก็บค่าในแนวแกน  X จะได้คู่อันดับ 
(X,Y) จากนัน้น ามารวมกนัเป็นโปรไฟลแ์กนสายสวนหวัใจ 

รปูที ่2 เครื่องวดัโปรไฟลแ์กนสายสวนหวัใจ 

การหาค่าความไม่แน่นอนในการวดัแกนสายสวนหวัใจเป็นวธิหีนึ่งใน
การพิจารณาความเชื่อมัน่และความเหมาะสมของการใช้งาน โดยมี
ว ัต ถุ ป ระสงค์  (1) เพื่ อ ห าปั จจัยที่ ท า ให้ เกิ ดค่ าค วาม ไม่ แ น่ น อน 
(Uncertainty) ในการวดัโปรไฟล์ของแกนสายสวนหวัใจ ด้วยเครื่องมอืวดั
แบบไม่สมัผสั (2) เพื่อหาค่าความไม่แน่นอนของเครื่องวดัโปรไฟลแ์กนสาย
สวนหวัใจตามมาตรฐาน GUM [4] 

II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
II.I ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง

II.I.I เครือ่งมือวัดแบบไม่สัมผัส  [5] (Non-Contact Measurement)
เป็นการวดัขนาดขึน้งานแบบไม่สมัผสัเหมาะส าหรบัชิน้งานทีไ่ม่ต้องการให้
ชิน้งานสมัผสักบัเครื่องมอืวดัซึ่งอาจจะท าใหช้ิน้งานเกดิความเสยีหายหรอื
เครื่องมอืวดัไม่สามารถสมัผสัถงึส่วนที่ต้องการวดัได้ เช่น ผลติภณัฑ์ที่ท า
จากยาง ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมอืวดัแบบไม่สมัผสัที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมอืวดัทางแสง เช่น เครื่องวตัขนาดแบบฉายภาพ  
ออปติคลัไมโครมเิตอร์ ซึ่งเครื่องมอืมหีลกัการท างานคอืใช้แสงสว่างจาก
แหล่งก าเนิดแสงและเลนสช์่วยในการฉายภาพของชิน้งาน 

II.I.II ความไม่แ น่นอนในการวัด  [6] (Measurement Uncertainty)
หมายถึง ช่วงการกระจายทางสถิตขิองค่าที่จะได้จากการวดั เนื่องจากใน
การวดัค่าใด ๆ ลว้นแล้วแต่มคีวามไม่แน่นอน จงึเป็นเหตุผลทีก่ระบวนการ
การวดัจะเสรจ็สิ้นอย่างสมบูรณ์ได้ กต็่อเมื่อมกีารระบุค่าความไม่แน่นอนใน
การวดัเอาไว ้และค่าเหล่านัน้จะตอ้งไม่เป็นลบและเป็นไปตามหลกัทางสถติิ 
เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น โดยทัว่ไปแล้วค่าความไม่แน่นอนของ
การวดั มกัแสดงในรูปของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่จะบ่งบอกถึงช่วงค่าที่
สามารถเป็นไปได้จากการวดั และความไม่แน่นอนเป็นการอธิบายความ
น่าเชื่อถอืในการวดัในเชงิปรมิาณ 
      การหาค่าความไม่แน่นอนของการวดัใน M3003 [7] และ บทเรยีน
มาตรวทิยา [8] อธบิายการค านวณความไม่แน่นอนมาตรฐานไวด้งันี้ 

II.I.II.I ความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type A
      ในแทบทุกกรณี ค่าประมาณความแปรผนัที่ดีที่สุดของค่าคาดหวงั 
(Expected Value) 𝜇𝑞 ของปรมิาณ 𝑞 ที่แปรผนัอย่างสุ่ม (Random) หรอื
ที่เรยีกว่าตวัแปรสุ่ม ส าหรบัการอ่านค่าแบบเป็นอสิระต่อกนั 𝑞𝑗  และได้มา
จากการวดัทีก่ระท าในสภาวะเดยีวกนัคอื ตวักลางเลขคณิต หรอืค่าเฉลีย่ 𝑞 
ของจ านวนการอ่านค่า 𝑛 ครัง้ ซึง่ก าหนดให ้

𝑞 =  
1

𝑛
∑ 𝑞𝑗

𝑛
𝑗=1 =

𝑞1+𝑞2+𝑞3⋯𝑞𝑛

𝑛
  (1) 

      ค่าที่วดัได้แต่ละค่ามคี่าแตกต่างกนัเพราะเหตุของความแปรผนัแบบ
สุ่มของปริมาณที่มีอิทธิพลต่อการวัดหรือ ปัจจัยต่าง ๆ รวมทัง้อุปกรณ์ 
วธิกีารวดั และบางครัง้ก็อยู่ที่ผูท้ าการวดัผล เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
ไดจ้ากการทดลอง ของ 𝑞𝑗 ซึง่ก าหนดให ้

𝑠(𝑞𝑗) = √
1

𝑛−1
∑ (𝑞𝑗 − 𝑞)2𝑛

𝑗=1    (2) 

      ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐานของค่ าจากการทดลองของค่ าเฉลี่ ย 
(Experimental Standard Deviation of the Mean)  

𝑠(𝑞) =
𝑠(𝑞𝑗)

√𝑛
    (3) 

      ส าหรบัค าประมาณของปรมิาณอินพุตที่ตดัสนิได้จากการวดั 𝑛 ครัง้ 
ความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type A, 𝑢(𝑥𝑖) ที่มีองศาความเป็นอิสระ 
(Degree of Freedom, 𝛾) มคี่าเป็น 

𝑢(𝑥𝑖) = 𝑠(𝑞)  (4) 
และ  𝛾 = 𝑛 − 1

      เมื่อค านวณจากการวดัที่เป็นอสิระ 𝑛 ครัง้ ซึ่งจะต้องรายงานค่าองศา
ความเป็นอิสระ (Degree of Freedom, 𝛾) ทุกครัง้เมื่อประเมินความไม่
แน่นอน Type A 
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II.I.II.II ความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type B
      ไดม้าจากการประเมนิดว้ยการตดัสนิทางวทิยาศาสตร ์โดยอาศยั
พืน้ฐานมาจากขอ้มลูทัง้หมดทีม่อียู่ของความแปรผนัทีเ่ป็นไปไดข้อง 𝑥𝑖  

โดยรวมแลว้ขอ้มลูดงักล่าวรวมไปถงึสิง่ต่อไปนี้ 
- ผลการวดัครัง้ก่อน
- ขอ้ก าหนดจ าเพาะของผูผ้ลติ
- ขอ้มลูทีใ่หใ้นใบรบัรองการสอบเทยีบ
- ความไม่แน่นอนทีก่ าหนดใหก้บัขอ้มลูอา้งองิจากหนังสอืคู่มอื

      𝑢(𝑥𝑖) ที่ประเมินมาจากข้อมูลข้างต้นเรียกว่า ความไม่แน่นอน
มาตรฐาน Type B (Type B Standard Uncertainty) องศาความเป็นอิสระ
ของ Type B ประมาณเป็นจ านวนอนันต์ (Infinity) 
      อาจแยกการแจกแจงของข้อมูลได้เป็น 2 จ าพวกใหญ่ๆ ในเบื้องต้น 
ได้แก่ Normal Distribution และ Rectangular Distribution แต่หากศึกษา
ให้ลึกซึ้งในรายละเอียดของข้อมูลก็อาจพบการแจกแจงที่มีลักษณะเป็น 
Triangular Distribution และอื่นๆ 
      ถ้าการรายงานความไม่แน่นอนในลกัษณะที่มรีะดบัความเชื่อมัน่  95 
หรอื 99 เปอร์เซ็นต์ และไม่มสีิง่บ่งชี้เป็นอย่างอื่นก็ให้มสีมมตฐิานเป็นการ
แจกแจงแบบปกต ิ(Normal Distribution) 

II.I.II.III การหาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม
      ความไม่แน่นอนมาตรฐานของ 𝑦 เมื่อ 𝑦 เป็นค่าประมาณของสิง่ที่ถูก
วดั 𝑌 และผลของการวดัได้มาจากการที่ความไม่แน่นอนมาตรฐานของ
ค่าประมาณอนิพุต รวมกนัอย่างเหมาะสม ความไม่แน่นอนของมาตรฐาน
รวมของค่าประมาณ 𝑦 นี้ ใช้ส ัญลักษณ์ว่า  𝑢𝑐(𝑦) ความไม่แน่นอน
มาตรฐานรวม 𝑢𝑐(𝑦) คอืรากที่สองของผลรวมความไม่แน่นอนยกก าลงั
สองมคี่าเป็น 

𝑢𝑐(𝑦) = √∑ 𝑐𝑖
2𝑢2(𝑥𝑖)𝑁

𝑖=1   (5) 

II.I.II.IV ความไม่แน่นอนขยาย
      ช่วงของความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เรียกว่า ความไม่แน่นอนขยาย (Expanded 
Uncertainty) และมสีญัลกัษณ์ว่า 𝑈 ความไม่แน่นอนขยาย 𝑈 ได้มาจาก
การคณูความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม 𝑢𝑐(𝑦)  ดว้ยตวัประกอบครอบคลุม 
(Coverage Factor) 𝑘 

𝑈 = 𝑘𝑝𝑢𝑐(𝑦) (6) 

II.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวัดรูปร่างของมีดตัด  [9]

เครื่องมอืวดัที่พฒันาขึน้ประกอบด้วยหวัโพรบที่มสีไตลสัแบบแหลมตดิบน
คานแบบยืดหยุ่นได้ และติดอุปกรณ์ตรวจจบัระยะหรอืก าหนดต าแหน่ง
แบบละเอียดเอาไว้ 2 แกน เพื่อให้สัมผัสกับหน้าของมีดตัด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมอืวดัคอืความตรงและความเคลื่อน
เชงิมุมของการเคลื่อนที่ทัง้ 2 แกน จากนัน้ได้วเิคราะห์ค่าความไม่แน่นอน
ตามวธิมีาตรฐาน GUM โดยมปัีจจยัทีเ่กดิความไม่แน่นอนในการก าหนดค่า
ในแนวแกน x ของหวัโพรบเช่น ความละเอยีดของเก็จ ความคลาดเคลื่อน
เชงิมุม และการจดัแนวการวดั เป็นตน้ 

      บทความที่เกี่ยวกับการวดัความผิดพลาดก าลังขยายของเครื่องวดั
ขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรม [5] โดยศกึษาเครื่องมอืวดัขนาดแบบภาพฉาย 
ซึง่นิยมใช้ในหอ้งปฏบิตักิารทดสอบหรอืสอบเทยีบ เนื่องจากเป็นเครื่องมอื
ที่มีความแม่นย าสูง การท างานของเครื่องวัดขนาดแบบฉายภาพใช้
หลักการสะท้อนผ่านเลนส์ขยาย ซึ่งก าลงัขยายเป็นหวัใจส าคญัของการ
สอบเทียบเครื่องมอืวดัขนาดแบบฉายภาพ เพราะต้องใช้การขยายในการ
มองเพื่อวดัค่า หากไม่สามารถขยายภาพไดช้ดัเจน การวดัขนาดอาจส่งผล
ต่อคุณภาพการวดัหรอืการสอบเทียบ การวดัความผิดพลาดก าลงัขยาย
ของเครื่องวดัขนาดแบบภาพฉาย มีความไม่แน่นอนของการวดัเกิดจาก
หลายปัจจัยที่จะท าให้ผลวัดคลาดเคลื่อน  ได้แก่  ความแม่นย าของ 
Standard Scale และความแปรปรวนของสภาวะขณะท าการวดั เป็นตน้ 
       งานวจิยัการพฒันาเครื่องมอืวดัอตัโนมตัิส าหรบัวดัชิ้นงาน Coaxial 
Air Lines [10] โดยใช้ไมโครมเิตอร์เลเซอรท์ี่มคีวามละเอยีดสงู จากนัน้วาง
ชิ้นงานบนร่องรูปตวั V แล้วเคลื่อนที่ชิ้นงานผ่านล าแสงของไมโครมเิตอร์
เลเซอร ์และอ่านค่าระยะทางจาก Encoder จากนัน้วเิคราะห์แหล่งทีม่าของ
ความไม่แน่นอนในการวดัประกอบด้วย ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของ
เกจ็วดัแบบเขม็ ความละเอยีดของไมโครมเิตอรเ์ลเซอร์ ค่าความไม่แน่นอน
ของไมโครมเิตอรเ์ลเซอร ์ค่าความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการสุ่ม และค่าความ
ไม่แน่นอนอื่น ๆ จากนัน้ค านวณดว้ยวธิมีาตรฐาน GUM  

III. วธิกีารด าเนินงานวจิยั
III.I ศกึษาวธิกีารท างานของเครือ่งมอืวดัแกนสายสวนหวัใจ

ก่อนการหาค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมอืวดัผูว้จิยัจะตอ้งศกึษาการ
ท างานของเครื่องมอืวดัให้ละเอยีด โดยเครื่องวดัแกนสายสวนหวัใจได้ถูก
ออกแบบให้ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งมีความเร็วในการวดัอยู่ที่  30 
วนิาทีต่อ 1 ชิ้น และมีความละเอียดในการวดัอยู่ที่ ± 1 มลิลิเมตร โดยมี
เซนเซอร์วดัขนาดยีห่อ้ Keyence รุ่น LS-9006M เพื่อวดัขนาดของชิ้นงาน 
โดยมไีกดส์ าหรบัวางชิน้งานเพื่อใหช้ิน้งานอยู่กึง่กลางของเซนเซอร์ และชุด
เคลื่อนที่ด้วยแอคชูเอเตอร์เพื่อวดัความยาวของชิ้นงานและมีชุดล็อ ค
ชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ตามแอคชูเอเตอร์ดงัรูปที่ 3 ซึ่งการท างาน
ของเครื่องวดัแกนสายสวนหวัใจจะใชอ้อปตคิอลไมโครมเิตอรเ์ลเซอรใ์นการ
วดัขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางในแนวแกน Y และชิน้งานเคลื่อนทีด่ว้ยแอคชูเอ
เตอร์จากนัน้เก็บค่าในแนวแกน X แล้วน ามารวมกนัเป็นโปรไฟล์แกนสาย
สวนหวัใจ 

รปูที ่3 การท างานของเครื่องวดัโปรไฟลแ์กนสายสวนหวัใจ 

III.I .I ออปติคอลไมโครมเิตอร์เลเซอร์ ที่ใช้ในการวดัยี่ห้อ Keyence
รุ่น LS-9006M ดงัรปูที ่4 สามารถวดัขนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลางได้ตัง้แต่
ขนาด 0.01-6 มลิลิเมตร และมคีวามแม่นย าสูง โดยวางชิ้นงานไวร้ะหว่าง
ตวัรบัและตวัส่ง จากนัน้วดัความกว้างจากเงาที่ถูกบงัด้วยวตัถุ และชิปจะ
ตรวจจบัต าแหน่งของขอบระหว่างแสง แลว้ค านวณค่าทีว่ดัออกมาแสดงผล
บนคอมพวิเตอร ์
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รปูที ่4 ออปตคิอลไมโครมเิตอรเ์ลเซอร์ 

III.I.II แอคชูเอเตอร์ ส าหรบัการเคลื่อนที่ของชิน้งานใชย้ีห่อ้ IAI โมเดล
RCP6-SA6C-WA-42P-12-800-P3-S-HPR ส าหรบัการเลื่อนชิ้นงานที่ถูก
จบัยดึดว้ยตวัแคมป์ใหผ้่านเซนเซอร ์และเกบ็บนัทกึค่าต าแหน่งในแนวแกน 
Y ซึง่เป็น แอคชูเอเตอรท์ีม่คีวามแม่นย าอยู่ที่ ± 0.005 มลิลเิมตร 

III.II ก าหนดเครือ่งมอืมาตรฐานทีใ่ชส้อบเทยีบ
การสอบเทยีบเครื่องมอืวดัจ าเป็นตอ้งสอบเทยีบกบัเครื่องมอืมาตรฐาน

เพื่อให้สามารถสบืกลบัผลการวดัได้คอืสามารถเชื่อมโยงไปถึงระดบัการ
อา้งของมาตรฐานแห่งชาตหิรอืมาตรฐานสากลดว้ยเครื่อง โดยผูจ้ดัท าไดน้ า
ลวดที่ถูกสอบเทียบที่ศูนย์สอบเทียบมาตรฐานสากลด้วยเครื่อง Profile 
Projectors [11] ซึ่งลวดดังกล่าวมีลักษณะเป็นร่องสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัชิน้งานจรงิดงัรปูที ่6  

รปูที ่6 ภาพลกัษณะของลวดมาตรฐาน 

        จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงจุดวดัต่าง ๆ โดยจุด T จะเป็นจุดลาด
เอยีงของชิ้นงาน จุด S เป็นความยาวของร่องชิ้นงานโดยมคีวามยาวอยู่ที่ 
12.7 มลิลเิมตร และจุด L เป็นจุดทีว่ดัระหว่างจุด S และ จุด T โดยมคีวาม
ยาวอยู่ที่ 152.4 มลิลเิมตร ซึ่งจากใบรบัรองการสอบเทยีบลวดมาตรฐานมี
ค่าความไม่แน่นอนในการวดัอยู่ที่ ± 0.0032 มลิลเิมตร โดยลวดมาตรฐาน
เส้นนี้จะน ามาสอบเทียบค่าที่ได้จากการวดัความยาวในแนวแกน X และ
เนื่องจากลวดมาตรฐานไม่มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางที่สม ่าเสมอกนัตลอด
ทัง้เส้น การวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวแกน Y จึงใช้ Pin Gauge 
มาตรฐาน ยี่ห้อ EISEN ซีรีส์ EP-0A Class 0 ที่มีขนาด 0.2, 0.25, 0.3, 
0.35, 0.4 มลิลิเมตร ในการสอบเทียบการวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน
แนวแกน Y 

III.III หาค่าความไม่แน่นอนของการวดั
III.III.I หาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type A ของการวดัความยาวใน

แนวแกน X โดยการใช้เครื่องวดัโปรไฟลแ์กนสายสวนหวัใจวดัค่าความยาว
ลวดมาตรฐานดงัรปูที่ 7 โดยลวดมาตรฐานได้รบัการรบัรองการสอบเทียบ
ด้วยเครื่อง Profile Projector ค่าความไม่แน่นอนในการวดั มคี่า ± 0.0032 
มลิลิเมตร และมอีุณหภูมขิณะวดัอยู่ที่ 24.1 ± 1 องศาเซลเซียส และมคี่า

ความชืน้อยู่ที ่62.7 ± 5 เปอรเ์ซน็ต์ RH 
      จากข้อมูลการวดั 30 ครัง้ ต าแหน่งที่มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่สุด
คือต าแหน่ง L3 ซึ่งมีความยาวอยู่ที่ 12.7 มิลลิเมตร และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยู่ที่  0.409 จะได้ความไม่แน่นอนของการวัดความยาวใน
แนวแกน X เท่ากบั 0.0747 มลิลเิมตร 

รปูที ่7 ภาพผลการการวดัลวดมาตรฐานดว้ยเครื่องวดัโปรไฟล ์

III.III.II หาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type A ของการวดัขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางในแนวแกน Y โดยใช้เครื่องวดัโปรไฟล์แกนสายสวนหวัใจ
ท าการวดัขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางด้วยออปตคิอลไมโครมเิตอรเ์ลเซอร์ รุ่น 
LS-9006M และใช้  Pin Gauge มาตรฐาน EP-0A Class 0 ขนาด 0.2, 
0.25, 0.3, 0.35, 0.4 มลิลเิมตร 
      จากข้อมูลการวัด 30 ครัง้ การวัดขนาดพินเกจที่มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานสงูที่สุดคอืขนาด 0.25 มลิลเิมตร ซึ่งมคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
0.000089 จะได้ความไม่แน่นอนของการวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน
แนวแกน Y เท่ากบั 1.63 × 10−5 มลิลเิมตร  

III.IV หาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type B
III.IV.I หาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type B ในแนวแกน X ดงันี้

• ค่าความไม่แน่นอนของลวดมาตรฐานที่ได้จากใบรบัรองการ
สอบเทยีบด้วยเครื่อง Profile Projector จากศูนยส์อบเทยีบมาตรฐานสากล 
โดยมคี่าความไม่แน่นอนเท่ากบั ± 0.0032 มลิลเิมตร 

• ความละเอียดของ UUC คอืความละเอียดของเครื่องวดัโปร
ไฟลแ์กนสายสวนหวัใจทีส่ามารถวดัไดเ้ท่ากบั ± 0.001 มลิลเิมตร 

• ค่าความไม่แน่นอนที่เกดิจากความสามารถในการวดัซ ้าของ
แอคชูเอเตอร์ ยีห่อ้ IAI โมเดล RCP6-SA6C-WA-42P-12-800-P3-S-HPR 
ซึง่มคีวามละเอยีดจากผูผ้ลติอยู่ที่ ± 0.005 มลิลเิมตร 

• ค่าความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากความต่างต่ออุณหภูมอิา้งองิ 20
องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมขิณะวดัอยู่ที่  24.1 องศาเซลเซียส ดงันัน้
ความต่างของอุณหภูมอิยู่ที ่4.1 องศาเซลเซยีส ค่าสมัประสทิธิก์ารขยายตวั
ของโลหะมคี่าเท่ากบั  11.5 × 10−6 /℃  และขนาดความยาวของช่วง L3 
เท่ากบั 152.4 มลิลเิมตร 

III.IV.II หาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน Type B ในแนวแกน Y ดงันี้
• ค่าความไม่แน่นอนของออปติคอลไมโครมเิตอร์เลเซอร์ รุ่น

LS-9006M ที่ได้จากใบรบัรองการสอบเทียบ โดยมคี่าความคลาดเคลื่อน
เท่ากบั ± 0.001 มลิลเิมตร 

• ค่าความละเอยีด UCC ที่อ่านได้จากเครื่องมอืวดั โดยความ
ละเอยีดของเครื่องวดัโปรไฟล์แกนสายสวนหวัใจสามารถวดัขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางไดเ้ท่ากบั ±0.0001 มลิลเิมตร  

• ค่าความคลาดเคลื่อนของพนิเกจอยู่ที ่± 0.0005 มลิลเิมตร

• ค่าความกลมของพนิเกจจากผูผ้ลติอยู่ที ่0.0003 มลิลเิมตร
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 •  ค่าความถูกต้องจากผู้ผลิตออปติคอลไมโครมเิตอร์เลเซอร์ 
รุ่น LS-9006M อยู่ที ่±0.0005 มลิลเิมตร 
 •  ความสามารถในการวดัซ ้าจากผูผ้ลติออปตคิอลไมโครมเิตอร์
เลเซอรอ์ยู่ที ่±0.00003 มลิลเิมตร 
 •  ความละเอียดที่ส่งผลมาจากความเอียงของชิ้นงานเมื่อ
ชิน้งานเขา้สู่ออปตคิอลไมโครมเิตอรเ์ลเซอร์โดยผูผ้ลติ ซึง่ก าหนดใหอ้งศา 
การเอยีงของชิน้งานอยู่ที่ 2 องศา และปรบัค่า Averaging Time เท่ากบั 32  
ความละเอยีดจากผูผ้ลติระบุไวอ้ยู่ที ่0.00032 มลิลเิมตร 
 •  ค่าความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากความต่างต่ออุณหภูมอิา้งองิ 20 
องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมขิณะวดัอยู่ที่  24.1 องศาเซลเซียส ดงันัน้
ความต่างของอุณหภูมอิยู่ที ่4.1 องศาเซลเซยีส ค่าสมัประสทิธิก์ารขยายตวั
ของโลหะมีค่าเท่ากับ 11.5 × 10−6 /℃  และขนาดของพินเกจเท่ากับ 
0.25 มลิลเิมตร 
 

IV. ผลการวจิยั 
IV.I ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (Combined Standard Uncertainty) 
      IV.I.I ค านวณหาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมในแนวแกน X ได้
จากสมการดงัต่อไปนี้ 
 

                𝑢𝑐(𝑥) = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝑤𝑖𝑟𝑒

2 + 𝑢𝑢𝑢𝑐
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑝

2 + 𝑐1
2𝑢∆𝑇

2        (7)  
 

จากสมการขา้งตน้จะหาค่า Sensitivity Coefficients (𝑐1) ไดโ้ดยมคี่าดงันี้ 
 

𝑐1 = 𝐿 × 𝛼 = 1.75 × 10−3 𝑚𝑚/℃  
 

เมื่อ    L     คอื  ความยาวของลวดมาตรฐานทีจุ่ด L3 
        α     คอื  ค่าสมัประสทิธิก์ารขยายตวัของโลหะ 
      จากนัน้แทนค่าในสมการจะได้ความไม่แน่นอนรวมในแนวแกน X 
เท่ากบั 0.0748 มลิลเิมตร 
      IV.I.II ค านวณหาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมในแนวแกน Y ได้
จากสมการดงัต่อไปนี้ 

                𝑢𝑐(𝑦) = √
𝑢𝐴

2 + 𝑢𝑙𝑠
2 + 𝑢𝑢𝑢𝑐

2 + 𝑢𝑡𝑜𝑙
2 + 𝑢𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

2 +

𝑢𝑎𝑐𝑐
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑝

2 + 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡
2 + 𝑐1

2𝑢∆𝑇
2        (8) 

 

จากสมการตน้จะหาค่า Sensitivity Coefficients (𝑐1) ไดโ้ดยมคี่าดงันี้ 
 

                    𝑐1 = 𝐷 × 𝛼 = 2.88 × 10−6 𝑚𝑚/℃  
 

เมื่อ    D     คอื  ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของพนิเกจที ่0.25 มลิลเิมตร 
         α     คอื  ค่าสมัประสทิธิก์ารขยายตวัของโลหะ 

      จากนัน้แทนค่าในสมการจะไดค้วามไม่แน่นอนรวมในแนวแกน Y 
เท่ากบั 0.000436 มลิลเิมตร 
 

IV.II ค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded Uncertainty)   
      โดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมมาตรวิทยาและการรบัรองมาตรฐานจะ
ประเมินความไม่แน่นอนที่ความเชื่อมัน่  95 เปอร์เซ็นต์ และใช้ปัจจัย
ครอบคลุมโดยที ่k = 2 ดงันัน้ความไม่แน่นอนขยายในแนวแกน X จะได ้
 

𝑈𝑥 = 2 ×  0.0748 =  ± 0.1496  มลิลเิมตร 
 

และความไม่แน่นอนขยายในแนวแกน Y จะได ้
 

𝑈𝑦 = 2 ×  0.000436 = ± 0.000872  มลิลเิมตร 
 

      ในการสรุปความไม่แน่นอนตามมาตรฐาน GUM จ าเป็นจะตอ้งแสดง
ขอ้มลูโดยสรุปของค่าความไม่แน่นอนในรปูแบบของตาราง โดยตารางที ่1 
จะแสดงสรุปการประมวลความไม่แน่นอนของการวดัความยาวในแนวแกน 
X และตารางที ่2 แสดงสรุปการประมวลความไม่แน่นอนของการวดัขนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลางในแนวแกน Y 
 

IV.III การรายงานผลการวดั 
      IV.III.I การรายงานผลการวดัค่าความยาวในแนวแกน X 
      จากขอ้มลูการวดัความยาวในแนวแกน X จ านวน 30 ครัง้ ทีจุ่ด L3 หา
ค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 13.096 มิลลิเมตร และเนื่องจากจุด L3 มีค่าความ
ผดิพลาดจากใบรบัรองการสอบเทียบเท่ากับ -0.001 มลิลิเมตร และมคี่า
ความไม่แน่นอนเท่ากบั 0.1496 มลิลเิมตร ค่าทีร่ายงานจะหาไดด้งันี้ 

ค่าทีร่ายงาน = ค่าเฉลีย่ - ค่าผดิพลาด ± ค่าความไม่แน่นอน (9) 

       ค่าทีร่ายงาน = 13.196 ± 0.1496 มลิลเิมตร 
      ซึ่งผลของการวัดจะอยู่ระหว่าง 13.0464 มิลลิเมตร และ 13.3456 
มลิลเิมตร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ 
      IV. III.II การรายงานผลการวดัขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางในแนวแกน Y 
      จากขอ้มลูการวดัความยาวในแนวแกน Y จ านวน 30 ครัง้ ดว้ยพนิเกจ
ขนาด 0.25 มลิลิเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.2505 มิลลิเมตร เนื่องจากพิน
เกจไม่มใีบรบัรองการสอบเทยีบจงึแทนค่าความผดิพลาดเท่ากบั 0 จะได ้
 ค่าทีร่ายงาน  = 0.2505 ± 0.000872 มลิลเิมตร 
      ซึ่งผลของการวัดจะอยู่ ระหว่าง  0.2496 มิลลิเมตร และ 0.2513 
มลิลเิมตร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ 

r
ตารางที ่1  สรุปการประมวลความไม่แน่นอนของการวดัความยาวในแนวแกน X 

Type Sources of Uncertainty Value Distribution Divisor 
Sensitivity 
Coefficient 
(𝒄𝒊) 

Uncertainty 
Contribution 
(𝒖𝒊) 

DOF 
(𝒗𝒇𝒇) 

𝑢𝐴 ความไม่แน่นอนของการวดั Type A (30 ครัง้) 0.409 mm. Normal √30 1.0 0.0747 29 
𝑢𝑤𝑖𝑟𝑒  ค่าความไม่แน่นอนของลวดมาตรฐาน 0.0032 mm. Normal 2 1.0 0.0016 ∞ 

𝑢𝑢𝑢𝑐  ค่าความละเอยีดเครื่องมอืทีอ่่านได ้(UUC) 0.001 mm. Rectangular 2√3 1.0 2.89 × 10−4 ∞ 

𝑢𝑟𝑒𝑝 ความสามารถในการวดัซ ้าของแอคชูเอเตอร์ 0.005 mm. Rectangular 2√3 1.0 1.44 × 10−3 ∞ 

𝑢∆𝑇 ความต่างอุณหภูมติ่ออุณหภูมอิา้งองิ 20˚C 4.1 ˚C Rectangular √3 1.75 × 10−3  
𝑚𝑚

℃
 4.15 × 10−3 ∞ 

𝑢𝑐  ค่าความไม่แน่นอนรวม  Normal   0.0748 ∞ 

𝑈𝑥 ค่าความไม่แน่นอนขยาย  Normal (k=2)   0.1496 ∞ 
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ตารางที ่2  สรุปการประมวลความไม่แน่นอนของการวดัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางในแนวแกน Y 

Type Sources of Uncertainty Value Distribution Divisor 
Sensitivity 
Coefficient 
(𝒄𝒊) 

Uncertainty 
Contribution 
(𝒖𝒊) 

DOF 
(𝒗𝒇𝒇) 

𝑢𝐴 ความไม่แน่นอนของการวดั Type A(30 ครัง้) 8.9 × 10−5 mm. Normal √30 1.0 1.63 × 10−5 29 
𝑢𝑙𝑠 ค่าความผดิพลาดจากใบรบัรองการสอบเทยีบ 0.001 mm. Normal 2√3 1.0 2.89 × 10−4 ∞ 

𝑢𝑢𝑢𝑐  ค่าความละเอยีดเครื่องมอืทีอ่่านได ้(UUC) 0.0001 mm. Rectangular 2√3 1.0 2.89 × 10−5 ∞ 

𝑢𝑡𝑜𝑙 ความคลาดเคลื่อนของพนิเกจ 0.0005 mm. Rectangular 2√3 1.0 1.44 × 10−4 ∞ 

𝑢𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 ความกลมของพนิเกจ 0.0003 mm. Rectangular √3 1.0 1.73 × 10−4 ∞ 

𝑢𝑎𝑐𝑐  
ความถูกตอ้งของออปตคิอลไมโครมเิตอร์
เลเซอรจ์ากผูผ้ลติ 

0.0005 mm. Rectangular 2√3 1.0 1.44 × 10−4 ∞ 

𝑢𝑟𝑒𝑝

ความสามารถในการวดัซ ้าของออปตคิอล
ไมโครมเิตอรเ์ลเซอรจ์ากผูผ้ลติ 

0.00003 mm. Rectangular 2√3 1.0 8.66 × 10−6 ∞ 

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡

ความละเอยีดทีส่ง่ผลมาจากความเอยีง 
ของชิน้งานจากผูผ้ลติ 

0.00032 mm. Rectangular √3 1.0 1.85 × 10−4 ∞ 

𝑢∆𝑇 ความต่างอุณหภูมติ่ออุณหภูมอิา้งองิ 20˚C 4.1 ˚C Rectangular √3 2.88 × 10−6  
𝑚𝑚

℃
6.81 × 10−6 ∞ 

𝑢𝑐  ค่าความไม่แน่นอนรวม Normal 0.000436 ∞ 

𝑈𝑦 ค่าความไม่แน่นอนขยาย Normal (k=2) 0.000872 ∞ 

V. สรุป
      การวเิคราะห์การท างานของเครื่องมอืวดัโปรไฟล์แกนสายสวนหวัใจ
แบ่งการพจิารณาออกเป็น 2 จุดคอื การวดัความยาวในแนวแกน X ด้วย
แอคชูเอเตอร์ และการวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวแกน Y ด้วย
ออปตคิอลไมโครมเิตอรเ์ลเซอร์ โดยที่มาของความไม่แน่นอนมาตรฐานใน
การวดัความยาวในแนวแกน X คอื ความไม่แน่นอนของลวดมาตรฐาน ค่า
ความละเอยีดเครื่องมอืที่อ่านได้ ความสามารถในการวดัซ ้าของแอคชูเอ-
เตอรแ์ละความต่างอุณหภูมติ่ออุณหภูมอิ้างองิ 20 องศาเซลเซยีส ดงัแสดง
ในตารางที่ 1 ส่วนที่มาของความไม่แน่นนอนมาตรฐานในการวดัขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลางในแนวแกน Y คอื ค่าความผดิพลาดจากใบรบัรองการสอบ
เทียบออปตคิอลไมโครมเิตอร์เลเซอร์ ค่าความละเอยีดเครื่องมอืที่อ่านได ้
(UUC) ความคลาดเคลื่อนของพนิเกจความกลมของพนิเกจ ความถูกต้อง
ของออปตคิอลไมโครมเิตอรเ์ลเซอร์จากผูผ้ลติ ความสามารถในการวดัซ ้า
ของออปตคิอลไมโครมเิตอรเ์ลเซอร์จากผูผ้ลติ ความละเอยีดทีส่่งผลมาจาก
ความเอยีงของชิ้นงานจากผูผ้ลติ และความต่างอุณหภูมติ่ออุณหภูมอิา้งองิ 
20 องศาเซลเซยีส ดงัแสดงในตารางที่ 2 โดยที่ความไม่แน่นอนมาตรฐาน
ของการวดัความยาวในแนวแกน X เท่ากบั ± 0.1496 มลิลเิมตร และความ
ไม่แน่นอนมาตรฐานของการวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวแกน Y 
เท่ ากับ  ± 0.000872 มิลลิเมตร  ซึ่ งจากผลการวิจัยสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชก้บัเครื่องมอืวดัแบบไม่สมัผสัอื่น ๆ ได ้
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การศึกษาการท างานและระยะเวลาการท างานของพนักงาน Repack สินค้า
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กบัพนักงาน โดยวิธีการการ 
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 บทคัด ย่ อ  วิจ ัย น้ี มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ  ศึกษา วิ ธีการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้กบัพนักงาน Repack สินค้าโดยการจดัพ้ืนท่ีชัน้
วางสินค้าส าเรจ็รปูใหม่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์แห่ง
หน่ึง เน่ืองจากพนักงาน Repack สินค้าไม่ทนัตามรอบเวลาท่ีก าหนดเอาไว้
ตามมาตรฐานการท างานอยู่ท่ี 12 นาที/รอบ ประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานไม่ตรงตามเป้าหมายของบริษทัซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเปล่า 

จากการศึกษาการท างานของพนักงานและศึกษาจ านวน 
Kanban ท่ีเข้ามาในแต่ละรอบการท างานจึงพบปัญหาจากการปฏิบติังาน 
สภาพปัจจบุนัชัน้วางสินค้าส าเรจ็รปูมีการจดัวางอยู่หลงัไลน์การผลิต แบ่ง
ออกเป็น 4 โซนตามลักษณะของสินค้ามีความยาว 47 เมตร ผู้วิจ ัยน า
หลักการ ECRS มาใช้โดย การท าให้ง่าย  (Simplify) และการจัดใหม่ 
(Rearrange) โดยการออกแบบพ้ืนท่ีและปรบัวิธีการท างานของพนักงาน
ใหม่เพ่ือลดการสูญเสียจากการท างานของพนักงาน 

      จากแนวทางการปรบัปรงุ พบว่าระยะทางการเดินของพนักงานสัน้
ลง เหลือระยะทาง 23 เมตร ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเพ่ิมขึ้น
จากเดิม 73% เป็น 95% ตามเป้าหมายของบริษัท และพนักงานสามารถ
ท างานได้ตามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

นิยามศพัท ์: หลกัการ ECRS, เพิม่ประสิทธิภาพการท างาน, มาตรฐานการ
ท างาน 

Abstract This research is aimed at Learn how to increase 
productivity for repack employees by re-organizing finished product 
shelves. A case study of the auto parts industry Because Repack 
employees do not meet the scheduled time, the standard work is 12 
minutes / cycle, the employee's performance does not meet the 
company's goals, which is a waste. 

From studying the work of the employees and studying the 
number of Kanban that come in each work cycle, there are problems 
from operations. In its current condition, the finished product shelf is 
located behind the production line, divided into four zones according to 
the product characteristics, 47meters long. By redesigning the area and 
adjusting the working methods of employees to reduce the loss of 
employees. 

From the approach to improvement It was found that the 
walking distance of employees was reduced to 23  meters. Employee 
productivity increased from 73% to 95% according to the company's 
goal. And employees can work according to the specified standards 

Keyword : ECRS principle, work efficiency improvement, work standard 

I บทน า 
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II.I ความเป็นมาของงานวจิยั

คลงัสนิคา้ของบรษิทั โดยพื้นทีช่ ัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูปจะวางอยู่
หลังไลน์การผลิต เมื่อท าการผลิตเสร็จแล้ว  พนักงานจะสามารถน า
สนิคา้เขา้ชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูปไดท้นัที โดยชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูปจะแบ่ง
ออกได้เป็น 4 โซน โดยแบ่งตามลกัษณะของสนิค้า มพีนักงาน Repack 
สินค้าทัง้หมด 5 คนโดยพนักงานแต่ละคนจะรบัผิดชอบแค่ในโซนของ
ตวัเองเท่านัน้ ปัจจุบนัปัญหาทีพ่บภายในคลงัสนิคา้ของบรษิทั คอืพืน้ทีก่าร
วางสนิค้าส าเร็จรูปมขีนาดพื้นที่ที่กว้างและไกลมากเกนิไป โดยจดัท าจน
เต็มพื้นที่ อีกทัง้ระยะเวลาในการท างานของพนักงานในแต่ละโซนมไีม่
เท่ากนั จงึท าใหพ้นกังาน Repack สนิคา้ในแต่โซนไมส่ามารถท างานไดท้นั
ตามรอบเวลาที่ก าหนดเอาไว้ได้คือ 12 นาทีต่อรอบ ทัง้นี้จากปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในกระบวนการ Repack สินค้ายังส่ งผลกระทบไปยัง
กระบวนการต่อไปที่ต้องรอให้สินค้าของแต่ละโซนมาครบจึงจะเริ่ม
กระบวนการท างานได ้ท าใหก้ระบวนการนี้เกดิการลา้ชา้เกดิขึน้ 

จากปัญหาทีพ่บจงึไดท้ าลงพื้นทีเ่กบ็ขอ้มลูเพือ่น ามาค านวณหา
ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานทัง้ 4 โซน พบว่า ประสทิธภิาพการ
ท างานของพนักงาน Repack สนิคา้ต ่ากว่าเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดไว ้จงึได้
ท าการศึกษาและวดัขนาดของพื้นที่ส าหรบัการจดัวางสินค้าและศึกษา
วธิกีารท างานของพนักงาน เพื่อน ามาวางแผนการจดัเรยีงพื้นทีค่ลงัสนิคา้
และจดัสรรวธิกีารท างานของพนักงานใหม่เพื่อลดระยะทางการเดนิให้กพั
นักงานและเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน Repack ใหถ้งึ
เกณฑต์ามทีบ่รษิทัก าหนด 

II.II ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

       ในการด าเนินงานวจิยัสหกจินี้ ผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎ ีหลกัการพื้นฐาน 
และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
      ประเสริฐ (2554) [1]  ได้กล่าวถึงแนวคิดหลักการ ECRS ว่าเป็น
หลกัการที่ประกอบด้วย การก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) 
การจดัใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลกัการ
ง่ายๆ ที่สามารถใชใ้นการเริม่ต้นลดความสูญเปล่าหรอื MUDA ลงได้เป็น
อย่างด ีซึ่งความสูญเปล่าที่เกดิขึน้นี้เกี่ยวขอ้งกบัการลดความสูญเปล่าใน
การท างานของพนักงาน ดงันัน้จงึควรให้ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ ในเรื่อง
ของการลดความสูญเปล่า เพราะความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้
พนักงานมเีวลาว่างจากการท างานโดยเสยีเปล่าโดยที่เวลานัน้พนักงาน
อาจจะสามารถท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ผลทีต่ามมา คอื พนักงาน
ท างานไดไ้ม่เต็มประสทิธภิาพและใชจ้ านวนพนักงานจากกระบวนการนัน้
มากเกินไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานใหก้บัพนกังาน สามารถใชแ้นวทางในการลดความสญูเปล่าสามารถ
ลดลงได้ด้วยหลักการ ECRS ได้ดังนี้  การก าจัด (Eliminate) คือการ
เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น การท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บ
สินค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็นและของเสียกก าจัดให้
ออกไป การรวมกนั (Combine) คอืการรวมบางขัน้ตอนเขา้ดว้ยกนั ท าให้
ข ัน้ตอนทีต่้องท าลดลงจากเดมิ การท างานกจ็ะสามารถท าไดเ้รว็ขึน้และลด
การเดนิเคลื่อนที่ระหว่างขัน้ตอนลงอีกด้วย การจดัใหม่ (Rearrange) คอื
การจดัล าดบัหรอืสลบัเปลีย่นขัน้ตอนการท างานใหม่ให้เหมาะสม เพื่อลด

เวลาสูญเปล่าจากการท างานทีไ่ม่จ าเป็น การท าใหง้่าย (Simplify) คอืการ
จดัรปูแบบของเอกสารใหเ้ขา้ใจงา่ยและสะดวกเหมาะสมกบัการใชง้าน หรอื
เป็นการปรบัปรุงการท างานใหง้า่ยและสะดวกขึน้ 
        จ าลกัษณ์ (2553) [2] ไดก้ล่าวถงึแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
สญูเปล่า (MUDA) ว่าคอืความสญูเปล่าทีแ่ฝงอยู่ในกระบวนการผลติ ซึง่ท า
ใหต้้นทุนการผลติสงูเกนิกวาทีค่วรจะเป็น ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการผลติ 
ผูป้ฏบิตัติ้องเสยีเวลาในการแกไขปัญหาแทนที่ จะสามารถใชช้่วงเวลานัน้
ในการปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณภาพ หรอืคดิสรา้งสรรค์  เพื่อพฒันา
งานให้ดียิ่งขึ้นจึงจ าเป็นที่จะต้องเรยีนรู้ว่ามคีวามสูญเปล่าใดบ้าง  อยู่ใน
กระบวนการและจะท าอย่างไรเพือ่ทีจ่ะขจดัความสญูเปล่าใหห้มดไป โดยมี
ทัง้หมด 7 ประการ คอื 1. ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลติมากเกนิไป 2.
ความสูญเปล่าเนื่องจากการเก็บวสัดุคงคลงัที่ไม่จ าเป็น 3.ความสูญเสยี
เนื่องจากการขนส่ง 4.ความสญูเสยีเนื่องจากการผลติของเสยี/แกไ้ขงานเสยี 
5.ความสูญเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลติทีข่าดประสทิธผิล 6.ความสูญ
เปล่าเนื่องจากการรอคอย 7.ความสญูเปล่าเนื่องจากการเคลือ่นไหว
        การวิเคราะห์ปัญหาด้วย  Why-Why analysis เป็นเทคนิคการ
วเิคราะหห์าปัจจยัทีเ่ป็นตน้เหตุอย่างเป็นระบบมขี ัน้ตอนอย่างละเอยีดไม่ใช่
แบบการคาดเดา โดยหากเราสามารถคน้พบสาเหตุรากเหงา้และก าจดัได้
แลว้ ปัญหาเดมิจะไม่เกดิซ ้า หากปัญหาเดมิเกดิซ ้า แสดงว่าการวเิคราะห์
ของเรานัน้มาผดิทาง หรอื อาจมบีางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะต้องมาท า
การวเิคราะหใ์หม ่
        นันท ิ(2553) [4] ได้กล่าวถึงหลกัการผลติแบบโตโยต้าว่า การผลติ
นั ้นมีเ ป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด เพื่อก าจัดความสูญเปล่ าออกจาก
กระบวนการผลติและมุ่งเน้นการลดต้นทุนให้ต้นทุนต ่าสุดและเวลาตัง้แต่
การผลติจนส่งมอบสัน้ทีสุ่ดถอืว่า Stock เป็นต้นทุน จงึต้องท าการผลติโดย
ไมใ่หเ้หลอืของในคลงั TPS ประกอบดว้ยวธิกีารหลกัๆ ประกอบดว้ย 2 เสา
หลกัส าคญั คอื  
Just in Time เป็นปรชัญาที่มุ่งหมายให้ผลติในส่งที่ต้องการ ส่งมอบตาม
เวลาที่ต้องการ ในปรมิาณที่ต้องการ และมสีนิค้าคงคลงัคงเหลอืให้น้อย
ที่สุด ซึ่งน าไปสู่การผลติผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพด้วยต้นทุนต ่าเนื่องจากมี
การใชต้้นทุนตามเวลาทีเ่หมาะสม และสามารถส่งมอบไดท้นัเวลาที่ลูกค้า 
และ Jidoka การควบคุมความผดิพลาดในการท างานทีอ่าจจะท าให้สิ้นค้า
เสียเกิดขึ้น หรือทุก ๆ กระบวนการหากเกิดการผิดพลาดขึ้น มีระบบ
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อัตโนมตัิเพื่อหยุดยัง้การส่งสินค้าที่มคีวามเสียหาย หรือคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน ไปยงักระบวนการต่อไปซึ่งอาจจะส่งผลให้เกดิการผลติสินค้า
ส าเร็จรูปที่ไม่ได้คุณภาพหรอืไม่ได้มาตรฐานส่งไปยงัถึงมอืลูกค้าได้ หรอื
อาจกล่าวอย่างสัน้ ๆ ไดว้่า ระบบ JIDOKA คอื กระบวนการควบคุมตวัเอง
โดยอัตโนมตัิเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหลักการที่ใช้ใน
สายการผลติหรอืในเครือ่งจกัร 

รปูที ่I. เสาหลกัโตโยตา้ 
II.วตัถุประสงคข์องงานวจิยั

        งานวิจัยครัง้นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับพนักงาน 
Repack สินค้า และลดระยะทางการเดินของพนักงาน Repack เพื่อให้
พนกังาน Repack สนิคา้ไดท้นัตามรอบเวลาทีก่ าหนด 

III.วธิกีารด าเนินการวจิยั

        ท าการศกึษากระบวนการท างานของพนกังาน  ใชท้ฤษฎ ีMUDA ใน
การหาความสูญเปล่า  และหาต้นตอของสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึ้นด้วย
เครื่องมอื Why-Why analysis  จากนัน้หาแนวทางการปรบัปรุงการท างาน
ของพนกังานใหป้ระสทิธภิาพการท างานของพนักงานเพิม่ขึน้ ลดความสูญ
เปล่าดว้ยทฤษฎ ีECRS ใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีบ่รษิทัก าหนด 
        การเกบ็ขอ้มลูในงานวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูที่
มคีวามส าคญัต่อโครงงาน โดยการสอบถามขอ้มลูจากพนักงานประจ าที่มี
ความเกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานในส่วนของโซนชัน้วางสนิค้าส าเร็จรูป
ทัง้หมด ศกึษาและสงัเกตการณ์ท างานของกระบวนการ รวมไปถงึการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัในการจดัท าวจิยัในครัง้นี้ โดยมขี ัน้ตอนและ
รายละเอยีดของกรอบการด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 1.วคิราะหส์าเหตุของปัญหา
ดว้ย Why-Why analysis ถงึสาเหตุหลกัว่า แผนผงัชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูปมี
ผลต่อการท างานของพนักงานจรงิหรอืไมอ่ย่างไร 2.วเิคราะหป์ระสทิธภิาพ
การท างานของพนักงานในปัจจุบนัด้วยการ Similations Workload จาก
ระยะเวลาการท างานของพนักงาน 3.จ าลองแผนผงัชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูป
โดยใชโ้ปรแกรม Visio 4.บนัทกึขอ้มลูการจบัเวลาพนักงานแต่ละโซนและ
ท าการ Simulations Workload ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 5.วาง
แผนการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข Layout โดยใชท้ฤษฎ ีECRS และทฤษฎ ี
MUDA การวเิคราะหข์อ้มลู และการก าหนดตวัชีว้ดัผล  

IV.ผลการวจิยั

      รปูที ่II. แผนผงัชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปู 

        ท าการศกึษาแผนผงัโรงงาน ในส่วนของชัน้วางสนิคา้ส าเร็จรูปรวม
ไปถึงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการด าเนินงานของพนักงาน 
Repack สนิค้าเพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการท างานของพนักงานในแต่ละ
ขัน้ตอนว่ามวีธิกีารท างานอย่างไร ในปัจจุบนัชัน้วางสนิค้าส าเร็จรูปตัง้อยู่
หลงัไลน์การผลติ ชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูปแบ่งออกเป็นทัง้หมด 4 โซนโดย
แบ่งตามกรุ๊ปของสนิคา้ทีผ่ลติ ชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูปมรีะยะความยาว 47 
เมตร โดยจะมีพนักงาน Repack สินค้าทัง้หมด 4 คน และพนักงาน 
Support การท างานอีก 1 คน การท างานของพนักงานแบ่งเป็นโซนละ 1 
คน รบัผดิชอบแค่โซนของตวัเองเท่านัน้ไมส่ามารถท างานขา้มโซนได ้และ
ใน 1 วนัท างานจะมรีอบการ Repack สนิค้าทัง้หมด 96 รอบ รอบละ 12 
นาท ีการท างานของพนกังานจะแบ่งเป็น 2 กะ กะเชา้และกะกลางคนื 
        ลูกค้าหลกัของบริษัทคือ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั โดยทางเราจะส่งสนิค้าให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ของโตโยต้า
โดยตรง โรงงานประกอบรถยนต์ของโตโยต้า มทีัง้หมด 4 ที่คอื โตโยต้า
ส าโรง โตโยตา้บา้นโพธิ ์โตโยตา้บางปะกง และโตโยตา้เกตเวย ์โดยจะมแีค่
โตโยต้าเกตเวย์เท่านัน้ทีเ่ป็นการส่งสนิค้าออกต่างประเทศ  การเรยีกงาน
ของลูกคา้ในแต่ละทีก่จ็ะแตกต่างกนัออกไป เพราะโรงงานประกอบรถยนต์
แต่ละทีม่กีารใชช้ิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่แตกต่างกนัหลากหลายรุ่น และ
หลากหลายสี จ านวนของสินค้าที่ลูกค้าในแต่ละที่เรียกก็มีจ านวนที่ไม่
เท่ากนั ท าใหก้ารท างานของพนักงานในแต่ละโซนมไีมเ่ท่ากนั เพราะในแต่
ละรอบการท างานของพนกังาน บางรอบลกูคา้กไ็มเ่รยีกพารท์งานนัน้จะท า
ใหพ้นกังานในโซนนัน้มเีวลาทีส่ญูเปล่าจากการท างาน  

ขัน้ตอนการท างานของพนักงาน Repack สินค้า 

1. รบัค าสัง่ซื้อสนิคา้จากลกูคา้มาเป็นแบบอเิลก็ทรอนิกส์
2. ปริน้ใบ Kanban ออกมา และน ามาใส่ไวท้ีตู่ ้Heijunka ในแต่ละรอบ
3. พนักงานขบัรถ E-Car จะมาหยบิใบ Kanban จากตู้ Heijunka ออกมา
ตามรอบเวลางานทีก่ าหนดไว้
4. พนกังานขบัรถ E-Car จะน าใบ Kanban มาเบกิกล่องเพือ่น าไปใส่สนิคา้
5. พนักงานจะน ากล่องและใบ Kanban มาปล่อยไว้ที่จุด Waiting Area
ของจุด Repacking สนิคา้ของแต่ละโซน
6. พนักงานจะเขา้ไปท าการ Repack สนิค้าตามใบ Kanban ของลูกค้าที่
ไดร้บัมาเมือ่เสรจ็สิ้นกระบวนการจะน าสนิค้าออกมาไว้ทีจุ่ด waiting Area
เมื่อถึงรอบเวลาที่ก าหนด พนักงานขบัรถ E-car จะมาพ่วงสนิค้าของทุก
โซนออกไปไวท้ีจุ่ด Q-Gate
7. พนักงานในจุด Q-Gate จะท าหน้าที่ตรวจเช็คสภาพสนิค้าและจ านวน
และรวบรวมสนิคา้ของลกูคา้ก่อนจะเรยีงสนิคา้ลง Pallet
8. น า Pallet งานของลกูคา้มาไวท้ี ่P-Lane ตามรหสัของ Dock Code เพือ่
รอเวลาทีจ่ะจดัส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ต่อไป
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ศึกษาจ านวน Kanban 

รปูที ่IV. จ านวน Kanban ทีเ่ขา้มา 
        ท าการศึกษาจ านวน Kanban ที่เข้ามาทัง้หมด 96 รอบใน 1 วนั 
พบว่าจ านวน Kanban ทีเ่ขา้มานัน้มจี านวนทีไ่มเ่ท่ากนัเลยแมแ้ต่รอบเดยีว 
เนื่องมาจากค าสัง่ซื้อของลูกค้าทัง้ 4 ที่ มจี านวนที่ไม่เท่ากนัเลยในแต่ละ
รอบ ส่งผลให้ระยะเวลาการท างานของพนักงาน Repack สนิค้าในแต่ละ
โซน แต่ละรอบไมเ่ท่ากนั 
ศึกษาระยะเวลาการท างานของพนักงาน 

        ท าการศกึษาระยะเวลาการท างานของพนกังาน ทัง้หมด 4 โซน โดย 
จากการท างานของพนักงานท าใหพ้บว่า เพราะจ านวน Kanban ทีเ่ขา้มา
ไมเ่ท่ากนัในแต่ละรอบการท างาน มผีลต่อการท างานของพนกังาน Repack 
สนิคา้ในทุกโซน เพราะท าใหก้ารท างานของพนกังาน Repack สนิคา้มกีาร
ท างานทีเ่กนิเวลามาตรฐานการท างานทีก่ าหนดเอาไวท้ี่ 12 นาทต่ีอรอบ มี
ผลมาจากทีจ่ านวน Kanban ทีลู่กคา้เรยีกงานในรอบนัน้เขา้มามากเกนิไป
ท าให้พนักงาน Repack สนิค้าไม่ทนัตามรอบเวลาที่ก าหนด และในรอบ
การท างานพนกังานทีพ่นกังาน Repack สนิคา้เสรจ็ก่อนรอบเวลาทีก่ าหนด 
มผีลมาจากทีจ่ านวน Kanban ทีเ่ขา้มานัน้มจี านวนทีน้่อย เพราะลกูคา้เรยีก
งานพาร์ทนั ้นน้อย ส่งผลให้พนักงาน Repack สินค้าเสร็จก่อนเวลาที่
ก าหนด แต่ถา้ในรอบไหนทีล่กูคา้ไมเ่รยีกงานชนิดนัน้เลย จะท าใหพ้นกังาน 
Repack สนิคา้ในโซนนัน้เกดิเวลาสญูเปล่าจากการว่างงาน 

วิเคราะหปั์ญหาด้วย Why-why Analysis 

รปูที ่ วเิคราะหปั์ญหาดว้ย Why-why Analysis 

        จากปัญหาทีพ่บคอื ประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน Repack 
สนิคา้ต ่า สาเหตุทีพ่บอย่างแรกมาจาก Workload การท างานของพนกังาน
ทัง้ 5 คนไม่เท่ากนั เพราะว่าจ านวน Kanban ทีเ่ขา้ในแต่ละรอบไม่เท่ากนั
เลย เนื่องจากลูกคา้ในแต่ละ Plant มกีารเรยีกงานทีไ่ม่เท่ากนัซึ่งค าสัง่ซื้อ
ขึ้นอยู่กบัความต้องการของลูกค้าท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และ
พนักงานในแต่ละโซนมกีาร Repack งานให้กบัทุกลูกค้า เพราะชัน้วาง
สนิค้าเป็นการแบ่งตามกลุ่มของสนิค้า สาเหตุที่สองมาจากเวลาสูญเปล่า
จากการเดนิของพนกังานมากเกนิไป เนื่องจากพนกังานไม่สามารถท างาน
ขา้มโซนได ้รบัผดิชอบแค่ของโซนตวัเองเท่านัน้ และชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูป
มรีะยะทางที่ไกล ทัง้สองสาเหตุที่พบอันเนื่องมากจากการจดัพื้นที่ของ
โรงงาน ท าให้ส่งผลต่อการท างานของพนักงานเป็นอย่างมาก มาตรการ
แก้ไขปัญหาคอื จดัพื้นที่ช ัน้วางสนิคา้ส าเร็จรูปใหม่โดยแบ่งตามกลุ่มของ

ลูกค้าและปรบัวธิกีารท างานของพนักงานให้เหมาะสมกบัพื้นที่เพื่อท าให้

ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานเพิม่มากขึน้ 

IV.I ผลการวเิคราะหก์ารปรบัปรุงกระบวนการ

        จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนั พบว่าในปัจจุบนัพื้นที่ช ัน้
วางสนิคา้ส าเรจ็รปูทีม่กีารจดัวางสนิคา้แบบเรยีงตามกลุ่มสนิคา้และมขีนาด
พืน้ทีท่ีย่าวท าใหส้่งผลต่อการท างานของพนกังาน Repack สนิคา้เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะ 
ระยะเวลาการท างานของพนกังานไมเ่ท่ากนัของบรษิทั จงึไดท้ าการจ าลอง
พื้นที่ช ัน้วางสินค้าส าเร็จรูปใหม่และปรับวิธีการท างานของพนักงาน 
Repack สนิคา้ใหมใ่หเ้หมาะสม เพือ่ใหพ้นกังานสามารถ Repack สนิคา้ได้
ในระยะทางทีส่ ัน้ลง อกีทัง้ยงัส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
เพิม่ขึน้ เป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัก าหนด 

IV.II ผลการวเิคราะหก์ารวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรุง

ชัน้วางสินค้าส าเรจ็รปูก่อนการปรบัปรงุ 

        พื้นทีช่ ัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปูก่อนการปรบัปรุง มกีารวางชัน้วางสนิคา้
อยู่หลงัไลน์การผลติและจดัวางสนิค้าแบบแบ่งตามกลุ่มของสนิค้าที่ผลิต 
แบ่งอกได ้5  โซน และชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปูในแต่ละโซน มรีะยะทางความ
ยาว 47 เมตร มพีนกังาน Repack สนิคา้ทัง้หมด 5 คน การ Repack สนิคา้
ของแต่ละโซนไม่ได้ถูกรวมออร์เดอของลูกค้าไว้ที่โซนใดโซนหนึ่ง  แต่จะ
เป็นการ Repack สนิค้าของลูกค้าที่เรยีกพาร์ทงานในแต่ละโซน และงาน
นัน้จะถูกรวมออรเ์ดอทีจุ่ด Q-Gate ซึง่เป็นกระบวนการถดัไป 
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รปูที ่ ชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปูก่อนการปรบัปรุง 

รปูที ่ ชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปูก่อนการปรบัปรุง 

ชัน้วางสินค้าส าเรจ็รปูหลงัการปรบัปรงุ 

        ได้ท าการปรบัปรุงแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ ECRS โดยใช้ R 
(Rearrange) และ S (Simplify) การจ าลองจดัพื้นที่ช ัน้วางสนิค้าส าเร็จรูป
ใหม่โดยใชโ้ปรแกรม Visio ในการออกแบบชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูปใหมโ่ดย 
ใชพ้ื้นทีว่่างของบรษิทัในการจ าลองวางชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูป จดัเรยีงชัน้
วางสนิคา้ส าเรจ็รูปจะเป็นการจดัเรยีงแบบตามกลุ่มของลูกค้า โดยท าการ
แยกประเภทของสนิค้าที่ลูกค้าแต่ละ Plant งานเรยีกออกมาและจดัเรยีง
สนิคา้ชนิดทีลู่กคา้เรยีกงานนัน้เหมอืนกนัใหอ้ยู่ในประเภทเดยีวกนั จากที่
ท าการแยกประเภทของลกูคา้ออกแลว้ ซึง่จะแบ่งออกได ้3 กลุ่มดงันี้ 
1. Plant Gateway (ประเภทงานทีส่่งต่างประเทศ)
2. Plant Samrong, Banpho, Bangpakong (ประเภทงานส่งในประเทศ)
3. Part Common (ประเภทงานทีท่ ัง้สองกลุ่มเรยีกเหมอืนกนั)
โดยจดัวางชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปูใหม้รีะยะทางทีส่ ัน้ลงเหลอืเพยีง 23 เมตร
เท่านัน้ เพื่อใหพ้นักงานสามารถเดนิ Repack สนิคา้ในระยะทางทีส่ ัน้ลงแต่
เป็นการเพิม่ความถีข่องการเดนิใหม้ากขึน้แทน

รปูที ่ ชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปูหลงัการปรบัปรุง 

รปูที ่ ชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปูหลงัการปรบัปรุง 

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานก่อนปรบัปรงุ 

รปูที ่ ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานก่อนการปรบัปรุง 

รปูที ่ ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานหลงัการปรบัปรุง 

        จากการ Simulations ค านวณประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
หลงัการปรบัปรุงจากการจ าลองพืน้ทีช่ ัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รปูใหม่ท าใหพ้บว่า 
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน Repack สนิคา้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของบรษิัท และจ านวนพนักงานทีต่้องการลดลงเหลอื 4 คน จงึได้ท าการ
จดัสรรวธิกีารท างานของพนกังานใหมใ่หเ้หมาะสม ดงันี้ 
- พนกังาน 2 คน Repack สนิคา้ในส่วนของประเภทงานส่งต่างประเทศ
- พนกังาน 2 คน Repack สนิคา้ในส่วนของประเภทงานส่งในประเทศ

        โดยทีพ่นักงานจะช่วยกนั Repack สนิคา้ตามออเดอร์ของลูกคา้และ
ท าการรวบรวมออเดอร์ของลูกค้าในขณะที่ Repack สนิคา้ เพื่อทีจ่ะไดไ้ม่
ต้องรวบรวมออเดอร์ของลูกค้าอีกครัง้ในกระบวนการถัดไป จะท าให้
สามารถปิดออเดอรข์องลกูคา้ไดต้ามรอบ และไมม่กีารรองานกนัเกดิขึน้ อกี
ทัง้ยงัสามารถลดจ านวนพนักงานในส่วนงานนี้ได้อีก 1 คน ทัง้นี้การจดั
พื้นทีช่ ัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูปและปรบัปรุงกระบวนการท างานของพนักงาน
จะสามารถลด MUDA ทีเ่กดิขึน้จากการท างานไดอ้กีดว้ย 

รปูที ่ ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานก่อน-หลงัการปรบัปรุง 
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ระยะเวลาการท างานของพนกังานก่อนการปรบัปรุง 
รปูที ่ ระยะเวลาการท างานของพนกังานก่อนปรบัปรุง 

        ก่อนการปรบัปรุงพบว่าพนกังาน Repack สนิคา้ไมท่นัตามรอบเวลา
มาตรฐานทีก่ าหนด ท าใหเ้กดิการล่าชา้ในการตรวจสอบสนิคา้และรวบรวม
ออเดอในขัน้ตอนถดัไป 

ระยะเวลาการท างานของพนกังานหลงัการปรบัปรุง 

รปูที ่  ระยะเวลาการท างานของพนกังานหลงัปรบัปรุง 

        หลงัการปรบัปรุงเมือ่เปลีย่นวธิกีารท างานจะพบว่าพนกังาน Repack 
สินค้าได้ทนัตามรอบเวลาที่ก าหนดมากขึ้น แต่ยงัมบีางรอบที่มจี านวน 
Kanban เขา้มามากท าใหใ้นรอบนัน้ยงั Repack สนิคา้ไม่ทนัตามรอบเวลา
ทีก่ าหนด 

V.สรุปผล

VI.บทสรุปผลการวจิยั

        จากการศกึษาเรื่อง ศกึษาวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพการท างานใหก้บั
พนักงาน Repack สนิค้าโดยการจดัแผนผงัชัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูป บรษิทั 
โคจมิา ออโต้ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากสภาพปัจจุบนั
พื้นที่ช ัน้วางสินค้าส าเร็จรูปของบริษัทมขีนาดพื้นที่ที่ติดอยู่กบัไลน์ผลติ
สนิคา้และมรีะยะทางทีไ่กล ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการท างานของพนกังาน 
Repack สินค้าต ่ากว่าเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ จากสภาพปัจจุบันที่ได้
กล่าวไวข้า้งต้น ไดท้ าการศกึษาและจ าลองจดัพื้นทีช่ ัน้วางสนิค้าส าเร็จรูป
ใหม ่เพือ่ช่วยใหพ้นกังานไดท้ างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ และความสญู
เปล่าที่เกดิขึ้นจากการท างานที่ไม่จ าเป็นโดยการปรบัวธิีการท างานของ
พนกังานใหม ่ใหพ้นกังานสามารถท างานไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 
        จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัได้ท าการรวบรวมขอ้มูลจากสถานที่
ปฏบิตัิงานจรงิ พบว่าพื้นทีช่ ัน้วางสนิค้าส าเรจ็รูปส่งผลต่อการท างานของ
พนักงานของพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยลดผลกระทบในการท างาน
ของพนักงานการวเิคราะห์คือ ทฤษฎี Why-Why Analysis และหลกัการ 
ECRS. 

VII.อภปิรายผลและประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั

ผลหลงัการแกไ้ขปรบัปรุง คอื การจ าลองพืน้ทีช่ ัน้วางสนิคา้ส าเรจ็รูป
โดยการใช้พื้นที่ว่างที่เหลอืของบบรษิัท โดยการจ าลองจดัชัน้วางสนิค้า
ส าเรจ็รูป ผลทีไ่ดค้อืมขีนาดพื้นที่ 23 เมตรต่อช่อง จากเดมิทีม่ขีนาดพื้นที่ 
47 เมตรต่อช่อง และจดัเรยีงสนิค้าใหม่โดยแบ่งกลุ่มของลูกค้า และแยก

ประเภทของสนิค้าท าการจดัเรยีงใหม่ เพื่อให้พนักงาน Repack สนิค้าได้

สะดวกมากขึน้และยงัสามารถรวมออเดอร์ของลูกคา้ไดเ้ลย ไม่ต้องใหง้าน
ไปกองรอในกระบวนการถัดไปเพื่อรอรวมออเดอร์  อีกทัง้สามารถลด
พนกังาน Repack สนิคา้ลงได ้1 คน และยงัปรบัวธิกีารท างานของพนกังาน 
Repack สนิคา้เพือ่ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ผลจากการ
วเิคราะห์คอื ประสทิธภิาพของพนักงานเพิม่ขึ้นจากเดมิ 73% เป็น 96% 
เป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทั 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนไทยเก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะ และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจบริจาคอวยัวะผ่านทศันคติ การรบัรู้ และพฤติกรรม โดยสร้าง
ตวัแบบสมการโครงสร้างในการทดสอบข้อสมมติฐาน แต่เน่ืองจากในการ
ส ารวจมีข้อจ ากดัของเวลา จึงได้จ านวนผู้ตอบรบัแบบสอบถามไม่มากนัก 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใช้การสุ่มข้อมูลค าตอบจ านวนสิบรอบ พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ในทุกๆ รอบ และสามารถอธิบายได้ว่า 
การรบัรู้ข้อมูลผ่านการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเตอรเ์น็ต และความรู้
เก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจเก่ียวการบริจาคอวยัวะ
เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีการรบัรู้ข้อมูลผ่านการส่ือสารแบบปากต่อปากบน
อินเตอรเ์น็ต และการยินดีช่วยเหลือผู้อ่ืนยงัส่งผลต่อการตอบสนองการ
รบัรู้เร่ืองการบริจาคอวยัวะเพ่ิมขึ้นเช่นกนั ในขณะท่ีความเข้าใจเก่ียวการ
บริจาคอวยัวะและการตอบสนองต่อการรบัรู้เร่ืองการบริจาคอวยัวะมีผลต่อ
ความตัง้ใจในการบริจาคอวยัวะ โดยมีอิทธิพลทางอ้อมของการรบัรู้ข้อมูล
ผ่านการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเตอร์เน็ต ความรู้เก่ียวกับการ
บริจาคอวยัวะ และการยินดีช่วยเหลือผู้อ่ืน ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจในการ
บริจาคอวยัวะท่ีเพ่ิมขึ้น 

ค ำส ำคญั — กำรสือ่สำรแบบปำกต่อปำกบนอินเตอร์เน็ต (eWOM), 
กำรบริจำคอวยัวะ, โมเดลสมกำรโครงสร้ำง 

ABSTRACT — This research aimed to explore the opinions of Thai 
people about organ donation and to study the factors influencing organ 
donation decisions through attitudes, perceptions and behaviors by 
constructing a structural equation model in hypothesis testing. Due to 
the time limit, the number of responses was insufficient for SEM; hence, 
we simulated 10 sets of data and found that model verification indicators 

showed that the model was able to explain the relationship between the 
variable as the perception of information through electronic word-of-
mouth and knowledge about organ donation has resulted in increased 
understanding of organ donation. In addition, the perception of 
information through electronic word-of-mouth and being willing to help 
others has also had an effect on the perceived response to organ 
donation. The understanding of organ donation and its response to 
organ donation awareness has resulted in the intention of organ 
donation that has indirect effect from the perception of information 
through electronic word-of-mouth, knowledge about organ donation 
and being willing to help others has resulted in increased the intention 
of organ donation. 

Keywords — electronic word-of-mouth (eWOM), organ donation, 
structural equation modeling 

I. บทน า
การปลูกถ่ายอวยัวะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ส าคญัในการ

ต่อชีวิตให้กบัผู้ป่วย ซึ่งในปจัจุบนัความรู้ทางการปลูกถ่ายอวยัวะ ได้มี
วิว ัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว แต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวยัวะ ยังไม่
กว้างขวางนัก และผู้คนยงัคงมคีวามเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจติใจอยู่หลาย
ประการ ส่งผลให้อวยัวะที่จะน ามาใช้ในการปลูกถ่ายให้กบัผู้ป่วยนัน้ไม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการทีม่อียู่ ท าใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลนอวยัวะทีจ่ะ
น ามาปลกูถ่ายโดยจากสถติกิารบรจิาคอวยัวะ ปี 2553 - 2562 [1] แสดงให้
เหน็ว่าจ านวนผูบ้รจิาคในประเทศไทยยงัมจี านวนการบรจิาคน้อยมาก เมือ่
เทยีบกบัจ านวนความตอ้งการอวยัวะของผูป้ว่ย โดยมบีางรายอาจเสยีชวีติ
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ไปก่อนที่จะได้รบัการปลูกถ่ายเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สามารถสู้ก ับ
ความเสือ่มสภาพของอวยัวะไดไ้หว และบางรายทีไ่มเ่สยีชวีติกต็อ้งรออย่าง
ทรมานโดยไมรู่ว้่าจะไดร้บัการปลกูถ่ายเมือ่ไร 

จากภาวะการขาดแคลนอวยัวะส าหรบัน ามาปลูกถ่ายในปจัจุบนั มี
สาเหตุหลกั ๆ 3 ประการ คอื ประการที่หนึ่ง การขาดความรู้ความเขา้ใจ
ของประชาชนเกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะ เช่น ประชาชนไม่ทราบเรื่องการ
ปลูกถ่ายอวยัวะ ไม่ทราบประโยชน์ ไม่ทราบวธิกีารของการบรจิาคอวยัวะ 
เป็นต้น ประการที่สอง คือ ญาติของผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมให้แพทย์เอา
อวยัวะออกจากร่างผู้เสียชีวิตไปให้ผู้อื่น เพราะท าใจไม่ได้ หรือยงัคงมี
ความหวงัและเชื่อในปาฏหิารยิ์ว่าผู้ป่วยจะฟ้ืนขึน้มา ส่วนสาเหตุประการ
สุดทา้ย คอื ทศันคตขิองประชาชนต่อการบรจิาคอวยัวะ ซึ่งมหีลายคนเชือ่
ว่า หากบรจิาคอวยัวะใหผู้อ้ื่นแลว้จะท าใหเ้กดิชาตหิน้ามอีวยัวะไมค่รบถ้วน
เหมอืนเดมิ หรอืหากแสดงความจ านงบรจิาคอวยัวะไวต้ัง้แต่ตอนยงัมชีวีติ
อยู่ ถอืเป็นการแช่งตวัเองใหอ้ายุสัน้ เป็นต้น [2-4] ซึ่งแมว้่าตอนนี้จะมกีาร
จดัตัง้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเรื่องการบริจาคอวยัวะโดยตรง แต่ความรู้ 
ความเขา้ใจ และทศันคติของประชาชนที่ยงัไม่ยอมรบัและปฏเิสธการบริ
จาคยงัคงเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้อยู่ในสงัคมวงกวา้ง ท าใหห้ลาย ๆ คนตดัสนิใจ
ทีจ่ะไมบ่รจิาคอวยัวะ เพราะเหตุผลต่าง ๆ ขา้งตน้ ดงันัน้การประชาสมัพนัธ ์
การกระตุ้น ให้ความรู้ความเขา้ใจทีถู่กต้อง และให้ร ับทราบถงึปญัหาการ
ขาดแคลนอวยัวะส าหรบัการน าไปปลกูถ่ายนี้ จงึเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะช่วยให้
การบรจิาคอวยัวะมจี านวนเพิม่มากขึ้น และสามารถช่วยชวีติผู้ทีก่ าลงัรอ
การเปลีย่นถ่ายใหส้ามารถกลบัมามคีุณภาพทีด่แีละใชช้วีติในสงัคมไดป้กติ
อีกครัง้ ดงันัน้งานวิจยันี้จะน าอิทธิพลของสื่อโดยจะพิจารณาเฉพาะสื่อ
ออนไลน์ว่าการส่งต่อขอ้มลูแบบปากต่อปากบนอนิเตอร์เน็ตจะมผีลต่อการ
รบัรูห้รอืเพิม่ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งของประชาชน และส่งผลต่อการตดัสนิใจ
บรจิาคอวยัวะไดห้รอืไม่ มากน้อยเพยีงใด 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั
II.I. เพือ่ส ารวจและเกบ็ขอ้มลูความคดิเหน็ของคนไทยเกีย่วกบัการบรจิาค
อวยัวะ
II.II. เพือ่หาปจัจยัและขนาดของปจัจยัทีส่่งผลต่อทศันคตขิองคนไทยทีม่ต่ีอ
การบรจิาคอวยัวะ
II.III. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของอิทธพิลการสือ่สารแบบปากต่อปากบน
อนิเตอรเ์น็ตและการตดัสนิใจบรจิาคอวยัวะของคนไทย 

III. วธิดี าเนินการวจิยั
III.I. สรา้งแบบสอบถาม

ขอ้ค าถามในแบบสอบถามนี้ไดม้าจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มตีวัแปร
แฝงทัง้หมด 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนบุคคล (S) การรบัรูข้อ้มลูผ่านการ
สื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเตอร์เน็ต (E) การยนิดชี่วยเหลอืผู้อื่น (H) 
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะ (D) ทศันคตต่ิอการบรจิาคอวยัวะที่
เกี่ยวขอ้งกบัความเห็นของครอบครวั (F) ความรู้เกี่ยวการบรจิาคอวยัวะ 
(K) การตอบสนองต่อการรบัรูเ้รือ่งการบรจิาคอวยัวะ (R) ความตัง้ใจในการ
บรจิาคอวยัวะ (I) และเหตุผลทีไ่ม่ต้องการแสดงความจ านงบรจิาคอวยัวะ
(N) และมีตัวแปรสังเกตได้ทัง้หมด 61 ตัวแปร ซึ่งเป็นค าถามที่ใช้ใน

แบบสอบถามของงานวจิยันี้  โดยใช้ Likert scale 5 ระดบั ที่นิยมใช้เป็น
มาตรประมาณค่าในการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามดา้นทศันคต ิ
III.II. หาขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ส าหรบัการก าหนดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยัด้วยตวัแบบสมการ
โครงสร้างเป็นเรื่องที่ซบัซ้อนและยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปที่สามารถใชใ้น
ทุกสถานการณ์ได้ เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการค านวณ คือ การพิจารณาถึง
ขนาดของแบบจ าลอง โดยขนาดกลุ่มตวัอย่างต่อจ านวนตวัแปรสงัเกตไดท้ี่
มผีูแ้นะน าไวต้ ่าสุด คอื 5:1 [5] หรอืเกณฑ์ในทางปฏบิตัิ (Rule of thumb) 
ซึ่งเป็นทีย่อมรบัทัว่ไป คอื 10:1 [6] และมงีานวจิยัพบว่าหากมตีวัแปรแฝง
หนึ่งวดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกตไดน้้อยกว่า 3 ตวัแปร ควรมขีนาดกลุ่มตวัอย่าง
ไม่น้อยกว่า 400 ตวัอย่าง [7] แต่ขณะทีบ่างงานวจิยัพบว่าควรมอีย่างน้อย 
500 ตัวอย่าง [8] ซึ่งงานวิจัยนี้มีจ านวนตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการ
วเิคราะห์โมเดลทัง้หมด 30 ตวัแปร และมตีวัแปรแฝงที่วดัได้จากตวัแปร
สังเกตได้น้อยกว่า 3 ตัวแปร ดังนัน้ งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทีจ่ านวน 500 ตวัอย่าง เพือ่ใหเ้หมาะสมส าหรบัการวเิคราะห ์SEM 
III.III. เกบ็รวบรวมขอ้มลูความคดิเหน็

จากการส ารวจความคดิเห็นของประชาชนต่อการบรจิาคอวยัวะผ่าน
การส่งแบบสอบถามออนไลน์ ไดจ้ านวนทัง้หมด 148 ขอ้มลู ซึง่ไมถ่งึข ัน้ต ่า
ของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรม ีดงันัน้ ผู้ว ิจยัจึงจ าลองข้อมูลขึ้นมาใหม่ 
(Simulation) จากข้อมูลเดิม 148 ข้อมูล เป็น 500 ข้อมูล จ านวน 10 ชุด 
โดยใช้วิธีการจ าลองตัวแปรสุ่มร่วมด้วยเทคนิค Gaussian Copula ด้วย
โปรแกรม Python ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมเป็นอย่างมาก ส าหรบัการจ าลอง
ตัวแปรสุ่มร่วมเมื่อทราบการแจกแจงส่วนริมและสหสัมพนัธ์ เนื่องจาก
เทคนิคนี้เป็นเทคนิคทีม่ขี ัน้ตอนในการท าทีค่่อนขา้งงา่ย 
III.IV. ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม

งานวจิยันี้เลอืกใช้วธิกีารหาความเชื่อมัน่ของความสอดคล้องภายใน
( Internal Consistency Reliability) เพื่ อ วัดคุณภาพความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามว่าแต่ละขอ้ค าถามสอดคลอ้งกนัหรอืไม่ จากการค านวณหา
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาคโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู Minitab และ
จะยอมรบัค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาคทีม่ากกว่า 0.7  
III.V. การวเิคราะหป์จัจยั

การวิเคราะห์ปจัจัย เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อ
ทศันคต ิการรบัรู ้และพฤตกิรรมในการบรจิาคอวยัวะเพือ่ลดจ านวนตวัแปร
อสิระ โดยรวมตวัแปรอสิระหลาย ๆ ตวั ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัใหอ้ยู่ในปจัจยั
เดยีวกนั โดยมขี ัน้ตอนการวเิคราะหป์จัจยั 3 ข ัน้ตอนดงันี้ 

III.V.I. การคดัเลอืกตวัแปร
III.V.II. พจิารณาว่าขอ้มูลชุดนี้มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใช้การวิเคราะห์

ปจัจยัไดห้รอืไม ่โดยพจิารณาจากค่าสถติ ิKaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
III.V.III. พิจารณาค่าสถิติทดสอบตัวทีส่อง  คือ  Bartlett’s Test of

Sphericity ใชท้ดสอบว่าปจัจยัต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม ่
III.VI. การพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (SEM)

การพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (SEM) โดยใชโ้ปรแกรมลสิเรล
ซึ่งมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์และขนาดความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปจัจยัหรอืตวัแปรแฝง โดยจะประเมนิความเหมาะสมของแบบจ าลองจาก
ค่าดชันีความสอดคล้องดงัในตารางที่ I ซึ่งหากโมเดลยงัไม่สอดคล้องกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ก็จ าเป็นต้องปรับปรุงแบบจ าลองแล้วด าเนินการ
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วเิคราะหใ์หมจ่นกว่าโมเดลจะสอดคลอ้งกลมกลนืกนั และเพือ่ตรวจสอบผล
การด าเนินงานโดยพิจารณาจากค่า Model Fit Summary จากนัน้จึงน า
ค่าพารามเิตอรต่์าง ๆ ในโมเดลไปเขยีนรายงานต่อไป  

ตารางที ่I. เกณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้งของตวัแบบจ าลอง 
ดชันีความกลมกลืน เกณฑ ์

𝑥2/ df < 2.00 สอดคลอ้งกลมกลนืด ี
2.00 – 5.00 สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้

RMSEA < 0.05 สอดคลอ้งกลมกลนืด ี
0.05 – 0.08 สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้

CFI > 0.95 สอดคลอ้งกลมกลนืดี
0.90 – 0.95 สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้

NNFI > 0.90
SRMR < 0.05 สอดคลอ้งกลมกลนืด ี

< 0.08 สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้
แหล่งทีม่า: Diamantopoulos และ Siguaw  (2000)[9] 

IV. ผลการวจิยั
IV.I. ผลการตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม (Reliability)

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยวิธี
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่าค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่าวิธีครอน- 
บาคอยู่ระหว่าง 0.6322-0.7331 โดยตวัแปรแฝงส่วนใหญ่มคี่ามากกว่า 0.7 
และมีบางตัวแปรแฝงที่น้อยกว่า 0.7 แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ดังนัน้ 
แบบส ารวจฉบบันี้มคีวามน่าเชือ่ถอืสงู สามารถน าไปใชส้ ารวจได ้  
IV.II. ผลการวเิคราะหป์จัจยั

IV.II.I. การคดัเลอืกตวัแปร
จากแบบส ารวจความคดิเหน็มตีวัแปรทัง้หมด 61 ตวัแปร ผูว้จิยัไดต้ดั

ตวัแปรออก 31 ตวัแปร ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามจากตวัแปรแฝง S ทัง้หมดจ านวน 
9 ตวัแปร เนื่องจากเป็นขอ้มลูทัว่ไปทีเ่กบ็รวบรวมจากผูต้อบแบบสอบถาม 
ซึ่งไม่ใช่ค าถามที่เป็นเลขแสดงล าดบั จงึไม่สามารถน ามาวเิคราะห์  SEM 
ได ้ส่วนอกี 9 ตวัแปร จากตวัแปรแฝง E, K, H, D และ R เป็นค าถามทีถู่ก
ตดัทิ้งจากขัน้ตอนการวเิคราะห์ความน่าเชื่อมัน่แอลฟ่าครอนบาค และจาก
ตัวแปรแฝง I และ N มีตัวแปรสังเกตได้ที่ถูกตัดทิ้งเพิ่มอีก 12 ตัวแปร 
เนื่องจากเป็นเพยีงค าถามยนืยนัความตัง้ใจของผูต้อบแบบสอบถามเรื่อง
การบรจิาคอวยัวะ ดงันัน้แล้วจะเหลอืตวัแปรทัง้หมดจ านวน 30 ตวัแปร 
ส าหรบัน ามาวเิคราะห ์SEM ต่อไป 

IV.II.II. ตรวจสอบความเหมาะสม โดยใชส้ถติ ิKaiser-Meyer-Olkin
(KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity 

จากการทดสอบชุดขอ้มลูทัง้ 10 ชุด โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดค้่าสถติ ิ
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ของตัวปจัจัยอยู่ระหว่าง 0.715-0.764 ซึ่ง
มากกว่า 0.7 แสดงว่าขอ้มลูมคีวามเหมาะดี สามารถน าไปวเิคราะห์ปจัจยั
ได้ และค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญ แสดงว่าเมทริกซ์
สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity matrix) ซึ่ง
หมายถงึตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นั  
IV.III. ผลส ารวจความคดิเหน็ของประชาชน

จากการเก็บแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 148 คน
พบว่าผลจากดา้นปจัจยัส่วนบุคคล (S)  ผูต้อบแบบสอบถามมสีดัส่วนเพศ
ชายต่อเพศหญงิเป็น 3:1 ส่วนใหญ่มอีายุ 18-30 ปี  ซึ่งนับถอืศาสนาพุทธ 

และเป็นกลุ่มนักเรยีน-นักศกึษามากที่สุด มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่ คอื 
ปรญิญาตร ีรอ้ยละ 63.51 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 10,000 บาท 
และ 10,001 - 20,000 บาท สดัส่วนเท่า ๆ กนั ทีป่ระมาณรอ้ยละ 35 และ
เมือ่น ามาหาความสมัพนัธร์ะหว่างอายุและปรมิาณการใชอ้นิเตอรเ์น็ตในแต่
ละวนัพบว่ากลุ่มอายุ 18-30 ปี เป็นกลุ่มทีม่กีารใชอ้นิเตอร์เน็ตในแต่ละวนั
สูงที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-10 ชัว่โมงต่อวนั และเมื่ออายุมากขึ้นจะมี
จ านวนชัว่โมงการใชอ้นิเตอร์เน็ตต่อวนัในปรมิาณทีน้่อยลง โดยจะใชเ้พื่อ
การติดต่อสื่อสารเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมา คอื อ่านข่าว แชร์ขอ้มูล อ่าน
รวีวิสนิคา้ และซื้อของออนไลน์ ตามล าดบั และช่องทางทีใ่ชม้ากทีสุ่ด คอื 
Facebook, Instagram และ Twitter ตามล าดบั  

จากผู้ตอบแบบสอบถาม 148 คน พบว่ามีผู้ที่ได้แสดงความจ านง
บรจิาคอวยัวะแล้ว 9 คน ซึ่งเป็นเพศหญงิทัง้หมด โดยอยู่ในกลุ่มอายุ 18-
30 ปี 5 คน กลุ่มอายุ 31-45 ปี 2 คน และ กลุ่มอายุ 46-60 ปี 2 คน เมือ่คดิ
แยกตามกลุ่มอายุจะได ้5.38%, 6.67% และ 10.53% ตามล าดบั ซึ่งพบว่า
กลุ่มทีม่แีนวโน้มในการแสดงความจ านงบรจิาคอวยัวะมากทีสุ่ด คอื กลุ่ม
อายุ 46-65 ปี และม ี103 คนทีย่งัไม่ไดแ้สดงความจ านงไวแ้ต่อาจจะแสดง
ความจ านงในอนาคต ส่วนอกี 36 คน ยงัไมไ่ดแ้สดงความจ านงไวแ้ละจะไม่
แสดงความจ านงในอนาคต โดยให้เหตุผลว่าครอบครวัไม่ยนิยอมทีร่ะดบั
คะแนนเฉลีย่สงูกว่าเหตุผลอื่น ๆ ซึง่ตรงขา้มกบัผูท้ีแ่สดงความจ านงไวแ้ลว้
ที่ให้เหตุผลว่าคนในครอบครวัยนิยอมให้บรจิาคมีร่ะดบัคะแนนส่วนใหญ่
มากทีสุ่ด ซึ่งจากขอ้มลูเบื้องต้นนี้ แสดงใหเ้หน็ว่าครอบครวัเป็นปจัจยัหนึ่ง
ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริจาคและไม่บริจาคอวัยะ  และส าหรับผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาของขอ้มลูการรบัรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการ
บรจิาคอวยัวะ (E, H, D, F, K, R, I และ N) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรู ้
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการบรจิาคอวยัวะโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
IV.IV. ผลการวเิคราะหแ์บบจ าลองสมการโครงสรา้ง

IV.IV.I. ก าหนดสมมตฐิานแบบจ าลอง
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ผ่านแบบจ าลองด้วย

โปรแกรมลสิเรลเพื่อทดสอบสมมตฐิานทีส่รา้งขึน้ และคาดว่าทุกตวัชีว้ดัจะ
เป็นตวัแปรอสิระทีจ่ะชีน้ าตวัแปรทีม่ผีลต่อการรบัรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม
ในการบรจิาคอวยัวะ ซึง่มกีรอบแนวคดิแสดงดงัรปูที ่I 

E

K

H

D

R

I

D1
D2
R2
R3
R4
R5
I1
I2
I3
I4
I5

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
K1
K2
K3
K4
K5
K7
K8
H1
H2
H3

รปูที ่I. กรอบแนวคดิแบบจ าลอง 
IV.IV.II. ผลการวเิคราะหค์วามตรงเชงิโครงสรา้งของโมเดลการวดั
ผู้วิจ ัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor

Analysis: CFA)  เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งของโมเดล
สมการเชิงโครงสร้างด้วยค่าดชันีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดล โดยแสดงค่าดัชนีก่อนและหลังการปรบัโมเดลดงั
ตารางที ่II 
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ตารางที ่II. ค่าดชันีตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลกบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์ของปจัจยั ทัง้ 6 ตวั  

 
ปัจ
จยั 

 

ตวัแปร
สงัเกต
ได้ 

ค่าดชันีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืน 

 

χ2 / df 
 

RMSEA 
 

CFI 
 

NNFI 
 

SRMR 

 
E 

E1, E2, 
E3, E4, 
E5, E6, 
E7, E8 

 

19.12𝑎 
 

0.19𝑎 
 

0.70𝑎 
 

0.58𝑎 
 

0.10𝑎 

 
2.50𝑏 

 
0.06𝑏 

 
0.99𝑏 

 
0.97𝑏 

 
0.03𝑏 

 
K 

K1, K2, 
K3, K4, 
K5, K7, 
K8, K9 

 

12.99𝑎 
 

0.15𝑎 
 

0.52𝑎 
 

0.33𝑎 
 

0.10𝑎 

 

1.60𝑏 
 

0.04𝑏 
 

0.99𝑏 
 

0.97𝑏 
 

0.03𝑏 
 

H 
H1, H2, 
H3 

 

The model is saturated, the fit is perfect 

D D1, D2 Not suitable for CFA 
 

R 
R2, R3, 
R4, R5 

0.29𝑎 
 

0.00𝑎 
 

1.00𝑎 
 

1.01𝑎 
 

0.01𝑎 
 

- - - - - 

 
I 

I1, I2, 
I3, I4, 
I5 

 

12.65𝑎 
 

0.16𝑎 
 

0.93𝑎 
 

0.86𝑎 
 

0.62𝑎 
 

2.82𝑏 
 

0.06𝑏 
 

0.99𝑏 
 

0.98𝑏 
 

0.02𝑏 

หมายเหตุ: .𝑎 คอื ค่าดชันีก่อนปรบัโมเดล, .𝑏 คอื ค่าดชันีหลงัปรบัโมเดล 

จากตารางที ่II ค่าดชันีตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดล
กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ของปจัจยัทัง้ 6 ตวั หลงัปรบัโมเดล พบว่าทุกกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์ดชันีทีใ่ช้ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดล
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ตามเกณฑใ์นตารางที ่I 

IV.IV.III. ผลการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (SEM)  
จากการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโดยสถติทิีใ่ชท้ดสอบ คอื 

ค่า χ2 / df, RMSEA, CFI, NNFI และ SRMR ซึ่งตวัอย่างผลการวเิคราะห์
โมเดลชุดหนึ่ง พบว่ามีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก นัน่คือโมเดลตาม
สมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า χ2/df = 7.84, 
RMSEA = 0.12, CFI = 0.66, NNFI = 0.63 แล ะ  SRMR = 0.10 ดังนั ้น 
ผูว้จิยัจงึไดด้ าเนินการปรบัโมเดล (Model Modification) โดยพจิารณาจาก
ค าแนะน าในการปรบัโมเดลด้วยค่าดชันีปรบัโมเดล (Model Modification 
Indices: MI) จนกระทัง่ค่าดชันีความกลมกลนืมคีวามสอดคล้องกบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์ โดยจะปรบัที่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสรา้งของโมเดลตามสมมตฐิาน และผลการวเิคราะห์ค่า
ดชันีความกลมกลนืของโมเดลโดยรวมหลงัการปรบัโมเดลท าให้สามารถ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดงัตารางที่ III ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้ เป็นชุด
ขอ้มลูทีใ่หผ้ลลพัธด์ทีีสุ่ด 

ตารางที ่III. ผลการวเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งหลงัปรบัโมเดล 
ดชันี ค่าดชันี เกณฑ ์ ผลการวิเคราะห ์

𝑥2/ df 2.45 < 5.00 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA 0.05 < 0.08 ผา่นเกณฑ ์

CFI 0.95 > 0.90 ผา่นเกณฑ ์
NNFI 0.92 > 0.90 ผา่นเกณฑ ์
SRMR 0.06 < 0.08 ผา่นเกณฑ ์

จากตารางที่ III ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐาน พบว่าทุกตัวชี้ว ัดผ่านเกณฑ์การยอมรับทุกตัว แสดงว่า
แบบจ าลองสมการโครงสรา้งนี้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และ
เนื่องจากการวเิคราะห์ผลในงานวจิยันี้ ผู้ว ิจยัได้จ าลองขอ้มูลขึ้นมาใหม่ 
(Simulation) จ านวน 10 ชุด เพื่อใหผ้ลการวเิคราะห์มคีวามน่าเชื่อถอืมาก
ขึน้ ซึง่สามารถแสดงผลค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลนืของขอ้มลู
ทัง้ 10 ชุด ไดด้งัตารางที ่IV 
ตารางที ่IV. ผลการวเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งกลมกลนืหลงัการปรบั

โมเดลของขอ้มลูทัง้ 10 ชุด 
ข้อมูล
ชุดท่ี 

ดชันีความกลมกลืน 
𝒙𝟐/ df RMSEA CFI NNFI SRMR 

1 2.92 0.06 0.94 0.90 0.08 
2 3.05 0.06 0.93 0.89 0.07 
3 3.22 0.07 0.93 0.90 0.07 
4 2.73 0.06 0.93 0.90 0.07 
5 2.59 0.06 0.94 0.92 0.07 
6 2.85 0.06 0.94 0.91 0.07 
7 2.53 0.06 0.95 0.93 0.07 
8 2.63 0.06 0.95 0.93 0.07 
9 2.45 0.05 0.95 0.92 0.06 
10 3.05 0.06 0.92 0.88 0.07 

จากตารางที่ IV ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐาน พิจารณาได้จากค่าดัชนีว ัดระดับความกลมกลืนระหว่าง
แบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่าแบบจ าลองทัง้ 10 ชุด โดยรวม
ผ่านเกณฑ์การยอมรบั มเีพยีงค่า NNFI ของชุดที ่2 และชุดที ่10 ทีต่ ่ากว่า
เกณฑ์ค่ายอมรบั แต่ยงัคงมคี่าที่สูงซึ่งยงัคงยอมรบัได้ ดงันัน้แบบจ าลอง
สมการโครงสร้างนี้มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ โดยแสดงค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตไดข้องขอ้มลูทัง้ 10 ชุด ไดด้งัตาราง
ที ่V-VI 
ตารางที ่V. ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตไดข้องขอ้มลูชุดที ่1 

ถงึชุดที ่5 
 

ตวั
แปร
แฝง 

ตวั
แปร
สงัเกต
ได้ 

ข้อมูลชุดท่ี 
 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

E E1 0.38*** 0.72*** 0.54*** 1.02*** 0.62*** 
E2 0.48*** 0.46*** 0.48*** 0.24*** 0.45*** 
E3 0.57*** 0.43*** 0.56*** 0.49*** 0.51*** 
E4 0.76*** 0.55*** 0.67*** 0.63*** 0.65*** 
E5 0.42*** 0.36*** 0.49*** 0.42*** 0.54*** 
E6 0.47*** 0.51*** 0.36*** 0.41*** 0.43*** 
E7 0.35*** 0.23*** 0.34*** 0.45*** 0.32*** 
E8 0.71*** 0.97*** 0.91*** 0.71*** 0.79*** 

K K1 0.64*** 0.74*** 1.03*** 0.94*** 0.73*** 
K2 0.53*** 0.63*** 0.58*** 0.15* 0.83*** 
K3 0.19*** 0.27*** 0.39*** 0.24*** 0.24*** 
K4 0.52*** 0.58*** 0.83*** 0.42*** 0.50*** 
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ตารางที ่V. (ต่อ) 

ตวั
แปร
แฝง 

ตวั
แปร
สงัเกต
ได้ 

ข้อมูลชุดท่ี 

1 2 3 4 5 

K K5 0.35*** 0.34*** 0.89*** 0.49*** 0.43*** 
K7 0.98*** 0.85*** 1.27*** 1.06*** 0.49*** 
K8 0.69*** 0.45*** 0.92*** 0.88*** 0.68*** 
K9 0.88*** 0.25*** 0.55*** 0.41*** 0.60*** 

H H1 0.41*** 0.27*** 0.40*** 0.40*** 0.45*** 
H2 0.48*** 0.36*** 0.37*** 0.31*** 0.36*** 
H3 0.41*** 0.49*** 0.47*** 0.45*** 0.61*** 

D D1 0.63 1.04 0.34 0.55 0.96 
D2 0.75*** 0.78*** 0.42*** 0.61*** 0.78*** 

R R2 0.71 0.83 0.73 0.75 0.74 
R3 1.17*** 1.51*** 1.35*** 1.51*** 1.53*** 
R4 1.30*** 1.49*** 1.45*** 1.52*** 1.41*** 
R5 0.21*** 0.22*** 0.27*** 0.39*** 0.58*** 

I I1 0.52 0.75 0.70 0.93 0.90 
I2 0.87*** 0.88*** 1.02*** 0.95*** 1.06*** 
I3 0.65*** 0.82*** 0.68*** 0.30*** 0.38*** 
I4 0.58*** 0.53*** 0.70*** 0.42*** 0.64*** 
I5 0.68*** 0.71*** 0.67*** 0.57*** 0.58*** 

หมายเหตุ *** t0.01,499 > 2.5857, p < 0.01, ** t0.05,499 > 1.9647, p < 0.05 
* 𝑡0.1,499 > 1.6479, p < 0.1 

ตารางที ่VI. ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตไดข้องขอ้มลูชุดที ่6 
ถงึชุดที ่10 

ตวั
แปร 
แฝง 

ตวั
แปร 
สงัเกต
ได้ 

ข้อมูลชุดท่ี 

6 7 8 9 10 

E E1 0.40*** 0.59*** 0.72*** 0.41*** 0.80*** 
E2 0.24*** 0.40*** 0.69*** 0.34*** 0.46*** 
E3 0.49*** 0.51*** 0.59*** 0.60*** 0.51*** 
E4 0.89*** 0.62*** 0.56*** 0.49*** 0.79*** 
E5 0.30*** 0.42*** 0.47*** 0.67*** 0.38*** 
E6 0.37*** 0.44*** 0.47*** 0.41*** 0.46*** 
E7 0.26*** 0.36*** 0.42*** 0.38*** 0.43*** 
E8 0.98*** 0.87*** 0.77*** 0.68*** 0.80*** 

K K1 0.75*** 0.54*** 1.13*** 0.65*** 0.67*** 
K2 0.14 0.45*** 0.76*** 0.26*** 0.32*** 
K3 0.34*** 0.32*** 0.13** 0.18*** 0.10* 
K4 0.55*** 0.54*** 0.58*** 0.40*** 0.64*** 
K5 0.35*** 0.36*** 0.13 0.10** 0.10 
K7 0.65*** 0.85*** 0.46*** 0.45*** 0.55*** 
K8 0.53*** 0.54*** 0.32*** 0.33*** 0.41*** 
K9 0.29*** 0.29*** 0.37*** 0.10** 0.29*** 

H H1 0.29*** 0.35*** 0.49*** 0.51*** 0.41*** 

ตารางที ่VI. (ต่อ) 

ตวั
แปร
แฝง 

ตวั
แปร
สงัเกต
ได้ 

ข้อมูลชุดท่ี 

6 7 8 9 10 

H H2 0.34*** 0.32*** 0.41*** 0.55*** 0.37*** 
H3 0.75*** 0.65*** 0.49*** 0.94*** 0.50*** 

D D1 1.03 0.74 0.50 0.42 0.66 
D2 0.48*** 0.50*** 0.49*** 0.60*** 0.58*** 

R R2 0.66 0.70 0.56 0.58 0.70 
R3 1.25*** 1.22*** 1.35*** 0.86*** 1.37*** 
R4 1.43*** 1.38*** 1.44*** 0.94*** 1.54*** 
R5 0.35*** 0.36*** 0.49*** 0.18*** 0.44*** 

I I1 0.70 0.93 0.76 0.76 0.81 
I2 0.97*** 0.9*** 0.83*** 0.84*** 1.09*** 
I3 0.43*** 0.42*** 0.57*** 0.44*** 0.49*** 
I4 0.55*** 0.55*** 0.74*** 0.42*** 0.47*** 
I5 0.79*** 0.62*** 0.66*** 0.51*** 0.65*** 

หมายเหตุ *** t0.01,499 > 2.5857, p < 0.01, ** t0.05,499 > 1.9647, p < 0.05 
* 𝑡0.1,499 > 1.6479, p < 0.1 

จากตารางที่ V และ VI ค่าน ้าหนักของตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 6 ปจัจยั 
พบว่า ตวัแปรสงัเกตไดข้องทุกปจัจยัสามารถใชเ้ป็นตวัแทนอธบิายปยัจยั 
ได้ที่ร ะดับนัยส าคัญน้อยกว่ า  0.01 และทุกชุดข้อมูลมีค่ าน ้ าหนัก
องค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตไดท้ีใ่กลเ้คยีงกนั ยกเวน้ D1, R2 และ I1 ที่
ไม่ไดร้ายงานค่า t-value ไว ้แต่จะมนีัยส าคญัดว้ย เนื่องจากขอ้ยกเวน้การ
เป็นตวัแปรสงัเกตไดต้วัแรกของตวัแปรแฝงผลของโปรแกรมลสิเรล 

IV.IV.IV.  ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิสาเหตุ
การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของปจัจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ

โดยรวม ซึง่มตีวัแปรแฝงทีเ่ป็นตวัแปรสาเหตุจ านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ E, K, 
H, D และ R ซึ่งตวัแปรเหล่านี้สามารถวดัผ่านตวัแปรสงัเกตไดจ้ านวน 25 
ตวัแปร โดยแสดงค่าความสมัพนัธน์ ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงของ
ขอ้มลูทัง้ 10 ชุด ไดด้งัตารางที ่VII-VIII 
ตารางที ่VII. ค่าความสมัพนัธน์ ้าหนกัองคป์ระกอบตวัแปรแฝงของขอ้มลู

ชุดที ่1 ถงึชุดที ่5 
ตวั
แปร
แฝง
ผล 

ตวั
แปร
แฝง

สาเหต ุ

ข้อมูลชุดท่ี 

1 2 3 4 5 

D E 0.33*** 0.21*** 0.45*** 0.45*** 0.18*** 
K 0.13*** 0.49*** 0.29*** 0.41*** 0.27*** 
H 0.04* 0.07 0.27*** 0.22*** 0.07* 

R D -0.22 -0.31 -0.78 -0.66 -0.32
E 0.04 0.05 0.62*** 0.34*** 0.18*** 
H 0.14*** 0.00 0.15** 0.25*** -0.01

I D 1.94*** 3.79 0.87*** 0.72*** 1.64*** 
R 0.11*** 11.22 0.44*** 0.11** 0.05 

หมายเหตุ *** t0.01,499 > 2.5857, p < 0.01, ** t0.05,499 > 1.9647, p < 0.05 
* 𝑡0.1,499 > 1.6479, p < 0.1 
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ตารางที ่VIII. ค่าความสมัพนัธข์องน ้าหนกัองคป์ระกอบตวัแปรแฝงของ
ขอ้มลูชุดที ่1 ถงึชุดที ่5 

ตวั
แปร
แฝง
ผล 

ตวั
แปร
แฝง

สาเหต ุ

ข้อมูลชุดท่ี 

6 7 8 9 10 

D E 0.41*** 0.35*** 0.49*** 0.09 0.18** 
K 0.49*** 0.51*** 0.63*** 0.75*** 0.97*** 
H 0.14 0.21*** -0.10 0.18** -0.15

R D -1.31 -0.93 -0.70 -0.78 -0.46
E 0.68*** 0.45*** 0.76*** 0.34*** 0.16*** 
H 0.55*** 0.28*** -0.09 0.30*** 0.14*** 

I D 0.94*** 0.88*** 0.96*** 0.92*** 1.32*** 
R 0.80*** 0.30*** 0.27*** 0.35*** 2.38*** 

หมายเหตุ *** t0.01,499 > 2.5857, p < 0.01, ** t0.05,499 > 1.9647, p < 0.05 
* 𝑡0.1,499 > 1.6479, p < 0.1 

จากตารางที่ VII และ VIII พบว่าในภาพรวมปจัจยัที่ส่งผลต่อปจัจยั
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบรจิาคอวยัวะ (D) คอื ปจัจยัการรบัรู้ขอ้มูลผ่าน
การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเตอร์เน็ต  (E) และความรู้เกี่ยวการ
บรจิาคอวยัวะ (K) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 ส่วนปจัจยัทีส่่งผลต่อปจัจยัการ
ตอบสนองต่อการรบัรูเ้รื่องการบรจิาคอวยัวะ (R) คอื ปจัจยัการรบัรูข้อ้มลู
ผ่านการสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเตอรเ์น็ต (E) และการยนิดชี่วยเหลอื
ผู้อื่น (H) ที่ระดบันัยส าคญั 0.01 และปจัจยัที่ส่งผลต่อปจัจยัความตัง้ใจใน
การบรจิาคอวยัวะ (I) คอื ปจัจยัความเขา้ใจเกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะ (D) 
และปจัจยัการตอบสนองต่อการรบัรู้เรื่องการบริจาคอวยัวะ (R) ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.01  

V. สรุปและอภปิรายผล
การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างจาก 148 คน พบว่ามคีนที่

แสดงความจ านงบรจิาคอวยัวะไวแ้ลว้ในจ านวนทีน้่อยมาก ซึง่มแีนวโน้มว่า
เพศหญิงจะมีโอกาสบริจาคอวัยวะสูงกว่าเพศชาย เมื่อคิดสัดส่วน
เปอร์เซ็นต์แยกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มที่มกีารบรจิาคอวยัวะสูงสุด คอื 
กลุ่มอายุ 46-60 ปี และยงัพบว่าการยนิยอมของครอบครวัเป็นเหตุผลหนึ่ง
ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการบรจิาคอวยัวะดว้ย 

ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั พบว่า โมเดลการวดัของขอ้มลู 
มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัตัง้
ไว ้แสดงว่าตวัแปรสงัเกตไดภ้ายในโครงสรา้งสามารถใชอ้ธบิายตวัแปรแฝง
ได้ และส าหรบัผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า โมเดล
สมการโครงสรา้งของขอ้มลู 10 ชุด มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์
ทุกชุด โดยความเขา้ใจเกีย่วกบัการบรจิาคอวยัวะ (D) และการตอบสนอง
ต่อการรบัรูเ้รื่องการบรจิาคอวยัวะ (R) มอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใน
การบรจิาคอวยัวะ (I) ส่วนการรบัรูข้อ้มลูผ่านการสื่อสารแบบปากต่อปาก
บนอินเตอร์เน็ต (E) มอีิทธพิลทางตรงต่อความเขา้ใจเกีย่วกบัการบรจิาค
อวยัวะ (D) และการตอบสนองต่อการรบัรูเ้รือ่งการบรจิาคอวยัวะ (R) โดยมี
อทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจในการบรจิาคอวยัวะ (I) และความรูเ้กีย่วการ
บริจาคอวยัวะ (K) มอีิทธิพลทางตรงต่อความเข้าใจเกี่ยวกบัการบรจิาค
อวยัวะ (D) และมอีิทธพิลทางอ้อมต่อความตัง้ใจในการบรจิาคอวยัวะ (I) 

ส่วนการยนิดชี่วยเหลอืผูอ้ื่น (H) มอีทิธพิลทางตรงต่อการตอบสนองต่อการ
รบัรูเ้รือ่งการบรจิาคอวยัวะ (R) โดยมอีทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจในการ
บรจิาคอวยัวะ (I) 

จากภาพรวมของขอ้มูลทัง้ 10 ชุด พบว่าตวัที่มอีิทธพิลทางตรงมาก
ที่สุดต่อความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบรจิาคอวยัวะ (D) ด้วยความถี่สูงสุด คอื 
ความรูเ้กีย่วการบรจิาคอวยัวะ (K) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ส่วนตวัทีม่อีทิธพิลทางตรงมากทีสุ่ดต่อการตอบสนองต่อการรบัรูเ้รื่องการ
บรจิาคอวยัวะ (R) ดว้ยความถีส่งูสุด คอื การรบัรูข้อ้มลูผ่านการสือ่สารแบบ
ปากต่อปากบนอินเตอร์เน็ต (E) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และตวัทีม่อีทิธพิลทางตรงมากทีสุ่ดต่อความตัง้ใจในการบรจิาคอวยัวะ (I) 
ด้วยความถี่สูงสุด คอื ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบรจิาคอวยัวะ (D) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความร่วมมือของผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านทีใ่หข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั จนงานวจิยันี้
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บทคดัย่อ — การวิจยันีมีวตัถปุระสงคเ์พอืเพิมประสิทธิภาพในการจดั

ตารางการผลิตให้กบับริษทักรณีศกึษา โดยเป็นการพฒันาแบบจาํลองทาง

คณิตศาสตร ์ เพือคาํนวณหาตารางการผลิตทีส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตที

เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ทงันีรปูแบบวิธีการแบบเดิมทีใชอ้ยู่นัน เป็นการจดัตารางการ

ผลิตโดยอาศยัจากประสบการณ์ของบุคลากรทีรบัผิดชอบ ซึงส่งผลให้เกิด

ความผิดพลาดในส่วนของต้นทุนทีไมจ่าํเป็นแกอ่งคก์ร ทางผู้วิจยัจึงได้

พฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตรแ์บบกาํหนดการเชิงเส้น เขา้มาพฒันา

กระบวนการจดัตารางการผลิต โดยกาํหนดสมการเป้าหมายเพือลดต้นทนุ

ในการจดัตงัเครืองจกัรและต้นทนุในการตดัทดสอบแนวเชือม เพือควบคมุ

การจดัตารางการผลิตสาํหรบัสายการผลิตทีมีความหลากหลายในการผลิต 

โดยสามารถผลิตงานได้ทงัสิน  รุ่น รวมถงึกาํหนดสมการขอ้จาํกดัให้

ครอบคลุมและสะท้อนสถานการณ์จริงของกระบวนการผลิต เช่น กาํลงัการ

ผลิตทีใช้ในการผลิตชินงานแต่ละรุ่น การจดัตงัเครอืงจกัรสาํหรบัการผลิต

แต่ละรุ่น จาํนวนการตดัทดสอบแนวเชือม และการจดัส่งผลิตภณัฑ์

สาํเรจ็รปูให้กบัลกูค้าตรงตามความตอ้งการ เป็นต้น ผลการวิจยัพบ

แบบจาํลองทางคณิตศาสตรที์ได้พฒันาสามารถคาํนวณหาตารางการผลิต

ทีมีการใช้ต้นทุนทีตาํทีสุด และสอดคล้องกบัข้อจาํกดัด้านการผลิต อีกทงั

ยงัสามารถลดต้นทุนทีไม่จาํเป็นให้กบัองคก์รได ้ รวมถึงใช้เวลาในการจดั

ตารางการผลิตสาํหรบัแต่ละสปัดาห์ลดลง 

คาํสาํคญั — การพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร,์ จดัตารางการ

ผลิต, การลดต้นทุนการจดัตงัเครอืงจกัร 

ABSTRACT — The objective of this research aims to optimize 

efficiency for production scheduling of case study company. The 

mathematical model was developed to compute the production 

schedule which optimize to production cost and customer requirement 

response. For the traditional method, they have compute production 

scheduling based on experiences of the personnel responsible. The 

results of this traditional method impact to unnecessary cost errors to 

the organization. The researcher then applied a mathematical model 

with linear programming method to develop the production scheduling 

process of the production line as selected. This production line can 

produce 16 models of products. Goals of this research are reducing 

the cost of changeover machines and the cost of weld cut test 

including defining constraint equations to cover and reflect the actual 

situation of the production process such as production capacity, 

number of welds cut test, delivery finished goods to customer, etc. The 

results of the research revealed a mathematical model that was 

developed to calculate the production schedule with the lowest cost 

and comply with production restrictions and reduce unnecessary 

costs for the organization. Further, the time spent on scheduling 

production for each week was reduced.  

Keywords —The Development of Mathematical Model, 

Production Scheduling, Changeover Cost Reduction. 
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I. บทนํา

ในปัจจุบนั ภาคอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์สาํหรบัประเทศไทยนัน 

ถอืเป็นอุตสาหกรรมทมีคีวามสําคญัต่อระบบเศรษฐกจิ เนืองจากสามารถ

สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไดเ้ป็นอย่างมาก ทงัในส่วนทเีป็นการผลติขายใน

ประเทศ และการผลติสาํหรบัส่งออก โดยในประเทศไทยนัน มโีรงงาน

อุตสาหกรรมสาํหรบัผลติชนิส่วนรถยนต์ เพอืป้อนใหก้บัสายการผลติ

รถยนต์เป็นจํานวนกว่า ,  ราย มจีํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมสงูถงึ

กว่า ,  คน ซงึสามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 ลําดบัชนั ไดแ้ก ่1)  ผูผ้ลติ 

(Assembler) หมายถงึ ผูผ้ลติในลําดบัสุดทา้ย มหีน้าทใีนการนํา

ส่วนประกอบต่าง ๆ มาประกอบขนึเป็นรถยนต์ หรอืรถจกัรยานยนต์

สาํเรจ็รปู เพอืจําหน่ายไปยงัลูกคา้ในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

2) ผูผ้ลติลําดบัท ี1 (Tier One หรอื First Tier) หมายถงึ ผูท้ผีลติชนิส่วนที

มคุีณภาพ และลกัษณะจําเพาะ ตรงตามทโีรงงานผูผ้ลติกําหนด และ 3)

ผูผ้ลติในลําดบัถดัไป (Tier Two หรอื Tier Three) หมายถงึ ผูผ้ลติชนิ

ส่วนยอ่ยหรอืผูจ้ดัหาวตัถุดบิเพอืจดัสง่ใหผู้ผ้ลติชนิส่วนลําดบัท ี 1 อกีทอด

หนึง

แหล่งทมีา: หน่วยวเิคราะห์เศรษฐกจิภาคการผลติ สว่นเศรษฐกจิรายสาขา

ศูนยว์จิยัธนาคารออมสนิ พ.ศ. 2562

ลกัษณะการดําเนินการผลติสาํหรบัอตุสาหกรรมการผลติรถยนต์นนั มี

การผลติแบบทําตามสงั (Made to Order) เนืองจากผลติภณัฑแ์ต่ละ

รายการมมูีลค่าสงู รวมถงึมคีวามตอ้งการทแีตกต่างกนั เช่น รุน่ ส ี ขนาด

เครอืงยนต์ เป็นตน้ ดงันันควบคุมคุณภาพของสนิคา้ ควบคู่กบัการบรหิาร

จดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management; SCM) อย่างมี

ประสทิธภิาพ สามารถส่งผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร 

ขนัตอนหนึงทมีคีวามสาํคญัในกระบวนการผลติ คอื ขนัตอนการวาง

แผนการผลติ (Production Scheduling) เนืองจากเป็นขนัตอนในลําดบัแรก

ของกระบวนการผลติทงัหมด เปรยีบเสมอืนแบบจําลองเพอืตรวจสอบ

ความพรอ้มกอ่นทําการผลติจรงิ เช่น ความพรอ้มของวตัถุดบิ ความพรอ้ม

ของเครอืงจกัร เป็นตน้ รวมถงึความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้อกีดว้ย สาํหรบัโรงงานกรณีศกึษา มวีธิใีนการวาง

แผนการผลติโดยอาศยัจากประสบการณ์ของพนักงาน ส่งผลใหเ้กดิความ

ผดิพลาดในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และตน้ทนุการผลติทสีงู

จากการเปลยีนรุ่นของเครอืงจกัร และการตดัทดสอบแนวเชอืม 

จากปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ ทางผูว้จิยัจงึไดป้ระยุกต์ใชแ้บบจําลอง

ทางคณิตศาสตร ์ (Mathematical Model) โดยเลอืกรปูแบบกําหนดการเชงิ

เสน้ (Linear Programming) ในการคาํนวณหาแผนการผลติทมีตีน้ทนุการ

ผลติทตีาํทสุีดของ 2 ตน้ทุน ไดแ้ก่ 1) ตน้ทุนในการเปลยีนรุ่นเครอืงจกัร 

และ 2) ตน้ทุนในการตดัทดสอบการเชอืม โดยทสีามารถคลอบคลุม

ขอ้จํากดัดา้นการผลติ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เนือหาในส่วนต่อไปประกอบดว้ย ส่วนท ี II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

ส่วนท ีIII. ทฤษฎแีละงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง ส่วนท ีIV. วธิกีารดําเนินการวจิยั 

ส่วนท ีV. ผลการวจิยั และส่วนท ีVI. สรุปและอภปิรายผล 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั

พฒันาแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์ดว้ยรปูแบบกําหนดการเชงิเสน้ 

เพอืเพมิประสทิธภิาพในการวางแผนการผลติ และความสามารถในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง

III.I การผลติ (Production)

การผลิต (Production) หมายถึง การจัดหา จดัสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ

การบริการ เพอืตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการแปรสภาพ 

(Transformation Process) ปัจจยันําเข้า (Input) ด้วยวธิกีารทีแตกต่างกนั 

เพอืให้ได้ผลผลติ (Output) ทมีมีลูค่าเพมิขนึกว่าปัจจยันําเขา้นัน แสดงดงั

รปูท ีI. 

รปูท ีI. แสดงกระบวนการในการผลติ[1] 

III.II การจดัตารางการผลติ (Production Scheduling)

การจัดตารางการผลิต (Production Scheduling) เป็นการนํางาน

ทงัหมดทตีอ้งการผลติ มาจดัลําดบัก่อน-หลงั เพอืใหไ้ดเ้วลารวมในการผลติ

ทีน้อยทีสุด ถ้าวิธีทีนํามาใช้มีการพิจารณาเวลาในการค้นหาคําตอบ 

ผลลัพธ์ทีได้จะมีค่าทีเท่าเดิมหรือดีขนึทุกครงัทีมกีารคํานวณ ทังนีการ

จดัลําดบัการผลติสามารถเลอืกทําได้หลายวธิตีามความเหมาะสมของงาน

และสายการผลิต รวมถึงยงัมีการนําระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ามา

ช่วยสนับสนุนอกีด้วย [2] โดยมปัีจจยัพนืฐานของการผลิต ดงัแสดงในรูปท ี

II. 

รปูท ีII. แสดงปัจจยัพนืฐานของการผลติ [2] 

โดยท ี

ri คอื เวลาทงีาน i เรมิเขา้สู่กระบวนการผลติ 

Wi คอื ระยะเวลาทงีาน i รอการผลติ 

Si คอื เวลาทงีาน i เรมิทําการผลติ 

Ji คอื ระยะเวลาทงีาน i ใช้ในการผลติจนเสรจ็ 

Ci คอื เวลาทงีาน i เสรจ็  
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Fi คอื ระยะเวลาทงีาน i อยู่ในกระบวนการผลติทงัหมดจนกระทงั

เสรจ็สนิ 

วตัถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการจัดตารางการผลิตนัน เกิดจาก

ความต้องการในการพฒันารปูแบบการผลติใหด้ยีงิขนึ ซงึสามารถแบ่งออก

ได้  ว ัตถุประสงค์ ดังนี 1) เพือลดปริมาณงานระหว่างสายการผลิต 

(Work-In-Process; WIP) 2) เพือลดระยะเวลาในการผลิตงานรวมของ

กระบวนการ (Total Flow Time) 3) เพือลดต้นทุนรวมทีไม่จําเป็นกับ

กระบวนการผลติ (Total Cost) 4) เพอืเพมิประสทิธิภาพของทรพัยากรที

อยู่ในกระบวนการผลติ (Efficiency) 5) เพอืเพมิประมาณงานทสีามารถทํา

ได้ ในกรอบระยะเวลา (Capacity) และ 6) เพือลดความล่ าช้ าของ

กระบวนการ (Delay Time) 

III.III รปูแบบสายการผลติ (Assembly Line)

รูปแบบของสายการผลิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 รูปแบบ คือ 1)

สายการผลติแบบเครอืงจกัรเดยีว (Single Machine) 2) สายการผลติแบบ

ขนานเหมือนกัน (Identical Machines in Parallel, PM) 3) สายการผลิต

แบบขนานกนัทีมคีวามเร็วในการผลิตต่างกนั (Machine in Parallel with 

Difference Speed, QM) 4) การจัด เรียงเครืองจักรแบบขนานทีไม่มี

ความสมัพนัธก์นั (Unrelated Machines in Parallel, RM) 5) สายการผลติ

แบบไหลเลอืน (Flow Shop, FM) 6) การจดัเรยีงเครอืงจกัรแบบไหลเลอืน

ยดืหยุ่น (Flexible Flow Shop, FFC) 7) การจัดเรยีงเครอืงจกัรแบบตาม

งาน (Job Shop, JM) 8) การจัดเรียงเครืองจักรตามแบบงานยืดหยุ่น 

(Flexible Job Shop, FJC) และ 9) การจดัเรยีงเครอืงจกัรแบบเปิด (Open 

Shop, OM) โดยแต่ละรูปแบบสามารถจําแนกได้จากลกัษณะของการไหล 

ห รือ ลัก ษ ณ ะก ารจัด เรีย ง เค รือ งจัก รใน ส าย ก ารผ ลิต  (Machine 

Environment) ซงึมปีรมิาณงาน และจํานวนเครอืงจกัรทแีตกต่างกนั [2] 

III.IV รปูแบบกําหนดการเชงิเสน้ (Linear Programming, LP)

กําหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) เป็นเทคนิคในการหา

ผลลัพธ์ทีดีทีสุด (Optimization) สําหรบัปัญหาทีมีฟังก์ชันว ัตถุประสงค ์

(Objective Function) และมฟัีงก์ชนัขอ้จํากดั (Constraints Function) ทอียู่

ในรูปฟังก์ชันแบบเท่ากับ (Equalities Constraints) หรอืฟังก์ชันแบบไม่

เท่ากับ (Inequalities Constraints) เริมมีการใช้ครงัแรกในปี ค.ศ. 1930 

โดยกองทพัสหรฐั เรียกว่า Simplex Method และหลงัจากนันมกีารนํามา

พฒันาอกีหลากหลายรปูแบบในการประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบของ

ปัญหาทีมีความแตกต่างกัน เพือให้สามารถคํานวณผลลัพธ์อย่างมี

ประสทิธภิาพ อกีทงัยงัสามารถใช้กําหนดการเชงิเสน้ในการแก้ไขปัญหาที

ไม่อยู่ในสมการเชงิเสน้ (linearization) ได้อกีดว้ย 

III.V แบบจําลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Model)

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นการนําเอา

หลกัการทางคณิตศาสตรม์าจําลองสถานการณ์ทีเกดิขนึ เพอืช่วยในการหา

ค่ าทีดีที สุดของปัญ ห า ซึ งแบ่ งออก เป็ นการคํ านวณ หาค่ าสูงสุ ด 

(Maximization Problem) และการคํานวณหาค่าตําทีสุด (Minimization 

Problem) สามารถทําได้โดยไม่ตอ้งใช้เครอืงมอืใดช่วย หรอืการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณหาคําตอบ ช่วยในการลดต้นทุน การส่ง

มอบทีทันเวลา และการทบสอบผลกระทบจากปัญหาทีเกิดคาดการณ์

ล่วงหน้าได้ มรีูปแบบในการกําหนดแบบจําลอง ดงันี 1) กําหนดรูปแบบ

ของปัญหา 2) แปลงค่าของวตัถุประสงค์ และข้อกําหนดให้อยู่ในรูปของ

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ หรอืสมการทางคณิตศาสตร์  3) วเิคราะห์

แบบจาํลองทกีําหนด 4) สอบเทยีบผลลพัธจ์ากการคํานวณด้วยแบบจําลอง 

และ 5) วเิคราะหผ์ลลพัธ ์และนําไปใช้ 

แหล่งทีมา: วารสารบริหารธุรกิจ ปีที 34 ฉบบัที 130 เมษายน-มิถุนายน 

2554 

III.VI งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง

อณจ ชัยมณี [3] ทําการเปรยีบเทียบระหว่างวิธีการแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ (Mathematical  Model) และวิธีการฮิวริสติก (Heuristic 

Method) เพือหาคําตอบทีดีทีสุดสําหรบัการจัดตารางการผลิตสําหรับ

สายการผลิตแบบไหลเลือน (Flexible Flow Shop Scheduling) โดยมี

นโยบายการผลิตแบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time; JIT) ผลลพัธ์จากการ

เปรียบเทียบพบว่ากระบวนการฮิวรสิติก สามารถคํานวณหาผลลพัธ์ทีดี

ทสีุดได้ 36 รูปแบบปัญหา จากทังหมด 45 รูปแบบปัญหา แต่ใช้เวลาใน

การคาํนวณทสีนักว่าวธิแีบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

ทวยัพร ชาเจยีมเจน และอรรถกร เก่งพล [4] ประยุกต์ใช้แบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร์ ในการกําหนดแผนการผลิตทีเหมาะสมของโรงงาน

อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เพอืให้ได้กําไรสูงสุด และมรีะดบัปรมิาณ

สนิคา้คงคลงัทเีหมาะสม โดยมขีอ้จํากดัของการเปลยีนรุ่นการผลติ จํานวน

รุ่นของการผลิต ความต้องการของลูกค้า และกําลงัการผลิต ผลลพัธ์ทีได้

สามารถเพมิผลกําไรใหก้บัโรงงานได้ถงึ ,780, .  บาทต่อเดอืน คดิ

เป็น .  เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากการใช้

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์พบว่า ด้านปริมาณการขายอยู่ระหว่างค่า 

Upper และ Lower แสดงว่ามคีวามสอดคล้อง  เปอร์เซ็นต์  ด้านการ

ผลติพบว่า ระยะเวลารวมในการผลติมคี่าไม่เกนิกําลงัการผลิต แสดงว่ามี

ความสอดคลอ้ง  เปอร์เซน็ต์ ดา้นสนิคา้คงคลงัพบว่า สนิคา้ทุกรายการ

มคี่าเกนิกว่า Safety stock แสดงว่ามคีวามสอดคลอ้ง  เปอรเ์ซน็ต์ 

นอกจากนียงัมีงานวจิัยของ ชัยมงคล ลิมเพียรชอบ และประเทือง 

อุษ าบริ สุ ท ธิ  [5] โด ย นํ าเอ าวิธีก ารกํ าห น ด ก าร เชิ งเส้น  (Linear 

Programming) มาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการผลติของอุตสาหกรรมการ

ผลิตเครืองจักรการเกษตร เพือการผลิตอ้อย โดยคลอบคลุมตังแต่

กระบวนการสังซือชินส่วน ประกอบ จนกระทังส่งถึงมือลูกค้าเพือให้

กระบวนการวางแผนการผลิตโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ว ิจัยได้

กาํหนดฟังก์ชนัเป้าหมายเพอืหาต้นทุนการผลติทตีําทสีุด (Minimize Total 

Cost) โดยนําผลรวมของต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) ต้นทุนสนิค้าคงคลงั 

(Inventory Cost) และต้นทุนในการสงัซอืชินส่วน (Ordering Cost) มาตงั

สมการ ซงึมขี้อจํากดั 13 ขอ้ จากแต่ละกระบวนการเป็นฟังก์ชนัขอ้จํากดั 

ผลลพัธจ์ากการคํานวณทําใหไ้ดต้้นทุนในการผลติเป็นจํานวน 17,600 บาท

ต่อเครอืงจกัร 1 เครอืง ซงึคดิเป็นตน้ทุนทลีดลงไดถ้งึ 14.81 เปอรเ์ซน็ต์ 

IV. วธิกีารดําเนินงานวจิยั

จากทฤษ ฎีและงานวิจัยที เกียวข้อง พ บว่ า แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Model) รูปแบบของกําหนดการเชิงเส้น 

(Linear Programming) สามารถนํามาประยุกต์ใชใ้นการพฒันารปูแบบการ

จดัตารางการผลติสาํหรบัโรงงานกรณีศกึษาทมีสีายการผลติแบบไหลเลอืน 
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(Flow Shop, FM) และมขี้อจํากัดด้านการผลิตในส่วนของการเปลียนรุ่น

ของเครอืงจกัร การตดัทดสอบแนวเชอืม เพอืใหม้ตี้นทุนด้านการผลติทตีํา

ทีสุด  และสามารถตอบสนองความต้ องการของลู กค้าได้ อ ย่ างมี

ประสทิธภิาพ 

IV.I การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของโรงงารกรณีศกึษา สามารถแบ่งออกได้

เป็น 4 กลุ่มข้อมูล เพอืใช้ในการคํานวณหาแผนการผลิต ได้แก่ 1) ข้อมูล

รูปแบบของสายการผลติ 2) ขอ้มูลของผลติภณัฑ์ 3) ขอ้มูลความต้องการ

ของลูกคา้ และ 4) ขอ้มลูปรมิาณสนิคา้คงคลงั 

IV.I.I ขอ้มลูรปูแบบของสายการผลติ

สายการผลิตทีทําการศึกษา เป็นสายการผลิตแบบไหลเลือน (Job

Shop, FM) ทปีระกอบด้วยหลายเครอืงจกัร การผลติจะเรมิจากเครอืงจกัร

แรกไปจนกระทงัเครอืงสุดท้ายตามลําดบั เป็นไปตามกฎเข้าก่อนออกก่อน 

(First In First Out: FIFO) โดยไม่สามารถข้ามขนัตอนใดขนัตอนหนึงได้ 

แสดงดงัรปูท ีIII. 

รปูท ีIII. แสดงรปูแบบสายการผลติแบบไหลเลอืนของโรงงาน 

ข้อจํากัดในการวางแผนการผลิต แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1) 

ขอ้จํากดัด้านการผลิต และ 2) ขอ้จํากดัด้านสนิค้าคงคลงั ซึงสามารถแยก

ย่อยลงไปได ้ดงันี 

ข้อจํากัดด้านการผลิต เป็นข้อจํากัดทีส่งผลกระทบกับการผลิต

โดยตรง จากการศกึษาพบว่า มขีอ้จํากดัดา้นการผลติ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) กําลงั

การผลิต 2) การเปลียนรุ่นเครอืงจกัร สําหรบัผลิตในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ 

โดยทางโรงงานกําหนดให้การเปลยีนรุ่นในแต่ละวนัไม่เกนิ 3 ครงั และ 3) 

การตดัทดสอบแนวเชอืม โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 

กลุ่ม ตามขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางของวตัถุดิบทีนํามาเชือม โดยมขีนาด 3 

นวิ ขนาด 4 นิว และ 4.5 นิว 

ข้อจํากัดด้านสินค้าคงคลัง เป็นข้อจํากัดทีส่งผลกระทบกับการ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ โดยทางโรงงานกําหนดปรมิาณสนิค้า

คงคลังขันตํา (Safety Stock) ให้คลอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้

อย่างน้อย 1 วนั เพอืไม่ใหก้ระทบกบัแผนการผลติของลูกคา้ เนืองจากหาก

เกดิความผดิพลาดส่งผลใหส้ายการผลิตของลูกคา้หยุดการทํางาน จะเกิด

ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสททีางโรงงานตอ้งรบัผดิชอบใหก้บัลูกคา้ตามทตีกลงใน

สญัญาซอื-ขาย 

IV.I.II ผลติภณัฑ ์

สายการผลติทไีด้ทําการศึกษา สามารถผลติผลิตภณัฑ์ได้ทงัสนิ 13

รุ่น ทมีคีวามแตกต่างกนั ซงึสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์  โดยแต่ละกลุ่มจะมีจํานวนของแต่ละ

รายการไมเ่ท่ากนั แสดงดงัตารางท ีI. 

ตารางท ีI. แสดงรายการและกลุ่มผลติภณัฑข์องโรงงาน 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์ รายการผลิตภณัฑ ์
ขนาด

เส้นผา่ศนูยก์ลาง 

1 

A 

4 นิว 

B 

C 

D 

E 

F 

2 

G 

4.5 นิว H 

I 

3 

J 

3 นิว 
K 

L 

M 

IV.I.III ขอ้มลูความตอ้งการจากลูกคา้

ทางผูว้จิยัทําการเลอืกขอ้มลูในช่วงเดอืนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 มา

ทําการทดลอง เนืองจากมปีรมิาณคําสงัซอืมากทีสุดของปี โดยมปีรมิาณ

คําสงัซือทงัสนิ 9,452 ชิน และเป็นช่วงปีทไีม่มปัีจจยัภายนอกอืน เข้ามา

กระทบกบัปรมิาณคําสงัซอืจากลูกคา้เช่น ภยัพบิตัิต่าง ๆ โรคระบาด การ

กอ่การรา้ย เป็นตน้ 

ในการรบัข้อมูลความต้องการของลูกคา้ พนักงานผูร้บัผดิชอบจะทํา

โดยดาวน์โหลดคาํสงัซอืผลติภณัฑจ์ากระบบฐานขอ้มลูของลูกคา้ ซงึขอ้มูล

ทไีด้อยู่ในรูปแบบของตารางเอ๊กเซลล์ (Excel) โดยระบุรายละเอยีดแสดง

ความต้องการต่าง ๆ เช่น หมายเลขคําสงัซอืแต่ละรายการ รอบเวลาในการ

จัดส่ง สถานทีในการจัดส่ง รายการผลิตภัณฑ์ และจํานวนผลิตภัณฑ์ที

ตอ้งการ เป็นตน้ แสดงดงัรปูท ีIV. 

รปูท ีIV. แสดงขอ้มลูความต้องการของลูกคา้ 

IV.I.IV ขอ้มลูปรมิาณสนิคา้คงคลงั 

ทางผูว้จิยัทําการตรวจเชค็ขอ้มลูย้อนหลงัจากทางแผนกบญัช ีในการ

สบืคน้ปรมิาณสนิคา้คงคลงัตงัตน้ของวนัท ี1 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 เพอื

นํามาใช้ในการกําหนดค่าระดับสนิค้าคงคลงัเรมิต้น โดยพบว่ามีปรมิาณ

สนิคา้คงคลงัท ี775 ชนิ แยกเป็นแต่ละรายการผลติภณัฑ ์แสดงดงัตารางท ี

II. 
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ตารางท ีII. แสดงปรมิาณสนิคา้คงคลงัเรมิต้นวนัท ี1 พฤษภาคม 2562 

รายการผลิตภณัฑ ์ ปริมาณสินค้าคงคลงั (ชิน) 

A 0 

B 228 

C 263 

D 0 

E 0 

F 32 

G 248 

H 0 

I 1 

J 3 

K 0 

L 0 

M 0 

IV.II การจดัเตรยีมขอ้มลู 

ในการจดัเตรยีมขอ้มลู ผูว้จิยัทําการสรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

เพอืนํามาพฒันาการจดัตารางการผลิต และนําโปรแกรมสําเรจ็รูปเข้ามา

ช่วยในการคํานวณหาผลลพัธ ์โดยเลือกใช้เป็นโปรแกรมเอก็เซลล์ (Excel) 

ควบคู่กบัฟังก์ชนัโซลเวอร์ (Solver Function) 

IV.II.I การกําหนดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

เมือได้ทําการรวบรวมข้อมูลทังหมด ทางผู้ว ิจัยทําการกําหนด

แบบจําลองทางคณิตศาสตร ์เพอืใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัตารางการ

ผลิต โดยกําหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) ตัวแปร

ตดัสนิใจ (Decision Variable) และฟังก์ชนัขอ้จํากดั (Constraint Function) 

ดงันี 

การกําหนดสมการวตัถปุระสงค ์(Objective Function) 

ในการวจิยั กําหนดวตัถุประสงคใ์นการดําเนินการเพอืหาค่าทตีําทสุีด

ของการผลติ โดยมตี้นทุนในการเปลยีนรุ่นเครอืงจกัร และตน้ทุนในการตดั

ทดสอบแนวเชอืม ซงึสามารถเขยีนใหอ้ยู่ในรปูแบบของสมการ

วตัถุประสงค์ (Objective Function) ดงันี 

𝑀𝑖𝑛 𝑇𝐶 =  ∑ ∑ (𝐶 𝐶 +  𝑊 𝑊 )    (1) 

การกําหนดตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variable) 

ในการวิจัยนี  ต้องการให้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทํ าการ

คํานวณหารุ่น และจํานวนของการผลิตในแต่ละวนั ดังนัน ทางผู้ว ิจัยจึง

กําหนดตวัแปรตดัสนิใจเป็นจํานวนของการผลติของแต่ละรุ่น i ในแต่ละวนั 

j  โดยกําหนดตวัแปรตดัสนิใจไดด้งันี 

Xij คอืจํานวนการผลติของแต่ละรุ่น i ในวนัท ีj 

การกําหนดสมการข้อจาํกดั (Constraint Function) 

ทางผูว้จิยัทําการกําหนดสมการขอ้จํากดั จากขอ้มลูทไีดทํ้าการ

รวบรวมมา ดงัน ี

∑ 𝐶 ≤ 3   (2) 

∑ 𝐶 + ∑ 𝐶 + ∑ 𝐶 = 𝑊     (3) 

∑ 𝑋 = 350   (4) 

∑ 𝑋 = 460  (5)

𝐸𝐼𝑁𝑉 =  𝐵𝐼𝑁𝑉 + 𝑋 − 𝐷      (6) 

𝐷 ( ) ≤ 𝐸𝐼𝑁𝑉   (7) 

ขอ้จาํกดั (2) ผลรวมของการเปลยีนรุ่นผลติภณัฑ์ i ในวนัท ีj ตอ้งไม่

เกนิ 3 ครงัต่อวนั 

ขอ้จาํกดั (3) ผลรวมของการตดัทดสอบแนวเชอืมของกลุ่มท ี1 กลุ่ม

ท ี2 และกลุ่มท ี3 

ข้อจาํกัด (4) และ (5) ผลรวมของกําลังการผลิตของรุ่น i ในวนัท ีj 

ต้องมากกว่าหรอืเท่ากบั 350 ชนิต่อวนั สําหรบัการทํางาน 8 ชวัโมงการ

ทํางาน และน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 450 ชนิต่อวนั สาํหรบัการทํางานล่วงเวลา 

ข้อจาํกดั (6) ระดบัสนิคา้คงคลงัขนัตํา (Safety Stock) ของแต่ละรุ่น 

i ณ. สนิวนัท ีj เท่ากบั ระดบัสนิคา้คงคลงัขนัตําของวนัท ีj-1 รวมกบัจํานวน

การผลิตของรุ่น i  ในวนัที j และลบปรมิาณความต้องการรุ่น i ในวนัที j 

ของของลูกคา้ 

ข้อจาํกดั (7) ระดบัสนิคา้คงคลงัขนัตํา (Safety Stock) ของแต่ละรุ่น 

i ณ. สินวันที j ต้องมากกว่าหรือเท่ากับผลรวมปริมาณความต้องการ

ผลติภณัฑร์ุ่น i ในวนัท ีj+1 และ j+2 

คาํอธิบายสญัลกัษณ์ 

Xij คอืจํานวนการผลติของแต่ละรุ่น i ในวนัท ีj 

i คอืรุ่นของผลติภณัฑ ์

j คอืวนัททีําการผลติ 

Cij คอืจํานวนการเปลยีนรุ่น ของชนิงานรุน่ i ในวนัท ีj 

Dij คอืความตอ้งการของลูกคา้สาํหรบัชนิงานรุ่น i ในวนัท ีj 

BINVij คอืระดบัสนิคา้คงคลงัของชนิงานรุ่น i ณ. เรมิตน้วนัท ีj 

EINVij คอืระดบัสนิคา้คงคลงัของชนิงานรุ่น i ณ. สนิสุดวนัท ีj 

Wij คอืจํานวนการตดัทดสอบแนวเชอืม ของชนิงานรุ่น i ในวนัท ีj 

TC คอืตน้ทนุรวมจากการผลติ 
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Cc คอืต้นทุนการปรบัตงัเครอืงจกัร 

Wc คอืต้นทุนการตดัทดสอบแนวเชอืม 

IV.II.II การกําหนดค่าในโปรแกรมสาํเรจ็รปู

การสร้างแบบจาํลองในรปูแบบตารางในโปรแกรมเอก็เซลล์

ผูว้ิจยัทําการสรา้งตารางเชอืมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมูล โดยแบ่ง

ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี  1) ตารางแสดงข้อมูลความต้องการของลูกค้า 

จําแนกออกตามวนั 2) ส่วนของตารางการผลติ จําแนกออกตามวนั 3) ส่วน

ของสนิค้าคงคลงั แยกระหว่างสินค้าคงคลงัเรมิต้นวนั และสนิค้าคงคลัง

สนิสุดวนั 4) ส่วนของการคํานวณการเปลยีนรุ่นในแต่ละวนั 5) ส่วนของ

การคํานวณการตัดทดสอบแนวเชือมในแต่ละวนั และ 6) ส่วนของการ

คํานวณต้นทุนรวมของการผลติ แสดงดงัรูปท ีV. รูปท ีVI. รูปท ีVII. รูปท ี

VIII. รปูท ีIX. และ รปูท ีX. ตามลําดบั

รปูท ีV. แสดงรปูแบบตารางความตอ้งการของลูกคา้ 

รปูท ีVI. แสดงรปูแบบตารางการผลติ 

รูปท ีVII. แสดงรปูแบบตารางแสดงจํานวนสนิคา้คงคลงั 

รปูท ีVIII. แสดงรปูแบบตารางจํานวนการเปลยีนรุ่นในแตล่ะวนั 

รปูท ีIX. แสดงรปูแบบตารางจํานวนการตดัทดสอบแนวเชอืมในแต่ละวนั 

รูปท ีX. แสดงรูปแบบตารางคาํนวณตน้ทุนรวมของการผลติ 

การกาํหนดพารามิเตอรใ์นฟังกช์นัโซลเวอร ์

หลงัจากทไีด้ทําการสรา้งแบบจําลองในโปรแกรมสําเรจ็รูป ผูว้จิยัทํา

การเลือกใช้ฟังก์ชันโซลเวอร์ เพือทําการคํานวณผลลัพธ์ โดยทําการ

กําหนดค่าพารามเิตอร ์แสดงดงัรปูท ีXI. 

รปูท ีXI. แสดงการกําหนดค่าพารามเิตอร ์ในฟังก์ชนัโซลเวอร ์(Solver) 

จากรูปที XI. แสดงการกําหนดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในฟังก์ชันโซล

เวอร์ โดยมีอยู่ 6 ส่วน ได้แก่ 1) Set Objective: 2) To: 3) By Changing 

Variable Cells: 4) Subject to the Constraints: 5) Make Unconstrained 

Variables Non-Negative และ 6) Select a Solving Method ซึงสามารถ

อธบิายแต่ละส่วน ดงัน ี

Set Objective: คือการกําหนดผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา หรือ

ฟังก์ชนัวตัถุประสงค ์(Objective Function) โดยในการคาํนวณนกีําหนดให้

เป็นตน้ทุนรวมในการผลติ 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

265

ENG-08



To: คือ กํ าหนดว่าต้องการหาค่าสูงสุด  หรือค่ าตํ า สุด  ในการ

คาํนวณหาผลลพัธ์ โดยในการคาํนวณนกีําหนดใหโ้ปรแกรมคํานวณหาค่า

ตน้ทุนทตีําทสุีด 

By Changing Variable Cell คือ  ก ารกํ าห น ดค่ าทีต้อ งการห า

ผลลัพธ์ หรือเป็นการกําหนดตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) โดย

กําหนดใหโ้ปรแกรมคาํนวณหาแผนการผลติในแต่ละวนั จํานวนการเปลยีน

รุ่นในแต่ละวนั และจํานวนการตดัทดสอบแนวเชอืมในแต่ละวนั 

Subject to The Constraints: คือการกําหนดข้อ จํากัดของการ

คํานวณหาผลลพัธ์ หรอืฟังก์ชนัวตัถุประสงค์ (Constraint Function) โดย

กําหนดข้อจํากัดตามทไีด้กําหนดในสมการทางคณิตศาสตร์ทีได้กล่าวไว้

ขา้งตน้ 

Make Unconstrained Variables Non-Negative คอืการกําหนดให้

ผลลพัธจ์ากการคาํนวณต้องไม่เป็นค่าตดิลบ โดยในการคาํนวณเลอืกใหไ้ม่

เป็นค่าตดิลบ เนืองจากแผนการผลตินัน ไมส่ามารถเป็นค่าตดิลบได้ 

Select a Solving Method: คือการกําหนดรูปแบบในการคํานวณ

ผลลพัธ ์ซงึในการวจิยันีกําหนดใหใ้ชรู้ปแบบ Simplex LP ในการแก้ปัญหา 

เนืองจากมฟัีงก์ชนัวตัถุประสงคแ์ละฟังกช์นัขอ้กําหนดทงัหมด เป็นสมการ

เสน้ตรง และต่อเนือง 

V. ผลการวจิยั

จากการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ รูปแบบกําหนดการเชิงเส้น 

ในการคํานวณหาตารางการผลติทมีคีวามเหมาะสมกบักรณีศกึษา พบว่า 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทีกําหนดขนึ สามารถนํามาใช้คํานวณหา

ตารางการผลติได้อย่างมปีระสทิธิภาพ แสดงดงัรูปท ีXII. รปูท ีXIII. รูปท ี

XIV. และรูปที XV. โดยสามารถลดต้นทุนรวมการผลิตลงได้ 2,900 บาท

คดิเป็นรอ้ยละ 22 

รูปท ีXII. แสดงแผนการผลติของสปัดาหท์ ี1 

รปูท ีXIII. แสดงแผนการผลติของสปัดาหท์ ี2 

รปูท ีXIV. แสดงแผนการผลติของสปัดาหท์ ี3 

รปูท ีXV. แสดงแผนการผลติของสปัดาหท์ ี4 

ต้นทุนการเปลยีนรุ่นเครอืงจกัร ลดลง 2,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 29 

ของต้นทุนการเปลยีนรุ่นแบบเดมิ แสดงดงัตารางท ีIII.  

ตารางท ีIII. แสดงส่วนต่างตน้ทุนการเปลยีนรุ่นเครอืงจกัร 

การเปลยีนรุ่น รูปแบบเดมิ แบบจาํลอง ส่วนต่าง % ส่วนต่าง 

 สปัดาหท์ ี1  2,800  1,500  1,300 46% 

 สปัดาหท์ ี2  1,200  800  400 33% 

 สปัดาหท์ ี3   1,600  1,600 - 0%

 สปัดาหท์ ี4  1,300  1,000  300 23% 

 ตน้ทุนรวม  6,900  4,900  2,000 29% 

ต้นทุนการตัดทดสอบแนวเชอืม ลดลง 900 บาท คดิเป็นร้อยละ 15 

ของต้นทุนการตัดทดสอบแนวเชอืมแบบเดิม ทงันี ยงัมใีนบางสปัดาห์ที

ผลลัพธ์จากการคํานวณด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์มีค่ามากกว่า

แบบเดมิ แสดงดงัตารางท ีIV.  

ตารางท ีIV. แสดงส่วนต่างตน้ทุนการตดัทดสอบแนวเชอืม 

ตดัทดสอบ รูปแบบเดมิ แบบจาํลอง ส่วนต่าง % ส่วนต่าง 

 สปัดาหท์ ี1  2,500  1,600  900 36% 

 สปัดาหท์ ี2  850  900 (50) -6%

 สปัดาหท์ ี3   1,450  1,700 (250) -17%

 สปัดาหท์ ี4   1,250  950  300 24% 

 ตน้ทุนรวม  6,050  5,150  900 15% 

นอกจากต้นทุนการผลิตทีลดลง แบบจําลองทีกําหนด สามารถลด

ต้นทุนทีเกิดจากการจดัส่งผลิตภัณฑ์ให้กบัลูกค้าได้ 6,945 บาท คิดเป็น

รอ้ยละ 100 และยงัลดเวลาของการจดัตารางการผลติจาก 60 นาท ีเหลอื 2 

นาท ี
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VI. สรุปและอภปิรายผล

งานวิจัยนี นําเสนอการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ด้วย

รูปแบบกําหนดการเชิงเส้น เพือเพมิประสทิธิภาพการจดัตารางการผลิต 

และตอบสนองความต้องการของลูกค้า พบว่า แบบจําลองทีกําหนดมี

ประสทิธิภาพดีกว่าการทํางานแบบเดิม ทงัในแง่ของต้นทุนรวมของการ

ผลิต การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน ดงันัน ผู้วจิยัจงึประยุกต์ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์มาทํา

การจดัตางการผลติแทนรปูแบบการทํางานแบบเดมิ 

ทงันี เพอืใหแ้บบจําลองมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ การรวบรวมขอ้มูล

เพอืนํามากําหนดแบบจําลอง มคีวามสําคญัเป็นอย่างยงิ เนืองจากหากไม่

คลอบคลุมข้อจํากัดต่าง ๆ อาจส่งผลให้ ผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณมี

โอกาสผดิพลาด และส่งผลให้เกิดความเสยีหายแก่องค์กร เช่น ต้นทุนที

เพมิสูงมากขึน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ลดลง 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วจิยัขอขอบคุณโรงงารกรณีศึกษาทีอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 

สาํหรบัใช้ในการพฒันาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพอืเพมิประสทิธภิาพ

ในการจัดตารางการผลิต และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ใน

งานวจิยันี 
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จดุศนูยด์ลุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง  

กรณีศึกษา บริษทัส่ีสหายขนส่ง จ ากดั 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการเลือกท าเลท่ีตัง้ศนูย์
กระจายสินค้าท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาบริษทัส่ีสหายขนส่ง จ ากดั สาขาใน
จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีศนูยก์ระจายสินค้าเดิมทัง้หมด 4 แห่ง เพ่ือหา
แนวทางในการเลือกท าเลท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าเพียงศนูยเ์ดียวในการ
กระจายสินค้า ช่วยในการบริหารจดัการลูกค้าในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ได้พิกัดของศูนย์กระจายสินค้าท่ี
เหมาะสมโดยวิธีจดุศนูยด์ลุ และแปลงพิกดัเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีในแผนท่ีจริง 
พิกดั คือ (8.426968, 99.965095) จากนัน้น าพิกดัท่ีได้จากวิธีจดุศนูยด์ลุ และ
พิกดัของศนูยก์ระจายสินค้าทัง้ 4 แห่ง(เดิม) มาเปรียบเทียบโดยวิธีการหา
ระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง ได้ค่าระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง อนัดบัท่ี 1 ศนูย์
กระจายสินค้าใหม่ท่ีได้จากวิธีจดุศนูยด์ลุมีค่าเท่ากบั 325.67 อนัดบัท่ี 2 เป็น
ศนูยก์ระจายสินค้าสาขานครศรีธรรมราชมีค่าเท่ากบั 327.98 ท าให้ได้แนว
ทางการเลือกศนูยก์ระจายสินค้าท่ีเหมาะสมอยู่ 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 
1 ศูนย์กระจายสินค้าเดิมสาขานครศรีธรรมราช และทางเลือกท่ี 2 ศูนย์
กระจายสินค้าใหม่ท่ีได้จากวิธีจุดศูนย์ดุล  น ามาวิเคราะห์ต้นทุนรวม 
ทางเลือกท่ี 1 ต้นทุนรวมคิดเป็น 7,777,674.98 บาท ท าให้ประสิทธิภาพการ
ขนส่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ  30.46  และทางเลือกท่ี  2  มี ต้นทุนรวมคิดเป็น 
9,291,430.27 บาท ท าให้ประสิทธิภาพการขนส่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.92  
จากนัน้วิเคราะหต้์นทุนการขนส่งเพ่ือแบ่งโซนในการคิดราคาการให้บริการ
แบ่งออกเป็น 6 โซน ซ่ึงต้นทุนผนัแปรตามชัว่โมงการท างานเท่ากบั 305.99 

บาทต่อชัว่โมง ส่วนต้นทุนคงท่ีผนัแปรตามระยะทางท่ีว่ิงเท่ากบั 34.6 บาท
ต่อกิโลเมตร และค่าใช้จ่ายในส านักงานเท่ากบั 30.6 บาทต่อชัว่โมง 

ค ำส ำคญั — ตวัแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร,์ ระบบการขนส่ง, ศูนย์
กระจายสินค้า, ประสิทธิภาพการขนส่ง, วิธีจดุศนูยด์ลุ 

ABSTRACT —  The research of this thesis is to study the selection 
of suitable location to set up distribution center. A case study of Sisahy 
Transport Co., Ltd. in Nakhon Si Thammarat which currently have four 
distribution centers. The purpose is to find the way to select the most 
suitable location to set up only one distribution center for optimizing 
transportation management in Nakhon Si Thammarat. 

The result by applying a Center Of Gravity method and calculated 
the actual geographic position shows that an appropriate location is 
(8.426968, 99.965095 – a new distribution center). After that, comparison 
the geographic position between a center of gravity method and the 
current distribution centers (4 places) by applying Load-Distance 
method together with transportation cost, the figure for a new 
distribution center and current distribution center(Main district) is 
325.67 and 327.98 respectively which is the suitable location choices. 
Next step is to analyze the overall cost between them, cost of new 
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distribution center and efficiency increasing rate is 9,291,430.27 THB 
and 16.92% whereas the current one is 7,777,674.98 THB and 30.46%. In 
addition, transportation service should be divided into 6 zones. Variable 
cost based on working hours, driving distance and office expense is 
305.99 THB/hour, 34.6 THB/km and 30.6 THB/hour respectively. 

Keywords — Mathematical models, Transportation systems, 
Distribution Centers, Efficiency of transportations, Center of Gravity 

I. บทน ำ
จำกแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสรำ้งพื้นฐำนและระบบโลจสิตกิส์  

ตำมกรอบยุทธศำสตร์พฒันำประเทศ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560- พ.ศ.2564) 
Logistics จงึนับเป็นวำระแห่งชำตทิี่จะสรำ้งควำมเขม้แขง็และเศรษฐกจิที่
ม ัง่คัง่และยัง่ยนื โดยต้นทุนค่ำขนส่งสนิคำ้มสีดัส่วนรปูแบบกำรขนส่งสนิคำ้
ทำงถนนยงัคงเป็นรูปแบบกำรขนส่งหลกัของประเทศ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 79.3 จำกกำรทีภ่ำครฐัใหค้วำมส ำคญัในดำ้นโลจสิตกิส์ โดยจะลดตน้ทุน
ด้ำนโลจิสติกส์ซึ่งมตี้นทุนหลกัเป็นค่ำขนส่งสนิค้ำที่ใช้รูปแบบกำรขนส่ง
สนิคำ้ทำงถนนเป็นหลกันัน้สอดคลอ้งกบับรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรขนส่ง ซึง่
ส่งผลใหบ้รษิทัทีด่ ำเนินกำรเกีย่วกบักำรขนส่งสนิคำ้ตอ้งมกีำรด ำเนินงำนที่
มปีระสทิธภิำพเพื่อลดต้นทุนด้ำนโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน พร้อมทัง้เพิม่
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัมำกยิง่ขึน้ 

บรษิัท สี่สหำยขนส่ง (1988) จ ำกดั ด ำเนินธุรกจิกำรให้บรกิำรรบัส่ง
สนิคำ้และพสัดุต่ำงๆ ไปยงัจงัหวดัต่ำงๆ ในภำคใต้ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี 
ประจวบครีขีนัธ์ สุรำษฎร์ธำนี นครศรธีรรมรำช สงขลำ ชุมพร และกระบี ่
โดยมจีุดกระจำยสนิคำ้และจุดใหบ้รกิำรลกูคำ้ จ ำนวน 13 สำขำ กระจำยอยู่
ในอ ำเภอต่ำงๆ กำรให้บรกิำรส่งสนิค้ำ ไปยงัลูกค้ำในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น 
บำ้น รำ้นคำ้ หน่วยงำนรำชกำร ส ำนกังำนต่ำงๆ คลงัสนิคำ้ โดยรถเทรเลอร ์
รถสบิล้อ รถหกล้อและรถกระบะตู้ทบึ จ ำนวนกว่ำ 30 เที่ยว/วนั จำกกำร
ให้บริกำรกำรขนส่งที่ผ่ำนมำกำรตัง้ศูนย์กระจำยสินค้ำของบริษัทจะ
พจิำรณำกำรตัง้ศูนย์กระจำยสนิคำ้ใกลบ้รเิวณลูกคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำร ท ำใหม้ี
ศูนย์กระจำยสนิค้ำของบรษิัทจ ำนวนมำกเกดิขึ้น ส่งผลให้บรษิัทมตี้นทุน
ดำ้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำนในส่วนของค่ำใชจ้่ำยกำรขนส่งสนิคำ้เพิม่ขึน้ 

II. วตัถุประสงคข์องกำรวจิยั
เพื่อศึกษำและก ำหนดต ำแหน่งท ำเลที่ตัง้ที่เหมำะสมส ำหรับศูนย์

กระจำยสินค้ำในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช  และกำรแบ่งโซนในกำร
ใหบ้รกิำรกำรขนส่งทีเ่หมำะสม พรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบค่ำใชจ้่ำยผลกำรเลอืก
ท ำเลทีต่ ัง้ทีแ่ละกำรแบ่งโซนทีเ่กดิขึน้กบัค่ำใชจ้่ำยทีบ่รษิทัมอียู่ 

III. ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
III.I. โลจสิตกิส ์ห่วงโซ่อุปทาน และศนูยก์ระจายสนิคา้

กฤษดำ วิศวธีรำนนท์ [1] ได้ให้ควำมหมำยของโลจิสติกส์ ห่วงโซ่
อุปทำน และศนูยก์ระจำยสนิคำ้ไดด้งันี้ 

III.I.l  ความหมายของโลจสิตกิส์
โลจสิตกิสเ์ป็นกระบวนกำรในกำรวำงแผน ด ำเนินงำน ควบคุมกำรไหล

และกำรจดัเก็บของวตัถุดบิ สนิค้ำกึ่งส ำเร็จรูป และสนิค้ำ ตัง้แต่ผู้ผลติถงึ

ผูบ้รโิภคอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ใหเ้สยีค่ำใชจ้่ำยต ่ำทีสุ่ด 

III.I.Il. ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน
ห่วงโซ่อุปทำน คอืกระบวนกำรทุกกระบวนกำรของระบบตัง้แต่กำร

จดัซื้อวตัถุดบิและชิน้ส่วน กำรผลติในสำยกำรผลติ กำรประกอบชิน้งำน ขึน้
รปูจนเป็นสนิคำ้ส ำเรจ็รปู จนกระทัง่กำรจดัส่งสนิคำ้จนถงึผูบ้รโิภค 

III.I.IIl. คลงัสนิคา้หรอืศนูยก์ระจายสนิคา้
คลงัสนิคำ้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตำมลกัษณะหน้ำที ่ดงันี้
คลงัสนิคำ้ชนิดตำมใบสัง่ซื้อ ซึ่งจะมกีระบวนดงันี้ คอื รบัสนิคำ้ เกบ็ใน

คลงัสนิคำ้ จดัของตำมใบสัง่ซื้อ ตรวจเชค็ของ หบีห่อ ส่งสนิคำ้ออก 
คลงัสนิค้ำชนิดเคลื่อนผ่ำนที่รบัสนิค้ำเขำ้มำและท ำกำรคดัแยกสนิคำ้

ตำมลูกคำ้ จำกนัน้จดัส่งสนิคำ้ไปใหล้กูคำ้  ซึ่งจะมหีน้ำที ่คอื รบัสนิคำ้ คดั
แยกสนิคำ้ จดัส่งสนิคำ้(Saving Algorithm)  

III.Il. แนวคดิของการขนส่งและประสทิธภิาพการขนส่ง
เกยรู ใยบวั [2] ไดใ้หค้ ำจ ำกดัควำมของกำรขนส่ง (Transportation) คอื

กระบวนกำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้ดว้ยอุปกรณ์กำรขนส่งจำกสถำนทีผ่ลติสนิคำ้
ไปยงัสถำนทีบ่รโิภค ก่อใหเ้กดิมลูค่ำเพิม่แก่สนิคำ้ ก่อใหเ้กดิอรรถประโยชน์
ทัง้ดำ้นสถำนทีแ่ละดำ้นเวลำ 

ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล [3] ได้กล่ำวถึงประสิทธิภำพในกำรขนส่ง 
(Efficiency) หมำยถึง กำรขนส่งที่จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้  
รวดเร็ว (Speed) ประหยดั (Economy) ปลอดภยั (Safety) สะดวกสบำย 
(Convenient) แน่นอน ตรงต่อเวลำเชือ่ถอืได้ (Certainty and Punctuality) 
ซึง่ท ำใหก้ำรขนส่งมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งต ่ำ มคีวำมสะดวกรวดเรว็ และไม่
ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยในสนิคำ้ระหว่ำงกำรขนส่ง พรอ้มทัง้สรำ้งควำมพงึ
พอใจใหก้บัลกูคำ้ 

III.III. ตวัแบบทางคณติศาสตรก์ารเลอืกต าแหน่งทีต่ ัง้ศนูยก์ระจายสนิคา้
III.III.I. วธิกีารจุดศนูยด์ุล (Center-of-Gravity Method)
เจย์ ไฮเซอร์ [4] วธิกีำรจุดศูนย์ดุล เป็นเทคนิคทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้

ส ำหรบักำรหำท ำเลทีต่ ัง้ของศูนย์กระจำยสนิคำ้ทีส่ำมำรถท ำใหต้้นทุนกำร
ขนส่งต ่ำที่สุด โดยใช้วธิกีำรหำพกิดัทำงภูมศิำสตร์จำกปรมิำณกำรขนส่ง
และค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่ง 

พกิดัทีเ่ป็นท ำเลทีต่ ัง้ทีเ่หมำะสม คอื (X, Y) หำจำก 

X =  




i

i

i

i

i

Q

Qx และ Y =  




i

i

i

i

i

Q

Qy

เมือ่ ix แทน พกิดัของ x จำกทีต่ ัง้ของลกูคำ้ที่ i  

iy แทน พกิดัของ y จำกทีต่ ัง้ของลกูคำ้ที่ i 

และ
iQ   แทน ปรมิำณกำรขนส่งโดยรวมของลกูคำ้ที ่i 

แนวคดิวธิกีำรจุดศูนย์ดุล เป็นกำรหำท ำเลทีต่ ัง้ของศูนย์กระจำยสนิคำ้
เพื่อก่อใหเ้กดิค่ำใชจ้่ำยต ่ำสุด โดยค ำนึงถงึระยะทำงกบัปรมิำณกำรขนส่ง
สนิคำ้ไปพกิดัของลกูคำ้โดยใชห้ลกักำรหำค่ำเฉลีย่แบบถ่วงน ้ำหนกั 
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III.III.II. วิธีก า รห า ร ะย ะทา ง ร่ วมกับค่ า ขนส่ ง  ( Load-Distance
Technique) 

สญัชยั ลัง้แท้กุล [5] วธิกีำรหำระยะทำงร่วมกบัค่ำขนส่ง เป็นวธิกีำร
เลอืกท ำเลทีต่ ัง้ที่เป็นศูนย์กลำงขนส่ง โดยพจิำรณำท ำเลทีม่ตี้นทุนในกำร
ขนส่งต ่ำทีสุ่ด 

สตูรและขัน้ตอนในกำรค ำนวณจุดทีเ่ป็นท ำเลทีต่ ัง้ทีเ่หมำะสมทีสุ่ด 
ขัน้ตอนที ่1 ค ำนวณระยะทำงระหว่ำงศนูยก์ระจำยสนิคำ้ที ่i กบั สำขำที ่j 

d1 = 22 )()(
jiji

yyxx 

โดยที ่ xi คอื พกิดัตำมแกน x ของศนูยก์ระจำยสนิคำ้ที ่i 
xj คอื พกิดัตำมแกน x ของสำขำที ่j 
yi คอื พกิดัตำมแกน y ของศนูยก์ระจำยสนิคำ้ที ่i 
yj คอื พกิดัตำมแกน y ของสำขำที ่j 

ขัน้ตอนที ่2 ค ำนวณคะแนนระยะทำงร่วมกบัค่ำขนส่ง 

LD = i

n

i
i
dl

1

โดยที ่li คอือตัรำค่ำขนส่ง หรอืจ ำนวนเทีย่ว 
       di คอื ระยะห่ำงระหว่ำงศนูยก์ระจำยสนิคำ้ที ่i กบัสำขำที ่j 

ขัน้ตอนที ่3 เลอืกท ำเลทีเ่หมำะสม 
พิจำรณำท ำเลที่ตัง้ที่เหมำะสมจำกคะแนนต ่ำสุด ซึ่งหมำยถึง 

ตน้ทุนกำรขนส่งรวมต ่ำทีสุ่ด 

III.IV. ตวัแบบคณติศาสตร์
III.IV.l. ตวัแบบของตน้ทุนรวม
i  คอื ศูนย์กระจำยสนิคำ้ที ่i (i = 1, 2, 3, 4, 5 แทนศูนย์กระจำยสนิคำ้

เดมิ 4 แห่ง และ ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ทีไ่ดจ้ำกกำรวธิจีุดศนูยด์ุล ตำมล ำดบั) 
j  คอื ลกูคำ้ที ่j (j = 1, 2, 3, …, 23 แทนอ ำเภอทัง้ 23 อ ำเภอในจงัหวดั

นครศรธีรรมรำช) 
โดยที ่ค่ำพำรำมเิตอร(์Parameters)  

Cij คอื ตน้ทุนค่ำขนส่งจำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้ i ไปยงัลกูคำ้ j 
Qj คอื ปรมิำณรอบเทีย่วของลกูคำ้ในแต่ละอ ำเภอ j 
Yij ∈ {1 ,0}  
Yij = 1 เมือ่สนิคำ้จำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้ i ถูกจดัส่งไปยงัลกูคำ้ j 
Yij = 0 เมือ่สนิคำ้จำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้ i ไมจ่ดัส่งไปยงัลกูคำ้ j 
Fi คอื ค่ำเช่ำคลงัสนิคำ้และค่ำบรหิำรจดักำรของศนูยก์ระจำยสนิคำ้ i 

ตวัแปรตดัสนิใจ 
Xi ∈  {1 ,0} 
Xi = 1 เมือ่เลอืกทีต่ ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ที ่i 
Xi = 0 เมือ่ไมเ่ลอืกทีต่ ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ที ่i 

ตวัแบบของตน้ทุนรวม =    
i j

iiijjij
XF +YQC

เมือ่ 1X
i


i

เมือ่ตอ้งกำรตัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้แห่งเดยีว 

1Y
ij


j

เมือ่ลกูคำ้ที ่j รบัสนิคำ้จำกศนูยก์ระจำยเดยีว 

III.IV.l. ตวัแบบของค่าขนส่งทีใ่ชใ้นการแบ่งโซน
มกีำรก ำหนดตวัแปรดงันี้ 

VC1 แทน ตน้ทุนผนัแปรทีแ่ปรผนัตำมชัว่โมงกำรท ำงำน (บำท/ชัว่โมง) 
VC2  แทน ต้นทุนผันแปรที่แปรผันตำมระยะทำงที่รถวิ่ง  (บำท/

กโิลเมตร) 
t  แทน ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรขนส่ง (ชัว่โมง) 
s  แทน ระยะทำงเฉลีย่ทีร่ถวิง่ในกำรขนส่งของแต่ละพืน้ที ่(กโิลเมตร) 

ตวัแบบของค่ำขนส่งรวม = (VC1)(t) + (VC2)(s) 

IV. วธิดี ำเนินกำรวจิยั
IV.I. คดัเลอืกกลุ่มขอ้มลูหรอืกลุ่มตวัอย่างเพือ่ใชเ้ป็นกรณศีกึษา

ในกำรศึกษำครัง้นี้  ใช้บริษัทสี่สหำยขนส่ง จ ำกดั ซึ่งมศีูนย์กระจำย
สนิคำ้จงัหวดันครศรธีรรมรำช ซึ่งมลีูกคำ้ทัง้หมด 8,124 รำยเป็นประชำกร
ในกำรศกึษำครัง้นี้  ผู้ศกึษำได้ท ำกำรเลอืกตวัอย่ำงเพื่อใชเ้ป็นกรณีศกึษำ
แบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยให้เหตุผลตำมหลกัควำมส ำคญั
ของลูกค้ำและจ ำนวนศูนย์กระจำยสนิค้ำที่มหีลำยแห่งในจงัหวดัเดยีวกนั 
ซึ่งตัวอย่ำงที่เลือกท ำกำรศึกษำครัง้นี้ เป็นศูนย์กระจำยสินค้ำในจังหวัด
นครศรธีรรมรำช ซึง่มศีนูยก์ระจำยสนิคำ้ในจงัหวดันี้ 4 แห่ง คอื สำขำทุ่งสง 
สำขำนครศรธีรรมรำช สำขำบำ้นใน และสำขำหวัไทร ใหบ้รกิำรลูกคำ้รำย
หลกัจ ำนวน 718 รำย (ยอดขนส่งทีม่ำใชบ้รกิำรมำกกว่ำ 10,000 บำท/ปี) 

รปูที ่I. แสดงต ำแหน่งของศนูยก์ระจำยสนิคำ้สำขำในจงัหวดั
นครศรธีรรมรำช 

IV.II. เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ผู้ศึกษำเก็บรวบรวมข้อมูลจำกฐำนข้อมูลที่บริษัทได้ท ำระบบขอ้มูล

พจิำรณำค่ำขนส่งในช่วงเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดอืนธนัวำคม 
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พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลำ 12 เดอืน และขอ้มูลจำกแหล่งอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ดงันี้ ขอ้มูลกำรรบัส่งสนิค้ำจำกศูนย์หลกัที่จงัหวดักรุงเทพฯไป
ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ทัง้ 4 แห่ง และขอ้มลูกำรส่งสนิคำ้จำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้
ไปกลุ่มลูกคำ้ เพื่อศกึษำรอบเทีย่วขนส่งในแต่ละจุด ขอ้มลูต้นทุนของศนูย์
กระจำยสนิคำ้ทัง้ 4 แห่ง เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณต้นทุนกำรขนส่ง พรอ้มทัง้
ต้นทุนกำรตัง้ศูนย์กระจำยสนิค้ำ เงนิเดอืนพนักงำน ขอ้มูลระยะทำงจำก
อ ำเภอทีต่ ัง้ศนูยก์ระจำยเดมิไปยงัอ ำเภอต่ำงๆ ในจงัหวดันครศรธีรรมรำช 
และ ขอ้มลูพกิดัของแต่ละอ ำเภอในจงัหวดันครศรธีรรมรำช ดงันี้ 

ตำรำงที ่I. พกิดัของศนูยก์ระจำยสนิคำ้และแต่ละอ ำเภอ 

ตำรำงที ่II. ระยะทำงจำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้กบัแต่ละอ ำเภอ 

ตำรำงที ่Ill. ค่ำกำรใชบ้รกิำรของลกูคำ้ และรอบกำรขนส่งแต่ละอ ำเภอ 

ล ำดบั อ ำเภอ
ละติจูด 

(Latitude) หรือ

ลองติจูด 

(Longitude) หรือ
DC1 สาขาทุ่งสง 8.16644 99.65039

DC2 สาขานครศรฯี 8.42003 99.97564

DC3 สาขาบ้านใน 9.14111 99.66858

DC4 สาขาหวัไทร 8.04393 100.29634

1 อ าเภอจุฬาภรณ์ 8.079454 99.879474

2 อ าเภอฉวาง 8.434011 99.522853

3 อ าเภอชะอวด 7.964684 99.995106

4 อ าเภอชา้งกลาง 8.345185 99.611867

5 อ าเภอถ ้าพรรณรา 8.437234 99.389511

6 อาเภอทุ่งสง 8.158652 99.673988

7 อาเภอทุ่งใหญ่ 8.328344 99.41172

8 อาเภอนาบอน 8.270788 99.556222

9 อาเภอพปิูน 8.584271 99.589604

10 อาเภอร่อนพบิูลย์ 8.231053 99.857142

11 อาเภอท่าศาลา 8.665035 99.922478

12 อาเภอนบพติ า 8.755962 99.678689

13 อาเภอปากพนงั 8.310749 100.125516

14 อาเภอพรหมครี ี 8.52144 99.82514

15 อาเภอพระพรหม 8.33733 99.923859

16 อาเภอเมอืง 8.430405 99.963135

17 อาเภอลานสกา 8.406309 99.767869

18 อาเภอขนอม 9.327583 99.779997

19 อาเภอสชิล 9.007704 99.891312

20 อาเภอเฉลมิพระเกยีรติ 8.172375 100.047155

21 อาเภอเชยีรใหญ่ 8.115951 100.147918

22 อาเภอหวัไทร 8.04445 100.283617

23 อาเภอบางขนั 7.980647 99.500614

DC1 สำขำทุ่งสง DC2 สำขำนครศรีฯ DC3 สำขำบำ้นใน DC4 สำขำหวัไทร

59.5

162 101

93.7 64.1 172

1 อาเภอจุฬาภรณ์ 38.6 53.7 154 60.1

2 อาเภอฉวาง 46.3 67.1 126 118

3 อาเภอชะอวด 54.7 68.5 170 53.5

4 อาเภอชา้งกลาง 28 48.3 153 99.1

5 อาเภอถ้าพรรณรา 49.5 83.3 118 140

6 อาเภอทุ่งสง 4 57.9 162 91.1

7 อาเภอทุ่งใหญ่ 35.5 81.7 131 126

8 อาเภอนาบอน 21.1 61.3 144 112

9 อาเภอพปิูน 61.8 84.1 124 135

10 อาเภอร่อนพบิูลย์ 34.7 28.7 129 62.3

11 อาเภอท่าศาลา 84.4 30.7 73.3 95.5

12 อาเภอนบพติ า 125 77.3 109 136

13 อาเภอปากพนงั 82.6 30.5 133 55.4

14 อาเภอพรหมครี ี 73.7 23.3 101 84.8

15 อาเภอพระพรหม 46.9 14.8 115 61.3

16 อาเภอเมอืง 62.6 2.6 103 63.7

17 อาเภอลานสกา 59.5 27.8 122 81.5

18 อาเภอขนอม 165 112 33.7 177

19 อาเภอสชิล 124 69.9 34.6 135

20 อาเภอเฉลมิพระเกยีรติ 60.6 30 138 33.4

21 อาเภอเชยีรใหญ่ 93 48 156 31.5

22 อาเภอหวัไทร 92 62.5 170 1.6

23 อาเภอบางขนั 36 95 194 110

  ระยะทำง (km)

DC1 สำขำทุ่งสง

DC2 สำขำนครศรีฯ

DC3 สำขำบำ้นใน

DC4 สำขำหวัไทร

ล ำดบั สำขำ/อ ำเภอ
ค่ำบริกำร 

(รำยรบัจำกลกูค้ำ)
จ ำนวนรอบเท่ียว/ปี

1 อาเภอจุฬาภรณ์ 51,020.00           2

2 อาเภอฉวาง 482,273.00         17

3 อาเภอชะอวด 377,348.30         13

4 อาเภอชา้งกลาง 12,720.00           1

5 อาเภอถ้าพรรณรา 398,692.10         14

6 อาเภอทุ่งสง 2,116,894.27      71

7 อาเภอทุ่งใหญ่ 610,414.99         21

8 อาเภอนาบอน 196,724.00         7

9 อาเภอพปิูน 17,325.00           1

10 อาเภอร่อนพบิูลย์ 848,646.73         29

11 อาเภอท่าศาลา 735,104.69         25

12 อาเภอนบพติ า 278,444.20         10

13 อาเภอปากพนงั 3,806,610.93      127

14 อาเภอพรหมครี ี 389,262.15         13

15 อาเภอพระพรหม 755,785.40         26

16 อาเภอเมอืง 8,838,733.00      295

17 อาเภอลานสกา 74,612.78           3

18 อาเภอขนอม 1,275,424.56      43

19 อาเภอสชิล 3,874,320.64      130

20 อาเภอเฉลมิพระเกยีรติ 144,218.00         5

21 อาเภอเชยีรใหญ่ 635,725.52         22

22 อาเภอหวัไทร 5,177,709.44      173

23 อาเภอบางขนั 0 0
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ตำรำงที ่IV. ตน้ทุนกำรขนส่งและค่ำใชจ้่ำยของส ำนกังำน 

V. ผลกำรวจิยั
V.I. การคน้หาท าเลทีต่ ัง้ของศนูยก์ระจายสนิคา้

น ำขอ้มลูพกิดัแต่ละอ ำเภอ และจ ำนวนรอบเทีย่วในกำรขนส่งแต่ละ
อ ำเภอ มำวเิครำะหโ์ดยวธิจีุดศนูยด์ุล (Center-of-Gravity Method) 

ตำรำงที ่V. แสดงผลกำรวเิครำะหห์ำพกิดัของศนูยก์ระจำยสนิคำ้ดว้ย 
วธิจีุดศนูยด์ุล 

จำกตำรำงผลกำรค ำนวณดว้ยวธิจีุดศนูยด์ุลไดต้ ำแหน่งพกิดัทีเ่หมำะสมใน
กำรตัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ คอื (8.426968, 99.965095) 
 กำรแปลงพกิดัเป็นขอ้มลูเชงิพืน้ทีโ่ดยใชโ้ปรแกรม Google Map พบว่ำ 
พิกดัของศูนย์กระจำยสินค้ำด้วยวิธีจุดศูนย์ดุล อยู่ในถนนศรีธรรมโศก 
ต ำบลคลงั อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
 จำกขำ้งต้นค ำนวณพจิำรณำศูนย์กระจำยสนิคำ้เดมิและศูนย์กระจำย
สนิคำ้ใหม่ทีเ่หมำะสมโดยค ำนวณจำกวธิกีำรหำระยะทำงร่วมกบัค่ำขนส่ง 
น ำขอ้มลูพกิดัแต่ละอ ำเภอ และจ ำนวนรอบเทีย่วในกำรขนส่งแต่ละอ ำเภอ 

มำวิเครำะห์โดยวิธีกำรหำระยะทำงร่วมกบัค่ำขนส่งแต่ละศูนย์กระจำย
สนิคำ้ 

ตำรำงที ่Vl. สรุปผลค่ำของระยะทำงร่วมกบัค่ำขนส่ง 

ดังนัน้ท ำเลที่ตัง้ศูนย์กระจำยสินค้ำที่เหมำะสมจำกกำรพิจำรณำ
คะแนนต ่ำสุด (ตน้ทุนกำรขนส่งรวมต ่ำทีสุ่ด) โดยวธิกีำรหำระยะทำงร่วมกบั
ค่ำขนส่ง จะได้ศูนย์กระจำยสินค้ำใหม่ที่ได้จำกวิธีจุดศูนย์ดุลมีค่ำของ
ระยะทำงร่วมกบัค่ำขนส่งต ่ำสุด รองลงมำเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำสำขำ
นครศรธีรรมรำช 

V.lI. การเปรยีบเทยีบตน้ทุนค่าขนส่งระหว่างศนูยก์ระจายสนิคา้เดมิ และ
ศนูยก์ระจายสนิคา้แบบใหม่ พรอ้มทัง้ก าหนดการแบ่งโซน

ตน้ทุนของศนูยก์ระจำยสนิคำ้แบบใหม่ คอืศนูยก์ระจำยสนิคำ้ 1 แห่ง 
ทำงเลอืกที ่1 ศนูยก์ระจำยสนิคำ้เดมิสำขำนครศรธีรรมรำช 
ทำงเลอืกที ่2 ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ใหมท่ีไ่ดจ้ำกวธิจีุดศนูยด์ุล 

ตน้ทุนรวมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื สว่นที ่1 ตน้ทุนกำรขนส่งรวม และ
ส่วนที ่2 ค่ำเช่ำคลงัสนิคำ้ และค่ำบรหิำรจดักำรของศนูยก์ระจำยสนิคำ้ 

V.ll.l. เดมิศนูยก์ระจายสนิคา้ทัง้หมด 4 แห่ง
ค ำนวณตน้ทุนรวมกำรขนส่ง ตน้ทนุคงทีแ่ละค่ำบรหิำรจดักำร จะได้
ต้ นทุ น ร วมกำ รขนส่ ง  =  ( 183,362 + 276,236.02 + 202,930 +

687,190) + (341,820.20 + 505,320 + 213,506 + 225,104.80) + (974.60 
+ 5,761 + 98,895.82 + 203,959) = 2,945,059.44 บำท

ต้นทุนคงที่และค่ำบริหำรจัดกำร  = (1,094,916 + 1,866,000 + 
931,260 +  1,225,032)+(595,520.74 + 1,407,732.18 + 395,016.46 + 
723,294.92) = 8,238,772.3 บำท 

V.ll.ll.  ทางเลอืกที ่1 ศนูยก์ระจายสนิคา้เดมิสาขานครศรธีรรมราช
ตน้ทุนรวมกำรขนส่ง จะไดเ้ท่ำกบั 4,503,942.80 บำท
ค ำนวณตน้ทุนคงทีแ่ละค่ำบรหิำรจดักำร
= 1,866,000 + 1,407,732.18 = 3,273,732.18 บำท
V.ll.lll.  ทางเลอืกที ่2 ศนูยก์ระจายสนิคา้ใหมท่ีไ่ดจ้ากวธิจีุดศนูยด์ุล
ตน้ทุนรวมกำรขนส่ง จะไดเ้ท่ำกบั 4,325,954.66 บำท
กำรหำต้นทุนคงที่และค่ำบรหิำรจดักำรจะคดิจำกต้นทุนคงที่และค่ำ

บรหิำรจดักำรของศนูยก์ระจำยสนิคำ้สำขำนครศรธีรรมรำช (เนื่องจำกศูนย์
กระจำยสินค้ำใหม่ที่ได้จำกวิธีจุดศูนย์ดุลอยู่ในอ ำเภอเดียวกับสำขำ
นครศรีธรรมรำช) หกัด้วย ค่ำเบ็ดเตล็ดและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมกบั ค่ำ
ก่อสร้ำงโกดงัสนิค้ำ(พื้นที่โกดงัสนิค้ำโดยประมำณอ้ำงอิงจำกพื้นที่โกดงั
ของสำขำนครศรฯี x อตัรำกำรก่อสรำ้ง/ตำรำงเมตร) 

= 3,273,732.18 – 258,256.57 + (325 x 6,000) 
= 4,965,475.61 บำท 

สำขำทุ่งสง สำขำนครฯ สำขำบำ้นใน สำขำหวัไทร

จำนวน บำท/หน่วย รวม จำนวน บำท/หน่วย รวม จำนวน บำท/หน่วย รวม จำนวน บำท/หน่วย รวม

ต้นทนุคงท่ี เดอืน บาท/เดอืน เดอืน บาท/เดอืน เดอืน บาท/เดอืน เดอืน บาท/เดอืน

ค่าเช่าพืน้ที-่อาคารและโกดงั 12 15,000.00     180,000.00             12 22,000.00     264,000.00       12 4,500.00      54,000.00         12 15,000.00     180,000.00       

เงนิเดอืนของพนกังานขบัรถ 12 60,000.00     720,000.00             12 87,750.00     1,053,000.00     12 39,320.00     471,840.00       12 52,500.00     630,000.00       

เงนิเดอืนของพนกังานขึ้น-ลง 12 16,243.00     194,916.00             12 45,750.00     549,000.00       12 33,785.00     405,420.00       12 34,586.00     415,032.00       

1,094,916.00          1,866,000.00     931,260.00       1,225,032.00     

ต้นทนุผนัแปรตำมจำนวนรอบเท่ียว เที่ยว บาท/เที่ยว เที่ยว บาท/เที่ยว เที่ยว บาท/เที่ยว เที่ยว บาท/เที่ยว

ค่าพเิศษของพนกังานขบัรถ 176 41,100.00               499 38,300.00         173 - 200 -

ค่าพเิศษของพนกังานขึ้น-ลง 176 142,262.00             499 237,936.02       173 202,930.00       200 687,190.00       

183,362.00             276,236.02       202,930.00       687,190.00       

ต้นทนุผนัแปรตำมระยะทำง กโิลเมตร กโิลเมตร กโิลเมตร กโิลเมตร

คา่ซ่อมรถบรรทกุ 9083.4 53,717.20               13904.2 200,750.00       11894.2 76,314.00         553.6 39,258.80         

คา่น ้ามนัรถบรรทกุ 9083.4 288,103.00             13904.2 304,570.00       11894.2 137,192.00       553.6 185,846.00       

341,820.20             505,320.00       213,506.00       225,104.80       

ตน้ทุนอื่นๆ (สนิคา้เสยีหาย, ค่าOT) 974.60 5,761.00           98,895.82         203,959.00       

ต้นทนุรวม 1,621,072.80          ต้นทนุรวม 2,653,317.02     ต้นทนุรวม 1,446,591.82     ต้นทนุรวม 2,341,285.80     

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร (ส ำนักงำน)

ค่ำใช้จ่ำยคงท่ี เดอืน บาท/เดอืน เดอืน บาท/เดอืน เดอืน บาท/เดอืน เดอืน บาท/เดอืน

เงนิเดอืนผูจ้ดัการ+ธุรการ 12 38,238.00     458,856.00             12 73,400.00     880,800.00       12 20,555.00     246,660.00       12 48,180.00     578,160.00       

คา่ประกนัสงัคม 12 5,250.00      63,000.00               12 3,000.00      36,000.00         12 2,450.00      29,400.00         12 3,768.00      45,216.00         

521,856.00             916,800.00       276,060.00       623,376.00       

ค่ำใช้จ่ำยผนัแปร

ค่าน้า-ค่าไฟ 26,935.59               56,256.63         40,161.16         44,192.56         

ค่าโทรศพัท์-สื่อสาร 12,125.56               15,132.00         18,809.30         14,174.24         

คา่วสัดุสานกังาน+คา่เดินทาง+คา่ซ่อม 4,490.00 161,286.98       10,947.00         30,445.55         

คา่เบด็เตลด็+คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 30,113.59               258,256.57       49,039.00         11,106.57         

73,664.74               490,932.18       118,956.46       99,918.92         

ค่ำใช้จ่ำยรวม 595,520.74             1,407,732.18     395,016.46       723,294.92       

2,216,593.54              4,061,049.20      1,841,608.28      3,064,580.72      

รำยกำร

ลำดบั สำขำ/อำเภอ
ละติจูด (Latitude)

 หรือ เส้นรุ้ง : X

ลองติจูด 

(Longitude) หรือ 
จำนวนเท่ียว/ปี : Q X Q Y Q

1 อาเภอจุฬาภรณ์ 8.079454 99.879474 2 16.158908 199.758948

2 อาเภอฉวาง 8.434011 99.522853 17 143.378187 1691.888501

3 อาเภอชะอวด 7.964684 99.995106 13 103.540892 1299.936378

4 อาเภอชา้งกลาง 8.345185 99.611867 1 8.345185 99.611867

5 อาเภอถ้าพรรณรา 8.437234 99.389511 14 118.121276 1391.453154

6 อาเภอทุ่งสง 8.158652 99.673988 71 579.264292 7076.853148

7 อาเภอทุ่งใหญ่ 8.328344 99.41172 21 174.895224 2087.64612

8 อาเภอนาบอน 8.270788 99.556222 7 57.895516 696.893554

9 อาเภอพปิูน 8.584271 99.589604 1 8.584271 99.589604

10 อาเภอร่อนพบิูลย์ 8.231053 99.857142 29 238.700537 2895.857118

11 อาเภอท่าศาลา 8.665035 99.922478 25 216.625875 2498.06195

12 อาเภอนบพติ า 8.755962 99.678689 10 87.55962 996.78689

13 อาเภอปากพนงั 8.310749 100.125516 127 1055.465123 12715.94053

14 อาเภอพรหมครี ี 8.52144 99.82514 13 110.77872 1297.72682

15 อาเภอพระพรหม 8.33733 99.923859 26 216.77058 2598.020334

16 อาเภอเมอืง 8.430405 99.963135 295 2486.969475 29489.12483

17 อาเภอลานสกา 8.406309 99.767869 3 25.218927 299.303607

18 อาเภอขนอม 9.327583 99.779997 43 401.086069 4290.539871

19 อาเภอสชิล 9.007704 99.891312 130 1171.00152 12985.87056

20 อาเภอเฉลมิพระเกยีรติ 8.172375 100.047155 5 40.861875 500.235775

21 อาเภอเชยีรใหญ่ 8.115951 100.147918 22 178.550922 2203.254196

22 อาเภอหวัไทร 8.04445 100.283617 173 1391.68985 17349.06574

23 อาเภอบางขนั 7.980647 99.500614 - - -

รวม 1048 8831.462844 104763.4195

COG 8.426968 99.965095

DCใหม ่: วธิCีOG

ศนูยก์ระจำยสินค้ำ ค่ำของ Load-Distance 

538.45

327.98

850.85

562.72

325.67

สาขาทุ่งสง

สาขานครศรฯี

สาขาบ้านใน

สาขาหวัไทร
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ตำรำงที ่Vll. แสดงผลกำรวเิครำะหห์ำพกิดัของศนูยก์ระจำยสนิคำ้ดว้ย 
วธิจีุดศนูยด์ุล 

V.ll.lll.  การแบ่งโซนใหบ้รกิารกรณศีนูยก์ระจายสนิคา้แห่งเดยีว
กำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรขนส่งเพื่อแบ่งโซนในกำรคิดรำคำกำร

ใหบ้รกิำร จะแบ่งออกเป็น 6 บรเิวณ โดยพจิำรณำจำกเวลำและระยะทำงใน
กำรขนส่งต่อครัง้ ซึง่มผีลกำรวเิครำะห ์ดงันี้ 

ตำรำงที ่Vlll. แสดงสรุปตน้ทนุทัง้หมดทีเ่กดิจำกกำรขนส่ง 

กำรแบ่งโซนใหบ้รกิำรกรณศีนูยก์ระจำยสนิคำ้แห่งเดยีว 
พจิำรณำจำกระยะห่ำงจำกศนูยก์ระจำยสนิคำ้ไปยงัอ ำเภอของลกูคำ้ 

ประมำณ 2-120 กโิลเมตร และเวลำทีใ่ชใ้นกำรขนส่ง)รวมขึน้-ลงของ (
ประมำณ 30 นำที – 6 ชัว่โมง 

ทำงเลอืกที ่1 ศนูยก์ระจำยสนิคำ้เดมิสำขำนครฯ 
ตำรำงที ่lX. แสดงกำรแบ่งโซน (Zone) ของทำงเลอืกที ่1 

ทำงเลอืกที ่2 ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ใหมท่ีไ่ดจ้ำกวธิจีุดศนูยด์ุล 
ตำรำงที ่X. แสดงกำรแบ่งโซน (Zone) ของทำงเลอืกที ่2 

ตำรำงที ่Xl. แสดงกำรค ำนวณตน้ทุนกำรขนส่งโดยรวมแต่ละพืน้ที ่

VI. สรุปและอภปิรำยผล
VI.I. บทสรุปผลการศกึษา

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลท ำให้ได้พิกัดของศูนย์กระจำยสินค้ำที่
เหมำะสมโดยวิธีจุดศูนย์ดุล  (Center of Gravity) ที่พิกัด (8.426968 , 
99.965095) ซึ่งพจิำรณำควำมเป็นไปได้ พบว่ำพกิดัดงักล่ำวอยู่ในถนนศรี
ธรรมโศก ต ำบลคลงั อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

จำกนัน้ได้น ำพิกดัที่ได้จำกวิธีจุดศูนย์ดุล (Center of Gravity) และ
พกิดัของศนูยก์ระจำยสนิคำ้ทัง้ 4 แห่ง(เดมิ) มำเปรยีบเทยีบท ำเลทีต่ ัง้ศูนย์
กระจำยสนิค้ำที่เหมำะสม โดยวธิกีำรหำระยะทำงร่วมกบัค่ำขนส่ง จะได้
อันดบัที่ 1 ศูนย์กระจำยสินค้ำใหม่ที่ได้จำกวิธีจุดศูนย์ดุลมคี่ำของLoad 
Distance เท่ำกับ 325.67 อันดับที่ 2 เป็นศูนย์กระจำยสินค้ำสำขำ
นครศรธีรรมรำชมคี่ำของLoad Distance เท่ำกบั 327.98 

จำกกำรพจิำรณำเลอืกศูนย์กระจำยสนิคำ้ทีเ่หมำะสมอยู่  2 ทำงเลอืก 
คอื ทำงเลอืกที ่1 ศูนย์กระจำยสนิคำ้เดมิสำขำนครศรฯี และทำงเลอืกที่ 2 
ศูนย์กระจำยสนิค้ำใหม่ที่ได้จำกวธิจีุดศูนย์ดุล น ำมำวเิครำะห์ต้นทุนรวม 
ทำงเลอืกที ่1 ตน้ทุนรวมคดิเป็น 7,777,674.98 บำท จะท ำใหป้ระสทิธภิำพ
กำรขนส่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.46 และทำงเลอืกที ่2 ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ใหม่ที่
ได้จำกวิธีจุดศูนย์ดุล มตี้นทุนรวมคดิเป็น 9,291,430.27 บำท จะท ำให้
ประสทิธภิำพกำรขนส่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.92  

จำกนัน้วิเครำะห์ต้นทุนกำรขนส่งเพื่อแบ่งโซนในกำรคิดรำคำกำร
ให้บริกำร ต้นทุนผนัแปรตำมชัว่โมงกำรท ำงำนเท่ำกบั 305.99 บำทต่อ
ชัว่โมง ส่วนต้นทุนคงที่ผนัแปรตำมระยะทำงที่วิ่งเท่ำกบั 34.6 บำทต่อ
กิโลเมตร และค่ำใช้จ่ำยในส ำนักงำนเท่ำกับ 30.6 บำทต่อชัว่โมง กำร
จดัแบ่งโซนกำรขนส่งสนิค้ำของบรษิัทกรณีศูนย์กระจำยสนิค้ำแห่งเดียว 
แบ่งออกเป็น 6 โซน  

รปูที ่lI. แสดงกำรแบ่งโซนของกำรใหบ้รกิำรของศนูยก์ระจำยสนิคำ้
เพยีงศนูยเ์ดยีว 

บริเวณ (Zone) ระยะทำง (km) เวลำท่ีใช้ (hr) VC(1) x t VC(2) x s
ต้นทนุกำร

ขนส่งรวม

A 0-20 0.5-1 252.44          346.05          598.49          

B 21-40 1.1-2 504.88          1,038.14        1,543.02        

C 41-60 2.1-3 841.47          1,730.23        2,571.71        

D 61-80 3.1-4 1,178.06        2,422.33        3,600.39        

E 81-100 4.1-5 1,514.65        3,114.42        4,629.07        

F 101-120 5.1-6 1,851.24        3,806.52        5,657.76        
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VI.II. อภปิรายผล
กำรศึกษำแนวทำงกำรเลือกท ำเลที่ตัง้ของศูนย์กระจำยสนิค้ำด้วย

วธิจี ำลองเชงิคณติศำสตรแ์ละจุดศนูยด์ุล เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรขนสง่ 
กรณีศกึษำ บรษิัทสี่สหำยขนส่ง จ ำกดั  กำรก ำหนดต ำแหน่งท ำเลที่ตัง้ที่
เหมำะสมส ำหรบัศูนย์กระจำยสินค้ำในเขตจงัหวดันครศรธีรรมรำชของ
บรษิทักรณึศกึษำท ำให้ประสทิธภิำพกำรขนส่งเพิม่ขึน้ เป็นเพยีงแนวทำง
ในกำรใหบ้รกิำรขนส่งของจงัหวดันครศรธีรรมรำช จำกรปูแบบเดมิทีม่ศีูนย์
กระจำยสนิค้ำหลำยแห่ง (4 แห่ง) เป็นรูปแบบใหม่ที่มศีูนย์กระจำยสนิคำ้
แห่งเดียวเพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรในกำรขนส่ง ซึ่งผู้ว ิจยัได้ท ำ
แนวทำงเป็น 2 ทำงเลอืก พรอ้มทัง้ท ำกำรจดัแบ่งโซนกำรใหบ้รกิำรขนส่ง
สนิคำ้ไปยงัลูกคำ้ปลำยทำง เพื่อช่วยประกอบกำรตดัสนิใจ และผูว้จิยัเหน็
ว่ำบรษิทักรณีศกึษำอำจจะพจิำรณำกำรลดจ ำนวนศนูยก์ระจำยสนิคำ้เหลอื 
2 และ 3 ศูนย์กระจำยสนิค้ำได้ และจำกกำรวเิครำะห์ข้อมูลจ ำนวนรอบ
เที่ยวของลูกค้ำรำยหลกั ส่วนใหญ่ลูกคำ้จะอยู่ในส่วนของด้ำนล่ำงจงัหวดั
นครศรธีรรมรำช 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณผูจ้ดักำรและเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยต่ำงๆ โดยเฉพำะนำยศรสีนัต์ ศรี
อนิทร์ ฝ่ำยกำรตลำดของบรษิทัสีส่หำยขนส่ง จ ำกดัทีใ่หโ้อกำสไดเ้ขำ้เก็บ
ขอ้มลู และควำมรูต่้ำงๆจำกประสบกำรณ์จรงิในภำคธุรกจิ รวมไปถงึท่ำน
ผู้ช่วยศำสตรจำรย์ ดร. จกัร ติงศภทัิย์ อีกทัง้คณำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร
บรหิำรธุรกจิ สำขำวชิำนวตักรรมกำรจดักำรธุรกจิและอุตสำหกรรมทุกท่ำน 
ทีไ่ดป้ระสทิธปิระสำทวชิำควำมรูใ้หแ้ก่ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้รูส้กึซำบซึ้งในควำม
กรุณำของทุกท่ำน และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ
ของช้ินส่วนหลักภายในเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบออนไลน์  เพื่อ
ปรบัปรุงแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน  โดยน าประวติัการซ่อมในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีย้อนหลงั มาวิเคราะห์หาการแจกแจงทางสถิติท่ีเหมาะสม
กบัชุดข้อมูลของช้ินส่วนท่ีเกิดการช ารดุมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก  และท าการ
ปรบัปรุงแผนการซ่อมบ ารุงให้เหมาะสมกับจุดคุ้มทุนในการบ ารุงรกัษา
หลงัจากการปรบัปรุง  พบว่า (1) แผ่นไดอะแฟรม มีค่าความน่าเช่ือถือร้อย
ละ 81 โดยรอบการเปลี่ยนตามเดิมมีความเหมาะสมกบัจดุคุ้มทุน  (2) วาล์ว
โซลินอยด์  (3) บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย และ (4) บอร์ดซีพียู มีค่าความ
น่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 56 เป็นร้อยละ 91  จากร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 
94  และจากร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 93 ตามล าดบั   โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารงุเฉลี่ยต่อปีลดลงจาก 137,785.38 บาท เป็น 105,913.81 บาท หรือลดลง 
31,871.57 บาท ต่อเครื่องต่อปี  ทัง้น้ี  แผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันท่ี
ปรบัปรงุแล้ว ช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบ ารงุและท าให้มัน่ใจว่า การควบคมุ
คณุภาพของก๊าซภายในระบบท่อก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ  — กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชือ่ถือ, แผนกำรซ่อมบ ำรุงเชิง
ป้องกนั, เครือ่งแกส๊โครมำโทกรำฟีแบบออนไลน์  

ABSTRACT — The objective of this research is to analyze the 
reliability of the main components in online gas chromatography for 
improving a preventive maintenance ( PM)  plan.  The maintenance 
history records in the past twenty years were collected and analyzed to 
determine the suitable statistical distribution of the top four most 
frequently failed components.  In addition, the PM plan was also 
revised and improved accordingly to have the maintenance cost 
optimization.  After the improvement, it was found that (i) diaphragms 
have a reliability of 81% and its PM plan achieved optimum cost ( ii) 
solenoid valves, ( iii)  power supply boards and ( iv)  CPU boards have 
the reliability increased from 56%  to 91% , from 86% to 94% and from 
86%  to 91% , respectively. The maintenance cost of the components 
was decreased from 137,785.38 baht to 105,913.81 baht or decreased 
by 31,871.57 bath per machine per year.  The improved PM plan of the 
online gas chromatography reduces the maintenance cost and ensures 
the continuous and efficient control of gas quality in the natural gas 
transmission pipeline. 

Keywords — Reliability Analysis, Preventive Maintenance Plan, 
Online Gas Chromatography 
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I. บทน า
ประเทศไทยมกีารส ารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลบรเิวณอ่าว

ไทยและบนบก  ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องในการขนส่งพลงังาน การ
ขนส่งเชื้อเพลงิผ่านทางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิจงึเป็นวธิกีารขนส่งก๊าซ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามปลอดภยั และช่วยลดค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 

ในปัจจุบัน คุณภาพของก๊าซธรรมชาติที่ร ับเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาตจิากผูผ้ลติแต่ละแหล่งมคีุณภาพก๊าซทีแ่ตกต่างกนั จงึมกีารตดิตัง้
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบออนไลน์ (Online Gas Chromatography) 
ตลอดแนวระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้วเิคราะห์องค์ประกอบภายใน
ของเนื้อก๊าซและค่าความร้อนของก๊าซภายในท่อ ส าหรบัการควบคุม
คุณภาพตามสญัญาและการวดัซื้อขายพลงังาน [1]  

เนื่องจากเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบออนไลน์จ าเป็นต้องใช้งาน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา บริษัทกรณีศึกษาจึงได้มีการจัดท าตารางการ
บ ารุงรกัษา เพื่อใหเ้ครื่องมคีวามพรอ้มใชง้าน ดงัแสดงในตารางที ่I. 

ตารางที ่I.  ตารางการบ ารุงรกัษาเดมิก่อนการปรบัปรุง 
รายการท่ี รอบเปลีย่น (ปี) รายละเอียดกิจกรรม 

1 2 เปลีย่นแผ่นไดอะแฟรม 
2 10 เปลีย่นวาลว์โซลนิอยด ์
3 10 เปลีย่นบอรด์เพาเวอรซ์พัพลาย 
4 10 เปลีย่นบอรด์ซพียี ู

บรษิทักรณีศกึษามกีารตดิตามผลการบ ารุงรกัษาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 
พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2563 โดยพบการช ารุดขดัข้องของเครื่องแก๊สโคร
มาโทกราฟี ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มชิ้นส่วนที่ท าใหเ้กดิการช ารุดขดัขอ้งได้ดงั
รปูที ่I.  

รปูที ่I. จ านวนการขดัขอ้งของเครือ่ง แบ่งตามกลุ่มชิน้ส่วนทีเ่ป็นสาเหตุ 

จากปัญหาข้างต้น จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลการช ารุดขัดข้องของ
อุปกรณ์เพื่อหาค่าความน่าเชื่อถอื และก าหนดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมใน
แผนงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเกิดการขดัข้องของ
อุปกรณ์  ท าใหก้ารควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาตเิป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมปีระสทิธภิาพ 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั
เพื่อวเิคราะห์ความน่าเชื่อถอืของชิ้นส่วนประกอบหลกัของเครื่องแก๊ส

โครมาโทกราฟีแบบออนไลน์ โดยรวบรวมข้อมูลการเกิดความขดัข้องใน
รูปแบบต่าง ๆ ส าหรบัใช้ในการปรบัปรุงการวางแผนการบ ารุงรกัษาเชิง
ป้องกนั 

III. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
งานวจิยันี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประวตัิการซ่อมบ ารุงและวเิคราะห์

ความน่าเชื่อถือเพื่อปรบัปรุงแผนการบ ารุงรกัษา โดยอ้างอิงทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

III.I. การบ ารุงรกัษา (Maintenance)
การบ ารุงรกัษา คือ กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการรกัษาเครื่องจกัร

อุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดมีคีวามพรอ้มในการใชง้าน หรอืปรบัปรุงแกไ้ขให้
กลบัคนืสู่สภาพปกติ [2] โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ 
(1) การบ ารุงรกัษาเชงิแกไ้ข (Corrective Maintenance, CM) ซึ่งจะด าเนิน
การก็ต่อเมื่อเครื่องจกัรอุปกรณ์เกิดการช ารุดขดัข้อง และ (2) การบ ารุง
รกัษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM) ซึ่งจะด าเนินการตาม
รอบเวลาของแผนการบ ารุงรกัษาทีก่ าหนดไว ้[3]

III.II. การแจกแจงทางสถิติและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ (Statistical
Distributions and Reliability Analysis)

การใช้วิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูลการช ารุดเสียหายของ
เครื่องจกัรเป็นที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายในทางวศิวกรรม โดยการแจกแจง
ทางสถิติที่นิยมน ามาประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) และเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการช ารุด (Mean Time to Failure: 
MTTF) มอียู่ 4 การแจกแจงทางสถติ ิ[4-6] 

III.II.I. การแจกแจงไวบูลล ์(Weibull Distribution)
การแจกแจงทางสถิติแบบไวบูลล์ มีฟังก์ชันการแจกแจง เมื่อ 𝑡 คือ

เวลา ดงันี้ 

ฟังก์ชนัความหนาแน่นความน่าจะเป็น แสดงดงัสมการที ่1 

𝑓(𝑡) =
𝛽

𝛼𝛽
(𝑡)𝛽−1𝑒𝑥𝑝 [− (

𝑡

𝛼
)

𝛽
] , 𝑡 ≥ 0, 𝛼 > 0, 𝛽 > 0   (1)

ฟังก์ชนัความน่าเชื่อถอื แสดงดงัสมการที ่2 

𝑅(𝑡) = 1 − ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
= 𝑒𝑥𝑝 [− (

𝑡

𝛼
)

𝛽
]  (2) 

เวลาเฉลีย่ก่อนเกดิการช ารุด แสดงดงัสมการที ่3 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =  𝛼Γ (1 +
1

𝛽
)  (3)
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โดยที่ 𝛼 คือ Scale Parameter  𝛽 คอื Shape Parameter และ Γ คือ 
Gamma Function 

III.II.II. การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชยีล (Exponential Distribution)
การแจกแจงทางสถิติแบบเอกซ์โพเนนเชียล มีฟังก์ชันการแจกแจง

เมื่อ 𝑡 คอื เวลา ดงันี้ 

ฟังก์ชนัความหนาแน่นความน่าจะเป็น แสดงดงัสมการที ่4 

𝑓(𝑡) =
1

𝜃
𝑒𝑥𝑝 [−

𝑡

𝜃
] , 𝑡 > 0, 𝜃 > 0  (4)

ฟังก์ชนัความน่าเชื่อถอื แสดงดงัสมการที ่5 

𝑅(𝑡) = 1 − ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
= 𝑒𝑥𝑝 [−

𝑡

𝜃
]  (5)

เวลาเฉลีย่ก่อนเกดิการช ารุด แสดงดงัสมการที ่6 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝜃  (6)

โดยที ่𝜃 คอื Scale Parameter 

III.II.III. การแจกแจงลอ็กนอรม์อล (Lognormal Distribution)
การแจกแจงทางสถติิแบบล็อกนอร์มอล มฟัีงก์ชนัการแจกแจง เมื่อ 𝑡

คอื เวลา ดงันี้ 

ฟังก์ชนัความหนาแน่นความน่าจะเป็น แสดงดงัสมการที ่7 

𝑓(𝑡) =
1

√2𝜋𝛼𝑡
𝑒𝑥𝑝 [−

[ln 𝑡−𝜇]2

2𝜎2 ] , 𝑡 ≥ 0, 𝜎 > 0  (7)

ฟังก์ชนัความน่าเชื่อถอื แสดงดงัสมการที ่8 

𝑅(𝑡) = 1 − ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
= 1 − ∫

1

√2𝜋𝛼𝑡
𝑒𝑥𝑝 [−

[ln 𝑡−𝜇]2

2𝜎2 ] 𝑑𝑡
𝑡

0
  (8)

เวลาเฉลีย่ก่อนเกดิการช ารุด แสดงดงัสมการที ่9 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝑒𝑥𝑝[𝜇 + 0.5𝜎2]  (9)

โดยที่ 𝜇 คือ Location Parameter  𝜎 คือ Shape Parameter และ π 
คอื Pi มคี่าประมาณ 3.142 

III.II.IV. การแจกแจงปกต ิ(Normal Distribution)
การแจกแจงทางสถติิแบบปกต ิมฟัีงก์ชนัการแจกแจง เมื่อ 𝑡 คอื เวลา

ดงันี้ 

ฟังก์ชนัความหนาแน่นความน่าจะเป็น แสดงดงัสมการที ่10 

𝑓(𝑡) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑡−𝜇)

2𝜎2

2

] , 𝜎 > 0  (10)

ฟังก์ชนัความน่าเชื่อถอื แสดงดงัสมการที ่11 

𝑅(𝑡) = 1 − ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

−∞
= 1 − ∫

1

√2𝜋𝜎
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑡−𝜇)

2𝜎2

2

] 𝑑𝑡
𝑡

−∞
  (11)

เวลาเฉลีย่ก่อนเกดิการช ารุด แสดงดงัสมการที ่12 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =  𝜇  (12)

โดยที่  𝜇 คือ  Mean  𝜎 คือ  Standard Deviation และ  π คือ  Pi มี
ค่าประมาณ 3.142 

III.III. การวเิคราะหต์น้ทนุในการบ ารุงรกัษา
รอบระยะเวลาของการบ ารุงรกัษาที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้ต้นทุน

เพิม่ขึน้ สงูกว่าทีค่วร  จงึจ าเป็นตอ้งมกีารวเิคราะหต์น้ทุนในการบ ารุงรกัษา 
เพื่อให้สามารถหารอบระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรบัการจัดท าแผนการ
บ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัต่อไป [7] 

การค านวณต้นทุนในการบ ารุงรกัษา ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกิดจาก
การบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (𝐶𝑃𝑀) และ ตน้ทุนที่เกดิจากการบ ารุงรกัษาเชงิ
แกไ้ข (𝐶𝐶𝑀)  ซึง่สามารถค านวณไดด้งัสมการที ่13 

𝐶(𝜏) =
𝐶𝑃𝑀

𝜏
+ 𝜆𝐸(𝜏) ∗ 𝐶𝐶𝑀        (13) 

โดยที่ 𝜏 คือ รอบระยะเวลาในการบ ารุงร ักษาเชิงป้องกัน  𝜆𝐸 คือ 
โอกาสของการเกดิการช ารุดขดัขอ้งในรอบการบ ารุงรกัษานัน้ตอ่หน่วยเวลา 
และ 𝐶(𝜏) คอื ตน้ทุนรวมของการบ ารุงรกัษาต่อหน่วยเวลา 

IV. วธิดี าเนินการวจิยั

IV.I. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและจดัการขอ้มลู
เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดความช ารุดเสยีหายของเครื่องจกัรที่ศึกษา

และจดัการข้อมูล โดยจดัรูปแบบของข้อมูลให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และ
คดัเลอืกชิ้นส่วนทีเ่กดิปัญหามากที่สุด 4 อนัดบัแรก เพื่อใช้ในการวเิคราะห์
ความน่าเชื่อถอื 

IV.II. การพจิารณาการแจกแจงทางสถติแิละวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอื
ใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์หาการแจกแจงทางสถิติที่

เหมาะสมกบัชุดขอ้มูล และวเิคราะหห์าค่าความน่าเชื่อถอืของชิ้นส่วนหลกั
ทัง้ 4 รายการ 

IV.III. การปรบัปรุงการวางแผนการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั
น าค่าความน่าเชื่อถอืจากการวเิคราะหท์างสถติิมาพจิารณาร่วมกบัการ

วเิคราะห์จุดคุม้ทุนส าหรบัการค านวณหาตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา 
เพื่อใชป้รบัปรุงแผนการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัใหม้คีวามเหมาะสม 
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V. ผลการวจิยั
จากการรวบรวมขอ้มลูมาท าการวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอื เพื่อปรบัปรุง

การวางแผนการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั มผีลการวจิยัดงันี้ 

V.I. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและจดัการขอ้มลู
จากการรวบรวมประวตัิการซ่อมบ ารุง พบว่า ชิ้นส่วนหลกัที่เกิดการ

ช ารุดมากที่สุด 4 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบัที่ 1 วาล์วโซลินอยด์ (Solenoid 
Valve) จ านวน 60 ครัง้  อนัดบัที่ 2 แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) จ านวน 
38 ครัง้  อนัดบัที ่3 บอรด์เพาเวอรซ์พัพลาย (Power Supply Board) จ านวน 
7 ครัง้ และอนัดบัที ่4 บอรด์ซพียี ู(CPU Board) จ านวน 7 ครัง้ 

V.II. การพจิารณาการแจกแจงทางสถติแิละวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอื
จากการน าขอ้มูลที่ทราบเวลาช ารุดขดัขอ้งที่แน่นอน (Complete Data

หรือ Exact Data) และข้อมูลที่ ไม่ทราบเวลาช ารุดขัดข้องที่แน่นอน 
(Censored Data) มาท าการวเิคราะห์หาการแจกแจงทางสถิตทิี่เหมาะสม
ส าหรบัชุดขอ้มูลของชิ้นส่วนหลกัทัง้ 4 รายการ โดยใช้โปรแกรม Minitab 
เวอรช์ัน่ 18  ไดผ้ลดงันี้ 

V.II.I. การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงทางสถิติของข้อมูลชิ้นส่วน
แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) 

จากขอ้มูลของชิ้นส่วนแผ่นไดอะแฟรม พบว่า มกีารแจกแจงทางสถิติ
แบบล็อกนอร์มอล (Lognormal Distribution) โดยเมื่อท าการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถอื พบว่า มคี่า Location Parameter เท่ากบั 7.35519 และค่า 
Scale Parameter เท่ากับ 0.856462  โดยมีค่า MTTF เท่ากับ 2,257.37 
วนั หรอืประมาณ 6.18 ปี แสดงดงัรปูที ่II. 

รปูที ่II. แผนภาพ Lognormal Probability Plot ของชิน้สว่นแผน่
ไดอะแฟรม 

V.II.II. การวเิคราะห์รูปแบบการแจกแจงทางสถิติของข้อมูลชิ้นส่วน
วาลว์โซลนิอยด์ (Solenoid Valve) 

จากขอ้มูลของชิ้นส่วนวาล์วโซลินอยด์ พบว่า มกีารแจกแจงทางสถิติ
แบบไวบูลล์  (Weibull Distribution) โดย เมื่ อท าการวิเคราะห์ ความ
น่าเชื่อถือ พบว่า มคี่า Shape Parameter เท่ากบั 1.54688 และค่า Scale 
Parameter เท่ากบั 5,224.38  โดยมคี่า MTTF เท่ากบั 4,699.76 วนั หรอื
ประมาณ 12.88 ปี แสดงดงัรปูที ่III. 

รปูที ่III. แผนภาพ Weibull Probability Plot ของชิน้ส่วนวาลว์โซลนิอยด ์

V.II.III. การวเิคราะห์รูปแบบการแจกแจงทางสถิติของข้อมูลชิ้นส่วน
บอรด์เพาเวอรซ์พัพลาย (Power Supply Board) 

จากข้อมูลของชิ้นส่วนบอร์ดเพาเวอร์ซพัพลาย พบว่า มกีารแจกแจง
ทางสถติแิบบไวบูลล ์(Weibull Distribution) โดยเมื่อท าการวเิคราะหค์วาม
น่าเชื่อถือ พบว่า มคี่า Shape Parameter เท่ากบั 1.79657 และค่า Scale 
Parameter เท่ากบั 10,321.8  โดยมคี่า MTTF เท่ากบั 9,179.93 วนั หรอื
ประมาณ 25.15 ปี แสดงดงัรปูที ่IV. 

รปูที ่IV. แผนภาพ Weibull Probability Plot ของชิน้ส่วนบอรด์ 
เพาเวอรซ์พัพลาย 

V.II.IV. การวเิคราะห์รูปแบบการแจกแจงทางสถิติของข้อมูลชิ้นส่วน
บอรด์ซพียี ู(CPU Board) 

จากขอ้มูลของชิ้นส่วนบอร์ดซพียีู พบว่า มกีารแจกแจงทางสถิติแบบ
ไวบูลล์ (Weibull Distribution) โดยเมื่อท าการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ 
พ บ ว่ า  มี ค่ า  Shape Parameter เท่ า กั บ  1.93756 แ ล ะ ค่ า  Scale 
Parameter เท่ากบั 9,577.70  โดยมคี่า MTTF เท่ากบั 8,494.03 วนั หรอื
ประมาณ 23.27 ปี แสดงดงัรปูที ่V. 
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รปูที ่V. แผนภาพ Weibull Probability Plot ของชิน้สว่นบอรด์ซพียี ู 

V.III. การปรบัปรุงการวางแผนการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั
บรษิัทกรณีศึกษาพจิารณารอบการเปลี่ยนจากจุดที่เหมาะสมส าหรบั

ต้นทุนในการบ ารุงรกัษา โดยรอบการเปลี่ยนต้องอยู่ในรูปของรอบปี 
(Yearly) เพื่อใหง้่ายต่อการวางแผน  ซึง่ไดผ้ลของการพจิารณาดงันี้ 

V.III.I. การพจิารณาแผนการบ ารุงรกัษาของชิน้ส่วนแผ่นไดอะแฟรม
จากการวเิคราะห์ความน่าเชื่อถือ พบว่า เมื่อท าการเปลี่ยนตามรอบ

เดมิที่ 730 วนั (หรอื 2 ปี) มคี่าความน่าเชื่อถอื เท่ากบั รอ้ยละ 81  ในขณะ
ทีจ่ากการวเิคราะห์ตน้ทุน พบว่า รอบการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เหมาะสม คอื 2 
ปี ดังตารางที่ II  ดังนั ้น จึงเลือกรอบการเปลี่ยนที่ เหมาะสม คือ 2 ปี 
ตามเดมิ  โดยมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อปี เท่ากบั 36,202.82 บาท 

ตารางที ่II.  ตารางเปรยีบเทยีบตน้ทุนการบ ารุงรกัษาของชิน้ส่วนแผ่น
ไดอะแฟรม (Diaphragm) 

รอบเปลีย่น 
ช้ินส่วน (ปี) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท) 

ค่าความ
น่าเช่ือถอื 

1  42,904.30 96% 
2  36,202.82 81% 
3  43,333.35 66% 
4  51,695.09 53% 
5  59,035.84 43% 
6  65,038.24 35% 
7  69,838.23 28% 
8  73,655.40 23% 
9  76,694.78 19% 
10  79,124.89 16% 

V.III.II. การพจิารณาแผนการบ ารุงรกัษาของชิน้ส่วนวาลว์โซลนิอยด์
จากการวเิคราะห์ความน่าเชื่อถือ พบว่า เมื่อท าการเปลี่ยนตามรอบ

เดิมที่ 3,650 วัน (หรือ 10 ปี) มีค่าความน่าเชื่อถือ เท่ากับ ร้อยละ 56 
ในขณะที่จากการวเิคราะห์ต้นทุน พบว่า รอบการเปลี่ยนที่เหมาะสม คอื 3 
ปี ดงัตารางที ่III  โดยการปรบัปรุงรอบการเปลีย่นชิน้ส่วนส่งผลใหค้่าความ
น่าเชื่อถอืเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 91 และมตีน้ทุนเฉลี่ยต่อปี เท่ากบั 12,955.13 
บาท 

ตารางที ่III .ตารางเปรยีบเทยีบตน้ทุนการบ ารุงรกัษาของชิน้ส่วนวาลว์
โซลนิอยด ์(Solenoid Valve) 

รอบเปลีย่น 
ช้ินส่วน (ปี) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท) 

ค่าความ
น่าเช่ือถอื 

1  22,128.60 98% 
2  13,746.54 95% 
3  12,955.13 91% 
4  14,317.93 87% 
5  16,654.00 82% 
6  19,510.93 77% 
7  22,655.68 72% 
8  25,944.90 67% 
9  29,280.88 61% 
10  32,592.97 56% 

V.III.III. การพจิารณาแผนการบ ารุงรกัษาของชิ้นส่วนบอร์ดเพาเวอร์
ซพัพลาย 

จากการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ พบว่า เมื่อท าการเปลี่ยนที่รอบ 
3,650 วนั (หรอื 10 ปี) มคี่าความน่าเชื่อถอื เท่ากบั รอ้ยละ 86  ในขณะที่
จากการวเิคราะห์ต้นทุน พบว่า รอบการเปลี่ยนที่เหมาะสม คือ 7 ปี ดัง
ตารางที่ IV  โดยการปรบัปรุงรอบการเปลี่ยนชิ้นส่วนส่งผลให้ค่าความ
น่าเชื่อถอืเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 93 และมตีน้ทุนเฉลี่ยต่อปี เท่ากบั 11,725.47 
บาท 

ตารางที ่IV.  ตารางเปรยีบเทยีบตน้ทุนการบ ารุงรกัษาของชิน้ส่วนบอรด์
เพาเวอรซ์พัพลาย (Power Supply Board) 

รอบเปลีย่น 
ช้ินส่วน (ปี) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท) 

ค่าความ
น่าเช่ือถอื 

1  41,896.71 99% 
2  21,531.25 99% 
3  15,304.96 98% 
4  12,766.73 97% 
5  11,811.14 96% 
6  11,725.47 94% 
7  12,195.43 92% 
8  13,056.44 90% 
9  14,210.61 88% 
10  15,593.45 86% 

V.III.IV. การพจิารณาแผนการบ ารุงรกัษาของชิน้ส่วนบอรด์ซพียีู
จากการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ พบว่า เมื่อท าการเปลี่ยนที่รอบ

3,650 วนั (หรอื 10 ปี) มคี่าความน่าเชื่อถอื เท่ากบั รอ้ยละ 86  ในขณะที่
จากการวเิคราะห์ต้นทุน พบว่า รอบการเปลี่ยนที่เหมาะสม คือ 6 ปี ดัง
ตารางที่ V  โดยการปรบัปรุงรอบการเปลี่ยนชิ้นส่วนส่งผลให้ค่าความ
น่าเชื่อถอืเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 94 และมตีน้ทุนเฉลี่ยต่อปี เท่ากบั 45,030.39 
บาท 
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ตารางที ่V.  ตารางเปรยีบเทยีบตน้ทุนการบ ารุงรกัษาของชิน้ส่วนบอรด์
ซพียี ู(CPU Board) 

รอบเปลีย่น 
ช้ินส่วน (ปี) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท) 

ค่าความ
น่าเช่ือถอื 

1 190,328.21 99% 
2  96,586.52 99% 
3  66,875.60 99% 
4  53,683.86 97% 
5  47,479.95 96% 
6  45,061.08 94% 
7  45,030.39 93% 
8  46,666.10 90% 
9  49,545.93 88% 
10  53,396.14 86% 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปผลการปรบัปรุงแผนการ
บ ารุงรกัษาไดด้งัตารางที ่VI. 

ตารางที ่VI.  ตารางสรุปผลการปรบัปรุงแผนการบ ารุงรกัษา 

ช้ินส่วน 
ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

รอบ
เปลี่ยน 

ค่าความ
น่าเช่ือถอื 

รอบ
เปลี่ยน 

ค่าความ
น่าเช่ือถอื 

แผ่นไดอะแฟรม 2 ปี 81% 2 ปี 81% 

วาลว์โซลนิอยด ์ 10 ปี 56% 3 ปี 91% 

บอรด์เพาเวอร ์
ซพัพลาย 

10 ปี 86% 6 ปี 94% 

บอรด์ซพียี ู 10 ปี 86% 7 ปี 93% 

ความน่าเชื่อถอื
โดยเฉลีย่ 

77% 90% 

ตน้ทุนในการ
บ ารุงรกัษาต่อ
เครื่องต่อปี 

137,785.38 บาท 105,913.81 บาท 

VI. สรุปและอภปิรายผล
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอการวเิคราะห์ความน่าเชื่อถอืเพื่อ
ปรบัปรุงแผนการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนัของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบ
ออนไลน์  ผลจากการวเิคราะห์ พบว่า ชิ้นส่วนหลกั 4 รายการ มคี่าความ
น่าเชื่อถอืดงันี้ ชิ้นส่วนที ่1 แผ่นไดอะแฟรม เดมิเปลี่ยนทุก 2 ปี มคี่าความ
น่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 81 โดยที่รอบการเปลี่ยนเดิมมีความเหมาะสมกับ
จุดคุ้มทุนในการบ ารุงรกัษา  ชิ้นส่วนที่ 2 วาล์วโซลินอยด์ เดิมเปลี่ยนทุก 
10 ปี มคี่าความน่าเชื่อถอือยู่ที่รอ้ยละ 56 หลงัปรบัรอบการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ใหม่เป็น 3 ปี ท าให้ค่าความน่าเชื่อถือเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 81  ชิ้นส่วนที่ 3 
บอรด์เพาเวอรซ์พัพลาย เดมิเปลีย่นทุก 10 ปี มคี่าความน่าเชื่อถอือยู่ทีร่อ้ย
ละ 86 หลังปรับรอบการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เป็น 6 ปี ท าให้ค่าความ
น่าเชื่อถือเพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 94  และชิ้นส่วนที่ 4 บอร์ดซพียีู เดิมเปลี่ยน

ทุก 10 ปี มีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 86 หลังปรบัรอบการเปลี่ยน
ชิน้ส่วนใหม่เป็น 7 ปี ท าใหค้่าความน่าเชื่อถอืเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 93 

จากการปรบัปรุงแผนการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุงโดยเฉลี่ยต่อปีของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ลดลงจากเดิม 
137,785.38 บาท เป็น 105,913.81 บาท หรอื ลดลง 31,871.57 บาท ต่อ
เครื่องต่อปี (หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 23.13)  ทัง้นี้ แผนการซ่อมบ ารุงที่
ปรบัปรุงแล้วของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ส่งผลใหค้่าความน่าเชื่อถอืโดย
เฉลี่ยของทัง้ 4 ชิ้นส่วน มคี่าเพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 77 เป็นรอ้ยละ 90  ซึ่ง
ท าให้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบออนไลน์มคีวามพรอ้มใช้งานส าหรบั
การควบคุมคุณภาพของก๊าซภายในระบบท่อก๊าซธรรมชาติได้อย่าง
ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณบรษิทักรณีศกึษาทีอ่นุเคราะห์ขอ้มลู ส าหรบัใชใ้นการ
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Setting machine parameter of Line Semi-auto: A case study 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของสายผลิตส่วนประกอบ

มอเตอรพ์ดัลมเคร่ืองปรบัอากาศให้สามารถรองรบัความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้น
ของลูกค้า ด้วยการพฒันาสายการผลิตด้วยมือ (Manual Line) สู่การผลิต
ก่ึงอตัโนมติั  การด าเนินการวิจยัเร่ิมจากการเกบ็รวบรวมรายละเอียด ข้อมูล
ความต้องการ และรอบเวลาการผลิตของลูกค้า  ได้ออกแบบหลักการ
เบื้องต้นของเครื่อง  โดยประเมินผลด้วยค่าล าดบัความเส่ียง และประเมิน
ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร  จากนัน้พฒันาปรงุปรบักระบวนการผลิต 
โดยก าหนดค่าตัง้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมของ Controller น ้ามนัและ Controller 
Ultrasonic Welding เพ่ือให้สามารถผลิตช้ินงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ด้วยเครื่องมือการออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์การถดถอย ได้
ติดตัง้ ด าเนินการทดสอบการใช้งานของระบบ  และพฒันากระบวนการการ
ของสายการผลิตให้สามารถรองรบัความต้องการของลูกค้า ทัง้ปริมาณและ
คุณภาพ ลดทรพัยากรด้านแรงงานจาก 4 คนเป็น 2 คน ได้ประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจกัร ร้อยละ 87 

ค าหลกั — การวิเคราะหค์วามล้มเหลวและผลกระทบ, การวดัประสิทธิผล
โดยรวมของเครือ่งจกัร, การวิเคราะหก์ารถดถอย, การออกแบบการทดลอง, 
การผลิตกึง่อตัโนมติั 

ABSTRACT 
The aim of the research is to improve productivity of an Air 

conditioner fan motor components assembly line for absorbing the 
expansion of customer demand by developing a semi-auto line to 
replacing with the existing manual line. We conduct a conceptual design 
accordingly to the collected details, information, and cycle time from the 
customer, by evaluating the Risk Priority Number and the Overall 
Equipment Effectiveness.  The semi-auto machine line was constructed, 
install, and commissioning by setting the appropriate parameters for all 
the processes, such as lubricant and ultrasonic welding controller.  The 
processes were developed to achieve the required quantity and quality 
by using design of experiment and regression analysis.  We find out upon 

this new machine development that the manpower reduced from 4 to 2 
persons and the overall equipment effectiveness to become 87%. 

Keywords — Failure Modes and Effects Analysis, Overall 
Equipment Efficiency, Linear Regression, Design of Experiment, Semi-
Auto Production Line 

I. บทน า
ปัจจุบนัในอุตสาหกรรมเริม่น าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในดา้นการผลติมาก

ขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงเป็นสายการผลติอตัโนมตัิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลและลดการใช้ทรัพยากรด้านมนุษย์  ซึ่ ง ความต้องการ
ส่วนประกอบมอเตอร์พดัลมของเครื่องปรบัอากาศมมีากขึ้น กระบวนการ
ผลิตที่ใช้ในปัจจุบนัเป็นสายการผลิตการผลิตด้วยมอื มผีลผลิตน้อยกว่า
ความตอ้งการของลกูคา้ จงึท าการปรบัปรุงกระบวนการผลติใหป้ระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยเพิม่ก าลงัการ
ผลติ ทดแทนการท างานของคนและป้องกนัขอ้ผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิจากคน 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงน าไปสู่
สายการผลติเครื่องจกัรกึง่อตัโนมตัิในการผลติส่วนประกอบมอเตอร์พดัลม
ของเครือ่งปรบัอากาศ 

I.I วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
ปรบัปรุงสายการผลติส่วนประกอบมอเตอรพ์ดัลมของเครือ่งปรบัอากาศ

กึ่งอัตโนมตัิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ทีเ่พิม่มากขึน้

II. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
II.I การแจกแจงค่าเฉล่ียตวัอย่าง

การสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร  [1] เนื่องจากการเก็บ
ข้อมูลของประชากรทัง้หมดนัน้เป็นไปได้ยาก รูปการแจกแจงค่าเฉลี่ย
ตวัอย่างนัน้จะมกีารแจกแจงแบบไม่ปกตแิละแจกแจงแบบปกติ ซึ่งการแจก
แจงแบบไม่ปกตจิะมลีกัษณะผสมกนักบัการแจกแจงแบบปกต ิสดัส่วนของ
การแจกแจงแบบปกตจิะมากขึน้เรื่อยๆ ตามขนาดตวัอย่างที่ถูกสุ่มเพิม่ขึน้ 
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ตามทฤษฎแีนวโน้มเขา้สู่ศูนย์กลาง (Central Limit Theorem) คอืถ้าท าการ
เก็บตวัอย่างในจ านวนที่มากพอ การกระจายของค่าตวัอย่างจะมแีนวโน้ม
ใกลเ้คยีงกบัการกระจายแบบปกตเิสมอ ซึ่งโดยทัว่ไปขนาดตวัอย่างทีท่ าให้
การแจกแจงเป็นแบบปกติหรือใกล้เคียง ตัวอย่างจะมีขนาด n 30 จะ
สามารถน าตวัอย่างนี้ไปหาค่าความน่าจะเป็นดว้ยวธิกีารเดยีวกนักบัการแจง
แจกแบบปกติ ก าหนดให ้T เป็นตวัแปรสุ่มของการแจกแจงแบบปกตทิีม่คี่า
เท่ากบั T โดยสามารถแปลงตวัสถิติ x  ให้เป็นตวัแปรสุ่ม T ได้ดงัสมการ
ต่อไปนี้ 

     S/)x(T    (1) 

II.II การวดัประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร
การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  (Overall Equipment

Efficiency: OEE) [5] ใช้เพื่อระบุกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสูญเปล่าหรือ
สูญเสียที่ไม่สร้างมูลค่า โดยแบ่งความสูญเสียนี้ออกเป็น 6 อย่าง คือ        
1. ความสูญเสยีจากการที่ขดัขอ้งของเครื่องจกัร 2. ความสูญเสยีจากการ
ปรบัตัง้เครือ่ง 3. ความสญูเสยีจากการสญูเสยีความเรว็ 4. ความสญูเสยีจาก
การหยุดเล็กๆ น้อยๆ 5. ความสูญเสยีจากการแก้ไขงาน 6. ความสูญเสยี
จากการเริม่ต้นผลติ ซึ่งความสูญเสยีทัง้ 6 อย่างนี้วดัผลด้วย ค่าอตัราการ
เดนิเครือ่ง (Availability) เท่ากบัเวลางาน – เวลาทีห่ยุดเครือ่ง/เวลางาน
ค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency) เท่ากับเวลา
มาตรฐาน x จ านวนชิ้นงานที่ผลิต /เวลาเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ
(Quality Rate) เท่ากบัจ านวนงานดี/จ านวนชิ้นงานที่ผลติ ดงันัน้ ค่า OEE
จะประกอบดว้ยสมการดงัต่อไปนี้

OEE = (Availability)x(Performance Efficiency)x(Quality Rate) (2) 

II.III การวิเคราะหค์วามล้มเหลวและผลกระทบ
การวเิคราะหค์วามลม้เหลวและผลกระทบ (Failure Modes and Effects

Analysis: FMEA) เพือ่ลดอตัราขดัขอ้งของการผลติในระยะเริม่แรกและระยะ
การใชง้านปกต ิโดยเน้นการคาดการณ์ปัญหาหรอืลกัษณะขอ้บกพร่อง [3] 
2.3.1 จุดมุง่หมายของ FMEA 

พจิารณาปัญหาและสาเหตุที่เกดิขึ้นที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติและหาแนว
ทางการแกไ้ขลดความเสีย่งหรอืโอกาสใหเ้กดิน้อยทีสุ่ด แลว้เกบ็บนัทกึขอ้มลู
ไวใ้ชใ้นอนาคต 
2.3.2 ข ัน้ตอนการวเิคราะห์ FMEA 

เริม่จากการก าหนดล าดบัข ัน้ตอนการวเิคราะห์ และศกึษาขัน้ตอนของ
กระบวนการ ออกแบบ และบรกิาร เขยีนอธบิายลกัษณะงานหรอืหน้าทีข่อง
แต่ละกระบวนการ โดยระบุผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากขอ้บกพร่อง (S) โอกาส
ที่จะเกิดขึ้น (O) ความสามารถในการตรวจจับ  (D) สาเหตุที่ท าให้เกิด
ขอ้บกพร่อง และวธิกีารป้องกนั โดยการประเมนิใหค้ะแนนปัญหานัน้ๆ ทีไ่ด้
จากการระดมสมองและประชุมตกลงกนัของแต่ละฝ่าย และค านวณค่าล าดบั
ความเสีย่ง (Risk Priority Number: RPN) ดงัสตูรต่อไปนี้ 

RPN = (S)x(O)x(D) (3) 

เมื่อได้คะแนนค่าล าดบัความเสี่ยงแล้วก าหนดล าดบัค่า RPN ที่ต้องแก้ไข 
โดยระบุวธิกีารแกไ้ขปรบัปรุง ผูร้บัผดิชอบ เมือ่ท าการปรบัปรุงเสรจ็ค านวณ
ค่า RPN เพือ่เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการแกไ้ขปรบัปรุง 
II.IV การวิเคราะหก์ารถดถอย

การวิเคราะห์การถดถอย (Linear Regression) [4] คือ การใช้สมการ
ถดถอยนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 ตวัแปรและท านาย
ค่าตัวแปรตัวหนึ่งเมื่อตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป โดยแนวคิดการสร้าง
สมการแสดงความสมัพนัธจ์ะเป็นแบบเชงิเสน้ระหว่าง 2 ตวัแปรจากสมการ 

y = mx+c      (4) 

y = ตวัแปรตาม 
x = ตวัแปรอสิระ 
m = ค่า Slope หรอืค่าความลาดเอยีงของเสน้กราฟ 
c = ค่า Y interception หรอืจุดตดัแกน Y 
II.V การออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) [2] คอืกระบวนการ
ในการวางแผนทดลองค่าต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูไปใชใ้นการวเิคราะหด์ว้ยวธิี
ทางสถติ ิแลว้หาค่าทีเ่หมาะสมส าหรบัการทดลอง 

ตารางที ่1. รปูแบบการทดลอง 
รปูแบบการ
ทดลอง 

ลกัษณะการทดลอง 
การ

วเิคราะห ์
ความ
ถูกตอ้ง 

งบประมาณ 

Single 
Factor 

การทดลองส าหรบั
หนึ่งปัจจยั ซึง่เป็น
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ
มากทีสุ่ด 

รวดเรว็ 
ปาน
กลาง 

น้อย 

Factorial 
Design 

การทดลองทีม่ปัีจจยั
มากกว่าหนึ่งและเป็น
การทดลองเตม็
รปูแบบ 

นาน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 

k2 Design

การทดลองทีม่ปัีจจยั
มากกว่าหนึ่งและเป็น
การทดลองเตม็
รปูแบบ โดยก าหนด
ระดบัปัจจยัละ 2 
ระดบั 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง 

การออกแบบการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลแบบสองระดบั ( k2 factorial) จะใช ้
กับการทดลองหลายปัจจัยที่จะก าหนดระดบัของแต่ละปัจจัยเพียงแค่  2 
ระดบัเท่านัน้จะแทนระดบั “สูง” หรอื “ต ่า” ของปัจจยันัน้ การออกแบบการ
ทดลองเชงิแฟคทอเรยีลแบบสองระดบันัน้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
เริม่ต้นการทดลอง โดยการออกแบบนี้ท าใหเ้กดิการทดลองจ านวนน้อยทีสุ่ด
ทีส่ามารถท าได ้เพื่อศกึษาผลของปัจจยัทัง้หมดไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันัน้การ
ออกแบบการทดลองชนิดนี้จะท าให้สามารถ เลอืกปัจจยัที่มอียู่ เป็นจ านวน
มากใหน้้อยลงได ้
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III. วิธีด าเนินการวิจยั
III.I ข้อมลูเบือ้งต้นของสายการผลิตก่ึงอตัโนมติั
III.I.I ส่วนประกอบมอเตอรพ์ดัลมเคร่ืองปรบัอากาศ

สายการประกอบของโมเดลนี้แบ่งออกเป็น 2 Frame คอื Frame A และ
Frame B ซึ่งวสัดุของ Frame เป็นพลาสติกแขง็ขึ้นรูปมาจากกระบวนการ
ก่อนหน้า ประกอบดว้ยชิ้นส่วน 6 อย่างดงันี้ 1. Frame 2. Thrust board 3. 
Felt 4. Ball metal 5. Hold spring และ 6. Frame Cover 

รปูที ่2. ชิน้ส่วนสว่นประกอบมอเตอรพ์ดัลมเครือ่งปรบัอากาศ 

III.I.II รองรบัความต้องการของลกูค้า
ปัจจุบนัความต้องการของลูกค้าเพิม่มากขึ้นจากเดมิ 3,500 ชิ้นต่อวนั

เพิ่มเป็น 4,300 ชิ้นต่อวัน ซึ่งมีการผลิตวันละ 12 ชัว่โมง พักกลางวัน       
1 ชัว่โมง 20 นาท ีจากการค านวณ TAKT time จากเดมิเท่ากบั 10.97 วนิาที
ต่อชิ้นเปลีย่นแปลงเป็น 8.93 วนิาทต่ีอชิ้น โดยสายการผลติดว้ยมอืเวลาใน
การผลติต่อชิน้ 11.72 วนิาทต่ีอชิน้ และใชพ้นกังานในการผลติ 4 คน 
III.II การวิเคราะหก์ระบวนการผลิต

กระบวนการผลติส่วนประกอบมอเตอร์พดัลมของเครื่องปรบัอากาศถูก
ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 3 เรื่องคอื 1. ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลางของ Thrust board 2. ปริมาณน ้ามนัหล่อลื่นที่ฉีดเขา้ใน Frame 
3. Ultrasonic Welding โดยควบคุมความสูงของชิ้นงาน 4. ต าแหน่งและ
ชิน้งานตอ้งไมม่รีอยไหม ้เศษ Bari และรอยแตก
III.II.I การตดั Thrust board

Thrust board นัน้จะเป็นส่วนประกอบใน Frame B เท่านัน้โดยการสวม
เพลาของมอเตอร์แทงทะลุผ่ าน Frame A เข้า ไปยัง  Frame B จึงมี
ส่วนประกอบ Thrust board เพื่อลดการเสยีดสรีะหว่างเพลาของมอเตอรก์บั 
Frame มกีารวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Thrust board ด้วย Vernier 
caliper แบบดจิติอล มาตรฐานทีก่ าหนดไวค้อื 6.3 1.0

15.0

 mm (3.45-3.7 mm) 

และท าการสุ่มวดัขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Thrust board 30 ครัง้ [1] 
เพือ่ใหก้ารแจกแจงเป็นแบบปกต ิค่าเฉลีย่จากการสุ่มวดัคอื 3.65 mm ซึง่อยู่
ในช่วงค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว ้จงึใชเ้ครื่องมอืการแจกแจงค่าเฉลีย่ตวัอย่าง
เพือ่ยอมรบัความสามารถของกระบวนการ 
III.II.II น ้าหนักน ้ามนัหล่อล่ืน

การควบคุมปริมาณน ้ ามนัหล่อลื่น เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานและ
ป้องกนัการเกดิงานเสยีของกระบวนการผลติถดัไป เนื่ องจากเมือ่มปีรมิาณ
น ้ามนัที่มากเกนิไปจะท าให้มนี ้ามนัไหลออกจาก Frame และถ้ามปีรมิาณ
น้อยเกนิไปจะท าใหอ้ายุของมอเตอรส์ ัน้ลง จงึมีการตรวจสอบปรมิาณน ้ามนั

ใน Frame ด้วยเครื่องชัง่ ดิจิตอล โดยชัง่น ้ าหนัก Frame ก่อนเข้าสู่
กระบวนการและหลงัเขา้สู่กระบวนการฉีดน ้ามนั แลว้วดัน ้าหนกัอกีครัง้เพือ่
เปรยีบเทยีบค่าน ้าหนัก ค่ามาตรฐานน ้าหนักน ้ามนัใน Frame ก าหนดไวค้อื 
0.308 0.069 กรมั (0.239-0.377 กรมั)  

ในการฉีดน ้ามนัของกระบวนการผลิตใช้ Controller ควบคุมปริมาณ
น ้ามนั มปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งคอื ความยาวของกระบอกลมสามารถปรบัความ
ยาวไดด้ว้ยไมโครมเิตอร ์และแรงดนัลมควบคุมดว้ย Regulator จากการเกบ็
บนัทกึผลในการทดสอบเบือ้งตน้จากการทดสอบชิน้งาน 10 ครัง้สรุปไดว้่าค่า
ความยาวของกระบอกลม Frame A: 5.5 mm และ Frame B: 4.5 mm โดย
ใชแ้รงดนัลมที ่4 bar มคี่าน ้าหนกัน ้ามนัเฉลีย่คอื Frame A: 0.405 กรมั และ 
Frame B: 0.397 กรมั ซึ่งมคี่าสูงกว่ามาตรฐาน และทดสอบปรบัแรงดนัลม
เหลอื 2 bar พบว่าค่าน ้าหนักน ้ามนัเปลีย่นแปลงไปไม่ถงึ 0.005 กรมั จงึคดั
ปัจจัยแรงดันลมออกและเลือกใช้เครื่องมือ Linear Regression Analysis 
เพื่อหาค่าความยาวของกระบอกลมที่เหมาะสมในการปรับตัง้เครื่อง 
Controller น ้ามนั 
III.II.III Ultrasonic Welding

การ Welding เป็นกระบวนการทีท่ าให ้Frame Cover ยดึตดิกบั Frame
ซึง่การตรวจสอบระดบัความสงูวดัระหว่างขอบบนสุดของ Frame Cover และ
ขอบบนสุดของ Frame ทัง้ 4 มมุของชิน้งานวดัความสงูดว้ย Digital Stand 
การก าหนดระดบัความสงูการ Welding นี้เพือ่ให ้Hold Spring กด Ball ไมใ่ห้
เคลือ่นทีไ่ปมาไดม้ากเกนิไป มคี่ามาตรฐานทีก่ าหนดคอื Frame A: 5.6   
0.15 (5.45-5.65 mm), และ Frame B: 10.8 ± 0.15 (10.65-10.85 mm) และ
ตอ้งไมม่ลีกัษณะงานรอยไหม ้เศษ Bari และรอยแตก ซึง่ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งมา
จาก Controller Ultrasonic 
1. Melt. Trvl. (mm.) คอืหวั Welding เคลือ่นทีต่ามต าแหน่งทีป่รบัตัง้ แลว้
เคลือ่นทีต่ามระยะของ Melt. Trvl. ทีต่ ัง้ไว้
2. Holding Time (sec.) คอืเวลารอเมือ่ Welding งานเสรจ็
3. OSC. Start mode แบ่งออกเป็น 2 โหมดคอื
โหมด Press เป็นค่ารอ้ยละแรงดนัของลมทีจ่่ายใหก้บั Controller เมือ่กดลง
ไปไดต้ามค่าแรงดนัแลว้จงึท าการ OSC. Start
โหมด Distance เมือ่หวั Welding ลงไปถงึตามระยะ Melt. Trvl. แลว้จงึท า
การ OSC. Start
4. Amplitude (%) คอืความแรงของลกูคลืน่ทีห่วั Welding สัน่
โดยการเกบ็บนัทกึผลในการทดสอบเบื้องต้นจากการทดสอบชิ้นงานเพื่อใช้
เป็นขอ้มลูในการประเมนิคะแนนค่าล าดบัความเสี่ยง RPN โดยใชค้่าปัจจยั
รุ่นของงานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัจากสายการผลติดว้ยมอื การทดสอบใช้
ค่าปัจจัย OSC. Start โหมด Distance ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของค่า
ตอบสนองความสงูคอื Frame A: 5.337 mm และ Frame B: 10.558 mm ซึง่
เป็นค่าที่ไม่อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน และเกดิค่าตอบสนองรอยไหมแ้ละรอย
แตก จงึทดสอบโดยเปลีย่นเป็นโหมด Press โดยใหค้่าปัจจยั Frame A: 35%
และ Frame B: 50% และค่าปัจจยัอื่นยงัคงเดมิ พบว่าเกดิค่าตอบสนองรอย
ไหมแ้ต่ไม่เกดิรอยแตก และความสูงไม่แตกต่างกนัมาก โดยขัน้แรกท าการ
คดัเลอืกปัจจยัดว้ยเครื่องมอืค่าล าดบัความเสีย่ง RPN แลว้น าปัจจยัทีไ่ดไ้ป
หาค่าที่เหมาะสมด้วยเครื่องมอื DOE ออกแบบการทดลองโดยใช้วธิีการ
ออกแบบทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ และใช้ Response
Optimization ในการวเิคราะห์

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

283

ENG-12



III.II.IV ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกัร (OEE)
การเกบ็บนัทกึผลการทดสอบเครื่องจกัรครัง้ละ 100 ชิ้นและเกบ็บนัทกึ

จ านวนงานเสยี จ านวนครัง้ทีห่ยุดกระบวนการผลติ ปัญหาทีเ่กดิขึน้ เวลาที่
เครื่องหยุดการผลติ และเวลาการเดนิเครื่อง ใช้เครื่องมอื OEE [5] เพื่อวดั
ประสทิธภิาพโดยรวมของเครื่องจกัรผลคอื อตัราการเดนิเครื่อง : 53.57%, 
ประสทิธภิาพการเดนิเครื่องจกัร : 56.16%, อตัราคุณภาพ : 27% จากสูตร 
(2) ท าให้ค่า OEE : 8.12% และการให้ค่าล าดบัความเสี่ยง RPN [3] โดย
ประยุกต์ใช ้FMEA ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบ โดยมคีะแนนมากทีสุ่ด
ในแต่ละหวัขอ้คอื 10 คะแนนตามสตูร (3)
S ผลกระทบทีท่ าใหก้ระบวนการหยุดการผลติ
O ความถีจ่ากขอ้ผดิพลาดทีท่ าใหก้ระบวนการหยุดการผลติ
D ความเป็นไปไดท้ีท่ าใหเ้กดิการท าซ ้าและงานเสยี

รปูที ่2. RPN ก่อนการปรบัปรุงกระบวนการผลติ 

จากรูปที ่2 พจิารณาจากผูท้ดสอบเครือ่ง 4 คน 1. ฝ่ายไฟฟ้า 1 คน 2. ฝ่าย
ประกอบ 2 คน 3. ฝ่ายออกแบบ 1 คน ประเมนิคะแนน RPN ก่อนปรบัปรุง
กระบวนการ : 1005 คะแนน โดยหวัขอ้ทีม่คีะแนนน้อยกวา่ 10 คะแนนจะท า
การคดัออก จากนัน้หาสาเหตุของปัญหาดว้ย Why-Why analysis 

IV. ผลการวิจยั

IV.I การวิเคราะหร์อบเวลากระบวนการเพ่ือพฒันาสายการผลิต
ก่ึงอตัโนมติั

รปูที ่3. Standardization กระบวนการผลติสายดว้ยมอืและกึง่อตัโนมตั ิ

รูปที่ 3 แสดงถึงกระบวนการผลติของสายการผลติด้วยมอืเวลาในการ
ผลติต่อชิน้ 11.72 วนิาท ีและสายการผลติกึง่อตัโนมตัเิวลาในการผลติต่อชิ้น 

5.94 วินาที สรุปการพฒันาสายการผลิตเป็นกึ่งอัตโนมตัิสามารถรองรับ
ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ได ้และใชพ้นกังานในการผลติลดลง 2 คน 
IV.II การทดลองตดั Thrust board

จากการสุ่มวดัขนาดของเสน้ผ่านศนูยก์ลาง Thrust board 30 ครัง้ พบว่า
ค่าเฉลีย่ตวัอย่างประชากร ( x ) ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของ Thrust board 
คือ  3.65 mm ส่ วน เบี่ย ง เบนมาตรฐานของตัวอย่ า งประชากร  (S) 
0.0076 mm แล้วค านวณตามสูตร (1) เพื่อหาความเป็นไปได้ (T) ที่ขนาด
ของเส้นผ่านศูนย์กลางการตดั Thrust board ไม่หลุดออกจากค่ามาตรฐาน 
ซึ่งจากการค านวณไดค้่าคอื P(T 6.58) - P(T -26.32) สรุปไดว้่าโอกาส
ที่ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางการตดั Thrust board จะมคี่าออกนอกช่วง
มาตรฐานทีถู่กก าหนดไวน้้อยกว่า 0.0001 
IV.III การทดลองน ้าหนักน ้ามนัหล่อล่ืน

เนื่องจากการทดสอบพบว่าค่าความยาวของกระบอกลมค่าเฉลีย่น ้าหนัก
น ้ามนัสูงกว่าค่ามาตรฐาน จงึท าการทดลองปรบัความยาวของกระบอกลม
ลดลงเรือ่ยๆ ครัง้ละ 0.5 mm และสุ่มเกบ็ตวัอย่างความยาวละ 10 ชิน้เพือ่หา
ค่าทีปั่จจยัความยาวของกระบอกลมทีเ่หมาะสม 

ตารางที ่3. ค่าเฉลีย่ความยาวของกระบอกลม Frame A 
Frame A 

ความยาวของกระบอกลม 5.5 mm 5 mm 4.5 mm 4 mm 

ค่าเฉลีย่น ้าหนกัน ้ามนั (กรมั) 0.405 0.373 0.346 0.302 

ตารางที ่4. ค่าเฉลีย่ความยาวของกระบอกลม Frame B 

Frame B 

ความยาวของกระบอกลม 4.5 mm 4 mm 3.5 mm 3 mm 

ค่าเฉลีย่น ้าหนกัน ้ามนั (กรมั) 0.397 0.382 0.335 0.295 

จากตารางที ่3 และ 4 [4] น าค่าทัง้หมดค านวณตามสตูร (4) ท าใหไ้ดส้มการ
คือ  Frame A: y = 0.0676(x) + 0.0354 แล ะ  Frame B: y = 0.071(x) + 
0.0853 และแทนค่าน ้ าหนักน ้ ามนัที่ต้องการ Frame A: 0.330 กรัม และ  
Frame B: 0.350 กรมั ที่ค่า x สรุปว่าค่าที่เหมาะสมความยาวของกระบอก
ลมคือ Frame A: 4.36 mm และ Frame B: 3.72 mm และยืนยันผลการ
ทดลองโดยใช้ค่าที่เหมาะสมจากการทดลอง เก็บบนัทึกผล 30 ชิ้นพบว่า
ค่าเฉลีย่ Frame A: 0.331 กรมั และ Frame B: 0.349 กรมั ค่าเฉลีย่จากการ
ทดลองอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้ จงึสรุปว่าค่าจากการทดลองเป็น
ค่าทีเ่หมาะสมต่อการปรบัตัง้ Controller น ้ามนั 
IV.IV การทดลอง Ultrasonic Welding
IV.IV.I คดัเลือกปัจจยัก่อนการทดลอง DOE

ขัน้แรกคดัเลอืกปัจจยัดว้ยเครือ่งมอืการใหค้่าล าดบัความเสีย่ง RPN [8]
เพื่อประเมนิความเสี่ยงและผลกระทบ การให้คะแนนตามหวัขอ้ที่ก าหนด 
โดยมคีะแนนมากทีสุ่ดในแต่ละหวัขอ้คอื 4 คะแนนตามสตูร (3) 
S ความเป็นไปไดท้ีง่านหลุดออกจากค่ามาตรฐาน 
O ความถีท่ีท่ าให ้Controller แจง้เตอืนความผดิปกต ิ
D ผลกระทบโดยตรงทีท่ าใหเ้กดิของเสยี 
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 พิจารณาจากผู้ทดสอบเครื่อง 4 คน โดยน าปัจจยัทัง้หมดที่เกี่ยวข้องไป
วเิคราะหผ์ลกระทบในดา้นต่างๆ ซึง่ปัจจยัทีม่คีะแนนน้อยกว่า 24 คะแนนจะ
ท าการคดัออก 

จากนัน้น า 4 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการประเมนิคะแนน RPN เขา้สู่การทดลอง 
DOE [6], [7], [8] โดยใช้วิธีการการออกแบบทดลองเชิงแฟคทอเรียล k2   
หรอื 42 รวมทัง้สิ้น 16 การทดลอง ท าซ ้า 2 ครัง้ ใชร้ะดบัปัจจยั 2 ระดบัต ่า
และสูง ด้วยเครื่องมอื Minitab เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อค่าตอบสนอง และหาค่าที่เหมาะสมในการปรับตัง้เครื่อง 
ก าหนดค่าปัจจยัจากการระดมสมองของผู้ทดสอบเครื่อง โดยใช้ขอ้มูลจาก
การทดสอบเบือ้งตน้ สรุปไดว้่าก าหนดค่าระดบัปัจจยัตามตารางที ่2 

ตารางที ่2. ค่าปัจจยัการทดลองครัง้ที ่1 

ปัจจยั 
Melt. Trvl. 

(mm.) 
Holding T. 

(sec.) 
OSC. Start 
Press (%) 

Amplitude 
(%) 

ต ่า สงู ต ่า สงู ต ่า สงู ต ่า สงู 
Frame 

A 
0.2 0.45 0.45 0.8 15 35 65 85 

Frame 
B 

0.3 0.5 0.25 0.6 30 50 40 70 

IV.IV.II เกบ็บนัทึกผลการทดลอง DOE
น าปัจจัยที่ก าหนดจากตารางที่ 2 ไปทดลองและเก็บบันทึกผลแล้ว

วเิคราะห์พบว่าค่าปัจจยั Melt. Trvl. (Travel), Holding Time (Time), OSC. 
Start Press (Press) และ  Amplitude (AMP) ที่ค่ าสูงจะส่ งผลให้เกิดค่ า
ตอบสนองรอยไหม้ (Burn) โดยที่ความสูงทัง้ 4 มุมของชิ้นงาน (POS1, 
POS2, POS3, POS4) อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน และค่าปัจจยัทีค่่าต ่าความสงู
ทัง้ 4 มุมของชิ้นงานไม่อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน แต่ไม่เกดิค่าตอบสนองรอย
ไหม ้(Burn) เศษ Bari (Bari) และรอยแตก (Crack) 
IV.IV.III อิทธิพลของปัจจยัต่อค่าตอบสนอง

การวเิคราะหปั์จจยัทีม่อีทิธพิลต่อค่าตอบสนอง พจิารณาจากปัจจยัหลกั
และปัจจัยร่วม และน าปัจจัยที่มคี่า P-value มากกว่า 0.05 จะท าการคดั
ปัจจยันัน้ออก เนื่องจากปัจจยัมอีทิธพิลต่อค่าตอบสนองน้อยเกนิไปหรอืไมม่ ี
จากตารางที ่5 ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลของปัจจยัต่อค่าตอบสนองทัง้ Frame 
A และ Frame B ทุกปัจจยัทีน่ าเขา้การทดลองมผีลต่อค่าตอบสนองความสงู
และปัจจัย Travel และ AMP มีอิทธิพลต่อค่าตอบสนอง Burn ส่วนค่า
ตอบสนอง Bari และ Crack จากการทดลองครัง้นี้ไม่เกดิขึน้ จงึไม่สามารถ
วเิคราะหอ์ทิธพิลของปัจจยัต่อค่าตอบสนองได้ 
IV.IV.IV วิเคราะห ์Response Optimization เพ่ือหาค่าปัจจยัท่ีเหมาะสม

เพื่อบ่งชี้ค่าปัจจยัระดบัต ่า สูง หรอืค่าจากการวเิคราะห์เป็นค่าปัจจยัที่
เหมาะสม โดยวิเคราะห์ Response Optimization การทดลองครัง้ที่ 1 มี  
2 แบบ คอืวเิคราะหโ์ดยตัง้เป้าหมายค่าทีเ่หมาะสมของค่าตอบสนองความสงู
เป็นค่าสูงสุดและค่าตอบสนอง Burn, Bari และ Crack เป็นค่าที่เหมาะสม
เป็นค่าต ่าทีสุ่ด และตัง้เป้าหมายค่าทีเ่หมาะสมของค่าตอบสนองความสงูเป็น
ค่าสงูสุด โดยไมว่เิคราะหค์่าตอบสนอง Burn, Bari และ Crack 

ตารางที ่5. ผลวเิคราะห ์Anova การทดลองครัง้ที ่1 

1. ค่าปัจจยัทีเ่หมาะสมจากการทดลองครัง้ที ่1

รปูที ่4. Response Optimization ของ Frame A การทดลองครัง้ที ่1 

รปูที ่5. Response Optimization ของ Frame B การทดลองครัง้ที ่1 

ค่าตอบสนอง 
POS1 POS2 POS3 POS4 Burn 

P-
Value 

P-
Value 

P-
Value 

P-
Value 

P-
Value 

Travel 0 0 0 0 0.045 
Time 0.099 0.414 0.162 0.849 0.572 
Press 0 0 0 0.001 0.846 
AMP 0.265 0 0.025 0.001 0.045 
Travel*Time 0.104 0.837 0.857 0.42 0.572 
Travel*Press 0 0.167 0.003 0.221 0.846 
Travel*AMP 0.888 0.349 0.527 0.575 0.045 
Time*Press 0.11 0.558 0.608 0.935 0.572 
Time*AMP 0.681 0.027 0.218 0.171 0.572 
Press*AMP 0.34 0.566 0.477 0.989 0.846 
Travel*Time*Press 0.006 0.746 0.067 0.451 0.572 
Travel*Time*AMP 0.022 0.681 0.148 0.725 0.572 
Travel*Press*AMP 0.175 0.172 0.499 0.457 0.846 
Time*Press*AMP 0.406 0.338 0.979 0.914 0.572 
Travel*Time*Press
*AMP

0.099 0.906 0.227 0.646 0.572 
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การทดลองครัง้ที่  1 จากการวิเคราะห์ด้วย DOE ได้ผล Response 
Optimization ดงัรปูที ่4 ส าหรบั Frame A และรปูที ่5 ส าหรบั Frame B คน้
พบว่าค่าปัจจัย Holding Time คือ Frame A: 0.60 วินาทีและ Frame B: 
0.25 วนิาท ีเป็นค่าปัจจยัทีใ่ช้ในการปรบัตัง้เครื่อง Ultrasonic แต่ยงัเกดิค่า
ตอบสนอง Burn เป็นลกัษณะที่ยอมรบัไม่ได้ จงึน ามาท าการออกแบบการ
ทดลองครัง้ที ่2 โดยก าหนดค่าระดบัปัจจยัต่างๆ จากตารางที ่6 

ตารางที ่6. ค่าปัจจยัการทดลองครัง้ที ่2 

ปัจจยั 
Melt. Trvl. 

(mm.) 
Holding 
T. (sec.)

OSC. Start 
Press (%) 

Amplitude 
(%) 

ต ่า สงู วเิคราะห ์ ต ่า สงู ต ่า สงู 
Frame A 0.45 0.5 0.6 35 40 70 80 
Frame B 0.5 0.55 0.25 50 60 50 65 

2. ค่าปัจจยัทีเ่หมาะสมจากการทดลองครัง้ที ่2

รปูที ่6. Response Optimization ของ Frame A การทดลองครัง้ที ่2 

รปูที ่7. Response Optimization ของ Frame B การทดลองครัง้ที ่2 

การทดลองครัง้ที่  2 จากการวิเคราะห์ด้วย DOE ได้ผล Response 
Optimization ดังรูปที่ 6 ส าหรับ Frame A ค้นพบว่าค่าปัจจัยคือ Travel: 
0.45 mm, Press: 35%, AMP: 70% และ 75% และรูปที่ 7 ส าหรบั Frame 
B  ค้นพบว่าค่าปัจจยัคอื Travel: 0.50 mm, Press: 50% และ 55%, AMP: 
50% และ 53% เป็นค่าปัจจยัที่ใช้ในการปรบัตัง้เครื่อง Ultrasonic แล้วท า
การทดลองครัง้ที ่3 เพือ่เลอืกค่าปัจจยัทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด 

3. ค่าปัจจยัทีเ่หมาะสมจากการทดลองครัง้ที ่3
ตารางที ่7. ค่าปัจจยัการทดลองครัง้ที ่3 Frame A, AMP 70% 

ค่าปัจจยั AMP 70% 

ค่าตอบสนอง 
POS 

1 
POS 

2 
POS 

3 
POS 

4 
Burn, Bari และ 

Crack 
AVG 5.538 5.537 5.539 5.539 - 

ตารางที ่8. ค่าปัจจยัการทดลองครัง้ที ่3 Frame A, AMP 75% 
ค่าปัจจยั AMP 70% 

ค่าตอบสนอง 
POS 

1 
POS 

2 
POS 

3 
POS 

4 
Burn, Bari และ 

Crack 
AVG 5.540 5.537 5.541 5.541 - 

การทดลองครัง้ที ่3 ของ Frame A เพือ่เลอืกค่าปัจจยั AMP ทีเ่หมาะสมมาก
ขึ้น โดยทดลองงาน 5 ชิ้น ดงัตารางที่ 7 และ 8 ค้นพบว่าค่าปัจจยั AMP 
75% เป็นค่าที่เหมาะสมมากกว่าค่า AMP ที่ 70% เพราะมคี่าตอบสนอง
ความสูงที่มากกว่าและไม่มคี่าตอบสนอง Burn, Bari และ Crack เนื่องจาก
ค่าความสงูของ AMP 70% อยู่ใกลช้่วงค่ามาตรฐานขา้งต ่าสุด 

รปูที ่8. Response Optimization ของ Frame B การทดลองครัง้ที ่3 

การทดลองครัง้ที่ 3 ของ Frame B เพื่อเลอืกค่าปัจจยั Press และ AMP ที่
เ หมาะสมมากขึ้น  จ ากการวิ เ ค ร าะห์ด้ว ย  DOE ได้ผล  Response 
Optimization ดงัรูปที่ 8 ค้นพบว่าค่าปัจจยั Press: 50% และ AMP: 53% 
เป็นค่าปัจจยัทีใ่ชใ้นการปรบัตัง้เครือ่ง Ultrasonic เพราะมคี่าตอบสนองความ
สูงที่มากกว่าและไม่มีค่าตอบสนอง Burn, Bari และ Crack เนื่องจากค่า
ความสงูอยู่ใกลช้่วงค่ามาตรฐานขา้งต ่าสุด 
4. ยนืยนัผลการทดลอง DOE
ท าการทดสอบหลงัจากไดค้่าปัจจยัทีเ่หมาะสมจากตารางที ่9 ท าการทดสอบ
30 ครัง้เพือ่ใหข้อ้มลูมกีารกระจายตวัแบบปกต ิซึง่การทดสอบครัง้นี้ตอ้งการ
ยืนยันค่าปัจจัยที่วิเคราะห์จากการทดลอง DOE เป็นค่าที่เหมาะสมจริง
หรอืไม่ โดยก าหนดว่าความสงูของ Cover เทยีบกบัขอบบนของ Frame อยู่
ในช่วงมาตรฐานทีก่ าหนด และชิ้นงานไม่มงีานเสยีหรอืลกัษณะ Burn, Bari
และ Crack จากตารางที ่10 ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ความสูงของชิ้นงานอยู่
ในช่วงค่ามาตรฐาน
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ตารางที ่9. ค่าปัจจยัทีเ่หมาะสมจากการทดลอง DOE 

ปัจจยั 
Melt. Trvl. 

(mm.) 

Holding 
Time 
(sec.) 

OSC. 
Start 

Press (%) 

Amplitude 
(%) 

Frame A 0.45 0.6 35 75 
Frame B 0.5 0.25 50 53 

ตารางที ่10. ค่าเฉลีย่จากการยนืยนัผลการทดลอง 
ค่าตอบ 
สนอง 

POS1 POS2 POS3 POS4 
Burn, Bari และ 

Crack 
Frame 

A 
5.540 5.539 5.540 5.540 - 

Frame 
B 

10.681 10.681 10.680 10.680 - 

IV.V ประสิทธิผลการผลิตโดยรวมของเคร่ือง (OEE)
เมื่อท าการแก้ไขปัญหาจาก Why-Why Analysis และหาค่าที่เหมาะสม

ส าหรบัปรบัตัง้เครือ่งจกัร แลว้ท าการเกบ็บนัทกึผล 5 รอบ รอบละ 100 ครัง้
หลงัปรบัปรุงกระบวนการผลติ แลว้วดัผลดว้ยเครือ่งมอืการใหค้ะแนน RPN 
และ OEE อีกครัง้ โดยผลจากค่าล าดับความเสี่ยง RPN คือ 71 คะแนน 
คะแนนลดลง 934 คะแนน จากสูตร (3) และอตัราการเดนิเครื่อง: 90.82%, 
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจกัร : 91.18%, อัตราคุณภาพ: 98% ท าให้ค่า 
OEE: 81.15% จากสตูร (2) 

รปูที ่9. RPN หลงัการปรบัปรุงกระบวนการผลติ 

V. สรปุและอภิปรายผลและความคุ้มทุนในเชิงเศรษฐกิจ
ในการพัฒนาสายการผลิตส่ วนประกอบมอ เตอร์พัดลมของ

เครื่องปรบัอากาศจากการผลติดว้ยมอืเป็นกึง่อตัโนมตัทิ าใหผ้ลติผลเพิม่ขึน้ 
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานดังต่อไปนี้  1. ขนาดของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของ Thrust board ใชเ้ครื่องมอื การแจกแจงค่าเฉลีย่ตวัอย่างเพือ่
การยอมรบัขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของ Thrust board ไม่หลุดออกจากค่า
มาตรฐาน ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 3.65 mm (3.45-3.7 mm) 2. ปริมาณในการฉีด
น ้ามนัควบคุมดว้ย Controller ใชเ้ครื่องมอื Linear Regression เพื่อหาค่าที่
เหมาะสมในการปรบัตัง้ความยาวของกระบอกลมคอื Frame A: 4.36 mm 
และ Frame B: 3.72 mm มคี่าเฉลีย่น ้าหนกัน ้ามนัคอื Frame A: 0.331 กรมั 
และ Frame B: 0.349 กรมั (0.239-0.377 กรมั) 3. Ultrasonic Welding เพือ่

ตรวจสอบความสูงที่ Cover ยดึติดกบั Frame ใช้เครื่องมอื ค่าล าดบัความ
เสี่ยง RPN โดยประยุกต์ใช้ FMEA เพื่อคดัเลือกปัจจยั แล้วใช้ DOE เพื่อ
คดัเลอืกปัจจยัและหาค่าทีเ่หมาะสมในการปรบัตัง้ Controller Ultrasonic คอื 
Frame A ค่า ปัจจัย  Travel: 0.45 mm Time: 0.6 sec. Press: 35% และ 
AMP: 75% Frame B ค่าปัจจัย Travel: 0.5 mm Time: 0.25 sec. Press: 
50% และ AMP: 53% มคี่าเฉลีย่ความสูง Frame A: 5.540 mm (5.45-5.65 
mm), และ Frame B: 10.681 mm (10.65-10.85 mm) โดยไมม่ลีกัษณะงาน
เสยี 4. ประสทิธผิลการผลติโดยรวมของเครื่องจกัร ใช้เครื่องมอืค่าล าดบั
ความเสีย่ง RPN ซึง่หลงัปรบัปรุงกระบวนการท าใหค้ะแนน RPN เหลอืเพยีง 
71 คะแนน และค่า OEE เท่ากบั 81.15%  

จากการพฒันาสายการผลติกึ่งอตัโนมตัินี้ ท าให้สามารถรองรบัความ
ต้องการที่เพิม่ขึ้นได้ โดยมเีวลารอบการผลติของลูกค้า 8.93 วนิาทต่ีอชิ้น
และรอบเวลาในการผลติของสายการผลติกึง่อตัโนมตั ิ5.94 วนิาทต่ีอชิน้และ
ลดพนักงานในการผลิตลง 2 คน ซึ่งต้นทุนในการพัฒนาสายการผลิต
กึง่อตัโนมตัเิท่ากบั 5,432,500 บาท และลดตน้ทุนต่อเดอืนลง 127,140 บาท
ต่อเดอืน ซึง่จะคนืทุนหรอื Payback period เท่ากบั 42 เดอืนหรอื 3 ปีครึง่ 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการใช้TOPFLAME

ไม้และTOPFLAMEพลาสติก   เพื่อหาจุดคุ้มทุนหรอืคืนทุนเพื่อลดต้นทุนซื้อใน
การเลอืกใชT้OPFLAMEไมก้บัTOPFLAMEพลาสตกิ และ เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่า
และตอบสนองต่อการใช้งาน ดงันัน้เพื่อท าใหม้คีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเลอืกใช้
TOPFRAMEทีเ่หมาะสมและช่วยลดค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อและเพิม่ประสทิธภิาพ
ในก า ร ใ ช้ ง า นของ  TOPFLAME แล ะสนับ ส นุนกา รท า ง านของแผนก 
WAREHOUSE&LOGISTIC จากกรณีศกึษาแผนก WAREHOUSE&LOGISTIC 
บรษิทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริง่ จ ากดั มกีารใช้ TOPFLAME ทีท่ ามาจาก
ไม ้โดยปัญหาคอื TOPFLAME ทีท่ ามาจากไมต้้องท าการจดัซือ้ทุกปีเพื่อน ามาใช้
ในการขนส่งในปัจจุบนั ตัง้แต่ช่วงแรกของการก่อตัง้บรษิัท โดยไม่มกีารจดัท า
TOPFLAMEทีเ่ป็นพลาสตกิมาก่อน จากการศกึษาการเปรยีบเทยีบอตัราอายุการ
ใชง้านระหว่าง TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นไมก้บั TOPFLAMEทีม่วีสัดุเป็นพลาสตกิ 
พบว่า TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นพลาสตกิสามารถเพิม่อายุการใชง้านในการขนสง่
สินค้าได้ระยะเวลานานขึ้นและค่าใช้จ่ายสุทธิที่ตั ้งไว้ในระยะเวลา  5 ปี 
TOPFLAME ทีเ่ป็นวสัดุไมม้รีาคา 6,300,000 บาท และ TOPFLAME ทีเ่ป็นวสัดุ
พลาสตกิราคา 3,675,000  บาท มสี่วนต่างอยู่ที ่2,625,000 บาท ซึง่การลงทนุใน 
2 ปีแรกอาจยงัแสดงใหเ้หน็ยอดทีต่ดิลบหรอืขาดทุนอยู่  แต่เมื่อเขา้ปีที่ 3 จะเริม่
แสดงใหเ้หน็ถงึยอดทีเ่ป็นบวกหรอืยอดทีค่นืตน้ทนุแลว้ 105,000 บาท จนถงึปีที5่ 
ยอดที่คืนทุนหรือลดต้นทุนได้   2 ,625 ,000 บาท  โดยการใช้ ทฤษฎีการ
เปรยีบเทยีบการค านวณอายุการใช้งาน ในการเปรยีบเทยีบและลดต้นทุนวสัดุ
TOPFLAME สามารถเพิม่ความแขง็แรงของ TOPFLAME ทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้ 
สามารถรองรบัน ้าหนักของ TOPFLAMEที่ใชง้านร่วมกบัเครื่องจกัรได้ สามารถ
ป้องกนัการบุบแตก หกั ของสนิค้าระหว่างการขนส่งได้โดยการใชแ้นวคดิทฤษฎี
น ามาประยุกตใ์ช ้

ค ำส ำคญั —การเปรียบเทียบและลดต้นทุนวสัดุTOPFLAME,เพ่ิมความ
แข็งแรงของ  TOPFLAME ในการขนส่ง สิน ค้า ,รองรับน ้ าหนักของ 
TOPFLAMEร่วมกบัเคร่ืองจกัร,ป้องกนัการบบุแตก หกั ของสินค้า 

ABSTRACT 
       This research aimed to study and compare the use of TOPFLAME 
wood and plastic TOPFLAME. To find a break-even point in choosing 
wooden TOPFLAME and plastic TOPFLAME and to provide a cost-
effective and responsive solution. Therefore, it gives an understanding 
of how to choose the right TOPFRAME and helps reduce the cost of 
ordering and increase the efficiency of TOPFLAME to support the work 
of the department. WAREHOUSE & LOGISTICห from the case study 
department WAREHOUSE & LOGISTIC Bangkok Can Manufacturing Co., 
Ltd. uses TOPFLAME made of wood, the problem is TOPFLAME made 
of wood. They have to be purchased every year for use in the present 
transportation. From the beginning of the company No plastic 
TOPFLAME has been established before a study of comparing the shelf 
life rates between TOPFLAME wood and plastic material was found to 
increase the lifespan of TOPFLAME used for shipping by using the 
comparison theory to calculate the service life to compare and reduce 
TOPFLAME material cost, and can increase the strength of TOPFLAME 
used in shipping. Can support the weight of TOPFLAME compatible with 
machines It can prevent dents and fractures during transportation by 
applying theoretical concepts. 
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Keywords —To compare and reduce TOPFLAME material cost, 
increase TOPFLAME strength in shipping, support the weight of 
TOPFLAME together with machines, prevent the damage of the product 
I. บทน า

การศึกษาเปรียบเทียบTOPFLAME ที่มีว ัสดุ เ ป็นไม้ และ
TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นพลาสตกิเพือ่ลดตน้ทุนซื้อ โดยการสรา้งแบบแผน
ประกอบการสัง่ซื้อ TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นไมแ้ละTOPFLAME ทีม่วีสัดุ
เ ป็นพลาสติก โดยการใช้ MICROSOFT EXCEL ในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจาก MICROSOFT EXCEL มีสตูรในการค านวณและมอีงคป์ระกอบที่
ส าคญัทีใ่ชใ้นการค านวณส าหรบั เช่น ยอดการสัง่ซื้อ TOPFLAME ทีม่วีสัดุ
เป็นไม้และTOPFLAME ที่มวีสัดุเป็นพลาสติก ราคาต่อหน่วย จุดคุ้มทุน 
อายุการใชง้านในระยะเวลา 5 ปี  ในการใชป้ระโยชน์และประสทิธภิาพใน
การใชง้านของ TOPFLAME โดยจุดประสงคท์ีค่าดหวงัและเป็นประโยชน์ที่
ได้รบัจากการด าเนินงานครัง้นี้  เพื่อที่จะสามารถเพิ่มความแขง็แรงและ
ความยดืหยุ่นของ TOPFLAME ทีต่อบสนองการใชง้านในการขนส่งสนิคา้ 
สามารถลดต้นทุนและขัน้ตอนการท างานของตัว TOPFLAME ภายใน
บรษิัทได้รวมทัง้ช่วยลดระยะเวลาท างานและสะดวกต่อการน าไปใช้งาน
ภายในบรษิทัไดม้ากยิง่ขึน้ 

II. ทฤษฎแีละเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน
บทการศกึษาวจิยัเรือ่งการศกึษาเปรยีบเทยีบ TOPFLAME ทีม่ ี

วสัดุเป็นไม ้และTOPFLAME ที่มวีสัดุเป็นพลาสตกิเพื่อลดต้นทุนซื้อ เป็น
การน าแนวคดิและทฤษฎมีาใชใ้นการด าเนินงานของ บรษิทั บางกอกแคน 
แมนนูแฟคเจอริง่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัมลีกัษณะธุรกจิเป็นผูผ้ลติ ผลติภณัฑ ์
กระป๋อง โดยผูว้จิยัไดน้ าเอาแนวคดิและทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งมาท าการศกึษา
เพือ่สนบัสนุนงานวจิยั ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้ 
II.I แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชด้ าเนินงาน

II.I.I แนวคดิวธิกีารค านวณจุดคุ้มทุน (Break Even Point) คอืจ านวน
สนิคา้ทีบ่รษิทัตอ้งซื้อและใชง้านเพือ่ทีจ่ะคนืทุนค่าใชจ้่าย จุดคุม้ทุนค านวณ
จากการหารต้นทุนคงที่ ด้วยก าไรต่อสินค้าต่อหน่วย รายได้ที่มากกว่า
จุดคุม้ทุนกค็อืก าไร รายไดท้ีต่ ่ากว่าจุดคุม้ทุนคอืขาดทุน และรายได้ที่เท่า
จุดคุม้ทุนคอืการขายเท่าทุน 
จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนคงที ่÷ ก าไรต่อหน่วย 
โดยที ่ก าไรต่อหน่วย = ราคาขายต่อหน่วย – ตน้ทุนต่อหน่วย 
ความหมายของตวัแปร 

 ก าไรต่อหน่วย (Gross Margin) คอืก าไรทีจ่ะไดต่้อการขาย
สนิคา้หนึ่งชิ้น คอืการเอาราคาขายมาหกักบัต้นทุนสนิคา้ที่
ซื้อมา

 ราคาขายต่อหน่วย (Selling Price) – คอืราคาขายสนิคา้ต่อ
หนึ่งชิน้

 ต้นทุนต่อหน่วย (Variable Cost) – คอืราคาสนิค้าต่อหนึ่ง
หน่วยทีซ่ื้อมา

 ตน้ทุนคงที ่(Fixed Cost) – คอืตน้ทุนอื่น ๆ ทีใ่ชใ้นการขาย
ทีไ่มร่วมตน้ทุนสนิคา้

 ต้นทุนแปรผนัทัง้หมด (Total Variable Cost) – คอืต้นทุน
ต่อหน่วยคณูจ านวนขายทัง้หมด

II.I.II แนวคดิวธิกีารค านวณค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย ์(Depreciation) ค่า
เสื่อมราคาจดัว่าเป็นเงนิทุนภายใน สนิทรพัย์ถาวรที่มตีวัตนเท่านัน้ที่จะ
น ามาค านวณค่าเสื่อมราคา เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นการหกัค่าใชส้นิทรพัย์
ถาวรในแต่ละปี เนื่องจากสนิทรพัย์ถาวรต้องจ่ายซื้อเป็นเงนิทุนจ านวนสูง
แต่ใช้ได้จ านวนหลายปี เมื่อใช้ไปจะมกีารเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จงึ
ต้องหกัค่าเสื่อมราคาของการใชเ้พื่อสะสมไวซ้ื้อสนิทรพัย์ถาวรชิ้นใหม่ ค่า
เสือ่มราคาทีส่ะสมไวน้ี้ เมือ่ยงัไมไ่ดน้ าไปซื้อสนิทรพัยถ์าวรชิน้ใหม ่สามารถ
น ามาใชเ้ป็นเงนิทุนส าหรบัหมนุเวยีนในกจิการได้
ค่าเสือ่มราคาต่อปี = (ราคาทุนของสนิทรพัย ์- ราคาซาก) / อายุการใชง้าน

II.II เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการปฏบิตัโิครงงาน ไดแ้ก่
 โปรแกรม Sap
เป็นชือ่โปรแกรมหนึ่งทีอ่ยู่ในชุดของ Microsoft Office โปรแกรมนี้เน้น

ในเรื่องการแสดงภาพประกอบค าอธิบาย ใช้เพื่อการน าเสนองาน 
(presentation) โดยท าเป็นหน้า ๆ อาจท าใหม้เีสยีงบรรยายประกอบดว้ยก็
ได ้หรอืจะสัง่พมิพอ์อกทางเครือ่งพมิพเ์พือ่แจกผูฟั้ง 

 โปรแกรม Microsoft Excel
เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีด (Speadsheet) หรอืโปรแกรมตาราง

งาน ซึง่เกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ ลงบนแผ่นตารางงาน คลา้ยกบัการเขยีนขอ้มลูลง
ไปในสมุดทีม่กีารตชี่องตารางทัง้แนวนอนและแนวตัง้ ซึ่งช่องตารางแต่ละ
ช่องจะมชีื่อประจ าแต่ละช่อง ท าใหง้่ายต่อการป้อนขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล 
จะท าได้สะดวกและง่ายต่อการค านวณและการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ 
สามารถจดัขอ้มลูต่าง ๆ ไดอ้ย่างเป็นหมวดหมูแ่ละเป็นระเบยีบมากยิง่ขึน้ 

III. แผนงานการปฏบิตังิานและขัน้ตอนการด าเนินงาน
การด าเนินการศกึษาวจิยั เรือ่ง ประยุกต์ใช ้Excel เพือ่ลดระยะเวลาใน

กระบวนการการค้นหาขอ้มูลของตวัสนิค้า จดัท าเพื่อลดเวลาการท างาน
ของพนกังานในบรษิทั และจดัเกบ็ขอ้มลูของสนิคา้เพือ่ใหง้่ายต่อการคน้หา
ขอ้มลูของสนิคา้ใหท้นัความต้องการของลูกค้าโดย ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูเพื่อ
มาแสดงขัน้ตอนในกระบวนการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

ตารางที ่I. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

รายการ / หวัขอ้ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 

ศึกษากระบวนการต่าง 
ๆ 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎใีนระบวนการ 
วางแผนและแกไ้ข 
น าแผนไปปฏิบัติและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
ศึกษาและเปรียบเทียบ
การใชง้าน 
สรุปผล 
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 ตารางเปรยีบเทยีบ TOPFLAME ไมแ้ละพลาสตกิ 

III.I   รายละเอยีดทีป่ฏบิตักิาร
 ศกึษาหวัขอ้งาน
 ศกึษาการเปรยีบเทยีบอตัราอายุการใชง้าน
 ศกึษาการเปรยีบเทยีบอตัราการใชง้านดา้นราคา
 ศกึษาการเปรยีบเทยีบจุดคุม้ทุน
 น ามาวเิคราะหส์รุปผล

III.II ข ัน้ตอนในการศกึษา
 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ  TOPFLAME ไม้และ TOPFLAME

พลาสตกิ
 จดัท าโปรแกรม Microsoft Excel
 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
 สรุปและหาแนวทางในการแกไ้ขต่อไป

III.III กรอบแนวคดิการด าเนินงาน
การศึกษาหาจุดคุ้มทุนของ  TOPFLAME ที่ เ ป็นไม้กับพลาสติก

เนื่องจาก TOPFLAME ที่ท ามาจากไม้นัน้ต้องท าการจัดซื้อทุกปีเพื่อ
น ามาใช้ในการขนส่งในปัจจุบนั ตัง้แต่ช่วงแรกของการก่อตัง้บรษิัท โดย
ก่อนหน้านัน้ไม่มกีารจดัท า TOPFLAME ทีเ่ป็นพลาสตกิ ท าใหก้ารศกึษา
ขอ้เปรยีบเทยีบดงักล่าวเป็นไปได้ยาก การน าจุดคุ้มทุนและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในการค านวณมาใชป้ระโยชน์และวางแผนการสัง่ซื้อและใหไ้ดก้ าไร
ตามเป้าหมาย จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของการลดต้นทุนและเพิม่
ประสทิธภิาพในการใชง้าน 

III.IIII การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการท างานตลอดทัง้กิจกรรมในแผนกเป็นการ

วเิคราะหเ์พือ่หาขอ้สรุปว่า TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นไมก้บั  TOPFLAMEที่
มวีสัดุเป็นพลาสติก เพื่อวเิคราะห์ว่าวสัดุ TOPFLAME ใดมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมในการใช้งานภายในบรษิัทมากที่สุด รวมทัง้ต้องค านึงถึง 
ยอดขาย การสัง่ซื้อ ค่าเสือ่มราคาในการเลอืกใช ้เพือ่ทีจ่ะสามารถลดตน้ทนุ 
ลดขัน้ตอนการท างาน รวมทัง้สามารถลดระยะเวลาในการท างานภายใน
บรษิทัไดม้ากยิง่ขึน้ 

IV. สรุปผลการด าเนินงาน การวเิคราะหแ์ละสรุปผลต่าง ๆ
ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูทฤษฎแีละแนวคดิต่าง ๆ น ามาปรบัใช้

เพือ่ทีจ่ะสามารถเขา้ใจและเขา้ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ สามารถด าเนินการหาวธิี
ในการแกไ้ขปัญหาเพือ่ใชป้ระกอบ ในงานวจิยัในครัง้นี้ 

IV.I วางแผนการด าเนินงาน

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว ิจยัได้น าแนวคิดการค านวณจุดคุ้มทุน
(Break Even Point) มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

 จากการรวบรวมข้อมูล  จึงเห็นถึงความแตกต่างในการ
เปรยีบเทยีบ TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นไมแ้ละพลาสตกิเพื่อลด
ตน้ทุนซื้อ

 การเปรียบเทียบค านึงถึงความคุ้มค่าและการใช้งานที่มี
ประสทิธภิาพเพือ่ลดตน้ทุนซื้อ

 เก็บรวบรวมข้อมูล ยอดขาย การสัง่ซื้อ และน ามาจัดท าลง
โปรแกรม Microsoft Excel

 ประสทิธภิาพการใชง้าน วสัดุทีเ่ลอืกซื้อและน ามาใชง้านตรงต่อ
ความตอ้งการและลดขัน้ตอนการท างานภายในบรษิทั

 น าผลทีไ่ดม้าท าการปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

V. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ
สรุปผลการด าเนินงาน
      การศกึษาเปรยีบเทยีบ TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นไม ้และTOPFLAME 
ทีม่วีสัดุเป็นพลาสตกิเพื่อลดตน้ทุนซื้อ โดยการสรา้งแบบแผนประกอบการ
สัง่ซื้อ TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นไมแ้ละTOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นพลาสตกิ 
โ ดยกา ร ใ ช้  MICROSOFT EXCEL ใ นก า รปฏิบัติ ง าน  เนื่ อ ง จ าก 
MICROSOFT EXCEL มีสูตรในการค านวณและองค์ประกอบทีส่ าคญัทีใ่ช้
ในการค านวณส าหรับการเลือกซื้อ  เช่น ยอดขาย ยอดการสัง่ซื้อ 
TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นไมแ้ละTOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นพลาสตกิ ราคา
ต่อหน่วย จุดคุม้ทุน ค่าเสื่อมราคา อายุการใชง้านในระยะเวลา 5 ปี  จาก
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ในเลือกใช้ว ัสดุ TOPFLAME ระหว่าง
TOPFLAME ที่มีว ัสดุ เ ป็นไม้และ TOPFLAME ที่มีว ัสดุ เ ป็นพลาสติก 
ปรากฏว่า TOPFLAME ที่มีว ัสดุเป็นพลาสติกมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิด
ความคุม้ค่าและเหมาะสมต่อการใชง้านภายในบรษิทัมากกว่า TOPFLAME
ที่มีว ัสดุ เ ป็นไม้ การใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพการใช้งานของ 
TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นพลาสตกิ มคีวามแขง็แรงและความยดืหยุ่น และ
ตอบสนองการใชง้านในการขนส่งสนิคา้ สามารถลดตน้ทุนและขัน้ตอนการ
ท างานภายในบริษัทได้ รวมถึงสามารถป้องกันการบุบ แตก หัก ของ
ผลติภณัฑ์ระหว่างการขนส่ง  สามารถช่วยลดระยะเวลาท างานและสะดวก
ต่อการน าไปใชง้านภายในบรษิทัไดม้ากยิง่ขึน้ 
     ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูทฤษฎแีละแนวคดิต่าง ๆ น ามาปรบัใช้
เพื่อที่จะสามารถเขา้ใจและสามารถเขา้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถ
ด าเนินการหาวธิใีนการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ประกอบ ในงานวจิยัในครัง้นี้
องค์ประกอบหลกัในการด าเนินงานคอื ยอดการสัง่ซื้อ ราคาต่อหน่วย และ

TOPFLAME ไม ้ TOPFLAME 
พลาสติก 

ขนาด 100*120 ซม.  100*120 ซม. 
ขนาด
พืน้ผิวด้าน
ใน 

 88*108 ซม.  88*108 ซม. 

ขนาด
พืน้ผิว
ด้านบน 

 กวา้ง 6 ซม. หนา 
1.5 ซม. 

 กวา้ง 6 ซม. หนา 1.5 
ซม. 

น ้าหนัก  1.2 กโิลกรมั  3.0 กโิลกรมั 
ราคา  84 บาท/อนั  245 บาท/อนั 
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ทฤษฎีการค านวณจุดคุ้มทุนหรอืคนืทุนในการสัง่ซื้อโดย TOPFLAME ที่
เป็นวสัดุไมม้ยีอดการสัง่ซื้อ 15,000 บาท ราคา 84 บาทต่อหน่วย รวมราคา 
1,260,000 บาท/ปี ในส่วนของ TOPFLAME ทีเ่ป็นวสัดุพลาสตกิมยีอดการ 
สัง่ซื้อ 15,000 บาท ราคา 245 บาทต่อหน่วย รวมราคา 3,675,000 บาท 
ในการหาจุดคุม้ทุนหรอืคนืทุน จะน ายอดรวมการสัง่ซื้อ TOPFLAME ทีเ่ป็น
วสัดุพลาสติกหารด้วยยอดรวมการสัง่ซื้อ TOPFLAME ที่เป็นวสัดุไม ้จะ
เท่ากบั 2.91 ปี หรอืประมาณ 3ปี ในการคุ้มทุนหรอืคนืทุน ซึ่งค่าใช้จ่าย
สุทธทิีต่ ัง้ไวใ้นระยะเวลา 5 ปี TOPFLAME ทีเ่ป็นวสัดุไมม้รีาคา 6,300,000 
บาท และ TOPFLAME ทีเ่ป็นวสัดุพลาสตกิราคา 3,675,000  บาท มสี่วน
ต่างอยู่ที ่2,625,000 บาท ซึง่การลงทุนใน 2 ปีแรกอาจยงัแสดงใหเ้หน็ยอด
ทีต่ดิลบหรอืขาดทุนอยู่ แต่เมือ่เขา้ปีที ่3 จะเริม่แสดงใหเ้หน็ถึงยอดที่เป็น
บวกหรอืยอดทีค่นืต้นทุนแลว้ 105,000 บาท จนถงึปีที5่ ยอดทีค่นืทุนหรอื
ลดตน้ทุนได ้ 2,625,000 บาท 

อภปิรายผล และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงาน 
     การวจิยัครัง้นี้จดัท าเพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจการสัง่ซื้อวสัดุ 
TOPFLAME เพื่อลดต้นทุนซื้อและเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ คุม้ค่าต่อการน าไปใชง้าน   เพื่อตอบสนองการใชง้านในการ
ขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและขัน้ตอนการท างานภายในบริษัทได้ 
รวมทัง้ TOPFLAME สามารถป้องกันการบุบ แตก หัก ของผลิตภณัฑ์
ระหว่างการขนส่งทีส่ าคญัสามารถช่วยลดระยะเวลาท างานและสะดวกต่อ
การน าไปใชง้านภายในบรษิทัไดม้ากยิง่ขึน้ 
แนวทางการศกึษาต่อในอนาคต 
     ในการศกึษากระบวนการท างานท าวจิยัครัง้นี้คาดหวงัว่าจะสามารถน า
แผนครัง้นี้ไปใชง้านไดจ้รงิและช่วยลดตน้ทุนในการสัง่ซื้อ TOPFLAME ทีม่ ี
วสัดุเป็นพลาสติกได้ภายในบริษัท สามารถลดขัน้ตอนการท างานที่ไม่
จ าเป็น ตอบสนองต่อการใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ขอ้เสนอแนะ 
     ในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน การคดิแผนประกอบการสัง่ซื้อโดย
ใช้โปรแกรม Excel เพื่อให้สามารถหาจุดคุ้มทุนหรอืคนืทุนในการสัง่ซื้อ
TOPFLAME ทีม่วีสัดุเป็นพลาสตกิ สิง่ส าคญัจะตอ้งค านึงถงึอายุการใช้งาน
ที่ใช้และ TOPFLAME ที่มวีสัดุเป็นพลาสตกิที่จะต้องรองรบักบัเครื่องจกัร
ในการรบั ส่ง เคลื่อนยา้ยในกระบวนการท างาน เพื่อท าใหข้ ัน้ตอนในการ
ท างานลดลง และลดระยะเวลาในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อการใชง้านมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ — การควบคมุมลพิษทางอากาศ เป็นข้อกาํหนดทาง

กฎหมายทีควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือควบคุมการปล่อย

มลพิษจากกระบวนการผลิต  การบาํรุงรกัษาระบบบาํบดัอากาศเสียมี

ความสาํคญัอย่างยิงต่อกระบวนการผลิตและสิงแวดล้อม  ดงันัน งานวิจยันี

จึงทาํการศึกษาลกัษณะการเปลียนแปลงของอุณหภมิูและความดนัภายใน

ระบบบาํบดัอากาศเสีย ซึงเป็นตวัแปรสาํคญัในการกาํหนดช่วงระยะเวลา

การทํางานของระบบบาํบดัอากาศเสีย ตงัแต่ระบบเริมทํางานจนกระทัง

หยุดทํางานก่อนเกิดการชํารุดเสียหาย  การวิเคราะห์การถดถอยถูก

นํามาใช้เพือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทัง  รูปแบบ ได้แก่ Linear, 

Quadratic และ Cubic  ทังนี  สมการถดถอยและเทคนิคการพยากรณ์

แนวโน้มถกูนํามาใช้ในการหาช่วงเวลาทีเหมาะสมในการวางแผนการ

บาํรุงรกัษาเชิงพยากรณ์ โดยค่าพยากรณ์ถกูนํามาเปรียบเทียบกบัข้อมูล

จริงในช่วงเวลาถัดไปเพือตรวจสอบความแม่นยําของแบบจําลองการ

พยากรณ์  จากการวิเคราะห์ พบว่า สมการถดถอยในรปูแบบ Quadratic 

และ Cubic มีค่า R-Square ทีสูง และสามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์

ข้อมูลสญัญาณทีวดัจากเซน็เซอรอ์ุณหภมิูและความดนัภายในระบบบาํบดั

อากาศเสียได้อย่างเทียงตรงแม่นยาํ 

คาํสาํคญั ระบบบาํบดัอากาศเสีย, การบาํรงุรกัษาเชิงพยากรณ์, การ

วิเคราะหก์ารถดถอย, การพยากรณ์แนวโน้ม, ข้อมูลสญัญาณเซน็เซอร ์

ABSTRACT — Air pollution control is a legal requirement 

regulated by department of industrial works to control the emission 

from manufacturing process. Maintenance of exhaust air treatment 

system is greatly important for the manufacturing process and 

environment. Therefore, this research studies the characteristics of 

temperature and pressure in the exhaust air treatment system, which 

are the significant variables in determining the time period of the 

system operation from start to stop before the failure. Regression 

analysis was used to determine the relationship of data in 3 forms 

including linear, quadratic, and cubic. Regression equations and 

trend forecasting were used to determine the appropriate time period 

of the predictive maintenance planning. The forecasting time period 

was then compared with the next time period of the actual data to 

verify the forecasting models. According to the analysis, it was found 

that the quadratic and cubic regression equations gave the high R-

square value and could be used to precisely forecast the signal data 

measured from the temperature and pressure sensors in the exhaust 

air treatment system. 

Keywords Exhaust air treatment system, Predictive maintenance, 

Regression analysis, Trend forecasting, Sensor signal data 

I. บทนํา

 การควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นขอ้กําหนดทางกฎหมายทคีวบคุม

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพอืควบคุมการปล่อยมลพษิจากกระบวนการ

ผลติ  ในสายการผลติโรงงานกรณศีกึษา เตาอบเป็นระบบทสีาํคญัทาํหน้าที

ให้กําเนิดความร้อน เพอือบผลติภณัฑ์แผ่นใยขดัทําความสะอาดซึงถูก

ลําเลยีงเคลอืนทไีปพร้อมกบัสายพาน  เมอืผลติภณัฑ์แผ่นใยขดัทําความ

สะอาดวิงผ่านเตาอบและทําปฏิกิรยิากบัความร้อน จะเกิดไอเสียซึงเป็น

มลพษิในปรมิาณทเีกนิค่ามาตรฐานทกีําหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ทําให้จําเป็นต้องมรีะบบบําบดัอากาศเสยี เพอืบําบดัไอเสยีจากกระบวน 

การผลติใหอ้ยู่ในเกณฑ์ทกีรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ก่อนทจีะปล่อย
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ออกสู่ชนับรรยากาศ  ดงันัน การวางแผนดูแลระบบบําบดัอากาศเสยี จงึมี

ความสําคญัอย่างยงิต่อกระบวนการผลติและสิงแวดล้อม  การวางแผน

บํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์ ถูกนํามาใชพ้ยากรณ์เพอืหาช่วงเวลาทเีหมาะสม

ในการวางแผนการบํารุงรกัษาของฝ่ายซ่อมบํารุง โดยไม่กระทบกบัตาราง

แผนการผลติ ทงันีเพอืลดอตัราการสูญเสยีของผลติภณัฑ์ทตีกค้างอยู่ใน

เตาอบในกรณีทสีายการผลิตหยุดทํางานกะทนัหนัอนัเนืองมาจากความ

ลม้เหลวของระบบบาํบดัอากาศเสยี 

เทคนิคการวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ถูกนํามาหา

ความสมัพนัธ์ของข้อมูล ซึงได้แก่อุณหภูมแิละความดนัอากาศในระบบ

บาํบดัอากาศเสยีเทยีบกบัเวลา โดยเทคนิคการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาว 

(Secular Trend) ถูกนํามาวเิคราะห์ร่วมกบัสมการทไีด้จากการวิเคราะห์

การถดถอย เพอืพยากรณ์หาช่วงเวลาทรีะบบบําบดัอากาศเสยีจะทํางาน

ลม้เหลวในช่วงถดัไป 

II.วตัถุประสงค์งานวจิยั

เพอืวเิคราะหข์อ้มลูอุณหภมูแิละความดนัของระบบบาํบดัอากาศเสยีสาํหรบั

วางแผนพยากรณ์การบาํรุงรกัษาเชงิพยากรณ์ทเีหมาะสม รวมทงัหา

สาเหตุและแกปั้ญหาเพอืลดความสญูเสยีของผลติภณัฑเ์นอืงจากระบบ

บาํบดัอากาศเสยีหยุดทาํงาน 

III.วธิกีารดาํเนินงานวจิยั

ระบบบาํบดัอากาศเสยี ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน ไดแ้ก ่

III.I ห้องควบคุมอุณหภูมขิองไอเสยีทมีาจากเตาอบในสายการผลิต

โดยจะมหีวัสเปรยนํ์า จํานวน 48 ตวั ทําหน้าทสีเปรยนํ์าเพอืลดอุณหภูมใิห้

มคี่าไมเ่กนิ  องศาเซลเซยีส  เมอืระบบทํางานถงึช่วงเวลาหนึงหวัสเปรย์

จะเกดิการอุดตนั ทาํใหคุ้ณภาพการสเปรย์นําลดลง จนไม่สามารถควบคุม

อุณหภมูใิหต้าํกว่าค่าทกีาํหนด ส่งผลใหร้ะบบบาํบดัอากาศเสยีหยุดทาํงาน 

III.II ถงับําบดัอากาศเสยี โดยภายในประกอบด้วย ไบโอมเีดียร ์และ

ไบโอบอล  เป็นทอียู่ของจุลนิทรยีเ์พอืใชบ้าํบดัอากาศเสยี โดยภายในระบบ

จะควบคุมความดนัอากาศใหม้คี่าไม่เกนิ 4 นิวนํา  เมอืระบบทํางานไปช่วง

ระยะเวลาหนึง ระบบจะเกดิความสกปรก ทําใหไ้มส่ามารถควบคุมค่าความ

ดนัอากาศให้ตํากว่าค่าทีกําหนด  ส่งผลให้ระบบบําบัดอากาศเสียหยุด

ทาํงาน 

III.III การวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis)

ขอ้มลูอุณหภูมไิอเสยีทมีาจากเตาอบในสายการผลติ เรมิตงัแต่ระบบ

ทํางานจนกระทงัระบบลม้เหลว นํามาหาค่าความสมัพนัธ์กบัเวลา  โดยใช้

สมการถดถอย 3 รปูแบบ ดงันี 

III.III. I สมการถดถอยเชงิเสน้ (Linear Regression Model)

III.III. II สมการถดถอยกาํลงัสอง (Quadratic Regression Model)

III.III. III สมการถดถอยกาํลงัสาม (Cubic Regression Model)

III.IV การพยากรณ์แนวโน้มระยะยาว (Secular Trend)

เทคนิคการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาว นํามาใชพ้ยากรณ์ช่วงเวลาที

ระบบจะทํางานล้มเหลวในครงัถัดไปจากสมการของการวิเคราะห์การ

ถดถอย 

y = a + b(t)     (1) 

y    คอื ค่าอุณหภมูหิรอืความดนัอากาศทตีอ้งการพยากรณ ์

a    คอื ค่าจุดตดัแกน y   

b    คอื ค่าความชนั 

t     คอื ระยะเวลา 

ขอ้มลูการพยากรณ์ 

สําหรบัขอ้มูลในเดอืนสงิหาคม ระบบบําบดัอากาศเสยีเรมิทํางานใน

นาทที ี59855 จนกระทงัระบบบําบดัอากาศเสยีทํางานผดิพลาดในนาทที ี

67265  เมอืนําขอ้มลูทงัหมดมาทาํการวเิคราะหก์ารถดถอยทงั  รปูแบบ 

ตารางท ีI. ค่า R-Square และ สมการถดถอยของขอ้มลูชว่งนาทที ี59855 

ถงึ 67265  ในเดอืนสงิหาคม 

R-Square Regression Equation 

Linear Model = 78.2% 0.0584 + 0.6616 (t) 

Quadratic Model = 83.3% 0.1669 + 0.0101 (t) + 0.6515 (t²) 

Cubic Model = 83.3% 
0.1727 - 0.0590 (t) + 0.8244 (t²) 

- 0.1153 (t³)

 สมการถดถอยถูกนํามาใชร้่วมกบัเทคนิคการพยากรณ์แนวโน้มระยะ

ยาว เพอืพยากรณ์หาชว่งเวลาทรีะบบบาํบดัอากาศเสยีจะทาํงานลม้เหลว

ในช่วงเวลาถดัไป ทงั 3 รูปแบบ 

รปูท ีI. การพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการถดถอยสาํหรบัขอ้มลู

ในช่วงนาทที ี59855 ถงึ 67265 ในเดอืนสงิหาคม 

 ผลลพัธข์องการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการถดถอยสาํหรบั

ขอ้มลูในช่วงนาทที ี59855 ถงึ 67265  ในเดอืนสงิหาคม 

 สมการถดถอยเชงิเสน้ พยากรณ์อุณหภมูจิะเกนิค่าทกีาํหนดในนาทที ี

68305  มคีวามคลาดเคลอืน เท่ากบั 1040 นาท ี(68305-67265) 

 สมการถดถอยกาํลงัสอง พยากรณ์อุณหภมูจิะเกนิค่าทกีาํหนดในนาที

ท ี66880  มคีวามคลาดเคลอืน เท่ากบั -385 นาท ี(66880-67265) 

 สมการถดถอยกาํลงัสาม พยากรณ์อุณหภมูจิะเกนิค่าทกีาํหนดในนาที

ท ี67015  มคีวามคลาดเคลอืน เท่ากบั -250 นาท ี(67015-67265) 
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ตารางท ีII. ความแมน่ยาํจากการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการ

ถดถอยและค่า R-Square ของทงั 3 รปูแบบ 

Month 

Forecast period 

Regression Model 
Indicators 

Linear Quadratic Cubic 

August 

(59855-67265) 

78.2 83.3 83.3 %R-Square 

1755 -465 -375 Deviation 

0.0721 0.0817 0.0826 MAD 

0.0085 0.0115 0.0115 MSE 

 ผลการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการถดถอย สําหรบัขอ้มูล

อุณหภูมชิ่วงนาทที ี59855 ถงึ 67265 ในเดอืนสงิหาคม ของทงั  รูปแบบ

จะเห็นว่า การพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการถดถอยรูปแบบ 

Quadratic Model และ Cubic Model มคี่าพยากรณ์ทใีกลเ้คยีงกว่า และมี

ค่า R-Square เท่ากัน เท่ากบั 83.3%  โดยมคีวามคลาดเคลอืนของการ

พยากรณ์ (Deviation) ทตีํากว่า เมอืเปรยีบเทยีบกบัสมการถดถอยรปูแบบ 

Linear Model 

ตารางท ีIII. ผลการพยากรณ์ของขอ้มลูอุณหภมู ิตงัแต่เดอืนสงิหาคม 

จนถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 

Month 

Forecast period 

Regression Model 
Indicators 

Linear Quadratic Cubic 

August 

(53190-59845) 

88 93.3 93.4 %R-Square 

1040 -385 -250 Deviation 

0.1114 0.1039 0.1044 MAD 

0.0166 0.0176 0.0468 MSE 

August 

(59855-67265) 

78.2 83.3 83.3 %R-Square 

1755 -465 -375 Deviation 

0.0721 0.0817 0.0826 MAD 

0.0085 0.0115 0.0115 MSE 

September 

(67270-76055) 

83.9 85.4 85.4 %R-Square 

1245 -70 65 Deviation 

0.0691 0.0707 0.0699 MAD 

0.0076 0.0083 0.0082 MSE 

September 

(76060-85935) 

89.6 91.9 92.1 %R-Square 

4330 2670 2260 Deviation 

0.1487 0.1597 0.1601 MAD 

0.0277 0.0312 0.0316 MSE 

September 

(85940-94075) 

85.1 85.6 86.3 %R-Square 

635 -55 -730 Deviation 

0.1586 0.1631 0.1498 MAD 

0.0334 0.0350 0.0325 MSE 

October 

(94080-103250) 

78.8 80.3 82.8 %R-Square 

2825 950 -250 Deviation 

0.0761 0.0800 0.0861 MAD 

0.0086 0.0095 0.0159 MSE 

 ผลการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการถดถอยของข้อมูล

อุณหภูม ิตงัแต่เดอืนสงิหาคมจนถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ทงั 3 รปูแบบ

จะเห็นว่า การพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการถดถอยรูปแบบ 

Quadratic Model และ Cubic Model มคี่าพยากรณ์ทใีกลเ้คยีงกว่า และมี

ค่า R-Square เฉลยีทสีูงกว่า  โดยมคีวามคลาดเคลอืนของการพยากรณ์ 

(Deviation) ทตีํากว่า เมอืเปรยีบเทียบกบัสมการถดถอยรูปแบบ Linear 

Model 

ตารางท ีIV. ผลการพยากรณ์ของขอ้มลูความดนัอากาศ ตงัแต่เดอืน

สงิหาคม จนถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 

Month 

Forecast period 

Regression Model 
Indicators 

Linear Quadratic Cubic 

August 

(53190-67275) 

66.6 85.9 89.0 %R-Square 

6895 -85 -1740 Deviation

0.0906 0.1222 0.1028 MAD 

0.0128 0.0264 0.0251 MSE 

September 

(67280-84700) 

71.4 75.9 80.8 %R-Square 

13285 3425 -350 Deviation 

0.0966 0.0855 0.0936 MAD 

0.0149 0.0115 0.0141 MSE 

October 

(84705-104245) 

63.7 82.2 85.1 %R-Square 

14025 1070 -500 Deviation 

0.1225 0.2388 0.1039 MAD 

0.0219 0.1210 0.0159 MSE 

 ผลการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการถดถอยสําหรบัข้อมูล

ความดนัอากาศ ตงัแต่เดอืนสงิหาคม จนถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ทงั  

รูปแบบ จะเห็นว่า การพยากรณ์แนวโน้มระยะยาวจากสมการถดถอย

รูปแบบ Quadratic Model และ Cubic Model มีค่าพยากรณ์ทีใกล้เคียง

กว่า และมคี่า R-Square เฉลยีทสีูงกว่า โดยมคีวามคลาดเคลอืนของการ

พยากรณ์ (Deviation) ทตีํากว่า เมอืเปรยีบเทยีบกบัสมการถดถอยรปูแบบ 

Linear Model 

ตารางท ีV. การพยากรณ์ขอ้มลูอุณหภมู ิช่วงนาทที ี112145 ถงึ 121475 

ในเดอืนพฤศจกิายน 

Forecast period Regression Model Indicator 

November 

(112145-121475) Cubic = 82.1 %R-Square 

 สมการถดถอยรูปแบบ Cubic Model มคี่า R-Square ทสีูงทสีุด แสดง

ดงัสมการ (2) 

Cubic Model = 0.0888 + 1.463 (t) – 2.107 (t²) + 1.419 (t³)      (2) 
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 เมอืนําสมการถดถอยไปหาเวลาทอุีณหภูมจิะเกนิ 45 องศาเซลเซียส 

ด้วยเทคนิคการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาว พบว่า ผลการพยากรณ์

อุณหภูมจิะเกนิ 45 องศาเซลเซยีส เมอืระบบบําบดัอากาศเสยีเรมิกลบัมา

ทาํงานจนกระทงัทาํงานไป 10080 นาท ีกล่าวคอื อุณหภมูจิะเกนิ 45 องศา

เซลเซยีส ในนาทที ี131560 

 จากนัน นําผลการพยากรณ์ทีระบบบําบดัอากาศเสียเริมทํางานจน 

กระทงัอุณหภูมเิกิน 45 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10080 นาที ไป

วางแผนการบํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์  โดยทาํการกําหนดระยะเวลาเพอืนับ

เวลาการทํางานทีเหลืออยู่  ก่อนการบํารุงร ักษาครงัต่อไป ในหน้าจอ

แสดงผลของระบบ Human Machine Interface (HMI) ดงัรปูท ีII. 

รปูท ีII. หน้าจอแสดงเวลาการทาํงานทเีหลอือยู่ ก่อนการบาํรุงรกัษาครงั

ต่อไปของระบบ Human Machine Interface  

 ผลการพยากรณ์ดว้ยสมการถดถอยรปูแบบ Cubic Model ทรีะยะเวลา 

10080 นาท ีสามารถแปลงหน่วยเป็นชวัโมง เพอืทําการนับเวลาถอยหลงั 

โดยพจิารณาจากช่วงระยะเวลาทเีหมาะสมในการวางแผนการบํารุงรกัษา 

โดยไมก่ระทบกบัแผนการผลติของสายการผลติ 

รปูท ีIII. แผนการบาํรุงรกัษาโดยอา้งองิจากขอ้มลูการพยากรณ์อุณหภมูิ

ก่อนเขา้ระบบบาํบดัอากาศเสยีจากสมการถดถอยรปูแบบ Cubic Model 

 ขอ้มูลการพยากรณ์อุณหภูมทิีจะเกิน 45 องศาเซลเซียส เมอืระบบ

บาํบดัอากาศเสยีเรมิทํางานจนกระทงัทาํงานไป 10080 นาท ีหรอืกล่าวคอื 

อุณหภูมจิะเกิน 45 องศาเซลเซียส ในนาทีท ี131560  ซึงคาดการณ์ว่า

ข้อมูลพยากรณ์นาทีที 131560 จะตรงกับวนัอังคารที 8 ธนัวาคม พ.ศ. 

2563  ดงันนั ทมีซ่อมบาํรุงจงึทาํการวางแผนการบาํรุงรกัษาในวนัอาทติย์ท ี

6 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  ซึงฝ่ายผลิตหยุดทําการผลติ โดยทีระบบบําบดั

อากาศเสยีทํางานไป 129655 นาท ี ทําใหไ้ม่กระทบกบัแผนการผลติหลกั

ในวนัปกต ิ

ตารางท ีVI. ผลการพยากรณ์ของความดนัอากาศ ช่วงนาทที ี104250 ถงึ 

125325 ในเดอืนพฤศจกิายน 

Forecast period Regression Model Indicator 

November 

(104250-125325) Cubic = 89.0 %R-Square 

 จากผลการพยากรณ์ของความดนัอากาศ พบว่า สมการถดถอยรูป 

แบบ Cubic Model มคี่า R-Square ทสีงูทสีุด ดงัสมการ (3)  

Cubic Model = 0.07669 + 0.5605 (t) - 1.778 (t²) + 2.028 (t³)      (3) 

 เมอืนําสมการถดถอยไปหาเวลาทคีวามดนัอากาศจะเกนิ  นิวนํา ดว้ย

เทคนิคการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาว พบว่า ผลการพยากรณ์ความดนั

อากาศจะเกนิ 4 นิวนํา เมอืระบบบําบดัอากาศเสียเรมิกลบัมาทํางานจน 

กระทงัทํางานไป 21805 นาท ีกล่าวคอื ความดนัอากาศจะเกนิ 4 นิวนํา ใน

นาทที ี147135 

 จากนัน นําผลการพยากรณ์ทีระบบบําบัดอากาศเสียเริมทํางาน

จนกระทงัความดนัอากาศเกิน 4 นิวนํา เป็นระยะเวลา 21805 นาที ไป

วางแผนการบํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์  โดยทาํการกําหนดระยะเวลาเพอืนับ

เวลาการทํางานทีเหลืออยู่  ก่อนการบํารุงร ักษาครังต่อไป ในหน้าจอ

แสดงผลของระบบ HMI ดงัรปูท ีII. 

รปูท ีIV. แผนการบาํรุงรกัษาโดยอา้งองิจากขอ้มลูการพยากรณ์ความดนั

อากาศจากสมการถดถอยรปูแบบ Cubic Model 

 ขอ้มลูการพยากรณ์ความดนัอากาศทจีะเกนิ 4 นิวนํา เมอืระบบบําบดั

อากาศเสยีเรมิทํางานจนกระทงัทาํงานไป 21805 นาท ีหรอืกล่าวคอื ความ

ดันอากาศจะเกิน 4 นิวนํา ในนาทีที 147135  ซึงคาดการณ์ว่า ข้อมูล

พยากรณ์นาทีที 147135 จะตรงกับวนัจนัทร์ที 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 

2564  ดงันนั ทมีซ่อมบาํรุงจงึทาํการวางแผนการบาํรุงรกัษาในวนัอาทติย์ท ี

10 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564  ซึงฝ่ายผลติหยุดทําการผลติ โดยทีระบบ

บาํบดัอากาศเสยีทาํงานไป 146620 นาท ี ทาํใหไ้มก่ระทบกบัแผนการผลติ

หลกัในวนัปกต ิ
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IV. ผลการวจิยั

 การพยากรณ์เพอืวางแผนการบํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์ของระบบบาํบดั

อากาศเสยีจากอุณหภมูไิอเสยีทไีดร้บัจากเตาอบในสายการผลติจาํเป็นตอ้ง

ควบคุมใหอุ้ณหภูมไิม่เกนิ  องศาเซลเซยีส ก่อนเขา้สู่ระบบบาํบดัอากาศ

เสยีเพอืรกัษาคุณภาพของจุลนิทรยี์ และความดนัของระบบบําบดัอากาศ

เสยีจําเป็นต้องควบคุมความดนัอากาศใหไ้ม่เกนิ 4 นิวนํา เพอืรกัษาความ

ปลอดภัยของโครงสร้าง  โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมแิละความดนัของระบบ

บําบดัอากาศเสยีมาวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาและสร้างเป็น

สมการถดถอยทงั  รูปแบบ  จากนัน จงึนําสมการถดถอยมาพยากรณ์

ดว้ยเทคนิคการพยากรณ์แนวโน้มระยะยาว โดยพจิารณาความแมน่ยาํของ

สมการถดถอยจากการนําไปเปรยีบเทยีบกบัช่วงระยะเวลาทีค่าอุณหภูมิ

และความดนัอากาศเกนิค่าทกีําหนดไว ้ในรอบระยะเวลาถดัไป ทงันีพบว่า  

สมการถดถอยรูปแบบ Cubic Model จะใหค้่าการพยากรณ์ทดีทีสีุด โดยมี

ค่า R-Square ทสีูงกว่าสมการถดถอยรูปแบบอนืๆ โดยพจิารณาจากความ

คลาดเคลอืนของค่าพยากรณ์ เปรยีบเทยีบกบัค่าจรงิในช่วงระยะเวลารอบ

ถดัไป 

V. สรุปและอภปิรายผล

 จากการพยากรณ์ขอ้มลูอุณหภูมแิละความดนัของระบบอากาศเสยีใน

อดตี พบว่า สมการถดถอยรูปแบบ Cubic Model ซงึมคี่า R-Square ทสีูง

ทสีุด เมอืเปรยีบเทยีบกบัสมการถดถอยรูปแบบอนื ๆ  สามารถใชใ้นการ

พยากรณ์ระยะเวลาทเีหมาะสมในการบํารุงรกัษาได้อย่างแม่นยํา  โดย

ระยะเวลาทพีจิารณาจากอุณหภูมขิองระบบบําบดัอากาศเสยีพยากรณ์อยู่

ในช่วงนาทีที 112145-121475  และระยะเวลาทีพิจารณาจากความดัน

อากาศของระบบบําบัดอากาศเสียพยากรณ์อยู่ในช่วงนาทีที 104250-

125325  ทังนี ผลจากการพยากรณ์ถูกนํามากําหนดและแสดงทีหน้า

จอแสดงผลระบบ HMI  ทําใหส้ามารถกําหนดช่วงระยะเวลาทเีหมาะสมใน

การบํารุงรกัษาได้อย่างแม่นยํา โดยไม่กระทบกบัแผนการผลติหลกัของ

สายการผลติ 
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บทคดัย่อ — งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือลดต้นทุนและเพิมผล

กําไร ในการดําเนินงานการบริหารโครงการก่อสร้างระบบส่งท่อก๊าซ

ธรรมชาติ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์คุณค่าทีได้รบั (Earned 

Value Analyssis) เพอืควบคมุต้นทุนของโครงการ รวมทงัการใช้ทรพัยากร

ทีมีอยู่อย่างจาํกดัเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการควบคุมการบริหาร

จดัการต้นทุน เป็นผลให้ผู้บริหารโครงการสามารถทราบสถานะปัจจุบนัของ

โครงการและแก้ไขแผนงานได้อย่างเหมาะสม จากการประยุกต์ใช้เทคนิค

การวิเคราะห์คุณค่าทีได้รบักับโครงการทีกําลงัดําเนินการก่อสร้างของ

บริษัทกรณีศึกษาพบว่า โครงการก่อสร้างมีดัชนีประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานด้านต้นทุน 1.08 และมีดชันีประสิทธิภาพการดําเนินงานด้าน

เวลา 1.06  

คําสําคัญ  — การบริหารโครงการ, ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง, 

ต้นทุนโครงการ, การวิเคราะหผ์ลงานทีทาํได้  

  ABSTRACT — The objective of this research was to reduce 

costs and increase profits in a natural gas pipeline construction project 

management operation. The Earned Value Analysis technique was 

applied to control project costs. Using limited resources to maximize 

the benifits and controlling cost management were considered. As a 

result, a project manager could determine the current status of the 

project and revise the appropriate plan. After applying the Earned 

Value Analysis technique in an ongoing construction project of a case 

study company, the result indicated that the cost performance index 

was 1.08 and the schedule performance index was 1.06. 

Keywords — Project Management, Construction Cost 

Control, costing of projects, Earned Value Analysis 

I. บทนํา

การบรหิารโครงการใหป้ระสบความสําเร็จ และสามารถดําเนิน

กิจการได้อย่างยงัยนืนัน ต้องควบคุม คุณภาพของงาน การวางแผนงาน 

การจดัตารางเวลาการดําเนินงาน และใช้หลกัเศรษฐศาสตร์นํามาบรหิาร

โครงการ กล่าวคอื การใช้ทรพัยากรทมีอียู่อย่างจํากดั ก่อใหเ้กดิประโยชน์

สงูสุด  ดงันัน ตน้ทุนจงึเป็นปัจจยัทสีาํคญัอย่างหนึง ตอ้งควบคุมการบรหิาร

ตงัแต่การวางแผนทรพัยากร การจดัทํางบประมาณตน้ทุน และการควบคุม

ต้นทุนในการบรหิารโครงการทเีหมาะสม ผู้บรหิารต้องควบบคุม ติดตาม 

วเิคราะห์แนวโน้มและการตดัสนิใจการใช้ทรพัยากรทเีหมาะสม เทยีงตรง 

และแม่นยาํ กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทเีกดิขนึในโครงการ ณ ขณะนัน  

ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ทสีามารถนํา

โปรแกรมสําเรจ็รูปมาช่วยในการพฒันา การวางแผนงานก่อสรา้ง ทงัการ

กําหนดระยะเวลา  การใช้ทรพัยากร การควบคุมและตดิตามต้นทุน  ของ

การดําเนินโครงการก่อสร้างนัน  มโีปรแกรมสําเร็จรูปหลายโปรแกรมที

นิยมใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น  Microsoft Excel,  Microsoft 
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Project, Primavera เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรมจะมลีกัษณะฟังก์ชนัการใช้

งานทแีตกต่างกนัไป  

งานวิจัยนีจึงมุ่ งเน้นศึกษาเพือพัฒนากระบวนการในการ

วางแผนและจดัตารางการดําเนินงานของโครงการให้มปีระสทิธภิาพด้วย

โปรแกรม Microsoft Project เนืองจากโปรแกรมดงักล่าวมคีวามสามารถ

รองรบัการวางแผนงานการทํางานของโครงการได้เป็นอย่างด ีใช้งานง่าย 

ไม่ซบัซอ้น [1] เช่น การจดัทํางบประมาณ กระแสเงนิโครงการ ปรมิาณการ

ใช้ทรพัยากร การบรหิารควบคุมโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ  จงึทําใหข้อ้มูลที

ได้รบัมคีวามน่าเชอืถอืมากขนึ เพอืใช้ในการวเิคราะห์ผลกระทบและเป็น

เครืองมือช่วยการตัดสินใจทีเหมาะสมของผู้ควบคุมโครงการ ใน

สถานการณ์ ณ ขณะนัน  

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั

งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคการ

วเิคราะหคุ์ณคา่ทไีดร้บั (Earned Value Analysis) ใชใ้นการพฒันาและหาแนวทาง

ปฏิบตัิทีเหมาะสมในการบรหิารจดัการด้านต้นทุนของผู้ควบคุมโครงการ 

ใหม้ตี้นทุนลดลงและเพมิผลกําไรอย่างน้อย  เปอร์เซ็นต์ ใหก้บัโครงการ

ก่อสรา้ง 

III. วธิกีารดําเนินงานวจิยั

งานวจิยันีได้ศึกษาคน้ควา้เพอืปรบัปรุงแผนงานและกระบวนการ

ในการบริหารโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพอืหาแนว

ทางการลดตน้ทุนการดําเนินงานของโครงการ โดยมขีนัตอนดงันี 

III.I สาํรวจขอ้มูล 

ทําการศึกษาข้อมูลแต่ละโครงการทีผ่านย้อนหลัง  ปี ทีได้

ดําเนินการแลว้เสรจ็  

III.II เกบ็รวบรวมขอ้มลู

เมอืได้ทราบขอ้มลูผลการดําเนินงานบรหิารแต่ละโครงการทสีําเรจ็

แล้ว ใหท้ําการเก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการทมีชี่วงของผลกําไรตําสุด เพอื

นําข้อมูลไปววเิคราะห์หาสาเหตุ เช่น แผนการดําเนินงาน วธิีการบรหิาร

จดัการโครงการ เป็นตน้ 

III.III ศกึษาตารางงานโครงการต้นแบบ

แผนงานเวลาโครงการก่อสร้างทีจัดทําขึนอย่างเป็นระบบจะ

ประกอบด้วยข้อมูลทังด้านเวลา ทรัพยากร และ ต้นทุน ซึงจะใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบตัโิครงการ รวมถงึใช้เป็นเกณฑ์ในการตดิตามควบคุม

โครงการด้วย  ในปัจจุบนัเทคนิคการบรหิารแผนงานโครงการทีนิยมใช้ 

ได้แก่ แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)  เทคนิค Program Evaluation and 

Review Technique (PERT) และ Critical Path Method (CPM) ขนึอยู่กบั

ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ งานโครงการก่อสรา้งส่วนใหญ่จะนิยม

ใช้เทคนิคการบรหิารโครงการแบบ CPM  เนืองจากเป็นเทคนิคทีใช้การ

วางแผนและควบคุมเวลา และใช้กบัโครงการทผีูบ้รหิารเคยมปีระสบการณ์

มาก่อน [2] ดงันันจงึไดเ้รมิศกึษาจากตารางงานของแต่ละโครงการ รวมถงึ

วธิกีารการดําเนินงานดา้นตน้ทุนของโครงการทแีลว้เสรจ็  

III.IV วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูโครงการ

เมอืศกึษาวธิกีารดําเนินงานแต่ละกจิกรรมแล้ว จงึนําขอ้มลูทไีด้มา

ทําการวเิคราะหต์ารางแผนงานดงัต่อไปนี 

III.IV.I วเิคราะหส์ายงานวกิฤต (Critical Path)

การวิเคราะห์สายงานวกิฤติ (Critical Path) เป็นการนําข้อมูลมา

วเิคราะห์กจิกรรมภายในโครงการทอีาจจะส่งผลใหก้ารดําเนินงานล่าช้าได ้

โดยพจิารณาจาก ระยะเวลาคาดหวงัในแต่ละกจิกรรม (Expected Activity 

Time: TE) และความแปรปรวนของระยะเวลาทคีาดหวงั (Variances: 𝜎 ) 

[3] โดยสามารถคาํนวณไดด้งัสมการท ี  และ 2

TE =     (1) 

𝜎  = 
( )

(2)

TE คอื ระยะเวลาคาดหวงั (Expected Activity Time) 

𝜎  คอื ความแปรปรวนของระยะเวลาทคีาดหวงั (Variances) 

a คอื เวลาทคีาดว่าจะทําใหก้จิกรรมแล้วเสรจ็ไดเ้รว็ทสุีด  

       (Optimistic Time Estimate) 

b คอื เวลาทคีาดว่าจะทําใหก้จิกรรมแล้วเสรจ็ไดช้า้ทสุีด 

       (Pessimistic Time Estimate) 

m คอื เวลาทเีป็นไปไดม้ากทสุีดทจีะทําใหก้จิกรรมแลว้เสรจ็  

        (Most Piety Time Estimate) 

หลงัจากทราบสายงานวกิฤตขิองโครงการแล้วจะสามารถคํานวณหาความ

น่าจะเป็นทโีครงการจะดําเนินการแลว้เสรจ็ดงัสมการที   

Z = √⁄         (3) 

Z คอื ความน่าจะเป็นทโีครงการจะดําเนินการแลว้เสรจ็ 

D คอื จํานวนวนัทโีครงการจะดําเนินการแลว้เสรจ็ 

𝜇 คอื ค่าเฉลยีจํานวนวนัทคีาดว่าโครงการจะแลว้เสรจ็ในสายงานวกิฤต ิ

𝜎  คอื ความแปรปรวนของวนัทีคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในสายงาน

วกิฤต ิ

แต่ ในโครงการต้นแบบผู้วิจัยได้การประยุกต์ใช้โปรแกรม 

Microsoft Project ในการประมวลผล 

III.IV.II การวเิคราะหด์้วย Crystal Ball

โปรแกรม Crystal Ball เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

แผนงานโครงการโดยจะแสดงเป็นกราฟการแจกแจงความน่าจะเป็น แบบ 

Beta Distribution ดงัทแีสดงในภาพท ี1 ซงึจะทําใหท้ราบค่าความเชือมนั

ของแผนงานทจีะแลว้เสรจ็ตามแผนหรอืไม่ [5]  ถ้าไม่เสรจ็ตามแผนงาน ผู้

วางแผนสามารถเร่งรดัโครงการในกจิกรรมใดไดบ้้าง กอ่นการวางแผนการ

กาํหนดตน้ทุนในลําดบัต่อไป และขอ้มลูการเร่งรดัโครงการ พรอ้มเหตุผลจะ

ถูกเก็บไวท้ส่ีวนกลาง เพอืใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาในโครงการ

ต่อไปดว้ย 
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ภาพที   การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ Beta Distribution 

การควบคุมโครงการใหป้ระสบความสาํเรจ็โดยทวัไปจะมเีป้าหมาย

ตวัชวีดัความสาํเรจ็ คอื ใหผ้ลการดําเนินงานเป็นไปอย่างมคีุณภาพ โดยอยู่

ภายใต้ขอ้จํากดัของตน้ทุน (Limited Budget) และระยะเวลาทกีาํหนด หรอื

บรหิารจดัการโครงการให้อยู่ภายใต้เงอืนไข ข้อจํากดัดงักล่าวได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ [6] มกีารตดิตามดูแลการบรหิารโครงการทสีามารถวเิคราะห์

ขอ้มูลเชงิปรมิาณ และสามารถเปรยีบเทยีบระหว่างสงิทดีําเนินงานได้จริง 

กบัแผนงานทวีางไว ้แลว้สามารถแกไ้ขปรบัปรุงการดําเนินงานใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณ์ ณ ขณะนัน [7] 

III.IV.III วเิคราะห ์Earned Value ประเภทตน้ทุน

จากทีได้นําแผนงานไปปฏิบัติในโครงการ และทําการบันทึก

ความก้าวหน้าของโครงการแล้ว สงิทีผู้บรหิารโครงการต้องการทราบคอื 

สถานะของโครงการ การวดัสถานะโครงการหรอืการวดัประสทิธภิาพดา้น

ต้นทุนและเวลาในโครงการจะต้องมรีะบบการรบัข้อมูลทีถูกต้อง แม่นยํา 

รวดเร็ว มิฉะนันข้อมูลจะขาดความน่าเชือถือ และไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ณ ขณะนัน โดยความถขีองการวดัสามารถกําหนดได้ตาม

ความเหมาะสมกบัโครงการนัน ๆ โดยผูว้จิยัใหค้วามสําคญัทีใช้วดัจะม ี3 

ค่า คือ ค่าประสิทธิภาพด้านต้นทุน ค่าประสิทธิภาพด้านเวลา และ 

ค่าประมาณการต้นทุนเมอืสนิสุดโครงการ ซงึประสทิธิภาพด้านต้นทุน จะ

พจิารณาค่าความเบยีงเบนของตน้ทุนจรงิ จากงบประมาณตามแผน (Cost 

Variance: CV) และดัชนีการดําเนินงานด้านต้นทุน (Cost Performance 

Index: CPI) [8] โดยสามารถคาํนวณไดด้งัสมการท ี  และ   

CV = BCWP – ACWP  (4) 

CPI = BCWP/ACWP     (5) 

CV คอื ความเบยีงเบนของตน้ทุนจรงิ จากงบประมาณตามแผน 

        (Cost Variance) 

BCWP คอื ผลททีําไดจ้รงิ (Budgeted Cost for Work Performed) 

ACWP คอื ตน้ทุนจรงิทใีช้ไปจรงิ (Actual Cost of Work Performed) 

CPI คอื ดชันีการดําเนินงานดา้นตน้ทุน (Cost Performance Index) 

ส่วนประสทิธิภาพด้านเวลา จะพิจารณาค่าความเบียงเบนด้าน

เวลาเทียบกับแผน (Schedule Variance: SV) และ ดัชนีการดําเนินงาน

ด้านกํ าหนดเวลา (Schedule Performance Index: SPI) โดยสามารถ

คาํนวณไดด้งัสมการท ี  และ  

SV = BCWP – BCWS  (6) 

SPI = BCWP/BCWS     (7) 

SV คอื ความเบยีงเบนดา้นเวลาเทยีบกบัแผน (Schedule Variance) 

BCWS คอื ผลงานทคีวรจะทําไดต้ามแผน  

    (Budgeted Cost for Work Scheduled) 

SPI คอื ดชันีการดาํเนินงานดา้นกําหนดเวลา 

(Schedule Performance Index) 

การประมาณการตน้ทุนเมอืสนิสุดโครงการ จะพจิารณาไดจ้ากการ

รวมต้นทุนทีใช้ไปจรงิ ณ วนัทีประเมนิ กบัต้นทุนทีคาดว่าจะต้องใช้จ่าย

จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ซึงเป็นการนําผลดําเนินงานในอดีตมา

พจิารณาร่วมด้วย ดงัสมการท ี  และ ค่าประมาณการงบประมาณทีเหลือ 

ณ วนัทปีระเมณิ จะพจิารณาได้จากการคํานวณส่วนต่างของงบประมาณ

รวมกบั ค่าสะสมของผลงานทีทําไดค้ดิตามราคางบประมาณ ดงัสมการท ี  

EAC = (BCWR/CPI) – ACWP(cum)  (8) 

BCWR = BAC – BCWP         (9) 

EAV คอื ประมาณการต้นทุนเมอืสนิสุดโครงการ  

       (Estimate At Completion) 

BCWR คอื ประมาณการงบประมาณของงานทีเหลอื ณ วนัประเมนิ 

    (Budgeted Cost for Work Remaining) 

BAC คอื งบประมาณรวมเมอืโครงการแลว้เสรจ็ (Budget At Completion) 

ACWP(cum) คอื ค่าสะสมของตน้ทุนจรงิทใีช้ไปจรงิ 

จากสมการที 4 และ 5 จะทําให้ผู้ควบคุมโครงการทราบว่า 

กจิกรรมทดีําเนินอยู่มกีารใช้ต้นทุนเป็นไปตามทวีางแผนในแต่ละกจิกรรม

ย่อยหรือไม่  โดยเทียบกับ สมการที 6 และ 7 พร้อมกับพิจารณา 

ค่าประมาณการตน้ทุนเมอืสนิสุดโครงการในสมการที 8 และ 9 ร่วมดว้ยใน

การตดัสนิใจแก้ปัญหา ณ ขณะนัน หรอืถ้าเป็นปัญหาทไีม่สามารถแก้ไขได้

ก็จะนําข้อมูลข้างต้นแจ้งไปยงัฝ่ายประเมนิราคา เพอืใช้เป็นข้อมูลในการ

ประเมนิราคาของโครงการต่อไป และเหตุการณ์ดงักล่าวจะได้ไม่เกดิซําอกี 

ถ้ามกีารกระทําเช่นนีไปเลย ๆ โครงการจะมขีอ้ผดิพลาดน้อยลง และจะมี

ประสทิธภิาพสงูขนึ 

ดงันันต้นทุน จึงเป็นค่าใช้จ่ายทใีช้ไปเพอืให้ได้มาซงึสนิค้า หรอื

การบรกิาร ซงึนําผลประโยชน์มาใหก้บักจิการ เพอืใหเ้กดิผลประโยชน์แก่

กจิการมากทสีุด จงึต้องพยายามลดต้นทุนให้มากทสีุด เพอืก่อใหเ้กดิกําไร

สูงสุดแก่กิจการ [4] ผู้วิจ ัยจึงได้ทําการประยุกต์ใช้การวเิคราะห์ Earned 

Value ประเภทต้นทุนกับโครงการต้นแบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Project 
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IV. ผลการวจิยั

ผลการศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการตน้แบบ มดีงัน ี

IV.I ผลการสาํรวจขอ้มลู 

จากการสาํรวจขอ้มูลของบรษิทักรณีศกึษา ตงัแต่ 1มกราคม พ.ศ. 

2560 จนถงึ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ทําใหไ้ดข้อ้มลูดงัแสดงในตารางท ี  

ตารางที 1  ตารางสรุปผลการดําเนินงาน ตงัแต่ มกราคม พ.ศ. 2560 ถงึ 

สงิหาคม พ.ศ. 2563 

ช่วงกําไร  (%) จํานวนโครงการ สดัส่วน (%) 

 0.0 – 5.0  15  50 

 5.1 – 10.0  11  37 

10.1 – 15.0  4  13 

จากตารางท ี  พบว่า โครงการส่วนใหญ่มกีําไรอยู่ในช่วง 0.0 

ถงึ 5.0 เปอร์เซ็นต์ เพอืความยงัยนืของบรษิทัจงึจําเป็นต้องหาวธิปีฏบิตัทิี

เหมาะสมในการเพมิผลกําไร ลดตน้ทุนการบรหิารโครงการก่อสรา้ง  

IV.II เกบ็รวบรวมขอ้มลู

จากปัญหาทีพบจึงได้เก็บรวมรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของ

โครงการทมีผีลกําไรตําสุด ซงึไดแ้ก่ โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาตใินนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี (ส่วนต่อขยาย) ไปยัง บริษัท โชวะ อินดัสทรี 

(ประเทศไทย) มผีลกําไร  เปอร์เซ็นต์ แล้วนํามาศกึษาการบรหิารจดัการ

โครงการ เช่น  ข้อมูลการใช้ทรพัยากรต่าง ๆ ระยะเวลาการก่อสรา้งทแีลว้

เสรจ็ เพอืหาแนวทางปฏบิตัทิเีหมาะสม 

IV.III ผลศกึษาตารางงานโครงการต้นแบบ 

จากการนําแผนการดําเนินงานมาศึกษาพบว่า การดําเนินงาน

โครงการสําเร็จลุล่วงได้ตามแผนงาน ในกรอบระยะเวลาของสัญญา

โครงการ โดยเป็นการใช้เทคนิคการบริหารโครงการแบบ CPM ด้วย

โปรแกรม Microsoft Project 

IV.IV ผลการวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูโครงการตน้แบบ

จาการทไีด้ศึกษาตารางงานโครงการต้นแบบแล้วจึงได้นําตาราง

งานมาทําการวเิคราะห์ค่าต่าง ๆ ดงัน ี

IV.IV.I ผลวเิคราะหห์าสายงานวกิฤต

เมือทําการวิเคราะห์หาสายงานวิกฤตด้วยโปรแกรม Microsoft

Project ทําใหท้ราบว่าระยะเวลาทนีานทสีุดทจีะทําใหโ้ครงการโดยรวมแล้ว

เสรจ็มกีจิกรรมใดบา้ง  

IV.IV.II ผลการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Crystal Ball

จากการนําข้อมูลไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน

โครงการด้วย Microsoft Excel Add-in Crystal Ball พบว่า  แผนการดําเนิน

โครงการมีความเหมาะสมแล้วทใีช้แผนนีในการควบคุมโครงการ โดยผล

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทโีครงการต้นแบบจะสําเรจ็ตามแผนงาน  

วนั มคี่าความน่าจะเป็นเท่ากบั .  เปอรเ์ซน็ต์ ดงัแสดงในภาพท ี   

ภาพที   ผลการวเิคราะหค์่าความเชอืมนัทโีครงการจะสาํเรจ็ตามแผนงาน

ของโครงการต้นแบบ 

จากการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม Crystal Ball จะพบว่า โครงการ

ตน้แบบมแีผนงานทมีผีลน่าเชอืถอืสงู ดงันันผูว้จิยัมแีนวคดิว่า แผนงานทมีี

ประสทิธภิาพสงู อาจส่งผลใหต้น้ทุนสงูดว้ย ดงันันจงึต้องมเีครอืงมอืช่วยใน

การตดิตาม ตรวจสอบ การใชจ้่ายในแต่ละกจิกรรม โดยจะพจิรณาในระดบั

กจิกรรมย่อยร่วมดว้ย 

IV.IV.III ผลวเิคราะห ์Earned Value ประเภทตน้ทุน

จากการบนัทกึแผนการดําเนินงาน และค่าใชจ่้ายในแต่ละกจิกรรม

แล้ว พบว่าการประมาณกําไรของโครงการเท่ากบั 15 เปอร์เซ็นต์ และทํา

ให้ผู้ควบคุมโครงการทราบกระแสเงนิโครงการในแต่ละเดือนดงัแสดงใน

ภาพท ี    

ภาพที   กระแสเงนิทงัหมดของโครงการตน้แบบ 

เมอืทําการบนัทึกข้อมูลการใช้จ่ายจรงิพบว่า ค่าใช้จ่ายโครงการ

เกินงบประมาณไปจํานวน ,  บาท มีค่าดัชนีประสิทธิภาพด้าน

ตน้ทุนโครงการ เท่ากบั .  ดงัแสดงในภาพท ี  
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ภาพที   การวเิคราะห ์Earned Value โครงการตน้แบบ 

จากภาพท ี  เมอืพจิารณากจิกรรมย่อยพบว่า การคนืพนืทบีรเิวณ

ก่อสรา้งใหก้ลบัไปเป็นเหมอืนเดิม มกีารใช้เงนิเกนิงบประมาณไปจํานวน 

,  บาท ค่าดชันีประสทิธภิาพด้านต้นทุน เท่ากบั .  หลงัจากได้

เก็บขอ้มูลและทําการวเิคราะห์ค่าต่าง ๆ ของโครงการตน้แบบ ทําใหท้ราบ

วธิีการปฏิบตัิทีเหมาะสมในการปรบัปรุงประยุกต์ใช้เทคนิคการวเิคราะห์ 

Earned Value กบัโครงการทดลอง 

IV.V ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโครงการทดลอง

IV.V.I ผลการวเิคราะหห์าสายงานวกิฤต (Critical Path)

จากการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Project เพอืวเิคราะห์หา

สายงานวิกฤตนัน ทําให้ทราบว่ามีกิจกรรมใดบ้างทีมีผลทําให้โครงการ

สําเร็จล่าช้า ดังนันผู้ควบบคุมโครงการต้องควบคุมกิจกรรมนันให้มี

ประสทิธภิาพ 

IV.V.II ผลผลการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม Crystal Ball 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วย Microsoft

Excel Add-in Crystal Ball ไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัภาพท ี  

ภาพที   ผลการวเิคราะหค่์าความเชอืมนัทโีครงการจะสาํเรจ็ตามแผนงาน

ของโครงการทดลอง 

จากภาพที  พบว่าผลการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทีโครงการ

ทดลองจะสําเรจ็ตามแผนงาน  วนั มคี่าความน่าจะเป็นเท่ากบั .  

เปอรเ์ซน็ต์   

จากการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม Crystal Ball ทไีด้ผลน่าเชอืถอืสงู 

เนืองจาก บรษิทักรณีศกึษา ได้มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลวธิกีาร และลําดบั

ขนัตอนการดําเนินงานในแต่ละโครงการ แลว้นํามาพฒันาในโครงการต่อไป

อย่างต่อเนือง เมอืทราบแผนงานทีมปีระสทิธิภาพแล้วจึงทําการกําหนด

ตน้ทุนในลําดบัถดัไป 

IV.V.III ผลการวเิคราะห ์Earned Value ประเภทตน้ทุน

เมอืได้แผนงานทเีหมาะสมแล้ว ไดท้ําการบนัทกึขอ้มูลการใช้จ่าย

ในแต่ละกจิกรรม ทําใหไ้ด้ขอ้มลูการใชจ้่ายโครงการดงัภาพท ี  

ภาพที   กระแสเงนิทงัหมดของโครงการทดลอง 

จากภาพที  พบว่าการประมาณกําไรของโครงการเท่ากับ 17 

เปอรเ์ซน็ต์ และในช่วงการทดลองได้ทําการบนัทกึค่าใช้จ่ายโครงการทุก ๆ 

สนิเดอืน  ณ ปัจจุบนัไดท้ําการบนัทกึขอ้มลูถงึวนัท ี  เมษายน พ.ศ.  

จะทําใหไ้ดค้่าต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท ี  

ภาพที   การวเิคราะห ์Earned Value โครงการทดลอง 

จากภาพท ี  พบว่าโครงการทดลองมคี่าใชจ่้ายตาํกว่างบประมาณ

ทีตงัไว้จํานวน ,  บาท ค่าดัชนีการดําเนินการด้านต้นทุน (CPI) 

เท่ากับ .  และมีดัชนีประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านเวลา .  

ถ้าบริษัทกรณีศึกษามีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการนํา

ขอ้มูลในแต่ละโครงการมาใช้และพฒันาอย่างต่อเนือง จะทําใหไ้ด้แผนงาน

และการใช้จ่ายทเีหมาะสมทสีุด เป็นทีพงึพอใจสําหรบัผู้มส่ีวนได้ส่วนสยี

ของโครงการ และผู้ความคุมโครงการทคีวบคุมหลายๆ โครงการสามารถ

นํา Earned Value Analysis ไปประยุกต์ กับโปรแกรมทีสามารถบริหาร

โครงการแบบ Real Time ได้ เช่น โปรแกรม Primavera เป็นต้น ททีําใหผู้้
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ควบคุมโครงการ บรหิารได้ทงัประสทิธิภาพผลงาน และ กระแสเงนิของ

องค์กรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขนึ 

ทงันีการดําเนินงานโครงการก่อสรา้ง ในบางครงัผูค้วบคุมโครงการ

ไม่สามารถปฏเิสธความตอ้งการของลูกคา้ทมีรีะบุไวใ้นขอ้กําหนดโครงการ 

(TOR) ได้ และต้องการให้โครงการดําเนินงานไปตามแผน ยอมเสีย

ค่าใชจ้า่ยบา้งเลก็น้อย ขนึอยู่กบัทกัษะการเจรจาต่อรอง แต่ปัญหานีจะต้อง

ถูกรายงานกบัไปทีฝ่ายประมูลราคา เพอืใช้เป็นข้อมูลในโครงการต่อไป 

และเหตุการณ์ดงักล่าวจะได้ไม่เกิดซําอีก ถ้ามกีารกระทําเช่นนีไปเลย ๆ 

โครงการจะมขีอ้ผดิพลาดน้อยลง และจะมปีระสทิธภิาพสูงเพมิขนึ 

V. สรุปผลการวจิยั

จากการศกึษาคน้ควา้วจิยัพบว่าการบรหิารโครงการก่อสรา้ง โดย

การประยุกต์ใช้ Earned Value Analysis นัน ทําให้การควบคุมการใช้

ต้นทุนของโครงการมปีระสทิธภิาพ จากขอ้มูล ณ วนัท ี  เมษายน พ.ศ. 

 พบว่าโครงการทดลองมีค่าใช้จ่ายตํากว่างบประมาณทีตงัไว้ และ

คาดการณ์ว่าเมอืโครงการสนิสุดจะมผีลกําไร  เปอร์เซ็นต์ จากข้อมูล

ข้างต้นจะพบว่า การดําเนินงานด้านต้นทุนมีประสิทธิภาพสูง และการ

ดําเนินงานโครงการเสรจ็เรว็กว่าแผนงาน  

ดังนัน Earned Value Analysis เป็นเครอืงมือทีช่วยให้ผู้บริหาร

โครงการสามารถคาดการต้นทุนทีต้องใช้จ่ายเพอืให้โครงการสําเร็จตาม

แผน และยังสามารถติดตาม ควบคุม ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลมากขนึ อกีทงัยงัเป็นขอ้มลูทน่ีาเชอืถอืในการวเิคราะหโ์ครงการ

ต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนัน อันเนืองมาจากการให้

คําแนะนํา อบรม สงัสอน และการสนับสนุนจากคณาจารย์ประจําภาควชิา

วศิวกรรมอุตสาหการทุกท่าน รวมถงึบรษิทักรณีศกึษาในการสนับสนุนดา้น

ข้อมูล รวมถึงทีมงานในการบรกิารโครงการทุกท่านทใีห้การช่วยเหลอืใน

การจดัส่งขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง แนะนํา เพอืใชป้ระกอบการศกึษาวจิยั ทมีคีวาม

ถูกต้องและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับโครงการทีเกิดขนึในอนาคตได้

อย่างเหมาะสม ดงันันผูว้จิยัขอกรอบขอบพระคุณทุกท่านทชี่วยสนับสนุน

มา ณ ทนีี  
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การปรบัปรงุผลิตภาพของสายการประกอบโดยใช้แนวคิดลีน 

กรณีศึกษาโรงงานผู้ประกอบเลนส์ 

Productivity Improvement using Lean Manufacturing Concepts 

A Case Study of Lens Assembly Manufacturer
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บทคดัย่อ — ปัจจบุนัเทคโนโลยกีารถ่ายภาพได้พฒันาอย่างรวดเรว็ 
อตุสาหกรรมการผลิตกลอ้งและเลนสม์ีการขยายตวัและการแขง่ขนัสงู 
ผู้ผลิตต้องปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้ตรงต่อความต้องการและ
สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า เพ่ือให้มีโอกาสด้านการตลาดมากขึ้น การ
ปรบัปรงุผลิตภาพการผลิตและพฒันาระบบการท างานให้อยู่ในรปูแบบ
มาตรฐาน ธรุกิจทัง้หลายมีคู่แขง่จ านวนมาก การปรบัปรงุกระบวนการผลิต
อยา่งต่อเน่ือง พฒันาวิธีการท างานเพ่ือน ามาสู่ต้นทุนการผลิตต า่ งานวิจยัน้ี
มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความสูญเปลา่ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดย
วิเคราะห์สายธารคณุค่าและท าการปรบัปรงุด้วยการไคเซนโดย ECRS บน
พื้นฐานระบบลีน สามารถลดพนักงานได้จากเดิม 26 คน เหลือ 24 คน ลดลง
ร้อยละ7.69 ผลิตภาพไลน์การประกอบเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอ้ยละ87.42 เป็นรอ้ย
ละ89.63 คิดเป็นผลิตภาพเพ่ิมรอ้ยละ2.21 จากการไคเซนบนพื้นฐานระบบ
การผลิตแบบลีน  

ค ำส ำคญั — VA , NVA , NNVA , Value stream analysis, Takt time , 
Cycle time , ผลิตภาพ  

ABSTRACT — Photography technology has developed 
rapidly, the camera and lens manufacturing industry is expanding and 
highly competitive. Lens manufacturers continual improve and develop 
to meet the needs and satisfaction of customers for remain in the 
industry. In order to have more opportunity in the rival market, to 
Improve productivity and develop the work system to meet market 
standards by continually improve, eliminating waste in the production 
process, working methods, to the aims of cost leader. The objective of 
this research is to reduce waste in the production process by Value 
Stream Analysis and improvement by Kaizen based on Lean 
Manufacturing System. The process improvement reduced the 
operator from 26 to 24 persons, human resource save 7.69%, The 

efficiency of the process was increased from 87.42% to 89.63% 
productivity 2.21% by conducting Kaizen based on the Lean 
Production System Concepts.  

Keywords — VA, NVA, NNVA, Value stream analysis, Take 
time, Cycle time, Productivity. 

I. บทน ำ
ปัจจุบนักลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์ในปี 2019 ธุรกจิภำพรวมอยู่ในสภำวะหด

ตวั สะทอ้นจำกดชันีผลผลติอตุสำหกรรม กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์เท่ำกบั 95.22 
ลดลงรอ้ยละ -5.59 และเนื่องด้วยตลำดกล้องถ่ำยภำพมหีลำยคู่แข่งหลำย
แบรนด์ เพื่อควำมอยู่รอดของธุรกจิมปัีจจยัหนึ่งในหลำยๆ ปัจจยัคอืกำรลด
ต้นทุนกำรผลิตด้วยกำรลดควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้นในกำรผลิต และเพิม่
คุณค่ำในกระบวนกำรเพื่อผลติสนิคำ้ ใหม้ปีระสทิธภิำพและคุณภำพสงู โดย
ใชต้น้ทุนกำรผลติต ่ำและเวลำน ำกำรผลติทีส่ ัน้ 

งำนวจิยันี้มเีป้ำหมำยเพื่อลดควำมสูญเปล่ำในกระบวนกำรกำรผลิต
เลนส์ถ่ำยภำพ ด้วยกำรวิเครำะห์กระบวนกำรผลิตด้วยสำยธำรคุณค่ำ 
(Value Stream Analysis ) และปรับปรุ งกระบวนกำรผลิดด้วยไคเซน 
(Kaizen) โดยหลักกำร ECRS บนพื้นฐำนระบบกำรผลิตแบบลีน (Leans 

System) เพื่อน ำไปสู่กำรเพิม่ผลติภำพของกระบวนกำรผลติและลดต้นทุน
กำรผลติ 

II. ทฤษฏี
2.1 ทฤษฏีและหลักกำรกำรผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) [1-2] 

เป็นแนวคิดเพื่อเพิ่มผลิตภำพของกำรผลิต  โดยกำรลดควำมสูญเปล่ำ 
(Waste) และเพิม่คุณค่ำในกระบวนกำร เพื่อผลิตสนิค้ำให้มปีระสทิธิภำพ
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และดว้ยคุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยใชต้น้ทุนกำรผลติต ่ำ
และเวลำน ำ (Lead Time) ในกำรผลติสัน้ หลกักำร 5 ประกำรของลนี  
(5 Leans Principles) ดงันี้ 

1.กำรนิยำมคุณค่ำ (Value Definition)

2.กำรวเิครำะหส์ำยธำรคุณค่ำ (Value Stream Analysis)

2.ควำมสญูเสยีเนื่องจำกกำรเกบ็วสัดุคงคลงั (Inventory)

3.กำรไหล (Flow)

4.ควำมสมบูรณ์แบบ (Perfection)
ระบบกำรผลิตแบบลีน จะสร้ำงมุมมองที่ท ำให้เห็นกิจกรรม

ทัง้หมดของกระบวนกำรกำรผลิต โดยจะบ่งชี้ควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้นใน
กระบวนกำรกำรผลติ ท ำใหส้ำมำรถก ำจดัและปรบัปรุงเพื่อเพิม่ผลติภำพได้
อย่ำงถูกตอ้งตรงเป้ำ 

 2.2 วเิครำะหส์ำยธำรคุณค่ำ (Value Steam Analysis) 
กระบวนกำรในกำรรวบรวมขอ้มูลและวเิครำะห์อย่ำงเป็นระบบ

เพื่อน ำไปสู่ระบบกำรผลติแบบลนีไปใช้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำย และเป็นกำร
ปรบัปรุงกระบวนกำรผลติอย่ำงยัง่ยนื เป็นเครื่องมอืที่ใช้วเิครำะหภ์ำพรวม
ของกระบวนกำร (Overall Process) ซึ่งระบุถึงขัน้ตอน กิจกรรมที่มคีุณค่ำ
เพิ่ม (VA: Value Added) กิจกรรมที่จ ำเป็นแต่ไม่มีคุณค่ำเพิ่ม  (NNVA: 

Necessary but Non Value Added) กิจกรรมที่จ ำเป็นแต่ไม่มีคุณค่ำเพิ่ม 
กจิกรรมที่ไม่มคีุณค่ำเพิม่ (NVA: Non Value Added, Idle time, Double jobs) 
[3-4] 

กำรผลติแบบลนีได้ก ำหนดควำมสูญเปล่ำ (Waste) ภำษำญี่ปุ่ น
คอื MUDA ประกอบดว้ย 7 ประกำรดงันี้ 

1.ควำมสญูเสยีเนื่องจำกกำรผลติมำกเกนิไป (Overproduction)

2.ควำมสญูเสยีเนื่องจำกกำรเกบ็วสัดุคงคลงั (Inventory)

3.ควำมสญูเสยีเนื่องจำกกำรขนส่ง (Transportation)

4.ควำมสญูเสยีเนื่องจำกกำรเคลื่อนไหว (Motion)

5.ควำมสญูเสยีเนื่องจำกกระบวนกำรผลติ (Processing)

6.ควำมสญูเสยีเนื่องจำกกำรรอคอย (Delay)

7.ควำมสญูเสยีเนื่องจำกกำรผลติของเสยี (Defect)

ควำมสูญเสยีที่เกดิขึน้ทัง้ 7 อย่ำงนี้ คอืสิง่ที่ท ำใหเ้กดิตน้ทุนโดย
ไม่จ ำเป็น เมื่อก ำจดัควำมสญูเปล่ำเหล่ำนี้ได้ น ำไปสู่ระบบกำรผลติแบบลนี 
จงึช่วยลดตน้ทุนลง เป็นผลท ำใหก้ ำไรเพิม่ขึน้ 

2.3 ไคเซน (KAIZEN) เป็นแนวคดิที่น ำมำใช้ในกำรบรหิำรกำรจดักำร
อย่ำงมปีระสทิธผิล หวัใจส ำคญัคอืตอ้งกำรกำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่องไม่มทีี่
สิน้สุด (Continuous Improvement) กำรใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน
มำคิดปรับปรุงงำน โดยใช้กำรลงทุนเพียงเล็กน้อย ซึ่งก่อให้เกิดกำร
ปรบัปรุงทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆ ลดควำมสูญเปล่ำด้วยหลักกำรระบบ 
ECRS คือ หลักกำรที่ประกอบด้วย กำรก ำจัด (Eliminate) กำรรวมกัน 
(Combine) กำรจดัใหม ่(Rearrange) และ กำรท ำใหง้่ำย (Simplify)  

III. วธิกีำรด ำเนินงำนและแผนกำรวจิยั
ศกึษำงำนกระบวนกำรผลติเลนสถ์่ำยภำพของโรงงำนกรณีศกึษำของเลนส์
ถ่ำยภำพ ม ี5 ส่วน 1.กำรประกอบกรุ๊ปเลนส ์(Group Lens Assembly)  
2. กำรประกอบส่วนประกอบย่อย Sub-Material Assembly 3.กำรประกอบ
หลัก (Main Assembly)  4.กำรปรบัตัง้ค่ำ (Adjustment) 5.กำรตรวจสอบ
คุณภำพ (Inspection)

รปูที1่: ผงักระบวนกำรผลติเลนส ์5 กระบวนกำร 

ล ำดบัขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี้ 
1.ศกึษำงำนกระบวนกำรผลติเลนสถ์่ำยภำพของโรงงำนกรณีศกึษำ
2.วเิครำะหก์ระบวนกำรผลติดว้ยแผนผงัสำยธำรคุณค่ำ
3.บนัทกึเวลำกำรท ำงำนแต่ละขัน้ตอนในกำรท ำงำน
4.วเิครำะหค์ุณค่ำงำนทีเ่กดิคุณค่ำและงำนทีไ่ม่เกดิคุณค่ำ
5.ด ำเนินกำรปรบัปรุง (Improvement)
6.วเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน
7.สรุปผลกำรทดลอง

VI.ผลกำรวจิยั
1.จำกกำรศกึษำขอ้มลูพืน้ฐำนก่อนกำรปรบัปรุงของกระบวนกำรผลติ

เลนสโ์มเดล VX20 ขอ้มลูกำรผลติกอ่นกำรปรบัปรุงของ VX20 
ตำรำงที ่1: ขอ้มลูก่อนปรบัปรุงของ VX20 
รำยกำร หน่วย 

1. TAKT Time 168.30 วนิำท/ีชิ้น 

2. ควำมตอ้งกำรลูกคำ้ต่อวนั 150 ชิน้ 

3. จ ำนวนพนักงำน 26 คน 

4. ผลติภำพ 87.41 เปอรเ์ซน็ต์ (%) 

5. เวลำท ำงำนรวมทัง้หมด 3,715.05 วนิำท ี

ตำรำงที ่2: ขอ้มลูจ ำนวนพนักงำนก่อนปรบัปรุงของ VX20 
Process พนักงำน (คน) 

1.Sub-Material assembly 2 
2.Group Lens assembly 5 
3.Main assembly 11 
4.Adjustment 3 
5.Inspection 5 

Total (คน) 26 
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2.เมื่อแบ่งแยกงำนหลกัออกเป็นประเภทแลว้ จำกนัน้แบ่งงำนออกเป็น
งำนย่อย (Job Element) ตำมขัน้ตอนกำรท ำงำนแบบมำตรฐำน โดยยดึ
เอกสำรคู่มอืกำรท ำงำน (Work Instruction) เป็นหลกั 

3.ศกึษำเวลำ (Time Study) เลอืกใช้เทคนิคกำรศกึษำเวลำโดยกำรใช้
เครื่องมือจับเวลำโดยตรงจำกกำรท ำงำนของพนักงำน (Direct Time 
Study) เพื่อใหส้ำมำรถมองเหน็ลกัษณะกำรท ำงำน อย่ำงละเอยีดและเวลำ
ที่ได้เป็นเวลำที่ท ำงำนจรงิ จ ำนวน 26 สถำณี จบัเวลำในกำรศึกษำเวลำ
โดยตรงโดยเลือกวิธีกำรจับเวลำแบบต่อเนื่ อง (Continuous timing 
method) เนื่องจำกกำรจบัเวลำแบบต่อเนื่องท ำใหอ้งค์ประกอบของงำนจะ
ไม่ถูกละเลย ไม่ตอ้งใชส้มำธคิุมนำฬกิำ โดยอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรบนัทกึเวลำ
ดงัขำ้งทำ้ยนี้  ไดบ้นัทกึเวลำทัง้หมด 10 รอบเวลำกำรท ำงำน 

1.กลอ้งบนัทกึภำพเคลื่อนไหว
2.นำฬกิำจบัเวลำ
3.เอกสำรบนัทกึเวลำ (Record sheet)
4.กระดำนรองเอกสำรบนัทกึเวลำ

ตำรำงที ่3: เอกสำรบนัทกึเวลำก่อนกำรปรบัปรุง (Record sheet) 
(แสดงไวห้น้ำสุดทำ้ยเอกสำร) 

4.กำรแบ่งคุณค่ำของงำน คุณค่ำของงำนของกำรผลติเลนส ์แบ่ง
คุณค่ำของงำนใหส้อดคลอ้งกบักำรผลติเลนสแ์ยกออกไดเ้ป็น 7 ประเภท
งำนกำรผลติ และจำกกำรวเิครำะหส์ำยธำรคุณค่ำไดผ้ลดงัตำรำงที ่4 

ตำรำงที4่: กำรแบ่งคุณค่ำของงำน 
Kind of work Detail Lean 

indication 
1.Pickup part หยบิชิน้งำน, วำงชิน้งำน NNVA 
2.Assembly ประกอบชิน้งำน, ทำน ้ำยำ, หยอดกำว VA 
3.Pickup equipment หยบิ/วำง เครื่องมอื (อุปกรณ์หยบิงำน, พู่กนั, 

ตรวจสอบกำว, ท ำควำมสะอำดฝุ่ น,ปืนลม, 
กระดำษคลนีเลนส์ 

NNVA 

4.Lode in-out หยบิ/วำง (ชิ้นงำนเขำ้หรอืออกเครื่องจกัร) 
(ชิน้งำนเขำ้ออก JIG) 

NNVA 

5.Apperance 
(1st Time)

ตรวจสอบชิ้นงำนต ำแหน่งนัน้ๆ เป็นครัง้แรก NNVA 

6.Apperance (Double) ตรวจสอบชิ้นงำนต ำแหน่งเดมิ เป็นครัง้ที่2ขึน้
ไป 

NVA 

7.Movement 
(Step>30cm.) 

กำรเคลื่อนทีไ่ป-กลบัของพนักงำนเกนิ30cm. NVA 

จำกงำนทีแ่บ่งไดด้ ำเนินกำรจบัเวลำดงักล่ำวแลว้ขำ้งตน้ น ำผลที่
ได้มำท ำกรำฟ Yamazumi-chart ของกำรผลิต VX-20 ตำมประเภทของ
งำน ดงัรปูที ่2 

รปูที ่2: Yamazumi-chart จำก Element job 

จำกรปูที2่ Yamazumi-chart กรำฟแยกออกมำแบ่งสดัส่วนตำม
คุณค่ำงำนในกระบวนกำรผลติเลนส ์เพื่อง่ำยต่อกำรวเิครำะหแ์ละปรบัปรุง 
ผลติภำพ ของกระบวนกำรผลติดงัรปูที3่ และสรุปสดัส่วนตำมคุณค่ำ ดงั
ตำรำงที5่ 

รปูที ่3: Yamasumi-chart จำกคุณค่ำของงำน 

ตำรำงที5่: แสดงรอ้ยละจำกสำยธำรคุณค่ำปัจจุบนั (ก่อนปรบัปรุง) 
กจิกรรม เวลำ (sec) รอ้ยละ 

VA 1,614.85 sec 37% 
NVA 339.53 8.9% 

NNVA 1,858.77 42.3% 

จำกกำรวเิครำะห์โดยดูผลรอ้ยละของกำรแบ่งงำนตำมสำยธำรคุณค่ำ
ในปัจจุบนั ท ำใหส้ำมำรถหำจุดวเิครำะห์และคน้หำวธิกีำรปรบัปรุงไดเ้รว็นี้ 
ซึ่งสำมำรถส่งผลใหเ้วลำที่จะระบุขัน้ตอนที่เป็นกจิกรรมที่เพิม่คุณค่ำ (VA : 
Value added) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่ำ  (NVA: Non- Value added) 
หรอืที่เรยีกว่ำควำมสูญเปล่ำ ที่ส่งผลใหเ้วลำน ำรวมของกำรผลตินัน้ลดลง 
ซึง่จุดทีป่รบัปรุง ดงัต่อไปนี้ 

เริ่มจำกกำรปรบัปรุง NVA (Non Value Added)ร้อยละ8.9 รวมเวลำ 
339.53วนิำท ีของกระบวนกำรผลติ  

ตำรำงที ่6: สรุปเวลำรำยละเอยีดของ NVA 
NVA Items Time (sec) 

1.Appearance (Double) 255.20 

2. Movement (Step >30 cm.) 84.33 

Total (sec) 339.53 

Tact time (sec.) =168.56  

Tact time (sec.) =168.56  

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

305

ENG-16



เมื่อพจิำรณำต่อมำพบว่ำ เป็นกำรเคลื่อนทีร่ะยะทำงมำกกว่ำ 30 
เซนติเมตร ปรบัปรุงลดระยะกำรเคลื่อนที่ลดลงเหลือ 0 วนิำที ดงัรูปที่ 3 
กำรตรวจสอบซ ้ำลดลงเหลือ 14.16 วนิำที ดงัรูปที่ 4 ปรบัปรุงโดยกำรไค
เซน สรุป จำก NVAรอ้ยละ8.9 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.7 ดว้ยเครื่องมอื ECRS 
ดงัตำรำงที ่7 

ตำรำงที ่7: สรุปหลงักำรปรบัปรุงโดย ECRS ของ  NVA 
ประเภทของงำน รำยละเอยีด ECRS เวลำ (วนิำท)ี 

ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 

1.กำ ร เ คลื่ อนที่
ระยะมำกกว่ำ 30
เซนตเิมตร

1.ลดเวลำของกำร
เดินส่งงำน  ใส่รำง
ส่ ง ง ำ น อ้ อ ม
เครื่องจกัร

Eliminate 84.33 0 

2.กำรตรวจสอบ
ซ ำ้

1.เ ป ลี่ ย น วิ ธี ก ำ ร
ตรวจสอบจำกกำร
ตรวจสอบพนักงำน
เ ป็ น  เ พื่ ม ตั ว จ อ
ขยำยภำพ

Simplify 21.85 14.16 

เวลำรวม (วนิำท)ี 106.18 14.16 

รปูที ่4 :ก่อน-หลงั ลดกำรเคลื่อนทีม่ำกกว่ำ 30 cm. 

รปูที ่5: ก่อน-หลงัจอขยำยภำพช่วยในกำรตรวจสอบไดเ้รว็ขึน้ 

ผลกำรปรบัปรุงกำรผลิตครัง้ที่  1 คือเวลำรวมกำรผลิตลดลง 
92.02  วนิำท ีจำก 106.1 วนิำท ีเป็น 14.16 วนิำทจีำกนัน้ท ำกำรปรบัปรุง
ครัง้ที ่2 NNVA (Necessary but Non Value Added)รอ้ยละ48.7 รวมเวลำ 
1,816.98 วนิำท ีแยกประเภทดงัตำรำงที ่8 

ตำรำงที ่8: สรุปเวลำรำยละเอยีดของ NNVA 
NNVA Items Time (sec) 

1.Appearance ( 1st Time) 444.15 
2. Load in-out ( JIG & MC) 357.74 
3. Pickup Equipment 550.67 
4.Pick up part 464.42 

Total (sec) 1,816.98 

หลงัปรบัปรุงแลว้พบว่ำ เพิม่เครื่องช่วยกำรตรวจสอบดว้ยกลอ้ง
ลดลงเหลือ 85.61 วนิำที ปรบัปรุงเพิม่อุปกรณ์ช่วยในกำรตรวจสอบกำว
ลดลงเหลือ 13.55 วนิำที สรุป จำก NNVAร้อยละ 48.7% ลดลงลงรอ้ยละ 
47.0 ดว้ยเครื่องมอื ECRS ดงัตำรำงที ่9 

ตำรำงที ่9: สรุปกำรปรบัปรุงโดย ECRS ของ NNVA 
ประเภทของงำน รำยละเอยีด ECRS เวลำ (วนิำท)ี 

ก่อนปรบัปรุง ก่อนปรบัปรุง 
1.กำรตรวจสอบ
ซ ำ้

1.เ ป ลี่ ย น วิ ธี ก ำ ร
ตรวจสอบจำกกำร
ตรวจสอบพนักงำน
เป็น เพื่มตวัจอขยำย
ภำพ

Simplify 100.98 85.61 

2.กำรตรวจสอบ
ซ ำ้

1.เพิ่มสปริงแขวนที่
ตรวจสอบกำว

Simplify 399.97 13.55 

เวลำรวม ( วนิำท)ี 500.95 99.16 

ผลกำรปรบัปรุงกำรผลติครัง้ที่ 1 คอืเวลำรวมกำรผลติลดลงรวม
401.79 วนิำที จำก 500.95 วนิำที เหลือ 99.18 วนิำที จำกนัน้ท ำกำรจดั
สมดุลย์งำนกำรผลติใหม่ (Line Balance) เพื่อท ำกำรลดจ ำนวนพนักงงำน
ลงจำก 26 เหลอื 24 คน  

รปูที6่: Line Balance กระบวนกำรผลติVX-20 

V. สรุปผลวจิยั
กำรวเิครำะหก์ระบวนกำรผลติเลนสด์ว้ยสำยธำรคุณค่ำ (Value 

Steam Analysis : VSA) และท ำกำรปรบัปรุงกระบวนกำรดว้ยไคเซน 
(Kaizen) และหลกักำร ECRS บนพืน้ฐำนของระบบลนี (Lean Systems) 

สำมำรถปรบัปรุงกระบวนกำรผลติทัง้กระบวนกำรลดลงได้รอ้ยละ7.7 ผลติ
ภำพของกระบวนกำรประกอบกรุ๊ปเลนส์ (Group Lens assembly) เพิม่ขึน้
รอ้ยละ2 ผลติภำพของกระบวนกำรประกอบหลกั (Main assembly) 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ11.3 ผลติภำพของกระบวนกำรปรบัตัง้ค่ำ (Adjustment) 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ32.62 ดงัตำรำงที ่9  

ตำรำงที9่: สรุปผลกำรปรบัปรุงกำรผลติทัง้หมด 
(แสดงไวห้น้ำสุดทำ้ยเอกสำร) 

ก่อนการปรบัปรงุ หลงัการปรบัปรงุ 

ก่อนการปรบัปรงุ หลงัการปรบัปรงุ 
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นโยบายเติมเตม็วสัดคุงคลงัสาํหรบัระบบที9มีเงื9อนไขด้านปริมาณเติมเตม็เป็น
ทวีคณู พืDนที9จดัเกบ็จาํกดั และปริมาณบรรทกุของรถขนส่งจาํกดั 

Inventory Replenishment Policy for the System with Multiple Order 
Quantity, Storage Space Limitation, and Restricted Vehicle Capacity 
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บทคดัย่อ — งานวิจยันําเสนอนโยบายเติมเต็มวสัดุคงคลงัสาํหรบั
สถานีบริการนํ<ามนักรณีศึกษา ซึBงมีการจาํหน่ายนํ<ามนัทีBแตกต่างกนั 7 ชนิด 
โดยนํ<ามนัแต่ละชนิดมีข้อจํากัดด้านปริมาณการจดัเก็บทีBแตกต่างกัน 
ปริมาณการสั Bงเติมเต็มของนํ<ามนัแต่ละชนิดเป็นจาํนวนทวีคูณของ 3,000 
4,000 หรือ 7,000 ลิตร รถขนส่งนํ<ามนัแต่ละคนัมีปริมาณการขนส่งนํ<ามนั
สูงสุด 20,000 ลิตร ต้นทุนในการขนส่งถกูจาํแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุน
ขนส่งคงทีB 1,800 บาทต่อคนั และต้นทนุขนส่งแปรผนั 0.12 บาทต่อลิตร จาก
ข้อจาํกดัทีBได้กล่าวมาสามารถกาํหนดขอบเขตขั <นตํBาและขั <นสงูของปริมาณ
การสั Bงนํ<ามนัแต่ละชนิด นโยบายเติมเตม็วสัดคุงคลงั 3 รปูแบบได้ถกูนํามา
พิจารณาประกอบด้วย นโยบายเติมเตม็เมืBอระดบัวสัดคุงคลงัถึงจดุเติมเตม็ 
นโยบายเติมเตม็ร่วมกนัตามรอบเวลา และนโยบายเติมเตม็แบบผสม ตวั
แบบการจาํลองสถานการณ์มอนติคารโ์ลได้ถกูพฒันาขึ<น เพืBอเปรียบเทียบ
ผลลพัธ์ทีB ได้จากนโยบายทั <งสาม จากผลการจําลองสถานการณ์พบว่า
นโยบายการเต็มเติมแบบผสมให้ผลกําไรรายปีสูง ทีB สุด  ทั <ง นี< เ มืBอ
เปรียบเทียบกบันโยบายปัจจุบนัของบริษัทกรณีศึกษา นโยบายแบบผสม
สามารถเพิBมผลกาํไรต่อปีได้ 464,888.20 บาท โดยประมาณ 

คําสําคัญ  — นโยบายเต็มเติม วัสดุคงคลัง การเติมเต็มนํ< ามัน
เชื<อเพลิง ข้อจาํกดัด้านพื<นทีBจดัเกบ็ 

ABSTRACT — The research is to determine a proper inventory 
replenishment policy for the company of case station, a gas station 
selling seven different kinds of automotive fuels. There are different 
storage space capacity limitations for different fuel types. The delivery 
quantity must be in multiple number of either 3,000 4,000 or 7,000 liters. 
The maximum delivery vehicle capacity is 20,000 liters. There are two 
portions of delivery cost, a fixed cost of 1,800 baht per delivery vehicle 
and a variable cost of 0.12 baht per liter. According to all constraints 
mentioned previously, the lower bound and upper bound on 
replenishment quantity of each fuel type is determined. Three different 
replenishment policies are purposed and evaluated: economic order 

quantity, economic order interval, and mixed replenishment policies. In 
order to compare the results among all three replenishment policies, a 
Monte Carlo simulation model is constructed. From the simulation 
result, the mixed replenishment yields the highest annual profit. In 
comparison to traditional company replenishment policy, the purpose 
mixed replenishment policy can approximately increase the company 
annual profit by 464,888.20 baht. 

Keywords — Replenishment Policy, Inventory, Fuel 
Replenishment, Storage Space Limitation 

I. บทนํา
การบรหิารจดัการวสัดุคงคลงัเป็นกจิกรรมทีQมคีวามสําคญัต่อองค์กร 

ทั WงนีWวสัดุคงคลงัเป็นปัจจยัสําคญัทีQช่วยลดผลกระทบของความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ทีQเกดิขึWนในระบบ เช่นความไม่แน่นอนของอุปสงค ์ความไม่
แน่นอนของช่วงเวลานํา ความไม่แน่นอนในความพร้อมใช้งานของ
เครืQองจกัร การมวีสัดุคงคลงัในระดบัทีQตํQาเกนิไปสามารถส่งผลใหเ้กดิการ
ขาดแคลนวสัดุคงคลงั ทําใหร้ะบบไม่สามารถดําเนินไปไดอ้ย่างเหมาะสม 
เช่น การขาดแคลนสนิคา้สาํเรจ็รูปในรา้นคา้ส่งผลใหส้ญูเสยีโอกาสในการ
ทํากําไร การขาดแคลนอะไหล่ซ่อมบํารุงเครืQองจกัรส่งผลใหเ้กดิการหยุด
ผลติ เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามการมวีสัดุคงคลงัในระดบัทีQสงูเกนิไป ก่อใหเ้กดิ
ตน้ทนุจมสงูขึWน สง่ผลใหศ้กัยภาพในการแขง่ขนัขององคก์รลดลง  

กรณีทีQอุปสงค์วสัดุคงคลงัมลีกัษณะคงทีQ และต่อเนืQองตวัแบบพืWนฐาน
การเตมิเต็มวสัดุคงคลงัสามารถจําแนกได้เป็น (1) ตวัแบบปรมิาณสั QงซืWอ
แบบประหยดั (Economic Order Quantity; EOQ) ซึQงเป็นการพจิารณาหา
ปรมิาณการสั QงซืWอ และจุดสั QงซืWอใหม่ทีQเหมาะสม และ (2) ตวัแบบรอบเวลา
สั QงซืWอแบบประหยดั (Economic Order Interval; EOI) ซึQงเป็นการพจิารณา
หารอบเวลาสั QงซืWอ และระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุดทีQเหมาะสม ทั WงนีWในการ
คํานวณค่าดงักล่าว ถูกทําโดยการหาอนุพนัธ์ของสมการต้นทุนรวมซึQง
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ประกอบด้วย ต้นทุนวสัดุ ต้นทุนการสั QงซืWอ และต้นทุนการถอืครอง [1-3] 
โดย [4] ได้นําเสนอตวัแบบเตมิเต็มวสัดุคงคลงักรณีทีQระยะเวลาการเกดิ  
อุปสงค์ของวสัดุคงคลงัจํากัด (Finite Demand Horizon) [5] นําเสนอตัว
แบบการเตมิเตม็วสัดุคงคลงักรณีทีQมกีําลงัการผลติจํากดั โดยการคํานวณ
ปรมิาณสั QงผลติเพืQอเตมิเตม็ทีQเหมาะสม (Economic Production Quantity; 
EPQ) จากการหาอนุพนัธ์ของสมการต้นทุนรวมซึQงมีอตัราการเติมเต็ม
เท่ากับผลต่างของอัตราการผลิต และอัตราการใช้ ทั WงนีWการทบทวน
วรรณกรรมของตวัแบบเตมิเตม็วสัดุคงคลงัทีQเกีQยวขอ้งกบัตวัแบบปรมิาณ
สั QงซืWอแบบประหยดัสามารถพจิารณาไดจ้าก [6] 

งานวจิยันีWทําการศกึษานโยบายเตมิเต็มวสัดุคงคลงัสําหรบัระบบทีQมี
วสัดุคงคลงัหลายประเภท มพีืWนทีQจดัเก็บวสัดุคงคลงัแต่ละประเภทจํากดั 
ปรมิาณเตมิเตม็มลีกัษณะเป็นทวคีณู และค่าใชจ้่ายในการเตมิเตม็แปรผนั
ตามชว่งของปรมิาณเตมิเตม็ โดยงานวจิยันําเสนอการพจิารณาปรมิาณเตมิ
เตม็ขั Wนสงูและขั WนตํQาตวัแบบเตมิเตม็สาํหรบัวสัดุคงคลงัแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบนโยบายเติมเต็มทีQแตกต่างกันสามนโยบายประกอบด้วย 
นโยบายเติมเต็มเมืQอระดบัวสัดุคงคลงัถึงจุดเติมเต็ม นโยบายเติมเต็ม
รว่มกนัตามรอบเวลา และนโยบายเตมิเตม็แบบผสม 

  
II. คณุลกัษณะของปัญหาและวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

งานวจิยัศึกษาระบบการเติมเต็มวสัดุคงคลงัสําหรบัสถานีให้บรกิาร
นํWามนักรณศีกึษา ซึQงมผีลติภณัฑนํ์WามนัทีQแตกต่างกนั 7 ประเภท โดยนํWามนั
แต่ละประเภทมีถังบรรจุ ใต้ดินทีQมีปริมาตรถังละ 15,000 ลิตร จาก
คุณลกัษณะของรถขนส่งทีQมถีงับรรจุนํWามนั 5 ถงัและมขีอ้กําหนดมาตรวดั 
3,000 และ 4,000 ลติรในแต่ละถงั การเตมิเตม็นํWามนัจงึถูกกําหนดใหเ้ป็น
ค่าทวีคูณของ 3,000 4,000 หรือ 7,000 ลิตร โดยปริมาณขนส่งสูงสุด
สําหรบัรถแต่ละคนัมคี่าเท่ากบั 20,000 ลติร ทั WงนีWการเตมิเตม็นํWามนัแต่ละ
ครั Wงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต้นทุนสองส่วนคอื ต้นทุนรถขนส่งเท่ากบั 1,800 
บาทต่อคนั และตน้ทนุขนสง่นํWามนัเทา่กบั 0.12 บาทต่อลติร การสั Qงเตมิเตม็
นํWามนัมเีงืQอนไขสั Qงเตมิเต็มได้ไม่เกนิ 1 ครั Wงต่อวนั โดยมชี่วงเวลานําการ
ขนสง่ 4 ชั Qวโมง และนํWามนัแต่ละชนิดมรีอบเวลาเตมิเตม็ไมเ่กนิ 7 วนั  
II.I.  คาํอธบิายสญัลกัษณ์ยอ่ 
𝑡 ความยาวหนึQงคาบเวลาทีQพจิารณา (ปี) 
𝑚 จาํนวนคาบเวลาที,พจิารณา 

𝑛 จาํนวนประเภทนํWามนั 
𝑃𝐹 กาํไรรวมของระบบ (บาท) 
𝑅𝑉 รายรบัจากการขายนํWามนั (บาท) 
𝑇𝐶 ตน้ทนุรวมของระบบต่อคาบเวลาทีQพจิารณา (บาท) 
𝐼𝐶 ตน้ทนุนํWามนัรวมทกุประเภท (บาท) 
𝑆𝐶 ตน้ทนุสั Qงเตมิเตม็นํWามนัรวมทกุประเภท (บาท) 
𝐻𝐶 ตน้ทนุถอืครองนํWามนัรวมทกุประเภท (บาท) 
𝑃! ราคาขายนํWามนัประเภททีQ	𝑖 (บาทต่อหน่วย) 
𝐶! ราคาตน้ทนุนํWามนัประเภททีQ	𝑖 (บาทต่อหน่วย) 
𝐻! ค่าใชจ้่ายถอืครองนํWามนัประเภททีQ 𝑖 (บาทต่อหน่วยต่อคาบเวลา) 
 โดย 𝐻! = 𝑡𝐶!𝑓  
𝑓 คา่สดัสว่นถอืครอง 

𝑄!" ปรมิาณสั Qงเตมิเตม็นํWามนัประเภท 𝑖 ทีQปลายคาบเวลา 𝑗 (ลติร) 
𝐸!"  ปรมิาณคงเหลอืของนํWามนัประเภท	𝑖 ทีQปลายคาบเวลา 𝑗 (ลติร) 
𝑆 ตน้ทนุสั Qงเตมิเตม็สาํหรบัรถขนสง่หนึQงคนั (บาทต่อคนั) 
𝑁"  จาํนวนรถขนสง่ทีQใชใ้นแต่ละคาบเวลา	𝑗 (คนั) 
𝐴 ตน้ทนุสั Qงเตมิเตม็แปรผนัตามปรมิาณนํWามนั (บาทต่อลติร) 
𝑇! เวลาระหวา่งรอบเวลาสั Qงเตมิเตม็นํWามนัประเภททีQ 𝑖 (คาบเวลา) 

𝐿	 ชว่งเวลานําของการสั Qงเตมิเตม็ (คาบเวลา) 

𝑠𝑠!  ปรมิาณวสัดคุงคลงัเผืQอสาํหรบันํWามนัประเภททีQ 𝑖 (ลติร) 
𝑅𝑂𝑃! จดุสั Qงเตมิเตม็นํWามนัประเภททีQ 𝑖 (ลติร) 
𝑈!"  ปรมิาณนํWามนัประเภททีQ	𝑖 ทีQขายไดใ้นคาบเวลาทีQ 𝑗 (ลติร) 
𝐷! อุปสงคต่์อคาบเวลาซึQงสมัพนัธก์บัค่าถอืครองของนํWามนัประเภททีQ 

𝑖 (ลติร) 
𝑑! อุปสงคต่์อคาบเวลายอ่ยทีQพจิารณาของนํWามนัประเภททีQ 𝑖 (ลติร) 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัเป็นการกําหนดนโยบายเตมิเตม็ทีQเหมาะสม
เพืQอเพิQมผลกาํไรรวมของระบบ (𝑃𝐹) ซึQงมคีา่เทา่กบัผลต่างระหวา่งรายรบั
จากการขายสนิคา้ (𝑅𝑉)	กบัตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยรวม	(𝑇𝐶) ดงัสมการทีQ 1 

 
𝑃𝐹 = 𝑅𝑉 − 𝑇𝐶 (1) 

 
โดยรายรบัจากการขายนํWามนั (𝑅𝑉) มคี่าเท่ากบัผลรวมของรายรบันํWามนั
ทั WงหมดทีQจําหน่ายได้ในช่วงคาบเวลา (𝑗 = 	1, … ,𝑚) ทีQพิจารณา ดงั
แสดงในสมการทีQ 2 
 

𝑅𝑉 = 𝑃! ∑ ∑ 𝑈!"#
!$%

&
"$%  (2) 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมของระบบ (𝑇𝐶) ประกอบด้วยต้นทุนนํWามนั (𝐼𝐶) 
ต้นทุนสั Qงเติมเต็ม (𝑆𝐶) และต้นทุนถือครองนํWามนั (𝐻𝐶) ซึQงสามารถ
แสดงไดด้งัสมการทีQ 3 

𝑇𝐶 = 𝐼𝐶 + 	𝑆𝐶 + 𝐻𝐶 (3) 
 
ต้นทุนสนิค้า (𝐼𝐶) มคี่าเท่ากบัผลรวมต้นทุนนํWามนัทุกประเภท ในช่วง
คาบเวลา (𝑗 = 	1, … ,𝑚) ทีQพจิารณา ดงัแสดงในสมการทีQ 4 
 

𝐼𝐶 = 𝐶! ∑ ∑ 𝑄!"#
!$%

&
"$%  (4) 

 
ตน้ทุนการสั Qงเตมิเตม็ (𝑆𝐶) ประกอบดว้ยสองส่วน คอื ตน้ทุนสั Qงเตมิเตม็
แปรผนัตามจํานวนรถขนส่ง และต้นทุนสั Qงเตมิเตม็แปรผนัตามปรมิาณสั Qง
เตมิเตม็ ซึQงแสดงการคาํนวณไดด้งัสมการการทีQ 5 

𝑆𝐶 = 𝑆∑ 𝑁"&
"$% + 𝐴∑ ∑ 𝑄!"#

!$%
&
"$%  (5) 

ต้นทุนถอืครองนํWามนั (𝐻𝐶) มคี่าเท่ากบัผลรวมต้นทุนการจดัเก็บนํWามนั
ในชว่งคาบเวลา (𝑗 = 	1, … ,𝑚) ทีQพจิารณา ดงัแสดงในสมการทีQ 6 

𝐻𝐶 = ∑ ∑ 𝑡𝐶!𝑓𝐸!"#
!$%

&
"$%     (6) 

II.II. ตวัอยา่งแสดงคณุลกัษณะของปัญหา
ตวัอย่างทีQ 1: กําหนดใหร้ะบบประกอบด้วยนํWามนัสองประเภท คอืนํWามนั
ชนิด X และ Y ตน้ทนุรถขนสง่เทา่กบั 1,800 บาทต่อคนั ตน้ทนุขนสง่นํWามนั
เท่ากับ 0.12 บาทต่อลิตร ค่าสัดส่วนถือครอง 𝑓 = 0.3 (คิดเป็น 30
เปอรเ์ซน็ตข์องมลูคา่นํWามนั) โดยนํWามนัชนิด X มอุีปสงคต่์อวนัในรอบสบิวนั
เท่ากบั �,���.�� �,���.�� �,���.�� �,���.�� �,���.�� �,���.��
3,970.61 3,835.39 4,458.18 3,719.98 ลติร และนํWามนัชนิด Y มอุีปสงค์
ต่อวนัในรอบสบิวนัเทา่กบั 2,748.37 3,135.82 3,253.7 2,811.14 3,139.82
3,127.23 3,069.01 3,738.50 3,091.66 3,436.76 ลิตร ต้นทุนนํWามนัชนิด
X และ Y เท่ากบั ��.�� และ ��.�� บาทต่อลิตร ตามลําดบั ราคาขาย
นํWามนัชนิด X และ Y เทา่กบั �5.05 และ �8.14 บาทต่อลติร ตามลาํดบั
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ตารางทีQ I.  การเตมิเตม็นํWามนั 

คาบเวลา 

นํ<ามนัชนิด X (ลิตร) นํ<ามนัชนิด Y (ลิตร) 

อปุสงค ์ 
วสัดคุงคลงัต้น

คาบเวลา  
วสัดคุงคลงั

ปลายคาบเวลา  
ปริมาณสั Bง
เติมเตม็  

อปุสงค ์ 
วสัดคุงคลงั
ต้นคาบเวลา  

วสัดคุงคลงั
ปลายคาบเวลา  

ปริมาณสั Bง
เติมเตม็  

 
1 3,159.96 15,000.00 11,840.04  2,748.37 15,000.00 12,251.63  

 

2 4,559.14 11,840.04 7,280.90 4,000.00 3,135.82 12,251.63 9,115.82  
 

3 3,212.41 11,280.90 8,068.49  3,253.71 9,115.82 5,862.11 8,000.00  

4 3,047.25 8,068.49 5,021.24 8,000.00 2,811.14 13,862.11 11,050.97  
 

5 3,854.89 13,021.24 9,166.35  3,139.82 11,050.97 7,911.15  
 

6 3,428.40 9,166.35 5,737.95 7,000.00 3,127.23 7,911.15 4,783.91 7,000.00  

7 3,970.61 12,737.95 8,767.34  3,069.01 11,783.91 8,714.91  
 

8 3,835.39 8,767.34 4,931.95 7,000.00 3,738.50 8,714.91 4,976.41  
 

9 4,458.18 11,931.95 7,473.77  3,091.66 4,976.41 1,884.75 8,000.00  

10 3,719.98 7,473.77 3,753.79 8,000.00 3,436.76 9,884.75 6,447.99  
 

ผลรวม 37,246.21 109,288.02 72,041.82 34,000.00 31,552.01 104,551.65 72,999.64 23,000.00  

 
กําหนดใหค้ําตอบทีQสนใจเป็นการสั Qงเตมิเตม็นํWามนัชนิด X ทุก 2 วนั 

และสั Qงเตมิเตม็นํWามนัชนิด Y ทกุ 3 วนั (คาํตอบดงักลา่วอาจไมใ่ชค่าํตอบทีQ
ดทีีQสดุ) ซึQงสามารถแสดงการสั Qงไดด้งัตารางทีQ I ทั WงนีWจะเกดิจาํนวนครั Wงของ
การสั Qงเตมิเต็มนํWามนัทั WงสิWน 7 ครั Wง (ในวนัทีQ 6 มกีารสั Qงเตมิเต็มนํWามนัทั Wง
สองชนิดพรอ้มกนั) จากคําตอบดงักล่าวสามารถคํานวณต้นทุนรวมของ
นํWามนัทั Wง 2 ชนิด ไดด้งันีW 

𝐻𝐶 = CD
(0.3 ∗ 21.06)

360 K ∗ 72,041.82O

+ CD
(0.3 ∗ 23.36)

360 K ∗ 72,999.64O 

							= 2,685.39	บาทต่อปี 

𝑆𝐶 = (0.12 × 34,000) + (0.12 × 23,000) + (1,800 × 7) 

							= 19,440.00	บาท 

𝐼𝐶	 = (21.06 × (15,000 + 34,000 − 3,753.79)
+ 23.36 × (15,000 + 23,000
− 6,447.99) 

							= 1,689,940.14 บาท 

𝑇𝐶 = 2,685.39 + 19,440 + 1,689,940.14  

							= 1,712,065.53บาท 
𝑅𝑉 = (37,246.21 × 25.50) + (31,552.01 × 28.14) 

							= 3,251,372.36 บาท 
𝑃𝐹 = 3,251,372.36 − 1,712,065.53 

							= 1,539,306.83 บาท 
 

III. วธิดีาํเนินการวจิยั 
III.I.  การวเิคราะหอุ์ปสงค ์(Demand Characterization) 

จากการเก็บขอ้มูลอุปสงค์ต่อวนัของนํWามนัแต่ละชนิดเป็นระยะเวลา
หนึQงปี สามารถคํานวณค่าเฉลีQย ค่าเบีQยงเบนมาตรฐาน และทดสอบการ
แจกแจงแบบปกติของอุปสงค์ ด้วยวิธีโคลโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ 
(Kolmogorov – Smirnov) โดยกํ าหนดระดับนัยสํ าคัญ  (Significance 

level:	𝛼) ทีQ 0.05 แสดงผลไดด้งัตารางทีQ II 
 

จากตารางทีQ II สามารถพจิารณาจากค่า p-value ไดว้่า อุปสงคต์่อวนั
ของนํWามนัทั Wง 7 ชนิดมกีารแจกแจงแบบปกต ิ 

 
ตารางทีQ II.  การวเิคราะหอุ์ปสงค ์

ประเภท
นํ<ามนั 

ปริมาณ
จดัเกบ็
สงูสดุ 

การแจกแจงของอปุสงค ์

ค่าเฉลีBย 
ค่า

เบีBยงเบน
มาตรฐาน 

p–value 

A 15,000 791.19  163.74  0.129 

B 15,000 4,639.55  611.15  >0.15 

C 15,000 3,561.93  465.13  >0.15 

D 15,000 1,278.22  244.28  >0.15 

E 15,000 3,118.64  343.26  >0.15 

F 15,000 1,550.07  373.15  >0.15 

G 30,000 6,797.93  904.67  >0.15 

 
III.II.  การพจิารณาปรมิาณเตมิเตม็ที fเป็นไปไดข้องนํjามนัแต่ละชนิด

ปรมิาณเตมิเตม็ทีQเป็นไปไดข้องนํWามนัแต่ละชนิดในแต่ละครั Wงมคีา่ขึWนอยู่
กบัข้อจํากดัสามด้านประกอบด้วย (1) ข้อจํากดัด้านปรมิาณจดัเก็บ (2) 
ขอ้จาํกดัดา้นปรมิาณบรรจขุองรถขนสง่ และ (3) ขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาต่อ
รอบเตมิเตม็สงูสดุ 

เนืQองจากถงัจดัเกบ็นํWามนัใต้ดนิสามารถบรรจุนํWามนัประเภท A ถงึ F 
ได้ 15,000 ลติร และนํWามนัประเภท G ได้ 30,000 ลติร โดยสถานีนํWามนั
กรณีศกึษามนีโยบายการสั Qงเตมิเตม็นํWามนัขั WนตํQา และขั Wนสงูในปรมิาณเตม็
ช่องเกบ็นํWามนัของรถขนส่งนํWามนั (รถขนส่งนํWามนัมจีํานวนช่องเกบ็นํWามนั
หา้ช่อง และหนึQงช่องสามารถเลอืกเก็บนํWามนัได้ 3,000 หรอื 4,000 ลติร) 
ปริมาณสั Qงเติมเต็มตํQาสุดแต่ละครั Wง (𝐿𝐵!) ของนํWามนัทุกประเภทจึงถูก
กาํหนดไวท้ีQ 4,000 ลติร (1 ชอ่งเกบ็นํWามนั) และปรมิาณสั Qงเตมิเตม็สงูสดุแต่
ละครั Wง (𝑈𝐵!)	สาํหรบัประเภทนํWามนัประเภท A ถงึ F มคีา่เทา่กบั 12,000 
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ลติร (3 ชอ่งเกบ็นํWามนั) สาํหรบันํWามนัประเภท G มปีรมิาณสั Qงเตมิเตม็สงูสดุ
เท่ากบั 28,000 ลติร (7 ช่องเกบ็นํWามนั) เมืQอพจิารณาร่วมกบัขอ้จํากดัดา้น
รอบเวลาเติมเต็มสูงสุดของนํWามนัแต่ละชนิดไม่เกิน 7 วนั และช่องเก็บ
นํWามนัของรถขนส่งถูกกําหนดใหบ้รรจุนํWามนัได้ทีQ 3,000 หรอื 4,000 ลติร
เท่านั Wน ทําให้สามารถคํานวณจํานวนวนัระหว่างรอบการสั QงทีQเป็นไปได้
สาํหรบันํWามนัแต่ละชนิดไดด้งัตารางทีQ III  

 
ตารางทีQ III. จาํนวนวนัระหวา่งรอบการสั Qง 

นํ<ามนั 

จาํนวนวนัทีBตอบสนองอปุสงคไ์ด้ (วนั) 

รอบเวลาเติม
เตม็ตํBาสดุ  

(
𝐿𝐵!
𝑑!
) 

รอบเวลาเติมเตม็สงูสดุ 

𝑀𝑖𝑛(
𝑈𝐵!
𝑑!

, 7) 

รอบเวลา
การสั BงทีB
เป็นไปได้ 

A 
!,###
$%&.&%

= 6  𝑀𝑖𝑛 *
12,000
791.19 , 70 = 7 

6,7 

B 
!,###

!,()%.**
= 1 𝑀𝑖𝑛 *

12,000
4,639.55 , 70 = 2 

1,2 

C 
!,###

),*(&.%)
= 2  𝑀𝑖𝑛 3 &+,###

),*(&.%)
, 74 = 3 

2,3 

D 
!,###

&,+$,.++
= 4  𝑀𝑖𝑛 3 &+,###

&,+$,.++
, 74 = 7 

4,5,6,7 

E 
!,###

),&&,.(!
= 2  𝑀𝑖𝑛 3 &+,###

),&&,.(!
, 74 = 3 

2,3 

F 
!,###

&,**#.#$
= 3  𝑀𝑖𝑛 3 &+,###

&,**#.#$
, 74 = 7 

3,4,5,6,7 

G 
!,###
(,$%$.%)

= 1  𝑀𝑖𝑛 3 +,,###
(,$%$.%)

, 74 = 4 
1,2,3,4 

 
พจิารณาตารางที, III จํานวนวนัสูงสุดที,ตอบสนองอุปสงคไ์ด ้สําหรบัจํานวน

วนัตํ,าสุดที,ตอบสนองอุปสงคไ์ดส้ามารถคํานวณไดจ้ากปรมิาณสั ,งเตมิเตม็ขั Zนตํ,า 
(4,000 ลติร) หารดว้ยค่าเฉลี,ยอุปสงค์ต่อวนัของนํZามนัแต่ละชนิด ซึ,งค่าดงักล่าว
เป็นค่าของรอบเวลาการสั ,งตํ,าสุดที,เป็นไปได้ และจํานวนวนัสูงสุดที,ตอบสนอง   
อุปสงคค์าํนวณไดจ้ากปรมิาณการสั ,งสงูสดุในแต่ละรอบหารดว้ยคา่เฉลี,ยอุปสงคใ์น
แต่ละวนั ซึ,งหากคา่ดงักลา่วมคีา่เกนิกวา่ 7 วนั รอบเวลาการสั ,งสงูสดุจะถกูจาํกดัที, 
7 วนั ทั ZงนีZหากค่าจาํนวนวนัสงูสุดที,ตอบสนองอุปสงคไ์ดม้คี่าน้อยกว่า 7 วนั รอบ
เวลาเวลาการสั ,งสงูสดุจะมคีา่เทา่กบัจาํนวนวนัสงูสดุที,ตอบสนองอุปสงคไ์ด ้ 

III.II.  การพจิารณานโยบายเตมิเตม็วสัดคุงคลงันํjามนั 
เพืQอกําหนดนโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงันํWามนัทีQเหมาะสม งานวจิยัทาํ

การพจิารณาเปรยีบเทยีบนโยบายเตมิเตม็สามรปูแบบ ไดแ้ก่ นโยบายเตมิ
เตม็เมืQอระดบัวสัดุคงคลงัถงึจุดเตมิเตม็ นโยบายเตมิเตม็ร่วมกนัตามรอบ
เวลา และนโยบายเตมิเตม็แบบผสม 

III.II.I. นโยบายเตมิเตม็เมื fอระดบัวสัดคุงคลงัถงึจดุเตมิเตม็ 
การเตมิเตม็นํWามนัแต่ละชนิดถูกทําอย่างเป็นอสิระต่อกนั โดยระบบจะ

ทาํการสั Qงเตมิเตม็เมืQอระดบันํWามนัแต่ละชนิดลดลงถงึจุดเตมิเตม็ซึQงกําหนด
ไว้ ปริมาณเติมเต็มนํW ามันแต่ละชนิดในแต่ละรอบเป็นค่าคงทีQ ซึQงเป็น
ลกัษณะของตวัแบบการสั QงซืWออย่างประหยดั (Economic Order Quantity; 
EOQ) โดยปรมิาณเตมิเตม็ จุดเตมิเตม็ และระดบัวสัดุคงคลงัเผืQอ คาํนวณ
ไดด้งัสมการ 7 8 และ 9 ตามลาํดบั  

 

𝑄!∗ = U()!*
+!

    (7) 

 

 𝑠𝑠! =	𝑍,𝜎-!Y𝐿!   (8) 
 

𝑅𝑂𝑃! = (𝑑! 	× 	𝐿!) + 𝑠𝑠!   (9) 
  
เมืQอพิจารณาคาบเวลานําการเติมเต็มของระบบ ซึQงมีค่าเท่ากับ 4 

ชั Qวโมง (หรอื 1/6 วนั) ปรมิาณการเตมิเต็ม ระดบัวสัดุคงคลงัเผืQอทีQระดบั
บรกิาร 95 เปอร์เซ็นต์ และจุดเตมิเต็ม สําหรบันํWามนัแต่ละชนิด สามารถ
คาํนวณไดด้งัแสดงในตารางทีQ IV ทั WงนีWปรมิาณการเตมิเตม็นํWามนัแต่ละชนิด
จะตอ้งถูกปรบัค่าใหส้อดคลอ้งกบัเงืQอนไขการเตมิเตม็ของรถขนสง่ ซึQงตอ้ง
มคีา่เป็นทวคีณูของ 3,000 4,000 หรอื 7,000 ลติร 

 
ตารางทีQ IV. การคาํนวณตวัแปรนโยบายเตมิเตม็เมืQอระดบัวสัดคุงคลงัถงึ

จดุเตมิเตม็ 

นํ<ามนั 𝑸 (ลิตร) 
𝒔𝒔 

(ลิตร) 
𝑹𝑶𝑷 
(ลิตร) 

A 
10,626.16 

(ปรบัคา่เป็น 11,000) 
109.96 241.83 

B 
29,160.83 

(ปรบัคา่เป็น 14,000) 
410.43 1,183.68 

C 
27,030.59 

(ปรบัคา่เป็น 14,000) 
312.37 906.03 

D 
18,070.61 

(ปรบัคา่เป็น 14,000) 
164.05 377.09 

E 
24,015.32 

(ปรบัคา่เป็น 14,000) 
230.52 750.30 

F 
20,078.58 

(ปรบัคา่เป็น 14,000) 
250.60 508.94 

G 
35,873.38 

(ปรบัคา่เป็น 29,000) 
607.55 1,740.54 

 

III.II.II. นโยบายเตมิเตม็รว่มกนัตามรอบเวลา 
นํWามนัแต่ละชนิดถูกเตมิเตม็ตามรอบเวลาทีQกําหนดไว ้ซึQงเป็นลกัษณะ

ของตัวแบบเติมเต็มตามรอบเวลา (Economic Order Interval; EOI) ซึQง
รอบเวลาเตมิเตม็ทีQเป็นไปไดข้องนํWามนัแต่ละชนิด ถูกแสดงดงัตารางทีQ III 
(ทั WงนีWรอบเวลาเตมิเตม็ของนํWามนัแต่ละชนิดไม่ไดถู้กคํานวณจากรอบเวลา

เติมเต็มทีQดีทีQสุดในตัวแบบ EOI ซึQงมี 𝑇!∗ = U (*
+!)!

 เนืQองจากเงืQอนไข

ขอ้จาํกดัการเตมิเตม็ดงัทีQไดก้ล่าวมา) โดยปรมิาณเตมิเตม็นํWามนัแต่ละชนิด
ในแต่ละรอบเวลาคํานวณได้จากผลต่างของระดบันํWามนัสูงสุด (𝐸&./) 
และระดบันํWามนัคงเหลอื ณ ช่วงเวลาสั Qงเตมิเตม็ โดยปรบัค่าใหส้ ั Qงไดต้าม
เงืQอนไข การคํานวณระดบัวสัดุคงคลงันํWามนั และระดบัวสัดุคงคลงันํWามนั
เผืQอแสดงไดด้งัสมการ 10 และ 11 

 
𝐸&./! = 𝑑!(𝑇! + 𝐿!) + 𝑠𝑠! (10) 

 

𝑠𝑠! =	𝑍,𝜎-!Y𝐿! +	𝑇! (11) 

 
เมืQอพิจารณาช่วงเวลานําการเติมเต็มของระบบ (Lead Time) ซึQงมีค่า
เท่ากบั 4 ชั Qวโมง (หรอื 1/6 วนั) งานวจิยัจงึทําการพจิารณาความยาวของ 
1 คาบเวลาเท่ากบั 4 ชั Qวโมง ระดบัวสัดุคงคลงัสงูสุด และระดบัวสัดุคงคลงั
เผืQอของนํWามนัทีQแต่ละรอบเวลาเติมเต็มทีQเป็นไปได้ของนํWามนัแต่ละชนิด 
สามารถคาํนวณไดด้งัแสดงในตารางทีQ V ทั WงนีWในระบบการสั Qงตามรอบเวลา
ปรมิาณนํWามนัทีQถูกสั Qงในแต่ละครั Wงมคี่าเท่ากบัผลต่างระหว่างระดบัวสัดุคง
คลงัสงูสดุ และระดบันํWามนัคงเหลอืก่อนสั Qง โดยจะตอ้งมกีารปรบัคา่ดงักลา่ว
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ให้เป็นไปตามความสมัพนัธ์ระหว่างช่วงปริมาณนํWามนัทีQส ั Qงกับปริมาณ
นํWามนัทีQบรรจุไดใ้นแต่ละช่องของรถขนสง่ (พจิารณาสว่นทีQ 2 ของภาพทีQ 2 
ประกอบ) โดยจากตารางทีQ 5 สามารถสงัเกตไดว้า่นํWามนัชนิด A ถงึ F มคีา่ 
𝐸-./   ตํQากว่า 15,000 ลติร ซึQงเป็นปรมิาตรถงัจดัเก็บของนํWามนั สําหรบั
นํWามนัชนิด G มคี่า 𝐸-./  สูงกว่า 30,000 ลติร ซึQงเป็นปรมิาตรถงัจดัเก็บ 
อย่างไรก็ตามเมืQอพิจารณาส่วนทีQ 2 ของภาพทีQ 2 ปริมาณสั Qงสูงสุดของ
นํWามนัยงัคงถกูกาํหนดไวท้ีQ 30,000 ลติร ซึQงไมเ่กนิปรมิาตรถงัจดัเกบ็  

 
ตารางทีQ V. การคาํนวณตวัแปรนโยบายเตมิเตม็รว่มกนัตามรอบเวลา 

นํ<ามนั 
𝑻 

(คาบเวลา) 
𝒔𝒔 

(ลิตร) 
 𝑬𝒎𝒂𝒙 *1 

(ลิตร) 

A  
36 668.88  5,547.89  

42 721.07  6,391.27  

B 
6 1,085.89  6,498.69  

12 1,479.82  11,532.17  

C 
12 1,126.27  8,843.79  

18 1,361.59  12,641.04  

D 

24 820.26  6,146.17  

30 913.40  7,517.53  

36 997.89  8,880.24  

42 1,075.76  10,236.33  

E 
12 831.17  7,588.23  

18 1,004.83  10,880.54  

F 

18 1,092.32  6,000.88  

24 1,252.98  7,711.61  

30 1,395.26  9,403.96  

36 1,524.32  11,083.09  

42 1,643.27  12,752.12  

G 

6 1,607.42  9,538.34  

12 2,190.55  16,919.39  

18 2,648.25  24,175.02  

24 3,037.75  31,362.44 

หมายเหตุ *1: ในระบบการสั 7งตามรอบเวลาปรมิาณนํ@ามนัที7ถูกสั 7งในแต่ละครั @งมคี่าเท่ากบั
ผลต่างระหว่างระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุด และระดบันํ@ามนัคงเหลอืก่อนสั 7ง 
โดยตอ้งทาํการปรบัคา่ดงักล่าวตามขอ้มลูในสว่นที7 2 ของภาพที7 2 

 

ทั WงนีWจากค่ารอบเวลาเตมิเต็มของนํWามนัแต่ละชนิด ทําใหเ้กดิรูปแบบ
คาํตอบทีQเป็นไปไดเ้ทา่กบั 2 x 2 x 2 x 4 x 2 x 5 x 4 = 1,280 รปูแบบ 

III.II.III. นโยบายเตมิเตม็แบบผสม 
นํWามนัแต่ละชนิดถูกเตมิเต็มโดยพจิารณาทั Wงสองนโยบายร่วมกนัคอื

นโยบายเตมิเตม็เมืQอระดบัวสัดุคงคลงัถงึจุดเตมิเตม็ กบันโยบายเตมิเตม็
ร่วมกนัตามรอบเวลา โดยเงืQอนไขใดเกดิก่อนจะพจิารณาการเตมิเตม็ตาม
ลกัษณะนโยบายนั Wน 
III.III. การพฒันาแบบจาํลองมอนตคิารโ์ล  

ตัวแบบจําลองสถานการณ์มอนติคาร์โลถูกพัฒนาขึWนเพืQอกําหนด
ค่าพารามเิตอรร์อบเวลาเตมิเตม็ทีQเหมาะสม (จาก 1,280 รปูแบบทีQเป็นไป
ได)้ สําหรบันโยบายเตมิเตม็ร่วมกนัตามรอบเวลา และนโยบายแบบผสม 

และทําการเปรียบเทียบผลกําไรทีQเกิดขึWนต่อระบบจากการประยุกต์ใช้
นโยบายเตมิเตม็สามรปูแบบทีQแตกต่างกนั 

ตวัแบบจาํลองสถานการณ์ถูกพฒันาขึWนบนโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็
เซล โดยมกีารสุม่คา่อุปสงคว์สัดคุงคลงันํWามนัทีQแต่ละคาบเวลาจาํนวนทั WงสิWน 
540 คาบเวลา (เทยีบเท่ากบั 90 วนั) ตามลกัษณะการแจกแจงของอุปสงค์
นํWามนัแต่ละชนิด ค่ารอบเวลาเติมเต็มทีQเหมาะสมของนํWามนัแต่ละชนิด
สามารถถูกพจิารณาไดว้่าเป็นตวัแปรตดัสนิใจ ซึQงเมืQอพจิารณาวสัดุคงคลงั
นํWามนัทั Wง 7 ชนิด จะมรีปูแบบทีQเป็นไปไดท้ั Wงหมด 1,280 รปูแบบ โดยแต่ละ
รูปแบบจะส่งผลใหเ้กดิค่าผลกําไรของระบบทีQแตกต่างกนั งานวจิยัได้ทํา
การตดิตั Wงฟังกช์นัเพิQมเตมิยาไซ [7] เพืQอใชใ้นการเปลีQยนคา่รปูแบบทีQเป็นไป
ได้ของรอบเวลาการสั QงวสัดุคงคลงันํWามนั โดยแต่ละรูปแบบมกีารทําซํWา
ทั WงสิWน 50 รอบ  

ตวัแบบจําลองสถานการณ์มอนตคิาร์โลสําหรบันโยบายเตมิเตม็แบบ
ผสมซึQงพจิารณาการเตมิเตม็เมืQอระดบัวสัดคุงคลงันํWามนัถงึจดุสั QงซืWอ หรอืถงึ
รอบเวลาสั Qงอยา่งใดอยา่งหนึQงซึQงเกดิขึWนก่อน สาํหรบันํWามนัชนิด G สามารถ
แสดงไดด้งัรปูทีQ I โดยตวัแบบจาํลองสถานการณ์จาํแนกไดเ้ป็น 4 สว่น คอื  
สว่นทีQ 1 แสดงคา่พารามเิตอรนํ์าเขา้และตวัแปรตดัสนิใจ  
สว่นทีQ 2 แสดงคา่ใชจ้า่ยรวม และรายรบัรวมทีQเกดิขึWนในรอบ 90 วนั 
สว่นทีQ 3 แสดงหน้าต่างการจาํลองสถานการณ์ 
สว่นทีQ 4 แสดงผลลพัธค์า่ใชจ้า่ย และรายรบัทีQเกดิขึWนในแต่ละคาบเวลา  

ตารางทีQ VI แสดงฟังกช์นัของแต่ละเซลลใ์นตวัแบบจาํลองสถานการณ์
ของ รปูทีQ I  

การคํานวณค่าใชจ้่ายในการขนส่งทีQเกดิขึWนจากการสั Qงเตมิเตม็วสัดุคง
คลงันํWามนัทั Wง 7 ประเภท และการกําหนดค่าตวัแปรผลลพัธ์ซึQงเป็นคําสั Qง
จากการใช้ฟังก์ชันเพิQมเติมยาไซ สามารถแสดงได้ดังรูปทีQ II โดยตัว
แบบจาํลองสถานการณ์สามารถถกูจาํแนกไดเ้ป็น 4 สว่น ดงันีW 
สว่นทีQ 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งจาํนวนรถขนสง่กบัคา่ใชจ้า่ย 
สว่นทีQ 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งชว่งปรมิาณนํWามนัทีQส ั Qงกบัจาํนวน 

ชอ่งทีQใชใ้นการบรรจุ 
สว่นทีQ 3 แสดงคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการขนสง่ 
สว่นทีQ 4 การกาํหนดคา่ตวัแปรผลลพัธ ์

ตารางทีQ  VII แสดงฟังก์ชันแสดงฟังก์ชันของแต่ละเซลล์ในตัว
แบบจําลองสถานการณ์ของ รูปทีQ II ทั WงนีWการกําหนดค่าตวัแปรผลลพัธ์ซึQง
เป็นคําสั Qงจากการใช้ฟังก์ชันเพิQมเติมยาไซนั Wน ประกอบด้วย ผลกําไร 
รายรบั และค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ซึQงเป็นผลมาจากรูปแบบการสั Qงเติม
เตม็ทีQแตกต่างกนัทั WงสิWน 1,280 รปูแบบ  

 
IV. ผลการวจิยั 

จํานวนรูปแบบการเตมิเต็มทีQเป็นไปได้ สําหรบันโยบายเตมิเต็มเมืQอ
ระดบัวสัดุคงคลงัถงึจุดเตมิเตม็ นโยบายเตมิเตม็ร่วมกนัตามรอบเวลา และ
นโยบายเตมิเตม็แบบผสม มทีั WงสิWน 1 1,280 และ 1,280 รปูแบบ ตามลาํดบั 
จากผลการจําลองสถานการณ์มอนติคาร์โล โดยมีคาบเวลาทีQพจิารณา
เทา่กบั 90 วนั และทาํการจาํลองสถานการณ์ทั WงสิWน 50 รอบ พบวา่ รปูแบบ
ทีQส่งผลใหเ้กดิกําไรสงูสุดสาํหรบันโยบายเตมิเตม็ร่วมกนัตามรอบเวลา คอื
รูปแบบทีQ 450 ซึQงมรีอบเวลาการสั QงซืWอของนํWามนั A B C D E F และ G 
เป็น 42 6 12 24 12 24 และ 24 ตามลําดบั สําหรบันโยบายเตมิเตม็แบบ
ผสม รปูแบบทีQสง่ผลใหเ้กดิกาํไรสงูสดุ คอืรปูแบบทีQ 474 ซึQงมรีอบเวลาการ
สั QงซืWอของนํW ามนั A B C D E F และ G เป็น 42 6 12 42 12 24 และ 24 
ตามลําดบั (จุดเตมิเต็มของนํWามนัแต่ละชนิดยงัเป็นเช่นเดยีวกบันโยบาย
เตมิเตม็เมืQอระดบัวสัดคุงคลงัถงึจดุเตมิเตม็)  
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รปูทีQ I. นโยบายการเตมิเตม็แบบผสม  

 
ตารางทีQ VI. ฟังกช์นันโยบายเตมิเตม็ผสม 

เซลล ์ คาํอธิบาย ฟังกช์นั เซลล ์ คาํอธิบาย ฟังกช์นั 
T3 ระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสดุ =B10 

(คา่ตวัแปรนําเขา้) 
W9 อุปสงคนํ์Zามนัในรปูแบบการแจก

แจงปกต ิ
=NORMINV(RAND(), 

$B$3,$B$4) 

T4 ราคาขาย N/A X9 ปรบัอุปสงคนํ์Zามนัใหม้คีา่มากกวา่
เทา่กบั 0 

=IF(W9<0,0,W9) 

T5 ตน้ทุน N/A Y9 จาํนวนนํZามนัที,ตอบสนองอุปสงค ์ =MIN(V9,X9) 

W3 ปรมิาณการสั ,งซืZอตามรอบ
เวลาการสั ,ง 

=Z5*B3 Z9 จาํนวนนํZามนัคงคลงั =V9-Y9 

W4 ระดบัวสัดคุงคลงัปลอดภยั =B9 
(คา่ตวัแปรนําเขา้) 

AA9 เงื,อนไขในการสั ,งที, 1 =IF(MOD 
(S9+Z$3,Z$5)=0,1,0) 

W5 ตน้ทุนการถอืครองหน่วย
บาทต่อลติรต่อคาบเวลา 

=B7 
(คา่ตวัแปรนําเขา้) 

AB9 เงื,อนไขในการสั ,งที, 2 =IF(AND(Z9<Z$4,MOD 
(S9+Z$3,AC$4)=0),1,0) 

Z3 ชว่งเวลานํา N/A AC9 การตดัสนิใจทาํการสั ,งซืZอ =IF(AND(IF(OR(AA9=1,AB9=1),1,0) 
,AM9=0),1,0) 

Z4 จดุสั ,งซืZอ =B12 
(คา่ตวัแปรนําเขา้) 

AD9 จาํนวนนํZามนัที,ทาํการสั ,งซืZอ =(T$3-Z9)*AC9 

Z5 จาํนวนคาบเวลาระหวา่งรอบ
การสั ,ง 

=simParameter 
({6,12,18,24},"T G",6) 

AE9 นํZามนัที,ทาํการสั ,งซืZอตามเงื,อนไข =VLOOKUP(AB9, 
$A$41:$D$69,3) 

AC3 ตน้ทุนการสั ,งนํZามนัแปรผนั
ตามปรมิาณ 

N/A AF9 ตน้ทุนการถอืครอง ณ คาบเวลา
นั Zน 

=Z9*$W$5 

AC4 จาํนวนคาบเวลาต่อวนั N/A AG9 ตน้ทุนการสญูเสยีการขาย ณ 
คาบเวลานั Zน 

=IF(X9>V9,X9-V9,0) 
*T$5*0.03 

AF5 ตน้ทุนการถอืครอง =SUM(AF9:AF548) AH9 ตน้ทุนนํZามนัที,มตีั Zงแต่แรก =T9*T$5 

AG5 ตน้ทุนการสญูเสยีการขาย =SUM(AG9:AG548) AH10 ตน้ทุนนํZามนั ณ คาบเวลานั Zน =AC10*T$5 

AH5 ตน้ทุนนํZามนั =SUM(AH9:AH548) AI9 ตน้ทุนการสั ,งนํZามนัแปรผนัตาม
ปรมิาณ ณ คาบเวลานั Zน 

=AC9*Z$4 

AI5 ตน้ทุนการสั ,งนํZามนัแปรผนั
ตามปรมิาณ 

=SUM(AI9:AI548) AJ9 ตน้ทุนทั Zงหมด ณ คาบเวลานั Zน =SUM(AD9:AG9) 

AJ5 ตน้ทุนทั Zงหมด =SUM(AJ9:AJ548) AK9 จาํนวนครั Zงที,ทาํการสั ,งซืZอแลว้ =COUNTIF($AB$9:AB9,">0") 

AN5 รายรบัทั Zงหมด =SUM(AN9:AN548) AL9 จาํนวนครั Zงที,ไดร้บันํZามนั =COUNTIF 
($U$9:U9,">0") 

T9 นํZามนัเริ,มตน้ในระบบ =W3+W4 AM9 
 

บอกถงึสถานะการคา้งสง่นํZามนั =AH9-AI9 

U11 นํZามนัรบัเขา้ในระบบ =AE9 AN9 รายรบั ณ คาบเวลานั Zน =Y9*T$4 

V9 นํZามนัทั Zงหมดในระบบ =SUM(T9:U9) AO9 จาํนวนชอ่งที,ใสนํ่Zามนั =VLOOKUP 
(AD9,$F$16:$I$44,4) 
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รปูทีQ II. การคาํนวณคา่ขนสง่และการกาํหนดคา่ตวัแปรผลลพัธ ์ 

 
ตารางทีQ VII. ฟังกช์นัของการคาํนวณการขนสง่และตวัแปรผลลพัธ ์

เซลล ์ คาํอธิบาย ฟังกช์นั เซลล ์ คาํอธิบาย ฟังกช์นั 
O7 คา่ขนสั 7งทั @งหมด =SUM(O9:O548) B26 รายรบัของนํ@ามนั =simOutput(C26,"Revenue") 

L9:L14 จาํนวนชอ่งต่อ
วนั 

=SUM(AO9:AO14,BN9:BN14,CN9:CN14 
,DM9:DM14,EL9:EL14,FK9:FK14,GJ9:GJ14) 

B27 ตน้ทุนทั @งหมดของนํ@ามนั =simOutput(C27,"total cost") 

M9:M14 ปรมิาณนํ@ามนัที7
ส ั 7งต่อวนั 

=SUM(AE9:AE14,BD9:BD14,CD9:CD14, 
DC9:DC14,EB9:EB14,FA9:FA14,FZ9:FZ14) 

B28 ตน้ทุนการถอืครองของ
นํ@ามนั 

=simOutput(AF5+BE5+CE5+DD5 
+EC5+FB5+GA5,"Holding cost") 

N9:N14 จาํนวนรถ =L9/5 B29 ตน้ทุนสญูเสยี
การขาย 

=simOutput(AG5+BF5+CF5+ 
DE5+ED5+FC5+GB5,"Lost cost") 

O9:O14 คา่ขนสง่ =VLOOKUP(N9,$A$16:$D$23,4) B30 ตน้ทุนนํ@ามนั =simOutput(AH5+BG5+CG5+ 
DF5+EE5+FD5+GC5,"Item cost") 

C26 รายรบั =SUM(AN5,BM5,CM5,DL5,EK5,FJ5,GI5,) B31 ตน้ทุนการสั 7งนํ@ามนัแปร
ผนัตามปรมิาณ 

=simOutput(AI5+BH5+CH5+DG5 
+EF5+FE5+GD5,"Add cost")

C27 ตน้ทุน =AJ5+BI5+CI5+DH5+EG5+FF5+GE5+O7 B32 ตน้ทุนการสั 7งนํ@ามนัแปร
ผนัตามจาํนวนรถ 

=simOutput(O7,"Order cost") 

B25 กาํไรทั @งหมด =simOutput(C26-C27,"Profit") 
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ค่าพารามเิตอร์ทีQเหมาะสมสําหรบันโยบายเติมเต็มทั Wงสามนโยบาย
สามารถแสดงไดด้งัตารางทีQ VIII 

 
ตารางที, VIII. คา่พารามเิตอรท์ีQเหมาะสม 

นํ4ามนั 

ค่าพารามิเตอรข์องนํ4ามนัแต่ละชนิด 

นโยบายสั @งเมื@อ
ถึงจดุเติมเตม็

(ลิตร) 

นโยบายสั @ง
ร่วมกนัตาม

รอบเวลา
(คาบเวลา) 

นโยบายผสม  

(คาบเวลา; ลิตร) 

A ROP = 241.83 T = 42 T = 42; ROP = 241.83 

B ROP = 1,183.68 T = 6 T = 6; ROP = 1,183.68 

C ROP = 906.03 T = 12 T = 12; ROP = 906.03   

D ROP = 377.09 T = 24 T = 42; ROP = 377.09 

E ROP = 750.30 T = 12 T = 12; ROP = 750.30 

F ROP = 508.94 T = 24 T = 24; ROP = 508.94 

G ROP = 1,740.54 T = 24 T = 24; ROP = 1,740.54 

 
จากการจําลองสถานการณ์ ช่วงความเชืQอมั QนทีQ 95 เปอร์เซ็นต์ของ

ต้นทุนรวม รายรับ และผลกําไรของนโยบายเติมเต็มทั Wงสามรูปแบบ
สามารถแสดงไดด้งั ตารางทีQ IX 

 

ตารางทีQ IX. ชว่งความเชืQอมั Qนของตน้ทนุรวม รายรบั และผลกาํไร 

ต้นทุนและผลกาํไร 
นโยบายสั @งเมื@อ
ถึงจดุเติมเตม็ 

นโยบายสั @ง
ร่วมกนัตาม

รอบเวลา 

นโยบายสั @งเติม
เตม็แบบผสม 

 

ตน้ทุนทั @งหมด (บาท) 
(40,580,917, 
40,853,285) 

(44,496,641,
44,623,740) 

(44,473,032,
44,639,422) 

 

รายรบั (บาท) 
(48,165,274, 
48,413,426) 

(52,845,016,
52,998,540) 

(52,838,102,
53,037,890) 

 

ผลกาํไร (บาท) 
(7,461,933,
7,682,565) 

(8,345,431,
8,377,743) 

(8,362,870,
8,400,668) 

 

 

พิจารณาตารางทีQ IX ในโยบายเติมเต็มร่วมกันตามรอบเวลาและ
นโยบายเตมิเตม็แบบผสม มชี่วงความเชืQอมั Qนผลกําไรทบัซ้อนกนั โดยไม่
ทบัซอ้นกบัช่วงความเชืQอมั Qนผลกําไรของนโยบายเตมิเตม็เมืQอระดบัวสัดุคง
คลงัถงึจุดเตมิเตม็ โดยลกัษณะดงักลา่วสามารถพจิารณาไดว้า่นโยบายเตมิ
เต็มร่วมกนัตามรอบเวลาและนโยบายเติมเต็มแบบผสม ส่งผลให้ระบบ
เกดิผลกําไรทีQแตกต่างกบันโยบายเตมิเตม็เมืQอระดบัวสัดุคงคลงัถงึจุดเตมิ
เตม็ โดยนโยบายเตมิเตม็ร่วมกนัตามรอบเวลาและนโยบายเตมิเตม็แบบ
ผสมให้ผลกําไรทีQสูงกว่านโยบายเตมิเต็มเมืQอระดบัวสัดุคงคลงัถงึจุดเตมิ
เตม็ อย่างไรกต็ามไม่สามารถสรุปไดว้่านโยบายเตมิเตม็ร่วมกนัตามรอบ
เวลากบันโยบายเตมิเตม็แบบผสมใหผ้ลกาํไรทีQแตกต่างกนั  

จากผลดงักลา่ว นโยบายเตมิเตม็รว่มกนัตามรอบเวลาและนโยบายเตมิ
เต็มแบบผสม จึงถูกคัดเลือกนํามาจําลองสถานการณ์เพิQมเติมโดย
เปรยีบเทยีบกบันโยบายเตมิเตม็เดมิของสถานีบรกิารนํWามนัซึQงมลีกัษณะ
การเตมิเต็มด้วยปรมิาณเต็มรถขนส่ง (เป็นทวคีูณของ 20,000 ลติร) ทุก
ครั Wงโดยไมเ่กนิปรมิาณทีQสามารถจดัเกบ็ได ้การจาํลองสถานการณ์ในสว่นนีW
ใชอุ้ปสงคช์ุดเดยีวกนัทั Wงสามนโยบาย ผลกําไรทีQไดจ้ากนโยบายเตมิเตม็ทั Wง
สามแสดงได้ดงัรูปทีQ III โดยนโยบายเติมเต็มร่วมกันตามรอบเวลากับ
นโยบายเตมิเตม็แบบผสมใหผ้ลกาํไร (ในการจาํลองสถานการณ์ �� วนั) ทีQ

สงูกว่านโยบายเตมิเตม็เดมิ 108,709 บาท และ 116,222 บาท ตามลําดบั 
ทั WงนีWจากการวิเคราะห์ต้นทุนการสั QงซืWอ และต้นทุนการถือครองพบว่า
นโยบายเตมิเตม็ทั Wงสามมตีน้ทุนการสั QงซืWอใกลเ้คยีงกนั อย่างไรกต็ามเมืQอ
วเิคราะหป์รมิาณคงเหลอืนํWามนัแต่ละชนิดในแต่ละคาบเวลา นโยบายเตมิ
เต็มแบบเดิมมีปริมาณนํW ามันคงเหลือแต่ละชนิดค่อนข้างสูง จึงทําให้
คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุการถอืครองเพิQมขึWน สง่ผลใหผ้ลกาํไรโดยรวมลดลง 

 

 
รปูทีQ III.ผลกาํไรจากการจาํลองสถานการณ์ของนโยบายเตมิเตม็เดมิ
นโยบายเตมิเตม็รว่มกนัตามรอบเวลา และนโยบายเตมิเตม็แบบผสม  

 
V. สรปุผลการวจิยั 

งานวจิยัทําการกําหนดนโยบายเตมิเต็มทีQเหมาะสมสําหรบัระบบทีQมี
ขอ้จํากดั ด้านการเตมิเต็มเป็นทวคีูณ ด้านพืWนทีQจดัเก็บ และด้านปรมิาณ
การขนส่ง ซึQงมผีลติภณัฑ์ทีQพจิารณาเป็นวสัดุคงคลงันํWามนั 7 ชนิด โดย
พจิารณาสามนโยบายเตมิเตม็วสัดุคงคลงั คอื นโยบายเตมิเตม็เมืQอระดบั
วสัดุคงคลังถึงจุดเติมเต็ม นโยบายเติมเต็มร่วมกันตามรอบเวลา และ
นโยบายเตมิเตม็แบบผสม ตวัแบบจําลองสถานการณ์มอนตคิาร์โลไดถู้ก
พฒันาขึWน เพืQอกําหนดค่าพารามเิตอรท์ีQเหมาะสมสาํหรบันโยบายเตมิเตม็
ทั Wงสามรปูแบบ และเปรยีบเทยีบผลกําไรทีQไดร้บัจากนโยบายทีQแตกต่างกนั 
จากผลการจําลองสถานการณ์ซึQงมคีวามยาว �� วนั โดยมกีารทําซํWา 50 
รอบพบวา่ นโยบายเตมิเตม็รว่มกนัตามรอบเวลา และนโยบายเตมิเตม็แบบ
ผสมให้ผลกําไรทีQสูงกว่านโยบายเตมิเต็มเมืQอระดบัวสัดุคงคลงัถงึจุดเตมิ
เต็ม ทั WงนีWจากผลการเปรยีบเทยีบนโยบายเติมเต็มร่วมกนัตามรอบเวลา 
และนโยบายเตมิเตม็แบบผสม กบันโยบายเตมิเตม็เดมิ โดยใชอุ้ปสงคช์ุด
เดยีวกนั พบว่า นโยบายเตมิเตม็ร่วมกนัตามรอบเวลากบันโยบายเตมิเตม็
แบบผสมให้ผลกําไร ทีQสูงกว่านโยบายเติมเต็มเดิม 108,709 บาท และ 
116,222 บาท ตามลาํดบั 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยันีWสําเรจ็ลุล่วงได ้ผูจ้ดัทําขอกล่าวแสดงความขอบคุณผูม้สี่วน
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งานวจิยั โดยอธบิายทฤษฎีทีQเกีQยวขอ้ง ตลอดจนแนวคดิทีQเป็นประโยชน์
อย่างยิQงต่อการจดัทํางานวิจยั รวมทั Wงแก้ไขข้อบกพร่อง นําไปสู่ความ
สมบูรณ์ของงานวจิยัเล่มนีW และขอขอบคุณเจา้ของสถานีนํWามนักรณีศกึษา
สาํหรบัขอ้มลูต่อการทาํงานวจิยั 
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ผลกระทบของแนวทางการไหลของพอลเิมอรท์ีส่ง่ผลต่อสมบตัทิางกลของบานพบั 
Effect of polymer flow direction on mechanical properties of a hinge 
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บทคดัย่อ — ช้ินงานท่ีมบีานพบั (Hinges) มีใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย
และช้ินงานมีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัการควบคุม
คณุภาพด้านความแขง็แรงของบานพบั บทความวิจยัน้ีได้ศึกษาผลกระทบ
ของแนวทางการไหลของพอลิเมอร์ท่ีบริเวณบานพบัทัง้แบบตัง้ฉากและ
ขนานกบัแนวของบานพบัต่อจ านวนครัง้ของการพบั โดยท าการออกแบบ
ช้ินงานและทางเข้าของพลาสติกเหลวเพื่อก าหนดรูปแบบของการไหลของ
พอลิเมอร์ท่ีบริเวณบานพบัและท าการวิเคราะห์การไหลด้วยโปรแกรม 
Moldex เพ่ือให้รูปแบบการไหลท่ีผ่านบริเวณบานพบัมีการไหลผ่านแบบตัง้
ฉากและขนานกบัแนวของบานพบั จากนัน้ท าการสร้างแม่พิมพเ์พ่ือทดลอง
ฉีด น าช้ินงานท่ีได้มาท าการทดสอบสมบติัทางกลด้วยวิธีการ Tensile Test 
และ Fatigue Test ผลท่ีได้จากการทดลองพบว่าช้ินงานท่ีมีการไหลของพอลิ
เมอร์แบบตัง้ฉากมีความต้านทานแรงดึงมากกว่าช้ินงานท่ีมีการไหลของ
พอลิเมอรแ์บบขนานประมาณ 6 % 

ค ำส ำคญั — แนวทำงกำรไหลของพอลิเมอร,์ สมบติัทำงกล, บำนพบั, 
ควำมแขง็แรง 

ABSTRACT — Hinged plastic workpiece are widely used, as well as 
those that are more difficult to design. Causing problems in the quality 
control of the hinge strength. This research article studies about Effect of 
polymer flow direction on mechanical properties of a hinge Per folding 
number of times, in the form Perpendicular and parallel to the line of the 
hinge. The author make design of the workpiece and the Gate position to 
determine. The  polymer flow direction at the hinge area, after that  flow 
direction analysis by program Moldex. So that the pattern of the flow 

direction at the hinge area flows perpendicular and parallel to the line of the 
hinge, after that make a mold for injection trial. The specimens weretested 
for mechanical properties by a method of Tensile Test and Fatigue Test. 
The results showed that specimens with the perpendicular flow of polymer 
had a tensile strength of about 6% more than those with a parallel flow of 
polymer. 

Keywords — Polymer Flow direction, Mechanical properties, 
Hinges, Strength 

I. บทน า
การขึ้นรูปพลาสติกด้วยวธิกีารฉีดเป็นกระบวนการที่ได้รบัความนิยมเป็น

อย่างมากในอุตสาหกรรมการผลติ อย่างไรก็ตามขอ้บกพร่องสามารถเกดิขึน้ได้
บนชิ้นงาน และน าไปสู่การถูกปฏเิสธในเรื่องการควบคุมคุณภาพ จงึจ าเป็นต้อง
รูปั้จจยัที่ส่งผลท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด ปัจจุบนัชิ้นงานมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ไม่
ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์หรอืชิ้นส่วนทัว่ไป ชิ้นงานที่มบีานพบั (Hinge) หรอื
ชิ้นส่วนที่สามารถพบัได้มกีารใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จึงท าให้มคีวามยาก
และท้าทายมากขึ้นในการผลิต เพราะบานพบัจ าเป็นต้องมคีวามแข็งแรงและ
สามารถทนทานต่อการพบัไปมาได้หลายครัง้ 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานที่มีบานพับคือ บานพับมีความ
แขง็แรงไม่ตรงตามคุณภาพที่ก าหนด ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบแม่พมิพ์
หรอืการออกแบบต าแหน่งทางเข้าเพื่อควบคุมการไหลของพอลิเมอร์  การ
ออกแบบทางเขา้เพื่อใหพ้อลเิมอร์ไหลผ่านบรเิวณบานพบัโดยที่แนวการไหล
ต้องตัง้ฉากกบัแนวของบานพบั โดยเชื่อว่าจะส่งผลต่อความแขง็แรงของบาน
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พบัโดยตรง แต่ด้วยเงื่อนไขของชิ้นงานที่มคีวามซบัซ้อนจงึท าใหใ้นบางกรณี
ไม่สามารถออกแบบให้เป็นไปตามที่คาดหวงัได้ จึงท าให้เกิดข้อสงสยัว่าถ้า
แนวการไหลของพอลิเมอร์นัน้ไม่ตัง้ฉากกบัแนวของบานพบัแล้ว สมบตัิทาง
กลของชิ้นงานจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด งานวจิยัชิ้นนี้จึงท าการทดลอง
โดยการออกแบบชิ้นงานและต าแหน่งทางเข้าของพลาสติกเหลว เพื่อให้ได้
รปูแบบการไหลของพอลเิมอร์ที่ผ่านบรเิวณบานพบัทัง้แบบตัง้ฉากและขนาน
กับแนวของบานพับ และได้น าโปรแกรมจ าลองการไหลของพอลิเมอร์ 
(Moldex3D) เข้ามาช่วยตรวจสอบการไหลของพอลิเมอร์ที่บริเวณบานพับ
ก่อนท าการสรา้งแม่พมิพ์จรงิ และเมื่อได้แนวทางการไหลตามที่ต้องการแล้ว 
จงึน าการออกแบบนัน้มาท าการสรา้งแม่พมิพ์และฉีดชิ้นงานเพื่อเก็บตวัอย่าง
มาท าการทดสอบสมบตัิทางกล (Tensile Test และ Fatigue Test) และน าผล
การทดลองทีไ่ดม้าท าการเปรยีบเทยีบและสรุปผลต่อไป 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั
เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวทางการไหลของพอลิเมอร์ที่ไหล

ผ่านบรเิวณบานพบัทัง้แบบตัง้ฉากและขนานกบัแนวของบานพบั 

III. ขอบเขตของการวจิยั
• เลอืกใชพ้ลาสตกิชนิด PP (PP_Polimaxx 1100 NK)
• ความหนาชิน้งานโดยทัว่ไป 3.2 มลิลเิมตร (± 0.4 มลิลเิมตร)
• ชิ้นงานทดลองมบีานพบั (Integral hinge) ความหนาบรเิวณบานพบั

0.3 มลิลเิมตร (± 0.02 มลิลเิมตร)
• เลอืกใชโ้ปรแกรม Moldex3D ในการวเิคราะหก์ารไหล
• ทดสอบคุณสมบัติทางกลด้วยวิธีการ Fatigue Test , Tensile Test

(ASTM D638)
• ใชเ้ครื่องฉีดพลาสตกิขนาด 100 Ton

IV. งานวจิยัและทฤษฎทีี่เกีย่วขอ้ง
• ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่ามี

การศึกษาการลงัเลของการไหลในชิ้นงานที่มบีานพบั และได้ทดลอง
เปลี่ยนต าแหน่งทางเข้าเพื่อลดการลังเลของการไหลให้ได้มากที่สุด
ผลการทดลองพบว่าเมื่อชิ้นงานมีจุดที่แคบหรอืบานพบั จะส่งผลให้
พลาสติกหลอมเหลวไหลผ่านได้ยาก และเป็นผลท าให้เกิดการลงัเล
ของการไหล โดยได้น าเอาโปรแกรมจ าลองการไหล เข้ามาช่วยในการ
จ าลองการไหลเพื่อใหไ้ด้ผลที่ดทีี่สุด [1] จากขอ้มูลที่ได้ทราบ ผูว้จิยัจงึ
มแีนวคดิที่จะน าเอาโปรแกรมการวเิคราะห์เข้ามาช่วยในการจ าลอง
การไหลเพื่อให้ได้ผลการไหลตามที่ต้องการ ดังเช่น นักวิจัยได้
ท าการศึกษาการใช้ CAE เข้ามาช่วยในการวเิคราะห์กระบวนการใช้
ก๊ าซช่วยฉีดเพื่ อลดน ้ าหนักของชิ้นงาน จากการใช้ โปรแกรม
Moldex3D เข้ามาช่วยวเิคราะห์และจ าลองผลการฉีดพบว่า สามารถ
จ าลองและคาดการณ์ผลที่จะเกดิขึน้กบัชิ้นงานภายหลงัการฉีดจรงิได้
เป็นอย่างดี [2] รวมถึงได้ท าการศึกษากระบวนการเติมเต็มของ
พลาสติกที่ไหลผ่านบริเวณบานพับโดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์เข้ามา
ช่วยในการจ าลองการไหล พบว่าการไหลของพลาสตกิเหลวนัน้ไม่ไหล
ตัง้ฉากไปกับแนวของบานพับเนื่องจากลักษณะรูปทรงของชิ้นงาน

และได้น าผลการวเิคราะห์นัน้มาแก้ปัญหาด้านการออกแบบทางเข้า
ก่อนที่จะท าการฉีดชิ้นงานจริงต่อไป [3] เช่นเดียวกับนักวิจัยได้
ท าการศึกษาผลกระทบของขนาดทางเข้า ที่ส่งผลกับพฤติกรรมการ
ไหลในชิ้นงานฉีดพลาสติก จากการทดลองเปลี่ยนขนาดของทางเข้า
ทัง้หมด 3 รูปแบบ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การดูความเครียดตกค้างใน
ชิ้นงานและลกัษณะการไหลเข้าเติมเต็มในเบ้าพิมพ์ ผลที่ได้จากการ
ทดลองพบว่าขนาดของต าแหน่งทางเขา้ส่งผลมากกบัการไหล [4]  

• การวางรูปแบบทางเข้านั ้นมีความจ าเป็นอย่ างมากเพราะเป็น
ตัวก าหนดทิศทางการไหล รูปแบบทางเข้าและมุมของทางเข้านั ้น
ส่งผลกระทบทัง้ภายนอกและภายในของชิ้นงานรูปแบบทางเขา้ที่ดจีะ
ช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลงัจากกระบวนการฉีดได้ดงัแสดงใน
รปูที ่I

• ดงันัน้ผูว้จิยัจงึต้องออกแบบรปูแบบทางเขา้พรอ้มทัง้วเิคราะห์การไหล
ควบคู่กนัไปในแต่ละรูปแบบเพื่อดูขอ้แตกต่างที่จะเกดิขึน้จากการวาง
ต าแหน่งนัน้ๆ ด้วย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
วเิคราะห์จะใหผ้ลที่แม่นย าได้ก็ต่อเมื่อค่าพารามเิตอร์ที่ใช้ป้อนเขา้ไป
ในโปรแกรมมคีวามถูกต้องและตรงกบัการทดลองฉีดจรงิ [5] การวาง
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมส าหรบัชิ้นงานที่มบีานพบัสิง่ทีค่วรค านึงมากทีสุ่ด
ในการออกแบบแม่พิมพ์คอื รูปแบบทางเข้า จ านวนของทางเข้าและ
ขนาดของทางเข้า ทางเข้าควรจะอยู่ในต าแหน่งส่วนที่หนาที่สุดของ
ชิ้นงาน และเบ้าพิมพ์ส่วนใหญ่จะต้องถูกไหลเติมเต็มอย่างสมบูรณ์
ก่อนที่จะถึงบรเิวณบานพบั ทิศทางการไหลของพอลิเมอร์ในบรเิวณ
บานพับควรจะตัง้ฉากกับเส้นของบานพับ และการไหลผ่านบริเวณ
บานพบัควรจะสม ่าเสมอมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้

ก) 

ข) 
รปูที ่I. ลกัษณะการไหลผ่านบานพบั ก) ลกัษณะการไหลที่

เหมาะสม ข) ลกัษณะการไหลทีไ่ม่เหมาะสม เนื่องจากการวาง
ต าแหน่งทางเขา้ [6] 

• การออกแบบบานพบั (Hinge) ความหนาของบานพบัที่ดีควรจะ
อยู่ทีป่ระมาณ 0.3 - 0.5 มลิลเิมตร เพื่อใหค้วามหนาของบานพบั
สม ่าเสมอ ค่าพิกัดความเผื่อที่ดีควรจะอยู่ที่  ± 0.02 มิลลิเมตร
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ความยาวของบานพบัควรจะมคีวามยาวทีเ่หมาะสม โดยทัว่ไปจะ
อยู่ที่  0.75 – 1.5 มิลลิเมตร รายละเอียดแสดงในรูปที่  II ซึ่ง
สามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าต้องการมุมการพบัที่มากขึ้น  ส่วนโค้งใน
ส่วนล่างของบานพับ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแนว
ทิศทางของโมเลกุลพอลิเมอร์ และมคีวามแข็งแรงของบานพบั
มากขึน้ พลาสติกชนิด PP เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบตัเิหมาะสม
ส าหรบัชิ้นงานที่มบีานพบั พลาสตกิจ าพวกนี้สามารถทนทานต่อ
การพบัโดยไม่เกิดความเสยีหายต่อชิ้นงาน อย่างไรก็ตามการ
ควบคุมการไหลที่เกดิขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูปก็ส่งผลใหเ้กิด
ขอ้บกพร่องของชิน้งานเช่น ฉีดชิ้นงานไม่เต็ม (Short shot) หรอื
ความแขง็แรงของชิ้นงานไม่ได้ตามก าหนด การเลือกต าแหน่ง
ทางเขา้ในการฉีดพลาสตกิ ส่งผลกบัคุณภาพของชิน้งานเช่นกนั 

รปูที ่II. แสดงขนาดการออกแบบบานพบัทีเ่หมาะสม [7] 

ตารางที ่I.  แสดงขอ้มลูจ าเพาะของพลาสตกิชนิด Polypropylene 
(PP_Polimaxx 1100 NK) 

MFI Melt Temp. Mold 
Temp. 

Ejection 
Temp. 

Freeze 
Temp. 

Density 

11g/10min 190-210 ºC 40-70 ºC 88 ºC 108 ºC 0.91g/cm³ 

V. วธิดี าเนินการวจิยั
 ขัน้ตอนการวิจัย ในการด าเนินการวิจยัมีขัน้ตอนการด าเนินการดัง
แสดงในรปูที ่III 

 

 

 

 

รปูที ่III. ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 

V.I  การศกึษาและออกแบบชิ้นงาน
การศึกษาการออกแบบชิ้นงานและการออกแบบบานพับ  (Hinge)

เพื่อให้แนวทางการไหลและมุมของการพบั เป็นไปตามที่ต้องการโดยใช้
โปรแกรมช่วยในการออกแบบ การออกแบบชิ้นงานทดสอบและการวาง
ต าแหน่งทางเข้าแสดงในรูปที่ IV ทางเข้าที่ เลือกใช้คือ  Fan Gage ใช้
ทางเขา้จ านวน 2 ทางเขา้ต่อ 1 ชิ้นงาน เนื่องจากจะส่งผลใหไ้ด้ทศิทางการ
ไหลของพอลิเมอร์ตามที่ต้องการ ท าการวเิคราะห์การไหลของพอลิเมอร์
เพื่อตรวจสอบว่าแนวทางการไหลเป็นไปตามทีต่อ้งการหรอืไม่  

รปูที ่IV. รปูแบบต าแหน่งทางเขา้และขนาดของชิน้งานทีท่ าการทดลอง 

V.I.I  วเิคราะหก์ารไหลของพอลเิมอรด์ว้ยโปรแกรม Moldex3D
 ผูว้จิยัทดลองปรบัเปลี่ยนค่าพารามเิตอร์ในการฉีด โดยรายละเอยีด

แสดงในตารางที่ II ซึ่งค่าที่ได้จากการจ าลองการฉีดในโปรแกรมวเิคราะห์จะ
ถูกน าไปใช้อ้างอิงในการทดลองฉีดชิ้นงานจรงิ ซึ่งภายหลงัจากการวเิคราะห์
พบว่า แนวทางการไหลของพอลิเมอร์แบบที่ขนานกบับานพบัจะเป็นในช่วง
ท้ายของชิ้นงานทดสอบเท่านัน้ ดังแสดงในรูปที่ V ทางผู้วจิยัจึงได้รวบรวม
ขอ้มลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห ์เพื่อน าไปใช้ในการทดลองฉีดชิน้งานตวัอย่างและ
ทดสอบคุณสมบตัทิางกลต่อไป 
ตารางที ่II.  แสดงค่าพารามเิตอรใ์นการวเิคราะหโ์ดยโปรแกรม Moldex3D 

Flow Rate 
(%) 

Injection 
Pressure 

(MPa) 

Packing 
Pressure 

(MPa) 

Melt 
Temp. (ºc) 

Mold 
Temp. (ºc) 

70 98 119 210 55 

รปูที ่V. แสดงลกัษณะแนวทางการไหลของพอลเิมอรบ์รเิวณบานพบั  
(ก) แนวทางการไหลขนานกบัแนวของบานพบั (ข) แนวทางการไหลตัง้

ฉากกบัแนวของบานพบั 

ศกึษาและออกแบบชิน้งาน 

วเิคราะหก์ารไหลของพอลเิมอรโ์ดยโปรแกรม Moldex 

สรา้งแม่พมิพใ์หม่และทดลองฉีดชิน้งาน 

ทดสอบสมบตัทิางกล 

สรุปผลการวจิยั 

(ก)
)

(ข)
)
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V.I.II  สรา้งแม่พมิพแ์ละทดลองฉีดชิ้นงาน
แม่พมิพ์ที่ใช้เป็นแม่พมิพ์แบบ 2 แผ่นดงัแสดงในรูปที่ VI น าไป

ทดลองฉีดด้วยเครื่องฉีด Battenfeld 1000/500 CDC แรงดันปิดแม่พิมพ์ 
100 ตนั ค่าพารามเิตอรท์ี่ใชใ้นการฉีดชิน้งานทดลองคอืแรงดนัฉีด 90 MPa 
แรงดันฉีดย ้า 120 MPa และความเร็วในการฉีดเท่ากับ 60% (120 g/s) 
และ 90% (180 g/s) ไดช้ิน้งานตวัอย่างจากการทดลองฉีดแสดงในรปูที ่VII 

รปูที ่VI. แสดงลกัษณะของแม่พมิพท์ีผ่่านกระบวนการขึน้รปูเแลว้ 

รปูที ่VII. แสดงชิน้งานตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการทดลองฉีดและต าแหน่งตดั
ชิน้งานทดสอบ 

 การตัดชิ้นงานเพื่อน าไปทดสอบ หลังจากฉีดชิ้นงานจนได้ปริมาณ
เพยีงพอที่จะน าไปท าการทดสอบแล้วทางผูว้จิยัจะน าชิ้นงานไปตดัเพื่อให้
ได้ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D638 Type IV ก่อนน าชิ้นงานไปท าการ
ทดสอบสมบัติทางกลต่อไป โดยใช้เครื่องกัด CNC เป็นเครื่องมือใช้ตัด
ชิน้งานแทน ระยะที่จะท าการตดัไดอ้้างองิมาจากการวเิคราะห์การไหลของ
พอลเิมอรด์งัแสดงในรปูที่ VII หลงัจากตดัชิ้นงานแลว้จะได้ชิน้งานตามรปูที ่
VIII พรอ้มทีจ่ะน าไปท าการทดสอบสมบตัทิางกลต่อไป 

รปูที ่VIII. แสดงชิน้งานทีผ่่านกระบวนการกดัขึน้รปูดว้ยเครื่อง CNC 

V.I.III  ทดสอบสมบตัทิางกล
การทดสอบสมบตัิทางกลงานวจิยันี้จะมี 2 วธิกีารทดสอบ คอื 
V.I.III.I  กระบวนการทดสอบแบบ Tensile Test โดยจะน า

ชิน้งานตวัอย่างที่ผ่านการตดัใหไ้ด้ตามมาตรฐานมาท าการทดสอบได้ทนัท ี
โดยจะท าการทดสอบทัง้หมด 16 ชิ้นงานตัวอย่างด้วยกัน รายละเอียด
แสดงในตารางที่ III โดยใช้เครื่องมอืทดสอบยี่หอ้ Testometric รุ่น M500-
25AT ท าการทดสอบ Tensile Test 
ตารางที ่III.  แสดงรปูแบบและเงื่อนไขทีใ่ชใ้นการทดสอบแบบ Tensile Test 

0 (ไม่พบั) 
ชิน้งานฉีดทีค่วามเรว็ 60% ตัง้ฉาก 4 ตย. ขนาน 4 ตย. 
ชิน้งานฉีดทีค่วามเรว็ 90% ตัง้ฉาก 4 ตย. ขนาน 4 ตย. 

V.I.III.II  กระบวนการทดสอบแบบ  Fatigue Test + Tensile
Test  โดยจะท าการทดสอบ Fatigue Test ก่อนดว้ยวธิกีารพบัชิน้งานเมื่อได้
ตามจ านวนครัง้ทีต่้องการจงึน าไปทดสอบ Tensile Test ต่อ เพื่อดูแนวโน้ม
การสูญเสยีความแขง็แรงในแต่ละรูปแบบ ในงานวจิยันี้จะท าการพบัแบบ 
6,000 ครัง้และการพบัแบบ 30,000 ครัง้รายละเอยีดแสดงในตารางที ่IV  ใน
แต่ละรูปแบบการพับจะทดสอบทัง้หมด 4 ชิ้นงานตัวอย่าง เพื่อน าค่าที่
ได้มาหาค่าเฉลีย่ โดยการพบัชิน้งานมเีงื่อนไขในการพบัดงันี้ ชิ้นงานจะถูก
พบัเป็นมุมรวมทัง้หมด 90 º ดงัแสดงในรูปที่ IX การพบัจะทดสอบโดยใช้
เครื่องทดสอบที่ทางผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้มาเองตามรปูทรงของชิ้นงานทดสอบ 
ซึ่งจะท าการทดสอบที่อัตราการพับ 125 ครัง้/นาที และใช้แรงในการพับ
เท่ากบั 240 นิวตนั  
ตารางที ่IV.  แสดงรปูแบบและเงื่อนไขทีใ่ชใ้นการทดสอบแบบ Fatigue Test 

+ Tensile Test
พบั 6,000 ครัง้ พบั 30,000 ครัง้

ชิน้งานฉีดที่
ความเรว็ 60% 

ตัง้ฉาก 4 
ตย. 

ขนาน 4 
ตย. 

ตัง้ฉาก 4 
ตย. 

ขนาน 4 
ตย. 

ชิน้งานฉีดที่
ความเรว็ 90% 

ตัง้ฉาก 4 
ตย. 

ขนาน 4 
ตย. 

ตัง้ฉาก 4 
ตย. 

ขนาน 4 
ตย. 

 
รปูที ่IX. แสดงเงื่อนไขการพบัชิน้งานทดสอบ (ก) เครื่องมอืพรอ้มทดสอบ 

(ข) เครื่องมอืทดสอบเลื่อนขึน้ (ค) เครื่องมอืทดสอบเลื่อนลง 

เมื่อพับชิ้นงานได้ตามเงื่อนไขที่ตัง้ไว้แล้วทางผู้วิจัยได้น าชิ้นงาน
ทัง้หมด ไปท าการทดสอบความต้านทานแรงดงึ (Tensile Test) ต่อ โดยใช้
เครื่องยีห่อ้ Testometric รุ่น M500-25AT ดงัแสดงในรูปที่ X ความเรว็ทีใ่ช้
ในการดงึ 2 มลิลเิมตร/นาท ีเพื่อดูผลกระทบที่เกดิขึน้จากเงื่อนไขทีต่ ัง้ไวใ้น
ตารางที ่III และ IV 

180º 90º 

90º 
(ก) (ข) (ค) 
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รปูที ่X. แสดงเครื่องมอืทดสอบความตา้นทานแรงดงึ (Tensile Test) 

VI. ผลการวจิยั
VI.I  ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากการไหลของพอลเิมอรแ์บบตัง้ฉากและขนาน
กบัแนวของบานพบั

การทดสอบ Tensile Test จากการทดลองชิ้นงานตวัอย่างของความเรว็ฉีด
ที่ 60 % พบว่าชิ้นงานที่มีทิศทางการไหลของพอลิเมอร์ขนานกับบานพบั มี
ความต้านทานแรงดึงน้อยกว่าชิ้นงานที่มทีิศทางการไหลของพอลเิมอร์ตัง้ฉาก
กบับานพบั ประมาณ 6% รายละเอียดการเปรยีบเทียบระหว่าง 2 ทิศทางการ
ไหลแสดงในรูปที่ XI ส่วนค่าที่ได้จากการทดลองชิ้นงานตวัอย่างของความเร็ว
ฉีดที่ 90 % พบว่าชิ้นงานที่มทีศิทางการไหลของพอลเิมอร์ขนานกบับานพบั มี
ความต้านทานแรงดึงน้อยกว่าชิ้นงานที่มทีิศทางการไหลของพอลเิมอร์ตัง้ฉาก
กับบานพับ ประมาณ 5.26% รายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่าง 2 ทิศ
ทางการไหลแสดงในรูปที ่XII 

รปูที ่XI. แสดงรายละเอยีดเปรยีบเทยีบค่าความตา้นทานแรงดงึระหว่าง
การไหลของพอลเิมอรแ์บบตัง้ฉากและแบบขนานกบัแนวของบานพบัโดย

ใชค้วามเรว็ฉีดที ่60% 

รปูที ่XII. แสดงรายละเอยีดเปรยีบเทยีบค่าความตา้นทานแรงดงึระหว่าง
การไหลของพอลเิมอรแ์บบตัง้ฉากและแบบขนานกบัแนวของบานพบัโดย

ใชค้วามเรว็ฉีดที ่90% 

VI.II  ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากความเรว็ฉีดทีต่่างกนัระหว่าง 60% และ 90%
จากการทดลองปรบัค่าพารามเิตอร์ความเร็วในการฉีดชิ้นงานตวัอย่างที่

60% และ 90% พบว่าชิน้งานตวัอย่างในส่วนของการไหลแบบตัง้ฉากกบับาน
พับที่ได้จากการฉีดที่ความเร็วฉีด 60% มีค่า Young’s Modulus มากกว่า
ชิน้งานตวัอย่างที่ได้จากการฉีดที่ความเรว็ฉีด 90% ประมาณ 25.08% และใน
ส่วนชิ้นงานตัวอย่างที่มีการไหลแบบขนานกับบานพับที่ได้จากการฉีดที่
ความเร็วฉีด 60% มคี่า Young’s Modulus มากกว่าชิ้นงานตวัอย่างที่ได้จาก
การฉีดที่ความเรว็ฉีด 90% ประมาณ 24.18% จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็น
ว่า ความเรว็ฉีดมผีลกบัความแขง็แรงของบานพบัในด้านของความต้านทาน
แรงดงึ 
VI.III  ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากชิ้นงานทีผ่่านการทดสอบความล้าตวัโดยการพบั 
ที ่6,000 และ 30,000 ครัง้ 
  จากการทดสอบแบบ Fatigue Test + Tensile Test ชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้
ความเรว็ฉีด 60% เฉพาะชิ้นงานที่มทีศิทางการไหลแบบตัง้ฉากกบับานพบั ผล
การทดลองแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียไปของค่าความต้านทานแรงดึงเมื่อ
ชิน้งานตวัอย่างถูกพบั ชิ้นงานตวัอย่างที่พบั 6,000 ครัง้มคีวามต้านทานแรงดงึ
ลดลง 44.66% เมื่อเทียบกบัชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการพบั และชิ้นงานตวัอย่างที่
พบั 30,000 ครัง้ มีความต้านทานแรงดึงลดลง 52.75% เมื่อเทียบกบัชิ้นงานที่
ไม่ได้ผ่านการพับ ชิ้นงานตัวอย่างที่พับ 6,000 กับ 30,000 ครัง้ มีความ
ต้านทานแรงดึงลดลงไป 8.09% แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานตวัอย่างที่ผ่านการพบั
จะมคีวามต้านทานแรงดงึลดลงมากเนื่องจากชิ้นงานถูกท าใหเ้สยีรูปไปจากการ
พบั และเมื่อชิ้นงานถูกพบัไปแล้วความต้านทานแรงดงึจะลดลงตามจ านวนครัง้
ในการพบัแต่จะไม่ลดลงมาก ส่วนชิ้นงานตวัอย่างที่มทีศิทางการไหลแบบขนาน
กับบานพับ ชิ้นงานตัวอย่างที่พับ 6,000 ครัง้มีความต้านทานแรงดึงลดลง 
44.61% เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการพับ และชิ้นงานตัวอย่างที่พับ 
30,000 ครัง้ มคีวามต้านทานแรงดงึลดลง 50.68% เมื่อเทยีบกบัชิ้นงานที่ไม่ได้
ผ่านการพบั ชิ้นงานตวัอย่างที่พบั 6,000 กบั 30,000 ครัง้ จะมีความต้านทาน
แรงดึงลดลงไป 6.07%  การเปรยีบเทียบผลการทดลองจากชิ้นงานตวัอย่างที่
ฉีดดว้ยความเรว็ 60% แสดงในรปูที ่XIII 
 ชิ้นงานตวัอย่างที่ใช้ความเร็วฉีด 90% เฉพาะชิ้นงานที่มทีศิทางการไหล
ตัง้ฉากกบับานพบั ผลการทดลองแสดงให้เหน็ถึงการสูญเสยีไปของค่าความ
ต้านทานแรงดงึที่ใกล้เคยีงกบัชิ้นงานตวัอย่างที่ใช้ความเร็วฉีด 60% ชิ้นงาน
ตวัอย่างที่พบั 6,000 ครัง้มคีวามต้านทานแรงดงึลดลง 36.57% เมื่อเทียบกบั
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ชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการพับ และชิ้นงานตัวอย่างที่พับ 30,000 ครัง้ มีความ
ต้านทานแรงดงึลดลง 42.59% เมื่อเทยีบกบัชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการพบั ชิ้นงาน
ตวัอย่างที่พบั 6,000 กับ 30,000 ครัง้ มีความต้านทานแรงดึงลดลงไป 6.02% 
ส่วนชิ้นงานตวัอย่างที่มทีิศทางการไหลแบบขนานกบับานพบั ผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานตัวอย่างที่พบั 6,000 ครัง้มคีวามต้านทานแรงดึงลดลง 
37.35% เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการพับ และชิ้นงานตัวอย่างที่พับ 
30,000 ครัง้ มคีวามต้านทานแรงดงึลดลง 49.89% เมื่อเทยีบกบัชิ้นงานที่ไม่ได้
ผ่านการพบั ชิ้นงานตวัอย่างที่พบั 6,000 กบั 30,000 ครัง้ จะมีความต้านทาน
แรงดึงลดลงไป 12.54% การเปรยีบเทียบผลการทดลองจากชิ้นงานตัวอย่างที่
ฉีดดว้ยความเรว็ 90% แสดงในรปูที ่XIV 

รปูที ่XIII. แสดงรายละเอยีดเปรยีบเทยีบค่าความตา้นทานแรงดงึระหว่าง
การไหลของพอลเิมอรแ์บบตัง้ฉากและแบบขนานกบัแนวของบานพบัโดย

ใชค้วามเรว็ฉีดที ่60% 

รปูที ่XIV. แสดงรายละเอยีดเปรยีบเทยีบค่าความตา้นทานแรงดงึระหว่าง
การไหลของพอลเิมอรแ์บบตัง้ฉากและแบบขนานกบัแนวของบานพบัโดย

ใชค้วามเรว็ฉีดที ่90% 

VII. สรุปและอภปิรายผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าชิ้นงานที่มีทิศทางการไหลขนานกับบานพับจะมี

ความแขง็แรงน้อยกว่าชิ้นงานที่มทีิศทางการไหลตัง้ฉากกบับานพบั ประมาณ 
6% การเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ความเร็วในการฉีดจะส่งผลกระทบต่อความ
แข็งแรงของบานพับด้วยเช่นกัน ชิ้นงานตัวอย่างที่ถูกพับจะสูญเสียความ
แข็งแรงไปประมาณ 40% เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้พับและเมื่อชิ้นงาน
ตวัอย่างเริม่พบัไปแล้ว ความต้านทานแรงดงึจะค่อยๆ ลดลงตามจ านวนครัง้ใน
การพบัจนชิ้นงานขาดออกจากกนั ทัง้นี้การที่จะท าให้ทศิทางการไหลขนานไป
กบับานพบัไดน้ัน้ จะต้องมเีงื่อนไขในการออกแบบพอสมควรและควรตรวจสอบ
ทศิทางการไหลผ่านโปรแกรมวเิคราะหก์ารไหลดว้ย 

VIII. ขอ้เสนอแนะ
  การน าเนื้อหางานวิจัยฉบับนี้ไปอ้างอิงหรือใช้ในงานอุตสาหกรรม 
ต้องค านึงถ ึงร ูปร่างและความซ ับซ้อนของชิ้นงานที่จะน ามาอ้างอ ิง
รวมถึงทิศทางการไหลของพอลิเมอร์ในชิ้นงานนัน้ด้วย  

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้ ได้ร ับการช่วยเหลือในการสร้างเครื่องมือทดสอบโดย
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วจิยัและพฒันาแม่พมิพ์และดายพลาสตกิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือรวมถงึบรษิทั โมลเด๊กซ์ทรดี ีจ ากดั 
ทีใ่หค้วามอนุเคราะหโ์ปรแกรมจ าลองการไหล (Moldex3D) 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการปรบัสมดุลของคลตัช์แรงเหวี่ยง 
กรณีศึกษา กระบวนการผลิตเกียร์อตัโนมติัของรถจกัรยานยนต์ 

The Study of Factors Affecting on Centrifugal Clutch Balancing 
Case Study: Manufacturing Process of Automatic Motorcycle Clutch 
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บทคัดย่อ  — ความไม่สมดุลของคลัตช์แรงเหวี่ยงเกียร์
อัตโนมัติเป็นปัจจัยส าคัญในการท างานของคลัตช์เพื่อให้รถ มีส
เถียรภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้น ในกระบวนการผลิตจ าเป็นจะต้อง
ท าการปรับสมดุลเพื่อให้ค่าความไม่สมดุลของคลัตช์มีค่าน้อยท่ีสดุ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการปรับส มดุล
คลัตช์และศึกษาอิทธิพลปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้คลัตช์เกิดความไม่
สมดุลในชุดพูเล่ท่ี 2 หรือชุดพูเล่ล้อหลัง (พูเล่ สปริง และ ชุดคลตัช)์ 
ของรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ เน่ืองจากกระบวนการผลิตน้ีมี
ผลผลิตต ่าและเป็นกระบวนการท่ีเกิดคอขวด  นอกจากน้ีถ้าชิ้นงาน
ท่ีปรับสมดุลไม่ผ่านจะต้องท าการปรับสมดุลซ ้าด้วยการเจาะลด
น ้าหนักส่วนเกินออก การศึกษาน้ีได้ประยุกต์ใช้วิธีทากูชิในก าร
ออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง ปัจจัยของชิ้นส่วนท่ีมีผลต่อ
การปรับสมดุลของคลัตช์ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความไม่
สมดุลของชุดส่วนประกอบหลักของคลัตช์ 2) ความไม่สมดุลของ
ชุดส่วนประกอบย่อยของคลัตช์ และ (3) ความไม่สมดุลของสปริง 
การศึกษาน้ีได้ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองแบบทากูชิ L8 
(23) ก าหนดค่าปัจจัยความไม่สมดุลไว้ 2 ระดับคือค่าต ่าและค่าสูง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้ค่าความไม่สมดุลของ
ของชุดพูเล่ล้อหลังมีค่าน้อยท่ีสุด คือ ค่าความไม่สมดุลของชุด
ส่วนประกอบหลักของคลัตช์ท่ีมีค่าระดับปัจจัยต ่าเท่ากับ 5.01 g.cm
ค่าความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบย่อยของคลัตช์ท่ีมีค่าระดับ
ปัจจัยสูงเท่ากับ 6.03 g.cm และค่าความไม่สมดุลของสปริงท่ีมีค่า
ระดับปัจจัยสูงเท่ากับ 3.27 g.cm และชิ้นงานท่ีต้องท าการสมดุลซ ้า
ลดลงจากเดิมท่ี 60- 65% เหลือเพียง 40%

ค ำส ำคัญ — วิธีทากูชิ, ความไม่สมดุล, คลัตช์, การออกแบบ
การทดลอง 

Abstract — The unbalance of automatic centrifugal clutch 
is the main factor for clutch operation and giving the motorcycle 
more stability in driving. In manufacturing process, it needs to 
balance the clutch in order to give a minimum unbalance value. 
This study aimed to improve clutch balance process and also 
study influence of various factors that cause the secondary 
pulley assembly (Pully, Spring and Clutch assembly) of 
automatic motorcycle to be imbalanced. This process is a 
bottleneck process with low productivity. In addition, the NG 
part needs to be rebalanced by drilling to reduce excess weight. 
Thus, this study was to design and analysis of experiment using 
Taguchi method. There are three factors that affect clutch 
balancing such as (1) Unbalancing of Clutch carrier assembly 
(2) Unbalancing of Clutch sub assembly and (3) Unbalancing of 
spring. This study was applied experimental design using
Taguchi L8 (23) method with 2 levels of unbalanced values i.e.
maximum and minimum. It is found that to minimize unbalance 
weight value of secondary pulley assembly. Unbalanced weight 
value of clutch carrier assembly was at minimum value of 5.01 
g.cm. Unbalanced weight values of clutch sub assembly and
spring were at maximum values of 6.03 and 3.27 g.cm,
respectively. The rebalanced work of NG parts was found to
reduce from 60-65% to 40% and also rework cost was improved.

Keywords — Taguchi method, Unbalance, Clutch, 
Experimental design 
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I. บทน า
ตลาดรถจักรยานยนต์ของโลกมีความนิยมใช้งานอยู่ในประเทศ แถบ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงมีสัดส่วนการจ าหน่ายในภูมิภาคน้ีมากกว่า 80% 
ของปริมาณการจ าหน่ายทัว่โลก ส่งผลท าให้แต่ละปีค่ายรถระดับโลกย้าย
ฐานการผลิตรถจักรยานยนต์เข้ามาอยู่ใกล้ตลาดเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนใน
การขนส่ง ตัง้แต่ช่วงทศวรรษท่ี 1960 เป็นต้นมา ปัจจุบันฐานการผลิต
รถจักรยานยนต์ของโลกส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยไทยมี
สถานะเป็นประเทศผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ส าคัญอันดับ 5 ของโลกรองจาก
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามล าดับ [1] 

คลัตช์เป็นชิ้นส่วนส าคัญในรถจักรยานยนต์ซ่ึงมีหน้าท่ีในการตัดและต่อ
ก าลังระหว่างชุดเฟืองเกียร์กับเคร่ืองยนต์ คลัตช์เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ี
ท าให้รถมีสเถียรภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้น คลัตช์รถจักรยานยนต์เกีย ร์
อัตโนมัติมีส่วนประกอบท่ีส าคัญดังรูปท่ี 1 คือ ชุดพูเล่ล้อหน้า (Primary 
pulley assembly ห รื อ  Primary pulley assy.)  แ ล ะชุ ด พู เ ล่ ล้ อห ลั ง 
(Secondary pulley assembly หรือ Secondary pulley assy.) งานวิจัย น้ี
ผู้วิจัย เ ลือกศึกษาเฉพาะชุดคลัตช์พู เ ล่หลัง  (ยกเว้น Clutch housing 
component) เ น่ืองจากเ ป็นชุดส าคัญในการส่งถ่ายก าลังของคลัตช์แรง
เหวี่ยงท่ีท าให้รถมีเสถียรภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้นและเป็นชิ้นส่วนท่ีลูกค้า
ก าหนดค่าควบคุมไว้ ชุดคลัตซ์พูเล่หลังประกอบไปด้วย 4 ชิ้นส่วนหลักคือ 
1) ชุดส่วนประกอบหลักของคลัตซ์ (Carrier assembly) 2) ส่วนประกอบ
ย่อยของชุดคลัตซ์ (Sub assembly) 3) สปริง (Spring) และ 4) ชุดฝาครอบ
คลัตช์ (Clutch housing component)

รูปท่ี 1. ส่วนประกอบหลักของคลัตช์แรงเหวี่ยง 

จากกรณีศึกษา คลัตช์รถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติของบ ริษัท
แห่งหน่ึง พบว่า ปัญหาเร้ือรังท่ีพบในกระบวนการผลิตคลัตช์คือ การตรวจ
พบงานเสียท่ีจะต้องท าการปรับสมดุลซ ้าโดยการเอามวลของชิ้นส่วนออก
โดยท าการปรับสมดุลด้วยความเร็วรอบสูงถึง 1,400 รอบต่อนาที โดย
ชิ้นงานดีท่ีผ่านการปรับสมดุลตามค่าท่ีก าหนดไว้คือ ค่าความไม่สมดุลมีค่า 
≤ 7.7 g.cm การปรับสมดุลเป็นกระบวนการตรวจสอบหลังจากท่ีชิ้น ส่วน
ต่าง ๆ ของชุดคลัตช์ซ่ึงมีทัง้ชิ้นส่วนท่ีอยู่น่ิงและชิ้นส่วนท่ีเคล่ือนท่ีได้ น ามา
ประกอบรวมกันแล้ว การปรับสมดุลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อท าให้ชิ้นส่วน
ประกอบอ่ืน ๆ ของระบบขับเคล่ือนของรถจักรยานยนต์ไม่ถูกผลก ระทบ
ของการสัน่สะเทือนเน่ืองจากการไม่สมดุลของชุดคลัชต์  

ปัจจุบันกระบวนการปรับสมดุลคลัตช์ รถจักรยานยนต์เกีย ร์อัต โนมัติ   
จะใช้หลักการของสมดุลสถิตย์ (Static Balancing) ซ่ึงจะตรวจสอบด้วย
เคร่ืองปรับสมดุลแกนแนวตั ้ง (Vertical-Axis Balancing Machine) วิธีการ
ปรับสมดุลคลัตช์จะเร่ิมต้นจากการน าชิ้นงานเข้าเคร่ืองปรับสุมดล เคร่ืองจะ

ท างานด้วยการหมุนชิ้นงานท่ีความเ ร็ว 1,400 รอบต่อนาทีเพื่อตรว จสอบ
ต าแหน่งท่ีไม่สมดุลของชิ้นงาน เมื่อเคร่ืองได้ตรวจวัดและประมวลผลเสร็จ
แล้ว เคร่ืองจะรายงานผลผลลัพท์ของมวลส่วนเกิน และต าแหน่งการเกิด
ความไม่สมดุลท่ีหน้าจอแสดงผล ถ้าชิ้นงานมีค่าความไม่สมดุลเกินค่า
ควบคุมท่ี 7.7 g.cm. ตามท่ีก าหนดไว้ ชิ้นงานน้ีจะต้องท าการเจาะเอ ามวล
ส่วนเกินออกด้วย เค ร่ืองเจาะ  (Drilling Machine) และจะต้องท ากา ร
ตรวจสอบค่าความไม่สมดุลซ ้าอีกครั ้ง ชุดคลัตช์พูเล่หลังมีความซั บซ้ อน
ของชิ้นส่วนซ่ึงมีทัง้ชิ้นส่วนท่ีอยู่น่ิงและเคล่ือนท่ีจึงท าให้มี ปัจจัยหลายอย่าง
ท่ีส่งผลต่อค่าความไม่สมดุล วิธีการท่ีใช้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชิ้นงานมีการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) 
ด้วยวิธีทากูชิ (Taguchi Method) มาช่วยวิเคราะห์ ตัวอย่างงานวิจัยท่ีผ่าน
มา Park และคณะ [2] ได้ประยุกต์วิธีทากูชิเพื่อหาปัจจัย ท่ีเหมาะสมข อง
การออกแบบแม่พิมพ์ของกระบวนการลากขึ้นรูปของดุมดรัมคลัตช์ (Drum 
clutch hub) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิธีทากูชิได้มีการประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตโดย Toma [4] เพื่อหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการ
เชื่อมดรัมคลัตช์ส าหรับชุดส่งก าลังของรถยนต์ การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุของ
ผลิตภัณฑ์  Li และ คณะ [5] ได้ประยุกต์ใช้วิธีทากูชิเพื่อศึกษาวัสดุท่ี
เหมาะสมส าหรับท าผ้าคลัตช์ นอกจากน้ีกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ  ยัง
สามารถประยุกต์วิธีทากูชิเพื่อหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมต่อการขึ้นรูปด้วย  
เช่น งานกลึง [6] เป็นต้น 

งานวิจัยต่าง ๆ  ท่ีก ล่าวข้างต้นได้น าวิธี ทากูชิมาแก้ปัญหา หรือ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และได้ผลลัพท์ท่ีเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผลผลิตและ
กระบวนการผลิตดีขึ้น งานวิจัยน้ีจึงต้องการประยุกต์ใช้วิธีทากูชิเพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปรับสมดุลซ ้าของชุดคลัตช์แรงเหวี่ยงส าห รับ
รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ เน่ืองจากกระบวนปรับสมดุลเกิดปัญหาคอ
ขวดซ่ึงมงีานเสียท่ีต้องท าการปรับสมดุลซ ้าโดยการเอามวลของชิ้นงานออก 
ดังน้ันผู้วิจัยต้องการปรับปรุงคุณภาพและลดปัญหาคอขวดเน่ืองจากต้องท า
การการตรวจสอบค่าความไม่สมดุลซ ้าของชุดคลัตช์พูเล่หลังท่ีไม่มีชุดฝา
ครอบคลัตช์ เพื่อท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ลดเวลาสูญเสีย และ
ยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของบริษัทได้อีกด้วย  

II. ทฤษฏีและหลักการ
II.I การปรับสมดุลคลัตช์

ปัจจุบันกระบวนการปรับสมดุลคลัตช์รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติจะ
ใช้หลักการของสมดุลสถิตย์ ด้วยเคร่ืองปรับสมดุลแนวตัง้ดังรูปท่ี 2 วิธีการ
ตรวจสอบค่าความไม่สมดุลของชุดคลัตช์จะเร่ิมจากน าชุดคลัตช์เข้าเค ร่ือง
ปรับสุมดล เมื่อชุดคลัตช์เร่ิมหมุน ชุดแผ่นผ้าคลัตช์ (Shoe clutch) ทัง้ 3 
ชิ้น จะค่อยๆ  เหวี่ย งออกเข้าไปล็อคกับเ ส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ของจิ๊กหรือฝาคลอบชุดคลัตช์ดังรูปท่ี 3 เคร่ืองทดสอบจะท าการปรับสมดุล
ด้วยความเร็วรอบคงท่ี 1,400 รอบต่อนาที ผลการตรวจสอบจะแสดงท่ี
จอภาพ ถ้าหากค่าความไม่สมดุลเกินค่าท่ีก าหนด ท่ี 7.7 g.cm จะท าการ
เจาะเอาน ้าหนักส่วนเกินออกจากชุดคลัตช์และท าการปรับสมดุลชุดคลัตช์
ซ ้าใหม่อีกครัง้ การพิจารณาว่าชิ้นงานดีหรือชิ้นงานท่ีต้องท าซ ้า (Rework) 
หรือชิ้นงานท่ีต้องท าการปรับสมดุลซ ้าโดยพิจารณาจากผลการตรว จสอบ
ค่าความไม่สมดุลของชุดคลัตช์ท่ีรอบแรกคือ ชิ้นงานดีจะผ่านการปรับ
สมดุลเพียงรอบเดียว เน่ืองจากค่าความไม่สมดุลมีค่าตามท่ีก าหนด ไว้คือ 
ไม่เกิน 7.7 g.cm และส่วนของงานท่ีต้องท าซ ้า จะต้องผ่านกระบว นก าร

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

326

ENG-19



 

ปรับสมดุลซ ้าและเจาะเอาน ้าหนักส่วนเกินออก ซ่ึงค่าความไม่สมดุลท่ีไม่ได้
ตามค่าท่ีก าหนดไว้ตั ้งแต่ 7.7 g.cm ถึง 20 g.cm ผลการตรวจสอบพบว่า 
ชิ้นงานท่ีผ่านการปรับสมดุลเพียงรอบเดียวคิดเป็นเปอร์เซนต์ประม าณ 
35% ถึง 40% ของชิ้นงานทัง้หมด และชิ้นงานท่ีต้องท าการปรับสมดุลซ ้ามี
ประมาณ 60% ถึง 65% ของชิ้นงานทัง้หมด ปัญหาของชิ้นงานท่ีต้องปรับ
สมดุลซ ้าน้ีส่งผลให้ฝ่ายผลิตไม่สามารถประเมินการผลิตท่ีแน่นอนได้ และ
ยังพบว่าหากกระบวนการผลิตน้ีมีงานท่ีต้องท าซ ้าในปริมาณมากจะท า ให้
กระบวนการน้ีเป็นคอขวด ชิ้นงานท่ีต้องท าการปรับสมดุลซ ้าน้ีอาจมีสาเหตุ
จากกระบวนการผลิตของแต่ละชิ้นส่วนย่อย เช่น ชิ้นงานมีรูปร่างไ ม่กลม
ตามแบบท่ีก าหนด รูปร่างของชิ้นส่วนมีความซับซ้อน ชิ้นส่วนเคล่ือนท่ีมี
หลายชิ้น วัสดุมีความหนาแน่นไม่เ ท่ากัน เป็นต้น การปรับสมดุลของชุด
คลัตช์จะมีปัจจัยหลายอย่างท่ีส่งผลต่อค่าความไม่สมดุล ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง
เลือกวิธีการทากูชิเพื่อหาปัจจัยท่ีเหมาะสมของกระบวนการปรับสมดุล โดย
การออกแบบแผนการทดลองตารางออโทโกนอลหรือตารางแนวฉาก 
(Orthogonal array)    

รูปท่ี 2. เคร่ืองปรับสมดุลแนวตัง้ 

รูปท่ี 3. หลักการปรับสมดุลคลัตช์แรงเหวี่ยง

II.II วิธีการของทากูชิ
วิธีการของทากูชิเป็นเคร่ืองมือเชิงคุณภาพเป็นการลดการสูญเสียท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิตท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และ
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
[6-9] เพื่อเลือกปัจจัยท่ีเหมาะสมของกระบวนการโดยการออกแบบแผนการ
ทดลองด้วยตารางแนวฉาก เพื่อลดจ านวนการทดลองให้เหมาะสมกับ
เง่ือนไขท่ีก าหนด [5] การประยุกต์ใช้วิธีทากูชิเพื่อแก้ปัญหาน้ันจะต้องมีการ
ก าหนดค่าตัวแปรและค่าปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี ค่าตัวแปรน าเข้า (Input) ปัจจัย
ท่ีควบคุมได้ (Controllable factors) ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable 
factures) และ ผลลัพท์ท่ีได้ (Output) ซ่ึงจะมีค่าต่าง ๆ  และปัจจัยท่ีแตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับปัญหาและกระบวนการท่ีต้องการศึกษา ตัวอย่างการใช้วิธีทากู
ชิส าหรับปรับปรุงและแก้ปัญหากระบวนการผลิตคลัตช์ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เช่น Park และคณะ [2]  ได้ประยุกต์ใช้วิธี ทากูชิเพื่อหาปัจจัยท่ี
เหมาะสมของการทดลองของกระบวนการลากขึ้นรูปของดุมดรัมค ลัตช์ 
(Drum clutch hub) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อน าปัจจัยท่ีวิเคราะห์ได้ไป
สร้างแม่พิมพ์และท าการทดลองเพื่อวัดความหนาของมุมส่วนโค้งขอ งดรัม
คลัตช์และเปรียบเทียบกับผลท่ีวิเคราะห์ได้จากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
การศึกษาน้ีจะศึกษาแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปท่ีก าหนดปัจจัยไว้ 5 ค่า คือ รัศมีมุม
ส่วนโค้งของแม่พิมพ์ 2 ค่า และมุมเอียงของแม่พิมพ์ อีก 3 ค่า และแต่ละ
ปัจจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ โดยพิจารณาผลของค่าสูงสุดของค่าความ
เค้นและค่าความเครียส ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีจะใช้ตารางแนวฉาก L16 เพื่อ
วิเคราะห์ค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวน โดยใช้เง่ือนไขค่ายิ่งน้อยยิ่งดี  
(Smaller-the-better) จากผลการศึกษาพบว่า การใช้วิธี ทากูชิ เพื่อหา
เง่ือนไขส าหรับการท าแม่พิมพ์ทดสอบของกระบวนการลากขึ้นรูปของดรัม
คลัตช์และเปรียบเ ทียบผลของความหนาของมุมส่วนโค้งของแม่พิมพ์
ระหว่างชิ้นงานจริงและการจ าลองด้วยระเ บียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ มีค่า
แตกต่างกันเพียง 3.5% นอกจากน้ี Toma E. [3] ได้ประยุกต์วิธีทากูชิเพื่อ
ใช้หาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการเชื่อมดรัมคลัตช์ส าหรับชุดส่งก าลัง
ของรถยนต์ เน่ืองจากขนาดของชิ้นงานท่ีผลิตได้มีค่าเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก
การเสียรูปของฟันของดรัมคลัตช์ โดยได้ก าหนดพารามิเตอร์ท่ีใช้ศึกษา 8 
ตัว แต่ละตัวจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้ตารางแนวฉาก L18 ส าหรับท า
การทดลอง โดยการเ ลือกเ ง่ือนไข ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะพิจารณาท่ีค่า
อัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวน ท่ีเง่ือนไขยิ่งมากยิ่งดี (Larger-the-Better) 
การศึกษาน้ีพบว่าการประยุกต์ใช้วิธีทากูชิท าให้ได้เง่ือนไขท่ีเหมาะสมต่อ
กระบวนการเชื่อมดรัมคลัตช์ ซ่ึงท าให้ความสามารถของกระบวนการ
เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลงด้วย  

การใช้วิธีทากูชิสามารถประยุกต์เพื่อแก้ ปัญหาในอุตสาหกรรมได้จ ริง 
การใช้วิธีการน้ีจ าเ ป็นต้องก าหนดตัวแปร และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ การวิเคราะห์ข้อมูลของทากูชิ เพื่อก าหนดระดับของ
ปัจจัยท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับท่ีท าให้ค่าตัววัดของทากูชิ คือ
อัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวน (Signal-to-Noise Ratio, S/N) มีค่าสูงสุด 
แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ กรณียิ่งมากยิ่งดี (Larger-the-Better), กรณีค่ายิ่ง
น้อยยิ่งดี (Smaller-the-Better) และกรณีค่าตรงเป้าหมายดีท่ีสุด (Nominal-
the-Best) ซ่ึงแต่ละวิธีจะมีวิธีวิเคราะห์ค่า S/N ดังน้ี 

กรณีค่ายิ่งมากยิ่งดี 

S NL
⁄ = −10 log(∑ 1 yi

2⁄n
i=1

)/n (1) 

กรณีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี 

S NS
⁄ = −10 log(∑ yi

2 n⁄n
i=1

) (2) 

กรณีค่าตรงเป้าหมายดีท่ีสุด  

S Nτ
⁄ = 10 log(y̅2 s2⁄ ) (3) 

การศึกษาน้ีจะประยุกต์ใช้วิธีทากูชิเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าความ
ไม่สมดุลของชุดคลัตช์แรงเหวี่ยงของจักรยานยนต์โดยก าหนดปัจจัยของ
กระบวนการ 3 ปัจจัย และแต่ละปัจจัยมี 2 ระดับ โดยใช้ตารางแนวฉาก L8 
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(23) และวิเคราะห์ผลตอบสนองของกระบวนการด้วยค่าอัตราส่วนสัญญ าณ
ต่อส่ิงรบกวนด้วยกรณีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

III. การด าเนินการทดลอง
งานวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปรับสมดุล

ของคลัตช์แรงเหวี่ยงของกระบวนการปรับสมดุลคลัตช์ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพและลดจ านวนของเสียในกระบวนการปรับสมดุลโดยการออกแบบ
และวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้วิธีของทากูชิ เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อผลตอบสนองของกระบวนการ เพื่อก าหนด
ระดับปัจจัย ท่ีเหมาะสม  เค ร่ืองปรับสมดุลท่ีใช้ในการทด ลองยี่ ห้ อ 
Nagahama Vertical-Axis Static Balancing Machine Series: MMi-901 
โดยมีแกนหมุนตามแนวตั ้งดังรูปท่ี 2 ใชส้ าหรับตรวจสอบความไม่ สมดุล
ของคลัตช์แรงเหวี่ยงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 125 มิลลิเมตรดังรูปท่ี 3 
ส าหรับรถจักรยานยนต์ความจุ 125 ซีซี และความเร็วรอบท่ีใช้ในการหมุน
ปรับสมดุล 1,400 รอบต่อนาที การทดลองเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
กระบวนการปรับสมดุลมีรายละเอียดดังน้ี 
III.I ปัจจัยและการประเมินผลการตอบสนองของกระบวนการ

ปัจจัยและระดับปัจจัยท่ีศึกษาในงานวิจัยน้ี พิจารณาจากกระบวนการ
ผลิตจริงของกระบวนการปรับสมดุลคลัตช์ ปัจจัยของชิ้นส่วนท่ีมีผลต่อการ
ปรับสมดุลของคลัตช์ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความไม่สมดุลของชุด
ส่วนประกอบหลักของคลัตช์ 2) ความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบย่อย
ของคลัตช์ และ 3) ความไม่สมดุลสปริงและผลตอบสนองของกระบวนก าร
จากค่าความไม่สมดุลของชุดพูเล่ล้อหลัง (ค่าความไม่สมดุล (UB) ในหน่วย 
g.cm) ดังรูปท่ี 4

รูปท่ี 4. ปัจจัยและส่ิงรบกวนต่อกระบวนการ 

III.II การออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ
การออกแบบการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลด้วยวิธีทากูชิ จะใช้การส ร้ าง

แผนการทดลองแบบเมตริกซ์ ซ่ึงรูปแบบการทดลองท่ีสร้างขึ้นถูกเลื อกมา
จากการทดลองแบบสมบูรณ์ โดยใช้แผนการทดลองตามตารางแนวฉาก L8 
(23) ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงมีการทดลองทัง้หมด 8 กรณีและเหมาะสมส าหรับการ
ออกแบบการทดลองท่ีพิจารณาปัจจัยของกระบวนการท่ีมี ปัจจัย 3 ปัจจัย
คือ ค่าความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบหลักของคลัตช์ ชุดส่วนประกอบ

ย่อยของ และ ค่าความไม่สมดุลสปริง แทนด้วยสัญลักษณ์ A, B และ C 
ตามล าดับ และแต่ละปัจจัยมี 2 ระดับ คือ ค่าต ่าและค่าสูง ดังตารางท่ี 2 
และ หมายเลข 1 และ 2 แทนด้วยปัจจัยท่ีมีค่าต ่าและสูงตามล าดั บดั ง ท่ี
แสดงในตารางท่ี 1 แทนด้วยระดับปัจจัยต ่าและสูงตามล าดับ ข้อมูลตาม
การทดลองท่ีออกแบบไว้จะถูกเก็บบันทึกผลและค านวณค่าอัตราส่วน
สัญญาณต่อส่ิงรบกวนระบบด้วยกรณีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี (S NS

⁄ ) ด้วยสมการท่ี 
(2) โดยใช้วิธีการและขัน้ตอนการปรับสมดุลคลัตช์ท่ีกล่าวไว้ในห้วข้อท่ี II.I

IV. ผลการทดลอง
ผลการทดลองตามแผนการทดลองโดยตารางแนวฉาก ท่ีมีการทดลอง

ทัง้หมด 8 กรณีดังตารางท่ี 1 และท าการทดลองซ ้าทัง้หมด 3 ครัง้ ค่าเฉล่ีย
ผลการตอบสนองของกระบวนการ คือ ค่าความไม่สมดุลของชุดพูเล่ล้อหลัง
มีหน่วยเป็น g.cm และค านวณค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวน ระบบ
ตามวัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพคือค่ายิ่งน้อยยิ่งดี (S NS

⁄ ) ด้วยสมการ
ท่ี 2 และได้ผลการวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวนดังตา รา งท่ี 
1 ค่าความไม่สมดุลของชุดคลัตช์ท่ีมีค่าน้อย ท่ีสุดคือ การทดลองท่ี 4 ท่ีได้
ค่าความไม่สมดุลเท่ากับ 5 g.cm และค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวน
เท่ากับ -13.979 

ตารางท่ี 1 ตารางแนวฉากและผลการทดลอง 
การ

ทดลอง 
ระดับของปัจจัย UB 

(g.cm) 
S NS⁄  

(dB) A B C 
1 1 1 1 11.13 -20.933
2 1 1 2 10.77 -20.642
3 1 2 1 12.17 -21.703
4 1 2 2 5.00 -13.979
5 2 1 1 12.07 -21.632
6 2 1 2 13.00 -22.279
7 2 2 1 12.23 -21.751
8 2 2 2 8.10 -18.170

ตารางท่ี 2 ปัจจัยและระดับของกระบวนการ 

ปัจจัย 
ระดับ 

ต ่า สูง 

A UB Carrier assy. (g.cm) 0.70 5.03 
B UB Sub assy. (g.cm) 3.21 6.03 
C UB Spring. (g.cm) 0.56 3.27 

จากตารางผู้วิจัยได้มีการก าหนดค่าในระดับปัจจัยต ่าและสูงของแต่ ละ
ปัจจัย พิจารณาจากกระบวนการผลิตจริงของกระบวนการปรับสมดุลคลัตช์ 
เน่ืองจากในกระบวนการผลิตจริงยังไม่มีการศึกษาก าหนดระดับปัจ จัย ท่ี
เหมาะสมของคลัตช์ 3 ชิ้นส่วนหลักจึงท าให้ไม่สามารถระบุว่าปัจจัยใด
ส่งผลต่อค่าความไม่สมดุลของชุดพูเล่ล้อหลัง  

IV.I การวิเคราะห์ผลตามขัน้ตอนของวิธีทากูชิ
การวิเคราะห์ผลตามหลักการของวิธีทากูชิ เพื่อก าหนดค่าระดับข อง

ปัจจัยท่ีเหมาะสม พิจารณาจากระดับปัจจัยท่ีท าให้ค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อ
ส่ิงรบกวนระบบมีค่าสูงสุด ปัจจัย ท่ีมีผลต่อผลตอบสนองค่าเฉล่ียของ
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อัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวนระบบในกระบวนการปรับสมดุลค ลัตช์
แสดงดังตารางท่ี 3 โดยพิจารณาจากค่าผลกระทบหรือผลต่างของค่าเฉล่ีย
ของแต่ละปัจจัย จากมากไปหาน้อยคือ ค่าความไม่สมดุลสปริง (C), ค่า
ความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบย่อยของคลัตช์ (B), ค่าความไม่สมดุล
ของชุดส่วนประกอบหลักของคลัตช์ (A) ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ผลการทดลองของวิธีทากูชิเพื่อก าหนดระดับของปัจจัย ท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับค่าท่ีท าให้ค่าอัตราส่วนสัญญานต่อ
ส่ิงรบกวนระบบมีค่าสูงสุดด้วยกราฟตอบสนองดังรูปท่ี 5 ซ่ึงปัจจัย
กระบวนการท่ีส่งผลกระทบให้ค่าความไม่สมดุลของชุดพูเล่ล้อหลังจะ
พิจารณาจากจุดท่ีมีค่าสูงสุดบนกราฟตอบสนอง ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบมากและท าให้ค่าตอบสนองมีค่าดีท่ีสุด ดังน้ี  

- ค่าความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบหลักของคลัตช์ท่ีระดับปัจจัยต ่า
(A1) ซ่ึงส่งผลต่อผลการตอบสนองดีท่ีสุด 

- ค่าความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบย่อยของคลัตช์ท่ีระดับปัจจัย สูง
(B2) ซ่ึงส่งผลต่อผลการตอบสนองดีท่ีสุด 

- ค่าความไม่สมดุลของสปริงท่ีระดับปัจจัยสูง (C2) ซ่ึงส่งผลต่อผลการ
ตอบสนองดีท่ีสุด 

ตารางท่ี 3 ผลตอบสนองของค่าเฉล่ียของอัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวน
ระบบท่ีระดับต่างๆ ของแต่ละปัจจัย 

ระดับ 
ปัจจัย 

ปัจจัย 
A B C 

1 -19.314 -21.371 -21.505
2 -20.958 -18.901 -18.767

ผลต่าง 1.644 2.470 2.737 
ล าดับ 3 2 1 

รูปท่ี 5. ผลตอบสนองของระดับปัจจัยต่างๆ ของการปรับสมดุลของคลัตช์ 

IV.II การทดสอบเพือ่ยืนยัน
การทดสอบเพื่อยืนยันผลท่ีได้จากแบบการทดลอง ท่ีได้วิเคราะห์ ไว้ใน

หัวข้อก่อนหน้า กระบวนการปรับสมดุลชุดพูเล่หลังก่อนการปรับปรุงพ บว่า
งานท่ีต้องปรับสมดุลซ ้าหรืองาน NG มีประมาณ 60 - 65% ดังตารางท่ี 4 
เมื่อน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเหมาะสมท่ีมีผลกระทบต่อการปรับสมดุลม า
ทดสอบคือ A1B2C2 โดยก าหนดค่าความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบหลัก

ของคลัตช์ท่ีระดับปัจจัยต ่า (A1) เท่ากับ 0.07 g.cm. ค่าความไม่สมดุลของ
ชุดส่วนประกอบย่อยของคลัตช์ ท่ีระดับปัจจัยสูง (B2) เท่ากับ 6.03 g.cm 
และ ค่าความไม่สมดุลของสปริง ท่ีระดับสูง (C2) เ ท่ากับ 3.27  g.cm 
ผลตอบสนองของกระบวนการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพดีขึ้น โดยงานท่ี
ต้องปรับสมดุลซ ้าของชุดพูเล่ล้อหลังลดลงเหลือประมาณ 40% จากการเก็บ
ข้อมูลชิ้นงานทัง้หมด 10 ชิ้น ดังรูปท่ี 5 ซ่ึงการปรับปรุงน้ีท าให้ชุดพูเ ล่ ล้อ
หลังท่ีผ่านกระบวนการปรับสมดุลเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ผลการศึกษาน้ียัง
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อท่ีจะลดจ านวนงานท่ีต้องท าการป รับ
สมดุลซ ้าให้ลดน้อยลงให้ต ่ากว่าน้ี เพื่อท่ีจะลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการป รับ
สมดุลซ ้ารวมทัง้เพิ่มคุณภาพและความสามารถในกระบวนการปรับสมดุล
ให้ดียิ่งขึ้น ดังน้ันจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ปัจจัยทัง้ 3 ปัจจัยส่งผล
ต่อความไม่สมดุลของชุดคลัตช์ เน่ืองจากการวิจัยน้ีได้มีการก าหนดร ะดับ
ปัจจัยท่ีเหมาะสมของค่าความไม่สมดุลชิ้นส่วนหลัก ท าให้การปรับสมดุล
ของชุดพูเล่ล้อหลังมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ชิ้นงานท่ีต้ องท า
การปรับสมดุลซ ้าลดลง ซ่ึงแตกต่างกระบวนการเดิมท่ีไม่มีการก าหนด
ระดับปัจจัยท่ีเหมาะสม  

รูปท่ี 5. การเปรียบเทียบค่าความไม่สมดุลก่อนและหลังปรับปรุง 

ตารางท่ี 4 การทดสอบยืนยันผล 

ผลตอบสนอง 
ปัจจัย

กระบวนการเดิม 
ปัจจัยที่
เหมาะสม การปรับปรุง 

ทดลองยืนยัน 
ระดับปัจจัย - A1B2C2

ค่าความไม่
สมดุล 

NG ratio 
60-65% 

NG ratio 
40% 20% 

V. สรุป
การศึกษาระดับปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการปรับสมดุลของคลัตช์แรง

เหวี่ย งในกระบวนการปรับสมดุ ลด้วยวิธีท ากูชิ โดยพิจ ารณ าจ าก
ผลตอบสนองของกระบวนการ คือค่าความไม่สมดุลของชุดพูเล่ล้อหลังท่ีมี
ค่าน้อยท่ีสุด ปัจจัยท่ีท าให้ค่าความไม่สมดุลของของชุดพูเ ล่ล้อหลัง มีค่า
น้อยท่ีสุด คือ ค่าความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบหลักของคลัตช์ท่ีระดับ
ปัจจัยต ่าเท่ากับ 0.70 g.cm ค่าความไม่สมดุลของชุดส่วนประกอบย่อยของ
คลัตช์ท่ีระดับปัจจัยสูงเท่ากับ 6.03 g.cm และค่าความไม่สมดุลของสปริงท่ี
ระดับปัจจัยสูงเท่ากับ 3.27 g.cm และชิ้นงานท่ีต้องท าการปรับสมดุลซ ้า
ลดลงจากเดิมท่ี 60 – 65% เหลือเพียง 40 แต่ส าหรับผลการวิจัยในครั ้งยัง
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ไม่สามารถลดชิ้นงานท่ีต้องท าซ ้าหรือชิ้นงานท่ีต้องท าการปรับสมดุลซ ้าได้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้คือเหลือเพียง 30%  ซ่ึงยังเหลืออีก 10% เน่ืองจาก
มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับสมดุลของชุดพูเล่ล้อหลังมีความซับซ้อน อย่างไร
ก็ตามในอนาคตผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง อย่าง
ต่อเน่ือง โดยจะพิจารณาในเร่ืองของปัจจัยของอิทธิพลร่วมระหว่าง AB และ 
AC เพื่อศึกษาว่าอิทธิพลร่วมส่งผลท าให้ผลการปรับสมดุลดีขึ้นหรือไม่ 
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การตรวจวดัค่าความผิดพลาดเชิงมุมของแกนหมุนในการเคล่ือนท่ีเชิง
เส้นตรงของปลายแขนหุ่นยนต์เคล่ือนท่ีอิสระ 6 แกนด้วยอปุกรณ์ตรวจวดั
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บทคัดย่อ — งานวิจยัน้ีน าเสนอ การออกแบบกระบวนการวดัและ
วิเคราะห์ค่าความผิดพลาดเชิงมมุของแกนหมุนในการเคลื่อนท่ีเชิงเส้นตรง
ของปลายแขนหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีอิสระ 6 แกน โดยใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวดั
ด้วยแรงเฉ่ือย (Inertial Measurement Units : IMU Sensor) เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบค่าความผิดพลาดเชิงมุม โดยในงานวิจัยจะท าการ
ตรวจวดัค่าความผิดพลาดเชิงมมุของหุ่นยนต์อตุสาหกรรมเคลื่อนท่ีอิสระ 6 
แกน รุ่น KUKA KR 5  ซ่ึงจะท าการตรวจวดัเมื่อไม่มีภาระมากระท าท่ีส่วน
ปลายของหุ่นยนต์ อุณหภูมิท่ีท าการทดลองอยู่ในช่วง 32 ถึง 42 องศา
เซลเซียส และไม่ค านึงถึงความแขง็แรงของพื้นท่ีติดตัง้หุ่นยนต์  โดยผลท่ีได้
จากงานวิจยัน้ีจะสามารถท าให้เกิดการวิจยัต่อเน่ืองในส่วนของการชดเชย
ความผิดพลาดเหล่าน้ีต่อไป เพ่ือให้หุ่นยนต์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคญั — หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีอิสระ 6 แกน, ความผิดพลาดเชิงมุม, 
การเคลื่อนท่ีเชิงเส้นตรง, ชุดอปุกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย 

ABSTRACT — This research provide the processing design and 
the analysis of angular position error, affecting on the end-effector 
linear interpolation motion variance of 6-axis robot with the use of 
inertial measurement units (IMU) Sensor. In this research, IMU sensor 
is used to measure an angular position error. IMU sensor inspects an 
angular position error affecting of independent 6-axis robot (KUKA KR 
5) where the surrounding temperature is approximately 32 °C to 42 °C, 
there is no load at the end-effector robot and regardless of the 
hardness of the floor where the robot is located. As a result, the 
position error values of the end-effector are able to increase the 

effective of the robot and calculate the compensate values for the 
future research. 

Keywords — 6 Axis Robot, Angular Position Error, Linear Motion, 
Inertial Measurement Units (IMU Sensor) 

I. บทน า
ในปัจจุบนัหุ่นยนต์เขา้มามบีทบาทในระบบอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก

ในหลากหลายรปูแบบ เพื่อเพิม่ความถูกตอ้งและแม่นย าในการผลติ รวมถงึ
เพิ่มความสามารถของกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เช่น งาน
เชื่อมแบบจุดหรอืแบบติดตามเส้นทาง งานจับและวางสิ่งของ งานเจาะ
ต่างๆ เป็นต้น ดังนัน้เรื่องของความแม่นย ามีความส าคัญอย่างมากต่อ
คุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งแขนกลถอืเป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้งาน
ในวงการอุตสาหกรรมการผลติมากขึน้ แขนกลหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาให้
เหมาะกบัการท างานที่ซ ้า ๆ กนัไดอ้ย่างถูกต้องและแม่นย า อกีทัง้ยงัเขา้ถงึ
ต าแหน่งต่างๆได้ดี และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายใต้ระยะจุด
หมุนที่หมุนได้ โดยสามารถเคลื่อนที่ตามค าสัง่ได้ 2 แบบ คือ แบบแรก
เคลื่อนที่จากการเรยีนรู้ เป็นงานที่ส่วนใหญ่หุ่นยนต์จะท างานซ ้าๆ ในรูป
แบบเดมิๆ เช่น งานเชื่อม งานหยบิจบัสิง่ของ งานแพค็สนิคา้ งานประกอบ
ชิ้นส่วน และงานจดัเรยีงสนิคา้ในคลงั เป็นต้น แบบที่สองคอื การเคลื่อนที่
จากการเรยีนรูแ้ละการใช้โปรแกรม เช่น งานตดั งานตดัโดยใชเ้ลเซอร ์งาน
กดัหรอืงานเจาะต่างๆ  

การใชง้านเครื่องจกัรอุตสาหกรรม เมื่อถูกใชง้านเป็นระยะเวลานาน จะ
ส่งผลใหเ้กดิค่าความคลาดเคลื่อนขึน้ได้ ซึ่งท าใหค้วามถูกต้องและแม่นย า
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ของการท างานลดลง จึงจ าเป็นต้องท าการตรวจวดัค่าความถูกต้องและ
แม่นย าของแขนหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ซึ่งความผดิพลาดของเครื่องจักรที่เกิดขึ้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
ความผิดพลาดเชิงระบบ (Systematic Error) เป็นความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ ปรมิาณคงเดิม โดยสาเหตุเกิดจากคุณสมบตัิของ
อุปกรณ์ภายในเครื่องจกัร อกีประเภทคอื ความผดิพลาดเชงิสุ่ม (Random 
Error) เป็นความผดิพลาดที่เกดิจากความแปรผนัแบบสุ่มของการตรวจวดั 
เกดิขึน้ไดจ้ากหลายกรณี ไม่มรีปูแบบทีแ่น่นอน [1]  

การชดเชยความผดิพลาดของหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
ประเภทแรกคือ การชดเชยความผิดพลาดในฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ 
เป็นการชดเชยโดยการปรบัแต่งฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น การปรบัระยะแกน 
การเปลี่ยนสายพาน และการเปลี่ยนชุดเฟืองขบั เป็นต้น โดยมงีานวจิยัที่
น าเสนอการลดค่าความผิดพลาดของหุ่นยนต์  โดยการควบคุมระบบ
ฮาร์ดแวร์ เช่น การควบคุมพีไอดีแบบไม่เป็นเชิงเส้น  (Nonlinear PID 
Controller) [2-3], การควบคุมแบบคลุมเครือ (Fuzzy Logic Controller)    
[4-5], การควบคุมแบบปรบัเปลีย่น (Adaptive Control) [6] และการควบคุม
แบบโหมดการเลื่อน (Sliding Mode Control) [7-8] ประเภทที่สองคอื การ
ชดเชยความผิดพลาดในซอร์ฟแวร์ (Software) เป็นการชดเชยค่าความ
ผิดพลาดที่ได้มาจากการวดัโดยตรงหรือการวิเคราะห์จากสมการทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งงานวจิยัที่ศึกษาการตรวจวดัค่าความถูกต้องและแม่นย า
ของหุ่นยนต์พร้อมทัง้ชดเชยค่าความผิดพลาดแบบประเภทนี้  พบว่า
สามารถปรบัปรุงความแม่นย าได้อย่างมนีัยส าคญั [9-12] และมขีอ้ดคีอื ไม่
จ าเป็นจะต้อง ปรบัการควบคุมของหุ่นยนต์ที่มมีาแต่เดมิแต่สามารถน าค่า
อนิพุตและเอาต์พุตของหุ่นยนต์มาใช้หาค่าความผดิพลาด เพื่อน าไปปรบั
เป็นชุดค าสัง่ใหม่ได้ โดยมงีานวจิยัที่อธิบายไวว้่า ข้อต่อของหุ่นยนต์เป็น
สาเหตุหลกัที่ท าใหเ้กดิความไม่แม่นย าของหุ่นยนต์ ท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด
อย่างมนีัยส าคญัของต าแหน่งในระดบัของ end-effector [13] โดยอุปกรณ์
ตรวจวัดด้วยแรงเฉ่ื อย  (Inertial Measurement Units : IMU Sensor) 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกัๆ คอื เซนเซอร์วดัความเอียง (Accelerometer) 
และเซนเซอร์วดัความเรว็เชงิมุม (Gyroscope) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วดัทศิทาง
และอตัราเร่งตามแกนต่างๆ อุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย (IMU Sensor)
จึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการวดัค่าความผิดพลาดเชิงมุม เนื่องจาก
เหมาะสมส าหรบัการตรวจจบัทิศทาง ติดตัง้ง่าย และมปีระสทิธิภาพการ
ท างานที่เสถยีรในการวดัการเคลื่อนที่แบบเรยีลไทม์และในกรณีที่ไม่มกีาร
วดัอา้งองิสิง่แวดลอ้มภายนอก [14-15] 

งานวิจัยนี้ท าการออกแบบกระบวนการวัดและวิเคราะห์ค่าความ
ผดิพลาดเชิงมุมของแกนหมุนในการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรงของปลายแขน
หุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน โดยใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย 
(IMU Sensor) เป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบค่าความผดิพลาดเชงิมุม โดย
ในงานวิจัยจะท าการตรวจวัดค่าความผิดพลาดเชิงมุมของหุ่นยน ต์
อุตสาหกรรมเคลื่อนที่อสิระ 6 แกน รุ่น KUKA KR 5  ซึง่จะท าการตรวจวดั
เมื่อไม่มภีาระมากระท าที่ส่วนปลายของหุ่นยนต์ อุณหภูมทิี่ท าการทดลอง
อยู่ในช่วง 32 ถงึ 42 องศาเซลเซยีส และไม่ค านึงถงึความแขง็แรงของพืน้ที่
ตดิตัง้หุ่นยนต์   

 
 

II. วสัดุและอุปกรณ์ 
1. คอมพวิเตอรพ์กพา (Computer Notebook) 
2. ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย (Inertial Measurement Units : 

IMU Sensor) รุ่น ML5-AR 
3. หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเคลื่อนทีอ่สิระ 6 แกน KUKA KR 5 
 

III. วธิดี าเนินการวจิยั 
ขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวัดด้วยแรงเฉ่ือย  (IMU Sensor) 

จ านวน 1 ตวั เข้ากบัแขนกลรุ่น KUKA KR 5 ที่บรเิวณปลายของแขนกล 
(แกนที ่6) โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของอุปกรณ์ตรวจวดัดว้ยแรง
เฉ่ือย (IMU Sensor) ตลอดการเก็บผล แสดงดังรูปที่ I เพื่อวดัค่าความ
ผดิพลาดเชงิมุมของแกนหมุนที ่2 ถงึ 6 โดยตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัดว้ยแรง
เฉ่ือย (IMU Sensor) ให้ใกล้เคียงกับท่าเริม่ต้นของหุ่นยนต์ให้มากที่สุด 
แล้วจงึท าการติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย (IMU Sensor) โดยให้
ค่า Slope Lateral (มุมบิดรอบแกน X) และค่า Slope Long (มุมบิดรอบ
แกน Y) มคี่าเป็นศูนย์ทัง้ 2 ค่า ซึ่งข้อมูลจ าเพาะของอุปกรณ์ตรวจวดัด้วย
แรงเฉ่ือย (IMU Sensor) รุ่น ML5-AR แสดงดงัตารางที่ I ในส่วนของการ
วดัแกนหมุนที ่1 อุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย (IMU Sensor) ไม่สามารถ
วดัค่าได้เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในเรื่องการวดัมุมบดิรอบแกน Z จงึใช้ Single 
Axis Gyroscope Sensor เขา้มาช่วยในการวดั 

    
รปูที ่I. การตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัดว้ยแรงเฉ่ือย (IMU Sensor) บนแขนกล

รุ่น KUKA KR 5 
ตารางที ่I. ขอ้มลูจ าเพาะของอุปกรณ์ตรวจวดัดว้ยแรงเฉ่ือย (IMU Sensor) 

รุ่น ML5-AR 
Characteristic Min. Typ. Max. Unit 

Accuracy  ±0.5  rms deg 
EKF update rate  100  Hz 

Pitch -85 - +85 deg 
Roll -180 - +180 deg 

Resolution  0.05  deg 
Settling time  5 200 mSec 
Repeatability  0.5  deg 

Data output rate 1 100 default 100 Hz 

IMU Sensor 
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ระยะในการวดัค่าความผดิพลาดเชงิมุมของแกนหมุนของ KUKA KR 5 
มีช่วงระยะในการวัดคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ จากความสามารถในการ
เคลื่อนที่ของแต่ละแกนในท่าเริม่ตน้ของหุ่นยนต์ แสดงดงัตารางที่ II ซึง่ท า
การเก็บผลการทดลองแบบไปและกลับ (Forward - Backward Motion) 
จ านวน 30 ซ ้า โดยต าแหน่งการหมุนของแต่ละแกน แสดงดังรูปที่ II 
จากนัน้ท าการสัง่หุ่นยนต์ใหเ้คลื่อนไปยงัมุมเป้าหมายที่ก าหนด เช่น แกน
หมุนที่ 1 มีค่ามุมเริ่มต้นที่ -120 deg ค่ามุมสุดท้าย 120 deg และมีช่วง
ระยะในการวดั 12 deg ดงันัน้ แกนหมุนที่ 1 จะถูกสัง่ใหเ้คลื่อนที่ไปยงัมุม
เป้าหมายที่ก าหนดแบบไปและกลบั ดงันี้ -120 deg, -108 deg, -96 deg, 
…, 120 deg, 108 deg, 96 deg, …, -120 deg ท าการเก็บผลการทดลอง
จนครบ 30 ซ ้า 

ตารางที ่II. ระยะในการวดัค่าความผดิพลาดเชงิมุมของแต่ละแกน 
แกนท่ี ค่ามมุเร่ิมต้น 

(deg) 
ค่ามมุสุดท้าย 

(deg) 
ช่วงระยะในการวดั 

(deg) 
1 -120 120 12 
2 -20 -160 7 
3 13 153 7 
4 -165 135 15 
5 -120 80 10 
6 -240 60 15 

รปูที ่II. ต าแหน่งการหมุนของแกนบน KUKA KR 5 
แหล่งทีม่า : [11] 

การอ่านผลของอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย (IMU Sensor) จะอ่าน
ค่าผ่านโปรแกรม CAN 232 แสดงดงัรูปที่ III โดยค่าที่ได้จะแสดงออกมา
เป็นค่ามุมในหน่วย degree (deg) ซึ่งค่าที่วดัได้จะประกอบไปด้วย Slope 
Lateral และ Slope Long หมายถงึ ค่ามุมบดิรอบแกน X และค่ามุมบดิรอบ
แกน Y ตามล าดับ ซึ่งค่ามุมที่อ่านได้จากอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย 
(IMU Sensor) กับค่ามุมเป้าหมายที่ส ัง่ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป (Robot 
targets) จะมคี่ามุมที่แตกต่างกนั จงึต้องท าการแปลงค่ามุมเพื่อให้ง่ายต่อ
การวิเคราะห์และน าไปชดเชยค่าความผิดพลาดต่อไป ซึ่งค่าที่ใช้ในการ
แปลงมุมอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉื่อย (IMU Sensor) เพื่อน ามาเทยีบกบั
หุ่นยนต์  จะแสดงดังตารางที่  III โดยในการทดลองนี้ จะรายงานและ
วเิคราะหผ์ลเป็นค่ามุมเป้าหมายทีส่ ัง่ใหหุ้่นยนต์ใหเ้คลื่อนทีไ่ปเท่านัน้ 
ตารางที ่III. ค่ามุมทีใ่ชใ้นการแปลงอุปกรณ์ตรวจวดัดว้ยแรงเฉ่ือย (IMU 

Sensor) เทยีบกบัหุ่นยนต ์
แกน 1 แกน 2 แกน 3 แกน 4 แกน 5 แกน 6 

ค่าส าหรบัแปลง
มุม (deg) 

0 -90 90 0 -90 -90

รปูที ่III. โปรแกรม CAN 232  ส าหรบัอ่านค่ามุมของอุปกรณ์ตรวจวดัดว้ย
แรงเฉ่ือย (IMU Sensor) 

IV. ผลการวจิยั
การเก็บผลการทดลองจะถูกรายงานและวิเคราะห์ผลเป็นค่ามุม

เป้าหมายทีส่ ัง่ใหหุ้่นยนต์ใหเ้คลื่อนที่แบบไปและกลบั (Forward-Backward 
Motion) โดยแสดงในตารางที่ IV-IX อธบิายถงึค่าเฉลีย่ของการวดัค่าความ
ผิดพลาดเชิงมุมของแต่ละแกน  (x ̄) เทียบกับค่าเชิงมุมเป้าหมายที่
ก าหนดให้หุ่นยนต์เคลื่อนไป (Target) จากนัน้แสดงค่าความผิดพลาดที่
เกดิขึน้ในแต่ละมุม (Δ Error) รวมถงึการแสดงค่าความแปรปรวนที่เกดิขึน้ 
(S.D.) โดยจะแสดงผลเป็นคอลัมน์แบบไป (Forward) และแบบกลับ
(Backward) ซึ่งในการทดลองนี้ จะพจิารณาเฉพาะค่า Slope Lateral (มุม
บดิรอบแกน X) เท่านัน้ 
ตารางที ่IV. ค่าความผดิพลาดเชงิมุมเทยีบกบัค่าเป้าหมายของแกนที ่1 

Target 
(deg) 

Forward Backward 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

-120.00 -120.51 0.357 -0.51 -119.59 1.11 0.41 
-108.00 -108.47 0.430 -0.47 -107.66 0.94 0.34 
-96.00 -96.40 0.395 -0.40 -95.68 0.84 0.32 
-84.00 -84.34 0.359 -0.34 -83.73 0.73 0.27 
-72.00 -72.28 0.317 -0.28 -71.78 0.63 0.22 
-60.00 -60.24 0.263 -0.24 -59.80 0.52 0.20 
-48.00 -48.20 0.230 -0.20 -47.84 0.43 0.16 
-36.00 -36.13 0.177 -0.13 -35.88 0.34 0.12 
-24.00 -24.08 0.119 -0.08 -23.91 0.23 0.09 
-12.00 -12.03 0.054 -0.03 -11.96 0.12 0.04 
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 
12.00 12.05 0.044 0.05 11.96 0.08 -0.04
24.00 24.11 0.112 0.11 23.92 0.17 -0.08
36.00 36.17 0.172 0.17 35.90 0.26 -0.10
48.00 48.24 0.239 0.24 47.86 0.34 -0.14
60.00 60.31 0.312 0.31 59.80 0.42 -0.20
72.00 72.38 0.366 0.38 71.75 0.49 -0.25
84.00 84.44 0.430 0.44 83.72 0.56 -0.28
96.00 96.48 0.466 0.48 95.68 0.65 -0.32
108.00 108.56 0.530 0.56 107.63 0.75 -0.37
120.00 120.60 0.588 0.60 
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ตารางที ่V. ค่าความผดิพลาดเชงิมุมเทยีบกบัค่าเป้าหมายของแกนที ่2 
Target 
(deg) 

Forward Backward 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

-20.00 -19.55 0.014 0.45 -19.54 0.015 0.46 
-27.00 -26.67 0.014 0.33 -26.66 0.013 0.34 
-34.00 -33.69 0.021 0.31 -33.68 0.023 0.32 
-41.00 -40.82 0.013 0.18 -40.84 0.018 0.16 
-48.00 -47.77 0.016 0.23 -47.79 0.018 0.21 
-55.00 -54.82 0.013 0.18 -54.83 0.018 0.17 
-62.00 -61.83 0.022 0.17 -61.84 0.023 0.16 
-69.00 -68.83 0.023 0.17 -68.82 0.022 0.18 
-76.00 -75.83 0.019 0.17 -75.87 0.026 0.13 
-83.00 -82.89 0.017 0.11 -82.92 0.021 0.08 
-90.00 -90.00 0.007 0.00 -90.00 0.010 0.00 
-97.00 -96.81 0.039 0.19 -96.77 0.056 0.23 
-104.00 -103.33 0.052 0.67 -103.32 0.021 0.68 
-111.00 -110.33 0.024 0.67 -110.37 0.016 0.63 
-118.00 -117.24 0.028 0.76 -117.29 0.021 0.71 
-125.00 -124.45 0.029 0.55 -124.47 0.015 0.53 
-132.00 -131.58 0.019 0.42 -131.57 0.014 0.43 
-139.00 -138.66 0.027 0.34 -138.64 0.024 0.36 
-146.00 -145.61 0.013 0.39 -145.61 0.011 0.39 
-153.00 -152.77 0.018 0.23 -152.77 0.013 0.23 
-160.00 -159.90 0.012 0.10 

ตารางที ่VI. ค่าความผดิพลาดเชงิมุมเทยีบกบัค่าเป้าหมายของแกนที ่3 
Target 
(deg) 

Forward Backward 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

13.00 13.12 0.016 0.12 13.11 0.012 0.11 
20.00 20.19 0.009 0.19 20.18 0.011 0.18 
27.00 27.33 0.013 0.33 27.31 0.015 0.31 
34.00 34.48 0.009 0.48 34.47 0.013 0.47 
41.00 41.45 0.029 0.45 41.43 0.014 0.43 
48.00 48.49 0.013 0.49 48.50 0.020 0.50 
55.00 55.58 0.018 0.58 55.60 0.022 0.60 
62.00 62.76 0.031 0.76 62.78 0.023 0.78 
69.00 69.67 0.031 0.67 69.70 0.018 0.70 
76.00 76.70 0.023 0.70 76.73 0.032 0.73 
83.00 83.22 0.047 0.22 83.25 0.029 0.25 
90.00 90.00 0.009 0.00 90.00 0.007 0.00 
97.00 97.04 0.019 0.04 97.06 0.015 0.06 
104.00 104.09 0.028 0.09 104.13 0.024 0.13 
111.00 111.13 0.018 0.13 111.14 0.020 0.14 
118.00 118.07 0.032 0.07 118.10 0.022 0.10 
125.00 125.10 0.022 0.10 125.12 0.017 0.12 
132.00 132.15 0.015 0.15 132.15 0.014 0.15 
139.00 139.07 0.011 0.07 139.07 0.015 0.07 
146.00 146.23 0.022 0.23 146.25 0.024 0.25 
153.00 153.25 0.015 0.25 

ตารางที ่VII. ค่าความผดิพลาดเชงิมุมเทยีบกบัค่าเป้าหมายของแกนที ่4 
Target 
(deg) 

Forward Backward 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

-165.00 -164.96 0.016 0.04 -164.98 0.010 0.02 
-150.00 -149.72 0.015 0.28 -149.77 0.015 0.23 
-135.00 -134.48 0.024 0.52 -134.52 0.009 0.48 
-120.00 -119.37 0.019 0.63 -119.39 0.016 0.61 
-105.00 -104.15 0.010 0.85 -104.16 0.007 0.84 
-90.00 -89.82 0.007 0.18 -89.80 0.006 0.20 
-75.00 -74.65 0.011 0.35 -74.64 0.009 0.36 
-60.00 -59.62 0.008 0.38 -59.61 0.007 0.39 
-45.00 -44.47 0.005 0.53 -44.47 0.008 0.53 
-30.00 -29.22 0.022 0.78 -29.23 0.018 0.77 
-15.00 -14.28 0.013 0.72 -14.25 0.012 0.75 
0.00 0.00 0.005 0.00 0.00 0.006 0.00 
15.00 15.03 0.020 0.03 15.02 0.017 0.02 
30.00 30.08 0.013 0.08 30.07 0.015 0.07 
45.00 45.19 0.009 0.19 45.19 0.006 0.19 
60.00 60.29 0.008 0.29 60.29 0.010 0.29 
75.00 75.33 0.017 0.33 75.34 0.013 0.34 
90.00 90.47 0.027 0.47 90.49 0.014 0.49 
105.00 104.81 0.013 -0.19 104.83 0.012 -0.17
120.00 120.03 0.008 0.03 120.05 0.009 0.05 
135.00 135.04 0.018 0.04 

ตารางที ่VIII. ค่าความผดิพลาดเชงิมุมเทยีบกบัค่าเป้าหมายของแกนที ่5 
Target 
(deg) 

Forward Backward 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

-120.00 -119.24 0.024 0.76 -119.23 0.010 0.77 
-110.00 -109.28 0.015 0.72 -109.25 0.013 0.75 
-100.00 -99.66 0.017 0.34 -99.62 0.014 0.38 
-90.00 -90.00 0.006 0.00 -90.00 0.008 0.00 
-80.00 -80.05 0.009 -0.05 -80.02 0.013 -0.02
-70.00 -69.92 0.015 0.08 -69.90 0.008 0.10 
-60.00 -59.94 0.017 0.06 -59.92 0.012 0.08 
-50.00 -49.96 0.011 0.04 -49.95 0.012 0.05 
-40.00 -39.81 0.011 0.19 -39.80 0.009 0.20 
-30.00 -29.71 0.012 0.29 -29.71 0.007 0.29 
-20.00 -19.64 0.012 0.36 -19.63 0.010 0.37 
-10.00 -9.67 0.016 0.33 -9.66 0.012 0.34 
0.00 0.46 0.012 0.46 0.48 0.011 0.48 
10.00 9.86 0.013 -0.14 9.88 0.007 -0.12
20.00 19.83 0.009 -0.17 19.84 0.007 -0.16
30.00 30.04 0.012 0.04 30.04 0.014 0.04 
40.00 40.15 0.014 0.15 40.16 0.010 0.16 
50.00 50.23 0.015 0.23 50.26 0.016 0.26 
60.00 60.26 0.007 0.26 60.27 0.015 0.27 
70.00 70.33 0.013 0.33 70.36 0.021 0.36 
80.00 80.56 0.013 0.56 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

334

ENG-20



ตารางที ่IX. ค่าความผดิพลาดเชงิมุมเทยีบกบัค่าเป้าหมายของแกนที ่6 
Target 
(deg) 

Forward Backward 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

𝒙̅  
(deg) 

S.D. 
(deg) 

ΔError 
(deg) 

-240.00 -239.64 0.013 0.36 -239.64 0.009 0.36 
-225.00 -224.39 0.011 0.61 -224.40 0.012 0.60 
-210.00 -209.27 0.017 0.74 -209.28 0.012 0.72 
-195.00 -194.07 0.012 0.93 -194.05 0.008 0.95 
-180.00 -179.75 0.007 0.25 -179.73 0.006 0.27 
-165.00 -164.58 0.011 0.42 -164.56 0.008 0.44 
-150.00 -149.55 0.009 0.45 -149.51 0.008 0.49 
-135.00 -134.39 0.009 0.61 -134.38 0.011 0.62 
-120.00 -119.18 0.013 0.82 -119.16 0.014 0.84 
-105.00 -104.22 0.008 0.78 -104.16 0.010 0.84 
-90.00 -89.97 0.011 0.04 -89.96 0.013 0.04 
-75.00 -74.93 0.013 0.07 -74.88 0.013 0.12 
-60.00 -59.87 0.011 0.14 -59.82 0.012 0.18 
-45.00 -44.73 0.007 0.27 -44.70 0.011 0.30 
-30.00 -29.62 0.009 0.38 -29.60 0.010 0.40 
-15.00 -14.57 0.011 0.44 -14.53 0.012 0.47 
0.00 0.55 0.013 0.55 0.59 0.014 0.59 
15.00 14.92 0.010 -0.08 14.96 0.009 -0.04
30.00 30.17 0.009 0.17 30.19 0.011 0.19 
45.00 45.15 0.012 0.15 45.16 0.015 0.16 
60.00 60.38 0.009 0.38 

จากผลการทดลองขา้งต้นสามารถน าค่าความผดิพลาดเชงิมุมที่เกดิขึน้
(Δ Error) ระหว่างค่าที่วดัได้จรงิกบัค่าเป้าหมายที่ก าหนด มาพลอตกราฟ
เพื่อดูลกัษณะของความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ แสดงดงัรูปที่ IV-IX โดยทีก่ราฟ
เสน้สนี ้าเงนิ คอื การเคลื่อนที่แบบไป (Forward Motion) และกราฟเสน้สสีม้ 
คอื การเคลื่อนที่แบบกลบั (Backward Motion) ซึ่งจะสงัเกตได้ว่าในรูปที่ IV 
คอืการใช้ Single Axis Gyroscope Sensor เขา้มาช่วยในการวดัแกนหมุน
ที่  1 จะเกิดค่าความผิดพลาดเชิงมุม  (Δ Error) แบบไม่สอดคล้องกัน 
เนื่องจาก Single Axis Gyroscope Sensor ขณะทีใ่ช้วดัจะเกดิความผดิพลาด
สะสม ท าให้ในการเก็บผลซ ้าแต่ละครัง้จะต้องท าการตัง้ค่าศูนย์ (off set) 
ก่อนทุกครัง้ ซึ่งต่างจากรูปที่ V-IX ที่วดัโดยอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย 
(IMU Sensor) พบว่าค่าความผิดพลาดเชิงมุม (Δ Error) มีความสอดคล้อง
กนัทัง้แบบไปและแบบกลบั  

รปูที ่IV. กราฟแสดงค่าความผดิพลาดเชงิมุมของแกนหมุนที ่1 

รปูที ่V. กราฟแสดงค่าความผดิพลาดเชงิมุมของแกนหมุนที ่2  

รปูที ่VI. กราฟแสดงค่าความผดิพลาดเชงิมุมของแกนหมุนที ่3 

รปูที ่VII. กราฟแสดงค่าความผดิพลาดเชงิมุมของแกนหมุนที ่4 

รปูที ่VIII. กราฟแสดงค่าความผดิพลาดเชงิมุมของแกนหมุนที ่5 
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รปูที ่IX. กราฟแสดงค่าความผดิพลาดเชงิมุมของแกนหมุนที ่6 

V. สรุป
  งานวจิยันี้น าเสนอ การออกแบบกระบวนการวดัและวเิคราะห์ค่าความ
ผดิพลาดเชิงมุมของแกนหมุนในการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรงของปลายแขน
หุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน โดยใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย 
(IMU Sensor) ซึ่งปกตแิล้วในระบบควบคุมแบบปิดของหุ่นยนต์จะมตีวัวดั
ต าแหน่งแบบทางอ้อม คือ เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) ที่มอเตอร์ของแต่ละ
แกน แต่การค านวณค่าต าแหน่งนี้จะเกิดความผดิพลาดขึ้นได้ เนื่องจาก
ไม่ได้วดัต าแหน่งโดยตรงที่แกนหมุน แต่จะผ่านการท างานของชุดเกียร์
ต่างๆ รวมถงึคุณสมบตัขิองอุปกรณ์ภายในเครื่องจกัร และการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดล้อมขณะใช้เครื่องจกัรท าไห้มคีวามผดิพลาดเกดิขึ้น แต่ใน
การทดลองนี้ได้น าอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย (IMU Sensor) ติดตัง้
บรเิวณปลายของแขนกล เพื่อวดัต าแหน่งแบบทางตรงที่แกนหมุนแต่ละ
แกน ซึ่งไม่มกีารวดัผ่านชุดเกยีร์ใดๆ จงึมคีวามผดิพลาดน้อยกว่า และจาก
ผลการทดลองพบว่า ค่าความผดิพลาดเชงิมุม (Δ Error) ที่วดัโดยอุปกรณ์
ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย (IMU Sensor) มคีวามสอดคล้องกนัทัง้แบบไปและ
แบบกลบั มคี่าความแปรปรวน (Variance) ที่น้อยมาก โดยผลการทลองที่
ได้จากงานวิจัยนี้จะสามารถท าให้เกิดการวิจัยต่อเนื่องในส่วนของการ
ชดเชยความผิดพลาดเหล่านี้ต่อไป เพื่อให้หุ่นยนต์ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงักล่าวได้ว่าอุปกรณ์ตรวจวดัด้วยแรงเฉ่ือย (IMU 
Sensor) มีประสทิธิภาพการท างานที่เสถียรในการวดัการเคลื่อนที่แบบ
เรยีลไทมแ์ละในกรณีทีไ่ม่อา้งองิสิง่แวดลอ้มภายนอก  
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อลูมิเนียมเป็นโลหะท่ีมีบทบาทในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มความต้องการใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อลูมิเนียมผสมเกรด 
6061 เป็นหน่ึงในวสัดุท่ีมีความแขง็แรง น ้าหนักเบา ขึ้นรูปง่าย สามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้งานได้หลากหลาย บทความน้ีน าเสนอการปรบัสมบติัของ
อลูมิเนียมด้วยกระบวนการบ่มเทียม เป็นการให้ความร้อนเพ่ือท าให้ธาตุ
ผสมละลายเป็นเน้ือเดียวกนัมากขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการตกตะกอนของ
อนุภาคของธาตุเจือในสภาวะของแข็งภายในอะลูมิเนียม การทดลอง
เร่ิมต้นให้ความร้อนท่ีอณุหภมิู 530 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ชัว่โมง 
แล้วกระตุ้นให้เกิดการตกตะกอนท่ีระดับอุณหภูมิ 140 และ 160 องศา
เซลเซียส ท่ีระยะเวลา 2, 4 และ 6 ชัว่โมง ตามล าดบั ผลการทดลองพบว่า
การบ่มเทียมท่ีอุณหภมิู 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชัว่โมง ส่งผลให้มี
ลกัษณะโครงสร้างจุลภาคแบบเกรนขนาดเลก็ลงและรปูร่างโค้งมนเพ่ิมขึ้น 
มีค่าความแข็งสูงสุด 89.8 HV เพ่ิมขึ้น 28.46% ค่าความต้านทานแรงดึง
สูงสุด 264.2 MPa เพ่ิมขึ้น 21.17% ในทางกลบักนัค่าเปอรเ์ซน็ต์การยืดตวั
สูงสุด 27.65% ลดลง 26.34% เม่ือเทียบกบัช้ินงานก่อนท าการบ่มเทียมเป็น
ผลเน่ืองจากสมบติัเชิงกลท่ีเพ่ิมขึ้น 

ค ำส ำคญั   อลูมิเนียม 6061, บ่มเทียม, โครงสร้ำงจลุภำค, ควำมแขง็, 
ควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุด   

1. บทน า
อลูมิเนียม (Aluminum) ถือเป็นโลหะที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์มากทัง้ใน

ภาคอุตสาหกรรม และภาคครวัเรือน ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมใช้ในการผลิต
อลูมิเนียมผสม และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ส่วนภาคครวัเรือนมีใช้มากในการ
ก่อสรา้ง และตกแต่งบา้น ทดแทนไม ้และเหลก็ เนื่องจากเป็นโลหะทีม่คีุณสมบตัิ
คงทนต่อการหกั ความรอ้น การกดักรอ่น น ้าหนักเบา และมคีวามสามารถในการ
สะทอ้นแสง และความรอ้นไดด้ ี[1] โดยโลหะทีศ่กึษาคอือลูมเินียมผสม 6061 เป็น
โลหะผสม Al-Mg-Si ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมหล่อ ส่วนมากจะมสี่วนผสมของธาตุ Mg 
ไม่เกนิ 5%wt และ Si ไม่เกนิ 2%wt ทัง้นี้เพราะหากเตมิธาตุ Mg และ Si ปรมิาณ
สูงเกนิไป โลหะผสมในสภาวะหลงัการหล่อจะขาดสมบตัคิวามเหนียว เนื่องจาก
แมกนีเซยีมซลิไิซท ์(Mg2Si) และ Si มสีมบตัเิปราะ ถา้ตกผลกึภายในเฟสแอลฟา
อะลูมิเนียม α-Al (K) มีลักษณะต่อเนื่องจะเกิดการสูญเสียความเหนียวเมื่อ
พจิารณาโลหะผสม Al-Mg พบว่า โลหะผสมคู่นี้สามารถเพิม่ความแขง็ไดโ้ดยผา่น
กระบวนการทางความร้อนแบบ T6 ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแรงแบบการ

ตกตะกอน (Precipitate Hardening) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัๆ คือ การอบ
ละลาย เป็นการท าใหก้ารละลายของธาตุผสมเพิม่มากขึน้เมื่ออณุหภูมเิพิม่สูงขึน้ 
การชุบเย็นเพื่อให้เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วและการบ่มให้ธาตุผสมที่อยู่ใน
สภาวะสารละลายของแขง็อิม่ตวัยิง่ยวดเกดิการตกตะกอนแล้วฟอรม์ตวัเป็นเฟส
ใหมท่ีม่คีวามละเอยีดมากส่งผลใหช้ิน้งานมคีวามแขง็เพิม่ขึน้เนื่องจากอนุภาคทีไ่ด้
จากการตกตะกอน [2,3] 
โครงงานนี้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางความร้อนกับ
อลูมเินียมผสม 6061 โดยการใหค้วามรอ้นกบัอลูมเินียมจนถงึอุณหภูมทิีก่ าหนด 
เพื่อปรบัปรงุคุณสมบตัขิองอลูมเินียม จากนัน้เมื่อน าอลูมเินียมไปท าใหเ้ยน็อย่าง
รวดเร็วนั ้นจะท าให้เกิดโครงสร้างภายในที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงสร้างที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดมินี้ จะสามารถเพิม่คุณสมบตัทิางวสัดุของอลูมเินียมได ้จงึ
เป็นทีม่าของการศกึษาในโครงงานนี้ วตัถุประสงค์คอืการหาค่าอุณหภูมแิละเวลา
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีท่ าใหอ้ลูมเินียมมคี่าความแขง็และค่าความแขง็แรงดงึดทีีสุ่ด ซึง่
สามารถน าไปพฒันาไปสูอ่ตุสาหกรรมการผลติได้ การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
หลกัคอื กระบวนการทางความรอ้น T6 การตรวจสอบโครงสรา้งทางจุลภาคและ
คุณสมบตัิเชงิกล ได้แก่ ความแขง็ ความแขง็แรงดึง ตามมาตรฐานการทดสอบ 
ASTM-E8 และ ASTM-E92 

2. วธิกีารด าเนินงานวจิยั
2.1. วสัดุทีใ่ชใ้นการทดลอง 

อลูมเินยีมผสม 6061 แบบแผน่ทีถู่กตดัเป็นรปูทรงขนาด 10x100x6 mm โดย
เครื่อง EDM Wire-cut ซึง่มสี่วนผสมทางเคมดีงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ส่วนผสมทางเคมขีองอลมูเินยีม 6061 (% โดยมวล) [4] 
โลหะ Mg Si Fe Cu Zn Ti Mn 

AL6061 1.2 0.8 0.7 0.4 0.25 0.15 0.15 
2.2. วธิกีารทดลอง 

การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัคอื กระบวนการทางความรอ้น T6 ,การ
ตรวจสอบโครงสรา้งทางจุลภาคและคุณสมบตัเิชงิกล ได้แก่ ความแขง็และแรงดงึ 
ตามล าดบัดงันี้ 

2.2.1. กระบวนการทางความรอ้น T6 
กระบวนการทางความร้อน T6  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก่ การอบละลาย การชบุ และการบ่มแขง็ 
การอบละลาย เป็นการเพิม่ความสามารถในการละลายของธาตุผสม 

เชน่ Mg2Si ซึง่เป็นเฟสประกอบของยูเทคตคิในโลหะผสม Al-Mg-Si ใหอ้ยู่ใน
รปูของสารละลายของแขง็กระจายตวัเขา้เป็นเนื้อเดยีวกนักบัธาตุหลกัมากขึน้
โดยอาศยัหลกัว่า ความสามารถในการละลายของธาตุผสมเพิม่มากขึน้ เมื่อ
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อุณหภูมเิพิม่สูงขึน้ ดงันัน้ เมื่อเวลาในทีก่ารอบละลายเพยีงพอจะท าใหธ้าตุ
ผสมละลายและกระจายตวัในธาตุหลกัอย่างทัว่ถึงท าให้โครงสร้างเป็นเนื้อ
เดียวกนัมากขึน้ และการอบละลายยงัท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง
ของเฟส โดยธาตุผสมทีไ่มล่ะลายเขา้ไปเป็นเนื้อเดยีวกนักบัธาตุหลกัจะมกีาร
แตกตวัเป็นชิน้เลก็กว่าเดมิและมลีกัษณะกลมมนมากขึน้ซึ่งในการทดลองใช้
อุณหภูม ิ530 °C เป็นเวลา 2 ชัว่โมงตามผลวจิยัทีแ่นะน าของ A.M.Samuel 
และคณะ [5] 

การชุบ เป็นการลดอุณหภูมขิองวสัดุลงหรอืท าให้ วสัดุเกิดการเยน็
ตวัอย่างรวดเรว็ ขณะทีอ่ยู่ในชว่ง อณุหภูมสิูง โดยการจุม่ลงในของเหลวทีท่ า
หน้าทีเ่ป็น ตวักลางในการดูดซบัพลงังานความรอ้นทีต่่างกนั เชน่ น ้า เพื่อให้
เกดิการเปลี่ยนเฟสผลลพัธท์ีต่ามมาจากกระบวนการดงักล่าวคอื สมบตัทิาง
กลของอะลูมเินียมผสมเพิม่สูงขึน้ ซึง่ในการทดลองจะใชน้ ้าอณุหภูมหิอ้ง เป็น
ตวักลางในการชบุ  

การบ่มแขง็ ขัน้ตอนนี้ท าใหธ้าตุผสมทีอ่ยู่ในสภาวะสารละลายของแขง็
อิม่ตวัยิง่ยวดเกดิการตกตะกอนแล้วฟอรม์ตวัเป็นเฟสใหม่ทีม่คีวามละเอยีด
มากโดยอาศยัการแพร่ และส่งผลให้ชิ้นงานมีความแขง็เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
อนุภาคทีไ่ด้จากการตกตะกอนจะไปขดัขวางการเคลื่อนทีข่องดสิโลเคชัน่ซึง่
อณุหภูมทิีใ่ชใ้นการบ่มจะขึน้กบัหมายเลขของโลหะผสม และชว่งระยะเวลาใน
การบ่มเพื่อใหโ้ลหะผสมมคีวามแขง็สูงสุดขึน้กบัอุณหภูมขิองการบ่ม ถ้าบ่มที่
อณุหภูมติ ่าเกนิไปและใชเ้วลาน้อย ขนาดของตะกอนจะเลก็มากเกนิไป ท าให้
ได้ความแขง็และความแขง็แรงต ่า เรยีกว่า ต ่ากว่ากระบวนการบ่ม (Under 
Aging) แต่ถา้เลอืกใชอ้ณุหภูมสิูงและเวลานานเกนิไปจะท าใหต้ะกอนเกดิการ
รวมตัวกันจนมขีนาดใหญ่และมีจ านวนลดลง ท าให้สูญเสียความแขง็และ
ความแขง็แรงไป เรยีกว่า สูงกว่ากระบวนการบ่ม (Over Aging) 
ในกรณีที่ต้องการเร่งให้เฟสใหม่เกิดได้เร็วขึ้นต้องท าการบ่มแข็งเทียม 
(Artificial Aging) โดยน าชิ้นงานไปอบที่อุณหภูมสิูงกว่าอุณหภูมหิ้อง แทน
การบ่มแขง็ธรรมชาต ิ(Natural Aging) เนื่องจากเป็นการปล่อยชิน้งานทิง้ไวท้ี่
อุณหภูมหิอ้งท าใหเ้กดิการฟอรม์ตวัของเฟสใหมท่ีค่่อนขา้งชา้ การอบละลาย
นัน้จึงท าให้โครงสร้างเกิดเป็นเฟสใหม่ให้มีความสมดุลมากขึ้น ผลลัพธ์ที่
ตามมาคือวสัดุมคีวามแขง็แรงมากขึ้น [6] แสดงขัน้ตอนกระบวนการทาง
ความรอ้น T6 ดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 แสดงกระบวนการทางความรอ้น T6 [2,6] 

โดยในการทดลองนี้ใช้อุณหภูมใินการบ่มเทยีมที ่140 °C และ 160 °C เป็น
เวลา 2 , 4 และ 6 ชัว่โมงตามล าดบั แสดงเงื่อนไขต่าง ๆดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 เงื่อนไขต่างๆ ของกระบวนการทางความรอ้น T6 
การอบละลาย การบ่มแขง็ 

อณุหภูม ิ
( ºc ) 

เวลา 
( ชัว่โมง ) 

อณุหภูม ิ
( ºc ) 

เวลา 
( ชัว่โมง ) 

530 2 140 
2 
4 
6 

530 2 160 
2 
4 
6 

ออกแบบการทดลองโดยวธิ ีTaguchi Method หรอื Orthogonal Array ทีส่ามารถ
ท าใหอ้อกแบบจ านวนรอบการท าการทดลองไดอ้ยา่งเหมาะสมและยงัคงสามารถ
รกัษาความส าคญัของเงื่อนไขทัง้ 2 ปัจจยัไวไ้ดส้ามารถลดเวลาและตน้ทนุได ้โดย
ไดท้ าการออกแบบจ านวนรอบการทดลองไวด้งันี้ 
Taguchi Array 𝐿18(2)1(3)1 จากสมการนี้แสดงใหเ้หน็ถงึ จ านวนการทดลอง 18 
รอบมตีวัแปร 2 ปัจจยัแต่ละปัจจยัมกีารทดลอง 3 ครัง้โดยจะน ามาจากเงื่อนไขใน
ตารางที ่3 
ตารางที ่3 ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอณุหภูมแิละเวลาในการทดลอง 

ปัจจยัควบคุม 
ระดบัการทดลอง 

1 2 
อณุหภูม(ิ ºc ) 140 160 

เวลา( ชัว่โมง ) 2 , 4 , 6 2 , 4 , 6 

จากนัน้ออกแบบตารางการทดลองจากวธิขีา้งตน้โดยแต่ละล าดบัการทดลอง
จะตอ้งทดสอบทางคุณสมบตัวิสัดสุามครัง้ท าใหล้ าดบัการทดลองเป็น 18 ครัง้ และ
ไดต้ารางแสดงการทดลองการบม่แขง็ในชว่ง 2 อณุหภูม ิ3 เวลาในตารางที ่4 

ตารางที4่ ตารางแสดงล าดบัการทดลองการบ่มแขง็ในชว่ง 2 อณุหภูม ิ3 เวลา 
 ล าดบัการทดลอง ปัจจยั 

อณุหภูม ิ( ºc ) เวลา ( ชัว่โมง ) 

1 140 2 
2 140 2 
3 140 2 
4 140 4 
5 140 4 
6 140 4 
7 140 6 
8 140 6 
9 140 6 
10 160 2 
11 160 2 
12 160 2 
13 160 4 
14 160 4 
15 160 4 
16 160 6 
17 160 6 
18 160 6 
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2.2.2. การตรวจสอบโครงสรา้งทางจุลภาค 
 เป็นการตรวจสอบโครงสรา้งจลุภาคของอลูมเินียมซึง่ในการทดลองใช้

กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจสอบก่อนและหลงักระบวนการทางความรอ้น 
T6 เพื่อพิจารณาลกัษณะรูปร่างของเกรนเพื่อวิเคราะห์ผล โดยขัน้ตอนนี้
จะต้องขดัผวิชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 360, 600, 800, 1000 
1500 และ 2000 ตามล าดบั จากนัน้ขดัด้วยผงอลูมน่ิาขนาด 1 และ 0.3 
ไมโครเมตรตามล าดบั ด้วยผา้ก ามะหยี่ส าหรบัขดัผวิ เมื่อขดัจนผวิมนัวาว
แล้วจงึน าไปกดักรดด้วย Keller's reagent [7] โดยจุ่มชิน้งานทดสอบลงใน
ถาดเตรยีมกรดเป็นเวลา 10 วนิาท ีจากนัน้ลา้งดว้ยเมทานอลและเป่าใหแ้หง้ 

2.2.3. การทดสอบคุณสมบตัเิชงิกล 
 เป็นการทดสอบแบบท าลาย ในการทดลองใช้การทดสอบความแขง็ 
และการทดสอบแรงดงึ สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 การทดสอบความแขง็ เป็นการทดสอบความสามารถของวสัดุในการ
ต้านทานต่อการเปลีย่นรปูแบบถาวร (Plastic Deformation) เมื่อถูกแรงกด
จากหวักดกระทา้ลงบนผวิของวสัดุทดสอบ ในงานทดลองนี้ใช้การทดสอบ
ความแขง็แบบ Vickers (HV) ซึง่หวักดมขีนาดมมุ 136 องศาดงัรปูที ่2 และ
แรงกดขนาด 15 kg/f กดเป็นเวลา 10 วนิาทตีามมาตรฐาน ASTM-E92 [8] 

รปูที ่2 หลกัการวดัค่าความแขง็แบบวคิเกอร ์[8] 

 การทดสอบแรงดงึเป็นการดึงชิ้นทดสอบซึ่งท าใหช้ิ้นงานทดสอบตก
อยู่ใต้สภาวะการยดืและเป็นกระบวนการทีท่ าใหช้ิน้ทดสอบเกดิการเสยีรปู 
โดยการเสยีรูปเป็นการเปลีย่นแปลงรปูทรงของชิน้ทดสอบจากแรงทีก่ระท า
การตรวจวดัการเสยีรปูจะวดัจากการเปลีย่นแปลงขนาดชิน้ทดสอบเทยีบกบั
ขนาดเริม่ต้น คือการเสยีรูปจะวดัจากความยาวของระยะทดสอบ (Gauge 
Length) เปลี่ยนแปลงไปในการทดสอบเทียบกับระยะทดสอบเริ่มต้น 
งานวิจัยนี้ดึงด้วยอัตราเร็ว 15 mm/min ตามสมการที่1 และขนาดตาม
มาตรฐาน ASTM-E8 Subsize [9] มขีนาดแสดงดงัรปูที ่3 

ความเรว็ = (Gage Length × 60)/100 mm/min    (1) 
โดยที ่60 และ 1000 คอื ค่าคงที ่

รปูที ่3 แบบชิน้งานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-E8 Subsize [9] 

3. ผลการวจิยั
3.1. ผลการตรวจสอบโครงสรา้งจุลภาค 
เมื่อน าชิน้งานทีไ่ม่ผ่านกระบวนการทางความรอ้นมาตรวจสอบพบว่าผลกึ

เกรนมขีนาดใหญ่และมรีปูรา่งไมช่ดัเจนดงัรปูที ่4 

รปูที ่4 อลูมเินียมผสมเกรด 6061 ทีไ่มผ่า่นกระบวนการทางความรอ้น 

ภายหลงัทีน่ าชิน้งานไปผ่านการอบละลายที่อุณหภูมิ 530 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 2 ชัว่โมงและบ่มเทยีมที่อุณหภูมิ 140 และ 160 องศาเซลเซยีสเป็น
เวลา 2 , 4 และ 6 ชัว่โมงตามเงื่อนไขพบว่าเฟส α-Al มีรูปทรงผลึกเกรนมี
ลกัษณะขอบโคง้กลม (Globular grain structure)ดงัรูปที ่4 และเฟสโครงสรา้งยู
เทคตคิแมก็นีเซยีมซลิไิซต์หรอืเฟส Mg2Si จะเกดิการแตกตวัเป็นอนุภาคขนาด
เล็กลงและกระจายอยู่ทัว่ทัง้เนื้อพื้นอลูมิเนียมเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ผ่าน
กระบวนการทางความร้อนท าให้ความแขง็เพิ่มขึ้นอย่างชดัเจน แต่เมื่อเพิ่ม
อณุหภูมใินการบ่มพบว่าการละลายของเฟส Mg2Si มแีนวโน้มคงทีด่งัรปูที ่5 

รปูที ่5 โครงสรา้งจลุภาคอลูมเินียมทีผ่า่น 
กระบวนการทางความรอ้น T6 ทีอ่ณุหภูมกิารบ่มเทยีม 140°C และ 160°C 

(ก) บ่มเทยีม 140°C 2 ชัว่โมง (ง) ) บ่มเทยีม 160°C 2 ชัว่โมง 
(ข) บ่มเทยีม 140°C 4 ชัว่โมง (จ) ) บ่มเทยีม 160°C 4 ชัว่โมง 
(ค) บ่มเทยีม 140°C 6 ชัว่โมง (ฉ) ) บ่มเทยีม 160°C 6 ชัว่โมง 

20 µm 

20 µm 20 µm 

20 µm 20 µm 

20 µm 20 µm 
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3.2. ผลการทดสอบสมบตัทิางกล 
3.2.1. ผลการทดสอบความแขง็ 
ผลการทดสอบวัดค่าความแขง็ของชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน 

ASTM-E92 โดยกดบนชิ้นงานทดสอบที่ 10kg/f เป็นเวลา 15 วินาที จากการ
ทดสอบความแขง็ของชิน้งานทดสอบที่ผ่านการอบละลายทีอ่ณุหภูม ิ530 °C เป็น
เวลา 2 ชัว่โมงและการบ่มแขง็ทีอุ่ณหภูม ิ140 และ 160 °C เป็นเวลา 2, 4 และ 6 
ชัว่โมง ตามล าดบั ไดค้่าความแขง็แสดงดงัตารางที ่5 

ตารางที ่5 ค่าความแขง็ก่อนและหลงัผา่นกระบวนการทางความรอ้น T6 
อณุหภูมบิม่แขง็ 

(°C) 
เวลาบม่เทยีม 
(ชัว่โมง) 

ค่าความแขง็ 
(HV) 

As-cast - 69.9 

140 
2 75.4 
4 74.7 
6 78.8 

160 
2 80.8 
4 81.3 
6 89.8 

พบว่าค่าความแขง็เฉลี่ยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัอุณหภูมแิละเวลาใน
การบ่มเทยีม โดยค่าความแขง็เฉลีย่ทีส่ภาวะบ่มเทยีมอณุหภูม ิ160 ̊C เป็นเวลา 6 
ชัว่โมง นัน้จะมคี่าความแขง็สูงที่สุดเท่ากบั 89.8 HV ความสมัพนัธ์ระหว่างค่า
ความแขง็กบัอณุหภูมใินการบ่มเทยีมทีแ่ตกต่างกนัแสดงดงัรปูที ่6 

รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความแขง็กบัอณุหภูมใินการบ่มแขง็ที่
แตกต่างกนั 

3.2.2. ผลการทดสอบแรงดงึ 
ผลการทดสอบแรงดงึของชิน้งานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-E8 โดยดงึ

ชิน้งานทดสอบทีค่วามเรว็ 15 mm/min จากการทดสอบแรงดงึของชิน้งานทดสอบ
ทีผ่า่นการอบละลายทีอ่ณุหภูม ิ 530 °C เป็นเวลา 2 ชัว่โมงและการบม่แขง็ที่
อณุหภูม ิ140 และ 160 °C เป็นเวลา 2 4 และ 6 ชัว่โมง ตามล าดบั ไดค้่าแรงดงึ
แสดงดงัตารางที ่6 

ตารางที ่6 ค่าแรงดงึก่อนและหลงักระบวนการทางความรอ้น T6 
อณุหภูมบิม่แขง็ 

(°C) 
เวลาบม่เทยีม 
(ชัว่โมง) 

ค่าความตา้นทาน 
แรงดงึสูงสุด 

(MPa) 

ค่าเปอรเ์ซน็ต ์
การยดืตวั 

(%) 
As-cast - 218.0 37.53 

140 
2 239.5 36.80 
4 234.4 34.32 
6 251.6 35.90 

160 
2 252.4 33.13 
4 246.3 30.00 
6 264.2 27.65 

จากผลการทดสอบแรงดงึ (Ultimate tensile stress) พบว่าทีส่ภาวะบ่มเทยีม
อุณหภูม ิ160 ̊C เป็นเวลา 6 ชัว่โมง นัน้ได้ค่าความแขง็แรงดงึเฉลีย่สูงสุดเทา่กบั 
264.2 MPa และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (%Elongation) พบว่าชิ้นงาน
ทดสอบทีไ่มผ่า่นกระบวนการทางความรอ้นนัน้ใหค้่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ตก์ารยดืตวัสูง
ที่สุดเท่ากบั 37.53 % ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความแขง็แรงดึงและเปอรเ์ซน็ต์
การยดืตวักบัอณุหภูมใินการบ่มเทยีมทีแ่ตกต่างกนัแสดงดงัรปูที่ 7 และ 8 

รปูที ่7 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความแขง็แรงดงึกบัอณุหภูมใินการบม่แขง็ที่
แตกต่างกนั 

รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหว่างเปอรเ์ซน็ตก์ารยดืตวักบัอณุหภูมใินการบ่มแขง็
ทีแ่ตกต่างกนั 
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4. สรุป
โครงสร้างจุลภาค พบว่า การน าอะลูมเินียมผสม 6061 ที่ผ่านกระบวนการ

ทางความร้อน T6 มลีกัษณะเกรนเป็นแบบก้อนกลมกระจายสม ่าเสมอ และเฟส
โครงสรา้ง Mg2Si จะเกดิการแตกตวัเป็นอนุภาคขนาดเลก็ลงและกระจายอยู่ทัว่ทัง้
เนื้อพื้นอลูมเินียมเมื่อเทยีบกบัชิน้งานทีไ่ม่ผ่านกระบวนการทางความรอ้นท าให้
ความแขง็เพิม่ขึน้อย่างชดัเจน โดยเกรนลกัษณะดงักล่าวส่งผลใหม้สีมบตัทิางกลที่
ดขี ึน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพพล เหลอืงอกัษรและคณะ [10] 

สมบตัิทางกล พบว่า ความแขง็เฉลี่ยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกับชิน้งาน
ทดสอบทีไ่ม่ผ่านกระบวนการทางความรอ้น T6 โดยค่าความแขง็เฉลี่ยทีส่ภาวะ
บ่มเทยีมอุณหภูม ิ160 ̊C เป็นเวลา 6 ชัว่โมง นัน้จะมคี่าความแขง็สูงทีสุ่ดเทา่กบั 
89.8 HV เพิม่ขึน้ 28.46% ทีส่ภาวะบ่มเทยีมอุณหภูม ิ160 ̊C เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 
นัน้ได้ค่าความแขง็แรงดึงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 264.2 MPa เพิ่มขึน้ 21.17% และ
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (%Elongation) พบว่าชิ้นงานทดสอบที่ไม่ผ่าน
กระบวนการทางความร้อนนัน้ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงที่สุดเท่ากบั 
37.53 % ลดลง 26.34% 
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บทคัดย่อ — อุตสหกรรมรถยนต์ในปัจจุบนัให้ความส าคัญในการ
พฒันาเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขบัขี่ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เช่น 
ระบบควบคมุความเรว็ตามรถคนัหน้า หรือ ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอก
เลน เป็นต้น ซ่ึงระบบเหล่าน้ีต่างเป็นตัวช่วยในการดึงดูดลูกค้าในการ
ตดัสินใจซื้อเเละช่วยเพ่ิมมูลค่าของรถยนต์อย่างเหน็ได้ชดั โดยระบบเหล่าน้ี
ได้รบัการถกูพฒันามาอย่างต่อเน่ือง เเละมีความฉลาดในการท างานมาก
ขึ้นเร่ือยๆ จนคาดว่าในอนาคตระบบเหล่าน้ีจะสามารถท างานได้โดยไร้การ
ควบคมุจากมนุษย ์ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของรถยนต์ในอนาคต    ซ่ึงท าให้ระบบ
สามารถท างานได้แม่นย า ช่วยเพ่ิมความสะดวกเเละความปลอดภยัแกผู่ข้บั
ขี่ ดงันัน้ บทวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นในการพฒันาแนวคิดต้นแบบระบบถอยจอด
อตัโนมติั ซ่ึงเป็นระบบท่ีในปัจจุบนัก าลงัอยู่ในช่วงพฒันาเเละเป็นท่ีสนใจ
ของอสุหกรรมรถยนต์ โดยบทวิจยัน้ีได้ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอรเ์เละ 
เซนเซอร์ส าหรับวัดระยะ ในการทดสอบการท างาน ผลการพัฒนาใน
งานวิจยัน้ีสามารถออกแบบแนวคิดต้นแบบส าหรบัระบบถอยจอดอตัโนมติั 
เเละ สามารถน าระบบท่ีพฒันานัน้ไปทดสอบกบัรถตวัอยา่งได้ส าเรจ็ โดยรถ
ตัวอย่างสามารถตรวจหาช่องจอดรถได้ เเละสามารถถอยรถจอดได้
อตัโนมติั ซ่ึงแนวคิดของระบบน้ีเป็นเพียงแนวคิดต้นแบบท่ีสามารถน าไป
ปรบัปรงุเเละต่อยอดให้ใช้กบัรถยนต์ได้จริง 

ค ำส ำคญั — เทคโนโลยีอ ำนวยควำมสะดวกในรถยนต์, เทคโนโลยี
ควำมปลอดภยัในรถยนต์, รถยนต์ในอนำคต, ระบบถอยจอดอตัโนมติั, 
เซนเซอรถ์อยหลงั 

I. Introduction
ระบบความปลอดภยัของรถยนต์เป็นอกีหนึ่งระบบทีส่ าคญัของรถยนต์ 

เพื่อช่วยลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิแก่ผูข้บัขี่ เเละลดโอกาสเกดิอุบตัเิหตุที่
ไม่คาดคดิ การพฒันาระบบความปลอดภยัในอุตสหกรรมรถยนต์นัน้ มมีา
ตัง้เเต่ปี 1950  เช่น seat belt หรอื antilock brake เป็นต้น [1] จนในช่วงปี 
2000 เทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เเละเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ เทคโนโลยีความปลอดภัยในรถยนต์จึงได้รบั
ความสนใจเช่นเดยีวกนั เเละไดเ้กดิการพฒันาระบบที่มคีวามฉลาดมากขึน้ 

สามารถที่จะประมวลผลเเบบ real time เเละด าเนินการได้อย่างอตัโนมตัิ 
เช่น ระบบควบคุมความเรว็อตัโนมตั ิระบบเบรกฉุกเฉิน เป็นตน้ ซึง่ระบบที่
ถูกพฒันาในปัจจุบนันัน้ ยิง่มคีวามเป็น full automation มากยิง่ขึน้ในทุกปี 
จนคาดว่าในอนาคต รถยนต์จะมคีวามเป็น full automation เต็มตวั หรอื 
สามารถทีจ่ะควบคุมเเละจดัการไดโ้ดยไรก้ารควบคุมจากมนุษย์ 

รปูที ่1. รปูภาพแสดงววิฒันาการของระบบรถยนต์ 
แหล่งทีม่า : www.nhtsa.gov 

ในตลาดรถยนต์ ณ ปัจจุบนั นอกเหนือจากการเเขง่ขนัพฒันา
เครื่องยนตข์องผูผ้ลติรถยนต์แต่ละยีห่อ้เเลว้ ยงัมกีารเเขง่ขนัในดา้นการ
พฒันาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัแก่ผูข้บัขีท่ีส่งูขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั จากผล
ส ารวจปัจจยัในการเลอืกซื้อรถยนตพ์บว่า ในปัจจุบนัเครื่องยนต์หรอื 
hardware ไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค เเต่เป็นปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลยคีวามปลอดภยั หรอื ดา้น software ทีเ่ขา้มาเป็นอกีหนึ่ง
ปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจ จงึสามารถกล่าวไดว้่า นอกเหนอืจากสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ในรถยนต์เเลว้ ปัจจุบนัรถยนต์จ าเป็นตอ้งมเีทคโนโลยทีีช่่วย
เสรมิความฉลาดใหเ้เก่ตวัรถยนต์ในการช่วยเหลอืดา้นการขบัขีแ่ก่ผูข้บัขีอ่กี
ดว้ย 

นอกเหนอืจากการเป็นปัจจยัในการดงึดูดลูกคา้เเลว้ เทคโนโลยรีถยนต ์
ยงัเป็นตวัช่วยเพิม่มลูค่าของรถยนต์มากยิง่ขึน้ สามารถสงัเกตไดจ้าก
รถยนต์หนึ่งรุน่ มกัถูกแบ่งเป็นรุ่นยอ่ยๆ ในราคาทีล่ดหลัน่กนัไป โดยในเเต่
ละรุ่นย่อยมกัมเีครื่องยนต์หรอื hardware ของรถทีเ่หมอืนกนั เเต่จะ
แตกต่างกนัในดา้นเทคโนโลยอี านวยความสะดวก หรอื software ทีใ่หม้าใน 
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เเต่ละรุ่น โดยรุน่ทีม่รีาคาสงูกว่าย่อมใหเ้ทคโนโลยทีีม่ากกว่า เเละดกีว่ารุ่นที่
ถูกกว่า ซึง่ปัจจยันี้เป็นตวัชว่ยเพิม่มลูค่าเเละก าไรใหเ้เก่ผูผ้ลติ โดย
เทคโนโลยทีีเ่ป็นทีน่ิยมในในตลาดรถยนต์ทัว่ไป ณ ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ระบบ
เตอืนเมื่อรถเขา้ใกลว้ตัถุ ระบบควบคุมความเรว็ตามรถคนัหน้า ระบบไฟ
หน้าปรบัองศาอตัโนมตั ิเป็นตน้ 

รปูที ่2. สถติแิสดงปัจจยัส าคญัในการเลอืกซื้อรถยนต์ในปี 2018 
แหล่งทีม่า : www.statista.com 

จากทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ เทคโนโลยสี าหรบัรถยนต์ทีก่ าลงัเป็นทีส่นใจเเละ
คาดว่าจะเป็นหวัใจหลกัส าหรบัรถยนต์ในอนาคต คอื เทคโนโลยไีรค้นขบั ที่
ช่วยใหร้ถยนต์สามารถขบัไปยงัจุดหมายไดอ้ตัโนมตัิ รวมถงึความสามารถ
ในการถอยรถจอดไดเ้องโดยอตัโนมตั ิ ซึง่ในปัจจุบนันี้ ระบบดงักล่าว
สามารถพบไดใ้นรถยนต์ที่มรีาคาทีส่งูเท่านัน้ ยงัไม่พบในรถยนตต์ลาด
ทัว่ไป เนื่องจากระบบดงักล่าว ในปัจจุบนัยงัมคี่าใชจ้่ายในการพฒันาทีส่งู 
ทางผูพ้ฒันาจงึมคีวามสนใจในการออกแบบแนวคดิเบือ้งตน้ ของระบบถอย
จอดอตัโนมตั ิ ทีค่าดว่าจะสามารถเป็นหนึ่งในแนวคดิส าหรบัการพฒันา
ระบบถอยจอดอตัโนมตั ิไดใ้นราคาทีส่ามารถเขา้ถงึได้ 

โดยในการพฒันาครัง้นี้ ไดม้กีารออกเเบบแนวคดิของระบบถอยจอด
อนัโนมตั ิ โดยใชห้ลกัการของการวดัระยะ ประกอบกบัการควบคุมลอ้ เเละ 
ความเรว็ โดยไดม้กีารทดสอบระบบดว้ยการใช้ microcontroller ขนาดเลก็
ในการสัง่การเเละควบคุม รวมถงึมกีารใชง้าน sensor ส าหรบัวดัระยะควบคู่
กบัการตรวจสอบและควบคุมในระบบ   

II. Material and Resources
II.I STM32L152RB Microcontroller

คอื 32-bit microcontroller integrated circuit ในซรีีย่์ L1 ที่มจีุดเด่นใน
การประหยดัพลงังานแบตเตอรี่ ถูกพฒันาโดยบรษิทั STMicroelectronics 
STM32L152RB มีการใช้ chip ARM cortex-M3 core เป็นตัวประมวลผล 
มีขนาดหน่วยความจ า  128 Kbyte Flash memory, 32 Kbyte RAM, 4 
Kbyte data EEPROM รองรบั Peripheral ดงัต่อไปนี้  USB 2.0, SPI, I2C, 
USART, TIMER, TEMP SENSOR, ADC, DAC, GPIO, DMA, RTC, 
CRC, LCD [2] ซึ่ง  STM32L152RB มีลักษณะรูปร่าง และ โครงสร้าง 
Circuit Diagram ดงัรปูที ่3 และรปูที ่4 

รปูที ่3. STM32L152RB 

รปูที ่4. STM32L152RB Circuit Diagram 

นอกจากนี้  STM32L152RB มี ST-LINK/V2 ที่เป็นเครื่องมือส าหรบั
การ programming เเละ debugging โดยสามารถใชง้านผ่านโปรเเกรม Keil 
uvision ดว้ยภาษา C 
II.II HC-SR04 Ultrasonic sensor

คือ sensor ส าหรับวัดระยะห่างระหว่าง  sensor กับวัตถุ  โดยใช้
หลกัการปล่อยสญัญาณคลื่นเสยีงออกไปยงัวตัถุเเละใหค้ลื่นสะทอ้นกลบัมา
ยงัตวั sensor โดยเราสามารถจบัเวลาตัง้เเต่ sensor เริม่ปล่อยคลื่นจนคลื่น
สะท้อนกลบัมา เพื่อน าระยะเวลานัน้ไปค านวนหาระยะห่าง ซึ่งสามารถ
ค านวนไดจ้ากสตูรดงัต่อไปนี้ 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑚) =  
ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠)× 340(𝑚/𝑠)

2

โดย high level time คอื ระยะเวลาตัง้แต่ sensor เริม่ปล่อยสญัญาณ
คลื่นจนถงึคลื่นสะทอ้นกลบัมายงั sensor 

HC-SR04 Ultrasonic sensor สามารถท างานด้วยการจ่ายไฟขนาด 
5V โดยสามารถวดัระยะได้ตัง้เเต่ 2 cm – 4 m เเละ วตัถุท ามุมขนาดน้อย
กว่า 15 องศากบัตวั sensor [3] 

รปูที ่5. HC-SR04 Ultrasonic sensor 

II.III TCRT5000 Reflective sensor
คอื sensor ส าหรบัตรวจจบัสขีาวด า ใช้หลกัการสะท้อนกลบัของเเสง

โดยวตัถุสขีาวจะสามารถสะทอ้นเเสงไดด้ี เเต่ถ้าเป็นสดี าจะไม่สะทอ้นเเสง 
โดย sensor จะส่งสญัญาณ High เมื่อตรวจพบสดี า เเละส่งสญัญาณ Low 
เมื่อพบสขีาว [4] 

TCRT5000 สามารถท างานโดยการจ่ายไฟขนาด 3.3 – 5 V สามารถ
ตรวจจบัในระยะ 0.2 - 15 mm เเละม ีFilter ส าหรบัป้องกนัแสงแดด 

รปูที ่6. TCRT5000 Reflective sensor 
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II.IV Pulse Width Modulation (PWM)
คอื เทคนิคการเขยีนขอ้มูลแบบ Analog ด้วยสญัญาณ Digital โดยจะ

สร้างสัญญาณคลื่นสีเหลี่ยมออกมา ซึ่งสัญญาณที่ถูกสร้างมานัน้จะมี
ลกัษณะเป็นสญัญาณ High เเละ Low สลบักนั ซึ่งสามารถจ าลองเป็นเเรง
ดนัไฟฟ้าระหว่าง เปิด เเละ ปิด ได้ [5] โดยช่วงเวลาที่สญัญานเป็นเปิดใน
หนึ่ง period นัน้ เราจะเรยีกช่วงเวลานัน้ว่า ความกวา้งของสญัญาน (Pulse 
Width) ซึ่งจะถูกเรียกในเทอมของ %Duty cycle ดังรูปต่อไปนี้  ซึ่งการ
ค านวน Duty cycle นัน้สามารถค านวนดว้ยสตูรดงันี้ 

𝐷𝑢𝑡𝑦𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =  
𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 100 

การท า PWM นิยมน าไปใช้ในการควบคุมพลังงานที่ส่งออกไปยัง
อุปกรณ์ เช่น ความเเรงของมอเตอร์ หรอื ความสว่างของไฟ LED เป็นตน้ 
ซึง่หลกัการเปิดปิดอุปกรณ์ดว้ย ความเรว็สงูๆ นัน้จะไดค้่าเฉลีย่ของเเรงดนั
ที่เทยีบเท่ากบัการเปลี่ยนแรงดนัโดยตรง ซึ่งช่วยท าใหไ้ม่ตอ้งต่อวงจรเพื่อ
ลดพลงังานใหยุ้่งยาก เเต่ทดแทนดว้ยการเขยีนโปรเเกรมเพื่อท า PWM 

III. Methodology
ในการพฒันา ตวัอย่างระบบถอยจอดอตัโนมตัิ ในครัง้นี้ ได้ออกแบบ

ขัน้ตอนการท างานของระบบถอยจอด เป็นขัน้ตอนย่อยๆ ซึง่เรยีกว่า State 
โดยแบ่งออกเป็น 3 State ดงัต่อไปนี้ 
III.I คน้หาช่องจอดรถ

ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนเเรกของระบบ โดยระบบจะ ใช้ Reflective
sensor ส าหรบัตรวจจบัเสน้จอดสดี าบนถนน โดยระบบจะท าการนับเสน้สี
ด าทีต่รวจจบัได ้เเละเมื่อระบบสามารถตรวจจบัเสน้สดี าครบสองเสน้ ระบบ
จะสัง่ใหม้อเตอรท์ัง้ 2 ของรถหยุดเพื่อเตรยีมตวัถอยในขัน้ตอนต่อไป 
III.II หมุนตวัรถใหข้นานกบัชอ่งจอด

หลงัจากที่ระบบสามารถตรวจพบช่องจอดเเล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอืการ
หมุนตวัรถใหข้นานกบัช่องจอด โดยขัน้ตอนนี้ จะถูกเเบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย
ดงัต่อไปนี้ 

III.II.I วดัระยะห่างระหว่างช่องจอดและตวัรถ
หลงัจากรถหยุดจาก state ที่ 1 เเล้ว ระบบจะท าการวดัระยะจาก

ขอบตวัรถทางด้านที่ตดิกบัช่องจอด ถงึต าเเหน่งในสุดของช่องจอด โดยใช้ 
Ultrasonic sensor ตัวที่หนึ่งที่ติดอยู่ข้างรถเป็นตัวท าการวัด เเละเก็บ
ระยะห่างทีไ่ดไ้วเ้พื่อใชใ้นขัน้ตอนถดัไป 

III.II.II หมุนรถใหข้นานกบัช่องจอด
เมื่อระบบทราบระยะห่างระหว่างขอบรถ เเละระยะในสุดของช่อง

จอดเเล้ว ระบบจะท าการหยุดมอเตอร์ด้านที่ติดกับช่องจอด เเละสัง่ให้
มอเตอร์อกีตวัหมุนถอย เป็นระยะเวลา 5 วนิาท ีเพื่อท าการหมุนตวัรถให้
ขนานกบัช่องจอด โดยระบบจะท าการลดแรงดนัไฟฟ้าทีส่่งไปยงัมอเตอรท์ี่
หมุน ด้วยวธิีการ PWM เพื่อให้มคีวามเร็วที่เหมาะสมที่สามารถท าให้ใน
ระยะเวลา 5 วนิาทนีัน้รถสามารถหมุนจนขนานกบัช่องจอดมากทีสุ่ด 

III.II.III ปรบัแต่งใหต้วัรถขนานกบัช่องจอดมากทีสุ่ด
หลงัจากครบ 5 วนิาที ระบบจะท าการหยุดมอเตอร์ทัง้สองก่อน

เเละท าการตรวจสอบว่ารถในขณะนี้ขนานกับช่องจอดหรือไม่  โดยใช้ 

Ultrasonic sensor ตวัที่สองที่ติดอยู่ในต าเเหน่งท้ายรถ วดัระยะห่างจาก
ท้ายรถ ถงึจุดในสุดของช่องจอด เเละน ามาเปรยีบเทยีบกบัค่าระยะห่างค่า
เเรกทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที่ III.II.I เพื่อท าการตรวจสอบว่ารถในขณะนี้ขนานกบั
ช่องจอดหรอืไม่ โดยหากค่าที่ได้มรีะยะมากกว่าหรอืน้อยกว่า ค่าที่วดัจาก
ขัน้ตอนที่ III.II.I เกิน 5 เซนติเมตร ระบบจะท าการหมุนตัวรถเพิ่ม เพื่อ
ปรบัเเต่งใหร้ะยะทีไ่ดม้คี่าใกลเ้คยีงกบัระยะทีว่ดัจากขัน้ตอนที่ III.II.I เพื่อให้
มัน่ใจว่าตวัรถจะขนานกบัช่องจอดมากทีสุ่ด 
III.III ถอยรถเขา้ช่องจอด

หลังจากที่ระบบสามารถหมุนตัวรถให้ขนานกับช่องจอดได้เเล้ว  ใน
ขัน้ตอนนี้ ระบบจะท าการหมุนมอเตอร์ทัง้สองขา้ง เพื่อถอยเขา้สู่ช่องจอด
โดยระบบจะมกีารวดัระยะห่างระหว่างต าเเหน่งในสุดของช่องจอด โดยการ
ใช้ Ultrasonic sensor ตวัที่สองที่ติดอยู่ท้ายรถควบคู่ไปด้วย ระบบจะท า
การถอยจนกว่าระยะทีว่ดัจาก sensor จะมรีะยะห่างระหว่างท้ายรถเเละจุด
ในสุดของช่องจอดทีเ่หมาะสมเเก่การจอด เเละเมื่อถงึจุดทีเ่หมาะสมเเก่การ
จอดเเล้วระบบจะหยุดมอเตอร์ทัง้สองเเละถอืว่าการท างานของระบบถอย
จอดเป็นอนัสิน้สุด 

IV. Experiments and Results
จากการออกเเบบแนวคดิระบบถอยจอดอตัโนมตัจิากหวัขอ้ที่ผ่านมา 

ในขัน้ตอนนี้เป็นการน าแนวคิดที่ได้มาท าการทดสอบ ซึ่งขัน้ตอนการ
ทดสอบระบบนัน้เป็นไปดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 
IV.I ออกเเบบเเละประดษิฐร์ถตวัอย่าง

ในขัน้ตอนนี้เป็นการประดษิฐร์ถตวัอยา่ง ซึง่ไดม้กีารใชง้านไมโคร-
คอนโทรลเลอร ์ STM32L152RB ในการท าหน้าทีส่ ัง่การระบบต่าง ๆ ของ
ตวัรถเป็นหลกั โดยการตอ่วงจรไฟฟ้าส าหรบัเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ กบั
ไมโครคอนโทรลเลอร ์STM32L152RB มอีุปกรณ์ทีใ่ชด้งัต่อไปนี้ 

• มอเตอร ์50 rpm จ านวน 2 ตวั
• HC-SR04 Ultrasonic sensor จ านวน 2 ตวั
• TCRT5000 Reflective sensor จ านวน 1 ตวั
โดยลกัษณะการต่ออุปกรณ์เขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอรเ์ป็นดงัรปูที ่7

รปูที ่7. ตวัอย่างลกัษณะการตอ่วงจร 
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IV.II เขยีนโปรเเกรม Coding
ในขัน้ตอนนี้เป็นการน าเเนวความคดิระบบถอยจอดที่ได้ออกเเบบไว้

น ามาเขยีนโปรเเกรม โดยได้มกีารใช้งานโปรเเกรม Keil uvision ในการ
เขยีนโปรเเกรมลงบน STM32L152RB เเละใช้ภาษา C ในการเขยีน โดย
ล าดบัการเขยีนเเละการท างานของโคด้นัน้ สามารถอธบิายด้วย flowchart 
ในรปูที ่8 

รปูที ่8. Flowchart แสดงวธิกีารท างานของระบบ 

IV.III ทดสอบระบบกบัรถตวัอย่าง
เมื่อท าการเขยีนโปรเเกรมเเละเขยีนลงบน STM32L152RB ส าเรจ็เเลว้

หลงัจากนัน้เป็นขัน้ตอนการน ารถตวัอย่างมาทดสอบระบบถอยจอด โดยได้
มกีารสรา้งช่องจอดจ าลองเพื่อใชใ้นการทดสอบระบบ 

หลังจากทดลองน ารถตัวอย่างมาทดสอบระบบถอยจอด พบว่า รถ
ตัวอย่างสามารถที่จะท างานตามขัน้ตอนย่อย ๆ ในระบบที่ออกเเบบได้
ส าเรจ็ โดยเริม่ต้นจากการทีร่ถตวัอย่างสามารถใช้งาน  Reflective sensor 
เพื่อตรวจหาช่องส าหรบัจอดได้ จากนัน้สามารถใช้งาน ultrasonic sensor 
ควบคู่กับการท า PWM เพื่อปรับความเร็วของมอเตอร์ให้มีความเร็วที่
เหมาะสมเพื่อถอยรถให้ขนานกับช่องจอดมากที่สุด  เเละยังสามารถ
ปรบัเเต่งต าเเหน่งรถเพิม่เติมให้ขนานกบัช่องจอดได้ สุดท้ายรถตวัอย่าง
สามารถถอยจอดเขา้ช่องจอด เเละหยุดในระยะทีห่่างจากก าเเพงหรอืสิง่กดี
ขวางในระยะที่เหมาะสมได้ โดยสามารถวดัระยะเวลาที่ใชใ้นการท างานได้
ประมาณ 25-30 วนิาท ี

รปูที ่9. ตวัอย่างผลลพัธก์ารทดสอบระบบ 

V. Conclusion
 จากการพัฒนาเเนวคิดระบบถอยจอดอัตโนมัติในงานวิจัยครัง้นี้  
สามารถสรุปได้ว่า แนวคดิระบบถอยจอดอตัโนมตัสิามารถทดสอบกบัรถ
ตวัอย่างได้ส าเรจ็ โดยรถตวัอย่างสามารถท างานได้ตามขัน้ตอนในระบบที่
ออกเเบบไว้อย่างเป็นระบบ สามารถหาช่องจอดเเละถอยจอดได้โดย
สมบูรณ์ โดยใชร้ะยะเวลาในการท างานประมาณ 25-30 วนิาท ี

 ถงึเเมเ้เนวความคดิระบบถอยจอดนี้จะสามารถทดสอบกบัรถตวัอย่าง
ได้ส าเรจ็ เเต่ยงัพบเงื่อนไขบางอย่างที่จ าเป็นตอ้งน าไปปรบัเเก้เเละพฒันา
ให้เหมาะสมหากต้องการใช้แนวคิดนี้ กับรถยนต์ที่ ใช้งานจริง  เช่น 
ความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองยงัมขี้อจ ากดัในการใช้งาน ระบบที่
ออกเเบบยงัไม่ได้ออกเเบบในกรณีที่ช่องจอดมรีถจอดอยู่เเล้ว หรอื ระยะ 
วงเลีย้วทีเ่พิม่เขา้มาในขณะถอยจอด เป็นตน้ 
 โดยสรุปเเล้ว งานวจิยัในการพฒันาเเนวคดิระบบถอยจอดอตัโนมตัิ 
สามารถออกเเบบระบบไดส้ าเรจ็ตามทีต่ ัง้ไว ้ถงึเเมร้ะบบนี้ยงัเป็นเพยีงเเนว
คดิเบื้องต้นของระบบถอยจอด เเต่ผูว้จิยัคาดว่าเเนวคดิเบื้องต้นนี้สามารถ
น าไปใชพ้ฒันาต่อยอดไดใ้นระบบถอยจอดอตัโนมตัขิองรถยนต์ไดจ้รงิ 

VI. Future work
แนวคดิระบบถอยจอดอตัโนมตัทิี่ได้ออกเเบบในงานวจิยันี้  ยงัคงเป็น

เพียงเเนวคิดเบื้องต้น จ าเป็นที่จะต้องน าไปพฒันาต่อยอดเเละปรับให้
เหมาะสมกบัรถยนต์ในชวีติจรงิ โดยปัญหาเเละขดีจ ากดัของเเนวคดิระบบ
ตน้แบบ มดีงัต่อไปนี้ 
VI.I ขดีความสามารถของอุปกรณ์

ขดีความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะกับใช้งานจริง เนื่องจาก
อุปกรณ์ที่ใชง้านงานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพยีงเพื่อตอ้งการทดสอบเเนวคดิ
ระบบที่ได้ออกเเบบ จงึได้ใช้งานอุปกรณ์เบื้องต้นเเละง่ายต่อการใชง้านมา
ทดสอบ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มขีดีจ ากดับางอย่างที่ไม่เหมาะเเก่การน าไปใช้
งานได้จรงิ เช่น ultrasonic sensor สามารถวดัระยะได้เมื่อวตัถุท ามุมไม่
เกนิ 15 องศากบัตวัเซนเซอร์ ท าใหม้กัพบปัญหาในการวดัระยะเมื่อตวัรถ
อยู่ในมุมเอยีง หรอื กรณีที ่ultrasonic sensor ไม่สามารถส่งคลื่นไปกระทบ
ตวัวตัถุได้เนื่องจาก ต าเเหน่งของวตัถุทีอ่าจผดิปกติ ปัจจยัเหล่านี้สามารถ
ส่งผลต่อการวดัระยะได ้จงึควรใชง้านอุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถมากกว่านี้ 
VI.II ระบบยงัไม่ครอบคลุมบางสถาการณ์

ระบบแนวคดินี้ยงัไม่ถูกออกแบบให้จดัการกับบางสถานการณ์ เช่น
กรณีที่ช่องจอดนัน้มรีถจอดอยู่เเล้ว ซึ่งระบบยงัไม่ถูกออกเเบบใหต้รวจหา
ในกรณีนี้ หรือ การใช้วิธีนับเส้นจอดในการหาช่องจอด อาจเป็นวธิีที่ไม่
เหมาะสมในการใช้หาช่องจอด เนื่องจากอาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการนับจงึ
ควรใช้วิธีอื่นในการตรวจหาช่อง เช่น ใช้งานกล้องเซนเซอร์ที่สามารถ
ตรวจจบัช่องจอดในมุมกวา้ง เป็นตน้ 
VI.III ระยะเวลาในการท างานทีม่ากเกนิไป

เมื่อเทยีบสดัส่วนระหว่างรถตวัอย่างที่ใช้ในการทดลองและรถยนต์ใน
ชวีติจรงิ พบว่ามสีดัส่วนความยาวประมาณ 1:25 ซึง่เมื่อน าสดัส่วนดงักล่าว
ไปค านวนหาระยะเวลาในการท างานของรถยนต์ในชวีติจรงิ พบว่ารถยนต์
ในชวีติจรงิอาจใชเ้วลาถงึ 625 – 750 วนิาท ีหรอืประมาณ 10 – 12 นาทใีน
การท างาน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่มากเกินไปและอาจท าให้การจราจร
ตดิขดัได้ ทัง้นี้ แนวทางที่จะลดระยะเวลาเหล่านัน้ สามารถท าได้โดยการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ให้มคีวามประสทิธิมากยิง่ขึ้น เนื่องจากความล่าช้าที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการหน่วงเวลาเพื่อที่ให้อุปกรณ์สามารถวดั
ระยะไดอ้ย่างถูกตอ้งก่อนทีจ่ะไปยงัขัน้ตอนถดัไป  
VI.IV ปัจจยัภายนอกทีย่งัไม่ไดค้ านึงถงึ

ระบบทีอ่อกแบบนัน้ยงัไม่มกีารคดิวงเลีย้วทีเ่พิม่เขา้มาในขณะถอยจอด
เนื่องจากรถตวัอย่างทีใ่ชท้ดลองมกีารใชง้านมอเตอร์ 2 ตวัในการขบัเคลื่อน 
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เเละใช้วิธีการหยุดมอเตอร์ 1 ตัวเพื่อเป็นจุดหมุนในการหมุนรถ ท าให้
แตกต่างกับขบัรถในชีวิตจริงที่จะมีระยะวงเลี้ยวในการถอยหลังเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงต าเเหน่งหยุดหน้าช่องจอด ที่
เหมาะสม เเละพอดกีบัระยะวงเลีย้วทีเ่พิม่เขา้มาในขณะถอยจอด 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รบัการสนับสนุนอุปกรณ์
ต่าง ๆ จากทาง สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น และได้รบัความกรุณาอย่าง
สูงจากอาจารยฐ์ติชิญา ธนมติรสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรกึษางานวจิยั ที่กรุณา
ให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และ
ขอขอบคุณบุคคลส าคญัท่านอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการช่วยเหลอืท างานวจิยั
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บทคัดย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบและเลือก
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมส าหรบัการจ าแนกลกัษณะข้อบกพร่องบนจาน
บนัทึกข้อมูลแม่เหลก็ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบโครงข่ายประสาท
คอนโวลูชัน่ โดยใช้แบบจ าลอง VGG16 และ InceptionV3  วิธีการจ าแนก
แบบเดิมท าการวิเคราะห์ลกัษณะข้อบกพร่องด้วยตาเปล่าของมนุษยจ์าก
ภาพท่ีถ่ายด้วยโปรแกรมถ่ายภาพของบริษัทกรณีศึกษา  ทัง้น้ี  วิธีการ
แบบเดิมนัน้ท าให้เกิดความผิดพลาดของมนุษยจ์ากความเหน่ือยล้าของผู้
วิเคราะห์ อีกทัง้ยงัใช้เวลานานในการจ าแนกข้อบกพร่องของแต่ละช้ินงาน  
จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ทางผู้วิจยัจึงประยุกต์ใช้แบบจ าลองการเรียนรู้
เชิงลึกในการจ าแนกลักษณะข้อบกพร่อง โดยน าชุดข้อมูลภาพถ่าย
ข้อบกพร่องทัง้หมด จ านวน 3,000 ภาพ มาแบ่งแบบสุ่มเป็น 3 ชุดข้อมูล 
ดงัน้ี (1) ชุดข้อมูลภาพส าหรบัฝึกสอน จ านวน 2,000 ภาพ (2) ชุดข้อมูลภาพ
ส าหรบัทวนสอบ จ านวน 500 ภาพ และ (3) ชุดข้อมูลภาพส าหรบัทดสอบ 
จ านวน 500 ภาพ   ผลจากการวิจัยพบว่า แบบจ าลอง InceptionV3 มี
ประสิทธิภาพดีกว่าแบบจ าลอง VGG16  โดยแบบจ าลอง InceptionV3 มี
ความถกูต้องร้อยละ 99.2 จากชุดข้อมูลภาพส าหรบัทดสอบ และใช้เวลาใน
การจ าแนกภาพถ่ายเรว็กว่า 

ค ำส ำคญั — การจ าแนกลกัษณะข้อบกพรอ่ง, จานบนัทึกข้อมูล
แม่เหลก็, การเรียนรู้เชิงลกึ, โครงขา่ยประสาทคอนโวลูชัน่ 

ABSTRACT — The objective of this research aims to compare and 
select a suitable model for pattern classification of defects on 
magnetic recording disks using a deep learning technique, called 
convolutional neural network (CNN). Two CNN models including 
VGG16 and InceptionV3 were employed. The original classification 
method was performed by human’s naked eyes on the defect images 
taken by an image capturing program developed by a case study 
company. The original method caused human error due to fatigue of 
the operators and took a long time to analyze each image. According 
to the problems mentioned earlier, researchers then applied the deep 
learning models to classify the defect patterns. A total data set of 3,000 
images was collected and randomly divided into three sets as follows: 
(i) the training set of 2,000 images, (ii) the validating set of 500 images, 
and (iii) the testing set of 500 images. The results showed that the 
InceptionV3 model outperformed the VGG16 model with the accuracy 
of 99.2% on the testing set of images and the shortened time of image 
classification. 

Keywords — Pattern Classification of Defects, Magnetic 
Recording Disks, Deep Learning, Convolutional Neural Network 
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I. บทน า
ในปัจจุบัน ผู้คนท าการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล เนื่องจาก

ขอ้มลูเป็นตวัขบัเคลื่อนการด ารงชวีติในโลกยุคดจิทิลั  ดงันัน้ ขอ้มูลจงึควร
ถูกจดัเกบ็และรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบบนหน่วยบนัทกึขอ้มลู โดยหน่วย
บันทึกข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง  ๆ ได้ทั ้งภายใน  (Internal 
Storage) ภายนอก (External Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
อื่น ๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์  (Cloud Storage) ที่นิยมใช ้
ได้แก่ ฮารด์ดสิก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive) การจดัเก็บขอ้มูลของฮารด์ดสิก์
ไดร์ฟนัน้ถูกจดัเก็บบนจานบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic Recording 
Disks) ซึง่มลีกัษณะทรงกลมถูกเคลอืบด้วยสารแม่เหลก็และอาศยัหลกัการ
ของการเปลีย่นแปลงทางไฟฟ้าส าหรบัการบนัทกึขอ้มลู 

ขัน้ตอนหนึ่งที่ส าคญัในกระบวนการผลติฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ คอื ขัน้ตอน
การทดสอบขอ้บกพร่องของจานบนัทกึขอ้มูลแม่เหลก็  ในการทดสอบ หาก
ตรวจพบขอ้บกพร่องบนจานบนัทกึขอ้มลูแม่เหลก็แลว้ จะถอืว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบและเกิดเป็นของเสยี ซึ่งลกัษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นสามารถบ่ง
บอกได้ว่า ของเสยีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติใด  ดงันัน้ วศิวกรจะต้อง
เขา้มาวเิคราะห์เพื่อจ าแนกลกัษณะขอ้บกพร่อง (Pattern Classification of 
Defects) บนจานบนัทึกข้อมูลแม่เหล็ก และหาสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสยี 
วธิีการจ าแนกแบบเดิมท าการวเิคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องด้วยตาเปล่า
ของมนุษย์ จากภาพที่ถ่ายด้วยโปรแกรมถ่ายภาพของบรษิัทกรณีศึกษา 
อย่างไรก็ตาม วธิกีารแบบเดมินัน้ท าใหเ้กดิความผดิพลาดของมนุษย์จาก
ความเหนื่ อยล้าของผู้วิเคราะห์  อีกทัง้ยังใช้เวลานานในการจ าแนก
ขอ้บกพร่องของแต่ละชิน้งาน 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้วจิยัจึงประยุกต์ใช้แบบจ าลองการ
เรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) [1] แบบโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ 
(Convolutional Neural Network) [2-4] เพื่อจ าแนกลกัษณะขอ้บกพร่องบน
จานบนัทกึขอ้มลูแม่เหลก็แทนวธิกีารแบบเดมิ 

เนื้อหาในส่วนต่อไปประกอบด้วย ส่วนที่ II. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
ส่วนที่ III. ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ IV. วธิีด าเนินการวจิัย 
ส่วนที ่V. ผลการวจิยั  และส่วนที ่VI. สรุปและอภปิรายผล 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั
เพื่อเปรยีบเทียบและเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรบัการจ าแนก

ลกัษณะขอ้บกพร่องบนจานบนัทึกข้อมูลแม่เหล็ก ด้วยเทคนิคการเรยีนรู้
เชงิลกึแบบโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ โดยใช้แบบจ าลอง VGG16 และ 
InceptionV3  

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
III.I การเรยีนรูข้องเครือ่ง (Machine Learning)

การเรียนรู้ของเครื่อง เป็นระบบที่รวบรวมความสามารถและการ
ตดัสนิใจของมุษย์ สอนใหค้อมพวิเตอร์ท าการเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยระบบ
จะเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่ได้ร ับเพื่อสร้างแบบจ าลอง และน า
แบบจ าลองทีไ่ดไ้ปทดสอบเพื่อท านายขอ้มลูต่อไป [5] แสดงดงัรปูที ่I. 

รปูที ่I. ระบบการเรยีนรูข้องเครือ่ง 
แหล่งทีม่า : Géron [5] 

III.II การเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Deep Learning)
การเรยีนรูเ้ชงิลกึเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนรูข้องเครื่อง การเรยีนรูเ้ชงิ

ลกึเป็นระบบที่มคีวามยดืหยุ่นและสามารถแก้ปัญหาที่มคีวามซบัซ้อนได้
เทยีบเท่ากบัระบบประสาทของมนุษย์ ซึง่เป็นวธิทีี่นิยมใช้ในปัจจุบนั ทัง้ใน
เรื่องของการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(Natural Language Processing) 
การจดจ าลายมือเขียน (Handwriting Recognition) หรือการวิเคราะห์
พนัธุกรรม (Genomic Analysis) [1] 
III.III โครงขา่ยประสาทคอนโวลูชัน่ (Convolutional Neural Network)

โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ คอื การเรยีนรูเ้ชิงลกึชนิดหนึ่งที่จ าลอง
การท างานของประสาทตาของมนุษย์ ท าโดยการแบ่งพื้นที่ย่อย ๆ ของ
รูปภาพออกเป็นพิกเซล (Pixel) และท าการวิเคราะห์ผลแบบเมทริกซ์ 
(Metric) ของรูปภาพนัน้ ๆ  โดยภายในโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ได้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนในการท างาน คือ (1) ส่วนของชัน้ซ่อน (Hidden 
Layer) ท าหน้าที่แยกคุณลกัษณะของรูปภาพ โดยการท าคอนโวลูชัน่ ผ่าน
วธิกีารคณูเมทรกิซ์ด้วยเมทรกิช ์ระหว่างรปูภาพกบัตวักรอง (Filter) พรอ้ม
ทัง้ใส่ฟังก์ชันการกระตุ้น (Activation function) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การหาผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วจึงท าการสกัด (Pooling) ส่วนส าคัญของ
ขอ้มูลจากการท าคอนโวลูชัน่ เพื่อลดขนาดของข้อมูลลงและจะได้เฉพาะ
คุณลักษณะที่ส าคัญของรูปภาพนั ้น ๆ และ (2) ส่วนของการจ าแนก 
(Classification) ท าหน้าที่วเิคราะห์และท านายผลลัพธ์ โดยน าข้อมูลชุด
สุดท้ายจากส่วนของชัน้ซ่อน มาจดัเรยีงให้อยู่ในแนวคอลัมน์แบบเดี่ยว 
(Flattening) และท าการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นและท านายผลลัพธ ์
(Fully Connection) พรอ้มทัง้ใส่ฟังก์ชนัการกระตุ้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการหาผลลพัธเ์ช่นกนั ซึง่แสดงดงัรปูที ่II. [2-4] 

รปูที ่II. โครงขา่ยประสาทคอนโวลูชัน่
แหล่งทีม่า : Chatterjee [4] 
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III.IV การเรยีนรูแ้บบถ่ายโอน (Transfer Learning)
การเรียนรู้แบบถ่ายโอน  เป็นวิธีการที่ช่ วยลดเวลาในการสอน

แบบจ าลองของการเรยีนรูเ้ชงิลกึ เนื่องจากการเรยีนรูเ้ชงิลกึมคีวามซบัซอ้น
และมีจ านวนค่าพารามิเตอร์ที่หลากหลาย ซึ่งในทางปฎิบัตินัน้การสอน
แบบจ าลองใหม่ตัง้แต่ต้น จะตอ้งใช้เวลานานในการค านวณ อกีทัง้จะต้องมี
ขอ้มูลจ านวนที่มากพอส าหรบัการสอนแบบจ าลอง และถ้าจ านวนข้อมูลที่
ใช้สอนแบบจ าลองมจี านวนน้อยก็อาจจะเกิดปัญหาข้อผดิพลาดจากการ
สรา้งแบบจ าลองได ้

หลักการของการเรยีนรู้แบบถ่ายโอน จะท าโดยการถ่ายทอดความรู้
จากแบบจ าลองที่ถูกสอนมาก่อนหน้านี้เรยีบรอ้ยแล้ว เรยีกว่า แบบจ าลอง
ตัง้ต้น ซึ่งแบบจ าลองตัง้ต้นเหล่านี้จะถูกสอนกบัชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น 
ImageNet ที่มขีอ้มูลตวัอย่างจ านวน 1.2 ล้านรูปภาพ ประกอบด้วย 1,000 
หมวดหมู่ เป็นต้น และถ่ายโอนการเรยีนรูม้าสู่การสอนของชุดขอ้มูลขนาด
เลก็ โดยใช้ค่าถ่วงน ้าหนัก (Weight) ของแบบจ าลองตัง้ต้นเป็นค่าเริม่ต้น 
[6] 
III.V งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

Kaur and Gandhi [7] กล่ าวว่า แบบจ าลอง VGG16 เป็นหนึ่ ง ใน
แบบจ าลองของโครงขา่ยประสาทคอนโวลูชัน่ ซึง่ไดน้ าแบบจ าลอง VGG16 
ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบถ่ายโอน มาจ าแนกภาพถ่ายด้วยคลื่นสนามแม่เหลก็
ของสมองจากภาพถ่าย 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะแบบปกตแิละแบบผดิปกต ิ
จ านวนทัง้หมด 160 ภาพ และได้ผลลพัธ์ความถูกต้องแม่นย ารอ้ยละ 100 
โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง VGG16  รบัข้อมูลภาพขา
เขา้ ขนาด 224 x 224 พกิเซล เพื่อท าคอนโวลูชัน่ 13 ชัน้ ส าหรบัการแยก
คุณลกัษณะของรปูภาพ และท าการวเิคราะห์หาความน่าจะเป็นของผลลพัธ์
ในส่วนทา้ยของโครงข่ายประสาท แสดงดงัรปูที ่III.  โดยโครงขา่ยประสาท
คอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง VGG16 มีจ านวนพารามิเตอร์ทัง้หมด 138 
ลา้นพารามเิตอร ์ส าหรบัการจ าแนกรปูภาพ 1,000 ประเภท 

รปูที ่III. โครงขา่ยประสาทคอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง VGG16 
แหล่งทีม่า : Data Wow Co., Ltd. [8] 

งานวิจัยของ Labhane et al. [9] ได้น าภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกมา
จ าแนกตรวจหาภาพเอ็กซเรย์ที่เป็นโรคปวดบวม โดยใช้แบบจ าลองของ
โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ 4 แบบ ได้แก่ แบบจ าลองของโครงข่าย
ประสาทคอนโวลูชัน่พื้นฐาน  VGG16  VGG19 และ InceptionV3 ร่วมกบั
การเรยีนรูแ้บบถ่ายโอน เพื่อเปรยีบเทยีบความถูกต้องแม่นย า โดยแบ่งชุด
ข้อมูลภาพออกเป็น 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ (1) ชุดข้อมูลภาพส าหรบัฝึกสอน 
(2) ชุดขอ้มูลภาพส าหรบัทวนสอบ และ (3) ชุดข้อมูลภาพส าหรบัทดสอบ

รวมจ านวนทัง้หมด 8,518 ภาพ และผลลพัธ์ที่ได้ คอื แบบจ าลอง VGG16 
และ InceptionV3 แสดงความถูกตอ้งแม่นย ารอ้ยละ 98 เท่ากนั 

จากรูปที่ III. แสดงโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง 
VGG16 และ รปูที่ IV. แสดงโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง 
InceptionV3 พบว่าโครงสรา้งภายในของทัง้สองแบบจ าลอง มกีระบวนการ
ท างานที่แตกต่างกนั แต่จากงานวจิยัของ ของ Labhane et al. [9] พบว่า
ได้ผลลพัธ์ความถูกต้องแม่นย าที่เท่ากัน ซึ่งการท างานภายในโครงข่าย
ประสาทคอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง VGG16 เป็นการท างานแบบล าดับ 
ส่วนการท างานภายในโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง 
InceptionV3 เป็นการท างานแบบขนาน 

โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง InceptionV3 ร ับ
ข้อมูลภาพขาเข้า ขนาด 299 x 299 พิกเซล เพื่อท าคอนโวลูชัน่ 48 ชัน้ 
ส าหรบัการแยกคุณลกัษณะของรปูภาพ และท าการวเิคราะห์หาความน่าจะ
เป็นของผลลพัธ์ในส่วนท้ายของโครงข่ายประสาท โดยโครงข่ายประสาท
คอนโวลูชัน่ของแบบจ าลอง InceptionV3 มจี านวนพารามเิตอรท์ัง้หมด 24 
ลา้นพารามเิตอร ์ส าหรบัการจ าแนกรปูภาพ 1,000 ประเภท 

รปูที ่IV. โครงขา่ยประสาทคอนโวลชูัน่ของแบบจ าลอง InceptionV3 
แหล่งทีม่า : O’Reilly Media, Inc. [10] 

นอกจากนี้ ยงัมงีานวจิยัของ Togacar et al. [11] ที่ได้น าแบบจ าลอง 
AlexNet ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบถ่ายโอน เพื่อน ามาวเิคราะห์ทางการแพทย์ 
ส าหรบัการจ าแนกลกัษณะของเมด็เลือดขาว และได้ผลลพัธ์ความถูกต้อง
แม่นย าร้อยละ 97.8  ส่วน Ye et al. [12] น าแบบจ าลอง ZF-Net ร่วมกับ
การเรยีนรู้แบบถ่ายโอน มาจ าแนกลกัษณะข้อบกพร่องบนพื้นผวิกระจก
จากภาพถ่าย และไดผ้ลลพัธ์ความถูกต้องแม่นย ารอ้ยละ 96  Huang et al. 
[13] น าแบบจ าลอง GoogLeNet ร่วมกับการเรียนรู้แบบถ่ายโอน มา
จ าแนกลกัษณะขอ้บกพร่องบนเมลด็ขา้วโพดจากภาพถ่าย และได้ผลลพัธ์
ความถูกต้องแม่นย ารอ้ยละ 94  จากงานวจิยัขา้งตน้ได้มกีารน าแบบจ าลอง
การเรยีนรูเ้ชงิลกึแบบโครงขา่ยประสาทคอนโวลูชัน่ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบ
ถ่ายโอน ไปประยุกต์ใช้กบังานทางด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร และใน
ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบักระจก แต่ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนกลักษณะข้อบกพร่องบนจาน
บนัทกึขอ้มลูแม่เหลก็นัน้ยงัไม่นิยมมากนัก

และ Bianco et al. [14] ได้น าเสนอการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ 
แสดงดงัรูปที่ V. ซึ่ง แกน x แสดงถึง เวลาที่ใช้ในการประมวลผล  แกน y 
แสดงถึง ความแม่นย าในการประมวลผล  และขนาดของวงกลม แสดงถึง 
จ านวนพารามเิตอร์ของแบบจ าลอง  พบว่า แบบจ าลอง NASNet-A-Large 
แสดงผลลัพธ์ความถูกต้องแม่นย าสูงสุด  ร้อยละ 82.50 มีจ านวน
พารามเิตอรท์ัง้หมด 89 ล้านพารามเิตอร ์แต่ใช้เวลาในการประมวลผลมาก
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ถึง 30.96 กิกะฟล็อปส์ (G-FLOPs) หรือสมรรถนะในการท างานของ
คอมพวิเตอรใ์นการประมวลผลต่อวนิาท ี

รปูที ่V. แผนภูมแิสดงประสทิธภิาพการท างานของแบบจ าลองต่าง ๆ 
แหล่งทีม่า : Bianco et al. [14] 

จากรูปที่ V. แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลอง InceptionV3 มปีระสทิธิภาพ
กว่าแบบจ าลอง VGG16 ทั ้งในแง่ของความถูกต้องแม่นย าในการ
ประมวลผลที่มากกว่า และเวลาที่ใช้ในการประมวลผลที่น้อยกว่า อกีทัง้ยงั
มจี านวนพารามเิตอรท์ีน้่อยกว่า 

ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ Labhane et al. [9] ให้ผลลัพธ์ความ
ถูกต้ อ งแม่ นย าร้อยละ 98 เท่ ากัน  ของแบบจ าลอง VGG16 และ 
InceptionV3 ทัง้นี้ การเลือกแบบจ าลองเพื่อน าไปประยุกต์ ใช้จะต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมของประเภทข้อมูล ทรัพยาการที่ใช้ในการ
ประมวลผล รวมถงึขอ้จ ากดัต่าง ๆ และจะตอ้งท าการทดลองเพื่อตรวจสอบ
ผลลพัธ ์ว่าขอ้มลูภาพนัน้เหมาะสมกบัแบบจ าลองแบบใด เพื่อใหผ้ลลพัธ์มี
ความถูกตอ้งแม่นย าสงูทีสุ่ด 

IV. วธิกีารด าเนินการวจิยั
จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า การน าแบบจ าลอง VGG16 และ 

InceptionV3 มาประยุกต์ใช้ในการจ าแนกข้อมูลประเภทรูปภาพ สามารถ
แสดงผลลพัธ์ที่มคีวามถูกต้องแม่นย าสูง ร้อยละ 98 ถึง 100  ดงันัน้ ทาง
ผู้วิจัยจึงน าแบบจ าลอง VGG16 และ InceptionV3 มาใช้ในการจ าแนก
ลกัษณะข้อบกพร่องบนจานบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก เพื่อเปรียบเทียบและ
เลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสม โดยมวีธิกีารด าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
IV.I การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ขอ้มลูภาพถ่ายขอ้บกพร่องบนจานบนัทกึขอ้มูลแม่เหล็กของผลติภณัฑ์
HD1 จ านวน 3,000 ภาพ ถูกบนัทึกโดยใช้โปรแกรมถ่ายภาพของบรษิัท
กรณีศกึษา และท าการแบ่งกลุ่มชุดขอ้มลูภาพถ่ายตามลกัษณะขอ้บกพร่อง 
ที่พบของผลิตภัณฑ์ HD1 ซึ่งประกอบด้วยลักษณะข้อบกพร่องบนจาน
บนัทึกข้อมูลแม่เหล็กทัง้หมด 5 แบบ คอื แบบA  แบบB  แบบC  แบบD  
และ แบบE  แสดงดงัตารางที ่I. 

ตารางที ่I. ภาพตวัอย่างของลกัษณะขอ้บกพรอ่งบนจานบนัทกึขอ้มลู 

ลกัษณะขอ้บกพร่อง ภาพตวัอยา่ง 

แบบ A 

แบบ B 

แบบ C 

แบบ D 

แบบ E 

แหล่งทีม่า : บรษิทักรณีศกึษา 

IV.II การจดัเตรยีมขอ้มลู
จากชุดขอ้มูลภาพถ่ายขอ้บกพร่อง จ านวนทัง้หมด 3,000 ภาพ  ผูว้จิยั

ได้ท าการแบ่งแบบสุ่มเป็น 3 ชุดข้อมูล ดังนี้  (1) ชุดข้อมูลภาพส าหรับ
ฝึกสอน จ านวน 2,000 ภาพ ซึ่งแบ่งตามลกัษณะขอ้บกพร่อง แบบละ 400 
ภาพ  (2) ชุดข้อมูลภาพส าหรบัทวนสอบ จ านวน 500 ภาพ ซึ่งแบ่งตาม
ลกัษณะข้อบกพร่อง แบบละ 100 ภาพ  และ (3) ชุดข้อมูลภาพส าหรบั
ทดสอบ จ านวน 500 ภาพ ซึ่งแบ่งตามลกัษณะข้อบกพร่อง แบบละ 100 
ภาพ  

เนื่องจากขอ้มูลภาพที่ได้จากโปรแกรมถ่ายภาพของบรษิัทกรณีศกึษา 
มขีนาด 900 x 900 พกิเซล  ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึท าการปรบัขนาดของภาพถ่าย
ให้เหมาะกับขนาดของภาพขาเข้าของแบบจ าลอง ส าหรบัการรบัข้อมูล 
ภาพเข้าสู่โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ของแต่ละแบบจ าลองที่น ามา
จ าแนกลกัษณะขอ้บกพร่อง ดงันี้ (1) แบบจ าลอง VGG16 รบัขอ้มูลภาพขา
เขา้ ขนาด 224 x 224 พกิเซล และ (2) แบบจ าลอง InceptionV3 รบัขอ้มูล 
ภาพขาเขา้ ขนาด 299 x 299 พกิเซล 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

350

ENG-23



  

 

 
 

IV.III การจ าแนกลกัษณะขอ้บกพร่องโดยใชก้ารเรยีนรูเ้ชงิลกึ 
เครื่องมอืที่ผู้วจิยัใช้ในการประมวลผลที่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ 

คอมพิวเตอร์ที่มี CPU คือ Intel Core i7-8700 3.2 GHz  หน่วยความจ า 
Ram 32 GB  ในส่วนของซอฟต์แวร์ ผู้วจิยัเลือกใช้โปรแกรม Anaconda 
ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่รวบรวมชุดค าสัง่ (Package) โดยถูกพฒันาขึ้นมาใช้
งานทางด้านโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ด้วยภาษา Python  สามารถ
เรยีกใชแ้บบจ าลองและอลักอลทิมึต่าง ๆ ผ่านโมดูล Keras  

ขัน้ตอนการจ าแนกลกัษณะขอ้บกพร่องโดยใช้การเรยีนรูเ้ชงิลกึ แสดง
ดงัรปูที ่VI. 

 
รปูที ่VI. ขัน้ตอนการจ าแนกลกัษณะขอ้บกพรอ่งโดยใชก้ารเรยีนรูเ้ชงิลกึ 

 
ขัน้ตอนการจ าแนกลักษณะข้อบกพร่องเริ่มต้นจากการน าเข้าชุด

ขอ้มลูภาพส าหรบัฝึกสอนและชุดขอ้มลูภาพส าหรบัทวนสอบ รวมทัง้น าเขา้
แบบจ าลองส าหรบัการจ าแนกขอ้บกพร่องเพื่อฝึกสอนแบบจ าลองใหเ้รยีนรู้
ชุดขอ้มูลภาพข้างต้น โดยระบบจะเรยีนรูด้้วยตนเองจากชุดข้อมูลน าเข้า
เพื่อสรา้งแบบจ าลอง ในการฝึกสอนแบบจ าลองใหเ้รยีนรูน้ัน้ ทางผูว้จิยัได้
ก าหนดการหยุดการฝึกสอน เมื่อพบว่าความถูกต้องแม่นย าของชุดขอ้มูล
ส าหรบัทวนสอบไม่เพิม่ขึน้จากความถูกต้องแม่นย าสงูสุด 10 ครัง้ต่อเนื่อง 
ซึ่งถือว่าแบบจ าลองที่ได้จากการฝึกสอนนัน้มีความเสถียรภาพ  และน า
แบบจ าลองที่ได้ไปทดสอบกบัชุดขอ้มูลภาพส าหรบัทดสอบ เพื่อตรวจสอบ
ผลลพัธ ์
 

V. ผลการวจิยั 
การจ าแนกลักษณะข้อบกพร่องบนจานบันทึกข้อมูลแม่เหล็กด้วย

เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่  โดยใช้
แบบจ าลอง VGG16 และ InceptionV3 และใช้ข้อมูลภาพ จ านวนทัง้หมด 
3,000 ภาพ ที่มขีนาดภาพ 224 x 224 พกิเซล ส าหรบัใช้เป็นข้อมูลขาเข้า
กบัแบบจ าลอง VGG16 และขนาดภาพ 299 x 299 พกิเซล ส าหรบัใช้เป็น
ขอ้มลูขาเขา้กบัแบบจ าลอง InceptionV3  ไดผ้ลการวจิยัดงัต่อไปนี้ 

 

V.I แบบจ าลอง VGG16 
จ านวนรอบของการฝึกสอนที่ไดผ้ลลพัธค์วามถูกตอ้งแม่นย าของขอ้มูล

ส าหรบัทวนสอบสูงสุด 17 รอบ ได้ความถูกต้องแม่นย ากบัชุดข้อมูลภาพ
ส าหรบัฝึกสอน เท่ากบั รอ้ยละ 99.10  โดยค่าการสญูเสยีกบัชุดขอ้มลูภาพ
ส าหรบัฝึกสอน เท่ากบั 0.44  และความถูกต้องแม่นย ากับชุดข้อมูลภาพ
ส าหรับทวนสอบ เท่ ากับ ร้อยละ 98.79  โดยค่าการสูญเสียกับชุด
ข้อมูลภาพส าหรบัทวนสอบ เท่ากับ 0.45  ทัง้นี้  พบว่า มี 5 ภาพ จาก
จ านวน 500 ภาพ  ของชุดข้อมูลส าหรับทดสอบที่ จ าแนกลักษณะ
ขอ้บกพร่องไม่ถูกต้อง จงึท าให้ความถูกต้องแม่นย าของชุดขอ้มูลส าหรบั
การทดสอบ เท่ากบั รอ้ยละ 99 และใช้เวลาเฉลีย่ในการจ าแนกภาพถ่าย 95 
วนิาท ี แสดงดงัตารางที ่II. 
V.II แบบจ าลอง InceptionV3 

จ านวนรอบของการฝึกสอนที่ไดผ้ลลพัธค์วามถูกตอ้งแม่นย าของขอ้มูล
ส าหรบัทวนสอบสูงสุด 5 รอบ ได้ความถูกต้องแม่นย ากับชุดข้อมูลภาพ
ส าหรบัฝึกสอน เท่ากบั รอ้ยละ 100  โดยค่าการสูญเสยีกบัชุดข้อมูลภาพ
ส าหรบัฝึกสอน เท่ากบั 0.39  และความถูกต้องแม่นย ากับชุดข้อมูลภาพ
ส าหรับทวนสอบ เท่ ากับ ร้อยละ 98.99  โดยค่าการสูญเสียกับชุด
ข้อมูลภาพส าหรับทวนสอบ เท่ากับ 0.43  ทัง้นี้  พบว่ามี 4 ภาพ จาก
จ านวน 500 ภาพ ของชุดข้อมูลส าหรับทดสอบ ที่จ าแนกลักษณะ
ข้อบกพร่องไม่ถูกต้อง จึงท าให้ความถูกต้องแม่นย าของการทดสอบ 
เท่ากบั รอ้ยละ 99.20 และใช้เวลาเฉลี่ยในการจ าแนกภาพถ่าย 56 วนิาท ี 
แสดงดงัตารางที ่II. 

ตารางที ่II. ผลลพัธข์องการจ าแนกลกัษณะขอ้บกพรอ่งบนจานบนัทกึ
ขอ้มลูแม่เหลก็ โดยใชแ้บบจ าลอง VGG16 และ InceptionV3 

แบบจ าลอง VGG16 InceptionV3 
จ านวนรอบของการฝึกสอนท่ีได้ผลลพัธ์
ความถกูต้องแมน่ย าของข้อมูลส าหรบั

ทวนสอบสงูสุด (รอบ) 
17 5 

ร้อยละของความ
ถกูต้องแม่นย าของ

การฝึกสอนท่ี
ได้ผลลพัธ์ความ

ถกูต้องแม่นย าของ
ข้อมูลส าหรบัทวน

สอบสงูสุด 

ข้อมูลส าหรบั
ฝึกสอน 

99.10 100.00 

ข้อมูลส าหรบัทวน
สอบ 

98.79 98.99 

ค่าการสูญเสียของ
การฝึกสอนท่ี

ได้ผลลพัธ์ความ
ถกูต้องแม่นย าของ
ข้อมูลส าหรบัทวน

สอบสงูสุด 

ข้อมูลส าหรบั
ฝึกสอน 

0.44 0.39 

ข้อมูลส าหรบัทวน
สอบ 

0.45 0.43 

ร้อยละความถกูต้องแม่นย าของการ
ทดสอบของชุดขอ้มลูส าหรบัทดสอบ 

99.00 99.20 

เวลาเฉลีย่ท่ีใช้ในการสอนแบบจ าลอง 
(วินาที) 

95 56 
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VI. สรุปและอภปิรายผล
งานวจิยันี้ น าเสนอการจ าแนกลกัษณะขอ้บกพร่องบนจานบนัทกึขอ้มูล

แม่เหล็ก ด้วยเทคนิคการเรยีนรูเ้ชิงลึกแบบโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่ 
โดยใช้แบบจ าลอง VGG16 และ InceptionV3 เพื่อเปรยีบเทียบและเลือก
แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรบัการจ าแนกขอ้บกพร่องบนจานบนัทกึขอ้มูล
แม่เหลก็แทนวธิกีารเดมิที่ท าการวเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพร่องด้วยตาเปล่า
ของมนุษย์จากภาพที่ถ่ายด้วยโปรแกรมถ่ายภาพของบรษิัทกรณีศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบจ าลอง InceptionV3 มีประสิทธิภาพที่
ดกีว่าแบบจ าลอง VGG16 ส าหรบัการจ าแนกลกัษณะขอ้บกพร่องบนจาน
บนัทกึขอ้มลูแม่เหลก็ ทัง้ในแง่ของความถูกตอ้งแม่นย าและเวลาทีใ่ช้ในการ
จ าแนกที่เรว็กว่า  ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึประยุกต์ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูเ้ชงิลกึแบบ
โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน่  โดยใช้แบบจ าลอง InceptionV3 ในการ
จ าแนกลกัษณะข้อบกพร่องบนจานบันทึกข้อมูลแม่เหล็กแทนวธิีการเดิม 
ทัง้นี้ การเลือกใช้แบบจ าลองของการเรยีนรู้เชิงลึกในการจ าแนกลกัษณะ
ขอ้บกพร่องนัน้ จะตอ้งพจิารณาขอ้จ ากดัต่าง ๆ ประกอบดว้ย  ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มลูขาเขา้หรอืทรพัยากรทีใ่ชใ้นการประมวลผล 
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บทคดัย่อ — ในปัจจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมากในประเทศ

ไทยปรับเปลียนระบบการผลิตมาใช้เครืองจ ักรอัตโนมัติแทนการใช้

แรงงานคน โดยมีเหตุผลหลกั คือ การปรบัขึนค่าแรงขนัตาํ และการแข่งขนั

ด้านการลดต้นทุนการผลิต  โดยทวัไป ชินส่วนของเครืองจกัรทีมีการหมุน

เคลือนที เช่น มอเตอร ์ จะมีระดบัของการสนัสะเทือนทีสามารถใช้บ่งบอก

ถึงสภาพการชาํรุดเสียหายของชินส่วนนันได้  ในงานวิจยันี ผู้วิจยัทําการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการสนัสะเทือนด้วยอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง

เพอืตรวจติดตามการทาํงานของชินส่วนเครืองจกัร จากนันจึงนําข้อมูลการ

สนัสะเทือนทีวดัได้มาวิเคราะห์ด้วยการแปลงฟูริเยร์แบบเรว็ เพือกรอง

สญัญาณรบกวน และทําการแปลงฟูริเยรแ์บบเรว็ย้อนกลบั  โดยนําค่าการ

สนัสะเทือนทีได้เทียบกบัตารางมาตรฐานการสนัสะเทือน ISO10816 (2372)  

ผลจากการทํางานวิจัยนีสามารถนําไปพัฒนาแผนการซ่อมบํารุงเชิง

พยากรณ์ของเครืองจกัร โดยเป็นการตรวจติดตามการสนัสะเทือนของ

เครืองจกัร 

คาํสาํคญั — อินเตอรเ์น็ตของสรรพสิง, การวิเคราะห์การสนัสะเทือน, 

ฟูริเยรแ์บบเรว็, การซ่อมบาํรงุเชิงพยากรณ์ 

ABSTRACT — Currently, several industrial factories in Thailand 

transform their production systems by employing automatic machines 

to replace the use of human workforce. The main reasons of this 

transformation are a significant increase of minimum labor wage and 

competition of manufacturing cost reduction. In general, rotating 

machine components, such as motors, cause the vibration where the 

vibration level can be used to indicate the failure condition of the 

components. In this research, researchers collected the vibration data 

using the Internet of Things (IoT) devices to monitor the operation of 

the machine components. The measured vibration data were analyzed 

by Fast Fourier transform (FFT), the signal noises were then filtered 

and performed by inverse Fast Fourier transform. The obtained 

vibration data were compared with international standard of severity 

vibration ISO10816 (2372). The results of this research can be used to 

develop the predictive maintenance plan for monitoring vibration of the 

machines. 

Keywords — Internet of Things (IoT), Vibration Analysis, Fast 

Fourier transform (FFT), Predictive Maintenance 
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I. บทนํา

I.I. ความสาํคญัและทมีา

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตมีการใช้เครอืงจกัรเพอืช่วยในการ

ผลติเป็นจํานวนมาก  เครอืงจกัรเหล่านีมกีารใช้งานตลอดทงัวนัเป็นระยะ

เวลานาน ทําให้อุปกรณ์และชนิส่วนต่าง ๆ เกิดการเสอืมสภาพ จึงต้องมี

การบํารุงรกัษาอย่างเหมาะสม  หากโรงงานเกิดการหยุดฉุกเฉินจากการ

ชํารุดเสยีหายของเครอืงจกัรจะส่งผลต่อการผลติ ทําใหผ้ลผลติลดตาํลง มี

ค่าใชจ่้ายในการผลติเพมิขนึ และมตีน้ทุนในการผลติสงูขนึ

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จงึมกีารวางแผนการบํารุงรกัษาเครอืง

จกัร  การวางแผนการบํารุงรกัษาเครอืงจกัรอย่างเหมาะสมนัน ช่วยเพมิ

ความน่าเชอืถือของเครอืงจกัร และยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษา

โดยการวางแผนการบํารุงรกัษาแบ่งออกเป็น  ประเภท ดงันี

(1) การซ่อมบํารุงเมอืเครอืงจกัรเสยีหาย (Breakdown Maintenance)

เป็นการบํารุงรกัษาหลงัจากเกดิความเสยีหาย

(2) การบํารุงรกัษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM) เป็น

การดําเนินการซ่อมบํารุงตามกําหนดระยะเวลา ก่อนทีเครอืงจกัรจะชํารุด

เสยีหาย

(3) การบํารุงร ักษาเชิงพยากรณ์  (Predictive Maintenance, PdM)

เป็นการบํารุงร ักษาตามสภาพของเครืองจักร โดยวิธีการนี เป็นการ

บํารุงรกัษาโดยใช้สภาพของเครอืงจกัรมาเป็นเกณฑ์ในการซ่อมบํารุง เช่น

การว ัดการสนัสะเทือน การใช้ภาพถ่ายความร้อน และการตรวจสอบ

นํามนัหล่อลนื เป็นตน้

โรงงานกรณีศกึษามกีารวดัค่าการสนัสะเทือนของมอเตอร์ปัมนําด้วย

คน โดยใช้เครืองวดัการสนัสะเทือน (Vibration Meter) ยหี้อ Lutron  รุ่น

VB-8206SD ดงัรปูท ีI และมกีารจดัเก็บขอ้มูลการสนัสะเทอืนในหน่วยของ

ความเรว็ (mm/s) เดอืนละ 1 ครงั ดงัตารางท ีI

รปูท ีI. เครอืงวดัการสนัสะเทอืน ยหีอ้ Lutron  รุ่น VB-8206SD 

(Legatool, 2021) 

ตารางท ีI. ขอ้มลูการสนัสะเทอืนของมอเตอรปั์มนําในปี  

เดอืน แกน Horizontal แกน Vertical แกน Axial 

มกราคม 0.8 0.7 0.8 

กุมภาพนัธ ์ 0.9 0.8 1.0 

มนีาคม 0.8 0.7 1.4 

เมษายน 1.1 0.8 0.9 

พฤษภาคม 1.0 0.8 0.9 

มถิุนายน 1.0 0.8 0.9 

กรกฎาคม 1.2 0.9 1.0 

สงิหาคม 1.5 0.9 1.2 

กนัยายน 1.4 1.0 1.2 

ตุลาคม 1.5 0.8 0.8 

จากขอ้มูลในตารางที I ทําใหท้ราบว่าการสนัสะเทอืนของมอเตอร์ปัม

นําในแกน Horizontal มีค่าสูงกว่าในแกนอืน ๆ  จึงทําให้ในงานวิจัยนี

ทําการศึกษาว ัดค่าการสันสะเทือนของแกน Horizontal เป็นหลัก โดย

ขอ้กําหนดทางเทคนิคของมอเตอร์ปัมนําทศีึกษา คอื มกีําลงั 90 กโิลวตัต์ 

ความเรว็รอบ 985 รอบต่อนาท ีและความถขีองเครอืง 50 Hz 

ดงันัน งานวจิยันีจงึทําการวางแผนการบํารุงรกัษามอเตอรปั์มนํา โดย

ใชว้ธิกีารบํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์ดว้ยการวเิคราะห์การสนัสะเทอืน และนํา

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตของสรรพสงิ (Internet of Things, IoT) มาประยุกต ์

ใชใ้นงานวจิยันี เพอืเกบ็รวบรวมขอ้มูลการสนัสะเทอืน  จากนันจงึนําขอ้มูล

การสนัสะเทอืนมาวเิคราะห์ด้วยวธิีการแปลงฟูรเิยร์แบบเรว็ และคดักรอง

สญัญาณรบกวนออกเพอืดูแนวโน้มของค่าการสนัสะเทือน  ผลลพัธ์จาก

งานวิจัยนีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพือวาง

แผนการซ่อมบํารุงเชงิพยากรณ์ของเครอืงจกัรต่าง ๆ โดยมตีน้ทุนโดยรวม

ทตีาํลง 

I.II. วตัถุประสงคก์ารศกึษา

เพอืเก็บรวบรวมข้อมูลการสนัสะเทือนและวเิคราะห์ขอ้มูลสําหรบัการ

บํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์ และเพอืกําหนดแผนการบํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์

ทเีหมาะสมของแต่ละเครอืงจกัร

I.III. ขอบเขตและสมมตฐิาน

งานวจิยันีใช้อุปกรณ์อนิเตอร์เน็ตของสรรพสงิ (IoT) เพอืจดัเก็บขอ้มูล

การสันสะเทือนของเครืองจักร และนําไปใช้ในการกําหนดแผนการ

บํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์ (PdM) ต่อไป

II. ทฤษฎีและงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง

II.I. ทฤษฎทีเีกยีวขอ้ง 

II.I.I. การสนัสะเทอืน (Vibration) 

การสนัสะเทือน [ ] คอื การเคลือนทีของวตัถุรอบๆ จุดสมดุลในช่วง

เวลาหนึงของการเคลอืนท ีการเคลอืนทรีอบจุดสมดุลนันจะเกดิขนึในแบบ

การเคลอืนทกีลบัไปกลบัมา หรอืจะเป็นการแกว่งรอบจุดสมดุลก็ตาม เช่น 

การแกว่งลูกตุ้มนาฬกิา เป็นตน้  

การเคลือนทีขนึลง กลับไปกลับมาซํา ๆ ในช่วงเวลาทีเท่ากัน เป็น

ลักษณะการเคลือนทีแบบรอบ (Cycle, Periodic)  ถ้ากําหนดให้ T เป็น

เวลาทีใช้ในการเคลือนที  รอบ หรือทีเรยีกว่า คาบ (Period) ในหน่วย

วินาที และ f เป็นจํานวนรอบของการเคลือนทีใน  หน่วยเวลา หรือ 

ความถี (Frequency) ในหน่วยรอบต่อวินาที (Cycle per Second, cps) 

หรอืหน่วยเฮริตซ์ (Hertz, HZ)  สามารถแสดงความสมัพนัธด์งัสมการท ี1 

f =  1 / T  (1) 

ถา้ทราบความเรว็รอบการหมุนของชนิส่วนเครอืงจกัร เช่น เพลาหมุน 

หรือล้อหมุน ในหน่วย รอบต่อนาที (rpm)  สามารถนํามาคํานวณการ

เคลอืนทหีมุนรอบเป็นความถ ีในหน่วย รอบต่อวนิาท ีหรอืเฮริตซ์  โดยการ

หารดว้ยค่า 60  แสดงดงัสมการท ี2 

Hz = rpm / 60  (2) 
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การบอกขนาดของสญัญาณการสนัสะเทอืนจะกําหนดจากค่าโดยรวม 

ของการสนัสะเทอืน (Overall Value of Vibration) ดงัรปูท ีII 

รปูท ีII. การบอกขนาดของสญัญาณการสนัสะเทอืน 

ค่าสูงสุด (Peak, P, Pk) หรือแอมพลิจูด (Amplitude) คือ ค่าการ

สนัสะเทอืนจากจุดอา้งองิทจุีดศูนย ์หรอืจุดเรมิตน้ถงึจุดสงูสุดของคลนื 

ค่าสูงสุดบนถงึค่าตําสุดล่าง (Peak to Peak, P-P, Pk-Pk) คอื ค่าการ

สนัสะเทือนวัดจากค่าสูงสุดบนถึงค่าตําสุดล่างของคลืนในแต่ละรอบ 

(Cycle)  โดยมคี่าการสนัสะเทือน เท่ากับ 2 เท่าของค่าสูงสุด หรอื 2 เท่า

ของค่าแอมพลิจูด ค่าสูงสุดบนถึงค่าตําสุดล่างเหมาะสําหรบัวดัค่าการ

สนัสะเทอืนชนิดทเีลอืกวดัเป็นระยะทาง 

ค่า RMS (Root Mean Square, Effective Value) คือ ค่ารากทีสอง

ของผลรวมยกกําลงัสองของการสนัสะเทือน ณ เวลาหนึง  ค่า RMS เป็น

การเฉลียตลอดคาบ โดยเป็นค่าถอดรากทีสอง  ทังนี ค่าเฉลียทีได้จะ

เรยีกว่า ค่า RMS  สามารถเขยีนในรปูสมการ (𝑋 , 𝑋 ) ดงัสมการ

ท ี3 

𝑋  = 0.7 * Peak  (3) 

เมอื 𝑋   คอื ขนาดของค่าการสนัสะเทอืน RMS 

ในปัจจุบนั การตรวจวดัและวเิคราะห์การสนัสะเทือนของเครอืงจกัร 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน ี

(1) สําหรบัเครอืงจักรทํางานทีความเร็วรอบตํา ไม่เกิน 600 รอบต่อ

นาที (หรอืไม่เกิน 10 Hz) การตรวจวดัและวเิคราะห์การสนัสะเทือนควร

ตรวจวดัเป็นระยะทาง (Displacement) เนืองจากสามารถแสดงผลหรอืค่า

การสนัสะเทอืนทรีะดบัความรุนแรงผดิปกตไิดช้ดัเจน 

(2) สําหรบัเครอืงจกัรทํางานทคีวามเรว็รอบปานกลาง มคีวามเรว็รอบ

600 ถึง 60,000 รอบต่อนาท ี(หรอื 10 ถงึ 1,000 Hz) ควรทําการตรวจวดั

เป็นค่าความเรว็ (Velocity) เนืองจากสามารถแสดงผลค่าการสนัสะเทอืนที

ระดบัความรุนแรงผดิปกตไิด้ชดัเจน และถ้าเลอืกตรวจสอบแบบระยะทาง 

จะทําใหค้่าการสนัสะเทอืนออกมาน้อย เนืองจากความถสีงู 

(3) สําหรบัเครอืงจกัรทํางานทคีวามเรว็รอบสูง มากกว่า 60,000 รอบ

ต่อนาที (หรือเกิน 1,000 Hz) ควรทําการตรวจวดัเป็นค่าความเร่ง ทังน ี

เนืองจากความถทีสีูง การสนัสะเทือนทเีกิดขนึจะคล้ายกบัการกระทําของ

แรง ซึงถ้าตรวจสอบด้วยระยะทาง หรือความเร็ว จะทํ าให้ค่าการ

สนัสะเทอืนออกมาน้อย 

โดยปกต ิการวดัค่าการสนัสะเทอืนมกีารเกบ็ค่าการสนัสะเทอืน  แกน 

หรอื 3 ทิศทาง ซึงได้แก่ แนวดงิ (Vertical, V)  แนวนอน (Horizontal, H) 

และแนวแกน (Axial, A)  แสดงดงัรปูท ีIII 

รปูท ีIII. แกนหรอืทศิทางการวดัค่าการสนัสะเทอืน 

(Protronics, 2017) 

(1) แนวดงิ (Vertical, V)

เป็นทิศทางการตรวจวดัทจีบัยดึหวัวดัในแนวดิงตงัฉากกบัแบรงิ บูซ

หรือโครงสร้างภายนอก (Casing) ของเครอืงจักร  ในกรณีทีเครืองจักร

ตดิตงัในแนวราบ หากค่าการสนัสะเทือนในแนวดงิมากผดิปกต ิจะบอกถงึ

ลกัษณะการเสยีหายของโครงสรา้งเครอืงจกัร การเสยีหายหรอืการสกึหรอ

ของแบรงิ เป็นต้น  โดยปกต ิแรงสนัสะเทือนในแนวดงิ ส่วนหนึงมผีลมา

จากแรงโน้มถ่วงโลก 

(2) แนวนอน (Horizontal, H)

เป็นทศิทางการตรวจวดัทจีบัยดึหวัวดัในแนวนอนตงัฉากกบัแบรงิ บูซ

หรอืโครงสรา้งภายนอกของเครอืงจกัร  ในกรณีทเีครอืงจกัรติดตงัในแนว 

นอน หากค่าการสนัสะเทือนมากผดิปกติจะบอกถึงลกัษณะการไม่สมดุล

ของโรเตอร ์การติดตงัเยอืงศูนย ์หรอืเครอืงจกัรเกดิการไม่สมดุล จะทําให้

แรงสนัสะเทอืนเกดิมากในแนวดงิและแนวนอน 

(3) แนวแกน (Axial, A)

 เป็นทศิทางการตรวจวดัทจีบัยดึหวัวดัในแนวแกนเพลาของเครอืงจกัร 

ไม่ว่าเครอืงจกัรจะติดตงัในตําแหน่งใด หากค่าการสนัสะเทือนในแนวแกน 

เพลามากผิดปกติจะบ่งบอกถงึ ลกัษณะการติดตงัของเครอืงจกัรทไีม่ตรง

แนวศูนย ์การหมุนส่ายของโรเตอร์ การบิดงอของเพลา การกระแทกของ

เพลา เป็นต้น  โดยปกต ิเครอืงจกัรส่วนมากจะมค่ีาการสนัสะเทอืนในแนว

แกนเพลาน้อยกว่าตําแหน่งอนื 

ในการตรวจสอบความผดิปกตขิองเครอืงจกัรจากการสนัสะเทอืน ควร

นําขอ้มูลการสนัสะเทอืนมาวเิคราะห์ว่า เครอืงจกัรนันมคี่าการสนัสะเทือน

อยู่ในระดับทีผิดปกติหรือไม่ เพือนําไปสู่การวางแผนการซ่อมบํารุงเชิง

พยากรณ์  โดยทวัไป ระดบัการสนัสะเทอืนอา้งองิจากเกณฑต์ามมาตรฐาน 

ส ากล  ISO (International Organization for Standardization)  อ งค์ ก ร

มาตรฐานระหว่างประเทศ ดงัรปูท ีIV 

รปูท ีIV. ระดบัการสนัสะเทอืนของเครอืงจกัร ตามมาตรฐานการ

สนัสะเทอืน ISO 2372-1974 

จากรูปที IV  มาตรฐานการสนัสะเทือน ISO 10816 (2372) [1] ระบุ

ระดบัความรุนแรงของการสนัสะเทอืนทจํีาเป็นตอ้งทําการซ่อมบํารุงไว ้เมอื
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วดัค่าการสนัสะเทือนและทราบประเภทของเครอืงจกัร  โดยนําค่าทีวดั

ไดม้าเทยีบตามตาราง ดงันี 

Class 1: เครอืงจกัรขนาดเลก็ ขนาดไม่เกนิ 15 กโิลวตัต์ 

Class 2: เครอืงจกัรขนาดปานกลาง ตงัแต่ 15 ถงึ 75 กโิลวตัต์ โดยไม่

มแีท่นรองรบั หรอื ไม่เกนิ  กโิลวตัต์ กรณีมแีท่นรองรบั 

Class 3: เครอืงจกัรขนาดใหญ่ ตงัแต ่75 ถงึ 300 กโิลวตัต์ โดยมยีาง

แท่นเครอืงรองรบั  หรอืขนาด 300 กโิลวตัตข์นึไป กรณีมแีท่นแขง็แกร่ง 

Class 4: เครอืงจกัรขนาดใหญ่มาก ขนาด 300 กโิลวตัต ์ขนึไป  โดย

ตดิตงับนแท่นรองรบัยดืหยุน่  

ส่วนเครอืงหมาย * นัน แสดงระดับของสภาพเครอืงจักร โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี 

(1) ระดบัด ี(****) คอื ระดบัของการสนัสะเทือนปกติของเครอืงจกัรที

ยอมใหเ้ครอืงจกัรทํางานปกต ิ

(2) ระดบัพอใช ้(***) คอื ระดบัของการสนัสะเทอืนทยีอมใหเ้ครอืงจกัร

ทํางานได้ในช่วงเวลาสัน ๆ ไม่ควรใช้งานในระดับปกติ  ต้องติดตามดู

แนวโน้มความรุนแรงอย่างสมาํเสมอ 

( ) ระดับทคีวรปรบัปรุง (**) คือ การสนัสะเทือนในระดับทีอนัตราย 

ถ้าไม่สามารถหยุดตรวจซ่อมได้ในระดับนี จะต้องเฝ้าดูแนวโน้มอย่าง

ใกลช้ดิ เพราะอาจทําใหเ้ครอืงจกัรเกดิการชํารุดขดัขอ้ง เสยีฉุกเฉินได ้

( ) ระดบัหยุดเครอืงจกัร (*) คอื ระดบัของการสนัสะเทอืนทไีม่สามารถ

ยอมรบัได้  ซึงจําเป็นต้องทําการหยุดเครอืงจกัรเพอืตรวจสอบหาสาเหตุ

และแกไ้ขใหเ้ป็นปกต ิ

II.I.II. การวเิคราะหก์ารสนัสะเทอืน (Vibration Analysis)

การแปลงฟูริเยร์ไม่ต่อเนือง (Discrete Fourier Transform, DFT) [2]

คอื การตดั 𝑥 (𝑛) มาหนึงคาบ ดังรูปที V  ซึงจะได้สญัญาณทีไม่เป็น

รายคาบ หรอืเป็นการคนืรปูเป็น X(n) 

รปูท ีV. ตวัอย่างการดงึค่าใน  คาบ (N) ของ 𝑥 (𝑛) 

การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว (Fast Fourier Transform, FFT) คือ การ

สลบัตําแหน่งขอ้มูลและเทคนิคการรวมสญัญาณ เพอืจดักลุ่มในการแปลง

ลดรูปลง  วธิีการนีเรยีกว่า Decimation in Time (DIT)  การแปลงฟูรเิยร์

แบบเร็วทําใหก้ารคูณเลขเชิงซ้อนเหลือเพยีง 𝑁𝑙𝑜𝑔 𝑁 ครงั จาก 𝑁  

ครงั เมอืใช ้DFT 

ในปัจจุบนั ผูผ้ลติเครอืงมอืวดัการสนัสะเทอืนไดท้ําการใส่สมการแปลง

สัญญาณการสนัสะเทือน โดยใช้สมการฟูริเยร์ในเครอืงมือวัด  ดังนัน 

งานวจิยันจีงึใชส้มการฟูรเิยรใ์นอุปกรณ์วดัการสนัสะเทอืน [1] 

II.I.III. อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสงิ (Internet of Things, IoT)

คือ การนําอุปกรณ์มาเชือมต่อกับอินเตอร์เน็ต หรือเรียกอีกชือว่า

Machine to Machine (M2M)  ในงานวิจัยนี อุปกรณ์ IoT สําหรบัเก็บค่า

การสนัสะเทือนถูกพฒันาขนึมา เพอืนําข้อมูลทไีด้จดัเก็บบนแพลตฟอร์ม

คลาวด ์ทชีอื Firebase  โดยมกีระบวนการทํางานแสดงดงัรปูท ีVI 

รปูท ีVI. กระบวนการของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการสนัสะเทอืน 

อุปกรณ์วดัการสนัสะเทอืนใชเ้ซน็เซอร ์รุ่น ADXL345 [3] แสดงดงัรปูท ี

VII 

รปูท ีVII. อุปกรณ์ทใีชว้ดัการสนัสะเทอืน รุ่น ADXL345 

(Adafruit, 2021) 

เซ็นเซอร์ ADXL345 สามารถวัดความเร่งใน 3 แกน มีขนาดเล็ก

กระทดัรดั ใช้พลงังานตํา และมคีวามละเอยีดสูง (13 Bit) ท ี+/- 16 g (โดย

ค่า g คอื ค่าแรงโน้มถ่วงของโลก มคี่าเท่ากบั 9.8 m/s2) 

งานวจิยันีสนใจค่าการสนัสะเทอืนในแกน Horizontal  ซึงเทยีบได้กบั

แกน Z ของเซน็เซอร ์ADXL345 ดงัรปูท ีVIII 

.รปูท ีVIII. แกนวดัการสนัสะเทอืนของอุปกรณ์วดัการสนัสะเทอืน 

ADXL345 

Firebase [4] คือ Cloud Platform ของ Google ทีรวบรวมเครืองมือ

ต่าง ๆ ในการช่วยพฒันาแอป โดยเครอืงมอืทใีชใ้นงานวจิยันี คอื Realtime 

Database ซึงเป็นบริการฐานข้อมูล NoSQL ทีใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ 

JSON Tree และมกีารอพัเดทแบบ Realtime 

III. วธิดํีาเนินการวจิยั

III.I. วธิดีําเนินการวจิยั

ทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสนัสะเทอืนจากมอเตอรปั์มนํา โดยตดิตงั

เครอืงวดัการสนัสะเทือน (Vibration Meter) ในแนวแกน Horizontal และ

อุปกรณ์เก็บค่าการสนัสะเทอืน ดงัรูปท ีIX 
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รปูท ีIX. การตดิตงัอุปกรณ์วดัการสนัสะเทอืนทมีอเตอรท์ทีําการศกึษา 

III.II. การเก็บรวบรวมขอ้มลู

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลการสนัสะเทอืนในงานวจิยันี ประกอบด้วย 4

ขนัตอนหลกั ดงันี (1) นําเซ็นเซอร์ ADXL345 มาตงัความถแีบนด์วชิทใ์ห้

เหมาะสมกับเครืองจกัร [6]  (2) ใช้ Raspberry Pi ทําการเก็บข้อมูลจาก

เซ็นเซอร์  (3) นําข้อมูลการสันสะเทือนมาแปลง FFT  กรองสัญญาณ

รบกวน (Noise Filtering) และแปลง Inverse FFT  และ (4) ดึงขอ้มูลทไีด้

จากขนัตอนท ี(3) เป็นรายวนิาท ี ในงานวจิยันทีําการเกบ็ขอ้มูลทุก 5 นาท ี

โดยแปลง FFT  กรองสญัญาณรบกวน และแปลง Inverse FFT  ดงัรปูท ีX 

รปูท ีX. ผงัการไหลแสดงลําดบัการทํางานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการ

สนัสะเทอืน 

III.III. ทดลองและวดัค่าผลการตอบสนอง 

ในการทดลองขนัตอนที 1 ตงัความถแีบนด์วชิท์ 50 Hz เนืองจากปัม

นําทวีดัค่าการสนัสะเทอืนมคีวามถที ี50 Hz  ในขนัตอนท ี2 ใช้ Raspberry 

Pi เก็บขอ้มูลการสนัสะเทือนจากเซ็นเซอร ์ADXL345  ในขนัตอนที 3 นํา

ข้อมูลจากขนัตอนที 2 มา 128 ข้อมูล และทําการแปลงด้วย FFT โดยใช ้

Library ของไพธอน ชอื NumPy ช่วยคาํนวณใหไ้ดค้่าการสนัสะเทอืนทเีป็น

ค่า Peak  ขอ้มลูการสนัสะเทอืนทไีดแ้สดงดงัตารางท ีII. 

ตารางท ีII. ขอ้มลูการสนัสะเทอืนในหน่วย m/s2 จากการวดัมอเตอร ์

ลําดบั ค่าการสนัสะเทอืน (m/s2) เวลา 

1 1.4 03/15/2021, 14:32:09 

2 0.63 03/15/2021, 14:32:12 

3 0.98 03/15/2021, 14:32:14 

4 0.63 03/15/2021, 14:32:16 

5 1.09 03/15/2021, 14:32:18 

6 0.82 03/15/2021, 14:32:20 

7 0.44 03/15/2021, 14:32:24 

8 0.63 03/15/2021, 14:32:26 

9 0.48 03/15/2021, 14:32:28 

10 0.79 03/15/2021, 14:32:30 

ในขันตอนที 4 นําข้อมูลทีได้หลงัการแปลง Inverse FFT มาจดัแบ่ง

ขอ้มลูใหอ้ยู่ในช่วงระยะเวลา 5 นาท ี โดยทําการแปลง FFT กรองสญัญาณ

รบกวน และแปลง Inverse FFT อกีครงั  ผลทไีดแ้สดงดงัตารางท ีIII. 

ตารางท ีIII. ขอ้มลูการสนัสะเทอืนของมอเตอรใ์นช่วงระยะเวลา 5 นาท ี

ลําดบั ค่าการสนัสะเทอืน (𝑚/𝑠 ) เวลา 

1 1.09 / /  :  น. 

2 1.09 15/03/2021 14:37 น. 

3 1.02 15/03/2021 14:42 น. 

4 2.00 15/03/2021 14:47 น. 

5 1.17 15/03/2021 14:53 น. 

6 1.09 15/03/2021 14:58 น. 

7 1.09 15/03/2021 15:04 น. 

8 1.24 15/03/2021 15:09 น. 

9 1.63 15/03/2021 15:14 น. 

10 1.36 15/03/2021 15:19 น. 

IV. ผลการวจิยั

การเก็บรวบรวมข้อมูลการสนัสะเทือนผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิง

เพอืใช้ในการวเิคราะห์การสนัสะเทอืนของเครอืงจกัรในอุตสาหกรรม โดย

ใชว้ธิกีารแปลงฟูรเิยรแ์บบเรว็ (FFT)  ไดผ้ลการวจิยั ดงันี 

IV.I. วธิกีารแปลงฟูรเิยรแ์บบเรว็ 

นําขอ้มูลการสนัสะเทือนในช่วงระยะเวลา ทุก 5 นาท ีมาเปรยีบเทยีบ

ความถูกต้องกบัข้อมูลการสนัสะเทือนทีเก็บจากเครอืงวดัการสนัสะเทือน 

ยหีอ้ Lutron  รุ่น VB-8206SD   

เครอืงวดัการสนัสะเทอืน Lutron สามารถวดัค่าความเร่ง โดยมชี่วงการ

วดั เท่ากบั .  to 199.9 m/s²  ความละเอยีด .  m/s² และความแม่นยํา 

±5%  

ตารางท ีIV. การเปรยีบเทยีบค่าการสนัสะเทอืนระหว่าง เซน็เซอร ์

ADXL345 กบั เครอืงวดัการสนัสะเทอืน Lutron 

เวลา 
เซ็นเซอร ์

ADXL345 

เครอืงวดัการ

สนัสะเทอืน

Lutron 

รอ้ยละของ

ความ

แตกต่าง 

/ /  :  น. 1.09 1.2 9.17 

15/03/2021 14:37 น. 1.09 1.3 16.15 

15/03/2021 14:42 น. 1.02 1.3 21.54 

15/03/2021 14:47 น. 2.00 1.3 53.85 

15/03/2021 14:53 น. 1.17 1.3 10.00 

15/03/2021 14:58 น. 1.09 1.3 16.15 

15/03/2021 15:04 น. 1.09 1.3 16.15 

15/03/2021 15:09 น. 1.24 1.3 4.42 

15/03/2021 15:14 น. 1.63 1.3 25.38 

15/03/2021 15:19 น. 1.36 1.3 4.61 

ค่าเฉลยีของรอ้ยละความแตกต่าง 17.74 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

357

ENG-24



ตารางที IV เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลการสันสะเทือนทีว ัดด้วย

เซ็นเซอร์ ADXL345 และเครอืงวดัการสนัสะเทือน Lutron  โดยข้อมูลที

นํามาเปรยีบเทยีบเป็นขอ้มลูในช่วงวนัท ี15 ถงึ 19 มนีาคม พ.ศ. 2564  

IV.II. วธิกีารแปลงค่าจากความเร่งเป็นความเรว็

จากการอ้างอิงมาตรฐาน ISO 2372  เนืองจากมอเตอร์ปัมนําทีทํา

การศึกษามกีําลังขนาด  กิโลวตัต์ จึงควรทําการวดัค่าการสนัสะเทือน

เป็นค่าความเรว็  จากการจดัเก็บข้อมูลการสนัสะเทือน ค่าความเร่งทีได้

เป็นค่า Peak ในหน่วย m/s²  จงึทําการแปลงเป็นค่าความเร่ง RMS โดยใช้

สมการท ี3  จากนนั ทําการแปลงค่าความเร่ง RMS ในหน่วย m/s² ใหเ้ป็น

ค่าความเร่งในหน่วย G  โดยใชส้มการท ี4 

G = RMS / 9.8   (4) 

นําค่าความเร่งในหน่วย G ทไีดไ้ปแทนในสมการท ี5  จะไดค้วามเรว็ 

RSM ในหน่วย mm/s ดงัตวัอย่างขอ้มลูในตารางท ีV 

ความเรว็ = ((61.45 * ((G / 0.707107) / Hz) * 0.707107) * 25.4) (5) 

ตารางท ีV. ค่าความเร่งและความเรว็ทวีดัดว้ยเซน็เซอร ์ADXL345 

ลําดบั ความเร่ง RMS (mm/s2) ความเรว็ RMS (mm/s) 

1 1.09 2.42 

2 1.09 2.42 

3 1.02 2.27 

4 2.00 4.45 

5 1.17 2.60 

6 1.09 2.42 

7 1.09 2.42 

8 1.24 2.76 

9 1.63 3.63 

10 1.36 3.02 

รปูท ีXI. กราฟขอ้มูลการสนัสะเทอืนทวีดัดว้ยเซน็เซอร ์ADXL345 ใน

หน่วยของความเรว็ (mm/s) 

IV.III. การวเิคราะหส์ภาพเครอืงจกัร

จากขอ้มูลในตารางท ีV เป็นตวัอย่างขอ้มูลททีําการแปลงค่าเพอืนํามา

วเิคราะห์เทียบกับตารางมาตรฐาน ทําให้ทราบสภาพความเสยีหายของ

มอเตอร์ โดยค่าการสนัสะเทือนในหน่วยความเร็วนัน ยงัอยู่ในช่วงของ

สภาพเครอืงทดีอียู่ แม้ว่าบางขอ้มูลมคี่าการสนัสะเทอืนทมีากกว่าค่าปกติ

ตามรปูท ีXI 

V. สรุปและอภปิรายผล

งานวจิยันี นําเสนอการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของ

สรรพสิงเพือใช้ ในการวิเคราะห์การสันสะเทือนของเครืองจักรใน

อุตสาหกรรม โดยการนําเซ็นเซอร์ ADXL345 มาช่วยในการจดัเก็บและวดั

ค่าการสนัสะเทือนของมอเตอร์ปัมนํา โดยใช้วธิีการแปลงฟูรเิยร์แบบเร็ว

เพอืวเิคราะห์ข้อมูลการสนัสะเทือนของเครอืงจกัร ทังนี พบว่าเซ็นเซอร ์

ADXL345 นัน สามารถระบุค่าการสนัสะเทอืนใกลเ้คยีงกบัเครอืงมอืวดัการ

สนัสะเทือนเชิงพาณิชย์ และยังสามารถระบุสภาพความเสียหายของ

เครอืงจกัรตามหลกัการบํารุงรกัษาเชงิพยากรณ์ รวมทงัสามารถช่วยแจ้ง

เตือนเมือเครืองจักรเกิดการสันสะเทือนมากผิดปกติ โดยอ้างอิงค่าการ

สนัสะเทอืนตามมาตรฐาน ISO 10816 (2372)   

VI. ขอ้เสนอแนะ

เนืองจากอุปกรณ์วดัค่าการสนัสะเทอืนต้องใช้สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตใน

การส่งขอ้มูลไปท ีFirebase ทําใหใ้นบางครงัเมอืสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตขาด

หายไป ทําใหข้้อมูลหายไป ไม่ถูกจดัเก็บด้วย  นอกจากนี ตวัอุปกรณ์วดั

การสนัสะเทอืนทพีฒันาขนึมา ยงัไม่มแีบตเตอรสีาํรอง ทําใหใ้นบางครงัเมอื

ไฟตก ไฟดบั ทําให้ขอ้มูลขาดหายไป ไม่สามารถจดัเก็บข้อมูลได้  ดงันัน 

ในการพัฒนาอุปกรณ์วดัค่าการสนัสะเทือนต่อไป จึงควรคํานึงถึงความ

เสถยีรของสญัญาณอนิเตอร์เน็ตทีใช้และการปรบัใช้ในส่วนของแบตเตอรี

สาํรอง  

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือตรวจจบัแพก็เกต็ 
ระหว่างโปรแกรม Tcpdump และ Wireshark 

Comparative Study of Packet Sniffing Tools- Tcpdump and Wireshark  
ปราณสิา อศิรเสนา 
Pranisa Israsena 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
Faculty of Information Technology 
Thai- Nichi Institute of Technology 

Bangkok, Thailand 
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บทคดัย่อ—ในปัจจุบนัน้ี เครือข่ายคอมพิวเตอรมี์ขนาดใหญ่ขึ้น 
อาทิเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตและเครือข่ายองคก์รต่างๆ  ทัง้น้ีในการส่ง
ข้อมูลระหว่างกันย่อมมีทัง้ข้อมูลตามปกติ และข้อมูลท่ีอาจเป็น
อนัตรายได้ โปรแกรมดกัจบัข้อมูลหรือ Sniffer ถกูสร้างขึ้นเพ่ือการ
ป้องกันและตรวจสอบข้อมูลท่ีส่งผ่านเครือข่าย หากใช้ในด้านดี  
Sniffer จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบประเภทของข้อมูล ปัญหา
ความคบัคัง่ของเครือข่าย และตรวจสอบช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้ระบบมาก
หรือน้อย เป็นต้น ในทางกลบักนั Hacker กส็ามารถใช้ Sniffer เพ่ือดกั
อ่านข้อมูล โขมยความลบั  หรือละเมิดความเป็นส่วนตวัของผู้ใช้ได้ 
ทัง้ น้ีในปัจจุบันเครื่องมือ Sniffer ท่ี มี ช่ือเสียง 2 รายการ ท่ีเป็น 
Freeware และ เ ป็น ท่ี นิยมในท้องตลาดไ ด้แก่   Tcpdump และ 
Wireshark. ในงานวิจยัน้ี ผู้วิจยัได้ศึกษาเปรียบเทียบการท างานของ 
ทัง้สองโปรแกรม ในส่วนของ การใช้  งานแบตเดอรี หน่วยความจ า 
และภาระงานของโปรเซสเซอร ์รวมทัง้ความเรว็ในการดกัจบัข้อมูล  
ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกใช้
เคร่ืองมือตามความเหมาะสมต่อไป 

ค ำส ำคญั — Sniffer program,Tcpdump ,Wireshark, speed of 
capture, power consumption  

Abstract - Nowadays, computer networking has become larger. 
For example, the Internet and organizational network were 
expanding dramatically from the last decade. There were both 
normal and malicious traffics traveling alongside in the same 
network. Sniffer programs are created to help the administrator 
verify and analyze data conveniently and effectively.  For example, 
the sniffer program can help to identify network congestion, high 
usage time during the day, processor consumption, etc. On the 
other hand, the hacker also can use the same sniffer tool to 
intercept confidential information or even violate personnel 
privacy. Presently, there are two popular sniffer programs in the 
market namely Tcpdump and Wireshark. In this paper, the 
researcher compared the two programs in terms of power 

consumption, memory usage, the processor load, and the speed 
of mobile application for the faculty of IT at Thai-Nichi Institute of 
Technology to introduce academic programs and divisions for 
tentative applicants. The system comprises of a progressive 
mobile web application and Firebase back-end system. Faculty 
can use this application for many events such as in the IT Open 
House day, IT Boot Camp or for regular activities. Visitors can 
scan a QR code to answer questions and update information about 
the programs.  The results from pioneer testing from experts were 
good with mean equal to 4.1 Therefore, this application can be 
used as an alternative channel for interactive communication 
between organization and anyone interested. 

Keywords — Mobile Application, Android Operating Systems, 
Sniffer program, Tcpdump, Wireshark , speed of capture ,power 
consumption 

I. บทน า
จากสภาพเครอืขา่ยคอมพวิเตอรป์จัจุบนัทีม่คีวามซบัซอ้น

มากขึน้ การดกัจบัขอ้มลู และเครือ่งมอืดกัจบัขอ้มลูทีเ่รยีกว่า Sniffer 
จงึเป็นสิง่จ าเป็น ช่วยใหเ้ราสามารถวเิคราะหร์ายละเอยีดของไฟลไืม่
ว่าจะเป็น รปูภาพ อเีมล ์ หรอืเอกสารเป็นตน้ แพก็เกต็อาจถูกดกัจบั
ดว้ยวธิ ี1. Active Sniffingคอืผูด้กัจบัขอ้มลูพยายามท าตวัเป็น บุคคล
ทีส่าม (Man in the Middle) ดกัขอ้มลูระหว่างทางซึง่มโีอกาสถูก
ผูด้แูลระบบตรวจพบไดง้า่ยกบั 2.Passive Sniffing หรอืการดกัจบั
ขอ้มลูโดยไมไ่ดท้ าอะไรเพิม่เตมิ ซึง่ท าใหไ้มม่โีอกาสทีจ่ะตรวจพบ
การดกัจบันี้ไดเ้ลย แมว้่าในทอ้งตลาดจะมpีacket sniffer มากมาย  
แยกย่อยตามประเภทอุตสาหกรรม และความตอ้งการส่วนบุคคล แต่
โปรแกรมทีเ่ป็นทีน่ิยมอย่างสงูล าดบัตน้ๆ 2 รายการ ไดแ้ก ่ 
Tcpdump  และ Wireshark  นอกจากสองโปรแกรมนี้แลว้ กย็งัม ีCain 
and Abel    Ethercap  Dsniff Netstumbler Ntop Ngrep  Etherape 
และ KisMAc เป็นตน้  Tcpdump  เป็นหนึ่งในโปรแกรม Sniffer ฟรทีี่
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ตรวจจบัขอ้มลูไดล้ะเอยีด และมขีนาดโปรแกรมไมใ่หญ่เกนิไป 
โปรแกรมนี้มปีระโยชน์ทัง้ กบัผูศ้กึษาทางดา้นระบบเครอืขา่ยและ
ผูส้นใจเรยีนรูเ้กีย่ว  กบัโปรโตคอล TCP/IP โปรแกรมจะเกบ็ขอ้มลูใน
รปูขอ้มลูดบิ โดยในขัน้ตอนแรกจะเน้นการ dumpเพือ่จดัเกบ็เอาไว้
ก่อน แต่หากผูใ้ชง้านตอ้งการวเิคราะห ์ขอ้มลูเพิม่เตมิ Tcpdump กม็ ี
option เพิม่ในการอ่านแปลผลอย่างละเอยีด เช่น –t หมายถงึผลลพัท์
พรอ้มเวลาก ากบั –x แสดงขอ้มลูเป็น ฐาน 16 และ ASCII ส่วน – v –
vv  และ –vvv มขีอ้มลูยอ่ยลงไปตามล าดบั [1] 

    Wireshark เป็นเครือ่งมอืดกัจบัขอ้มลูในเครอืขา่ยซึง่มชีือ่เสยีงและ
เป็นทีน่ิยมสงูสุด เนื่องจากใชง้านงา่ยและมเีมนูกราฟฟิกสสีนั รวมทัง้
ประสทิธภิาพในการจบัและกรองแพก็เกต็ทีไ่มย่ิง่หย่อนกว่าใคร อกี
ทัง้เครือ่งมอืนี้กส็ามารถน ามาใชง้านไดฟ้รเีช่นเดยีวกบั Tcpdump 
ประเภทของเครอืขา่ยที ่Wireshark สามารถดกัจบัขอ้มลูไดก้ม็ตีัง้แต่
เครอืขา่ย Ethernet เครอืขา่ยไรส้าย หรอืแมแ้ต่บลูทธู แมแ้ต่ใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีม่กี าลงัซื้อ Software ราคาสงูได ้ แต่ 
Wireshark กย็งัเพยีงพอน าไปใชใ้นการท างานปกต ิและนอกจากการ
ใช ้Wireshark ดกัจบัขอ้มลูแลว้โปรแกรมนี้ยงัสามารถน ามาประยุกต ์
กบั อุปกรณ์ตรวจจบัการบุกรุก (IDS) เป็นตน้ เครือ่งมอืนี้สามารถแจง้
เตอืนและรายงาน การโจมตแีบบ Denial of Service (DOS) การโจมตี
ไฟรว์อล และการโจมต ีsecurity อื่นๆWiresharkนี้สามารถท างานได้
ละเอยีดถงึระดบับทิทเีดยีว โดยสามารถจ าแนกแพก็เกต็ทีม่าจาก
โปรโตคอลทีแ่ตกต่างกนัได ้  และ น าเสนอผลการตรวจจบัให้เด่นขึน้
ดว้ยสทีีแ่ตกต่าง  เช่น สเีขยีวแสดงส าหรบัโปรโตคอล HTTP สฟ้ีา 
ส าหรบั DNS เป็นตน้ ผูด้แูลระบบสามารถตรวจสอบไดง้า่ย [2] 

II. การทบทวนวรรณกรรม

     งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดม้งีานวจิยัเครือ่งมอืตรวจจบัแพค็เกต็ใน
ลกัษณะต่างๆมาก่อนแลว้อาท ิ
    Combs และคณะ [3] ศกึษาวเิคราะห ์แพก็เกต็ และทราฟฟิกของ
เครอืขา่ย Tcp  โดยใชโ้ปรแกรม Wireshark  จุดทีส่นใจศกึษาพเิศษ
ไดแ้ก่กราฟ ล าดบัเวลา TCP time sequence  TCP Throughput
กราฟการส่งขอ้มลูไปกลบั  แบบRound Trip timeหลงัจากนัน้ ผูว้จิยั
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะหลายดา้นเกีย่วกบัการจดัการทราฟฟิกในเครอืขา่ย 

   Stevens และคณะ [5] เสนอแนะแนวทาง monitor ตดิตาม
ตรวจสอบระบบโดยมหีลายทางเลอืก เช่น ผูใ้ชง้านอาจเลอืก
ตรวจสอบทราฟฟิกโดยดจูากพฤตกิรรม รวมทัง้ใชข้อ้มลูในอดตี 
(history ใหไ้ดผ้ลลพัทอ์ย่างละเอยีด หรอืจะเลอืกการตรวจตราแบบ
กระชบัเพือ่ monitor  ทราฟฟิกจาก internet แบบทนัทกีไ็ด ้[5] 

   Degioanni [6] และคณะไดพ้ฒันาโปรแกรม sniffer ขึน้มาใหมบ่น
ระบบปฏบิตักิาร Linux เพือ่ใชร้่วมกบัอุปกรณ์ตรวจจบัผูบุ้กรุก(IDS) 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แกป้ญัหาคอขวดในระบบเครอืขา่ย และ
ตรวจสอบซอฟทแ์วรช์นิดต่างๆ เพือ่ใหบ้รหิารจดัการเครอืขา่ยได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ[6] 

   Shiyong [7]  สนใจเรือ่ง VPN  และการวเิคราะห ์SNMP (Simple 
Network Management Protocol) traffic .ในงานวจิยันี้จะท าการ
ตรวจจบัไดท้ัง้ TCP และ UDP port และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่าง
เป็นส่วนตวั เพิม่ความสะดวกใหผู้ด้แูลระบบสามารถท าการ
ตรวจสอบเป็นการภายในองคก์รได ้
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าส่วนใหญ่จะเน้นศกึษาเครื่องมอื

ตวัใดตวัหนึ่งเป็นหลกั หากยงัมคีวามตอ้งการงานวจิยัทีเ่ปรยีบเทยีบ
เครื่องมอือยู่ ดงันัน้ผู้ว ิจยัจึงได้เลือกศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือ
Wireshark และ Tcpdump เพือ่ช่วยตอบค าถามดงักล่าว 

III. กรอบแนวคดิ และขัน้ตอนการทดลอง

   การวิจยันี้ได้มกีรอบแนวคิดมาจาก โมเดลกระบวนการ NDLC 
model (Network Development Life Cycle)  โดยจัดอยู่ ในขัน้ตอน
แรกจาก 6 ข ัน้ตอน คือขึ้นตอนที่  1 Analysis เพื่อเปรียบเทียบ 
เครื่องมอื Sniffer ทีเ่ป็นทีน่ิยมสองรายการ จากนัน้ ผูน้ าผลการวจิยั
ไปใช้ ก็จะสามารถ พัฒนาระบบเครือข่ายให้สมบูรณ์ขึ้นตาม
กระบวนการที ่2-6 ของ NDLC อนัไดแ้ก่ 2. การออกแบบ  3. การท า
ต้นแบบจ าลอง 4. การน าไปใช้จรงิ 5. การ Monitor 6. การบรหิาร
จดัการ 

รปู ที ่I กระบวนการ NDLC 

ปจัจยัทีน่ ามาใชเ้ปรยีบเทยีบ Analysis ของงานวจิยันี้คอื 1. 
ความหลากหลายของ Function ตวัเลอืก ในการจดัเกบ็และน าเสนอ
ขอ้มลู ความสามารในการกลัน่กรองขอ้มลูก่อน และหลงัการ dump 
file เป็นตน้ 2. การใชง้านโปรเซสเซอร ์   3. การประหยดัพลงังานแบ
ตตาร ี  4. ความเรว็ในการตรวจจบัขอ้มลู  5. การแสดงผล 

  ความหลากหลายของ Funtion  ตัวเลือกในการน าเสนอและ
จดัเกบ็ขอ้มลู 
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       Tcpdump สามารถ เลือก  dump packet โดยดูจาก  string 
ขอ้ความ ตวัเลข หรอืส่วน โคด้ย่อยของโปรแกรมภาษา c โดยการใช้
ค าสัง่ –dd หรือ –ddd ในขณะที่ Wireshark  จะ dump ทุก packet 
ไวก้่อนจากนัน้จงึค่อยใช ้filter กรองในการอ่านแปลผลอกีครัง้หนึ่ง 

  Wireshark สามารถ dump packet ใหเ้กดิเป็นไฟลย์่อยๆหลายๆ
ไฟล์ ดว้ยค าสัง่ –b ทัง้ยงัสามารถก าหนด ring buffer ไดต้ามใจผู้ใช้ 
ซึง่ Tcpdump ไมส่ามารถท าได ้

 Wireshark สามารถเก็บและพมิพ์ขอ้มูลสถิติหลายประเภทและ
น าเสนอไดก้ึง่ทนัท ีดว้ยค าสัง่ –z แต่ Tcpdump ไมส่ามารถท าได ้

   Tcpdump สามารถอ่านข้อความ  esp packet   ที่ถูกเข้ารหัส 
และ คอมไพล์ มาใน IPSEC VPN โดยใช้พารามเิตอร์ –E ซึ่งไม่มี
ใน Wireshark 

   โหมด ส่งขอ้มูลทนัท ีImmediate mode มใีน Tcpdump แต่ไม่มี
ใน Wiresharkโหมดนี้ท าให ้packet ถูกส่งตรงมายงั terminal โดยที่
ไมต่อ้งผ่าน buffer ซึง่คุณสมบตันิี้เป็นค่าตัง้ตน้ของ Tcpdump 

 ความลกึของการน าเสนอขอ้มลู สามารถก าหนดไดใ้น Tcpdump 
ด้วยค าสัง่ –v –vv –vvv แต่ใน Wireshark สามารถก าหนดได้ดว้ย
เมนูภาพกราฟฟิก 

การใชง้าน Memory 

   การใช้พลังงานเป็นปจัจัยส าคัยเรื่องหนึ่งเมื่อต้องเปรียบเทีย
ประสทิธภิาพของเครือ่งมอื ซอฟแวรท์ีใ่ชพ้ลงังานน้อยทีสุ่ดแต่ไดผ้ล
ลพัทส์งูสุดจะถอืว่ามปีระสทิธภิาพมากกว่า 

.   งานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรม HTOP เพื่อดูเปอร์เซนต์การใช้งาน
โปรเซสเซอรพ์บว่าทัง้สองเครือ่งมอื มกีารใชท้รพัยากรแตกต่างกนั 

   VIRT ( Virtual Size ) ในขณะที ่Tcpdump ใชM้emory เพยีง 27-
29  Mbแต่ Wireshark ใชถ้งึ 372 Mb ซึง่ตอ้งการ memory มากกว่า 
Tcpdump เป็น 10 เท่าเลยทเีดยีว 

   RES (Resident Size) คอื หน่วยความจ าทางกายภาพที่แทจ้รงิ
ซึ่ง Process.ใชง้าน Tcpdump ใชเ้พยีง 5.8 Mb แต่ Wireshark ใช้
ถงึ 82Mb 

   SHR (Shared Memory)  ขนาดของ  VIRT ที่  sharable SHR 
ของ Tcpdump คอื 5.1-5.3 Mb ในขณะที ่Wireshark คอื 40 Mb 

   MEM% (Memory Percentage ) – Percentage of memory ที่  
Process ใช้ Tcpdump  ม ีMem % ที่ 0.6  ในขณะที่ wireshark อยู่
ที ่8.1 % นอกจากนัน้ Wireshark ม ี14 wakeup ต่อวนิาท ีในขณะที่

Tcpdump มีเพียง1 ครัง้ wakeup ต่อวินาที ในส่วนของกราฟฟิก 
wakeup ต่อวินาทีของ Wireshark คือ 0.1 ในส่วนนี้ เปรียบเทียบ
ไม่ไดเ้นื่องจาก Tcpdump ไม่มโีหมดกราฟฟิก สรุปไดว้่าในส่วนของ 
Memory นัน้ Wireshark ใชม้ากกว่า Tcpdump อย่างมาก 

รปูที ่II แสดงการใช ้Memory 

. การประหยดัพลงังาน ความสิ้นเปลอืงแบตเตอร ี  เวลาที่ไม่ต้องเสยีบ
ปลัก๊   ในส่วนของการใชง้านแบตเตอร ีWireshark ใชพ้ลงังานมากกว่า 
Tcpdump เป็นร้อยเท่า จากการทดลองที่ปรับเปลี่ยนความสัน้ยาว
ช่วงเวลาทดลอง และปจัจยัอื่นๆ ก่อนหน้าจะ ใชโ้ปรแกรม Powertop ได้
มกีารใช้ค าสัง่ Powertop –calibrate เพื่อปรบัค่าและให้ได้ผลเที่ยงตรง
ทีสุ่ด 

ค่าการใช้แบตตาร ีของ Tcpdummp น้อยจนไม่ต้องน ามาคดิ คอื 0 % 
ในขณะที ่Wireshark ใชท้ี ่0.2 % 

เนื่องจากจ านวน packet ทีน่ ามาวเิคราะห์มจี านวนมาก หาก
ดใูน monitor mode จะเหน็ขึน้มามากมายจนสงัเกตยาก แต่กระนัน้ การ
ใชง้าน Processrorกไ็ดเ้พืม่ขึน้เท่าๆกนัในทัง้สองเครือ่งมอื 

จากการวิเคราะห์ โดยรวมจะพบว่า Tcpdump เอาชนะ 
Wireshark ได้อย่างขาดลอยในเรื่อง การใช้พลังงานและ การใช้งาน 
processor 

ความเรว็ในการตรวจจบัขอ้มลู 

หวัขอ้นี้วดัผลโดยใช ้ตวัจบัเวลา เปรยีบเทยีบเครือ่งมอืทัง้สอง
บนอุปกรณ์ชุดเดยีวกนั พบว่าในส่วนของความเรว็นี้แทบจะไม่แตกต่าง
กนัเลย 
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ในส่วนของการดรอปแพคเก็ตทิ้ง ในกรณีที่เข้าสู่ โหมด 
monitor ด้วยcapture rate สูงๆ จะพบว่า Tcpdump อาจดรอปแพก
เกต็ทิ้งจ านวนมาก แต่กส็ามารถปรบัแต่งใหล้ดลงไดด้ว้ยค่า snaplen 
ท าใหอ้ตัราการดรอปแพก็เกต็ลดลงเหลอื 0 เมือ่เปรยีบเทยีบเครื่องมอื
ทัง้สองอย่างใกลช้ดิพบว่า Wireshark สามารถจบั Packet ไดเ้รว็กว่า 
Tcpdump ประมาณ 2-3 % 

 เราสามารถดู Statistics ของแพ็คเก็ตที่เราจบัมาได้ โดยเข้าไปดู 
Menu Statistics Protocol Hierachy ในโปรแกรม Wireshark 
และ เลอืก Filter  ตามตอ้งการ 

  รปูที ่ III   Tcpdump 

ขณะทีใ่น Monitor mode ความแตกต่างเรือ่งความเรว็ในการตรวจจบั
ของทัง้สองโปรแกรมอาจดไูมแ่ตกต่างกนัมายนกั แต่หากในกรณทีีม่ ี
packet ไมป่ระสงคด์เีขา้มาปะปนในเครอืขา่ย ความเรว็จะช่วยให้
ตดัสนิใจ ดรอปหรอืไมด่รอปแพค็เกต็ไดด้ขี ึน้ 

ในสภาพแวดลอ้ม Ethernet พบว่าจ านวนแพค็เกต็ทีจ่บัมาไดข้องทัง้
สองโปรแกรมมจี านวนเท่าๆกนั หากทราฟฟิกมจี านวนไมม่ากจะตก
อยู่ที ่ 1000 แพก็เกต็ ต่อ 60 วนิาท ี แต่หากจ านวนของแพก็เกต็
เพิม่ขึน้ Wireshark จะม ีgain มากกว่าเลก็น้อยอยู่ที ่0.5-1%  สรุป 
การศกึษานี้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า Wireshark เอาชนะ Tcpdump ไดใ้น
เรือ่งความเรว็ของ packet capturing.[2] [4] 

 การแสดงผลหลงั capture 

รปูที ่IV ภาพ Interfae Wireshark 

    จากภาพจะเหน็ว่าโปรแกรม Wireshark มคีวามสวยงามของ
กราฟฟิก อนิเตอรเ์ฟส ท าใหส้ามารถแยกประเภทของแพค็เกต็
ออกเป็นสต่ีางๆ หรอื โคด้ลงส ีตามประเภทของความสมัพนัธร์ะหว่าง
กนั หรอืตามประเภทของโปรโตคอล ตวัอย่างเช่น  HTTP เป็นสหีนึ่ง
และ TCP handshake เป็นสหีนึ่งเป็นตน้ TCpdump ไมม่ี
ความสามารถนี้เพราะเป็น text ขาวด า 

  รปูที ่V ภาพการ dump แบบ verbose 

  ปริมาณข้อมูลที่ต้องการมากน้อยสามารถปรบัแต่งได้ง่ายกว่า
เพยีงคลกิเมาส์ใน Wireshark แต่ใน Tcpdump ตอ้งใช ้ค าสัง่ –v –vv 
–vvv (verbose)

   เมือ่เริม่ดกัจบัขอ้มลูแลว้ เป็นการยากทีจ่ะแบ่งกลุ่มหรอืเพิม่ตวั
กรองใน Tcpdump แต่จะท าไดง้า่ยมาก แทบจะเป็นในทนัทสี าหรบั 
Wireshark 

   ในขณะทีค่ าสัง่ในการบนัทกึขอ้มลูทีจ่ะดกัจบัลงไฟลต์อ้งสัง่ไวก้่อน
ล่วงหน้าใน Tcpdump มฉิะนัน้ขอ้มลูจะถูกน าเสนอในหน้าจอเทอร์
มนิลแต่ไมบ่นัทกึลงไฟล ์ แต่ Wireshark สามารถเปลีย่นใจมาบนัทกึ
ลงไฟลใ์นภายหลงัได ้ และยงัส่งขอ้ความเตอืนดว้ยหากผูใ้ชจ้ะปิด
หน้าจอก่อนโดยยงัไมไ่ดบ้นัทกึไฟล ์[8] 
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IV. สรุป

   จากการศกึษาขา้งตน้ พบว่า Tcpdump เหนือกว่า Wireshark ใน
ดา้นของ การใชง้าน แบตเตอร ี การใชง้านหน่วยความจ าและการ
จดัการโปรเซสเซอรอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ ในเรือ่งความรวดเรว็
แลว้ Wireshark สามารถดกัจบัแพค็เกต็ไดเ้รว็กว่า Tcpdump การน า
ขอ้มลูวจิยัไปใชป้ระโยชน์งานวจิยันี้จะช่วยใหผู้ศ้กึษาสามารถเลอืกใช้
โปรแกรม Packet Sniffer ไดต้รงตามตอ้งการ  หาก sniffer ตอ้ง
น ามาใชก้บัอุปกรณ์ทีต่อ้งเปิดระบบใหม้กีารใชง้านตลอดเวลา  ดงั 
อย่างเช่น IDS Wireshark น่าจะเป็นตวัเลอืกทเีหมาะสมเพราะ
สามารถตรวจจบัแพค็เกต็ทีน่่าสงสยัอตัโนมตั ิ และรายงานทนัท ี หาก
ตอ้งการ ตรวจสอบ แพค็เกต็อย่างละเอยีด ผูใ้ชอ้าจเลอืก เกบ็ขอ้มลู
ดบิ Raw file ดว้ย Tcpdump หรอืถา้ตอ้งการใช ้ sniffer ทีต่อ้งการ
ทรพัยากรน้อย ทีใ่ชห้น่วยความจ า การใชง้านแบตเตอร ี กย็งัน่าจะ
เลอืกใช ้Tcpdump แต่หากตอ้งการน าเสนอผลเป็นกราฟฟิกสวยงาม 
ใหผู้ใ้ชง้านทัว่ไป wireshark ดจูะเหมาะสมกว่า การเลอืกน าไปใชใ้ห้
เหมาะกบัวตัถุประสงคจ์ะท าใหท้ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลขึน้ [1] 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยัฉบบันี้ไดร้บัความช่วยเหลอืจากดร.ภาสกร อภริกัษ์วรพิ

นิจในการใหค้ าชี้แนะเพือ่ปรบัปรุงระบบ และยงัไดร้บัความช่วยเหลอื
จากคณาจารยใ์นคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหค้ าแนะน าตดิตัง้ระบบ
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Abstract—Sustainable architecture is solidifying as an 

interesting way to stimulate the quality of life in the dwelling 

unit. The living wall, vertical garden, vegetations are some of the 

future approaches to a sustainable pathway to cohabitate with 

Mother Nature. The objectives of this research are to reduce 

noise pollution that impacted the dwelling area by the panel 

system felt green wall and increases better life quality for people 

in the urban area. This study represents experimental results of 

the sound insulation tests of the panel system felt green wall, 

using Fern (Nephrolepis cordifolia) to perform as vegetation in 

the experiment, that conducted under the ISO 16283-3, that 

divided into 4 scenarios in the similar environmental condition, 

which the results of panel system felt green wall has an 

advantage of efficient material property to absorb noise 

pollution than other types, it’s performs better than a plain 

concrete wall by 12.2 %, and significantly better than ISO Noise 

sound insulation panel that design for eliminating noise by 0.3 

%. Based on the result the panel system felt green wall become 

the alternative choice to diminish noise pollution, for the 

sustainable future of green architecture. (Abstract)
Keywords—sound absorption, sound insulation, green wall, 

noise barrier, noise pollution (key words) 

I. INTRODUCTION 

     Nowadays we are facing noise pollution problems 

identical to second-hand smoke problems that solution using 

the duration of a generation to realize the problem of noise 

pollution[1]. Regarding World Health Organization, noise 

exposure levels at higher than 50 dBA should be concerned, 

noise pollution affected health directly. It is described to be 

the source of many cardiovascular health problems[2][3][4]. 

Most of the noise pollution that affected health comes at night 

time[5].In residential areas especially in the dwelling unit 

WHO1 has released the Guideline value for community noise 

in a specific environment specifically in the bedroom limit to 

not over 35 dBA[4]. However, in many areas it impossible to 

control the noise level to be in this standard, such as dwellings 

near the airport, railway, road, and canal, therefore there 

needs a solution to help mitigate noise pollution and the green 

wall is one of the efficient solutions to treat this problem. 

Several pieces of research conducted in how green wall help 

decreases noise pollution and every greenery benefit of it, 

there has the limitation testimony of the sound absorption and 

insulation property of panel system green wall. Panel system 

green wall has different materials than other types, the 

property that helps reducing noise, which makes a great 

development in terms of sound absorption and awareness the 

solution to cope with noise pollution in a dwelling unit by 

green and sustainable development in green architecture. The 

1 WHO: World Health Organization

capability of vegetation in diminishing noise pollution, 

especially noise from the vehicle in traffic[6], has been 

consigned since the 1970s[7], demonstrating that trees and 

shrubs barriers attenuate noise according to their width and 

density[6][8]. Indicate that a tree barrier 15 to 30 meters wide 

can attenuate up to 10 dBA, a moderate value for this 

dimension[9]. The tree also may help reduce the perception 

of noise[10]. Manifold studies in Brazil[11] and worldwide 

have addressed the potential for noise mitigation of green 

walls, but little has been published about its ability to mitigate 

urban noise.  The results of the studies on the modular-based 

green wall were a weighted sound reduction index (Rw) of 15 

dB and a weighted sound absorption coefficient (a) of 0.40 in 

the modular-based green wall[12]. Thus, the purpose of this 

study is to mitigate noise pollution that affected the 

residential area by the panel system felt green wall and 

increases better life quality for people in the urban area. 

II. MATERIALS & METHOD

A. Criteria & Assembly of  Felt Green Wall System

Norm of green wall selection that efficient to mitigate

noise need to be considered in the most density, thickness, 

and lowest gap between panels. Therefore, the panel system-

based green wall was selected in this experiment in terms of 

noise mitigation and the best attribute to the above properties. 

The green wall system analyzed in this study has 

consisted of the panel system felt-based green wall, which has 

comprised of felt material and an overall thickness of 5 cm 

includes the plant “Fig. 1”. 

Fig. 1.  Panel system felt based green wall. 

According to the system was designed to bring a low 

increment of the load to the wall, and operate in a self-
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sustaining way through semi-hydroponic irrigation. The 

system considered environmental resistance and maintenance 

need criteria. Otherwise, the sound absorption could be 

enhanced with the use of high-density good coverage plants, 

as indicated by another study on the noise attenuation of 

green belts[8]. Therefore, all these factors were chosen as the 

species of Fern (Nephrolepis cordifolia) with the size of 20 

cm pot radius to perform this experiment, which is the 

coming of age has the above characteristics[12][13] “Fig. 2”. 

Usage of felt panel system of 9 units size 3 m by 3 m combine 

of 9 sqm, 9 sqm of felt panels system use 324 plants “Fig. 3”. 

 Fig. 2.  Nephrolepis cordifolia  Fig. 3.  Felt panel green wall 9 sqm. 

B. Criteria & Assembly of  Sound Insulation Panel 

In this research, ISO NOISE[14] sound insulation panels

were used with a composite sandwich structure polyester 

fiber material to prevent sound penetrate, with the first and 

last layers made of high-quality plastic with high density with 

a total thickness of 5 cm, lightweight, can be easily installed 

and the price is not too high, with noise reduction coefficient 

of 0.80 usages of  9 sqm “Fig. 4”. 

Fig. 4.  ISO NOISE sound insulation made of high-density polyester fibers. 

C. Acoustic Measurements: Insulation

To evaluation the sound insulation of the Panel system

felt green wall from noise pollution, this investigation has 

Sound Pressure level (SPL), Background Noise level (BNL), 

and the constant noise of the Pink Noise to be the major 

variable, that has the real situation noise pollution to be the 

impulse noise of this attempt. The experimental procedure 

was based on ISO 16283-3. 

a) Site Analysis: Using the 1 story office building at

Slot-Nankai co., ltd. in Rayong province, Thailand, to 

investigate the sound insulation of the panel system felt green 

wall “Fig. 5”. 

Fig. 5.  An office building at Slot-Nankai co., ltd. 

b) Measurement Method

• Sound Insulation in Close Environment: The

experiment of sound insulation in the close

environment of the panel system felt green wall

from noise pollution in the dwelling unit, using

an empty room that doesn’t have the green wall

attach on the wall of the source room compared

to the room that has the green wall attach on the

wall of the source room “Fig. 6” also compared

with the room that has ISO NOISE sound

insulation panel, and measure sound level in the

receiving room “Fig. 7” by 5 position points and

compare the final results, using speakers to

create constant impulse noise level in the same

condition to every scenario. This experiment

separates the scenario to be 4 patterns in similar

environmental conditions, and the experimental

procedure was based on ISO 16283-3.

Experimental Site Floor Plan 

 Fig. 6.  Source room  Fig. 7.  Receiving room 

Sound level meter 

Speaker 

Investigation object 

Receiving room 

Source room 
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• Scenario Classification: The experiment of

sound insulation in an open environment of the

panel system felt green wall from noise

pollution in the dwelling unit, “Scenario (I)”

measure without the object, “Scenario (II)”

measure with ISO NOISE sound insulation

panel, “Scenario (III)” measure with the felt

panel, “Scenario (IV)” measure with panel

system felt green wall, and measure in that area

by 5 location points.

  Scenario I: without object    Scenario II: ISO NOISE panel 

  Scenario III: Felt panel    Scenario IV: Felt green wall 

c) Tools & Equipment: In this evaluation of sound

insulation test from the panel system felt green wall, using 

Sound Pressure Level (SPL), Background Noise Level (BNL 

to analyze and indicate the result. Analyze through Lutron Sl-

4010 sound level meter, Lutron Sl-4010 has the International 

Electrotechnical Commission (IEC) standard of IEC 61672 

class 2, other tools using in this investigation are Sherman J-

3333 power speaker, a tripod that can height adjust, anti-wind 

sponge, record form, computer, and Smartphone (Huawei 

Mate 20, Android version 10). 

D. Experimental Variable

To control the environment in a similar condition in the

source room have an arrangement of the speaker (impulse 

noise: 80.7 dBA) that have a fixed distance of 5 meters from 

the center of the experimental object and 45 degrees from 

ground level, and the sound level meter have the fixed 

distance from the center of experimental object by 2 meters 

and a vertical distance from ground level by 1.5 meters. The 

receiving room has a fixed sound level meter of 5 positions 

and has a distance of 1 meter from the wall, at least 0.7 meters 

from sound level meter position, and at least 0.5 meters from 

furniture, with a vertical distance from ground level by 1.5 

meters. All settings and positions were based on the ISO 

16283-3.

TABLE I. SCENARIO I: MEASURE WITHOUT OBJECT 

Variable Independent Dependent Control 

Subject Plain wall Sound pressure level 
(SPL) 

Impulse noise 
(80.7dBA) 

TABLE II. SCENARIO II: MEASURE WITH ISO NOISE PANEL 

Variable Independent Dependent Control 

Subject ISO NOISE 

panel 

Sound pressure level 

(SPL) 

Impulse noise 

(80.7dBA) 

TABLE III. SCENARIO III: MEASURE WITH THE FELT PANEL 

Variable Independent Dependent Control 

Subject Felt panel Sound pressure level 

(SPL) 

Impulse noise 

(80.7dBA) 

TABLE IV. SCENARIO IV: MEASURE WITH FELT GREEN WALL PANEL 

Variable Independent Dependent Control 

Subject Felt green 
wall panel 

Sound pressure level 
(SPL) 

Impulse noise 
(80.7dBA) 

III. RESULTS & DISCUSSION

A. Sound Insulation Attribute in 1/1 Octave Band

The advantage of the closing environment is the impulse

noise can fully adjust to being constant and equal in every 

scenario, to create a similar environment condition for this 

sound insulation experiment. 

After collecting all the result from source room “Fig. 8” 

with the constant sound pressure level with constant impulse 

noise as pink noise of 80.7 dBA and background noise of 42.2 

dBA, and the data from the receiving room “Fig. 9” with the 

background noise of 31.8 dBA in 4 different scenarios with 

the Lutron Sl-4010 sound level meter. 

Fig. 8.  Source room measurement   Fig. 9.  Receiving room measurement 
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     The result of the “scenario (I)” measure without object, 

has an average sound in the receiving room of 44.08 dBA. 

“Scenario (II)” measure with the felt panel, has the average 

sound in the receiving room of 41.82 dBA better than 

“scenario (I)” by 5.2 %. “Scenario (III)” measure with ISO 

NOISE sound panel insulation, has the average sound in the 

receiving room of 38.82 dBA better than “scenario (I)” by 12 

%, better than “scenario (II)” by 7.2 %. “Scenario (IV)” 

measure with panel system felt green wall, has the average 

sound in the receiving room of 38.72 dBA better than 

“scenario (I)” by 12.2 %, better than “scenario (II)” by 7.4 %, 

better than “scenario (III)” by 0.3 %.  

B. Limitation

The panel system felt green wall that been used in this

experiment was chosen, because of the other type of green 

walls such as pot system green wall has the defect of the gap 

between a unit that noise can penetrate through it easily. The 

panel system felt green wall has no gap between each panel. 

However, there has a panel system green wall which has a 

sandwich structure that thicker than the felt panel system 

green wall and assumes that it can be better sound insulation 

but come with a higher price. 

IV. CONCLUSION

     This article exhibits the results of the sound insulation test 

of the panel system felt green wall against urban noise 

pollution in a closed environment by impulse noise (Pink 

Noise), using Fern (Nephrolepis cordifolia), soil, and felt 

panel with an overall thickness of 5 cm included plant. 
      Testing of the sound insulation properties of panel system 

felt green wall was conducted in four scenarios. The result of 

the “scenario (I)” measure without object has an average 

sound in the receiving room of 44.08 dBA. “Scenario (II)” 

measure with the felt panel has the average sound in the 

receiving room of 41.82 dBA improving than “scenario (I)” 

by 5.2 %. “Scenario (III)” measure with ISO NOISE sound 

insulation panel has the average sound in the receiving room 

of 38.82 dBA better than “scenario (I)” by 12 %, better than 

“scenario (II)” by 7.2 %. “Scenario (IV)” measure with panel 

system felt green wall has the average sound in the receiving 

room of 38.72 dBA better than “scenario (I)” by 12.2 %, 

improving than “scenario (II)” by 7.4 %, significantly 

enhance than “scenario (III)” by 0.3 %.  

     It can be seen that the panel system felt green wall is 

further sound reduction property than ISO NOISE sound 

insulation panel that complied with the noise reduction 

coefficient of 0.80 by 0.3%, thus proving that it can be an 

effective substitute, not just for reducing dust, decreasing 

building temperature, accordingly soundproof properties can 

be achieved in the same level of standard as those designed 

for direct acoustic absorption, for future study should be 

conducted to study the pattern and size of the vegetation to 

use it in a real-world situation of the dwelling unit, to obtain 

information on what pattern and size of vegetation can help 

to insulate the sound to gain intuitions developed in terms of 

vegetation installation pattern and size that will be able to 

provide maximum sound absorption in the future.  
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บทคดัย่อ 
 ฟอสฟอรสัเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรบัการเกษตร ในทางตรงกนัขา้ม 
หากมีใช้ฟอสฟอรสัมากเกินพอความต้องการธาตุอาหารของพืชจะเกิดการ
สูญเสียฟอสฟอรัสสู่แหล่งน ้าซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ 
ยูโทรฟิเคชัน่ในแหล่งน ้าตามมา การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการ
เคลื่อนตัวของฟอสฟอรัส ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และการสูญเสีย
ฟอสฟอรัสจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งของประเทศไทยเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการใชฟ้อสฟอรสัอย่างยัง่ยืนโดยใชแ้นวคิดสมดุลมวลสาร 
การเกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยากรที่เกี่ยวขอ้งกบัฟอสฟอรสัในกระบวนการปลูก
ขา้วโพดไดด้ าเนินการในพื้นทีป่ลูกหลกัใน 5 จงัหวดัของประเทศ ผลการศกึษา
พบว่าฟอสฟอรสัทีเ่ข้าสู่ระบบมปีรมิาณ 34.49 กโิลกรมัฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ 
โดยร้อยละ 99 ของปริมาณฟอสฟอรัสที่เข้าสู่ระบบมาจากปุ๋ ยเคมี และ
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในฤดูแล้งอยู่ที่ร้อยละ 54.02 
นอกจากนี้ พบว่าค่าการสูญเสยีฟอสฟอรสัมคี่าเฉลี่ย16.09 กโิลกรมัฟอสฟอรสั
ต่อเฮกตาร์ คดิเป็นรอ้ยละ 45.97 ของฟอสฟอรสัทีเ่ขา้สู่ระบบ ดงันัน้ควรมกีาร
จดัการธาตุอาหารในกระบวนการปลูกข้าวโพดเพื่อลดการสูญเสียฟอสฟอรสั
ออกสู่สิง่แวดล้อม  

ค าส าคัญ  การเคลื่อนตัวของฟอสฟอรัส , การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , 
ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์ฟอสฟอรสั 

ABSTRACT 
 Phosphorus (P) is an essential nutrient in agriculture but on the other hand, 
excessive P from agricultural activities input to aquatic ecosystems may cause 
eutrophication of watercourses. In order to determine the potential for 
sustainable use of P, this study aimed to evaluate P flow, P Utilization 
Efficiencies (PUE), and identify P loss in dry season of maize cultivation in 
Thailand. Conservation mass-balanced concept was used in this study to 
quantify P flow.  Data collection on material related P input and P output was 
carried out in dominant areas of maize cultivation in 5 Provinces of Thailand. 
The results found that total amount of P input to maize cultivation were 
34.49 kg P.ha-1, approximately 99% of which was in chemical fertilizer. PUE in 
maize cultivation in dry season was averaged of 54.02 %. Additionally, the 
average P loss were found to be 16.09 kg P. ha-1, or 45.97% of total P input. 
Therefore, reducing P losses in maize cultivation through enhanced nutrient 
management should be considered to prevent P discharge to the environment. 

KEYWORDS: Phosphorus flow, Maize cultivation, Phosphorus loss, Phosphorus 
Use Efficiency 
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I. บทน า
 ประเทศเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกทัง้พืชอาหาร 
(Food) พืชอาหารสัตว์ (Feed) และพืชพลังงาน (Fuel) ประกอบกับ
นโยบายของรฐับาล “ไทยแลนด์4.0” มนีัยส าคญัเกี่ยวขอ้งกบัการขบัเคลื่อน
ใหป้ระเทศไทยเป็นครวัโลก ซึ่งส่งผลใหป้ระเทศไทยมคีวามต้องการปุ๋ ยเคมี
โดยเฉพาะปุ๋ ยฟอสเฟต ซึ่งเป็นวตัถุดบิตัง้ต้นทีจ่ าเป็นต่อการเพาะปลูกเพิ่ม
มากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัแหล่งฟอสฟอรสับนโลกอาจไม่เพียงพอต่อการ
น ามาใช้ภายในปี พ.ศ.2593  [1] ดังนั ้นการทราบการเคลื่อนตัวของ
ฟอสฟอรสัและการสูญเสยีฟอสฟอรสัในภาคเกษตรกรรมจงึเป็นสิง่ส าคญัใน
การก าหนดแนวทาง เพื่อลดการสูญเสยีฟอสฟอรสัออกสู่สิง่แวดลอ้มต่อไป  
 ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์เป็น 1 ใน 5 พืชเศรษฐกิจหลกัของประเทศไทยทีม่ี
ความส าคัญอย่างมาก มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความ
ต้องการอาหารสตัว์ในภาคปศุสตัว์ทีม่ีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศ 
โดยสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2562 รายงานโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ที ่4.54 ลา้นตนั ขณะทีค่วามต้องการใช้
ภายในประเทศ ปี 2562 พบว่ามีความต้องการใช้เพื่อเป็นวตัถุดิบอาหาร
สตัว์ประมาณ 8.517 ล้านตนั ปัจจุบนัมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 1.12 
ล้านเฮกตาร์ จ าแนกเป็นพื้นที่ปลูกฤดูฝน (ข้าวโพดรุ่น 1) จ านวน 1.01  
ล้านเฮกตาร์ และฤดูแล้ง (ข้าวโพดรุ่น 2) จ านวน 0.11 ล้านเฮกตาร์ [2] 
โดยการปลูกข้าวโพดฤดูแล้ง ท าให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีและ เป็นที่
ต้องการของตลาดอาหารสตัว์ [3] 
 การศึกษาการเคลื่อนตวัของฟอสฟอรสัและการสูญเสยีฟอสฟอรสัจาก
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยนัน้ยังไม่พบการศึกษาวิจัย 
ซึ่งงานวจิยัเรื่องดงักล่าวมกัเกดิขึน้ในประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศจีน
ซึ่ งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดที่ส าคัญของโลก นอกจากนี้  พบว่าภาค
เกษตรกรรมมีศักยภาพสูงที่เป็นแหล่งของการรีไซเคิลฟอสฟอรัสจาก 
ของเสียภาคปศุสตัว์และชุมชนเมืองกลบัมาใช้ประโยชน์มากกว่า 96% [4] 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงประเด็นดังกล่าวในพืชแต่ละชนิด
โดยเฉพาะขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ซึ่งเป็นพชืเศรษฐกิจทีส่ าคญัในห่วงโซ่อาหาร
ทัง้ในเชิงการผลิตพืช การผลิตอาหารสตัว์ การปศุสัตว์ และการบริโภค
เนื้อสตัว์ของประเทศ 
 จากปัญหาการขาดแคลนฟอสฟอรสัทีเ่ป็นวตัถุดิบส าคญัในการเกษตร
ดงักล่าว ผู้วิจยัมุ่งศึกษาการสูญเสียฟอสฟอรสัจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สตัว์โดยศึกษาในพื้นทีป่ลูกหลกัในประเทศ ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถ
น าไปก าหนดแนวทางในการลดการสูญเสยีฟอสฟอรสัจากกจิกรรมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดินด้าน
การเกษตรเพื่อลดการสูญเสยีฟอสฟอรสัออกสู่สิง่แวดลอ้มต่อไป  

II. วตัถุประสงค์
 การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการเคลื่อนตวัของฟอสฟอรัส 
และประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์และการสูญเสียฟอสฟอรสัในฤดูแล้งของ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในประเทศไทยเพื่อน าการก าหนดแนวทางใน
การใชฟ้อสฟอรสัอย่างยัง่ยนื 

III. วธิกีารด าเนินการวจิยั
 การศึกษาการเคลื่อนตวัของฟอสฟอรสัจากกระบวนการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์ในประเทศไทย มวีธิกีารศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทรพัยากรและตวัอย่างพชืในพืน้ทีป่ลูกขา้วโพดเลี้ยง
สตัว์ และการหาปรมิาณฟอสฟอรสัในวสัดุพชื 
III.I การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพืน้ทีป่ลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ตาม
ชนิดของการเคลื่อนตวัของฟอสฟอรสั ดงัแสดงในตารางที่ I. ซึ่งจะมีการ
เก็บตวัอย่างเมล็ดข้าวโพด ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และต้นข้าวโพด
หลงัการเก็บเกี่ยว รวมถึงตวัอย่างดินในแปลงปลูก เพื่อน ามาวิเคราะห์หา
ปรมิาณฟอสฟอรสั  

ตารางที ่I. ตวัอย่างทีเ่กบ็ในการวเิคราะห์หาปรมิาณฟอสฟอรสั 
ชนิดของการเคล่ือนตวัของฟอสฟอรสั ตวัอย่าง 
P input ปุ๋ ยทีใ่ส่ในพื้นทีป่ลูก 

เมลด็พนัธุ์ 
ไกลโฟเสท 

P output / P recycling เมลด็ขา้วโพด 
ซงั เปลอืก ล าต้น/ใบ ขา้วโพด 
ฝุ่นขา้วโพด 

P surplus 
- P accumulation
- P loss

ดนิในแปลงหลงัการเกบ็เกี่ยว 
แหล่งน ้าบรเิวณพื้นทีป่ลูก 

 ประชากรในการศึกษาในครัง้นี้ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ในพื้นที่ที่เ ป็นแหล่งปลูกหลักตามรายงานของส านักเศรษฐกิจ
การเกษตร ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ น่าน เลย ตาก และเชยีงราย  
 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Purposive Sampling โดยเป็นการสุ่มเลือก
พืน้ทีป่ลูกในจงัหวดัทีม่ีเนื้อทีป่ลูกมากทีสุ่ด 5 จงัหวดั ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งมี
เนื้อที่ปลูกทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 43.3 ของพื้นที่ปลูกทัง้หมดในประเทศ 
แลว้จงึน าจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ทัง้ 5 จงัหวดัดงักล่าวมา
ท าการก าหนดสัดส่วนจากจ านวนตวัอย่างที่ค านวณได้ จ านวน 67 ราย 
และมีการปรบัเพิ่มจ านวนตวัอย่างร้อยละ 10 เพื่อป้องกนัข้อมูลเสียหาย 
ดงันัน้จงึมจี านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 74 ตวัอย่าง 
 การประเมินปรมิาณฟอสฟอรสั ใช้แนวคิดสมดุลมวล (Mass balance) 
ในการประเมินปริมาณฟอสฟอรัส ดังแสดงในสมการที่ 1 โดยประเมิน
ฟอสฟอรสัตามชนิดของการเคลื่อนตวัในระบบนิเวศน์ ดงันี้ 

Pinput  =  Poutput       (1) 
 เมื่อ Pinput และ Poutput คือมวลของฟอสฟอรสัเข้าและออกจากระบบ 
(กโิลกรมัฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์) 
 Pinput คือปริมาณฟอสฟอรสัที่เข้ามาในระบบ ประเมินได้จากปริมาณ
ปุ๋ ยเคมทีีใ่ส่ในแปลงปลูกและทรพัยากรอื่นๆทีม่ฟีอสฟอรสัเป็นองค์ประกอบ 
โดยในกรณีปุ๋ ยเคมีสามารถค านวณได้โดยน าปรมิาณปุ๋ ยทีใ่ชคู้ณดว้ยความ
เข้มข้นของฟอสฟอรัสในปุ๋ ยนัน้ๆ ดังแสดงดังสมการที่ 2 ซึ่งโดยทัว่ไป
ฟอสฟอรสัในปุ๋ ยจะอยู่ในรูป P2O5 ดงันัน้ปรมิาณฟอสฟอรสั(P) ในปุ๋ ย P2O5 
ประเมนิไดโ้ดย P = 0.44 x P2O5 

Pi = Qi x Ci      (2) 
 เมื่อ Pi คือปริมาณฟอสฟอรัสที่เข้าระบบ (กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อ
เฮกตาร์) Qi เป็นปรมิาณปุ๋ ยทีใ่ชใ้นการปลูก(กโิลกรมัปุ๋ ยต่อเฮกตาร์) Ci เป็น
ความเขม้ขน้ของฟอสฟอรสัในปุ๋ ยทีใ่ช ้(กโิลกรมัฟอสฟอรสัต่อกโิลกรมัปุ๋ ย) 
 Poutput คือปริมาณฟอสฟอรสัที่ออกจากระบบ โดยหลังจากการเก็บ
เกี่ยวข้าวโพดจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ดังนัน้
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ฟอสฟอรสัทีอ่อกจากระบบในกระบวนการปลูกสามารถค านวณจากปรมิาณ
ของขา้วโพดและเศษวสัดุทางการเกษตรทีผ่ลติไดคู้ณด้วยความเขม้ข้นของ
ฟอสฟอรสัในขา้วโพดและเศษวสัดุทางการเกษตรนัน้ๆ  

Psurlus = Pinput – Poutput        (3) 
 Psurplus คอืปรมิาณฟอสฟอรสัส่วนเกนิในระบบ ค านวณไดจ้ากปริมาณ
ฟอสฟอรสัทีเ่ขา้มาในระบบหกัลบดว้ยปรมิาณฟอสฟอรสัทีอ่อกจากระบบ 
 Ploss คือปริมาณฟอสฟอรสัที่สูญเสียในระบบสามารถค านวณได้จาก
ส่วนต่างของปรมิาณฟอสฟอรสัที่เข้าสู่ระบบหกัลบด้วยปรมิาณฟอสฟอรสั
ในผลิตภณัฑ์และเศษวสัดุทางการเกษตร และฟอสฟอรสัทีห่ลงเหลอือยู่ใน
ดนิ ดงัสมการที ่4 โดยส่วนใหญ่ฟอสฟอรสัจะสูญเสยีไปในดนิและน ้า  

Ploss = Pinput - (Poutput + Paccumulation)      (4) 
 ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์ของฟอสฟอรสั (Phosphorus Utilization 
Efficiency; PUE) เ ป็นการประ เมินดัชนีความยัง่ยืน ในรูปแบบของ
ฟอสฟอรัสที่ถูกพืชน าไปใช้ประโยชน์ เทียบกับปริมาณฟอสฟอรัส 
ทีถู่กใส่เขา้มาในระบบ ดงัสมการที ่5 

PUE  =  
(Pup )

(Pin )
  ×  100   (5) 

 เมื่อ Pup คือผลรวมของปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมดทีถู่กน าไปใชโ้ดยใน
ส่ วนต่ างๆของพืช  ( เมล็ด ล าต้น / ใบ เปลือก ซัง  และฝุ่ น )  และ 
Pin คือฟอสฟอรสัทีน่ าเข้าสู่ระบบทัง้หมด ดงันัน้ถ้ามีปริมาณฟอสฟอรสัอยู่
ในผลิตภัณฑ์ เมล็ดและเศษวัสดุต่างๆของในปริมาณมาก จะท าให้
ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์ฟอสฟอรสัมากขึน้เช่นกนั  
III.II การหาปรมิาณฟอสฟอรสัในพชื

การวเิคราะห์หาปรมิาณฟอสฟอรสั ใชว้ธิวีานาโดโมลบิเดต โดยใชก้รด
เข้มข้นผสมระหว่าง HClO4:HNO3 ในอตัราส่วน 1:2 โดยปริมาตร ในการ
ย่อยตัวอย่างให้อยู่ในรูปสารละลายฟอสเฟต จากนั ้นท าให้เกิดสีกับ 
Vanadomolydate reagent เกิดเป็นสารเชิงซ้อนวานาโดโมลิบโดฟอสเฟต 
ซึ่งมีสีเหลือง วัดหาปริมาณฟอสเฟตด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่
ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร แล้วเปรียบเทียบกบักราฟของสารละลาย
มาตรฐานฟอสฟอรสั  

IV. ผลการวจิยั
  จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและการน าตัวอย่างของวัสดุทาง
การเกษตรหลงัการเพาะปลูกมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตักิาร พบว่าปรมิาณ
ฟอสฟอรสัในเมลด็ขา้วโพดทีแ่ละเศษวสัดุทางการเกษตรหลงัการเกบ็เกี่ยว
แสดงดงัตารางที ่II  
ตารางที ่II. ปรมิาณฟอสฟอรสัจากผลผลติและเศษวสัดุทางการเกษตร 

ผลผลิต/เศษวสัดุหลงัการเกบ็เกี่ยว 
ปริมาณฟอสฟอรสั (%W/W) 

(น ้าหนักแห้ง) 
เมลด็ขา้วโพด 0.1713 
ล าต้น/ใบ 0.0809 
ซงั 0.0575 
ฝุ่นจากการส/ีเกี่ยวนวดเมลด็ขา้วโพด 0.1320 

 โดยปริมาณผลผลิตเมล็ดข้าวโพดเฉลี่ยในฤดูแล้งพบที ่7.619±1.906 
ตนัเมล็ดข้าวโพดต่อเฮกตาร์ ส่วนล าต้น/ใบ เปลือก และซังข้าวโพด หลงั
กระบวนการเก็บเกี่ยว มีปริมาณเฉลี่ย 51.81±1.188, 1.075±0.25, และ 
1.156±0.313 ตนัต่อเฮกตาร์ ตามล าดบั นอกจากนี้หลงัการเกี่ยวนวดหรอื
การสีข้าวโพดจะเกิดฝุ่ นข้าวโพดขึ้นปริมาณเฉลี่ย 0.025 ตนัต่อเฮกตาร์  
แสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่III 
 ผลการประเมินการเคลื่อนตัวของฟอสฟอรัส ในการปลูกข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้งพบว่าฟอสฟอรัสที่เข้าสู่ระบบในการเพาะปลูก 
ส่วนใหญ่มาจากการใช้ปุ๋ ยเคมี คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 34.31±10.06 
กิโลกรัมฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ หรือ 4.50±1.32 กิโลกรัมฟอสฟอรสัต่อ 
ตนัเมลด็ (รูปที ่I) 

ตารางที ่III. ปรมิาณผลผลติและวสัดุทางการเกษตร 
ผลผลิต/เศษวสัด ุ
หลงัการเกบ็เกี่ยว 

น ้าหนัก (น ้าหนักแห้ง) 
กก./เฮกตาร ์ กก./ตนัเมลด็ข้าวโพด 

เมลด็ขา้วโพด 7,618.75 ± 1906 1,000 
ล าต้น/ใบ 5,181.25 ± 1187 680 ± 157 
เปลอืก 1,075 ± 250 141 ± 30 
ซงั 1,156.25 ± 312 152 ± 10 
ฝุ่นจากการสขีา้วโพด 25.375 ± 6.375 3.33 ± 0.83 

 รูปที ่I. การเคลื่อนทีข่องฟอสฟอรสัในการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในฤดูแลง้ 
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 นอกจากนี้ฟอสฟอรสัทีอ่อกจากระบบมีปรมิาณ 18.90±4.56 กิโลกรมั
ฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ หรอื 2.45±0.60 กโิลกรมัฟอสฟอรสัต่อตนัเมลด็ โดย
ส่วนของ Poutput ในเมล็ดข้าวโพด ล าต้น/ใบ เปลือก ซัง และ ฝุ่ นข้าวโพด 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.4, 12.0, 2.0, และ 1.9 ของปรมิาณฟอสฟอรสัเขา้สู่ระบบ
ทัง้หมด และพบฟอสฟอรัสที่เกินพอในระบบ (Psurplus) 16.09±5.69 
กิโลกรัมฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ หรือ 2.13±0.74 กิโลกรัมฟอสฟอรสัต่อ 
ตนัเมลด็ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 46 ของปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ขา้สู่ระบบ ดงัแสดง
ตารางที ่IV 
ตารางที ่IV. การเคลื่อนตวัของฟอสฟอรสัในการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ 

การเคล่ือนตวั 
ของฟอสฟอรสั 

ฟอสฟอรสั 
(กก. ฟอสฟอรสั/เฮกตาร์) 

ฟอสฟอรสั 
(กก.ฟอสฟอรสั/ตนัเมลด็)

ฟอสฟอรสัเข้าระบบ 35.00 ± 10.25 4.58 ± 1.35 
- ปุ๋ ย (P2O5) 34.31 ± 10.06 4.50 ± 1.32 
- ไกลโฟเสท 0.63 ± 0.19 0.005 ± 0.001 
- เมลด็พนัธุ์ 0.06 ± 0.00 0.08 ± 0.02 
ฟอสฟอรสัออกระบบ 18.91 ± 4.56 2.45 ± 0.60 
- เมลด็ 13.06 ± 3.5 1.71 ± 0.43 
- ล าต้น/ใบ 4.19 ± 0.94 0.55 ± 0.13 
- เปลอืก 0.69 ± 0.19 0.09 ± 0.02 
- ซงั 0.9 ± 0.19 0.09 ± 0.02 
- ฝุ่นจากการสเีมลด็ 0.07 ± 0.00 0.01 ± 0.00 
ฟอสฟอรสัท่ีเกินพอ 16.09 ± 5.69 2.13 ± 0.74 
- การสูญเสยีไปกบัการไหลบ่า
- การสูญเสยีไปกบัการชะละลาย
- การสะสมฟอสฟอรสัในดนิ

1.52 
0.06 
14.73 

0.19 
0.01 
1.93 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรสั 54% 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์การเคลื่อนตวัของฟอสฟอรสัในระบบการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในฤดูแล้ง (รูปที่ I) พบว่าปริมาณฟอสฟอรสัที่เกนิ
พอต่อความต้องการของพชื(Psurplus) ซึ่งประเมินได้จากปรมิาณฟอสฟอรสั
ที่สะสมอยู่ในพืชหลังเก็บเกี่ยวเทียบกับปริมาณฟอสฟอรสัที่ใส่เข้ามาใน
ระบบ มีปริมาณ 16.09±5.69 กิโลกรมัฟอสฟอรสั/เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 
45.97 ของปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ขา้สู่ระบบทัง้หมด  
 ส่วนการใช้ประโยชน์และการสูญเสียฟอสฟอรสัในการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์ในจงัหวดัเชียงราย เพชรบูรณ์ เลย น่าน และตาก มปีระสทิธภิาพ
การใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรสัอยู่ร้อยละ 89.2, 52.8, 48.2, 43.1, และ 
36.9 ตามล าดบั และการปริมาณฟอสฟอรสัที่เกินพออยู่ที่ 2.28, 17.16, 
20.86, 22.31,และ 23.45 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อเฮกตาร์ ตามล าดับ 
โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่16.80± 8.67 กโิลกรมัฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ ดงัรูปที ่II 

รูปที ่II. ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์และปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่กนิพอ 
(ก) ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่กนิพอ 
 (ข) ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์ของฟอสฟอรสั 

 จากปริมาณฟอสฟอรัสเกินพอดังกล่าวพบการสูญเสียฟอสฟอรัส 
สู่แหล่งน ้าทัง้หมด 1.58 กโิลกรมัฟอสฟอรสัต่อไร่ โดยพบการสูญเสยีในรูป

ของการไหลบ่าลงสู่น ้าผิวดินและการชะละลายลงสู่น ้าใต้ดินปริมาณ 1.52 
และ 0.06 กิโลกรมัฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 9.44 และ 0.37 
ของปรมิาณฟอสฟอรสัเกนิพอในระบบ ตามล าดบั นอกจากนี้ยงัพบปรมิาณ
ฟอสฟอรสัสะสมอยู่ในดินหลงัการเก็บเกี่ยว 14.73 กิโลกรมัฟอสฟอรสัต่อ
เฮกตาร์คิด เ ป็นร้อยละ  97 .54  ของปริมาณฟอสฟอรัสที่ เกินพอ 
ส่วนฟอสฟอรัสที่ออกจากระบบในรูปผลิตภัณฑ์หลักคือเมล็ดข้าวโพด 
มีปริมาณ 13.06 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อเฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 37.31 
ของปริมาณฟอสฟอรัสที่เข้าสู่ระบบทัง้หมด ซึ่ง เมล็ดข้าวโพดหลังการ 
เกบ็เกี่ยวจะถูกน าส่งเขา้สู่ลานตากเมลด็เพื่อท าความสะอาดและส่งต่อให้กบั
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ต่อไป นอกจากนี้ฟอสฟอรัสจากเศษวัสดุทาง
การเกษตรเกิดขึ้นปริมาณ 5.85 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 
16.71 ของปริมาณฟอสฟอรัสที่เข้าสู่ระบบทัง้หมด จะถูกไถลบลงแปลง
ปลูกหลงัจากเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นธาตุอาหารในดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สตัว์รอบต่อไป 
 จากการศึกษาการเคลื่อนตวัของฟอสฟอรสั พบว่ามีฟอสฟอรสัที่เกนิ
พอเมื่อเทียบกบัปรมิาณฟอสฟอรสัที่พชืดูดซึมไปใช้ในฤดูแล้งเป็นปรมิาณ 
16.09 กิโลกรมัฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ ดงันัน้แนวทางในการลดการสูญเสยี
ฟอสฟอรสัจงึมกีารเสนอ 2 แนวทางไดแ้ก่ 1) การลดฟอสฟอรสัใหพ้อดีกบั
ความต้องการของขา้วโพด ซึ่งอาจมกีารใชมู้ลไก่มาทดแทนปุ๋ ยเคม ีซึ่งการ
พิจารณาใชปุ้๋ ยมูลไก่เนื่องมาจากปุ๋ ยมูลไก่มีปรมิาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ในปริมาณที่สูงกว่าปุ๋ ยคอกชนิดอื่นๆ 
เช่น ปุ๋ ยมูลสุกร มูลววั มูลเป็ด ดงัแสดงในตารางที ่V 

ตารางที ่V. ปรมิาณธาตุอาหารหลกัจากมูลสตัว์ประเภทต่างๆ 

ชนิดปุ๋ย 
ไนโตรเจน 

(%N) 
ฟอสฟอรสั 

(%P2O5) 
โพแทสเซียม 

(%K2O) 
ท่ีมา 

มูลไก่แกลบ* 1.60 5.02 1.60 [5] 
มูลสุกร 1.30 2.40 1.0 [6] 
มูลววั 1.10 0.40 1.60 [6] 
มูลเป็ด 1.02 1.84 0.52 [6] 

* ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษาน้ี

จากการด าเนินการตามทางเลือกในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีให้
พอดีกบัปริมาณที่พืชดูดซึมใช้ได้ พบว่าการใช้ปุ๋ ย P2O5 ลดลงจาก 77.94
กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เหลือ 42.97 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เพื่อให้พอดีกับ
ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ ซึ่งต้องใช้ปุ๋ ยมูลไก่ 856
กโิลกรมัต่อเฮกตาร์ เพื่อทดแทน P2O5 ปรมิาณ 42.97 กโิลกรมัต่อเฮกตาร์
ดังกล่าว และพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสเกินพอลดลงจากเดิม 16.03
กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อเฮกตาร์ ดังแสดงในรูปที่ III ในขณะเดียวกันการ
แทนที่ปุ๋ ยฟอสฟอรสัด้วยปุ๋ ยคอกมูลไก่สามารถทดแทนปุ๋ ยไนโตรเจนและ
โพแทสเซียมได้เช่นเดียวกัน 2) การลดการใช้ไกลโฟเสทลดลง 100%
โดยใชอ้ะทราซนีทดแทน
 จากการด าเนินการตามทางเลือกเพื่อลดการสูญเสียฟอสฟอรัส
ประกอบกับการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ลดลง พบว่าทางเลือกที่ใช้ปุ๋ ยเคมี 
ในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของข้าวโพดจะมีค่าใช้จ่ายลดลง 
286 บาทต่อเฮกตาร์ ในขณะที่การแทนที่ปุ๋ ยเคมีด้วยปุ๋ ยมูลไก่กลับมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 123 บาทต่อเฮกตาร์ ส่วนการใช้อะทราซีนทดแทน
ไกลโฟเสทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 161 บาทต่อเฮกตาร์ ดงัแสดงในรูปที่ III 
ซึ่งทัง้สองแนวทางดังกล่าวมีปริมาณฟอสฟอรัสที่มากเกินพอลดลงจาก 
16.09 เหลือ 0.06 กิโลกรมัฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ ซึ่งสามารถท าใหต้้นทุน

(ก) (ข)
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ในการด าเนินการลดลงสูงสุดรวม 125 บาทต่อเฮกตาร์ ผลการศึกษานี้
ชี้ให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ ยมูลไก่ทดแทนจะต้องใช้มูลไก่ในปริมาณที่สูงกว่า
ปุ๋ ยเคมี เนื่องจากปุ๋ ยเคมีมีปริมาณธาตุฟอสฟอรสัที่มากกว่าปุ๋ ยมูลไก่ถึง 
20.20 เท่า ดังนัน้การแทนที่ปุ๋ ยเคมีปริมาณ 42.97 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ 
ดังกล่าวข้างต้นจะต้องใช้ปุ๋ ยมูลไก่ทดแทนถึง 856 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ 
ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัการใชปุ้๋ ยเคมี แต่ในขณะเดยีวกนั 
การใช้ปุ๋ ยมูลไก่เป็นการรีไซเคิลธาตุอาหารจากภาคปศุสัตว์มายังพื้นที่
เกษตร ซึ่งปุ๋ ยมูลไก่สามารถช่วยปรบัโครงสรา้งของดนิใหร้่วนซุยเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ท าให้ดินมีการระบายน ้ าและอากาศได้ดี   
ส่งผลใหก้จิกรรมต่างๆของจุลนิทรย์ีในดนิด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ [7] 
ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์เลือกใช้ปุ๋ ยมูลไก่ใน
การทดแทนปุ๋ ยเคมไีด ้
 จากการใช้ไกลโฟเสทในการก าจดัวัชพืชพบว่ามีปริมาณฟอสฟอรสั 
0.63 กโิลกรมัฟอสฟอรสัต่อเฮกตาร์ ซึ่งเกดิค่าใชจ่้าย 440 บาทต่อเฮกตาร์ 
และเมื่อด าเนินการตามทางเลอืกโดยการใชอ้ะทราซนีทดแทน สามารถลด
ปริมาณฟอสฟอรสัจากไกลโฟเสทลงได้ทัง้หมด แต่ในขณะเดียวกนักลบัมี
ค่าใชจ่้ายทีสู่งกว่าการใช้ไกลโฟเสทในสภาพปัจจุบนั คดิเป็นค่าใชจ่้ายอยู่ที่ 
601 บาทต่อเฮกตาร์  

รูปที ่III. เปรยีบเทยีบปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่กนิพอ 
และรายจ่ายจากการด าเนินการตามทางเลอืก 

(ก) ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่กนิพอ 
(ข) ค่าใชจ่้าย  

V. สรุปและการอภปิรายผล
 จากผลการเคลื่อนตวัของฟอสฟอรสัและปรมิาณการสูญเสยีฟอสฟอรสั
จากการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในฤดูแล้งของประเทศไทย เมื่อเปรยีบเทียบ
กบัการศกึษาการเคลื่อนตวัของฟอสฟอรสัในภาคเกษตรทัง้หมดในประเทศ
จีน พบว่าปริมาณฟอสฟอรสัที่เข้าและออกจากระบบมีปริมาณ 28.9 และ 
14.2 กิโลกรมัต่อเฮกตาร์ ตามล าดบั โดยพบปริมาณฟอสฟอรสัที่เกินพอ
เท่ากับ 14.68 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อเฮกตาร์ [8] ซึ่งสอดคล้องกับผล
ก า ร ศึ กษ านี้ ที่ พ บป ริ ม าณกา ร สู ญ เ สี ยฟ อ สฟอรัสอ ยู่ ที่  1 6 . 0 9 
กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อเฮกตาร์ โดยปริมาณฟอสฟอรัสที่มากเกินพอจะ
สะสมอยู่ในดิน และน าไปสู่การไหลบ่าลงสู่น ้ าผิวดิน (Run-off) และ 

กา ร ช ะ ล ะ ล า ยล งสู่ น ้ า ใ ต้ ดิ น  (Leaching) [9] โ ดยป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
การใช้ฟอสฟอรสัและปรมิาณฟอสฟอรสัส่วนเกินที่รายงานจากการศึกษา
ต่างๆ แสดงดงัตารางที ่VI 
ตารางที ่VI. ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์และการสูญเสยีของฟอสฟอรสั 

ประเทศ 
ประสิทธิภาพ 

การใช้ประโยชน์ (%) 
ฟอสฟอรสัท่ีเกินพอ 

(กก.ฟอสฟอรสั/เฮกตาร)์ 
ท่ีมา 

ไทย 54.0 16.25 การศกึษาน้ี 
จีน 52.0 - [8]
สหรฐั 55.9 15.9 [6]
ฟินแลนด์ 45.9 12.7 [6]
โปแลนด์ - 3.0 [6]

 ทัง้นี้ พบว่าทางเลือกในการลดการสูญเสยีฟอสฟอรสัในการเพาะปลูก
ของประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืนด้านการเกษตร ได้แก่ 
การใชปุ้๋ ยคอกแทนปุ๋ ยเคมใีนการเพาะปลูก การรไีซเคลิฟอสฟอรสัจากของ
เสยีในพืน้ทีเ่ขตเมอืง เช่น กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 
เพื่อน าฟอสฟอรัสที่ได้มาใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม [9] นอกจากนี้การลด
ปริมาณฟอสฟอรสัที่เข้าสู่พื้นทีเ่พาะปลูกให้พอดีกบัปริมาณทีพ่ืชดูดไปใช้
เพื่อป้องกนัฟอสฟอรสัส่วนเกินที่จะไปสะสมอยู่ในดิน ซึ่งหลายการศึกษา
ยืนยันว่าฟอสฟอรสัที่สะสมอยู่ในดินควรจะลดลงเพื่อป้องกันผลกระทบ
ระยะยาวต่อสิง่แวดลอ้ม [9-12] 
 ดังนั ้นการด าเนินการตามทางเลือกในการลดปริมาณฟอสฟอรัส 
มากเกินพอและการสูญเสียฟอสฟอรัส จากภาคการเกษตรกรรม 
สามารถช่ วยส่ ง เส ริม ให้ เกิดความยั ง่ ยืนด้ านการ ใช้ท รัพยากร 
และสิง่แวดลอ้มในภาคการเกษตรต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยได้ร ับทุนสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2563 (รหัสโครงการ 
PRP6305030330) คณะผู้วจิยัขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สตัว์ในพืน้ทีป่ลูกจงัหวดัเชยีงราย เพชรบูรณ์ น่าน เลย และ ตาก ทีเ่สยีสละ
เวลาให้ข้อมูลด้านปริมาณการใช้ทรพัยากรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
และการเกบ็ตวัอย่างวสัดุทางการเกษตร 
 ข อ ข อ บ คุ ณ ภ า ค วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
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และสิง่อ านวยความสะดวกในการตรวจวเิคราะห์ทางหอ้งปฏบิตักิาร 
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บทคดัย่อ 
อัตราการใช้พลงังานในภาคการเกษตรกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชเพ่ืออตุสาหกรรมการผลิตอาหารสตัว ์เช่น การ
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องมนษุย์
ในอนาคตอันใกล้ได้  การศึกษาน้ีจึงมีว ัตถุประสงค์เพ่ือประเมินดัชนี
พลงังานสุทธิ (NEV) ดชันีความยัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อม (ESI) และดชันีมูลค่า
สุทธิ (NPV) ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นใน
การส่งเสริมเกษตรกรให้ด าเนินการเพาะปลูกในรูปแบบท่ีเหมาะสมอย่าง
ยัง่ยืน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทรพัยากรต่างๆ จากการสมัภาษณ์  
เกษตรกรจ านวน 109 รายในพื้นท่ีเพาะปลูกในประเทศไทย ซ่ึงมาจากการมี
รูปแบบการเพาะปลูกท่ีแตกต่างกนั 3 รูปแบบ ได้แก่ การเพาะปลูกในพื้นท่ี
สูงในฤดูฝน การเพาะปลูกในพื้นท่ีราบในฤดูฝน และการเพาะปลูกในพื้นท่ี
ราบในฤดูแล้ง ผลการประเมินดชันีพบว่า การเพาะปลูกในพื้นท่ีราบในฤดู
แล้งมีค่า ESI ในระดบัต า่ (0.01) และค่า NEV ในระดบัสูง (98.2 GJ.ha-1) และ
ค่า NPV ท่ีให้ผลก าไรสุทธิเป็นจ านวน 1,596.5 US$.ha-1 ซ่ึงสูงกว่าการ
เพาะปลูกในรปูแบบอ่ืนๆ ดงันัน้เพ่ือเป็นลดการใช้พลงังานและเพ่ิมผลก าไร
สูงสุด ภายใต้ผลลพัธ์จากงานวิจยัน้ี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ควร
ด าเนินการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีราบในฤดูแล้ง และอาจใช้สารทดแทนการใช้
สารก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมี ซ่ึงเป็นแหล่งการใช้พลังงานท่ีส าคัญใน
กระบวนการเพาะปลูก เพ่ือสร้างความยัง่ยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ค ำส ำคญั — พลงังำนสทุธิ, มูลค่ำสทุธิ, ควำมยัง่ยนืทำงสิง่แวดล้อม, 
กำรเพำะปลกูขำ้วโพดเลี้ยงสตัว,์ ประเทศไทย 

ABSTRACT 
Highly consume of energy can cause the depletion and negative 

problems to human livings and heaths in the nearly future. Nowadays, 
the demand of energy used in agricultural activities especially in crop 
fed to animal feed industry i.e. maize has been rising every year. This 
study aims to evaluate the energy and cost indexes in terms of Net 
Energy Value (NEV), Environmental Sustainability Index (ESI), and Net 
Present Value (NPV) through the cultivation practice of maize which is 
one of the economic crops in Thailand. The relevant data of energy 
inputs and outputs were collected using a face-to-face questionnaire 
from the interviewing with 109 maize farmers in Thailand. Maize 
cultivation were classified into three groups based on geographical and 
metrological data including cultivate in highland in wet season (HW), 
cultivate in plain land in wet season (PW), and cultivate in plain land in 
dry season (PD). Results of ESI and NEV values show the same 
identification trend of PD systems is recommended by comparison to 
others due to its lower ESI (0.01) and higher NEV (+98.2 GJ.ha-1.y-1). 
Moreover, the NPV also reveals the highest profit gain of 1,596.5 USD. 
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ha-1.y-1 in PD system. Thus, this result may help the policymakers to 
encourage the farmer to cultivate their maize in PD system together with 
less consumption on pesticide and chemical fertilizer to minimize 
energy consumption corresponding to maximize profit gain. 

Keywords — Net Energy Value, Environmental Sustainability 
Index, Net Present Value, Maize cultivation, Thailand 

I. บทน า
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายการ
ผลกัดนัเพื่อสรา้งประเทศไทยเป็นครวัโลกของรฐับาล อาจส่งผลใหเ้กดิผล
กระทบต่อความมัน่คงด้านพลงังานอนัเนื่องมาจากประเทศไทยยงัคงต้อง
อาศยัการน าเขา้พลงังานจ าพวกเชือ้เพลงิฟอสซลิจากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งในภาคเกษตรกรรม น ้ามนัเชื้อเพลิง สารเคมี และวสัดุทางการ
เกษตรอื่นๆ ถอืเป็นปัจจยัทีอ่าศยัการผลติจากการน าเขา้พลงังานทัง้สิน้ จงึ
อาจกล่าวได้ว่า พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการก าหนด
แนวทางปฏิบตัิเพื่อสรา้งความยัง่ยนืในระบบเกษตรกรรมในประเทศไทย 
รวมไปถงึการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการผลติอาหาร
สตัว ์ 

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์เป็นพชืเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย มกีาร
เ พ า ะ ป ลู ก ทั ้ง ใ น พื้ น ที่ ร า บ แ ล ะ ที่ สู ง  ซึ่ ง ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการเพาะปลูก โดย
ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมผีลผลติจากพืน้ทีเ่พาะปลูกในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า 4 ล้านเมตริกตัน [1] ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้และเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการน าเขา้พลงังานประเภทฟอสซลิที่
มกีารน าเข้ามากขึ้นในทุกปีเช่นกนั ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้
พลงังานแล้ว ยงัส่งผลต่อราคาต้นทุนในการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ที่
เพิม่สงูขึน้ดว้ย 

การศึกษาทางด้านการประเมนิพลงังานเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วง
ทศวรรษทีผ่่านมา เพื่อสรา้งฐานขอ้มลูพลงังานในกจิกรรมต่างๆ และใชเ้ป็น
ต้นแบบในการก าหนดนโยบายของประเทศ ในขณะเดียวกนัการศกึษาที่
ผ่านมาส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาค่าพลงังานสุทธิ (NEV) ที่ได้
จากการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในสภาวะที่แตกต่างกนั ซึ่งผลลพัธ์ที่ได้อยู่
ในช่วง - 433.3 ถงึ 26.6 GJ.ha-1 [2,3]  แต่การศกึษาการใชพ้ลงังานในการ
เพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์และต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์
ในประเทศไทยยงัมจี านวนน้อย ดงันัน้การศึกษานี้จึงมวีตัถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์พลงังานและต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ โดยประเมนิ
มูลค่าพลงังานสุทธแิละมูลค่าสุทธทิี่เกดิขึน้ในการปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์น
ประเทศไทย 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั
เพื่อวเิคราะห์พลงังานและต้นทุนที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สตัวใ์นประเทศไทยในแต่ละรปูแบบการเพาะปลูก 

III. วธิกีารด าเนินการ
III.I. การส ารวจและเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม
ในขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามของการศกึษานี้ ใช้วธิกีาร

สมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์จากแบบสมัภาษณ์ที่ผ่านการ

อนุมตัิจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์มหาวทิยาลยัมหดิล
แล้วจ านวน 109 ราย โดยค านวณกลุ่มตวัอย่างมาจากสูตรค านวณกลุ่ม
ตวัอย่าง Cochran year ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 90% [4] ซึ่งเป็นการค านวณ
กลุ่มตัวอย่างจากสัดส่วนจ านวนประชากรและเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ในพื้นที่ที่มปีรมิาณการผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์มากทีสุ่ด
ในประเทศไทย ได้แก่ เพชรบูรณ์ (579,333 ty-1) ลพบุรี (246,581 ty-1) 
น่าน (408,577 ty-1) เลย (293,854 ty-1) ตาก (394,138 ty-1) และเชยีงราย 
(223,230 ty-1) [1] และมเีกณฑ์ในการคดัเลือกประชากรตวัอย่าง คอื เป็น
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดในพืน้ทีด่งักล่าว ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีม่อีายุ 
18 ปีขึน้ไปและมปีระสบการณ์ในการท างานในไร่ขา้วโพดเลีย้งสตัว์มาแลว้
ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยกระบวนการเพาะปลูกจะถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
ตามสภาพพื้นที่และภูมอิากาศคอื การเพาะปลูกบนพื้นที่สูงในฤดูฝน 45 
ราย การเพาะปลูกในพื้นทีร่าบในฤดูฝน 54 ราย และการเพาะปลูกในพื้นที่
ราบในฤดูแล้ง 10 ราย ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมประกอบด้วยทรพัยากรทีใ่ชใ้น
กระบวนการเพาะปลูก และผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก ต่อพื้นที่ 1 
เฮกตาร์ต่อรอบการเพาะปลูก เช่น ปรมิาณน ้ามนัดเีซล และน ้ามนัเบนซนิ
ส าหรบัเครื่องจกัรกลการเกษตร ปุ๋ ยเคม ีสารก าจดัวชัพชื สารก าจดัศตัรพูชื 
เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ที่เก็บเกี่ยวได้ รวมถึงเปลือก ล าต้น ใบและซัง
ขา้วโพด นอกจากนี้ในแบบสมัภาษณ์นี้ยงัมกีารสอบถามถงึจ านวนคนงาน
และอตัราค่าจา้งต่อครัง้ในแต่ละกระบวนการ 

III.II. การวเิคราะหด์ชันีดา้นพลงังาน
การวเิคราะห์ดชันีด้านพลงังานในกระบวนการผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
เป็นการค านวณพลังงานทัง้ในรูปแบบของพลังงานที่มาจากการใช้
เชือ้เพลงิฟอสซลิซึง่เป็นพลงังานทางตรงและทรพัยากรต่างๆซึง่จดัเป็น
พลงังานทางอ้อม โดยค่าพลงังานจะถูกค านวณเป็นการใช้พลงังานต่อ
พื้นที่การเพาะปลูก 1 เฮกตาร์(Ha) และค่าพลังงานเหล่านัน้จะถูก
เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปของค่าพลังงาน(Energy) โดยค่าความร้อน
สุทธิ(Energy Content) คือ ปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงและทรัพยากรนัน้ๆใน 1 หน่วยมวล มีหน่วยเป็น Mega
joules/unit (MJ/unit) ส่วนค่าพลังงานสะสม (Emergy) จะเป็นการ
ค านวณทรพัยากรที่ใช้ในกระบวนการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ใน
รูปแบบของทรพัยากรที่ใช้แล้วหมดไป (non-renewable resources),
ทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้สามารถเกดิขึน้ใหม่ได ้(renewable resources) และ
ทรัพยากรที่ จ า เ ป็นต้ อ งซื้ อ  (purchased resources) โ ดย ใช้ ค่ า
สมัประสทิธิก์ารสะสมพลงังาน (Transformity) ในการเปลี่ยนแปลงค่า
พลงังานจากทรพัยากรรปูแบบดงักล่าวใหเ้ป็นค่าพลงังานสะสม ซึ่งค่า
สมัประสิทธิก์ารสะสมพลงังาน(Transformity) เป็นค่าพลงังานสะสม
รวมในหน่วย Solar emjoules ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการท าใหเ้กดิพลงังาน
ทัว่ไป 1 จลู (Joule) มีหน่วยเป็น Solar emjoules/unit (Sej./unit) [2]
โดยค่าความร้อนสุทธิ (Energy content) และค่าสมัประสทิธิพ์ลงังาน
สะสม (Transformity) ทีใ่ชใ้นการศกึษานี้จะถูกแสดงไวใ้นตารางที ่1
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ตารางท่ี 1 ค่า Energy Content และค่า Transformity ในกระบวนการ
เพาะปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 

ในการศึกษานี้มีการเลือกดัชนีด้านพลงังาน ได้แก่ ค่าพลังงานสุทธิ 
(NEV) และดชันีความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม (ESI) ซึ่งเป็นดชันีที่นิยมใชใ้น
การศึกษาด้านพลงังานอย่างแพร่หลาย [2,3],[8],[14-16] โดยค่าพลงังาน
สุทธ(ิNEV) คอื ค่าความต่างระหว่างพลงังานของผลผลติและพลงังานที่ใช้
ในการผลิต ค านวณได้จาก Eq.(1) หากค่าพลังงานสุทธิมีค่าเป็นบวก 
หมายความว่า กระบวนการเพาะปลูกไม่มีการสูญเสียพลังงานไปใน
กระบวนการผลติและมปีระสทิธภิาพเป็นที่ยอมรบัได้ [14] และดชันีความ
ยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม (ESI) คือ อัตราส่วนของค่าพลังงานสะสมของ
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (non-renewable resources) ทรัพยากรที่ใช้
แล้วสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ (renewable resources) และทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องซื้อ (purchased resources) ซึ่งค านวณได้จาก Eq.(2) ในกรณี
ที่ค่า ESI น้อยกว่า 1 หมายความว่า รูปแบบหรือกระบวนการดังกล่าว 
สามารถเป็นแนวทางในการปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืได้ [15] 
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เมื่อ Eoutput        คอื ค่าพลงังานทีไ่ดร้บัจากกระบวนการผลติ (MJ) 
Einout       คอื ค่าพลงังานทีใ่ชไ้ปในกระบวนการผลติ (MJ)  
U       คอื ค่าพลงังานสะสมรวม (Total Emergy Used) (Sej.)  
emrenew    คอื ค่าพลงังานสะสมของทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้สามารถเกดิขึน้ 

     ใหม่ได ้(Sej.)  
empurchased คอื ค่าพลงังานสะสมของทรพัยากรทีจ่ าเป็นตอ้งซื้อ (Sej.) 
emnonrenew คอื ค่าพลงังานสะสมของทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้หมดไป (Sej.) 

III.III. การวเิคราะหต์น้ทุนในการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ก าหนดตามราคาปัจจุบนัในหน่วยเหรยีญ

สหรฐัส าหรบัต้นทุนวสัดุและพลงังานเทยีบกบัราคาประมูลของผลติภัณฑ์
และตน้ทุนทีล่ดลงจากการใชผ้ลพลอยได้ โดยใชเ้ป็นตวับ่งชีท้างเศรษฐกจิที่
ส าคัญในระดับการประมวลผลด้วยแนวคิดการสร้างมาตราส่วนการ
ประมวลผลขัน้ต ่าส าหรบัความเป็นไปได้ทางเศรษฐกจิ (MPSEF) [17] ซึ่ง
การที่ NPV ให้ค่าที่เป็นบวก บ่งชี้ว่ากระบวนการนัน้ๆมีพฤติกรรมที่ดี
เนื่องจากผลก าไรทีไ่ดร้บันัน้สงูกว่าตน้ทุนการด าเนินงาน [18] 

IV. ผลการศกึษา
IV.I. ภาพรวมของกระบวนการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ระบบการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3

รูปแบบ ตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์และสภาพอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ การ
เพาะปลูกบนพืน้ทีส่งูในฤดูฝน (High land cultivation in wet season; HW) 
การเพาะปลูกบนพืน้ทีร่าบในฤดูฝน (Plain land cultivation in wet season; 
PW) และการเพาะปลูกในพื้นที่ราบในฤดูแล้ง (Plain land cultivation in 
dry season; PD) โดยขัน้ตอนหลกัในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ใน
ประเทศไทยม ี4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การเตรยีมที่ดิน 2) การปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์ 3) การดูแลรกัษาและการใหน้ ้า 4) ขัน้ตอนการเก็บเกี่ยว รูปที่ 1 
แสดงปรมิาณและการใชท้รพัยากรในแต่ละรปูแบบในการผลติขา้วโพดเลีย้ง
สตัวใ์นประเทศไทย 

Land Preparation Process

Planting Process

Crop Maintenance Process

Pre-tilling Tilling Herbicides 

use
Pesticides use

Fertilizer 

consumption Harvesting Process

Manual power Manual power

Maize seeds

(20.65 kg)

Manual power

Diesel fuel 

for spreader 

machine 

(1.28 L)

Glyphosate 

(5.92 L)

Diesel fuel

(5.42 L)

Emmamectin 

benzoate 

(2.87 L)
Phosphate

(63.16 kg)

Potassium

(24.74 kg)

Manual Power

Nitrogen

(24.49 kg)

Maize grain

(5.08 ton)

By-products

Maize straw

Maize cob

Remark : Production process
Recycle to production 

process Resources used
Purchased 

resources
Non-renewable 

resources

Renewable 

resources

Soil loss

Wind Rain

(a) High land cultivation in wet season; HW

Land Preparation Process

Planting Process

Crop Maintenance Process

Pre-tilling Tilling Herbicides use Pesticides use
Fertilizer 

consumption Harvesting Process

Manual power Diesel fuel

(8.18 L)

Maize seeds

(20.78 kg)

Manual power

Diesel fuel 

for spreader 

machine 

(4.46 L)

Paraquat

(3.33 L)

Emmamectin 

benzoate 

(2.16 L)
Phosphate

(18.80 kg)

Potassium

(18.80 kg)

Manual Power

Nitrogen

(127.50 kg)

Maize grain

(4.52 ton)

By-products

Maize straw

Maize cob

Diesel fuel 

(21.08 L)

Manual power

Sunlight Wind Rain

Remark : Production process Recycle to production process Resources used
Purchased 

resources
Non-renewable 

resources

Renewable 

resources

Diesel for cutting 

machine

(6.25 L)

Soil loss

(b) Plain land cultivation in wet season; PW

ทรพัยากร/ ผลผลิต Unit 
Energy 
content 
(MJ/unit) 

อ้างอิง 
Transformity  

Value 
(Sej./unit) 

อ้างอิง 

Renewable resources (R) 

แสงอาทติย ์ J - - 1 [9] 
ลม J - - 2.45E+03 [9] 
ฝน J - - 3.10E+04 [10] 

Non-renewable resource (N) 
Net top soil kg - - 1.24E+05 [9] 

Purchased resource (F) 

เมลด็พนัธุ์ kg 18.7 [5] 1.20E+08 [9] 
น ้ามนัดเีซล L 35.5  [6] 1.11E+05 [11] 
ปุ๋ ยไนโตรเจน kg 74.0 [7] 1.69E+06 [9] 
ปุ๋ ยฟอสเฟต kg 12.6 [7] 1.70E+13 [9] 
ปุ๋ ยโพแทสเซยีม kg   6.7 [7] 2.63E+06 [9] 
สารก าจดัวชัพชื L 188.4 [7] 1.48E+10 [11] 
สารก าจดัศตัรูพชื L 454.2 [7] 1.48E+10 [11] 
แรงงานมนุษย์ J - - 2.40E+12 [11] 

Productivities 

เมลด็ขา้วโพด kg 14.7 [8] 8.52E+04 [13] 

เปลอืกและใบ kg 13.5 [8] 5.13E+04 [13] 

ซงัขา้วโพด kg 14.0 [8] 5.13E+04 [13] 
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Land Preparation Process

Planting 

Process

Crop Maintenance Process

Pre-tilling Tilling Herbicides 

use

Pesticides 

use

Fertilizer 

consumption
Harvesting 

Process

Manual power
Diesel fuel

(9.90 L)

Maize seeds

(23.30 kg)

Manual power

Diesel fuel 

for spreader 

machine 

(4.46 L)

Emmamectin 

benzoate 

(5.43 L)
Phosphate

(77.75 kg)

Potassium

(45.06 kg)

Diesel fuel 

for pumping 

(10.84 L) 

Nitrogen

(251.65 kg)

Maize grain

(7.62 ton)

By-products

Maize straw

Maize cob

Diesel fuel 

(20.44 L)

Manual power

Sunlight Wind Rain

Remark : Production process
Recycle to production 

process Resources used
Purchased 

resources
Non-renewable 

resources

Renewable 

resources

Water

supply

Glyphosate 

(12.14 L)

Paraquat

(3.51 L)

Manual Power

Diesel fuel for 

cutting machine

(15.34 L)

Soil loss

(c) Plain land cultivation in dry season; PD

รปูที ่1 การเพาะปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัวแ์ต่ละรปูแบบในประเทศไทย 
(หน่วยต่อเฮกตารต์อ่รอบการเพาะปลูก) 

(a) ปรมิาณทรพัยากรและพลงังาน (Unit: kg/ha-season)

(b) ปรมิาณทรพัยากรและพลงังาน (Unit: L/ha-season)

รปูที ่2 ปรมิาณทรพัยากรและพลงังานทีใ่ชใ้นการเพาะปลูกขา้วโพดเลีย้ง
สตัวใ์นประเทศไทย  

 รูปที่ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังานในแต่ละรปูแบบการผลติ 
ได้แก่ การใช้น ้ามนัดเีซล ปุ๋ ยไนโตรเจน ปุ๋ ยฟอสเฟต ปุ๋ ยโพแทสเซยีม สาร
ก าจดัวชัพชื และสารก าจดัศตัรูพชื โดยพบว่าในการเพาะปลูกแบบ PD มี
การใช้เชื้อเพลงิประเภทน ้ามนัดีเซลสูงสุดจากการใช้เป็นเชื้อเพลงิส าหรบั
เครื่องจกัรทางการเกษตรและปั้มสูบน ้าในอตัราที่สูง ส าหรบัการเพาะปลูก
แบบ HW และ PW มอีตัราการใช้น ้ามนัดีเซลที่ใกล้เคียงกนัเนื่องจากทัง้
สองรูปแบบเป็นการเพาะปลูกในฤดูฝนและอาศัยน ้าฝนในการเพาะปลูก
เท่านัน้ จึงไม่มกีารใช้น ้ามนัดีเซลส าหรบัปั้มสูบน ้า และในการเพาะปลูก
แบบ HW เนื่องจากมสีภาพทางภูมศิาสตรแ์ละภูมอิากาศทีเ่หมาะสมในการ

เจรญิเติบโตของวชัพชื ท าให้มกีารใช้สารก าจดัวชัพชืประเภท Paraquat 
27.6% W/V ในปรมิาณมากทีสุ่ด เท่ากบั 5.4 L/ha ซึง่แมว้่าประเทศไทยจะ
มกีารประกาศยกเลกิการใชส้ารก าจดัวชัพชืประเภท Paraquat แลว้[19] แต่
ในปัจจุบนัเกษตรกรจ านวนมาก ยงันิยมใชส้ารก าจดัวชัพชืประเภทดงักล่าว
อยู่เนื่องจากประสทิธภิาพดแีละต้นทุนต ่ากว่าสารก าจดัวชัพชืทดแทน ส่วน
ปุ๋ ยไนโตรเจน และปุ๋ ยฟอสเฟต การเพาะปลูกแบบ PD จะมกีารใช้งานใน
ปรมิาณสงูสุด เท่ากบั 251.7 Kg/ha และ 77.8 Kg/ha ตามล าดบั  

IV.II. การวเิคราะหค์่าพลงังานสุทธ ิ(NEV)
พลงังานสุทธิ (NEV) ของการเพาะปลูกข้าวโพดแบบ HW, PW และ

PD เท่ากับ +82.1, +68.7 และ +98.2 GJ.ha-1 ตามล าดับ ซึ่งค่าพลังงาน
สุทธขิองทัง้ 3 รปูแบบการเพาะปลูกเป็นไปในทางบวก จงึบ่งชีไ้ดว้่าผลผลติ
ที่ได้มคี่าพลงังานมากกว่าพลงังานที่ใช้ในการเพาะปลูกในทุกรูปแบบการ
ผลิต นอกจากนี้เมื่อท าการเปรยีบเทียบค่าพลงังานสุทธิ (NEV) ของการ
ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์จากงานวจิยัที่มกีารศกึษาก่อนหน้านี้ สามารถสรุป
ไดใ้นตารางที ่2 ซึง่ค่าพลงังานสุทธใินการศกึษานี้สามารถเทยีบเคยีงกบัค่า
พลงังานสุทธจิากการศกึษาอื่นๆได ้เนื่องจากค่าพลงังานสุทธมิคี่าอยู่ในช่วง
เดียวกันคือ -433.3 ถึง +26.6 GJ.ha-1 แต่ในบางกรณีที่ไม่มีการใช้ว ัสดุ
เหลอืใช้ทางการเกษตรที่เป็นผลพลอยจากการปลูกขา้วโพด ได้แก่ เปลอืก
ขา้วโพด ใบขา้วโพดและซงัขา้วโพดแต่ไม่ถูกน ามาค านวณดว้ย จงึส่งผลให้
ค่าพลงังานสุทธิ มคี่าไปในเชงิลบ [2] นอกจากนี้ในกระบวนการเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ของประเทศไทยในแต่ละรูปแบบ มีการใช้พลังงานที่
ต่างกนั โดยในการเพาะปลูกแบบ HW มกีารใช้พลงังานมากที่สุด 3 อนัดบั
แรกคอื พลงังานจากการใชส้ารก าจดัวชัพชื น ้ามนัดเีซล และปุ๋ ยไนโตรเจน 
ตามล าดบั ส่วนการเพาะปลูกแบบ PW และ PD มกีารใชพ้ลงังานมากที่สุด 
3 อนัดบัแรกคอื พลงังานจากการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจน , น ้ามนัดีเซล และสาร
ก าจดัศตัรพูชื ตามล าดบั 

ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบค่าพลงังานสุทธ ิ(NEV) ในการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลีย้งสตัวข์องแต่ละประเทศ 

อ้างอิง ประเทศ 
NEV Value* 
( GJ.ha−1) 

หมายเหตุ 

[2] โปแลนด์ -433.3 ไม่น าแรงงานมนุษยแ์ละผลพอยได้
ทางการเกษตรมาค านวณดว้ย 

[3] ตุรกี +26.6 ไม่น าแรงงานมนุษยม์าค านวณ แต่น า
ผลพลอยได้ทางการเกษตรมาค านวณ 

การศึกษาน้ี ไทย +82.1
+68.7
+98.2

  HW 
  PW 
  PD 

หมายเหตุ: *เครื่องหมายบวก (+) หมายความว่า มคี่าพลงังานเพิม่ขึน้; 
   เครื่องหมายลบ (-) หมายความว่ามกีารสญูเสยีพลงังานใน 
  กระบวนการเพาะปลูก 

IV.III. การวเิคราะหค์่าดชันีความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม (ESI)
ผลจากการค านวณค่าดชันีความยัง่ยนืทางสิง่แวดล้อมแสดงใหเ้หน็ค่า

ปรมิาณพลงังานสะสมรวมที่ใชใ้นการเพาะปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัวแ์บบ HW 
PW และ PD คือ 5.6E+16 ,4.9E+16 และ 1.1E+17 sej.ha-1 ตามล าดับ 
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โดยพบ ว่าค่าพลงังานสะสมรวมของสารก าจดัศตัรพูชืปุ๋ ยโพแทสเซยีม (K) 
และปุ๋ ยไนโตรเจน (N) ทีใ่ชใ้นการเพาะปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัวม์คี่ามากที่สุด
เป็น 3 อนัดบัแรกของทัง้ 3 รปูแบบการเพาะปลูก  ส าหรบัค่าพลงังานสะสม
จากการใช้น ้ามนัดเีซลส าหรบัการสบูน ้าเพื่อการชลประทานใน PD มคี่าสูง
กว่าการเพาะปลูกแบบ HW และ PW โดยสิน้เชงิ จงึส่งผลใหผ้ลลพัธข์องค่า
ดชันีความยัง่ยนืทางสิง่แวดล้อม(ESI) เท่ากบั 2.7E-01 ในการเพาะปลูก
แบบ HW 1.7E-02 ในการเพาะปลูกแบบ PW และ  9.4E-03 ในการ
เพาะปลูกแบบ PD ซึ่งค่าดัชนีดังกล่าวในทัง้ 3 รูปแบบมีค่าน้อยกว่า 1 
สามารถบ่งบอกไดว้่า การเพาะปลูกทัง้ 3 รปูแบบเป็นรปูแบบการเพาะปลูก
ที่ได้ผลผลติด ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สามารถพฒันาใหเ้กดิความ
ยัง่ยนืได้ และเมื่อเปรยีบเทยีบค่าดชันีความยัง่ยนืทางสิง่แวดล้อมของการ
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์จากการศึกษาก่อนหน้านี้  ซึ่งได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 3 โดยจากการศกึษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า 1 ซึ่งบ่งชี้ว่า
รปูแบบการเพาะปลูกส่วนใหญ่ใหผ้ลผลติทีด่ยีกเวน้การศกึษาในประเทศจนี 

ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทียบค่าความยัง่ยนืทางสิ่งแวดล้อม(ESI) ในการ
เพาะปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัวข์องแต่ละประเทศ 

อ้างอิง ประเทศ ESI 
Value 

หมายเหตุ 

[20] ปากสีถาน 0.11 การเพาะปลูกขา้วสาล ีขา้ว ฝ้าย แห้ว เรพซตี ถัว่
ถัว่ลสิง และขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 

[20] อนิเดยี 0.43 การเพาะปลูกขา้วสาล ีขา้ว ฝ้าย แห้ว เรพซตี ถัว่
ถัว่ลสิง และขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 

[21] จนี 1.01 การเพาะปลูกขา้วสาล ีขา้ว และขา้วโพดเลีย้ง
สตัว์ 

การศึกษาน้ี ไทย 0.27 
0.02 
0.01 

HW 
PW 
PD 

หมายเหตุ: ESI>10 หมายความว่า มกีารใช้ทรพัยากรที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากเกินไป; 10>ESI>1 หมายความว่า เป็นแนวปฏิบัติที่
สามารถอาจพฒันาใหย้ัง่ยนืได้ ; 1>ESI หมายความว่า เป็นแนวปฏบิตัทิีด่ี
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยและสามารถพฒันาสู่ความยัง่ยนืได้ 

IV.IV. การวเิคราะหต์น้ทุนในการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
การวเิคราะห์ต้นทุนอ้างองิจากราคาตลาดโลกในขณะที่ท าการศกึษา

ในหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั (US$) ในขณะที่ท าการศึกษาโดยราคา
เมลด็ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์น ้ามนัดเีซล ปุ๋ ย สารก าจดัวชัพชื และยาฆ่าแมลงมี
ราคาเท่ากบั 5.6 US$.kg-1, 0.7  US$.L-1, 0.5 US$.kg-1, 5.0 US$.L-1 และ 
8.4 US$.L-1 ตามล าดบั ค่าแรงงานมคี่าเท่ากบั 8.4 US$ต่อคนต่อวนั ตาม
ค่าแรงขัน้ต ่าส าหรับแรงงานไทย ราคาผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ทัง้เมลด็ขา้วโพดและซงัขา้วโพด มรีาคา 0.3 US$.kg-1 
และ 0.1 US$.kg-1 ตามล าดบั จากการค านวณผลลพัธพ์ระหว่างตน้ทุนและ
ก าไรจากการเพาะปลูก ในการเพาะปลูกแบบ PD ใหผ้ลก าไรสุทธมิากที่สุด 
เท่ากับ 1,287.4 US$.ha-1 และการเพาะปลูกแบบ PW และ HW ให้ผล
ก าไรเท่ากบั 851.4 และ 647.3 US$.ha-1 ตามล าดบั 

V. สรุปและอภปิรายผลการศกึษา
 ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในรูปแบบ HW PW และ PD จาก
การเปรยีบเทยีบพบว่า การปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์แบบ PD เหมาะส าหรบั
การเพาะปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นประเทศไทยในแง่ของการลดใชพ้ลงังาน
มากกว่าแบบ  HW และ PW จากการวิเคราะห์ดัชนีความยัง่ยืนทาง
สิง่แวดล้อม (ESI) พบว่า รูปแบบการเพาะปลูกทัง้ 3 รูปแบบเป็นรูปแบบ
การเพาะปลูกที่ไดผ้ลผลติด ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม สามารถพฒันาใหเ้กดิ
ความยัง่ยนืได้ เช่นเดยีวกนักบัค่าพลงังานสุทธิ (NEV) พบว่า ผลลพัธ์ของ
การเพาะปลูกทัง้ 3 รูปแบบ มคี่าเป็นบวกซึ่งสามารถบ่งชี้ว่า ผลผลิตจาก
การเพาะปลูกมคี่าพลงังานหมุนเวยีนมากกว่าค่าพลงังานฟอสซลิทีใ่ช้ไปใน
กระบวนการเพาะปลูก การวเิคราะห์ต้นทุนในการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยง
สตัว์ พบว่าราคาขายมคี่าสูงกว่าต้นทุนในการเพาะปลูกทัง้ 3 รูปแบบ โดย
รูปแบบการเพาะปลูกแบบ PD ใหผ้ลก าไรมากกว่าการเพาะปลูกแบบ HW 
และ PW ดงันัน้จากผลการศึกษาจากค่าดชันีความยัง่ยนืทางสิง่แวดล้อม
(ESI) และค่าพลงังานสุทธ(ิNEV) จงึแนะน าใหม้กีารเพาะปลูกขา้วโพดเลีย้ง
สตัว์ในรูปแบบการเพาะปลูกแบบ PD ในประเทศไทย และหากสามารถลด
การใช้สารก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมี ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานสูงสุด 
ลดลงได้ เช่นการหนัมาให้ปุ๋ ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ ยเคมี ซึ่งมีพลังงาน
มากกว่าปุ๋ ยอินทรีย์ประมาณ 5 เท่า[22,23] สามารถส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มไดใ้นอนาคต  
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บทคัดย่อ — การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
ปฏิกิริยาเฟนตนัเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของน ้า
เสียท่ีปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็ ซ่ึงจะมีค่า COD, SS, TDS ไขมนัและน ้ามนัสูง 
แต่อตัราส่วน BOD5/COD ต า่ ซ่ึงบ าบดัด้วยวิธีทางชีวภาพ กายภาพ และทาง
ชีวเคมีได้ยาก ปฏิกิริยาเฟนตนัเป็นกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีท่ีใช้ใน
การบ าบดัสารประกอบอินทรียท่ี์ย่อยสลายยาก หรือมลพิษท่ีเป็นอนัตราย
ในน ้าเสีย การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของ
ปฏิกิริยาเฟนตนั โดยศึกษาอตัราส่วนของ COD:H2O2 (w/w) และ H2O2:Fe2+ 
(w/w) ท่ี pH มีค่าเท่ากบั 3 และออกแบบการทดลองแบบ 9x3 แฟกทอเรียล 
ผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้อตัราส่วน COD:H2O2 ท่ี 80:1 และ H2O2:Fe2+ ท่ี 
20:1 ท าให้อตัราส่วน BOD5/COD เพ่ิมขึ้นสูงสุดจาก 0.15 เป็น 0.37 จะเหน็ได้
ว่าความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพจะเพ่ิมขึ้นเมื่อความเข้มข้น
ของ H2O2 ลดลง ท าให้น ้าเสียท่ีปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็นหลงัจากผ่านการ
บ าบดัด้วยปฏิกิริยาเฟนตันในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจะเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดทางชีวภาพต่อไปได้ ขณะท่ีเมื่อใช้ปริมาณ H2O2 มากเกินไปจะ
สามารถท าให้เกิดการยอ่ยสลายสารอินทรียซ่ึ์งจะส่งผลท าให้ค่า BOD5/COD 
ลดลง และไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการบ าบดัทางชีวภาพได้ 

ค ำส ำคัญ  — ปฏิกิริยำเฟนตัน , น ้ ำเสียทีป่นเป้ือนน ้ ำมันหล่อเย็น , 
กระบวนกำรออกซิเดชนัขัน้สูง, ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ 

ABSTRACT — The purpose of this study was to investigate the 
applicability of Fenton’s reaction for improving the biodegradability of 
a coolant wastewater. Coolant oil wastewater has high organic 
contents such as COD, SS, TDS, oil and grease etc., but low BOD5/COD 
ratio. Therefore, this wastewater is difficult to treat using conventional 
biological, physical and biochemical methods. Fenton’s reaction is one 
of the most popular chemical oxidation processes used to treat 
recalcitrant organic compounds of treating organic compounds or 
hazardous pollution in wastewater. The purpose of this study was to 
investigate the proper Fenton’s reaction to improve the 
biodegradability of coolant oil wastewater. The experiments were 
designed to be full factorial 9x3 experimental design by varying the 
ratio of COD:H2O2 (w/w) and H2O2:Fe2+(w/w) at pH 3. The BOD5/COD 
ratio was increased from 0.15 to 0.37  when using high COD:H2O2 ratio 
of 80:1 and H2O2:Fe2+ ratio of 20:1. It is obvious that the 
biodegradability was increased with decreasing the H2O2 
concentration. Consequently, the coolant oil wastewater after treated 
with proper Fenton’s reaction is suitable for further treated with 
biological treatment process. 
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Keywords — Coolant oil wastewater, Fenton’s reaction, Advanced 
oxidation processes, Biodegradability 

I. บทน า
ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมกีารใช้น ้ามนัหล่อเย็นในการลดแรงเสยีด

ทานและระบายความรอ้นลดอุณหภูมจิากกระบวนการตดักลงึโลหะ [1] ท า
ให้น ้ ามนัหล่อเย็นเป็นสิ่งจ าเป็นและมีการใช้งานที่ เพิ่มสูงขึ้นในโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อมกีารใช้น ้ามนัหล่อเย็นในกระบวนการผลติย่อมเกิดน ้า
เสียที่ปนเป้ือนน ้ ามันหล่อเย็นออกมา ส่งผลให้น ้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมมกีารปนเป้ือนของน ้ามนัหล่อเยน็ลงในน ้าเสยีซึ่งยากต่อการ
บ าบดั [2] ในขณะเดยีวกนัน ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็นจะมคี่า COD, 
SS, TDS, ไขมนัและน ้ามนัสูง แต่มอีตัราส่วน BOD5/COD ต ่า ในประเทศ
ไทยน ้าเสยีทีป่นเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็ทีเ่กดิจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจกัร อุตสาหกรรมเหลก็และโลหะ 
และอุตสาหกรรมเคมี จะมกีารน าไปบ าบดัที่โรงบ าบดัน ้าเสยีประเภท 106 
น ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็จะมกีารบ าบดัโดยกระบวนการ Dissolved 
Air Flotation (DAF) เพื่อแยกน ้ ามันที่ปนเป้ือนในน ้ าเสียออกมาท าเป็น
เชื้อเพลิง หลงัจากนัน้น ้าเสียที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็นส่วนที่เหลือจะถูก
บ าบัดต่อโดยกระบวนการ Coagulation-Flocculation และบ าบัดด้วย
กระบวนการทางชีวภาพต่อไป อย่างไรก็ตามน ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อ
เย็นเป็นอิมัลชันที่ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาต ิซึ่งส่งผลต่อการบ าบดัน ้าเสยีด้วยระบบบ าบดัน ้าเสยีทางชวีภาพ 
[3] ดงันัน้การจดัการน ้าเสียประเภทนี้ด้วยวธิีทางชีวภาพ กายภาพ และ
ชีวเคมีจะท าได้ยาก [4,5] นอกจากนี้น ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็นยงั
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จากสารมลพษิที่ย่อยสลายได้ยาก ซึง่จะส่งผล
ต่อคุณภาพของน ้า สิง่มชีวีติในน ้า และสุขภาพของมนุษย์ เช่น โรคทางเดนิ
หายใจ โรคผวิหนัง มะเรง็ และโรคอื่นๆ [6]

ปฏิกิรยิาเฟนตันเป็นกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีที่ได้รบัความ
นิยมมากวธิีหนึ่งที่ใช้ในการบ าบัดสารประกอบอินทรีย์ที่ ย่อยสลายยาก 
เนื่องจากปฏกิริยิาเฟนตนัให้อนุมูลอสิระของไฮดรอกซิล (•OH) ที่เป็นสาร
ออกซไิดซ์ทีรุ่นแรงสามารถบ าบดัสารประกอบอนิทรยีห์รอืสารมลพษิทีเ่ป็น
อนัตรายในน ้าเสยีได้ [1] ปฏกิิรยิาเฟนตนัเป็นปฏิกริยิาที่มสีารเคมตีกคา้ง
น้อยกว่าวิธีการบ าบัดทางเคมีอื่นๆ และไม่จ าเป็นต้องใช้พลังงานใน
ปฏิกิรยิานี้ นอกจากนี้กระบวนการนี้สามารถใช้งานและดูแลรกัษาได้ง่าย 
ใช้เวลาในการท าปฏิกิริยาน้อยกว่าวิธีการออกซิเดชันขัน้สูงอื่นๆ [7,8] 
ดงันัน้ปฏกิริยิาเฟนตนัจงึเป็นทางเลอืกที่ดีที่จะน าไปใช้หลงัจากบ าบดัโดย
กระบวนการ Coagulation-Flocculation ในการบ าบัดน ้ าเสยีของโรงงาน
ประเภท 106 เนื่องจากหลงัจากกระบวนการ  Coagulation-Flocculation 
ของน ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็นยงัคงยากต่อการบ าบดัต่อด้วยด้วย
กระบวนการทางชวีภาพ เนื่องจากมอีตัราส่วน BOD5/COD ต ่า ดงันัน้เพื่อ
เพิม่ความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพจงึมกีารใช้ปฏกิริยิาเฟนตนั
ในการศกึษานี้ โดยการศกึษามวีตัถุประสงค์เพื่อหาอตัราส่วน COD:H2O2 
และ H2O2:Fe2+ ที่เหมาะสมในการบ าบดัน ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็น
เพื่อเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพเพื่อให้น ้ าเสียที่
ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็สามารถเขา้สู่ระบบบ าบดัทางชวีภาพต่อไปได้ 

III. วธิดี าเนินการวจิยั
III.I. แหล่งทีม่าของน ้าเสยีทีป่นเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็

น ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็นที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ เป็นน ้าเสยีที่
ผ่านการบ าบดัด้วยกระบวนการ Coagulation-Flocculation จากโรงงานรบั
บ าบดัน ้าเสยี ประเภท 106 จงัหวดัชลบุร ีโดยมกีารเก็บตวัอย่างแบบจ้วง
ตกั เกบ็ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ4 °C เพื่อน าไปใชใ้นการทดลองต่อไป 

III.Il. ขัน้ตอนการทดลอง
การทดลองนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วน COD:H2O2 (w/w)

และอตัราส่วน H2O2:Fe2+ (w/w) ที่ pH มคี่าเท่ากบั 3 เนื่องจากที่ pH มคี่า
เท่ ากับ  3 สามารถท าให้ เกิดปฏิกิริยา เฟนตันได้ดี  [1] เพื่ อศึกษ า
ประสทิธิภาพของปฏิกิริยาเฟนตันในการเพิ่มความสามารถในการย่อย
สลายทางชวีภาพของน ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็ โดยท าการทดลอง
ในบกีเกอร์ขนาด 1,000 มลิลลิติร บรรจุน ้าเสยีปรมิาตร 500 มลิลลิติร และ
ปัน่กวนโดยเครื่อง Jar Test ที่ความเข้มข้นของ COD ของน ้าเสยีเริม่ต้น
ประมาณ 3,000 – 5,000 มก./ล. ออกแบบการทดลองแบบ 9x3 แฟกทอ
เรียล แบ่งการทดลองออกเป็น 9 กลุ่ม มีสภาวะการทดลองทัง้หมด 27 
สภาวะ โดยท าการศึกษาอตัราส่วนของ COD:H2O2 (w/w) ที่ 1:2.5, 1:1, 
2.5:1, 5:1, 10:1, 20:1, 40:1, 60:1 และ 80:1 และศึกษาอัตราส่วนของ 
H2O2:Fe2+ (w/w) ที่  10:1, 20 :1 และ 30:1 ดังตารางที่  I การทดลอง
ปฏิกิริย าเฟนตัน เริ่มต้นด้วยการเติม เหล็ก  (เป็นสารละลายของ 
FeSO4·7H2O) เป็นตัว เร่งปฏิกิริย าและเติม  H2O2 และปั ่นกวนด้วย
ความเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 60 นาที และระยะเวลาในการ
ตกตะกอน 120 นาท ี

ตารางที ่I สภาวะการทดลอง 
สภาวะในการทดลอง COD:H2O2 

(w/w) 
H2O2:Fe2+ 

(w/w) กลุ่ม ล าดบัท่ี 

1 
1 1:2.5 10:1 
2 1:2.5 20:1 
3 1:2.5 30:1 

2 
4 1:1 10:1 
5 1:1 20:1 
6 1:1 30:1 

3 
7 2.5:1 10:1 
8 2.5:1 20:1 
9 2.5:1 30:1 

4 
10 5:1 10:1 
11 5:1 20:1 
12 5:1 30:1 

5 
13 10:1 10:1 
14 10:1 20:1 
15 10:1 30:1 

6 
16 20:1 10:1 
17 20:1 20:1 
18 20:1 30:1 

7 
19 40:1 10:1 
20 40:1 20:1 
21 40:1 30:1 
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สภาวะในการทดลอง COD:H2O2 

(w/w) 
H2O2:Fe2+ 

(w/w) กลุ่ม ล าดบัท่ี 

8 
22 60:1 10:1 
23 60:1 20:1 
24 60:1 30:1 

9 
25 80:1 10:1 
26 80:1 20:1 
27 80:1 30:1 

IV. ผลการวจิยั
ลักษณะน ้ าเสียที่ปนเป้ือนน ้ ามันหล่อเย็นหลังผ่านกระบวนการ 

Coagulation-Flocculation แสดงในตารางที่ II พบว่าน ้าเสยีมคี่า COD สูง
ถึง 5,235.74 ± 650.56 มก./ล. แต่อัตราส่วน BOD5/COD ต ่ า ประมาณ 
0.15 ± 0.03 ซึ่งอตัราส่วน BOD5/COD เป็นตวับ่งบอกถงึความสามารถใน
การย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรยี์ ถ้าอตัราส่วน BOD5/COD ต ่า
หมายความว่าน ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็ที่ใช้ในการศกึษานี้จะบ าบดั
ดว้ยกระบวนการทางชวีภาพไดย้าก 

รูปแบบการสะสมและการตกของตะกอนที่เกดิขึน้ในแต่ละสภาวะการ
ทดลองมคีวามแตกต่างกนัดงัแสดงในรูปที่ I เมื่อเติม H2O2 ในปรมิาณสูง
จะเกิดการตกตะกอนตามรูปที่ (1) – (3) อย่างไรก็ตามหากใช้ H2O2 ใน
ปรมิาณต ่าจะไม่เกดิการตกตะกอนตามรูปที่ (14) – (27) ทัง้นี้อาจเกดิจาก
การย่อยสลายสารประกอบที่มีน ้ าหนักโมเลกุลสูงเป็นสารประกอบที่มี
น ้าหนักโมเลกุลต ่าหลายชนิด และเกิดการก่อตวัของตะกอนลดลงเมื่อใช ้
H2O2 ในปรมิาณต ่า นอกจากนี้จะเหน็ได้ว่าน ้าเสยีทีป่นเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็
ที่ประกอบด้วยไขมนัและน ้ามนัสูง จะท าใหเ้กิดการลอยของตะกอนเมื่อมี
การเติม H2O2 มากและเติม Fe2+ ต ่ า ดังแสดงในรูปที่  (6) – (11) จาก
ผลการวิจัย พบว่าภายใต้เงื่อนไขของการเติม H2O2 ในปริมาณสูง ที่
อตัราส่วน COD:H2O2 ที่ 1:2.5, 1:1, 2.5:1, 5:1 และ 10:1 มปีระสทิธภิาพ
ในการลดค่ า BOD5 สู งถึงร้อยละ  67.08-86.42 ในทางตรงกันข้าม
ประสทิธภิาพในการก าจดั BOD5 ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อลดความเข้มข้น
ของ H2O2 ลงที่อตัราส่วน COD:H2O2 ที่ 20:1, 40:1, 60:1 และ 80:1 จาก
การศึกษาอัตราส่วนของ COD:H2O2 และ H2O2:Fe2+ ที่สภาวะต่างๆ 
พบว่าประสทิธิภาพการก าจดั COD สูงสุดที่อตัราส่วน COD:H2O2 ที่ 5:1 
และ H2O2:Fe2+ ที่ 20:1 มปีระสทิธิภาพการก าจดั COD ถึงร้อยละ 80.41 
แต่ความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพต ่าซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ Martins et al. [9] 

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพโดยพิจารณาจากค่า 
BOD5/COD พบว่าเมื่อเพิม่อตัราส่วนของ COD:H2O2 คอืความเขม้ขน้ของ 
H2O2 ลดลง จะท าให้เพิ่มความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ดัง
แสดงในรูปที่ II ซึ่งสามารถอธิบายได้จากการศึกษาของ Sinnaraprasat 
และ Fongsatitkul [10] ว่าเมื่อใช้สารในการท าปฏิกริยิาเฟนตนัน้อยลง แต่
ปรมิาณทีใ่ชย้งัเพยีงพอทีจ่ะออกซไิดซ์สารประกอบทีซ่บัซอ้น (สารประกอบ
อนิทรยีท์ีม่นี ้าหนักโมเลกุลสงู) ใหเ้กดิการเปลี่ยนเป็นรปูแบบทีย่่อยสลายได้
ง่าย อย่างไรก็ตามปรมิาณสารที่ใช้ในการท าปฏิกิรยิาเฟนตนัไม่ควรมาก
เกินกว่าที่ จะออกซิไดซ์ ในรูปแบบการย่อยสลายทางชีวภาพ เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ในทุกสภาวะการทดลองของการศกึษาครัง้
นี้ พบว่าความเขม้ขน้ของของแขง็แขวนลอย (SS) ลดลง ดงัแสดงไวใ้นรูป

ที่ II โดยมีประสิทธิภาพการลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 62.99 ที่อัตราส่วน 
COD:H2O2 ที ่1:2.5 และ H2O2:Fe2+ ที ่30:1 จากการศกึษาก่อนหน้านี้ของ 
Miller [11] รายงานว่า การออกซเิดชนัของปฏกิริยิาเฟนตนัยงัเป็นขัน้ตอน
การปรับสภาพที่มีประสิทธิภาพ  โดยการเปลี่ยนองค์ประกอบเป็น
สารประกอบที่ย่อยสลายได้ง่ายทางชีวภาพและลดความเป็นพิษต่อ
จุลนิทรยี์ในกระบวนการบ าบดัทางชวีภาพ ประสทิธภิาพในการก าจดัในแต่
ละสภาวะต่างๆ ดงัแสดงไว้ในรูปที่ III ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติโดยใช้
สถิติ Two-Way ANOVA พบว่า ค่า BOD5/COD ทัง้ 9 กลุ่ม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เมื่ออัตราส่วน COD:H2O2 
แตกต่างกนั แต่ H2O2:Fe2+ ทัง้ 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยมีอตัราส่วน BOD5/COD สูงสุดที่ 0.37 ที่
อตัราส่วน COD:H2O2 ที ่80:1 และทีอ่ตัราส่วน H2O2:Fe2+ ที ่20:1 

ตารางที ่II ลกัษณะน ้าเสยีทีป่นเป้ือนน ้ามนัหล่อเยน็หลงัออกจาก
กระบวนการ Coagulation-Flocculation 

พารามเิตอร ์ ค่า (คา่เฉลีย่±SD) 
pH 11.39 ± 0.69 
Conductivity (มลิลซิเีมนต์/เซนตเิมตร) 0.51 ± 0.04 
BOD5 (มก./ล.) 780.46 ± 148.29 
COD (มก./ล.) 5,235.74 ± 650.56 
BOD5/COD 0.15 ± 0.03 
ไขมนัและน ้ามนั (มก./ล.) 97 ± 5.19 
SS (มก./ล.) 461.56 ± 52.56 
TDS (มก./ล.) 5,017.50 ± 354.50 
TKN (มก./ล.) 11.61 ± 1.46 
C:N (COD:TKN) 451:1 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 

(7) (8) (9) 
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(10) (11) (12) 

(13) (14) (15) 

(16) (17) (18) 

(19) (20) (21) 

(22) (23) (24) 

(25) (26) (27) 
รปูที ่I. รปูแบบการเกดิและการตกของตะกอนในแต่ละสภาวะการทดลอง 

รปูที ่II. ประสทิธภิาพในการลดค่า SS 

รปูที ่III. ประสทิธภิาพในการลดค่า BOD5, COD และอตัราสว่น 
BOD5/COD 

V. สรุปและอภปิรายผล
น ้ าเสียที่ปนเป้ือนน ้ ามันหล่อเย็นที่ผ่านกระบวนการ Coagulation-

Flocculation มีค่า COD สูงถึง 5,235.74 ± 650.56 มก./ล. แต่อัตราส่วน 
BOD5/COD ต ่า ประมาณ 0.15 ± 0.03 ซึ่งยากต่อการบ าบัดต่อด้วยการ
บ าบัดน ้าเสียทางชีวภาพ ดังนัน้การศึกษาจึงใช้ปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อจะ
ออกซิไดซ์สารอินทรยี์ที่ย่อยสลายยากและเพิม่ความสามารถในการย่อย
สลายทางชีวภาพของน ้าเสยีที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็น จากผลการศกึษา 
พบว่าความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของน ้าเสียที่ปนเป้ือน
น ้ามนัหล่อเย็นหลงัจากท าปฏิกิรยิาเฟนตนัมคี่าเพิม่ขึ้นสูงสุดที่อตัราส่วน 
COD:H2O2 ที่ 80:1 และที่อัตราส่วน H2O2:Fe2+ ที่ 20:1 การเพิ่มขึ้นของ
อตัราส่วน BOD5/COD สงัเกตได้หลงัจากการลดลงของความเข้มข้นของ 
H2O2 ในการท าปฏิกิริยา ท าให้น ้ าเสียที่ปนเป้ือนน ้ ามันหล่อเย็นเกิด
สารอินทรยี์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและสามารถบ าบดัต่อด้วยระบบบ าบดัทาง
ชีวภาพมากกว่าน ้าเสียที่ปนเป้ือนน ้ามนัหล่อเย็นก่อนท าการบ าบัดด้วย
ปฏกิริยิาเฟนตนั 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รบัการสนับสนุนบางส่วนจากทุนภายในของภาควิชา
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คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์อนามยัสิ่งแวดล้อม 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิลส าหรบัความช่วยเหลอืดา้นเทคนิคและอื่นๆ 
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บทคดัย่อ — เรซินท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรดอย่างแรง (SA-R) และเรซินท่ี
มีคณุสมบติัเป็นเบสอย่างแรง (SB-R) ถกูใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการ
ดดูซบัไฟโตสเตอรอลจากเมทิลเอสเทอรท่ี์ความเข้มข้นเร่ิมต้นของไฟโตส
เตอรอล 6.0 mg/g-solution อณุหภมิู 303 K และคายซบัไฟโตสเตอรอลจาก
ตวัดดูซบัในเอทานอลท่ีอณุหภมิู 333 K ผลการทดลองพบว่าปริมาณการดดู
ซบัไฟโตสเตอรอลในเมทิลเอสเทอรข์อง SA-R สูงกว่า SB-R ส่วนผลการ
คายซบัพบว่า SB-R มีประสิทธิภาพการคายซบัไฟโตสเตอรอลสูงกว่า SA-R 
3.04 เท่า การศึกษาสมดลุการดดูซบัโดยใช้สารละลายสติกมาสเตอรอลใน
นอรม์อลเฮปเทนท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นระหว่าง 0.3 ถึง 1.8 mg/g-solution 
อณุหภมิู 298 ถึง 313 K พบว่าการเพ่ิมอณุหภมิูส่งผลให้ประสิทธิภาพการดดู
ซบัและปริมาณการดูดซบัท่ีสมดุลของ SA-R และ SB-R ลดลง โดย SA-R 
และ SB-R มีประสิทธิภาพการดดูซบัและปริมาณการดดูซบัสูงสุดท่ีอณุหภมิู 
298 K ในขณะท่ีการเพ่ิมความเข้มข้นเร่ิมต้นของสติกมาสเตอรอลใน
สารละลายส่งผลให้ปริมาณการดดูซบัท่ีสมดลุของ SA-R และ SB-R เพ่ิมขึ้น 
โดยท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของสติกมาสเตอรอลเท่ากบั 0.9 mg/g-solution 
เป็นสภาวะท่ี SA-R และ SB-R มีประสิทธิภาพการดูดซบัดีท่ีสุดเท่ากบั 32 
และ 38 % ตามล าดบั 

ค ำส ำคญั — การดดูซบั, เรซินพอลิเมอร,์ ไฟโตสเตอรอล, สมดลุการ
ดดูซบั 

ABSTRACT — Strong acid resin (SA-R) and strong base resin (SB-
R) were used as an adsorbent for investigation of the efficiency of 
adsorbent in adsorption of phytosterol in methyl ester at initial 
concentration of 6.0 mg/g-solution and 303 K. After adsorption step, 
desorption of phytosterol from adsorbent was performed in ethanol at 
333 K to investigate the desorption efficiency of adsorbent. The results 
showed that SA-R exhibited higher amount of phytosterol adsorbed 
than SB-R. However, the desorption result revealed that SB-R had higher 
percentage desorption than SA-R which was 3.04 times. The adsorption 
equilibrium of phytosterol on SA-R and SB-R was performed using 
model solution of stigmasterol in n-heptane with initial concentrations 
in the range of 0.3 to 1.8 mg/g-solution and temperature in the range of 
298 to 313 K. The effects of various parameters such as temperature and 
initial concentration of stigmasterol were investigated. The results 
revealed that the adsorption efficiency and equilibrium adsorption 
capacity of both adsorbents decreased with increasing temperature 
while increasing the initial concentration would increase equilibrium 
adsorption capacity of both adsorbents. At the initial concentration was 
0.9 mg/g-solution, SA-R and SB-R had maximum adsorption efficiency 
of 32 and 38%, respectively. 
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Keywords — Adsorption, Polymeric resin, Phytosterol, 
Adsorption equilibrium 

I. บทน า
 ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) พบตามธรรมชาตใินน ้ามนัพชืชนิดต่าง ๆ  
และพบมากในกรดไขมนัทีไ่ดจ้ากการกลัน่น ้ามนัพชื (Deodorizer distillate) 
[1] หรอืในน ้ามนัทอลลจ์ากอุตสาหกรรมกระดาษ [2] ไฟโตสเตอรอลมสีมบตัิ
ช่วยบ ารุงสุขภาพจงึถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา และ
เครือ่งส าอาง เป็นตน้ [3]    ไฟโตสเตอรอลมอีนุพนัธห์ลากหลายรปูแบบ แต่
ทีพ่บมากตามธรรมชาตใินน ้ามนัปาลม์ ไดแ้ก่ บราสสแิคสตอรอล (Brassi- 
casterol), แคมเปสเตอรอล (Campesterol), สตกิมาสเตอรอล (Stig-
masterol) และเบตา้ไซโตสเตอรอล (Beta-sitosterol) [4]
 การน ากลบัไฟโตสเตอรอลจากกรดไขมนัและน ้ามนัทอลล์เพือ่น ามาใช้
ประโยชน์นัน้ไดร้บัความสนใจมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสามารถลด
ตน้ทุนการผลติในส่วนของวตัถุดบิทีใ่ชเ้ป็นแหล่งของไฟโตสเตอรอลได ้โดย
กระบวนน ากลบัไฟโตสเตอรอลที่นิยมใช้ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนหลกัคอื 
ข ัน้ตอนแรกเป็นการใชก้ระบวนการทางเคมเีพื่อก าจดัหรอืเปลี่ยนรูปกรด
ไขมนัและน ้ามนัที่อยู่ในวตัถุดิบ เช่น การท าปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
(Saponification) เพื่อก าจดักรดไขมนัในวตัถุดบิออกไปในรูปของสบู่ [2], 
[5] หรอืการท าปฏกิริยิาเอสเทอรฟิิเคชนั (Esterification) หรอื ทรานส์เอ
สเทอรฟิิเคชนั (Trans esterification) เพื่อเปลี่ยนกรดไขมนัและน ้ามนัใน
วตัถุดบิใหอ้ยู่ในรูปของอลัคลิเอสเทอร ์(Alkyl ester) [6], [7] และขัน้ตอนที่
สองเป็นการใชก้ระบวนการทางกายภาพเพื่อแยกไฟโตสเตอรอลจากของ
ผสม โดยของผสมที่ได้จากปฏกิริยิาสะปอนนิฟิเคชนัจะถูกน ามาสกดัไฟ
โตสเตอรอลดว้ยตวัท าละลาย ส่วนทีส่กดัไดจ้ะถูกน าไปกลัน่สุญญากาศเพื่อ
ระเหยตวัท าละลายออกไป ส่วนที่เหลอืจากการระเหยตวัท าละลายจะถูก
น าไปตกผลกึ 2 ครัง้ทีอุ่ณหภมูริะหว่าง 253 ถงึ 336 K เป็นเวลา 21 ถงึ 74
h เพื่อแยกไฟโตสเตอรอล ออกมา [2], [5] ในขณะที่ของผสมจากการท า
ปฏิกิริยาเอส เทอริฟิเคชนัหรือทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจะถูกน าไปกลัน่
สุญญากาศเพื่อก าจดัอลัคลิเอสเทอร์ออกไปทีค่วามดนั 100 ถงึ 133.3 Pa
อุณหภูม ิ453 ถงึ 473 K จากนัน้ส่วนทีเ่หลอืจากการกลัน่จะถูกน าไปแยก
ไฟโตสเตอรอลโดยการตกผลกึทีอุ่ณหภูม ิ268 ถึง 288 K เป็นเวลาอย่าง
น้อย 22 h เมื่อพิจารณากระบวนการทางภายภาพเหล่านี้จะเห็นได้ว่ามี
ข ัน้ตอนทียุ่่งยากและตอ้งใชพ้ลงังานสงู ดงันัน้การใชว้ธิกีารดดูซบัไฟโตสเต
อรอลจากสารละลายจึงเป็นวิธทีี่น่าสนใจและมคีวามเป็นไปได้ในการลด
ขัน้ตอนและการใชพ้ลงังานของกระบวนการได ้อย่างไรกต็ามการเลอืกใช้
ตวัดูดซบัเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ามารถก าหนดประสทิธภิาพของกระบวนการ
ดูดซับได้ ถ่านกมัมนัต์ (Activated carbon) ถูกน ามาใช้เป็นตัวดูดซบัไฟ
โตสเตอรอลจากน ้ามนัทอลล์ในระบบการดูดซบัแบบต่อเนื่องโดยใชโ้มโน
คลอโรเบนซีนเป็นตวัท าละลายส าหรบัคายซบัไฟโตสเตอรอลที่อุณหภูมิ
423 K ซึ่งสามารถน ากลบัไฟโตสเตอรอลได้ถึง 89 wt% [8] นอกจากนี้
ฟลอรซิลิ (Florisil) เป็นตวัดดูซบัทีไ่ดถู้กน ามาใชใ้นการแยกไฟโตสเตอรอล
จากน ้ามนัทอลล์ในระบบการดูดซบัแบบต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั โดยน ้ามนั
ทอลล์จะถูกน าไปผ่านขัน้ตอนการสกดัด้วยตวัท าละลายไดเมทลิซลัฟอก
ไซด์และเฮกเซนเพื่อก าจัดส่วนของกรดไขมนัและสารปนเป้ือนต่างๆ
ออกไปในเฟสของไดเมทลิซลัฟอกไซด ์ส่วนไฟโตสเตอรอลจะละลายอยู่ใน
เฟสของเฮกเซน โดยเฟสของเฮกเซนจะถูกส่งไปยงัหอดูดซบัที่บรรจุด้วย

ฟลอรซิลิ โดยมเีมทลิเทอรเ์ชยีรบีวิทลิอเีทอร ์(Methyl Tertiary Butyl Ether, 
MTBE) เป็นตวัท าละลายส าหรบัคายซบัไฟโตสเตอรอลทีอุ่ณหภูม ิ407 K 
จากกระบวนการดงักล่าวสามารถน ากลบัไฟโตสเตอรอลได ้50 ถงึ 95 wt% 
[9] แมว้่าการใชต้วัดดูซบัถ่านกมัมนัต์และฟลอรซิลิจะมปีระสทิธภิาพในการ
น ากลับไฟโตสเตอรอลได้ค่อนข้างสูง แต่การในการคายซับที่ต้องใช้
อุณหภูมิค่อนข้างสูงนัน้ซึ่ท าให้สิ้น เปลืองพลังงาน นอกจากนี้ตัวดูด
ซบัฟลอรซิิลสามารถเกดิการเสื่อมสภาพเนื่องจากสารประกอบที่มคีวาม
เป็นกรดในวตัถุดบิ เช่น กรดไขมนั (Fatty acid) และยางไม ้(Resin) ดงันัน้
จงึจ าเป็นต้องเพิม่ข ัน้ตอนการแยกสารประกอบเหล่านี้จากวตัถุดบิก่อนเขา้
สู่ข ัน้ตอนการดูดซบั ซึ่งท าให้กระบวนการมคีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึ้น ดว้ย
เหตุนี้การเลอืกใชต้วัดดูซบัทีห่าซื้อไดง้า่ย มคีวามสามารถในการดดูซบัและ
คายซบัไฟโตสเตอรอลในสภาวะที่ไม่รุนแรงและทนทานต่อสภาวะการใช้
งานจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น ตวัดดูซบัเรซนิโพลเิมอรร์่วม สไตรนีไดไวนิลเบนซนี
เป็นตัวดูดซับน่าสนใจ เนื่องจากมีคุณ สมบัติที่สามารถใช้งานได้ใน
สารละลายทีม่คีวามเป็นกรดหรอืเบสไดด้ ีนอกจากนี้ผวิของตวัดดูซบัเรซนิ
ยงัประกอบไปดว้ยหมู่ฟังก์ชนั เช่น กรดคาร์บอกซลิกิ (-COOH) และกรด
ซัลโฟนิก (-SO3H) บนผิวของเรซินที่มคีุณสมบตัิเป็นกรดอย่างอ่อนและ
กรดอย่างแรง ตามล าดบั  หรอืเทอเชยีรเีอมนี ((CH3)3N) และควอเทอรน์ารี
เอมนี ((CH3)4N) บนผวิของเรซินทีม่คีุณสมบตัเิป็นเบสอย่างอ่อนและเบส
อย่างแรง ตามล าดับ โดยหมู่ฟังก์ช ันเหล่านี้สามารถเกิดแรงดึงดูดต่อ
โมเลกุลของสารทีป่ระกอบดว้ยหมู่ไฮดรอกซลิ (-OH) ไดจ้งึมคีวามเป็นไป
ไดส้ าหรบัใชใ้นการดดูซบัไฟโตสเตอรอล

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั
งานวจิยันี้เรซนิโพลเิมอร์ร่วมสไตรนีไดไวนิลเบนซนี 2 ชนิด ไดแ้ก่ เร

ซนิทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรดอย่างแรงและเรซนิทีม่คีุณสมบตัเิป็นเบสอย่างแรง
ได้ถูกน ามาใช้ทดสอบเพื่อหาประสทิธิภาพการแยกไฟโตสเตอรอลจาก
เมทลิเอสเทอร ์ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนการดดูซบัไฟโตสเตอรอลจากเมทลิ
เอสเทอร์และการคายซบัไฟโตสเตอรอลจากตวัดูดซบัในเอทานอล โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใช้เรซนิเป็นตวัดูดซบัในการ
แยกไฟโตสเตอรอล นอกจากนี้การศกึษาขอ้มลูสมดุลการดูดซบัไฟโตสเต
อรอลบนเรซนิในสารละลายสมมต ิโดยพจิารณาผลของอุณหภมูกิารดดูซบั
และความเขม้ขน้เริม่ต้นของไฟโตสเตอรอลในสารละลายต่อประสทิธภิาพ
การดดูซบัและปรมิาณการดดูซบัทีส่มดุลจะท าใหท้ราบถงึประสทิธภิาพการ
ดูดซบัสูงสุดของเรซนิรวมถึงพฤตกิรรมการดูดซบัของไฟโตสเตอรอล ซึ่ง
ขอ้มลูนี้จะเป็นประโยชน์ในการพจิารณาเพื่อเลอืกใชเ้รซนิเป็นตวัดูดซบัใน
การแยกไฟโตสเตอรอลต่อไป   

III. วธิดี าเนินการวจิยั
III.I. วสัดุอุปกรณ์

เรซนิเกรดการคา้โพลเิมอรร์่วมสไตรนีไดไวนิลเบนซนี 2 ชนิด ไดแ้ก่ เร
ซนิทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรดอย่างแรง (Strong acid resin; SA-R) และเรซนิที่
มีคุณสมบัติ เ ป็น เบสอย่ าง  แรง  (Strong base resin; SB-R) (บริษัท 
Lanxess) ปรบัสภาพเรซินทัง้สองชนิดก่อนการใช้งานดงันี้ SA-R อบใน
สภาวะสุญญากาศทีอุ่ณหภูม ิ383 K เป็นเวลา 360 min ส่วน SB-R อบใน
สภาวะสุญญากาศที่อุณหภูม ิ333 K เป็นเวลา 360 min โดยสมบตัิทาง
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กายภาพและทางเคมขีองตวัดูดซบั SA-R และ SB-R แสดงดงัตารางที่ 1 
สารตวัอย่างไฟโตสเตอรอลประกอบดว้ย แคมเปสเตอรอล 23.6 wt% สตกิ
มาสเตอรอล 28.2 wt% และบตีาไซโตสเตอรอล 48.2 wt%  ไบโอดเีซลที่
ผลิตจากน ้ามนัปาล์มถูกใช้เป็นตัวแทนของแฟตตี้แอซิดเมทิลเอสเทอร์  
คอเลสเตอรอล (Sigma-Aldrich) ถูกใช้เป็น Internal standard ในการท า
ปรมิาณวเิคราะห ์

ตารางที ่I. สมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองตวัดดูซบั SA-R และ SB-R 
Properties SA-R SB-R 

Type Strong acid Strong base 
Functional group Sulfonic acid Quaternary 

amine, type I 
Matrix structure Crosslinked polystyrene Crosslinked 

polystyrene 
Structure Macroporous Macroporous 
Ionic form as shipped H+ OH- 
Bead size (mm) 0.67 (± 0.05) 0.65 (± 0.05) 
Total exchange 
capacity (min.eq/l) 

1.6 0.8 

Operating pH range 0 - 14 0 – 12 
Operating 
temperature 
(max.°C) 

120 70 

III.II. การแยกไฟโตสเตอรอลจากเมทลิเอสเทอร์
การทดสอบการดูดซับไฟโตสเตอรอลใช้การดูดซับแบบกะ ความ

เข้มข้นเริ่มต้นของไฟโตสเตอรอลในเมทิลเอสเทอร์เท่ากับ 6.0 mg/g-
solution ปรมิาณของตวัดดูซบัเท่ากบั 5 wt% อุณหภมูใินการดดูซบัเท่ากบั 
303 K ความเรว็รอบการเขย่า 200 rpm เป็นเวลา 600 min จากนัน้ท าการ
แยกตวัดูดซบัออกจากเมทลิเอสเทอร์ ตวัดูดซบัที่แยกได้จะถูกน าไปคาย
ซับไฟโตสเตอรอลในเอทานอลตามสัดส่วน 10 g-ethanol/g-adsorbent 
โดยใชส้ภาวะในการคายซบัทีอุ่ณหภมู ิ333 K ความเรว็รอบการเขย่า 200 
rpm เป็นเวลา 120 min  โดยปรมิาณการดูดซบัไฟโตสเตอรอลของตวัดูด
ซบั (q, mg/g-adsorbent) สามารถค านวณไดด้งัสมการที ่1  

sol 0

ads

( )tW C C
q

W


 (1)   

 โดยที่ C0 และ Ct คอื ความเขม้ขน้ของไฟโตสเตอรอลในสารละลาย
เริม่ต้นและที่เวลาใดๆ ตามล าดบั (mg/g-solution), Wsol คอื น ้าหนักของ
สารละลาย (g), และ Wads คอื น ้าหนกัตวัดดูซบั (g) 

ประสิทธิภาพการคายซับไฟโตสเตอรอลของตัวดูดซับ (%Des) 
สามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่2 

st,de

st,ad

% Des 100
W

W

 
   
 

  (2) 

โดยที ่Wst, ad และ Wst, de คอื น ้าหนกัของไฟโตสเตอรอลทีไ่ดจ้ากการดดูซบั
และคายซบั (mg) ตามล าดบั 
III.III. การดดูซบัไฟโตสเตอรอลในระบบสารละลายสมมติ

ตวัดูดซบั SA-R และ SB-R ถูกน ามาท าการทดลองเพื่อศกึษาสมดุล
การดดูซบัไฟโตสเตอรอลโดยใชก้ารดดูซบัสตกิมาสเตอรอลในนอรม์อลเฮป
เทนดว้ยระบบการดูดซบัแบบกะทีค่วามเขม้ขน้เริม่ต้นระหว่าง 0.3 ถงึ 1.8 
mg/g- solution ปรมิาณของตวัดูดซบัทีใ่ชเ้ท่ากบั 5 wt% ทีอุ่ณหภูมใินช่วง 
298 ถึง 313 K ความเร็วรอบการเขย่า 200 rpm เวลา 120 min โดย
ประสทิธภิาพการดูดซบัไฟโตสเตอ รอลของตวัดูดซบัประเมนิจากรอ้ยละ
การดดูซบั (%Ads) ค านวณตามสมการที ่(3) 

0

0

%Ads 100eC C

C

 
  
 

    (3) 

โดยที ่C0 และ Ce คอื ความเขม้ขน้ของไฟโตสเตอรอลในสารละลายเริม่ต้น
และทีส่มดุล ตามล าดบั (mg/g-solu tion) 
III.IV. วธิกีารวเิคราะหค์วามเขม้ขน้ของไฟโตสเตอรอล

ความเขม้ขน้ของไฟโตสเตอรอลในสารละลาย    วเิคราะห์ดว้ยเครื่อง
High-performance liquid chro-matography (HPLC, Thermo Separation 
Products, USA) โดยใช ้Injection valve ปรมิาตร 20 µl ร่วมกบั Reverse-
phase column (Inertsil C8-3; ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค 5.0 µm 
ความยาวคอลมัน์ 250 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายในคอลมัน์ 4.6 mm) 
สภาวะของการวเิคราะหป์ระยุกต์จากงานวจิยัของ Chang และคณะ [10] ที่
ความยาวคลืน่ 210 nm เฟสเคลือ่นทีป่ระกอบดว้ยอะซโิตไนไตรล์ 85 vol% 
เมทานอล 5 vol% และน ้า (ผสมกรดอะซิตกิ 1 vol%) 10 vol% อตัราการ
ไหลของเฟสเคลือ่นทีเ่ท่ากบั 1.30 ml/ min 

IV. ผลการวจิยั
IV.I. การแยกไฟโตสเตอรอลจากเมทลิเอสเทอร์

ตารางที่ 2 แสดงปรมิาณการดูดซบัไฟโตสเตอรอลในเมทลิเอสเทอร์
และประสทิธภิาพการคายซบัไฟโตสเตอรอลจากตวัดดูซบั SA-R และ SB-
R ในเอทานอล ผลจากการทดสอบการดูดซบัพบว่าปรมิาณการดูดซับไฟ
โตสเตอรอลของ SA-R สูงกว่า SB-R แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของหมู่
ฟังก์ชนับนผิวของตัวดูดซับในการดูดซับไฟโตสเตอรอลจากสารหลาย
องค์ประกอบโดยหมู่ซลัโฟนิกบนผวิของ SA-R มปีระสทิธภิาพในการดูด
ซบัสเตอรอลในเมทลิเอสเทอร์ไดด้กีว่าหมู่ ควอเทอร์นารเีอมนีบนผวิของ 
SB-R อย่างไรกต็ามในขัน้ตอนการคายซบัพบว่า SB-R มปีระสทิธภิาพใน
การคายซบัไฟโตสเตอรอลสูงกว่า SA-R ถึง 3.04 เท่า แสดงให้เหน็ว่าตวั
ดูดซบั SA-R และ SB-R นัน้มคีวามเป็นไปได้ส าหรบัใช้เป็นตวัดูดซับใน
ระบบการดูดซบัไฟโตสเตอรอล จากตารางที่ 2 เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณ
การดดูซบัและประสทิธภิาพการคายซบัไฟโตสเตอรอลของเรซนิทัง้ 2 ชนิด
กบัถ่านกมัมนัต์ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม [8] พบว่า ปรมิาณการดูดซบัของ SA-
R และ SB-R มคี่าต ่ากว่าถ่านกมัมนัต์ 1.2 และ 1.4 เท่าตามล าดบั ในขณะ
ทีป่ระสทิธภิาพการคายซบัของ SA-R และ SB-R ต ่ากว่าถ่านกมัมนัต์ 5.2 
และ 1.7 เท่าตามล าดบั อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาถงึการใชพ้ลงังานของ
กระบวนการจะเหน็ไดว้่าอุณหภมูทิีใ่ชใ้นการคายซบัไฟโตสเตอรอลจากเรซิ
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นต ่ากว่าถ่านกมัมนัต์ถงึ 1.3 เท่า นอกจากนี้เอทานอลทีใ่ชเ้ป็นตวัท าละลาย
ส าหรบัการคายซบัไฟโตสเตอรอลจากตวัดูดซบัเรซนิยงัมคีวามอนัตรายต่อ
ร่างกายน้อยว่าโมโนคลอโรเบนซนีทีใ่ชส้ าหรบัการคายซบัไฟโตสเตอรอล
จากถ่านกมัมนัต์ 

ตารางที ่II.  ปรมิาณการดดูซบัไฟโตสเตอรอลในเมทลิเอสเทอรแ์ละ
ประสทิธภิาพการคายซบัไฟโตสเตอรอลจากตวัดดูซบัในเอทานอล 
Adsorbents q (mg/g-adsorbent) %Des (%) 

SA-R 10.24 17.10 
SB-R 8.67 51.97 

IV.II. การดดูซบัไฟโตสเตอรอลในระบบสารละลายสมมติ
IV.II.I. ผลของอุณหภมูต่ิอประสทิธภิาพการดดูซบัไฟโตสเตอรอล
ผลของอุณหภูมต่ิอประสทิธภิาพการดูดซบัไฟโตสเตอ รอลบนตวัดูด

ซบั SA-R และ SB-R ที่ความเขม้ขน้เริม่ต้นของสติกมาสเตอรอลเท่ากบั 
1.8 mg/g-solution และอุณหภมูริะหว่าง 298 ถงึ 303 K แสดงดงัรปูที ่1(a) 
และ 1(b) ตามล าดบั ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า SB-R มปีระสทิธภิาพ
ในการดูดซบัสติกมาสเตอรอลในนอมลัเฮปเทนสูงกว่า SA-R ในทุกช่วง
ของอุณหภมู ิการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูสิ่งผลใหป้ระสทิธภิาพการดูดซบัสตกิ
มาสเตอรอลของตวัดูดซบัทัง้ 2 ชนิดลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมื่ออุณหภูมิ
เพิม่ขึน้จาก 298 เป็น 313 K ประสทิธภิาพการดูดซบัสตกิมาสเตรอลของ 
SA-R (รปูที ่1(a)) ลดลงจาก 30.7 เป็น 19.0 % ในขณะทีป่ระสทิธภิาพการ
ดดูซบัสเตรอลของ SB-R (รปูที ่1(b)) ลดลงจาก 38.1 เป็น 23.3 % 

เมือ่พจิารณาปรมิาณการดูดซบัสตกิมาสเตอรอลบนตวัดูดซบัที่สมดุล 
(qe) ของตวัดูดซบัพบว่า ปรมิาณการดูดซบัสตกิมาสเตอรอลของตวัดดูซบั 
SA-R และ SB-R ทุกช่วงอุณหภูมิเข้าสู่สมดุลที่เวลาประมาณ 30 min 
(ไม่ไดแ้สดง ผลการทดลอง) โดยค่า qe ของตวัดูดซบัทัง้ 2 ชนิดลดลงเมือ่
อุณหภูมเิพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมเิพิ่มขึ้นจาก 298 เป็น 313 K ในกรณีของ 
SA-R (รูปที่  1(a)) ค่า qe ลดลงจาก 11.46 เป็น 6.92 mg/g-adsorbent 
ในขณะที่กรณีของ SB-R ค่า qe (รูปที่ 1(b)) ลดลงจาก 12.20 เป็น 8.43 
mg/g-adsorbent 

ความสมัพนัธ์ของการเปลี่ยนแปลงเอนทลัปีของการดูดซบัดงัสมการ 
(4) [11] สามารถจดัใหอ้ยู่ในรปูของสมการเสน้ตรงไดด้งัสมการ (5)
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q q
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     (5) 

โดยที่ ∆H คอื ค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทลัปีของการดูดซบั (kJ/mol), 
qe คือ ปริมาณการดูดซับสติกมาสเตอรอลบนตัวดูดซับที่สมดุล (mg/g-
adsorbent), q0 คือ  ค่ าค งที่ ข ึ้ น กับ อุณหภูมิ  (mg/g-adsorbent), T คือ 
อุณหภมู ิ(K), และ R คอื ค่าคงทีข่องแก๊ส (8.314 J/(mol·K)) 

จากสมการ (5) เมื่อเขยีนกราฟความสมัพนัธ์ระหว่าง ln(qe) กบั 1/T 
สามารถค านวณหาค่า ∆H จากความชันของกราฟ ซึ่งผลการค านวณ
พบว่าค่า ∆H ของการดดูซบัสตกิมาสเตอรอลบนตวัดดูซบั SA-R และ SB-

R มคี่าเท่ากบั  -25.04 และ -20.55 kJ/mol ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ดูดซบัของสติกมาสเตอรอลบนตวัดูดซบัทัง้ 2 ชนิดเป็นกระบวนการคาย
ความรอ้น (Exothermic process) และการดูดซบัของสตกิมาสเตอรอลบน 
SA-R เกดิขึน้ดว้ยพลงังานทีสู่งกว่า SB-R ซึ่งมผีลท าใหป้ระสทิธภิาพการ
คายซบัไฟโตสเตอรอลทีส่ภาวะเดยีวกนัของ SA-R ต ่ากว่า SB-R ดงัแสดง
ในผลการทดลองหวัขอ้ 3.1 จากผลของอุณหภมูต่ิอประสทิธภิาพการดดูซบั
สตกิมาสเตอรอลแสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภมูทิีเ่หมาะสมในการดดูซบัอยู่ที ่298 
K 

รปูที ่I. ผลของอุณหภมูต่ิอประสทิธภิาพการดดูซบัสตกิมาสเตอรอลบน
ตวัดดูซบั (a) SA-R และ (b) SB- R ทีค่วามเขม้ขน้เริม่ตน้ของสตกิมาสเตอ- 
รอลเท่ากบั 1.8 mg/g-solution อุณหภมูกิารดดูซบัระหว่าง 298 ถงึ 313 K 

IV.II.II. ผลของความเขม้ขน้เริม่ตน้ของสตกิมาสเตอรอลต่อประสทิธ ิ
ภาพการดดูซบั 

ผลของความเขม้ขน้เริม่ต้นของสตกิมาสเตอรอลต่อประสทิธภิาพการ
ดูดซับของ SA-R และ SB-R ที่อุณหภูม ิ298 K ความเข้มข้นเริม่ต้นของ
สติกมาสเตอรอลระหว่าง 0.3 ถึง 1.8 mg/g-solution แสดงดงัรูปที่ 2(a) 
และ 2(b) ตามล าดบั ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพการดูดซบั
สติกมาสเตอรอลของตวัดูดซบัทัง้ 2 ชนิดเพิ่มขึ้นอย่างชดัเจนเมื่อความ
เขม้ขน้เริม่ต้นของสตกิมาสเตอรอลเพิม่ขึน้จาก 0.3 ถงึ 0.9 mg/g-solution 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของ SA-R (รูปที ่2a) หลงัจากนัน้ประสทิธภิาพ
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การดูดซับของตวัดูดซบัทัง้ 2 ชนิดจะมแีนวโน้มลดลงเมื่อความเขม้ ข้น
เริม่ตน้ของสตกิมาสเตอรอลเพิม่ขึน้จนกระทัง่ถงึ 1.8 mg/g-solution  

รปูที ่II. ผลของความเขม้ขน้เริม่ตน้ของสตกิมาสเตอรอลต่อประสทิธภิาพ
การดดูซบัของ (a) SA-R และ (b) SB-R ทีอุ่ณหภมู ิ298 K ความเขม้ขน้

เริม่ตน้ของสตกิมาสเตอรอลระหว่าง 0.3 ถงึ 1.8 mg/g-solution 

จากรูปที ่2 เมือ่พจิารณาถงึประสทิธภิาพการดูดซบัแสดงให้เหน็ว่า ที่
ความเขม้ขน้เริม่ต้นของสติกมา สเตอรอลเท่ากบั 0.9 mg/g-solution เป็น
สภาวะที่ตวัดูดซบัมปีระสทิธภิาพในการดูดซบัสติกมาสเตอรอลไดด้ทีีสุ่ด 
โดยประสิทธิภาพการดูดซับของ SA-R และ SB-R มคี่าเท่ากบั 32 และ 
38 % ตามล าดบั แต่เมือ่พจิารณาปรมิาณการดูดซบัทีส่มดุล (qe) พบว่าค่า 
qe เพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของสติกมาสเตอรอลในสารละลาย
เพิม่ขึน้ โดยเมือ่ความเขม้ขน้เริม่ต้นของสติกมาสเตอรอลเพิม่ขึน้จาก 0.3 
เป็น 1.8 mg/g-solution ในกรณีของ SA-R (รูปที่ 2a) ค่า qe เพิ่มขึ้นจาก 
1.70 เป็น 11.46 mg/g-adsorbent ในขณะทีก่รณีของ SB-R (รูปที ่2b) ค่า 
qe เพิม่ขึน้จาก 2.10 เป็น 12.19 mg/g-adsorbent 

ขอ้มูลจากการศกึษาผลของความเขม้ขน้เริม่ต้นของสตกิมาสเตอรอล
ต่อประสทิธภิาพการดูดซบัสามารถน าไปใช้ในการพจิารณาเพื่อออกแบบ
ระบบหอดูดซบัได ้โดยเมือ่พจิารณาถงึประสทิธภิาพการท างานของหอดดู
ซับจะเห็นได้ว่าที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของไฟโตสเตอรอลที่ 0.9 mg/g-
solution จะใหป้ระสทิธภิาพการดดูซบัสงูสุด อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาถงึ
ปรมิาณการดดูซบัไฟโตสเตอรอลแลว้การใชค้วามเขม้ขน้เริม่ตน้ของไฟโตส

เตอรอลทีสู่ง (มากกว่า 0.9 mg/g-solution) จะท าใหเ้กดิความคุม้ค่าในการ
ด าเนินงานมากกว่า เนื่องจากตวัดูดซบัสามารถดูดซบัไฟโตสเตอรอลจาก
ของผสมไดม้ากกว่าทีส่ดัส่วนของตวัดูดซบัเท่ากนัและสามารถคายซับได้
งา่ย 

V. สรุปและอภปิรายผล
งานวจิยันี้ได้ท าการทดลองเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการใชต้วัดูด

ซบัเรซินที่มคีุณสมบตัิเป็นกรดอย่างแรง (SA-R) และเรซินที่มคีุณสมบตัิ
เป็นเบสอย่างแรง (SB-R) ในการแยกไฟโตสเตอรอลจากเมทลิเอสเทอร ์ผล
การทดลองพบว่า SA-R และ SB-R มคีวามสามารถในการเลอืกดูดซบัไฟ
โตสเตอรอลในเมทิลเอสเทอร์ โดยปริมาณการดูดซบัไฟโตสเตอรอลใน
เมทลิเอสเทอร์ของ SA-R สูงกว่า SB-R ส่วนในขัน้ตอนการคายซบัไฟโตส
เตอรอลในเอทานอลพบว่า SB-R มปีระสทิธภิาพในการคายซบัสงูกว่า SA-
R ถงึ 3.04 เท่า การศกึษาสมดุลการดูดซบัสตกิมาสเตอรอลบน SA-R และ 
SB-R โดยใช้สารละลายสมมติพบว่ า  การ เพิ่ม อุณหภูมิส่ งผล ให้
ประสทิธภิาพการดดูซบัและปรมิาณการดดูซบัทีส่มดุลของ SA-R และ SB-
R ลดลง ซึง่ค่าการเปลีย่นแปลงเอนทลัปีของการดดูซบัมคี่าเป็นลบแสดงให้
เหน็ว่าการดูดซบัที่เกดิขึน้เป็นกระบวนการคายความรอ้น โดยอุณหภูมทิี่
เหมาะสมในการดูดซบัอยู่ที ่298 K ในขณะ ทีก่ารเพิม่ความเขม้ขน้เริม่ตน้
ของสตกิมาสเตอรอลในสาร ละลายส่งผลให้ปรมิาณการดูดซบัทีส่มดุลของ 
SA-R และ SB-R เพิม่ขึน้ โดยทีค่วามเขม้ขน้เริม่ต้นของสตกิมาสเตอรอล
เท่ากบั 0.9 mg/g-solution เป็นสภาวะที ่SA-R และ SB-R มปีระสทิธภิาพ
ในการดดูซบัดทีีสุ่ดเท่ากบั 32 และ 38 % ตามล าดบั  

กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยันี้ไดร้บัการสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั (สกว.) ภายใตโ้ครง การปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) รุ่นที ่
15/2555 และส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

เอกสารอ้างอิง 
[1] T. Verleyen, R. Verhe, L. Garcia, K. Dewettinck, A. Huyghebaert, and

W.D. Greyt, “Gas chromatographic characterization of vegetable oil
deodorization distillate,” Journal of Chromatography A, vol. 921, no. 2,
pp. 277–285, 2001.

[2] S. F. Wang, T. Furuno, and Z. Cheng, “Study of extraction of phytosterol
from masson pine pine raw tall oil,” Journal of Wood Science, vol. 48,
no. 6, pp. 505-511, 2002.

[3] P. Fernandes and J.M.S. Cabral, “Phytosterols: Applications and
recovery methods,” Bioresource Technology, vol. 98, no. 12, pp.2335–
2350, 2007.

[4] R. A. Moreau, B. D. Whitaker, and K. B. Hicks, “Phytosterols,
phytostanols, and their conjugates in foods: structural diversity,
quantitative analysis, and health-promoting uses,” Progress in Lipid
Research, vol. 41, no. 6, pp. 457-500, 2002.

[5] S. Khatoon, R.G. Raja Rajan, and A.G. Gopala Krishna,
“Physicochemical characteristics and composition of Indian soybean oil
deodorizer distillate and the recovery of phytosterols,” Journal of the 
American Oil Chemists’ Society, vol. 87, no. 3, pp. 321-326, 2010.

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

390

ENG-30



[6] E.A. Moreira and M.A. Baltanás, “Recovery of phytosterols from
sunflower oil deodorizer distillates,” Journal of the American Oil 
Chemists’ Society, vol. 81, no. 2, pp. 161-167, 2004.

[7] G. Wollmann, J. Schwarzer, and B. Gutsche, “Processes for producing
sterols from fatty  acid production residues,” U.S. Patent 6956125 B2,
Oct. 18, 2005.

[8] T.J. Barder, “Purification of sterols with  activated carbon as adsorbent
and chlorobenzene as desorbent,” U.S. Patent 4882065, Nov. 21, 1989.

[9] T.J. Barder, W.B. Bedwell, and S.P. Johnson, “Separation of sterols from
low-acid feeds  with magnesium silicate and methyl-tert-butyl ether
desorbent,” U.S. Patent 4977243, Dec. 11, 1990.

[10] C.J. Chang, Y.F. Chang, H.Z. Lee, J.Q. Lin, and P.W.Yang,
“Supercritical carbon dioxide  extraction of high–value substances from
soybean oil deodorizer distillate,” Industrial & Engineering Chemistry 
Research, vol. 39, no. 12, pp. 4521-4525, 2000.

[11] N. Barka, S. Qourzal, A. Assabbane, A. Nounah, and Y. Ait-Ichou,
“Removal of reactive yellow 84 from aqueous solutions by adsorption
onto hydroxyapatite,” Journal of Saudi Chemical Society, vol. 15, no. 3,
pp. 263-267, 2011.

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

391

ENG-30



The application of good governance theory for the 
power development fund management in Thailand 

 Pongpoj Putarungsi (Phd.) 
Graduate School of Environmental 

Development Adminstration 
National Institute of Development 

Administration 
Bangkok, Thailand 

pongpojputarungsi@gmail.com 

Abstract  
This study has purpose to evaluate the operation and 

management of power development fund in Thailand and 
propose good governance theory for operation and 
management of power development fund management in 
Thailand. This research collected information and data from 
interviews with key informants such as executives from 
Energy Regulatory Commission (ERC), Power 
Development Fund Committee, managers of power 
development fund in designated area, employees of power 
development fund in category A and B, sub-district 
headmen, village headmen and residents who live around 
the power plant. The observation of the existing of 
community projects also used to apply. This study will use 
good governance theory to apply for the operation and 
management of power development fund. With Good 
governance theory, it will help power development fund to 
achieve more efficiency and effectiveness on the operation 
and management of power development fund in Thailand 
and might solve problems that power development fund 
recently faced on the operation and management of power 
development fund in Thailand. 

Keywords—Good Governance Theory, Power Development 
Fund, The Operation and Management (key words) 

I. INTRODUCTION

The “Power Development Fund (the Fund)” has been set 
up under the Office of the Energy Regulatory Commission 
(OERC) pursuant to the Energy Industry Act, B.E. 2550 
(2007), with the following objectives: to be used as a capital 
to enhance extensive electrification to various localities, to 
decentralize the development to provincial areas; to develop 
or rehabilitate localities affected by power plant operation; 
to promote the use of renewable energy and technologies for 
electricity industry operation that have minimal impact on 
the environment, with due consideration on the balance of 
natural resources; and to create fairness for power 
consumers,(Office of the Energy Regulatory 
Commission.(2016)).  

Since 2007, Power Development Fund have provided 
numerous benefits toward the stakeholders and residents 
who live around the power plant in each area.  For example; 
the treatment and remedy are provided for residents who 
have been affected by the operation of power plant, job 
creation, increased income for community, promotion of 
renewable energy and technologies, and extension of 
electrification project to various localities, however recently 
the operation and management of power development fund 

in Thailand has faced with some problems. For example, the 
budget allocation for power development fund in each 
category is not appropriate because residents near the power 
plant do not get any benefit from the fund. The participation 
of the residents and stakeholders to examine and scrutinize 
the operation of community projects in designated area has 
also become a significant problem. Some community 
projects do not provide remedy or treatment to the residents 
and stakeholders affected by the operation of power plant. 
From those problems, it lead to evaluate the operation and 
management of power development fund in Thailand. The 
good governance theory will use to be a tool to apply for 
operation and management of power development fund. 
After the evaluation and analysis of the results, it will come 
out with management model for operating and managing 
power development fund.  

II. LITERATURE REVIEW

This study focuses on the good governance theory to 
evaluate the operation and management of power 
development fund in Thailand. Recently, there has been 
research related to performance evaluation of power 
development fund in a specific location.  For example; the 
study of the management of general and environmental 
projects by applying good governance of power 
development fund at Huay Pong district, Rayong province 
(Manida W. & Wisakha P. (2016)), the lesson from 
management of the power development fund, a case study of 
Plaukdaeng district area (Rayong province) (Supassorn K. 
(2013)). Some studies only focus on the performance of 
power development fund in a specific perspective but they 
do not focus on all perspectives which cover the 
management and performance of power development fund. 
Some studies focus on the operation and management of 
power development fund in the specific location.  For 
example, the developing achievement of Nam Phong Power 
Plant Energy Tax Fund, Khon Kaen province ( Narong T., 
2011), the people participation in clean energy fund 
activities for community development surrounding Kaeng 
Khoi Power Plant (Sahas A., 2013), Social Responsibility 
Communication of the Electricity Generating Authority of 
Thailand – North Bangkok Power Plant (Pawinsuda 
A.,2012) This research study does not focus on performance 
evaluation of power development fund in specific location 
but on power development fund in category A and B and 
also in different locations around Thailand.  

III. METHODS

This study used three different data collection methods 
following the concept of triangulation of qualitative data 
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resources which included: 1) Secondary data, for example, 
books, journals, articles, theses, reports, and other 
documents 2) Interviews with key informants, for example, 
executives from Energy Regulatory Commission (ERC), the 
managers of power development fund in category A and B, 
the employees who work for power development fund in 
category A and B, the sub-district headmen and village 
headmen in communities, the residents in communities 
living in the areas that have received impacts and problems 
from power plant and receive benefits from the operation 
and management of power development fund, as well as 
propose community projects, and get approval or refusal by 
the power development fund and 3) Observation of the 
existing community projects around the power development 
fund in designated area. This study also uses content 
analysis employed for the qualitative analysis in this study 
that includes: 1) read all information carefully 2) evaluation 
all the terms; code the word that best describes each piece of 
information 3) group the terms; coded terms and form a 
hierarchy 4) look for relationship between the concepts 5) 
give the concept’s structure and 6) discusses the model. The 
total key informants for this researches were 102 key 
informants. The location of power development fund 
covered power development fund in category A and B by 
the types of fuel mostly used for electricity generation in 
power plants in Thailand and the power plants operated by 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) in six 
provinces around Thailand; Lampang, Nonthaburi, Phra 
Nakorn Sri Ayutthaya,Chachoengsao, Khon Kaen, and 
Ratchaburi. 

IV. RESULT 

From qualitative method, it came out with the result 
under secondary data, in depth interviews with key 
informants and observation on community projects that 
existed in each areas. The content analysis used to apply in 
this study. The result found that 

From interview with Energy Regulatory Commission 
(ERC), it found that until now the power development fund 
in category A and B still operate and manage under objective 
of power development fund. The residents in each area 
participate in the operation and management of power 
development fund by participate in public forum that power 
development fund organized for vote and propose 
community projects. However the community projects that 
residents propose for community projects are not various and 
not outstanding. 

The criteria in making decision to approve the 
community projects, in the past the Energy Regulatory 
Commission (ERC) gave authority to a community 
development committee to approve community projects. But 
most community projects were small, therefore, the Energy 
Regulatory Commission (ERC) deployed a policy to 
determine proportion of large community projects and small 
community projects in 70%:30%. The reasons why the 
Energy Regulatory Commission (ERC) determined the 
proportion of big and small community projects because 
they wanted residents at designated area to propose 
community projects which create sustainability to the 
community throughout the community project. 

Energy Regulatory Commission ERC has assessed and 
evaluated the performance of power development fund by 
examining all power development fund category A and 

random sampling in some category B.  Moreover, the ERC 
has launched a public relation campaign, “Power 
Development Fund Awards” to disseminate the performance 
of Power Development Funds in designated areas. 
Importantly, this activity would help develop and improve 
the operation and management of local Power Development 
Funds to be more efficient, having a good managerial 
system with good governance, transparency, accountability, 
as well as sustainability.   

From interview with the managers of power 
development fund in category A and B, it found that before 
the residents propose community project, power 
development fund in category A and B providing 
information on doing or making community project. Before 
organizing public forum, power development fund has 
encouraged and supported a survey on the needs of local 
residents. The power development fund supported the 
participation of residents in attending public forum to 
propose and vote for community projects. 

However, the manager of power development fund in 
category A and B mention on the cooperation and co-
ordination problem between government sector and public 
sector which lead to the problem on formulating community 
projects. The manager of power development fund in 
category A and B mention that some community projects 
proposed by residents and stakeholders were less efficient 
and less in quality which could not help develop community 
to the maximum.  Moreover, there were problems relating to 
abilities of local people to use the budget to formulate 
community projects, leading to failure and less efficiency. 
The community projects proposed by the residents did not 
have diversity.  Some community projects were operated by 
some groups of people so there was transparency problem 
because to propose the community project, all residents and 
stakeholders must have the opportunity to propose 
community projects. 

From interview with the employees of power 
development fund in category A and B, it found that Energy 
Regulatory Commission (ERC) supported knowledge and 
training.  Moreover, the Energy Regulatory Commission 
(ERC) assigned internal audit to examine the performance 
of employees or staff of power development fund and also 
examined the operation and management of power 
development fund in each category by random sampling. 
From the interviews, it was found they have received the 
training and knowledge at least once or twice a year. Most 
trainings were about procurement and useful knowledge, for 
example, accounting and finance or new knowledge that 
could apply to work in the office. However, the employees 
of power development fund said that the trainings that 
power development fund provided for them were not 
enough and they suggested power development fund 
provide more trainings.  

From interview also found that employee who work for 
power development fund didn’t have efficiency and ability to 
work for power development fund because they did not 
know and did not understand the scope of work that they do. 
In some power development fund in category A and B faced 
problem on number of staff which were not enough 
compared with the amount of work. The welfare also 
became problem for staff who work for power development 
fund because the welfare of staff of power development was 
different from the welfare of the officers at Office of Energy 
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Regulation Commission (ERC). Therefore, it led to less 
motivate to work for the employees toward their responsible 
duties. 

The employees of power development fund said          
that regulation that Energy Regulation Commission (ERC) 
deployed to power development fund should be adjusted 
because the regulation was not applicable. The existing of 
community projects did not make any development and 
improvement to areas around the operation of power plant. 

From interview with sub-district headmen and village 
headmen who live around the operation of power plant and 
live around the operation of power development fund in 
designated area said that they had the opportunity to write 
the document to propose community project and also to 
teach residents on how to write and propose the community 
project. The power development fund had plan and budget 
to assign persons with knowledge on how to write and 
propose community project, and to teach and inform about 
how to write and propose community project.  

The sub-district headmen and village headmen had the 
opportunity to examine and scrutinize the budget that the 
Energy Regulatory Commission (ERC) and the power 
development fund in designated area allocated to the 
community and the use of budget for formulating 
community projects in the area by attending the meeting 
organized by power development fund. 

However, the sub-district headmen and village headmen 
said that most community projects established around the 
power development fund in designated areas were not 
continuous projects so they were not long-term projects.  

The sub-district headmen and village headmen who live 
in designated area mentioned that in some areas, there were 
problems of transparency and corruption situation in the 
operation and management of power development fund. The 
sub-district headmen suggested that the power development 
fund in some designated areas should be re-organized. 

From interview with resident in communities living in 
the areas that have received impacts and problems from 
power plant and receive benefits from the operation and 
management of power development fund, it was found that 
they had the opportunity to participate in the power 
development fund through public forum. The residents were 
informed about the organization of public forum through 
voice announcement. Before residents attended public 
forum, the sub-district headmen in areas organize the pre-
meeting with the residents to discuss the problems that they 
faced in the area, the problems that needed to be solved and 
what they wanted to improve in their community. 

The residents had the opportunity to learn how to write 
and propose community projects from the employee of 
power development fund who taught how to write and 
propose community projects when public forum was 
organized. Sometimes, the sub-district headmen and village 
headmen also became persons to teach residents on how to 
write and propose community projects. 

However, from interview it also found problems on the 
opportunity to examine and scrutinize the community 
project formulated in the area. The residents did not have 
opportunity to examine or investigate the process for 
establishing community projects that they had proposed. 
From interviews with residents in communities, they did not 

know about the existence of community project. In some 
areas, it was found that they perceive the existence of 
community projects.  However, for some residents who 
were not interested in proposing community projects, they 
did not know about the existence of community projects. 

From the observation among six designated areas, it was 
found that community projects were existed in areas and the 
sign board were set up to inform residents about the 
existence of community projects. 

V.DISCUSSION

(UNESCAP, 2009) explains that the concept of 
"governance" is not new. It is as old as human civilization. 
Simply put, "governance" means the process of decision-
making and the process by which decisions are implemented 
(or not implemented). Governance can be used in several 
contexts such as corporate governance, international 
governance, national governance, and local governance. 

Defining the principles of good governance is difficult 
and controversial. The United Nations Development 
Program (UNDP, 1997) enunciates a set of principles that, 
with slight variations, appear in much of the literature. 
There is strong evidence that these UNDP – based principles 
have a claim to universal recognition. In grouping them 
under five broad themes, we recognize that these principles 
often overlap or are conflicting at some point, that they play 
out in practice according to the actual social context, that 
applying such principles is complex, and that they are not 
only about the results of power but how well it is exercised. 

Good Governance theory be able to apply in the 
operation and management of power development fund. The 
power development fund should provide participation for all 
stakeholders on the operation and management of power 
development fund. The power development fund should 
operate and manage under rule of law and make 
transparency which provide opportunity for all stakeholders 
to examine and scrutinize on operation and management of 
power development fund. The power development fund 
should response to all stakeholders needs under proposing 
for community projects which create sustainable 
development in communities area. The power development 
fund should provide opportunity for residents to vote for 
community projects that they want to formulate in 
communities area. The budget allocation for formulate 
community project that power development fund allocated 
to residents should be fairly. The community projects should 
be efficient and effectiveness which help to develop 
communities area. The power development fund should 
have accountability on operation and management of power 
development fund. With the accountability of the operation 
and management of power development fund, all 
stakeholders would be able to perceive and receive accurate 
information on the operation and management of power 
development fund. 

VI. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

 This study use good governance theory to evaluate the 
performance on the operation and management of power 
development fund. With good governance theory, it will 
come out with concept which help to improve and develop 
the operation and management of power development fund. 
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Figure 1: Good Governance  

Participation; the power development fund should 
support the participation of all stakeholders; for example 
sub-district headmen, village headmen and residents who 
live around the power plant toward the operation of power 
development fund through public forums to propose and 
vote for community projects. The power development fund 
should provide opportunity for all stakeholders to participate 
in the meeting which organize for teaching how to write and 
propose for community projects. The power development 
fund should provide the opportunity for all stakeholders to 
receive information about the operation and management of 
power development fund. All stakeholders should have 
opportunity to examine and scrutinize on the performance of 
power development fund. 

Rule of Law; the power development fund should 
operate and manage under the rule of law and follow the 
regulation that Energy Regulatory Commission (ERC) 
deploy to all of power development fund in each category. 
However, from the interviews with employees of power 
development fund, it was found that they would like the 
Energy Regulatory Commission (ERC) to refocus on 
regulations and policy that have assigned to all power 
development fund in each category because some regulation 
and policy are not applicable and not suitable for some types 
of power development fund. The Energy Regulatory 
Commission (ERC) should come to monitor the operation 
and management of power development fund and should 
assign the regulation and policy suitable to the power 
development fund in each area. It is better than assigning 
one regulation and policy which apply to all power 
development fund to follow.   

Transparency; the power development fund should have 
accountability and transparency in the operation and 
management which provided benefit to all stakeholders. 
With the accountability and transparency of the operation 
and management of power development fund, all 
stakeholders would be able to perceive and receive accurate 
information on the operation and management of power 
development fund. The power development fund should 
provide information for residents or stakeholders to 
scrutinize and examine the transparency and accountability 
of power development fund through source of the 
information that power development fund can provide. 

Responsiveness; the power development fund should 
operate and manage by response to all of stakeholders. 
Moreover, it not only provided benefit to stakeholders but 
power development fund could also build relationship 
between power development fund in designated area and 

stakeholders affected by the operation of power plant. By 
response to all stakeholder, it will help to improve on the 
operation and management of power development fund  

Consensus oriented; the power development fund should 
motivate residents to participate in public forum to vote and 
propose community projects and provide opportunity to 
write and propose community projects. By voting, residents 
will have chance to decide and chose on what kind of 
community projects that they want to have in their areas. 
The residents are group of people who know about what are 
need to improve and develop for their communities, 
therefore power development fund should provide 
opportunity for resident to vote and propose for community 
projects. 

Equity and inclusiveness; the residents also suggested 
that power development fund in area should solve distortion 
and inequality problem on receiving benefit from the 
formulation of community projects. The community projects 
formulated in the area should be concerned with good 
governance with transparency on doing community projects 
and let residents or stakeholders examine the operation of 
social community projects.  They also need to have equality 
and inclusiveness and provide opportunity to stakeholders to 
participate in social community projects. In this perspective, 
the power development fund should equally and fairly 
allocate budget for residents to propose community projects. 
The power development fund in designated area should 
motivate residents to propose communities projects. The 
budget should be fairly and equally allocated to residents in 
communities. 

Effectiveness and efficiency; on the management 
process of power development fund, it should focus on good 
governance theory on the effectiveness and efficiency of 
power development fund. The effectiveness and efficiency 
will deliver benefits and make residents or stakeholders 
satisfied with the operation and management of power 
development fund in designated area. The power 
development fund should set up and identify the scope of 
work to assign for each employee that helps the employees 
improve the effectiveness and efficiency of work. 

Accountability; the power development fund should 
have accountability in the operation and management which 
provided benefit to all stakeholders. With the accountability 
of the operation and management of power development 
fund, all stakeholders would be able to perceive and receive 
accurate information on the operation and management of 
power development fund.  Moreover, not only power 
development fund in designated area operated and managed 
with accountability but power development fund should also 
provide the opportunity to all stakeholders to examine and 
scrutinize the operation and management of power 
development fund. With accountability of the operation and 
management of power development fund, it would help 
create trust to all stakeholders in the operation and 
management of power development fund. 

With applying good governance theory, it will help to 
improve on operation and management of power 
development fund and will make power development fund 
to have efficiency and effectiveness on operation and 
management. By apply good governance theory, it can 
create sustainability management for power development 
fund in Thailand. 

Good 
Governance 
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Rule of Law 

Transparency 

Responsiveness 

Consensus 
Oriented 

Equity and 
Inclusiveness 

Effectiveness 
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บทคดัย่อ — บทความน้ีน าเสนอการตรวจจบัฮารม์อนิกด้วยวิธีทฤษฎี
ก าลงัรีแอกทีฟขณะหน่ึง (วิธี PQ) ส าหรบัระบบรางไฟฟ้ากระแสสลบัแบบ
เฟสร่วม วิธี PQ น้ีใช้ค านวณหาค่ากระแสอ้างอิงให้กับวงจรกรองก าลงั  
แอกทีฟแบบขนานส าหรบัฉีดกระแสชดเชยก าจดัฮาร์มอนิกในระบบราง
ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสร่วม การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับ      
ฮาร์มอนิกของวิธี PQ ก าหนดใช้โหลดปริมาณกระแสฮาร์มอนิกท่ีเกิดขึ้น
จริงในระบบรางไฟฟ้า การควบคุมการฉีดกระแสชดเชยของวงจรกรอง
ก าลงัแอกทีฟแบบขนานได้ใช้ตวัควบคมุพีไอ (PI controller) ผลการทดสอบ
โดยใช้วิธีการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink พบว่า
กระแสอ้างอิงท่ีได้จากการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ มีความถกูต้อง 
ส่งผลให้วงจรกรองก าลังแอกทีฟแบบขนานสามารถก าจัดกระแส             
ฮารม์อนิกในระบบรางไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเฟสร่วมได้อย่างมีประสิทธิผล 
โดยค่า %THD ของกระแสท่ีแหล่งจ่ายภายหลงัการชดเชยมีค่าลดลงและอยู่
ในกรอบมาตราฐาน IEEEStd.519-2014 

ค ำส ำคญั — กำรตรวจจบัฮำรม์อนิก,วิธีทฤษฎีก ำลงัรีแอกทีฟขณะหนึง่,
กำรก ำจดัฮำรม์อนิก,วงจรกรองก ำลงัแอกทีฟ,กำรปรบัปรงุคณุภำพ
ก ำลงัไฟฟ้ำ 

ABSTRACT — This paper presents the harmonic detection using 
Instantaneous reactive power theory (PQ method) for co-phase AC 
electric railway systems. The PQ method is applied to calculate the 
reference current of the shunt active power filter for injecting the 
compensating current in co-phase electric railway systems. The 
performance testing of the PQ method use the actual harmonic current 
load in the railway system. The PI controllers are used to control the 

compensated current injection of the shunt active power filter. The 
simulation result by using MATLAB / Simulink program confirm that the 
reference current obtained from the PQ method is accurate calculation.  
The shunt active power filter can effectively eliminate harmonic currents 
in the co-phase electric railway system. in addition, the total harmonic 
distortion (%THD) after compensation of the source currents in electric 
railway system are satisfied under the IEEE Std 519-2014. 

Keywords — harmonic detection, instantaneous reactive power 
theory, harmonic elimination, active power filter, power quality 
improvement 

I. บทน า
ปัจจุบันมีการใช้งานระบบรางไฟฟ้าอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น

ประเภทความเรว็ปานกลางและประเภทความเรว็สูง โดยนิยมใช้ระบบส่ง
จ่ายก าลังไฟฟ้าแบบเฟสร่วม (co-phase power supply system) [1] ซึ่ง
เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับชนิดสัมผสัเหนือศรีษะ (overhead contact) 
ระบบนี้มีข้อดีในการช่วยบรรเทาการเกิดปัญหาความไม่สมดุลของ
กระแสไฟฟ้าสามเฟสที่กริดของระบบส่งจ่ายได้ [2] โหลดรถไฟฟ้าของ
ระบบรางไฟฟ้าประกอบไปด้วย วงจรแปลงผนัก าลังไฟฟ้า ชุดควบคุม
ความเรว็มอเตอร ์อุปกรณ์แสงสว่างและเครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้ ซึง่โหลด
ดงักล่าวมพีฤตกิรรมการท างานที่ไม่เป็นเชงิเสน้ส่งผลใหเ้กดิฮาร์มอนิกขึน้
ในระบบรางไฟฟ้าและก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ ได้แก่ การเกิดสัญญาณ
รบกวนในระบบไฟฟ้าก าลงั การท างานผดิพลาดของอุปกรณ์ป้องกนัและ 
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รปูที ่I ระบบรางไฟฟ้าทีพ่จิารณาการก าจดัฮารม์อนิกดว้ยวงจรกรองก าลงัแอกทฟีแบบขนาน

รเีลย์อายุการใชง้านของตวัเก็บประจุสัน้ลง เกดิก าลงัสูญเสยีและความรอ้น
ขึ้นที่มอเตอร์ เกิดก าลงัสูญเสยีและความร้อนที่หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์   
แสงสว่างมีอายุการใช้งานสัน้ลง นอกจากนี้ย ังส่งผลเสียถึงคุณภาพ 
ก าลงัไฟฟ้าอกีด้วย [1] จากผลเสยีดงักล่าวท าใหก้ารแก้ไขก าจัดฮารม์อนิก 
เป็นเรื่องส าคญัอย่างมาก ในปัจจุบนัมวีธิกีารก าจดัฮารม์อนิกหลายวธิ ี เช่น
การใช้วงจรกรองก าลังพาสซีฟ (passive power filter)  [3]  การใช้วงจร
กรองก าลงัแอกทีฟ (active power filter) [4] และ การใช้วงจรกรองก าลัง
ไฮบริดจ์ (hybrid power filter) [5] โดยในบทความนี้เลือกใช้วงจรกรอง
ก าลงัแอกทฟีแบบขนาน (Shunt Active Power Filter : SAPF) [6] เนื่องจาก
สามารถให้ประสทิธผิลในการก าจดักระแสฮารม์อนิกทีด่ี มคีวามยดืหยุ่นใน
การท างานเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงค่าพารามเิตอร์ของระบบ และไม่ประสบ
ปัญหาเรโซแนนซ์อีกด้วย ระบบก าจัดฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้า
กระแสสลบัแบบเฟสร่วมสามารถแสดงได้ดงัรูปที่ I โดยแบ่งออกได้เป็น 2 
ส่วน ในส่วนแรกคอืระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าของระบบรางทีป่ระกอบไปดว้ย 
กริดส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าสามเฟส (three-phase power grid) สถานีส่งจ่าย
ก าลงัไฟฟ้าใหก้บัระบบรางไฟฟ้าแบบเฟสร่วม (substation) ทีใ่ชห้มอ้แปลง
ชนิดเลอรบ์ลองค ์(Le-blance transformer) และระบบรางไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
กบัโหลดรถไฟฟ้า ส่วนที่สองคอืวงจรกรองก าลังแอกทีฟแบบขนานและ
ร ะบบควบคุ ม  (shunt active power filter and control system) โ ดย
โครงสร้างของวงจรกรองก าลงัแอกทฟี คอื วงจรอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส 2 
ชุดที่มแีหล่งสะสมพลงังานเป็นตวัเก็บประจุร่วมกัน และระบบควบคุมของ
วงจรกรองก าลังแอกทีฟที่ประกอบด้วย การตรวจจับฮาร์มอนิกส าหรบั

ค านวณหากระแสอา้งองิในการชดเชยฮารม์อนิกโดยในบทความนี้น าเสนอ
การประยุกต์ ใช้วิธีทฤษฎีก าลังรีแอกทีฟขณะหนึ่ ง  (Instantaneous 
Reactive Power Theory : PQ) [7] ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดได้จากหัวข้อ
ที่ II และส าหรบัการควบคุมกระแสชดเชยและค่าแรงดันบัสไฟตรง ใน
บทความนี้ ได้ เลือกใช้ตัวควบคุมพีไอ  (PI controller) [8] เนื่ องจากมี
สมรรถนะการควบคุมที่ดีเพยีงพอ และอาศยัการออกแบบที่เรยีบง่ายไม่
ซบัซอ้น 

ส าหรับการน าเสนอของบทความนี้ ประกอบด้วยในหัวข้อที่ II จะ
น าเสนอ ขัน้ตอนการค านวณตรวจจบักระแสฮาร์มอนิกด้วยวธิ ีPQ ส าหรบั
ระบบรางไฟฟ้าแบบเฟสร่วม หวัขอ้ที่ III จะอธบิายการออกแบบตวัควบคุม
พไีอส าหรบัใช้ควบคุมการฉีดกระแสชดเชยของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟ 
และในหวัขอ้ที ่IV จะน าเสนอผลการจ าลองสถานการณ์การก าจดัฮารม์อนิก 
และในหวัขอ้ที ่V จะเป็นการสรุปผลของบทความ 

II. การตรวจจบัฮารม์อนิกด้วยวิธีทฤษฏีก าลงัรีแอกทีฟขณะหน่ึง
ส าหรบัระบบรางไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเฟสร่วม 

การตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกอ้างอิงด้วยวิธีทฤษฎีก าลังรีแอกทีฟ
ขณะหนึ่ง หรอืวธิ ีPQ ส าหรบัระบบรางไฟฟ้าแบบเฟสร่วมมขีัน้ตอนในการ
ค านวณหากระแสอา้งองิทัง้หมด 4 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ท าการก าหนดแรงดนัไฟฟ้าที่แหล่งจ่าย ( ),SM STv v และ

กระแสโหลด ( ),LM LTi i จากเฟส M และเฟส T ของระบบรางเป็นปรมิาณ
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แรงดันไฟฟ้าบนแกน ( ),S Sv v  และกระแสไฟฟ้าบนแกน

( ),L Li i  ดงัสมการที ่(1) และ (2) ตามล าดบั 

S SM

S ST

v v

v v





   
=   
  

(1) 

L LM

L LT

i i

i i





   
=   
  

(2) 

ขัน้ตอนที ่2 ค านวณค่าก าลงัแอกทฟีขณะหนึ่งทีโ่หลด ( )Lp และก าลงั
รแีอกทฟีขณะหนึ่งทีโ่หลด ( )Lq โดยใชค้่าแรงดนัไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า
บนแกน ดงัสมการที ่(3) 

SM STL LM

ST SML LT

v vp i

v vq i

    
=     

−    
(3) 

ขัน้ตอนที่  3 ค านวณค่าก าลังไฟฟ้าส าหรับการชดเชย ( )Cp       

ด้วยสมการที่  (4) และกระแสชดเชยบนแกน ( , )C Ci i  โดยใช้

สมการที ่(5) 

C L DCp p p= − (4) 

1

CM SM ST C

CT ST SM L

i v v p

i v v q

−

     
=      

−     
(5) 

โดยที ่ Lp คือ องค์ประกอบฮาร์มอนิกของก าลังแอกทีฟที่แยกออก
จาก Lp โดยใช้วงจรกรองแบบผ่านต ่า (Low Pass Filter : LPF) ดงัแสดง

ในรูปที่ II และ DCp คอื ค่าก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเป็นเอาต์พุตของตวั
ควบคุมแรงดนับสัไฟตรง 

รปูที ่II การใชว้งจรกรองแบบผ่านต ่าเพื่อแยก Lp ออกจาก Lp

ขัน้ตอนที่ 4 ก าหนดให้กระแสอ้างอิงของเฟส M ( )*

CMi มคี่าเท่ากับ

Ci  และกระแสอ้างอิงของเฟส T ( )*

CTi มคี่าเท่ากบั Ci  ดังสมการที่ (6) 

ซึง่กระแสดงักล่าวจะถูกใชเ้ป็นกระแสอา้งองิส าหรบัวงจรกรองก าลงัแอกทฟี

เพื่อฉีดชดเชยฮาร์มอนิกให้กบัระบบรางไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเฟสร่วม
ต่อไป 

*

*

CCM

CCT

ii

ii





   
=   
  

(6) 

จากขัน้ตอนทัง้หมดในข้างต้นสามารถสรุปเ ป็น แผนภาพการ
ค านวณหากระแสอา้งองิดว้ยวธิ ีPQ ไดด้งัรปูที ่III 

รปูที ่III แผนภาพการตรวจจบัฮารม์อนิกดว้ยวธิ ีPQ 

III. การออกแบบระบบควบคมุของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟแบบ
ขนาน 

III.I. กำรควบบคมุกระแสชดเชยด้วยตวัควบคมุพีไอ
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ก ร ะ แ ส ช ด เ ช ย ( )Ci ดั ง ป ร า ก ฎ ใ น รู ป ที่  I มี

บลอ็กไดอะแกรมส าหรบัใชใ้นการออกแบบแสดงดงัรูปที ่IV โดยตวัควบคุม
พไีอมอีนิพุต คอื ผลต่างของกระแสชดเชยอ้างองิ ( )*

Ci และกระแสชดเชย

( )Ci และเอาต์พุตคอืแรงดนัอ้างอิง ( )*U เพื่อส่งต่อไปยงัพลานต์ (plant) 

ของตวัเหนี่ยวน าของวงจรกรองก าลงัแอกทฟีแบบขนานเพื่อจ าลองการฉีด
กระแส

Ci ดงัรูปที่ 4 จากบลอ็กไดอะแกรมดงักล่าวสามารถหาฟังก์ชนัถ่าย
โอนแบบวงปิด (Closed-loop transfer function) แสดงไดด้งัสมการที ่(7) 

รปูที ่IV บลอ็กไดอะแกรมระบบควบคมุกระแสชดเชยดว้ยตวัควบคุมพไีอ 
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การออกแบบค่า
PiK และ

IiK ของตัวควมคุมพีไอจะใช้วิธีการ
ประมาณ [8] โดยการเปรยีบเทียบฟังก์ชนัถ่ายโอนของระบบควบคุมกับ
พจน์พหุนามลกัษณะเฉพาะของฟังก์ชนัถ่ายโอนอนัดบัสองมาตรฐานดัง
สมการที่ (8) จากการเปรียบเทียบท าให้สามารถหาค่า

PiK และ
IiK ได้

จากสมการที ่(9) และ (10) ตามล าดบั

*

2

Pi Ii

fC

C Pi Ii

f f

K s K

Li

i K K
s s

L L

 +
  
 

=
 

+ +  
 

(7) 

( )
2

2 22

n

n n

G s
s s



  
=

+ +
(8) 

2Pi i ni fK L =   (9) 

2

Ii ni fK L= (10) 

โดยที ่ i  คอื อตัราการหน่วง(damping ratio) ของการควบคุมกระแส
ชดเชย 

ni คอื ค่าความถีธ่รรมชาต ิ(natural frequency) ของการควบคุม
กระแสชดเชย

จากสมการที่ (8) และ (9) ก าหนดให้
i เท่ากับ 0.707 

ni เท่ากับ 
2 x 3000 rad/s และค่า fL เท่ากบั 0.12 mH จะสามารถค านวณค่า

PiK

ไดเ้ท่ากบั 4 และค่า
IiK ไดเ้ท่ากบั 53300 

III.II. กำรควบบคุมแรงดนับสัไฟตรงด้วยตวัควบคุมพีไอ
ระบบควบคุมแรงดันบัส ไฟตรง ( )DCV ดังปรากฎในรูปที่  I มี

บล็อกไดอะแกรมส าหรบัใช้ในการออกแบบแสดงได้ดังรูปที่ V โดยตัว
ควบคุมพไีอมอีนิพุต คอื ผลต่างระหว่างค่าแรงดนัอา้งองิ ( )*

DCV และแรงดนั

บัสไฟตรง ( )DCV ส่วนเอาต์พุต  คือ  ค่ าก าลังไฟฟ้าที่ ตัว เก็บประจุ
( )DC DCC P เพื่อส่งต่อไปยังพลานต์ (plant) ของตัวเก็บประจุ DCC ของ

วงจรกรองก าลังแอกทีฟแบบขนานเพื่อจ าลองค่าแรงดัน DCV จาก
บล็อกไดอะแกรมดังกล่าวสามารถหาฟังก์ชันถ่ายโอนแบบวงปิดได้ดัง
สมการที ่(11) 

รปูที ่V บลอ็กไดอะแกรมของระบบควบคุมแรงดนับสัไฟตรง 

ส าหรบัการออกแบบค่า
PvK และ

IvK ของตวัควบคุมพไีอจะใชว้ธิกีาร
ประมาณเช่นกัน [8] โดยผลการเปรยีบเทียบฟังก์ชนัถ่ายโอนของระบบ
ควบคุมกับพจน์พหุนามลักษณะเฉพาะของฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับสอง
มาตรฐานดงัสมการที่ (8) จะท าใหไ้ด้สมการส าหรบัออกแบบค่า

PvK และ

IvK ไดด้งัสมการที ่(12) และ (13) ตามล าดบั

2

* *

*
2

* *

2 2

1

2

Pv Iv

DC DC DC DC DC

Pv IvDC

DC DC DC DC

K s K
s

V C V C V

K s KV
s

C V C V

+ +

=

+ +

(11) 

*2Pv v nv DC DCK C V =   (12) 

2 *

Iv nv DC DCK C V= (13) 

โดยที ่ v คอื อตัราการหน่วง(damping ratio) ของการควบคุมแรงดนั

nv คอื ค่าความถีธ่รรมชาต ิ(natural frequency) ของการควบคุม

แรงดันบัสไฟตรงโดยจะมีค่าเท่ากับ 4

sT 
เมื่อพิจารณาให้ค่า

ผิดพลาดในสถานะคง ( )sse ตัวมีต่าเท่ากับ  2% และ
sT คือ

ช่วงเวลาเขา้ที ่(settling time) 
จากสมการที่ (12) และ (13) ก าหนดให้

v เท่ากับ 0.707 ค่า
DCC

เท่ากับ 80 mF ค่า *

DCV เท่ากับ 1700 V และ
sT ค่าเท่ากับ 0.05 s จะ

สามารถค านวณหาค่า
PvK ได้เท่ากับ 21760 และค่า

IvK ได้เท่ากับ
1741325.88 

IV. ผลการจ าลองสถานการณ์
จากระบบรางไฟฟ้าที่พจิารณาในรปูที่ I ร่วมกบัค่าพารามเิตอรข์องตวั

ควบคุมพีไอที่ได้ออกแบบไว้ในหวัข้อที่ III สามารถแสดงผลการจ าลอง
สถานการณ์ได้ดงัรูปที่ VI ถึง VIII โดยการจ าลองสถานการณ์ดงักล่าวจะ
พจิารณาโหลดของระบบรางไฟฟ้า (traction load) เป็นแหล่งจ่ายกระแส
ทางอุดมคติที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบมูลฐานและองค์ประกอบ 
ฮาร์มอนิกที่ก าหนดตามข้อมูลอ้างอิงจากการตรวจวดัปรมิาณฮาร์มอนิก
เฉลีย่ของระบบรางไฟฟ้าในประเทศไตห้วนั [10] 

จากผลจ าลองสถานการณ์ระบบรางไฟฟ้าของเฟส M และ T ดงัรูปที่ 
VI และ VII ในช่วงเวลาก่อนการชดเชยตัง้แต่ 0-0.06 วนิาท ีจะสงัเกตได้ว่า
กระแสที่แหล่งจ่ายทัง้สองเฟส ( , )SM STi i มลีกัษณะรูปสญัญาณผดิเพี้ยน
ไม่เป็นรูปไซน์เช่นเดียวกับกระแสโหลด ( , )LM LTi i ทุกประการ โดย
สามารถค านวณค่า% iTHD ตามสมการที ่(14) ไดเ้ท่ากบั 22.16% เท่ากนั
ทัง้สองเฟส อย่างไรก็ตามในช่วงหลงัการชดเชยตัง้แต่เวลา 0.06 วนิาที 
เป็นต้นไปเมื่อวงจรกรองก าลงัแอกทฟีแบบขนานร่วมกบัตวัควบคุมพไีอที่
ไดอ้อกแบบท าการฉีดกระแสชดเชย ( , )CM CTi i ที่มรีปูสญัญาณคลอ้ยตาม

ค่ากระแสอ้างอิง * *( , )CM CTi i ที่ได้จากการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวธิี PQ 
จะเห็นได้ว่า SMi และ

STi มลีักษณะรูปสญัญาณกลับมาเป็นไซน์มากขึ้น 
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โดยสามาถค านวณค่ า % iTHD ได้ เท่ ากับ  3.357% แล ะ  3.085% 
ตามล าดบัเฟส 

50
2

2

1

% 100%

n

n

i

I

THD
I

=
= 


(14) 

โดยที ่
1I คอืค่ากระแสทีค่วามถีม่ลูฐาน 60 Hz 

nI คอืค่ากระแสทีค่วามถีฮ่ารม์อนิกอนัดบั 2 ถงึ 50 
นอกจากนี้ผลการควบคุมแรงดนับสัไฟตรง ( )DCV สามารถแสดงไดด้งั 

รูปที่ VII ซึ่งจะเหน็ไดว้่าตวัควบคุมพไีอที่ได้จากการออกแบบมสีมรรนะทีด่ ี
ในการควบคุมแรงดนับสัไฟตรงให้มคี่าเท่ากบั 1700 V ตามที่ก าหนดไว้ 
โดยมคี่าการกระเพื่อมของแรงดนัเท่ากบั 8.5 V ในสภาวะคงตวั 

จากผลจ าลองสถาณการณ์การก าจัดฮาร์มอนิกทัง้หมดในข้างต้น
สามารถยนืยนัได้ว่าการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวธิี PQ ส าหรบัระบบราง
ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเฟสร่วมสามารถค านวณกระแสอ้างได้อย่างถูกต้อง
และค่าพารามเิตอรข์องตวัควบคุมพไีอทีไ่ด้จากการออกแบบทีไ่ดน้ าเสนอมี
ความเหมาะสมกับระบบส่งผลให้วงจรกรองก าลังแอกทีฟแบบขนาน
สามารถฉีดกระแสชดเชยก าจดัฮารม์อนิกไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลที่ด ีโดยค่า
% iTHD ของกระแสทีแ่หล่งจ่ายภายหลงัการชดเชยมคี่าลดลง

รปูที ่VI ผลการจ าลองสถานการณ์ก าจดัฮารม์อนิกของเฟส M ในระบบรางไฟฟ้าทีพ่จิารณา 

รปูที ่VII ผลการจ าลองสถานการณ์ก าจดัฮารม์อนิกของเฟส T ในระบบรางไฟฟ้าทีพ่จิารณา 
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รปูที ่VIII ผลการควบคุมแรงดนับสัไฟตรงดว้ยตวัควบคุมพไีอ 

V. สรปุ
บทความนนี้ได้น าเสนอการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวธิีทฤษฎี

ก าลังรีแอกทีฟขณะหนึ่ ง  หรือวิธี PQ ส าหรับระบบรางไฟฟ้า
กระแสสลบัแบบเฟสร่วม และรวมถงึน าเสนอการออกแบบตวัควบคุม
พไีอส าหรบัใช้ควบคุมกระแสชดเชยและแรงดนับสัไฟตรงของวงจร
กรองก าลงัแบบแอกทฟีแบบขนาน ผลการจ าลองสถานการณ์ระบบ
ก าจัดฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้าที่พิจารณาโดยใช้โปรแกรม 
MATLAB / Simulink พบว่า การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ 
สามารถค านวณตรวจจบัฮารม์อนิกได้อย่างถูกตอ้งส่งผลใหว้งจรกรอง
ก าลงัแอกทีฟสามารถฉีดกระแสชดเชยก าจดัฮาร์มอนิกในระบบได้
อย่างมปีระสทิธผิล โดยค่า % iTHD ของกระแสที่แหล่งจ่ายภายหลงั
การชดเชยมคี่าอยู่ในกรอบมาตรฐานของ IEEE Std 519-2014 
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Abstract — Recently, the government policy has supported 

renewable energy by helping to expand and accelerate rooftop solar 

PV systems. However, the condition of installation depends on the 

policies, incentives, and financing for the investment. Government 

hospitals are units that consume high electrical energy. Ministry of 

Energy by Department of Alternative Energy Development and 

Efficiency (DEDE) came up with a campaign which is the self-

consumption rooftop solar PV for government hospitals, by 

providing co-funded facility investment to support the 70:30     

(70 percent supporting by Enconfund and 30 percent by hospital) 

called Matching Fund. Due to the limited budget for sizing of 

rooftop solar PV system installation for each hospital is not 

consistent with electrical consumption. This article provides a study 

of compositional patterns by installing 250kWp grid connected solar 

power generation for a large community hospital, the 350 bed-sized 

Public Health Department. This allows for analysis of electrical load 

behavior before and after installation. We can find out appropriate 

production size installation economic analysis and technical 

evaluation by using PVSYS software simulation and calculation 

based on IEC61724 standard to prevent loss and improve efficiency. 

Financial feasibility plan could lead to the creation of financing 

program and define the options for production size and for 

increasing sizing of rooftop solar PV system install to fit in with the 

needs and behavior of electricity for the next big community 

hospital or at any other place.

Keywords—Financial feasibility plan, self-consumption 

rooftop solar PV, Matching Fund, Government hospital 

I. INTRODUCTION

There is growth of renewable energy source for electricity 

production in Thailand especially solar photovoltaic (solar PV) 

system. Continued promotion of government incentive programs for 

solar PV together with the declining price of PV systems such as PV 

Module, Inverter makes the PV technology more widespread and 

affordable. PV technology is recognized as technology and clean 

energy with no air and noise, thus helping to reduce the greenhouse 

gas emissions. It has low risk and can be installed as planned and it 

produces good power generation.     

Rooftop solar PV system has been installed widely. Especially 

at government offices such as universities hospitals and in private 

factories that have lots of electricity consumption during the 

daytime. Installing solar PV system to generate electricity that can 

help to reduce electricity costs. At the end of 2017, the cumulative 

installation of PV system in Thailand reached 2,697.26MW. During 

2011 to 2017 reflects the importance of continuously promoting 

government policy (Source: DEDE). Figure1 shows installation of 

grid-connected solar power generation system. The government has 

promoted the use of renewable energy in the part of install rooftop 

grid-connected solar power generation system through Enconfund 

to promote energy conservation.  

Source: DEDE,EGAT,PEA,MEA and OERC. 

Fig 1. PV system Install from 2011 to 2017 (Unit: MWp) 

Ministry of Energy by Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency (DEDE) supports investment in energy 
conservation and renewable energy with potential end user but lacks 
investment budget to provide loans for investment. There are several 
types of project execution patterns that can be summarized as follows 
in Figure 2. 

Fig 2. Project execution patterns 

 Energy block grant : Energy efficiency improvement
and promote renewable energy project in government
agencies

 Matching Fund : providing co-funded facility investment
70:30 to support by replacement new equipment such as
LED , Air conditioning, High efficiency motor VFD,
self-consumption rooftop solar PV for government
hospitals.
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 Energy saving ESCO Projects: The energy
management company will enter into a system tp
handle Engineering, Procurement and Construction
(EPC), along with providing credit or loan sources to
charge the service base on energy saving

 Bank financing provides credit to support projects
developed for renewable energy such as K-Bank,
Krungthai Bank and UOB

 Private PPA-Power Purchasing Agreement: Solar PV
system installation in accordance with third party
investments and to sell the electricity produced with a
discount of 10-20% on the electricity bill for a period
of 10-15 years. When the contract is complete, the
system will be transferred to end user or the contract
will be renewed as agreed. Third Party Company
provide O&M services and system performance
guarantee. 

 IPS (Independent Power Supply): Customers are
investors, and the company provides design,
Installation and maintenance services for solar rooftop
systems.

 Solar crowdfunding: New financing mechanism in
which investment funds in solar PV system are raised
from many individual investors through the internet
platform. The borrower collects funds from the lender,
which is sufficient amount request by the borrower, is
paid back the loan with interest usually higher than
deposit interest rate. Individual investors receive
internet and are paid back in full over a specified
number of years. The invested solar projects are
commercial scale rooftop systems on the properties of
customer, who pay for the electricity through solar
PPAs or solar leases.

II. OBJECTIVE

It is a study financial feasibility plan of grid-tied solar power 

generation system for large scale community hospitals. An 

analysis of load profile consumption behavior before and 

after installation to find out appropriate capacity and cost 

effectiveness is done. Helps to create options for decision 

making on investment to increase the capacity of installation 

solar system in accordance with the demand for electricity.  

III. TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION

METHODS

The technical and economic evaluation of grid-tied rooftop 

solar power generation system for large scale community 

hospital. This research will consider installed capacity 

250kWp. Technical assessment by using PVSYS software 

simulation and calculation according to IEC61724 standard. 

As preventive the loss and optimization of the system. Single 

line diagram an example of implementation and system 

configuration shown in Figure 2. 

Fig 3. System configuration and Single Line Diagram 

Fig 4. Technical and Economic Potential Evaluation 

TABLE I. Economic Indicator Data 

Information Assumption Reference 

System cost 34 THB/Watt 
E-Auction Document 

NOV 2019 

O&M Cost 0.05 THB/Watt Supplier Inquiry 

Solar Panel 

Efficiency  

16.60%(1-10Y) 

14.94%(11-25Y) 

10% Degradation 

Solar Panel 

Technical Data sheet 

System Perfomance 0.85 (85%) IEA(2014) 

Solar Panel 
Lifetime 

25 Years Project Life 

Cost of Solar Panel 
17 THB/Watt     

40% cost of  Project  

E-Auction Document 

NOV 2019 
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IV. RESULTS

The technical assessment of grid-tied rooftop solar power 

generation system for large scale community hospital 

installed capacity 250kWp. This research evaluated the 

technical parameters of system performance and used 

PVSYS software to simulate and calculate according to 

IEC61724 standard. This affects the performance to detect 

installation faults and loss of the system. It was found that the 

total annual energy output was 352.1 MWh. Performance 

ratio was 81.67%. Collection loss (PV-arrays losses) were 

0.77kWh/kWp/day. System loss was 0.09 kWh/kWp/day. 

And produced useful energy (Inverter Output) was 3.86 

kWh/kWp/day. The result of evaluation of technical 

performance using calculation equation through Building 

Energy Management (BEM) or SCADA software which 

serves to store data obtained from production in period of 1 

day from October 1, 2020 at 6 AM to October 2, 2020 at 

6.00AM. As show in figure.4 and Monitoring SCADA 

software showing in figure 7. 

Fig 5. PVSYS Simulation 250kWp Production and SCADA 

Display calculation result.  

 Fig 7.Montly comparison Power generation VS energy consume 

The Power produced is 1185.14 kWh. Total power consumed 

is 10390.34 kWh, and savings energy are 11.41%, inverter 

efficiency is 31.32% at an average solar irradiation of 5.82 

kWh/m2 The system performance ratio is 81.40%, and total 

system efficiency 13.15%. If increase the system installation 

size to 800kWp and using PVSYS simulation, it was found 

that the system was able to generate electricity 1215 

MWh/year with 80.77% performance ratio and 0.9 

kWh/kWp/day Collection loss (PV-arrays losses), system 

loss was 0.09 kWh/kWp/day and produced useful energy 

(Inverter Output) was 4.15 kWh/kWp/day. Figure 6.  Shows 

the comparison graph between the demands for electricity 

with system produced power indicating that it is possible to 

increase the production capacity to 800kWp to meet the 

electrical demand of the hospital. 

In economic evolution for grid-tied rooftop solar 

power generation system for large scale community hospital 

installed capacity 250kWp and 800kWp. It is comparative 

assessment variables affecting the investment base on the 

same assumption the result of economic evolution display in 

table 2. Comparison between the 250kWp installed power 

generation system that is currently in use 800kWp that is 

offering install capacity that is a suitable power generation 

for the hospital consumption. The evolution result showed 

that the payback period for 250kWp was 6.8 years and 

800kWp was 6.31 years with 18.380% internal rate return 

(IRR) and 15.08% IRR, NPV was 8.11 MTHB and 

30.68MTHB for 250kWp and 800kWp. 

Fig 8.Comparison graph electricity demand VS power produces and 

PVSYS Simulation for 800kWp 

Information Assumption Reference 

Inverter Lifetime 14 Years (2 Set)  Products Warrantee 

Cost of Inverter 
6.5 THB/Watt     

15% cost of  Project  

E-Auction Document 

NOV 2019 

Balance of System 

(BOS)  

Calculate the 

remaining of total 

System (45%) 

E-Auction Document 

NOV 2019 

TOU Rate 

Electricity Tariffs 

At voltage level 

lower than 22KV 

Schedule 3. 

Medium General Service  

On-Peak+FT 4.3297 THB/kWh PEA. NOV 2018 

Off-Peak+FT 2.6369 THB/kWh PEA. NOV 2018 

Peak Demand 210 THB/kW PEA. NOV 2018 

Interest Rate  6% 
Minimum Loan Rate 

(MLR) KBANK NOV2019 
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V. FINANCIAL PLAN SELECTION

The current financial plan is widely used for today. financial 

plan is based on the power purchasing agreement (Private 

PPA) the company which is doing Engineering, Procurement 

and construction became investor, invests and sells the 

electricity that is produced from system with a discount 10-

20% from electricity bill for a period 10-15 years upon 

completion of the contract the company will be transferred to 

end user or renew the contract as agrees. In the research 

consider discount rate 15%, 20%, 25% base on PEA 

Electrical tariff TOU on peak rate 4.3297THB/kW. It was 

found that in a period 10 years investors can transfer 

ownership to end user with the return on investment 33%, 

26% and 18% showing in table 3. 

TABLE II. Economic Evaluation result 

VI.CONCLUSIONS

The evaluation of technical and economic of grid-tied rooftop 

solar power generation system for large scale community  

hospital installed capacity 250kWp and 800kWp tells us that 

capacity installation size 800kWp is suitable power 

generation for the hospital consumption at 1215 MWh/year. 

The system's Performance ratio is 80.77%, Collection loss 

(PV-arrays losses) 0.9 kWh/kWp/day, system loss is 0.09 

kWh/kWp/day and produces useful energy (Inverter Output) 

is 4.15 kWh/kWp/day, payback period 6.31 years with IRR  

15.08%, NPV is 30.68MTHB. The financial plan is based on 

the power purchasing agreement (Private PPA) by giving 

20% discount from electricity bills based on PEA electrical 

tariff TOU on peak rate 4.3297THB/kW(3.463 THB/kW) in 

a period of 10 years. Invertor can transfer ownership of the 

system to end user and can provide a return on investment 

26% it is business model offers incentives for buyer or 

entrepreneurs to decide to install the system and attractive for 

investment and the project providing a good return.  

Acknowledgements 
Research team would like to thanks School of Energy, 

Environment and Materials King Mongkut's University     

of Technology Thonburi , Uthitanee hospital and TDS technology 

(Thailand) Co.,Ltd provide information facility for our study.  

References 
[1] DEDE (Department of Alternative Energy Development and Energy 

Efficiency).2017.Thialand PVstatus report 2016-2017,
http://pvgis.kmutt.ac.th/pvstatus2017/downloads/PV_status_report_2
016-2017.pdf 

[2] S.Tongsopit, S.Moungchareon,A.Aksornkij,T.Potisat (2016). Business
models and financing options for a rapid scale-up of rooftop solar
power systems in Thailand. Energy Policy 95 (447-457) 

[3] C.Aksornchan, T.Sopitsuda,B.Athikom and M.Christoph, 2019, “Bill 
saving analysis of rooftop PV customer and policy implication for 
Thailand”, Renewable Energy, Vol. 131, pp. 422-432. 

[4] Kumar,K.A.,Sundareswaran,K.,andVenkateswaran,P.R.,2014”
Performance study on a grid connected 20 kWp solar photovoltaic 
installation in an industry in Tiruchirappalli (India)” Energy for
Sustainable Development, Vol.23, pp.294-304

[5] Fina,B.,Auer,H.and Friedl,W.,2020,” Cost-optimal economic potential 
of shared rooftop PV in energy communities: Evidence from Austria”, 
Renewable Energy, Vol. 152, pp. 217-228. 

[6] International Electrotechnical Commission,”Photovoltaic system
perfomance monitoring Gidelines for measurement , data exchange and
analysis IEC 61724” , IEC standard ,1998 

[7] Zhang,S.,2016” Innovative business models and financing mechanisms
for distributed solar PV(DSPV) deployment in China” Energy Policy ,
Vol. 95, pp. 458-467.

TABLE III. Distribution electricity bill discount over 10 year period 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

406

ENG-34



 407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Track 3: Information and Communication Technology 
 
Digital and Multimedia Technology, Computer Networks Performance, Networks and Cyber 
Security, Data Science and Analytics, Business Intelligence and Technology, Web Technology 
and Mobile Applications, Other related topics. 
 
 



 
ประสิทธิภาพของระบบตรวจจบัวตัถเุคล่ือนท่ี กรณีศึกษา ฟารม์นกแอ่นกินรงั 
The efficiency of the motion detection system (edible-nest swiftlet farm) 

 
1st ชวศิ ภูรพิฒัน์ 
Shawiss Puripat 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญีปุ่่ น 

Information Technology  
Thai-Nichi institute of technology 

Bangkok, Thailand 
pu.shawiss_st@tni.ac.th 

2nd อรรณพ หมัน่สกุล 
Annop Monsakul 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญีปุ่่ น 

Information Technology  
Thai-Nichi institute of technology 

Bangkok, Thailand 
annop@tni.ac.th 

3rd พกุิล เวชชานุเคราะห ์
Pikul Vejjanugraha 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญีปุ่่ น 

Information Technology  
Thai-Nichi institute of technology 

Bangkok, Thailand 
pikul@tni.ac.th 

4th รตัตกิร วรากูลศริพินัธุ ์
Ruttikorn Varakulsiripunth 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  

สถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญีปุ่่ น 
Information Technology  

Thai-Nichi institute of technology 
Bangkok, Thailand 
ruttikorn@tni.ac.th 

 
บทคดัย่อ — การบริหารจดัการธุรกิจฟารม์นกแอ่นกินรงัให้ประสบ

ความส าเรจ็นัน้ โดยปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาท่ีส าคญัท่ีสุดคือจ านวนรงันกท่ีมี
คุณภาพภายในฟาร์ม ซ่ึงนกแอ่นกินรงัถือว่าเป็นสัตว์ป่าท่ีไม่สามารถ
เพาะเลี้ยงได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นผลท าให้เกิดการพยายามคิดค้นหา
เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือจ าลองอาคารฟารม์ให้มีสภาพแวดล้อมภายในให้
คล้ายถ า้ในธรรมชาติมากท่ีสุด พร้อมการใช้เสียงเรียกนกในการจบัคู่เพ่ือ
ดึงดดูให้นกแอ่นกินรงัเข้ามาท ารงัวางไข่ โดยจ านวนของนกแอ่นกินรงัท่ีบิน
เข้าออกภายในอาคารฟาร์มจึงเป็นผลลัพท์เ บื้องต้นของการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกบัการวางไข่ท ารงั ดงันัน้ งานวิจยัช้ินน้ีได้ท าการ
ออกแบบระบบตรวจนับจ านวนนกแอ่นกินรงัท่ีบินเข้าออกอาคารฟาร์ม 
เ พ่ือสามารถน าไปวิเคราะห์การตรวจสอบนกท่ีแม่นย า  และปรับ
สภาพแวดล้อมภายในอาคารฟารม์ให้มีจ านวนนกแอ่นกินรงัเข้ามาท ารงัให้
มากย่ิงขึ้น โดยทีมผู้วิจยัได้ออกแบบอปุกรณ์และพฒันาโปรแกรมของระบบ
ตรวจนับนกแอ่นกินรงัน้ี ภายใต้อลักอริทึม YOLO V.5  ท่ีสามารถตรวจนับ
จ านวนนกแอ่นกินรงัท่ีบินเข้าออกของตวัอาคารฟารม์ได้อย่างแม่นย าและ
มีค่าความถกูต้องสูงถึง 92 เปอรเ์ซน็  

ค ำส ำคญั — อลักอลิทึม, การตรวจจบัวตัถ,ุ การนับจ านวนนก, นกแอ่น
กินรงั 
ABSTRACT —the most important factor is the number of quality 

bird nests within the farm. Nest-eating swallows are considered wild 
animals that cannot be cultured naturally. As a result, we are trying to 
figure out various techniques to simulate farm buildings with an interior 
environment that resembles caves in nature as much as possible. With 
the use of bird, ringtones in pairings to attract swallows to eat nests, lay 
eggs. The number of nest-eating swallows flying in and out of farm 
buildings is a preliminary effect of adjusting the ideal environment for 
nesting spawning. Therefore, if you this research has designed a system 
for counting the number of nest eating swallows flying in and out of farm 
buildings. In order to analyze the inspection of birds accurately and 
adjust the environment inside farm buildings to the number of nesting 
swallows. The researchers designed and developed a program of the 
nest-eating swallow counting system under the YOLO V.5 algorithm that 

accurately counts the number of nest-eating swallows flying in and out 
of farm buildings with an accuracy of up to 92 percent. 

Keywords — Algorithms, object detection, bird counting, edible-
nest swiftlet 

 
I. บทน า 

การท าฟารม์เลีย้งนกแอ่นกนิรงัมวีตัถุประสงคข์องการท าฟารม์นกแอ่น
กนิรงั คอืการพยายามปรบัสภาพฟารม์ใหเ้หมาะสมกบัการท ารงัวางไข่แบบ
ธรรมชาติของนกแอ่นกินรังตามธรรมชาติรวมทัง้การปรับอุณหภูมิ 
ความชื้น การไหลเวยีนของอากาศและกลิน่ ป้องกนัศตัรูผูล้่าเช่น เหยีย่ว 
นกเขา เสยีงเรยีกนก และอื่นๆ โดยปกตกิารสรา้งฟาร์มนกแอ่นจะใชเ้วลา
ประมาณ 2-3 ปี ในประเทศไทยมอียู่ 3 สายพนัธุ์ รงันกทีม่มีลูค่าคอืรงัของ 
นกแอ่นกนิรงั (Edible-Nest Swiftlet) โดยลกัษณะการสรา้งฟาร์มส่วนมาก
จะเป็นนกแอ่นกินรงัชนิดรงัขาว (Aerodramus fuciphagus) โดยภายใน
ฟารม์เลีย้งนกจงึมกีารสรา้งเสยีงนกแอ่นกนิรงัเพือ่ดงึดดูนกแอ่นกนิรงัมาท า
รงัเป็นคู่เพื่อสร้างรงัในฟาร์มและมกีารเพิ่มปริมาณตามสภาพของฟาร์ม
ต่อไป ดงันัน้ สิง่ทีเ่กษตรกรอยากรูเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ กค็อื ปรมิาณจ านวนนก
แอ่นกนิรงัทีส่นใจเขา้มาท ารงัภายในฟาร์มทัง้การบนิเขา้มาส ารวจ การมา
เกาะนอนชัว่คราว และการวางไข ่เพราะการทีรู่จ้ านวนนกจะท าใหรู้จ้ านวน
ผลผลิตที่ได้อย่างชดัเจนอย่างขึ้น โดยการท าฟาร์มในระยะยาวนัน้ ถ้า
จ านวนนกมกีารเปลีย่นแปลง กจ็ะท าใหรู้ว้่าสภาพแวดลอ้มของฟาร์มมกีาร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นประเด็นน่าสนใจที่จะน ามาพฒันาระบบตรวจจบันก
แอ่นกนิรงัในระบบฟาร์ม แต่การนับจ านวนนกทีก่ าลงัเคลื่อนทีภ่ายในหอ้ง
นัน้เป็นเรือ่งทีล่ าบากต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนนก ผูว้จิยัจงึ
คดิว่า การน าระบบการประมวลผลภาพทีส่ามารถน าภาพมาวเิคราะห์เป็น
ข้อมูล  จะช่ วยพัฒนาการตรวจสอบจ านวนนกและการปรับปรุ ง
สภาพแวดลอ้มของฟาร์มต่อไปได้ เราสามารถน าวธิกีารประมวลผลภาพ 
(Image Processing) นัน้ได้มกีารน ามาประยุกต์ใช้กบังานหลายประเภท 
ตวัอย่างเช่น ระบบตรวจวดัความเรว็ของยานพาหนะ ระบบคดักรองบุคคล
เขา้-ออก เป็นต้น โดยผู้วจิยัได้ให้ความสนใจในเรื่องการนับจ านวนวตัถุ
เคลือ่นทีผ่่านการประมวลผลภาพ ซึง่จะช่วยใหเ้ราสามารถตรวจนบัจ านวน
ไดอ้ย่างรวดเรว็และแม่นย ามากยิง่ขึน้ จงึอยากจะน าระบบนี้มาทดสอบโดย
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การน าใช้กบัฟาร์มนกแอ่นกนิรงั  ด้วยเหตุผลว่าลกัษณะล าตวัของตวันก
แอ่นกนิรงันัน้มขีนาดทีค่่อนขา้งเลก็ โดยมขีนาดล าตวัยาวประมาณ 11.5 – 
12.5 เซนติเมตร มปีีกยาว 113 -123.5 มลิลเิมตร ขนล าตวัมกัมสีนี ้าตาล
คล ้าดา้นๆ จนถงึสดี าเป็นมนั และตวันกแอ่นบนิเรว็ดว้ย จงึยากต่อการมอง
และนบัจ านวนดว้ยตาเปล่า อกีทัง้อตัราการรอดของนกทีอ่าศยัตามบา้นนก
หรอืคอนโดนกม ี64.4 % ซึ่งมโีอกาสทีจ่ านวนตวันกทีอ่าศยัอยู่มปีรมิาณที่
ไมแ่น่นอน 

II. นกแอ่นกนิรงั
[1] นกแอ่นกนิรงั (Edible-nest Swiftlet) เป็นนกกลุ่มหนึ่งสามารถให้

ประโยชน์แก่มนุษย ์โดยมขีนาดตวัเลก็ปีกเรยีวโคง้เป็นคนัธนู ทา้ยของหาง
มน ขาและเท้ามขีนาดเล็ก มเีล็บโค้งงอ มนีิสยัหาแมลงกนิในอากาศเป็น
อาหาร โดยนกนางแอ่นนัน้มหีางหยกัเป็นแฉกลกึ ท ารงัดว้ยโคลนแลว้เสรมิ
ความแขง็แรงด้วยหญ้าตดิอยู่ตามหน้าผา หรอืสถานที่ก่อสรา้งต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยจะพบนกแอ่นกนิรงัอยู่ 3 สายพนัธุ ์

 นกแอ่นกนิรงั (Edible-Nest Swiftlet)
 นกแอ่นกนิรงัตะโพกขาว (White-Rumped Swift)
 นกแอ่นหางสีเ่หลีย่มหรอืนกแอ่นรงัด า (Black-nest Swiftlet)
[2] นกแอ่นกนิรงั เป็นกลุ่มนกทีม่กัท ากจิกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะบนิ

อยู่ในอากาศในช่วงเวลากลางวนั ส่วนช่วงเวลากลางคนืจะบนิกลบัมาเกาะ
นอนอยู่เป็นกลุ่มในทีอ่ยู่อาศยั ตามผนังถ ้า หรอืสิง่ก่อสรา้งของมนุษย์ โดย
กจิกรรมในรอบวนัของนก ช่วงเชา้นกบนิออกจากแหล่งทีอ่ยู่อาศยัไปหากนิ 
พื้นทีห่ากนิของนกกวา้งครอบคลุมทัง้บรเิวณพื้นที่แนวชายฝัง่ทะเล พื้นที่
ป่าไม ้หุบเขาตามเกาะกลางทะเล ป่าชายเลน พื้นทีเ่กษตรกรรม หรอืพืน้ที่
เปิดโล่งต่าง ๆ อีกทัง้ยังเป็นกลุ่มนกที่มีความสามารถในการบินที่มี
ประสทิธภิาพสงู การโบกปีกทัง้ 2 ขา้งของนกเป็นจงัหวะทีไ่มส่อดคลอ้งกนั 
โดยนกสามารถโบกปีกขา้งใดขา้งหนึ่งให้เรว็กว่าอกีขา้งหนึ่งได้ เนื่องจาก
ขนหางของนกมคีวามยาวไม่มากเมือ่เทยีบกบัขนาดล าตวัของนก ท าใหใ้ช้
ประโยชน์ในการบงัคบัทศิทางไดไ้ม่ดนีัก จงึต้องใชก้ารโบกปีกช่วยในการ
บงัคบัทศิทางการบนิความเรว็ในการบนิของนกแอ่นกนิรงั ประมาณ 20-30 
ไมลต่์อชัว่โมง 

III. การตรวจจบัวตัถุ
[3] การตรวจจบัวตัถุ (Object Detection) เป็นการคน้หาวตัถุในรปูภาพ

ซึ่งสามารถจ าแนกและเจาะลกึลงไปได้อีกหลายแขนง เช่น การตรวจจบั
หน้าคน (Face Detection) ตรวจจบัคนเดนิถนน (Pedestrian Detection) 
อีกทัง้ยงัสามารถน ามาประยุกต์ใชก้บังานได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ใน
งานรกัษาความปลอดภยั การนบัจ านวนวตัถุ เป็นตน้ 

[4] การตรวจจบัวตัถุ คือ การน า AI ตรวจจบัวตัถุ ในงานทางด้าน
Computer Vision มาจ าแนก และตรวจจับวตัถุที่อยู่ในรูป การตรวจจบั 
มาร์กจุด มาร์กพื้นที ่โดยหลกัการนี้ สามารถท าได้หลายวธิี การท ามาร์ก
พื้นที่ที่นิยมได้แก่ วาดกล่องรอบวตัถุ (Bounding Box) หรือ ถมสีให้ทุก 
Pixel ของวตัถุนัน้ (เรยีกว่า Segmentation) โดยผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีารวาด
กล่องรอบวตัถุซึง่มอีลักอรทิมึทีท่ างานแตกต่างกนัส าหรบัการตรวจจบัวตัถุ 
(Object Detection) โดยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ 
III.I อลักอรทิมึทีใ่ชก้บั Classification

 มกีารด าเนินการในสองขัน้ตอน ขัน้แรกเลอืกภมูภิาคทีส่นใจในรปูภาพ 
ต่อมากจ็ าแนกภมูภิาคเหล่านี้โดยใชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีม การแกปั้ญหา
นี้อาจช้าเนื่องจากต้องเรียกใช้การคาดการณ์ส าหรบัทุกภูมิภาคที่เลือก 
ตัวอย่างของอัลกอริทึมประเภทนี้คือ Region-based convolutional neural 
network (RCNN) 
III.II อลักอรทิมึทีใ่ชก้บั Regression

แทนที่จะเลือกส่วนที่น่าสนใจของรูปภาพ ก็จะท านายคลาสและ
ขอบเขตส าหรบัรูปภาพทัง้หมดในการรนัอลักอรทิมึเดยีว ตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ด
จากอลักอรทิมึกลุ่มนี้คอื YOLO และ SSD (Single Shot Multi-box Detector) 
มกัใช้ส าหรบัการตรวจจบัวตัถุแบบเรยีลไทม์เนื่องจากโดยทัว่ไปแลว้อาจ
ต้องแลกกบัการลดความแม่นย าลงเล็กน้อยเพื่อการปรบัปรุงให้ความเรว็
เพิม่ขึน้ 

IV. YOLOv5
YOLO (You Only Look Once)  เ ป็นอัลกอริธึมการรู้จ าวัตถุแบบ

เรยีลไทมท์ีม่ปีระสทิธภิาพ [5],[6] โดยจะกล่าวถงึแนวคดิของการตรวจจบั
วตัถุอลักอรทิึม โดยอธิบายว่า อัลกอรธิึม YOLO เป็น Object Detection 
Model ตวัหนึ่งที่มคีวามโดดเด่นอย่างมากในด้านของความเร็ว ตลอดจน
การปรบัปรุงบางอย่างในขัน้ตอนการคาดคะเนกรอบขอบเขตทีแ่ตกต่างกนั
เพื่อแยกคุณสมบตัิ และความโดดเด่นของ YOLO คือ สามารถตรวจจบั
แมก้ระทัง่วตัถุทีม่นัซอ้นกนัไดด้ว้ย โดยมโีครงสรา้งทีค่่อนขา้งซบัซอ้นของ 
grid ในแต่ละชัน้ทีเ่ลก็ลงเรือ่ยๆในแต่ละ Layers ตามทีร่ปู 1 

[10] ส าหรบัเหตุผลทีเ่ลอืก YOLOv5s มาใชแ้ทน YOLOv4 เพราะดว้ย
ขนาดของโมเดลทีเ่ลก็กว่ามาก มคีวามเรว็ในการประมวณผลสูงกว่า แมว้่า
ความแมน่ย าอาจจะยงัน้อยกว่ากนัเลก็น้อย แต่การน ามาใชง้านนัน้ง่ายกว่า
มาก เหมาะกบังานทีต่้องการความเรว็ในการท างานและประมวณผลของ
ระบบ 

รปูที ่1 โครงสรา้งของ YOLO ทีเ่ป็นแต่ละ Layers 

V. ข ัน้ตอนการด าเนินงาน
 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นความรู้
ส าหรบัการศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีประมวณผลภาพในครัง้นี้  ผู้
ศกึษาไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัมาด าเนินงานตามรปูที ่2 โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 
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รปูที ่2 ข ัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 
V.I การวเิคราะหข์อ้มลูปัญหาของงานวจิยั

ผูว้จิยัจะท าการศกึษาปัญหาของงานวจิยัเพือ่ศกึษาเกีย่วกบัเทคโนโลยี
ประมวลผลภาพและฟาร์มนกแอ่นกนิรงั โดยไดท้ าการวเิคราะหปั์ญหาของ
งานแล้ว จงึเลอืกใช้เทคโนโลยกีารตรวจจบัวตัถุที่สามารถประมวณผลได้
รวดเรว็ [10] เพือ่ใชใ้นการตรวจจบัวตัถุเคลือ่นทีใ่นอากาศ 

V.II การศกึษาขอ้มลูและเทคโนโลยทีีน่ ามาใช้
จากบนัทกึวดีโีอจะพบว่า จากพื้นทีภ่ายในหอ้งทศิทางการบนิของนก

แอ่นกนิรงันัน้ไมม่คีวามคงที ่ไมเ่ป็นเสน้ตรงชดัเจน บางครัง้นกแอ่นกนิรงัก็
บนิไปเกาะตามผนงัก าแพง เสา มมุมดืของหอ้ง ท าใหม้คีวามล าบากในการ
นบัจ านวนนกทีเ่ขา้ออกรงั ผูว้จิยัจงึคดิว่าควรทีจ่ะนบัจ านวนนกแอ่นกนิรงัที่
บนิอยู่ หรอืเกาะตามผนงัทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน โดยจะท าการนบัจาก
จ านวนที่ตรวจจบัได้ภายในบนัทกึวดีโีอ จากนัน้จงึท าการศกึษาเกี่ยวกบั
กระบวนการท างานของเทคโนโลยกีารตรวจจบัวตัถุ และศกึษาเกีย่วกบัตวั
แปรทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน เช่น ปัจจยัทีจ่ะท าใหก้ารนบัจ านวน
มคีวามผดิพลาดได้ ค่าตวัเลขทีไ่ม่ตรงตามความเป็นจรงิ เป็นต้น จากการ
เปรยีบเทยีบการใชง้านขอ้มลู 2 ชนิดระหว่างภาพนิ่ง กบั บนัทกึวดีโีอ แลว้

จงึเลอืกใชภ้าพวดีโีอเฟรมดว้ยเหตุผลทีว่่า การน าภาพนิ่งมาใชใ้นการสร้าง
แบบจ าลองนัน้จะเหมาะกบัการตรวจจบัวตัถุในภาพนิ่งมากกว่าในขณะที่
การน าบนัทกึวดีโีอมาใชใ้นการสรา้งแบบจ าลองนัน้เหมาะกบัการตรวจจบั
วัตถุในบันทึกวีดีโอจากนัน้ให้น าไฟล์รูปภาพที่ได้น ามาท าการ  Image 

Labeling ตามรูปที ่3 เพื่อใชใ้นการตรวจจบัสิง่ของหรอืวตัถุ (Object) ทีอ่ยู่
ในรปูภาพซึง่จ าเป็นต่อการสรา้งแบบจ าลอง 

V.III ออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง
หลงัจากท า Image Labeling แลว้จงึท าการออกแบบล าดบักระบวนการ

ท างานของระบบ เริ่มต้นผู้วิจ ัยได้ท าการแบ่งข้อมูลภาพที่ผ่านการท า  
Image Labeling เป็นข้อมูล Training ,Validation และ Test โดยการใช้
ขอ้มลูรปูจ านวนทัง้หมด 1559 รปู ดว้ยอตัราส่วนดงันี้  

 Training Dataset = 75% ของ Dataset (1159 รปู)
 Validation Dataset = 35% ของ Training Dataset (400 รปู)
 Test Dataset = 25% ของ Dataset (400 รปู)

 ในการสร้างแบบจ าลองการตรวจจบัวตัถุโดย Yolo v.5 เพื่อใช้ในการ
ตรวจนบัจ านวนของนกแอ่นกนิรงัในฟารม์นัน้ จะตอ้งท าการป้อนค าสัง่เพื่อ
สรา้งค่า weights เริม่ตน้ส าหรบัการสรา้งแบบจ าลอง Yolo v.5  โดยจะมกีาร
ตัง้ค่าขอ้มูลที่จะน ามาสรา้งแบบจ าลอง ขนาดของโมเดล จ านวนรอบของ
การเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้ พืน้ทีใ่ชป้ระมวณผล ทีม่กีารป้อนค าสัง่ตามรปูที ่4 

รปูที ่4 ตวัอย่างค าสัง่การสรา้งค่า weights เริม่ตน้ของแบบจ าลอง 

 จากนัน้เมือ่ไดค้่า weights เริม่ต้นแลว้จงึดูผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการสรา้งค่า 
weights เริม่ต้นก่อน เพื่อก าหนดจ านวนพารามเิตอร์ทีจ่ะใชค้รัง้ต่อไปแล้ว
จึงท าการป้อนค าสัง่สร้างค่า  weights ของแบบจ าลองที่ใช้ส าหรับการ
ตรวจจบันกแอ่นกนิรงัในพื้นที่ทีต่้องการ และก าหนดจ านวนรอบของการ

รปูที ่3 ข ัน้ตอนการท า Image Labeling 
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เรยีนรู้เพิม่ขึ้นให้เพยีงพอ เพราะถ้าหากจ านวนรอบการเรยีนรูค้ร ัง้นี้น้อย
เกนิไป ความแม่นย าและความถูกตอ้งอาจมคีวามคลาดเคลือ่นได้ ซึ่งจะท า
การป้อนค าสัง่สร้างค่า weights ส าหรบัการสร้างแบบจ าลอง Yolo v.5 นี้ 
ด้วยการเพิม่พารามเิตอร์จากรูปที่ 5 โดยครัง้นี้จะใช้ค่า weights เริม่ต้นที่
ไดม้าก่อนหน้านี้โดยป้อนค าสัง่ตามรปูที ่6 ซึง่มเีป็นแบบจ าลองตน้แบบทีใ่ช้
ตรวจจบัวตัถุทีไ่ดอ้อกมา 2 ชุด ดงันี้ 

 ./weights/last.pt : แบบจ าลองทีไ่ดค้ร ัง้ล่าสุด
 ./weights/best.pt : แบบจ าลองทีค่่าการท างานดทีีสุ่ด

รปูที ่5 ตวัอย่างรายละเอยีดของแต่ละ Arguments ภายในค าสัง่

รปูที ่6 ตวัอย่างค าสัง่การสรา้งค่า weights โดยใชค้่า weights เริม่ตน้ 

 โดยในรูปที่ 7 แสดง Flowchart ขัน้ตอนการท างานของระบบ โดยจะ
อธบิายตัง้แต่ข ัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพวดีโีอต่างๆจนถงึการน า
ขอ้มลูมาทดสอบประสทิธภิาพของแบบจ าลองทีไ่ด ้

รปูที ่7 Flow Chart ขัน้ตอนแสดงการท างานของระบบ 

 ในท าการป้อนค าสัง่การตรวจจบัและนับจ านวนนกแอ่นกินรัง  โดย
ขอ้มลูทีจ่ะน ามาการตรวจจบัและวเิคราะหด์ว้ยการก าหนดพารามเิตอร์ตาม
รปูที ่8 แลว้สัง่เริม่การท างาน 

รปูที ่8 ตวัอย่างค าสัง่การตรวจจบัและนบัจ านวนนกแอ่นกนิรงั 

รปูที ่9 วธิกีารค านวณหาจ านวนนกเฉลีย่ 

1

a

n

n

X

Avg
a




  (1) 

 จากรูปที ่9 ผูว้จิยัพบว่า การนับจ านวนวตัถุทีไ่มส่ามารถระบุไดช้ดัเจน
และไม่มคีวามต่อเนื่องในการตรวจจบัท าให้ไม่สามารถระบุจ านวนวตัถุที่
ชดัเจนจงึน าวธิกีารค านวณหาค่าเฉลี่ยเขา้มาช่วยในสรุปจ านวนที่ไดก้าร
ตรวจจบัวตัถุตามสมการ (1) โดย  

X = จ านวนวตัถุในแต่ละเฟรมวดิโีอ 
n = ล าดบัของเฟรมวดิโีอ 
a = จ านวนเฟรมทัง้หมด 

VI. ผลการด าเนินงาน
 ในท าการทดลองเพื่อศกึษาประสทิธภิาพของอลักอลทิมึ Yolo โดยได้
ท าการเกบ็ผลการด าเนินงาน และน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาสรุป  

ตารางที ่I  ค่า Precision, Recall และ ค่าความถูกตอ้งของแบบจ าลอง 
Object 
Class 

Images Precision Recall mAP@.5 
mAP@
5:.95: 

edible-nest 
swiftlet 

400 0.974 0.956 0.919 0.829 

 จากการน าขอ้มูลภาพวดิโีอของฟาร์มนกแอ่นกนิรงัที่บนัทกึได้มาท า
การ labeling เพื่อใช้ในการสร้างแบบจ าลองส าหรบัการตรวจจบัวตัถุใน
ภาพวิดีโอ โดยจะน าแบบจ าลองที่ได้มาท าการวดัความแม่นย าในการ
ตรวจจบัวตัถุจากภาพวดิโิอขนาด 640*640 ดว้ยเวลาไม่เกนิ 13 วนิาท ีซึ่ง
ภาพวดีโีอเฟรมจ านวน 400 รปู กบัเป้าหมายในการตรวจจบั 3,563 จุด จงึ
ไดค้่าความถูกตอ้งอยู่ทีป่ระมาณ 92 % และค่าอื่นๆ ดงัตารางที ่1 
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รปูที ่10  ตวัอย่างวดิโีอทีผ่่านการตรวจจบัและเพิม่วธิกีารนบัจ านวน 

จากข้อมูลภาพวิดีโอของฟาร์มนกแอ่นกินรังที่บันทึกได้นั ้น  มี
องค์ประกอบที่แตกต่างกนัมากเช่น สถานที่ มุมมองของกลอ้ง เวลา เป็น
ต้น ท าให้โมเดลที่ไดม้กีารใชง้านแตกต่างออกไปตามสถานทีแ่ละมุมมอง
ของกล้อง ซึ่งถ้าหากน าแบบจ าลองที่ผ่านการ Train มาใช้ในสถานที่ซึ่ง
องค์ประกอบไม่สอดคล้องกนั อาจท าให้ผลลพัธ์มคีวามคลาดเคลื่อนเป็น
อย่างมากและไม่สามารถน ามาใชง้านไดจ้รงิ อกีทัง้การน าขอ้มลูภาพวดิโีอ
มาใชก้บัแบบจ าลองดัง้เดมิทีไ่ม่ไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาใหเ้หมาะ
กบัการตรวจจบันกแอ่นกนิรงันัน้ จะไม่สามารถระบุประเภทของวตัถุและ
ตรวจจบัวตัถุได้ โดยดูจากการเปรยีบเทยีบระหว่างแบบจ าลองดัง้เดิมกบั
แบบจ าลองที่ผ่านการ Train ด้วยข้อมูลที่เหมาะสมและเพิ่มวิธีการนับ
จ านวนตามรปูที ่10 

รปูที ่11  กราฟแสดงผลลพัธจ์ากการสรา้งแบบจ าลอง 

 จากรูปที่ 11 ผลลพัธ์การวิจยัจากการท าการสร้างแบบจ าลอง เพื่อ
น ามาท าการสร้างแบบจ าลองส าหรบัการตรวจจบัวตัถุและนับจ านวนนก
แอ่นกนิรงั โดยผลการวจิยัพบว่า ค่าความถูกต้องเฉลี่ยสูงสุดที่ได้จะอยู่ที่
ประมาณ 95% จากค่าความถูกต้องต ่าสุดประมาณ 20% และเพิม่ขึน้ตาม
จ านวนรอบการเรยีนรู้ส าหรบัการสร้างแบบจ าลอง โดยค่าความถูกต้อง
เฉลีย่จะเริม่คงทีอ่ยู่ในช่วง 85-95% หลงัจากผ่านการเรยีนรูป้ระมาณ 100 
รอบ ซึ่งค่า Precision สูงสุดที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 97% และ ค่า Recall 
สงูสุดทีไ่ดจ้ะอยู่ทีป่ระมาณ 96% 

VII. สรุป
  จากโครงการท าฟาร์มเลี้ยงนกแอ่นกินรงัมวีตัถุประสงค์ของการท า
ฟารม์นกแอ่นกนิรงั คอืการพยายามปรบัสภาพฟารม์ใหเ้หมาะสมกบัการท า
รงัวางไข่แบบธรรมชาติของนกแอ่นกินรังตามถิ่นธรรมชาติจ าเป็นต้อง
ศกึษาและเรยีนรูพ้ฤตกิรรมนกแอ่นกนิรงั ช่วยใหข้อ้มลูภาพวดิโีอของฟารม์
นกแอ่นกนิรงัที่บนัทกึได้มคีุณภาพมากขึน้ น าขอ้มูลภาพวดิโีอของฟาร์ม
นกแอ่นกนิรงัทีบ่นัทกึไดม้าท าการสรา้งแบบจ าลองแลว้น ามาประมวลผลว่า
สามารถตรวจจบัและนับจ านวนนกแอ่นกนิรงัได้เท่าไร เพราะถ้ารูจ้ านวน
นกก็รู้จ านวนผลผลิตที่ได้ โดยน าโมเดลที่ได้มาท าประเมินผลและวัด
ประสิทธิภาพแล้วได้ผลออกมาว่า  ค่าความถูกต้องอยู่ที่  92% ซึ่ง
องคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัเช่นสถานที ่มมุมองของกลอ้ง เวลา เป็นตน้ 
มผีลต่อการน าขอ้มลูวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง 

กิตติกรรมประกาศ 
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ความเอาใจใส่อย่างดยีิง่ และขอขอบพระคุณอาจารย์เฉลมิชยั ภูรพิฒัน์ ซึ่ง
เป็นผูท้รงคุณวุตทิีใ่หค้วามร่วมมอืในการใหค้วามรู้และค าปรกึษาเพื่อเป็น
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บทคดัย่อ — ลกัษณะโดยรวมของพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร  ตัง้อยู่ใน
พ้ืนท่ีลุ่มริมฝัง่แม่น ้าและล าคลอง ซ่ึงมีระดบัพ้ืนดินบางส่วนต า่กว่า
ระดบัน ้าทะเล  ท าให้เกิดปัญหา  น ้าท่วมขงัในฤดฝูนและฤดนู ้าหลากตาม
คลองท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชัน้ในของเมือง การน าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ปัจจบุนัโลกของ
เราเป็นยุคแห่งการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยีต่างๆ เช่นโทรศพัทมื์อถือ ผูวิ้จยั
ได้มองเหน็ประโยชน์จากการใช้ ระบบเครือข่ายไร้สายท่ีมีมากมายน ามาใช้
ในการป้องกนัภยัและเตือนขณะท่ีภาวะน ้าท่วมในตวัเมืองชัน้ในและน ามา
ท าการวิเคราะหต์วัต้นแบบการพยากรณ์ เพ่ือท าให้มีการตรวจภยั และเฝ้า
ระวงัเม่ือเกิดภาวะน ้าท่วมหรือน ้าแล้ง 
 

ค ำส ำคญั — ระดบัน ้าน ้าทะเล ระบบเครือข่ายไร้สาย ตวัต้นแบบการ
พยากรณ์ 
 

ABSTRACT — The geography of the all-Bangkok area Located in 
the riverbanks and canals of lowland areas. Which has some ground 
level lower than sea level Cause problems flooding during the rainy 
season and floods along the canal in the inner area of the city. We come 
to a place with high technology today; our world is the age of 
communication and various technologies. Such as mobile phones 
Researchers have seen the benefits of using a wide range of wireless 
networks is used to prevent and warn while floods in inner cities and to 
provide security checks and watch out when floods or droughts occur. 
We have taken to analyze the prototype-forecasting model. 
 

Keywords — sea level, mobile phones, wireless networks 
 
 

I. บทน า 
การวจิยันี้ได้รบัประโยชน์จากการใชร้ะบบเครอืข่ายไรส้ายทีม่มีากใน

ปัจจุบนัของ Arduino[3]  กบัเครื่องมอืวดัระดบัน ้าน ามาใช้ในการป้องภยั
และเตอืนขณะทีภ่าวะน ้าท่วมในชุมชนคลองแสนแสบ  บรเิวณท่าเรอื และ

ชุมชน คลองตนั และประตูน ้าและท าใหม้กีารตรวจภยั และเฝ้าระวงัเมือ่เกดิ
ภาวะ   น ้าท่วมหรอืไม่มนี ้าให้กบัประชาชนทีพ่กัอาศยัอยู่ในบรเิวณที่ใกล้
สถานที่เกดิภาวะดงักล่าว การป้องกนั และบรรเทาน ้าท่วม มอียู่หลายวธิ ี
โดยแต่ละวิธี จะมคีวามเหมาะสมกบัสภาพท้องที่ ความสามารถในการ
ป้องกนั หรอืบรรเทาน ้าท่วม การส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มของคลอง
แสนแสบ และ ใช้ เ ป็นเส้นทางส าหรับ เดินไปรประกอบอาชีพใน
ชวีติประจ าวนั ตลอดจนค่าใชใ้นการเดนิทางทีร่วดเรว็ และผลประโยชน์ที่
แตกต่างกนัไป ดงันัน้ ก่อนที่จะตดัสนิใจด าเนินการด้วยวธิใีดวธิหีนึ่ง จงึ
จ าเป็นต้องมกีารพจิารณา และศกึษารายละเอยีดต่างๆ จงึจะเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาด้านแนวโน้มของปริมาณน ้ าในคลองแสบแสบ ของ
กรุงเทพมหานคร น าผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนารูปแบบและวาง
แผนการวดัระดบัน ้าในคลองแสนแสบแล้วน ามาท าการวเิคราะห์ตวัแบบ
การพยากรณ์ทางสถติทิีเ่หมาะสมในการตดัสนิใจ  

โดยการน าเทคโนโลยทีี่มอียู่ปัจจุบนัจะเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยต่ีางๆ เช่นโทรศพัทม์อืถอื เป็นสิง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิและ
การใช้ชีวติประจ าวนั ความต้องการขอ้มูลและการบรกิารต่างๆ มคีวาม
จ าเป็นส าหรบันักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการเหล่านัน้  มี
มากมาย เช่น โทรศพัท์มอืถอื เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก เครื่องปาล์ม ได้
ถูกน ามาใชเ้ป็นอย่างมากและมองเหน็ประโยชน์จากการใช้ ระบบเครอืข่าย
ไร้สาย(Wireless network system)[4,5,6]ที่มมีากมายน ามาใช้ในการป้อง
ภยัและเตอืนขณะที่ภาวะน ้าท่วมในตวัเมอืงชัน้ในและท าใหม้กีารตรวจภยั 
และการเฝ้าระวงัเมือ่เกดิภาวะน ้าท่วมหรอืไมม่นี ้าในล าคลองแสนแสบจะท า
ใหเ้กดิผลกระทบใหก้บัประชาชนทีพ่กัอาศยัอยู่ในบรเิวณทีใ่กลส้ถานทีเ่กดิ
ภาวะดงักล่าว  ท าใหก้ารสรา้งระบบเครอืข่ายไรส้ายส าหรบัประระชาชนใน
ชุมชนคลองตันและชมชนประตูน ้าซึ่งจะเป็นระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
ขนาดเลก็ ทีป่ระกอบไปดว้ยอุปกรณ์ไม่มากนัก และมกัจ ากดัอยู่ในอาคาร
หลงัเดียวหรืออาคารในละแวกเดียวกนั การใช้งานที่น่าสนใจที่สุดของ
เครอืข่ายไรส้ายกค็อื ความสะดวกต่อการใช้งานทีไ่ม่ต้องติดอยู่กบัที่ ผูใ้ช้
สามารถเคลือ่นทีไ่ปมาไดโ้ดยทีย่งัสือ่สารอยู่ในระบบเครอืขา่ย   
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II. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบัน ้าในคลองแสนแสบ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับน ้ าในคลองแสนแสบอาศัยกลุ่ม

ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่มคอืประชากรทีอ่ยู่ในชุมชนคลองตนัและประตูน ้า
โดยที่การสมัภาษณ์นัน้จะเป็นประชากรที่อาศยัอยู่ในชุมชนทัง้สองและ
บุคคลทีใ่ชเ้รอืส าหรบัเดนิทางในคลองแสนแสบส าหรบัการประกอบอาชพี
เป็นประจ าวนัซึง่จะขอ้มลูตน้โดยจะเริม่ข ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

 การด าเนินส ารวจความต้องการโดยการสมัภาษณ์นัน้  เพื่อที่จะขอ
ความร่วมมอืในชุมชนทัง้หมดทีก่ลุ่มเป้าหมายของงานวจิยั ผูว้จิยัท า
ขอความคดิเห็นจากประชาชนที่อยู่ในบรเิวรคลองตนัและประตูน ้า
เพื่อดูแนวโน้มความต้องการและความจ าเป็นในเรื่องการติดตัง้
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวดัระดบัน ้าในล าคลองและชุมชนทีอ่ยู่ใกลบ้รเิวณ
คลอง ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวจิยัในการเกบ็ขอ้มลู
เกีย่วกบัน ้า ในบรเิวณชุมชนและท่าเรอืของคลองแสนแสบ

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของการวดัระดบัน ้าในแต่ละช่วงเวลานัน้ตอ้ง
ใชต้ามรายละเอยีดของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาของส านักงานระบาย
น ้าของกรุงเทพมหานคร  ส าหรบัช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เกีย่วกบัระดบัน ้าในคลองแสนแสบ นัน้นักวจิยัจะแบ่งออกเป็น สาม
ช่วงเวลาการเกบ็ขอ้มลูเพื่อใหเ้หมาะกบัความจ าเป็นในการโดยสาร
เรอืประจ าทางของกรุงเทพมหานคร  กระบวนการความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มลูในฐานขอ้มลูทีถู่กใชใ้นระบบการวดัระดบัน ้าทีม่กีารขึน้และลง
โดยการสรา้งแบบระบบเกรยโ์มเดลเป็นตวัท านายผลของอุปกรณ์ใน
การใชว้ดัระดบัน ้าในคลองแสนแสบเป็นขอ้มลูแบบทีแ่สดงผลในทนัที่
มแีปลงสญัญาณส่งมาทีโ่น้ตบุคแสดงผลเป็นช่วงเวลาให้เป็นตวัเลข
และกราฟในการปริมาณน ้ า  ท า ให้สามารถสัง่ งานผ่ าทาง
โทรศพัท์มอืถือระยะไกลได้ โดยการ โดยน าโมดูลนี้ใช้ส าหรบัการ
แสดงผลการเกบ็ขอ้มลูวดัระดบัน ้า

III. วธิกีารสรา้งและตดิตัง้เครือ่งมอืการวดัระดบัน ้า
III.I ข ัน้ตอนเริม่ตน้

ประกอบอุปกรณ์ดงันี้
1. Ultrasonic sensor
2. Arduino board
3. Wi-Fi Arduino
4. คอมพวิเตอร์
5. โทรศพัทม์อืถอื

รปูที ่2.1 การเตรยีมอุปกรณ์ 

III.II ข ัน้ตอนทดลอง
1.การเตรยีมอุปกรณ์ทัง้หมดมาประกอบเพือ่สรา้งเครือ่งมอืวดัระดบัน ้า

แลว้ท าการทดสอบระบบผ่านระบบไรส้ายโน้ตบุคและตดิตัง้นัน้จะสญัญาที่
จ าลองจากโทรศพัทม์อืส่วนตวัเป็นตน้แบบ 

2.หลงัท าการตรวจการท าเครือ่งมอืดระดบัน ้าเสรจ็สมบรูณ์แลว้ ผูว้จิยั
จะมกีารประเมนิความถูกตอ้งของโปรแกรมบนระบบไรส้ายโน้ตบุค[1] เพือ่
ใชว้ดัระดบัน ้าแลว้ส่งเป็นขอ้มลูซึง่ใชว้ธิกีารวดัความสงูจากขอบฝัง่ของ
คลองไปถงึผวิน ้าตามรปูที ่5.3 
III.III ข ัน้ตอนการรบัส่งขอ้มลู

เขา้สู่ระบบการวดัระดบัน ้าโดยแบ่งเป็น
1. จุดรบัสญัญาณที1่ (Node1)
2. จุดรบัสญัญาณที2่ (Node2)
3. จุดรบัสญัญาณที3่ (Node3)

III.IV ข ัน้ตอนในการทดสอบจุดส่งสญัญาณ
ทดสอบระบบการวดัระดบัน ้าทัง้ 3 จุดรบัสญัญาณ

III.V ข ัน้ตอนในการทดสอบส่งสญัญาณ
ทดสอบในสถานทีจ่รงิคอื ชุมชนท่าเรอืคลองตนั ชุมชนท่าเรอืประตูน ้า

IV. ผลการสมัภาษณ์และทดสอบเครือ่งวดัระดบัน ้า
ความความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่สอบถามในเรื่องการใช้งาน

ส าหรบัการตดิตัง้เครือ่งมอืวดัระดบัน ้าในการสมัภาษณ์ประชาชนทีอ่าศยัอยู่
ในชุมชนคลองตันและชุมชนประตูน ้าของสร้างแอปพิเคชนับนเว็ปไซด์
อินเตอร์เน็ตและเครื่องมอืที่สนับสนุนในการเดินทางโดยเรือโดยสารใน
คลองแสนแสบกับสถานที่ใช้เป็นสถานีโดยสารแสดงให้เห็นว่าข้อมูล
ส่วนมากจะพอใจใหส้รา้งแอปพเิคชนับนเวป็ไซดอ์นิเตอรเ์น็ตซึง่ส่วนมากจะ
บอกความความต้องการและสนใจในระบบการวดัระดบัน ้า แต่อาจจะเป็น
สนใจโดยส่วนรวมทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ โดยทีม่ผีลสรุปเป็นดงันี้   ประชาชนที่
อยู่ในชุมชนทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนคลองตนัระดบัพอใจมาก ระดบัพอใจ โดยมี
ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใชท้ีร่ะหว่าง 4.08 - 4.44 ถ้าคดิ ความพงึพอใชท้ี่
ระหว่าง ช่วงอายุ 21 - 40 ปีโดยรวมประชาชนทีอ่ยู่ในชุมชนทีอ่าศยัอยู่ใน
ชุมชนคลองตนัและชุมชนประตูน ้า ซึ่งส่วนมากจะสนับสนุนมคีวามคดิใหม้ี
การสร้างแอปพเิคชนับนเว็ปไซด์อนิเตอร์เน็ตและเครื่องมอืที่สนับสนุนใน
การเดนิทางโดยเรอื 

ตวัแบบงานท านายผลแบบระบบเกรย์  
(Grey system Model, GM)[16]    

ตวัแบบท านายผลใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โปรแกรมออร์ดูโน
เพื่อช่วยในการจ าแนกลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงของระดบัน ้าแล้วน า
ค่าทีไ่ดไ้ปใชเ้พื่อส าหรบัการแจง้เตอืนน ้าท่วมแลง้น ้าแลง้ เพื่อทีน่ าค านวณ
การคาดการณ์ปริมาณน ้ าเพื่อใช้จะเลือกข้อมูลในอนานคตให้เพิ่ม
ประสทิธภิาพและถูกต้องส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลจากจุดเริม่ต้นของ
กลุ่ม Yn และเมทรกิซ์ B 
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𝒀𝒏 =

[
 
 
 
 
𝒙(𝟎)(𝟏)

𝒙(𝟎)(𝟐)
.
..

𝒙(𝟎)(𝒏)]
 
 
 
 

⇒ 𝑩 =

[
 
 
 

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + 𝒙(𝟎)(𝟐)) 𝟏

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + 𝒙(𝟎)(𝟐) + 𝒙(𝟎)(𝟑)) 𝟏
. . . . . .

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + ⋯+ 𝒙(𝟎)(𝒏)) 𝟏 ]
 
 
 

=

[
 
 
 

−𝒛(𝟎)(𝟏) 𝟏

−𝒛(𝟎)(𝟐) 𝟏
. . . . . .

−𝒛(𝟎)(𝒏 − 𝟏) 𝟏 ]
 
 
 

  (1) 

แลว้หา a, b หรอื �̂� เป็นส่วนหนึ่งของประมาณแบบ least squares[7] 
ของ GM(1,1) 

 �̑� = [𝑩𝑻𝑩]−𝟏𝑩𝑻𝒀𝒏 = [
𝒂
𝒃
]       (2) 

เมื่อหา a  ̂  ก็น าค่าไปแทนสมการสมการ อนุพนัธ์(ODE)แล้วอนิทเิก
รทอกี เพื่อใชใ้นการ ในการท านายผลตามสมการทีก่ าหนดแลว้อนิทเิกรท
อกี   
𝑑𝑥(1)

𝑑𝑡
+ 𝑎𝑥(1) = 𝑏 ,�̑�(1) = (𝑥(0)(1) −

𝑏

𝑎
) 𝑒−𝑎𝑡 +

𝑏

𝑎
       (3) 

หลงัจากนัน้ก็น าค่าการจ าลองค านวณของ X(1) ของกลุ่มขอ้มูลและ
พฤตกิรรมของน ้าในแต่ละวนัแลว้ไปท าตามวธิเีดมิจะไดเ้ป็นค่าท านายดงันี้  
โดยท าตาม ในส่วนที่ จะค่าในขัน้ตอนการท านายให้การเริม่ท าขอ้มูลใน
อดตีของพฤติกรรมของระดบัน ้าแต่ละช่วงเวลาที่เก็บขอ้มูลในคลองแสน
แสบ 

X(1) = (X(1)(1), (X(1)(2), (X(1)(3), … , (X(1)(n))..       (4) 

จาก (4) จงึหาค่าเริม่ต้นในการค านวนตามแบบรูปแบบของGM(1,1) 
จะแสดงผลx ̂^(1)ตามค่า k ทีก่ าหนดไวด้งันี้   

�̂�(1) = (𝑘 + 1) = (𝑥(0)(1) −
𝑏

𝑎
) 𝑒−𝑎𝑘 +

𝑏

𝑎
 ,k =1,2,…,n 

)5( 

การปรบัปรุงค่าการท านาย �̂�(0)(𝑘) กจ็ะท าไดส้มการถดัไป: 

 �̂�(0)(𝑘) = 𝛽 − 𝛼𝑥(1)(𝑘 − 1) 
�̑�(0)(𝑘 + 1) = 𝛼(1)�̑�(1)(𝑘 + 1)

= �̑�(1)(𝑘 + 1) − �̑�(1)(𝑘) 

𝛽 =
𝑏

1 + 0.5𝑎
𝑎𝑛𝑑 𝛼 =

𝑎

1 + 0.5𝑎
จนกระทัง่ มกีาร จ าลองค่า �̂�(0)ขึน้มาใหม่แลว้กลบัเริม่ตน้ท านายผล

อีกครัง้เพื่อหาค่าที่ดทีี่สุด เรยีกว่า IAGO (Inverse accumulating generation 
operator)  

�̂� = (x̑(0)(1), x̑(0)(2), . . . , x̑(0)(n)) 

 �̂� = (x̑(1)(k) − x̑(1)(k − 1)) 

ค่าเฉลีย่ของรอ้ยละความผดิพลาดสมับรูณ์ 
(Mean Absolute Percentage Error, MAPE)  

MAPE =
x(0)(k) − x̂(0)(k)

x(0)(k)
× 100% 

Proof. See (Liu and Lin, 2006, p. 204) for details. QED. 

เริม่ตน้ท านายผลระดบัน ้า 
การจ าแนกประเภทขอ้มลูระดบัน ้าช่วงเวลาที ่1  โดยวดัจากวดัเป็นการ

กระจายของข้อมูลเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเก็บข้อมูล
เบือ้งตน้คอื 
X(0) =(x(0)(1), x(0)(2), x(0)(3), x(0)(4), x(0)(5), x(0)(6))  = (84, 83.5, 82.5, 82, 81.5, 81) 

𝒀𝒏 =

[

 

𝒙(𝟎)(𝟏)

𝒙(𝟎)(𝟐)

𝒙(𝟎)(𝟑)

𝒙(𝟎)(𝟒)

𝒙(𝟎)(𝟓)

𝒙(𝟎)(𝟔)]

 =

[

84
83.5
82.5
82

81.5
81 ]

𝑩 = [

−𝟎. 𝟓(𝟖𝟒 + 𝟖𝟑. 𝟓) 𝟏

−𝟎. 𝟓(𝟏𝟔𝟕. 𝟓 + 𝟖𝟐. 𝟓) 𝟏
… …

−𝟎. 𝟓(𝟒𝟗𝟒. 𝟓 + 𝟖𝟏) 𝟏

] =

[
 
 
 
−𝒛(𝟎)(𝟏) 𝟏

−𝒛(𝟎)(𝟐) 𝟏
. . . . . .

−𝒛(𝟎)(𝟓) 𝟏 ]

=

[
 
 
 
 
−𝟖𝟑. 𝟕𝟓
−𝟏𝟐𝟓
−𝟏𝟔𝟔

−𝟐𝟎𝟔. 𝟕𝟓
−𝟐𝟒𝟕. 𝟐𝟓

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏]

กระบวนการสรา้งโมเดลจ าแนกประเภทขอ้มลู จากสมการ(2) 

ȃ = [BTB]−1BTYn = [
a
b
] = [

0.014686
84.53424

]

แล้วหา a, b (0.014686,84.53424)  เป็นส่วนหนึ่งของประมาณแบบ 
least squares ของ GM(1,1) แทนสมการสมการ อนุพนัธ(์ODE) 

𝑑𝑥(1)

𝑑𝑡
+ 0.014686𝑥(1) = 84.53424

แลว้อนิทเิกรทอกี   

�̑�(1)(𝑡) = (𝑥(0)(1) −
𝑏

𝑎
) 𝑒−𝑎𝑡 +

𝑏

𝑎
 

 = (83.5 −
84.53424

0.014686
) 𝑒−0.014686𝑡 +

84.53424

0.014686
 

ตารางที ่4.1 แสดงค่าการพยากรณ์ของน ้าในช่วงเวลาที ่1 
ครัง้ท่ี ค่าเดิม ค่าท านาย ผลต่าง MAPE (%) 

1 84 83.9905 0.00954 0.001816 
2 83.5 83.3095 0.190544 0.228196 
3 82.5 83.3168 -0.81675 0.989996 
4 82 83.3204 -1.32039 1.610234 
5 81.5 83.3241 -1.82404 2.238082 
6 81 83.3277 -2.32768 2.873682 

การจ าแนกประเภทขอ้มลูระดบัน ้าช่วงเวลาที ่2  โดยวดัจากวดัเป็นการ
กระจายของข้อมูลเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเก็บข้อมูล
เบือ้งตน้คอื 
X(0) =(x(0)(1), x(0)(2), x(0)(3), x(0)(4), x(0)(5), x(0)(6), x(0)(7))  = ( 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76) 
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Yn =

[

x(0)(1)

x(0)(2)

x(0)(3)

x(0)(4)

x(0)(5)

x(0)(6)

x(0)(7)]

⇒ B =

[
 
 
 

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + 𝒙(𝟎)(𝟐)) 𝟏

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + 𝒙(𝟎)(𝟐) + 𝒙(𝟎)(𝟑)) 𝟏
. . . . . .

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + ⋯+ 𝒙(𝟎)(𝒏)) 𝟏 ]

=

[
 
 
 
−z(0)(1) 1

−z(0)(2) 1
. . . . . .

−z(0)(6) 1 ]

กระบวนการสรา้งโมเดลจ าแนกประเภทขอ้มลู จากสมการ(2) แลว้หา 
a, b (0.012737751, 82.58138774)  เป็นส่วนหนึ่งของประมาณแบบ least 
squares ของ GM(1,1) 

ตารางที ่4.2 แสดงค่าการพยากรณ์ของน ้าในช่วงเวลาที ่2 
ครัง้ท่ี ค่าเดิม ค่าท านาย ผลต่าง MAPE (%) 

1 81 80.0115 0.9885 0.0122 
2 80 78.9924 1.0076 0.0126 
3 79 77.9862 1.0138 0.0128 
4 78 76.9928 1.0072 0.0129 
5 77 76.0120 0.9880 0.0128 
6 76 75.0438 0.9562 0.0126 

การจ าแนกประเภทขอ้มลูระดบัน ้าช่วงเวลาที่ 1  โดยวดัจากวดัเป็นการ
กระจายของข้อมูลเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเก็บข้อมูล
เบือ้งตน้คอื 

X(0) = (x(0)(1), x(0)(2), x(0)(3), x(0)(4), x(0)(5), x(0)(6))  = (74, 
73.5, 73, 74.5, 75, 75.5) 

Yn =

[

x(0)(1)

x(0)(2)

x(0)(3)

x(0)(4)

x(0)(5)

x(0)(6)]

⇒ B =

[
 
 
 

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + 𝒙(𝟎)(𝟐)) 𝟏

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + 𝒙(𝟎)(𝟐) + 𝒙(𝟎)(𝟑)) 𝟏
. . . . . .

−𝟎. 𝟓(𝒙(𝟎)(𝟏) + ⋯+ 𝒙(𝟎)(𝒏)) 𝟏 ]

=

[
 
 
 
−z(0)(1) 1

−z(0)(2) 1
. . . . . .

−z(0)(5) 1 ]

กระบวนการสรา้งโมเดลจ าแนกประเภทขอ้มลู จากสมการ 

�̑� = [𝑩𝑻𝑩]−𝟏𝑩𝑻𝒀𝒏 = [
𝒂
𝒃
] 

แลว้หา a, b (0.0128, 81.5639)  เป็นส่วนหนึ่งของประมาณแบบ least 
squares ของ GM(1,1) 

ตารางที ่4.3 แสดงค่าการพยากรณ์ของน ้าในช่วงเวลาที ่3 
ครัง้ท่ี ค่าเดิม ค่าท านาย ผลต่าง MAPE (%) 

1 78.5 77.2613 1.2387 0.0158 
2 78 77.1605 0.8395 0.0108 
3 76.5 76.9293 -0.4293 0.0056 

4 76.5 76.8191 -0.3191 0.0042 
5 77 76.7089 0.2911 0.0038 
6 77.2 76.5989 0.6011 0.0078 

การจ าแนกประเภทขอ้มลูระดบัน ้าคอืกระบวนการสรา้งโมเดลจ าแนก
ประเภทข้อมูล (Data Classification Model) เพื่อท านายกลุ่มของข้อมูล
ใหม่ (Unseen data) ตวัอย่างของกลุ่มช่วงเวลาเช่น กลุ่มของขอ้มลูระดบั
น ้าเชา้ – เยน็ กลุ่มของการระดบัน ้าผ่านเกณฑ์ตามช่วงเวลาต่างๆ ในทีน่ี้
ค าว่ากลุ่มจะเรียกว่า จ าแนกของข้อมูลข้อมูล ซึ่งในเป็นของช่วงเวลา
เดยีวกนันัน้จะตอ้งมขีอ้มลูทีม่คีวามเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัมากกว่าขอ้มลู
ทีอ่ยู่ใน กลุ่มทีแ่ตกต่างกนั   การสรา้งโมเดลจ าแนกประเภทขอ้มลู จะเกดิ
ขึ้นมาจากการหาความสัมพนัธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
ขอ้มลูทัง้หมดจะมกีารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอืกลุ่มขอ้มลูเริม่ตน้ (initial set) 
เป็นชุดข้อมูลที่มบีทบาทในการสร้างโมเดลจ าแนกประเภทข้อมูลขึ้นมา 
และมกีลุ่มขอ้มลูทดสอบ (Test set) เป็นชุดขอ้มลูประเมนิความถูกต้องของ
โมเดลจ าแนกประเภทขอ้มูล    โมเดลจ าแนกประเภทขอ้มูลได้ถูกน ามา
ประยุกต์ใชง้านหลายๆ ดา้น ไมว่่าจะเป็นการวเิคราะหห์ุน้ เพือ่หาว่าหุน้แต่
ละบรษิัทมคีุณภาพเป็นอย่างไร เมื่อมปัีจจยัที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น การ
เติบโตของรายได้ ความสามารถในการควบคุมต้นทุน ความผนัผวนของ
รายไดแ้ละก าไร และผูบ้รหิาร หรอืจะเป็นการพยากรณ์อากาศ การจดัสรร
กฎหมายทีเ่หมาะสมในการพจิารณาคดคีวาม การจดัการความสมัพนัธข์อง
ลกูคา้ (Customer relationship management) และอื่นๆ 

กระบวนการสรา้งโมเดลของอุปกรณ์ในการใชว้ดัระดบัน ้าในคลองแสน
แสบแปลงสญัญาณเสียงปุ่ มกดจากมอืถือ ให้เป็นตัวเลข ท าให้สามารถ
สัง่งานผ่าทางโทรศพัทม์อืถอืระยะไกลได ้โดยการ โดยน าโมดลูนี้ต่อเขา้กบั
ช่องสญัญานของโทรศพัท์ในขัน้ตอนต่อไปส าหรบัการแสดงผลการเก็บ
ขอ้มลู 

รปูที ่4.1 กระบวนการสรา้งโมเดลของอุปกรณ์ในการใชว้ดัระดบัน ้าใน
คลองแสนแสบ 

ขอ้มูลเรยีนรู้ (Training data) ซึ่งโมเดลจ าแนกประเภทที่ได้จะแสดง
ข้อมูลระดับน ้ าด้วยวิธีการพื้นฐานทางเหมืองข้อมูล  (Data mining) 
ยกตวัอย่างเช่น ต้นไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree) โมเดลจ าแนกประเภทที่
ได้จะมีลักษณะคล้ายต้นไม้จริงกลับหวัที่มีโนด(Node)[4,5]รากอยู่ด้าน
บนสุดและโนด(Node)ใบอยู่ล่างสุดของโครงข่ายต้นไม้[7,8] แต่ละโนด
(Node)บนชุมชนคลองตันและประตูน ้าจะมคีุณลกัษณะ (attribute) เป็น
ตวัเลอืกทดสอบ ซึ่งจะมกีิง่ซึง่เป็นค่าทีเ่ป็นไปไดข้องคุณลกัษณะ (attribute 
value)[9,10,11] ทีถู่กเลอืกทดสอบไว้ และมทีัง้หมด 3 โนด(Node)ดงัรูปที ่
4.2 
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รปูที ่4.2 กระบวนการจ าลองการส่งขอ้มลูเขา้ระบบการวดัน ้า 

V. การเกบ็ขอ้มลูและทดสอบการกระจายของขอ้มลู
 การเก็บข้อมูลจากเครื่องมอืนัน้ ผู้ว ิจยั ได้ท างานแบ่งการเก็บขอ้มูล
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่  

ช่วงเวลาที ่1    7.00 - 9.00   น. 
ช่วงเวลาที ่2  11.30 -14.30  น. 
ช่วงเวลาที ่3  15.30 -18.30  น. 
หลงัจากไดข้อ้มลูมาแลว้จงึท าการทดสอบการกระจายของขอ้มลูในแต่

ช่วงเวลาเพื่อจะน ามาก าหนดค่าการเตอืนภยัระดบัน ้าและค่าปกติทีจ่ะไป
แสดงผลบนหน้าแอปพเิคชนั โดยมตีวัอย่างของการกระจายขอ้มลูระดบัน ้า
ในคลองแสนแสบบางช่วงเวลาเป็นกราฟเพือ่จะค านวณและพยากรณ์ ตาม
เวลาเดนิทางตามที่ประชาชนส่วนใช้โดยเรอืทางน ้าจากตวัอย่างการเก็บ
ขอ้มลู 

รปูที ่5.1 แสดงกราฟตวัอย่างการเกบ็ขอ้มลูในชว่งเวลา

 การสรา้งเครือ่งมอืตรวจวดัระดบัน ้า ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื 
โปรแกรมท าแอปพเิคชนัตดิตามและเชือ่มต่ออุปกรณ์วดัระดบัน ้า(Arduino 
Wifi ) [2] 

รปูที ่5.2 แสดงการท างานของโปรแกรมท าแอปพเิคชนัเครือ่งมอืตรวจวดั
ระดบัน ้า 

 หลงัจากได้ต้นแบบมาแล้วต้องมกีารพฒันาและเขยีนโปรแกรมลงบน
เวบ็ไซด์จ าลองของระบบตดิตัง้แอปพเิคชนั http://localhost/...  ระบบของ
XAPP 1.83 แล้วใช้ IP address 192.168.1, 192.168.2 และ 192.168.3 

เพือ่วธิงีา่ยๆ ส าหรบัตดิตัง้ Apache, PHP และ MySQL[17] 
V.I รปูแบบของการพฒันาระบบ 1

การส่งขอ้มลูการวดัระดบัน ้าของการเกบ็ขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอร์

V.II รปูแบบของการพฒันาระบบ 2
การส่งขอ้มลูการวดัระดบัน ้าซึ่งตอ้งเขยีนแอปพเิคชนัส าหรบับนมอืถอื

โดยอาจจะใช้กราฟที่สวยงามและมสีญัญาการเตือนในรูปแบบต่าง เช่น 
เสยีง สติกเกอร์ การสัน่ของตวัเครื่องโทรศพัท์มอืจะใช้เวลาในการเขยีน
นานมากอาจจะงบประมาณคอ้นมากท าใหไ้ดจ้ าลองบางส่วนเท่านัน้ 

รปูที ่5.3 การท างานของโปรแกรมการส่งขอ้มลูการวดัระดบัน ้า 

 การแสดงผลการท านายของขอ้มลูบนโทรศพัท์มอืถอืจะเป็นไปลกัษณ์
ทีใ่กลเ้คยีงพืน้ทีข่องแต่ละชุมชนทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งวดัระดบัน ้าจะแบ่งเป็น 
5 ระดบัใชเ้ป็นตน้แบบการเตอืนภยัของระดบัน ้าจากรปู 5.3 

VI. อภปิรายผล
 จากท างานวิจัยโดยภาพรวมนัน้อาจจะท างานได้จริงประมาณ 80
เปอรเ์ซน็ต์ ของงานทัง้หมด เพราะงานจะตอ้งมกีารพฒันาแต่ยอดความคดิ
ในเรื่องการเตอืนภยัในรปูแบบอื่นไดอ้กี และเป็นเครือ่งมอืช่วยเหลอืในการ
เดนิทางโดยอาศยัเรอืโดยสารของคลองแสนแสบกบับรเิวณชุมชนคลองตนั
และประตูน ้ าโดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามถ้าคิดเห็นโดยรวม
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนคลองตนัและชุมชนประตูน ้ามี
แสดงผลความคดิเห็นอาศยัอยู่ในชุมชนนี้  สถานที่ ระดบัการศกึษาสูงสุด 
และเคยประสพปัญหาน ้ าท่วมบริเวณชุมชนคลองตันและประตูน ้ ากับ
ผู้ใช้บริการเรือของคลองแสนแสบ โดยระดับน ้ าในคลองแสนแสบที่
ก่อให้เกิดภาวะน ้ามกีารเปลี่ยนตามช่วงเวลาเช้า กลาง และ เย็น จาก
สอบถามไปยงัส านกัระบายของกรุงเทพมหานครนัน้ ปรากฏว่า จะมกีารดนั
น ้าเขา้ออกก่อนช่วงเวลาดงักล่าว 

VII. สรุป
เพื่อให้ระดบัน ้าในคลองแสนแสบมคีวามเหมาะสมส าหรบัการใช้เรือ
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โดยสารในการเดนิทางของประชาชน แต่ประชาชนส่วนมากยงัไม่ทราบใน
เรื่องการปรบัระน ้ามากนัน้ จงึมคีวามจ าเป็นจะมเีครื่องมอืวดัระดบัน ้าเป็น
แบบสาธารณะและเขา้ถงึไดง้า่ย โดยดจูากแอปพเิคชนั ทีม่กีารสรา้งขึน้และ
เครื่องเตอืนผูท้ีใ่ชเ้สน้ทางน ้า แมก้ระถา้มฝีนตกหนกัอาจจะบอกปรมิาณน ้า
ที่มอียู่ในเวลานัน้ได้ซึ่งจะช่วยป้องกนัความเสียหายจากน ้าท่วมในแบบ
ฉบัพลนั   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ประชาชนทัง้หมดทีใ่ชก้ารเดนิทางโดยคลอง
ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณหน่วยงานส านักงานการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ดร.
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บทคดัย่อ  
งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบ Factory IoT เพื่อการปรบัปรุง

สายการประกอบลูกหมากรถยนต์ ในสภาพการผลิตปัจจุบันมีความต้องการ
พฒันาสายการผลติโดยใชข้อ้มูลพื้นฐานและลดปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ
ผลิตมาปรบัปรุงเพื่อพฒันาต่อเนื่องอย่างรวดเรว็ ซึ่งปัจจุบันเป็นการจดบันทึก
ขอ้มูลปัญหาต่างๆ พนักงานท าให้เกิดความล่าช้าและผดิพลาดในการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ จึงจ าเป็นต้องออกแบบและวางระบบ Factory IoT น าไปสู่การ
ปรบัปรงุเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันนัน้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสายผลิตที่ถูกต้อง 
รวดเรว็ และลดช่องว่างของความผดิพลาดจากการจดบนัทกึ ผูว้จิยัจงึเกบ็ขอ้มูล
ของเครื่องจกัรและการท างานของคนโดย Key visualized 3 ส่วน คอื 1.) จ านวน
การผลิตรายชัว่ โมง 2.) Cycle Time 3.) VDO Problems เป็นต้น  เพื่ อท า 
Visualization ทีส่ามารถมองเหน็ปัญหาได้แบบเรยีลไทมแ์ละท าใหแ้ก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเรว็ 

ผลหลังจากการติดตัง้ระบบ Factory IoT ท าให้รู้ถึงข้อมูลที่เรยีลไทม์และ
สามารถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และน าเสนอแผนการปรบัปรุงเพื่อท าการปรบัปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลลัพธ์
หลังจากการติดตัง้ เครื่องอัดจารบี จากเดิม 27.94 วินาที เป็น 19.08 วินาท ี
เครื่องซีนอตัโนมตัิ จากเดิม 32 วินาท ีเป็น 32 วินาท ีPacking จากเดิม 24.14 
วนิาท ีเป็น 21.6 วนิาท ีโดยเวลาในกระบวนการลดลง 13.56 % และวเิคราะหค์่า
ความสูญเสยีจากการเริม่ตน้การท างาน เทา่กบั 1.9 ชัว่โมง จาก 7.83 ชัว่โมง 

ค ำส ำคญั : สายการประกอบลกูหมากรถยนต,์ เรยีลไทม,์ แผนการปรบัปรงุ 
 

ABSTRACT  
This study aims to Factory IoT System Design for improving car ball 

joint Assembly Line. In the current production conditions, there is a need to 
develop production lines using basic information and reduce problems 
arising from the production process to improve continuously.  

Currently, it is a record of problem information. Employees are causing 
delays and errors when collecting information. It is necessary to design 

and implement Factory IoT systems, leading to improvements to increase 
production efficiency. The study of current conditions is to obtain accurate 
and fast line data and reduce the gap in errors from recording. The 
researcher collects data on machines and human functions by key 
visualized 1.) Output 2.) Cycle Time 3.) VDO Problems etc. for 
Visualization That can see the problem in real time and make the problem 
solved quickly. 

After the installation of the Factory IoT system, real-time data is 
realized, the data can be analyzed, and an improvement plan is presented 
for continuous improvement and development. When comparing and 
analyzing the results after installation Grease compressor from 27.94 
seconds to 19.08 seconds, automatic scene machine from 32 seconds to 
32 seconds, packing from 24.14 seconds to 21.6 seconds with 13.56% 
reduction in process time and analysis of start-up loss equal to 1.9 hours 
from 7.83 hours 

Keywords:  Real Time, visualization, improvement plan, development, 
analyzed 

 
1. บทน ำ 

ใน ปั จจุบัน เทค โน โลยี  Internet of Things (IoT) มีบ ทบ าท ใน
ชวีติประจ าวนัมากขึน้ การเชื่อมโยงสิง่ต่างๆ เขา้สู่อนิเทอรเ์น็ตท าใหก้ารควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อ IoT เข้ามาอยู่ภายในโรรงานกลายเป็นโรงงานอัจฉริยะ 
สามารถท างานไดด้ ีต่อเมื่อมอีปุกรณ์คอยสนบัสนุน และอปุกรณ์ดงักล่าวกค็อื IoT
ทีต่ดิตัง้อยู่บนเครื่องจกัรภายในโรงงาน  [1] 

โดยในสภาพการผลติปัจจุบนัของบรษิทัฯมคีวามต้องการทีจ่ะพฒันา
สายการผลิตโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากการผลิตและการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลติมาปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ ซึ่งปัจจุบนัเป็น
การจดบันทึกข้อมูลปัญหาต่างๆ ด้วยผู้ปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้าและ
ผดิพลาดในการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งใหผู้เ้ชีย่วชาญเขา้มาชว่ย
พฒันาในการเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวโดยเป้าหมายหลกัส่วนแรกคอืการเพิม่ผลติภาพ
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ในสายการประกอบลูกหมากทัง้หมด 7 สายการผลติและเป็นตน้แบบของโรงงาน 
เพื่อน าไปสู่การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยใช้ทรพัยากรและเครื่องจกัรเท่าเดิมเพื่อเป็นการพัฒนาเชงิบูรณาการจะให้
ผูเ้ชีย่วชาญมาชว่ยออกแบบและวางระบบ Factory IoT เฉพาะทางเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มูลสายผลิตทีถู่กต้อง รวดเรว็ และลดช่องว่างของความผดิพลาดจากการจด
บันทึก การเก็บข้อมูลของเครื่องจกัรและการท างานของคน ประกอบกับการ
จดัล าดบัความส าคญัในการสรา้งกจิกรรมเพื่อการปรบัปุรงพฒันาในสายการผลติ
ไดอ้ย่างมรีปูธรรม  

1.2 วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
การวจิยัครง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
1.) เชื่อมต่อและเกบ็ขอ้มลูจากเครื่องจกัร, การปฏบิตังิานของคน เพื่อ

แสดงสถานะการผลติเป็นแบบเรยีลไทม ์ทีส่ามารถแสดงผลในจอภาพและน ามาใช้
ในการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง 

 2.) เพื่อลดเวลาและภาระการท างานของผูป้ฏบิตังิานในการจดบนัทกึ
ขอ้มลูและการท ารายงานส าหรบัการวเิคราะห ์ 

3.) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ส าหรบัน ามาใชใ้นการปรบัปรงุเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติ วางแผนก าลงัคนและเวลาในการท างานไดคุ้ม้ค่ามากทีสุ่ด 

1.3 ขอบข่ำยกำรด ำเนินงำน 
1.) ท าการตรวจสอบขอบขา่ยหน้างานจรงิทัง้ 7 สายการประกอบเพื่อ

พจิารณาในการวางอุปกรณ์, ต าแหน่งและวธิกีารตดิตัง้ เพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูลที่
จ าเป็น ในการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพในการผลติ  

2.) ออกแบบและวางระบบการแสดงผลเพื่อใหเ้ขา้ใจงา่ยและใชไ้ดจ้รงิ
โดยมุง่เน้นการพจิารณาถงึความสูญเปล่าในการปฏบิตังิาน  

3.) ท าการติดตัง้ระบบ , อุปกรณ์ , ซอฟต์แวร์และท าการเชื่อมต่อ
สื่อสาร, ดึงขอ้มูลจากเซ็นเซอร์, เครื่องจกัร เพื่อให้สามารถปฏบิตักิารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการวิจยัในครัง้นี้ คือ บรษิัทสามารถน าขอ้มูลทีไ่ด้
จาก IoT Data Visualization ไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกิจกรรมในการ
ปรบัปรุงและพฒันาได้อย่างมปีระสิทธภิาพและขยายไปในสายการผลิตอื่นๆใน
โรงงาน โดยสามารถดูขอ้มูลไดแ้บบ Real-Time 100% และ สามารถวางแผนการ
ผลติได้เป็นมาตราฐานตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ และสามารถสรา้งเวลาในการ
ท างานไดแ้มน่ย า ซึง่รอบเวลาในการผลติตอ้งลดลงอย่างน้อย 25 % 

2. หลกักำรพ้ืนฐำนและทฤษฎี
Internet of Thing (IoT) องคป์ระกอบใหมท่ีส่ าคญัมากส าหรบัโรงงาน ทีก่ าลงัจะ
กา้วไปสูค่วามเป็น Smart Factory แต่การจะเลอืก IoT ทีด่ไีดน้ัน้ควรมกีารศกึษา
และตรวจสอบความตอ้งการของโรงงาน เพื่อทีจ่ะไดอ้ปุกรณ์ทีต่รงตามความ
ตอ้งการ [1]

ทฤษฎรีะบบการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing) วธิกีารทีม่รีะบบแบบแผนใน
การระบุและก าจดัความสูญเสยี หรอืสิ่งทีไ่ม่เพิม่คุณค่าภายในกระแสคุณค่าของ
กระบวนการ โดยอาศยัการด าเนินตามจงัหวะความต้องการของลูกค้าด้วยระบบ
ดงึ [3] ท าใหเ้กดิสภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง และท าการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสรา้งคุณค่า [4] 

การจดัการสายธารแหง่คุณคา่ (VSM) พืน้ฐานของแนวคดิแบบลนี VSM ใชใ้นการ
สรา้งแผนผงัและวเิคราะหถ์ึงการไหลของวตัถุดิบและขอ้มูล [6] แสดงใหเ้หน็ถึง
ภาพรวมทัง้หมดของการไหลของงานผ่านทุกระบบ โดยท าความเขา้ใจภาพรวม

ของกระบวนการ จากมมุมองของลูกคา้มุง่ปรบัปรงุแนวทางการไหลของทรพัยากร
และสารสนเทศตลอดทัง้หว่งโซ่อปุทาน [3]  

การบ ารุงรกัษาทวผีลแบบทุกคนมสี่วนร่วม (TPM) หวัใจหลกัของ TPM คือการ
ลดความสูญเสีย โดยมองในเรื่องของการสูญเสียเป็นปัญหาส าคัญ เช่น การ
สูญเสียจากการรอ เครื่องต้องรอซ่อมท าให้งานชะงกั ซึ่งสามารถจ าแนกความ
สูญเสียแบ่งออกเป็น 4 ส่วน รวม 16 หวัขอ้ย่อย ที่เรยีกกันง่ายๆว่า 16 Major 
Losses [3] 

แผนภูมกิระบวนการ (Flow Process Charts) เครื่องมอืส าคญัทีใ่ช้ในการบนัทกึ
ข้อมูลได้อย่างละเอียด ด้วยสัญลักษณ์  ค าบรรยายและลายเส้นเพื่ อบอก
รายละเอียดของขัน้ตอนกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถ
มองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชดัเจนตัง้แต่ต้นจนจบ และน าไปสู่
การพญันาและปรบัปรงุกระบวนการใหด้ขี ึน้ [7] 

แผนผงัการปฏิบตัิงานระหว่างพนักงาน และเครื่องจกัร (Man-Machine Chart) 
การจดัล าดบังานของพนักงานซบัซ้อนมากขึน้จงึควรจะได้รบัการฝึกอบรมอย่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกันการท างานผิดพลาดและเกิดอนัตราย การบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการท างานร่วมกับเครื่องจกัรต้องเอาใจใส่ต่อความสัมพันธ์
ระหว่างคน เครื่องจกัรขณะปฏิบัติงานเพื่อศึกษาล าดับการปฏิบัติงานความ
สอดคลอ้งของการท างานรว่มกนัระหว่างพนกังานกบัเครื่องจกัร [7] 

การจดัสมดุลสายการผลิตในกระบวนการ (Line Balancing) การจดังานให้กับ
สถานีงานต่าง ๆ ภายในโรงงาน ที่มีการผลิตแบบต่อเนื่ องกันไปตลอด
สายการผลติโดยพยายามท าใหห้น้าทีก่ารท างานในแต่ละสถานีงานมคีวามสมดุล
กนั [2]   

 วงจรเดมมิง่ PDCA กระบวนการใชก้จิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง มเีหตุผลและมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหง้านนัน้ ๆ สามารถบรรลุถงึเป้าหมาย
ทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยตรง  [5] 

3. ผลด ำเนินกำรศึกษำ
3.1 ศึกษาสภาพปัจจบุนั

จากการส ารวจสภาพปัจจุบนันัน้  จงึท า Line Balancing เพื่อแสดง
เวลาของสายการประกอบลูกหมากรถยนต์ในแต่ละขัน้ตอน เพื่อให้ได้เวลาใน
กระบวนการ (Cycle Time) หน่วยคือ วินาท ีหลงัจากนัน้ค านวณหาความเรว็ใน
การผลิต (Takt Time) โดยเวลาในการท างาน 7.83 ชัว่โมง (28200 วนิาท)ี และ 
ความตอ้งการสนิคา้ เทา่กบั 1,104 ชิน้ ต่อ 1 วนั และผูป้ฏบิตังิาน 6 คน รวมเวลา
ในกระบวนการ เท่ากับ 140.94 วินาที ซึ่งการจัดสมดุลสายการผลิต (Line 
balancing) จะท าใหท้ราบว่ามคีอขวดตรงจดุใด และสามารถแกไ้ขปัญหาได ้  

รปูที ่1 กราฟแสดงเวลาในการผลติ 

8.63 

24.23 

12.31 
17.48 

32 

22.14 24.15 
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แผนผังสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) การเขียน
แผนผงัสายธารแห่งคุณค่านัน้จะท าให้เหน็ภาพรวมของการท างานทัง้หมดและ
สามารถน าไปสรา้งแผนในอนาคตได ้และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างวตัถุดบิ ขอ้มูล 
ซึ่งจะช่วยมองเห็นสาเหตุของความสูญเปล่าได้มากกว่าแค่เห็นความสูญเปล่า 
(waste) และสามารถระบุได้ว่ากระบวนการใดเป็นคอขวด โดยสามารถก าหนด
แผนปรบัปรงุ และท าความเขา้ใจไดง้า่ย ซึง่การเขยีนแผนผงัสายธารแหง่คุณค่าจะ
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเรื่องของเวลาในการด าเนินงาน (Process Time) 
เป็นเวลาทีไ่มก่่อใหเ้กดิคุณค่า เวลาคอย,เวลาน า เป็นเวลาทีก่่อใหเ้กดิคุณค่า และ 
สนิคา้ในกระบวนการ (Work in process : WIP) 

Man-Machine Chart ดูการเสียเวลาคอยของคนและเครื่องจกัรโดย
วเิคราะหจ์ากแกนเวลาของกจิกรรมการท างานต่างๆ เพื่อพฒันาวธิกีารท างานใหม่
และบนัทกึกจิกรรมต่างๆ ลดรอบเวลาของการท างานลง ลดการเสยีเวลารอคอย 
และเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน  

ตารางที ่1 Man-Machine Chart ก่อนการปรบัปรงุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ารไห ลของก ระบ วน ก าร  (Flow process Chart) ก าร เขีย น
กระบวนการก่อนปรบัปรุง จะท าให้เหน็รายละเอยีดของแต่ละกระบวนการของ
ขัน้ตอนในการด าเนินงานและเวลาในแต่ละขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัิงาน 
การเคลื่อนยา้ย การตรวจสอบ การรอคอย หรอืการจดัเกบ็  

 
ตารางที ่2 การไหลของกระบวนการก่อนปรบัปรงุ 1 

 

ตารางที ่3 การไหลของกระบวนการก่อนปรบัปรงุ 2 
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วางแผนการผลิต และ P/R
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16. วางช้ินงานตรงเคร่ืองรัดลวด

17. นาลวดใส่เคร่ือง+กดสวิตช์

18. นาช้ินงานใส่เคร่ืองรัดลวด

Time (sec.) 140.94 126.46 14.48

13. นาช้ินงานเขา้เคร่ืองใส่จารบี

14. หยบิช้ินงานออกจากเคร่ืองจกัร

15. มือขวาหยบิยางสวมกนัสนิม

2. หยบิแกนจากกล่องใส่เส้ือ

3. หยบิช้ินงานใส่เคร่ืองตอกแกน + กดสวิตช์

5. หยบิช้ินงานออกจากเคร่ือง+วางลงบนกล่อง

6. มือซา้ยหยบิช้ินงานออกจากกล่อง

8. นาช้ินงานใส่เคร่ืองหมนุป๊ัมฝา

9. หยบิช้ินงานออกจากเคร่ือง

10. ตรวจเช็คคุณภาพช้ินงาน

11. วางช้ินงานลงบนกล่อง

12. มือซา้ยหยบิช้ินงานออกจากกล่อง

Chart No.1 Sheet No.1

 Assembly Line Activity Present

7. มือขวาหยบิแหวนจากกล่องใส่แกน

Flow Process Chart

Summary

Model : 3E-4831/32
Delay -

Inspection 3

Part Name : TIE ROD END – 01 operation 15

Transport 16

Descripiton Time (sec.)
Symbol

1. หยบิเส้ือออกจากกล่อง (เช็คคุณภาพ)

Storage -
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1.3

5.14
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3.53

3

22

7

4.79

2.15

7.94

6.27
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87.03 7 9 - 1 -รวม

21. ใส่น๊อตช้ินงาน

24. วางช้ินงานในจุดท่ีกาหนด

27. เคร่ืองซีนพลาสติกช้ินงาน

24. นาปากกามาร์คสีช้ินงาน

25. หยบิช้ินงานวางตรงสายพาน+ปร้ินกลาง+หัวอดัตรง

26. ช้ินงานไหลเขา้เคร่ืองซีนอตัโนมติั

28. ช้ินงานออกจากเคร่ืองซีนอตัโนมติั

29.  หยบิกล่องกระดาษมาพบั

22. วางช้ินงานในจุดท่ีก าหนด

23. หยบิช้ินงานจากจุดท่ีกาหนด

30. หยบิช้ินงานออกจากเคร่ืองซีนใส่กล่อง 2 ช้ิน

32. ปิดกล่อง+ติดฉลากท่ีกล่อง+นากล่องสแกนบาร์โคด้

33. วางในจุดท่ีกาหนด

31. เช็คคุณภาพช้ินงาน

20. หยบิช้ินงาน+เช็ดน้ายากนัสนิม

18. หยบิช้ินงานออก+ใส่รวดให้แน่น

Model : 3E-4831/32
Delay -

Inspection 3

Storage -

Time (sec.) 140.94

Descripiton Time (sec.)
Symbol

19. วางช้ินงานในจุดท่ีกาหนด

Flow Process Chart

Chart No.1 Sheet No.1 Summary

 Assembly Line Activity Present

Part Name : TIE ROD END – 01 operation 15

Transport 16

126.46 14.48

เพ่ิมข้ึน
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Multiple Activity Chart

Part No : 3E-4831/32 2. เคร่ืองจกัร % 56 67

Part Name : TIE ROD END – 01 1. พนักงาน % 83 75

Chart No.1 Sheet No.1

LINE : Assembly ปัจจุบนั หลงัปรับปรุง

% การทางาน

วา่ง

เคร่ืองรัดลวด

2. วา่ง

3. หยบิช้ินงานออก+ใส่ยาง

พนักงานคนท่ี 3

เคร่ืองตอกแกนใส่เส้ือ

วา่ง

ช้ินงานถูกตอกแกนใส่เส้ือ

1. หยบิช้ินงานใส่เคร่ือง

2. กดสวิตช์

พนักงานคนท่ี 1

เคร่ืองสไลดแ์ละหมนุป้ัมฝา2. วา่ง

วา่ง

เคร่ืองหมนุป๊ัมฝา

วา่ง

3. หยบิช้ินงานออกจากเคร่ือง

พนักงานคนท่ี 1

1. หยบิช้ินงานใส่เคร่ือง+กดสวิตช์

วา่ง4. หยบิช้ินงานออก

เคร่ืองใส่จารบี

วา่ง

วา่ง

เคร่ืองรัดลวด

วา่ง

1. หยบิลวดใส่เคร่ือง+กดสวิตช์

2. วา่ง

เวลาวา่ง 14.62 เวลาวา่ง

พนักงาน เคร่ืองจกัร

3. หยบิช้ินงานใส่

3. วางช้ินงาน

เคร่ืองซีนช้ินงาน

4. หยบิช้ินงานออก+ใส่ลวดให้เขา้ท่ี

% เวลาทางาน 83 % เวลาทางาน

เวลาทางาน 72.18 เวลาทางาน

พนักงานคนท่ี 2

1. หยบิช้ินงานใส่เคร่ือง

เคร่ืองฉีดจาระบี

เคร่ืองรัดลวด

สายพานไหลออก

พนักงานคนท่ี 4 เคร่ือง Seal อตัโนมติั

1. วางช้ินงาน สายพานไหลเขา้

2. หยบิช้ินงานใหม ่

เวลาทั้งหมด 86.8 เวลาทั้งหมด

รปูที ่2 Current State Value Stream Mapping 
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4.2 วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
1. ความสูญเปล่า (Waste) โดยความสูญเปล่าที่พบในกระบวนการ

ท างานนัน้ม ี4 ไดแ้ก่ 
(1.1) Motion การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น เกิดจากพนักงานเดินไปเดนิมาภายใน
กระบวนการเนื่องจากพนักงาน 1 คนรบัผิดชอบ 2 เครื่องจกัร และเดินไปมา
เนื่องจากรอบรรจชุิน้งาน 
(1.2) Waiting เกิดการรอคอยเนื่ องจากมีการเปลี่ยนชิ้นงานท าให้ เริ่มต้น
กระบวนการผลติใหมจ่รงิท าใหพ้นกังานคนที ่6 เกดิการรอคอยในการ Packing 
(1.3) Excess Processing กระบวนการทีม่คีวามซ ้าซ้อนคอืการจดบนัทกึขอ้มูลที่
ซ ้ากนัเพื่อให้เกิดความแม่นย ามากขึ้น มกีารสแกนขอ้มูลสินค้าจาก QR Code 
เพื่อเกบ็ขอ้มลูของรายการสนิคา้แลว้ ยงัจดบนัทกึขอ้มูลรายการสนิคา้ทัง้หมดเมื่อ
จบการท างาน โดยฝ่ายวางแผนการผลิตยึดใบบนัทกึเอกสารเป็นหลกัมากกว่า
ขอ้มลูจากเวบ็ไซตท์ีส่แกน 
 (2.1) Equipment losses 

1. ความสูญเสยีจากการเริม่การผลติ การเริม่การท างานในแต่ละครัง้มี
ความล่าชา้และไมม่กีารเตรยีมตวัเริม่ท างาน 

2. ความสูญเปล่าจากการหยุดเล็กๆน้อยๆและการเดินเครื่องเปล่า
เนื่องจากเครื่องซนีไมท่ างานท าใหห้ยุดชะงกัทัง้ๆทมีชีิน้งานอยู่ 

3. ความสูญเสยีจากการความเรว็ลดลง ความเรว็ในการท างานลดลง
(2.2) Man power 

1. ความสูญเสยีจากการเคลื่อนไหวในสายการผลติ การเคลื่อนไหวใน
กระบวนการทีไ่มจ่ าเป็น 

2. ความสูญเสยีจากการบรหิารจดัการ

4.3 ติดตัง้อปุกรณ์ IoT 
จุดที่ติดตัง้อุปกรณ์เพื่อดึงข้อมูลรอบเวลาการผลิตและผลผลิตที่

ออกมาจากกระบวนการนัน้ๆ ซึ่งจุดหลกัๆที่จะท าการดงึขอ้มูลนัน้ คอื 1. เครื่อง
ฉีดจารบีจะใช้ Proximity sensor ในการตรวจจบั 2.การซีนถุงพลาสตกิใช้ Fiber 
Sensor ดึงสญัญาณจาก PLC 3.สแกน QR Code ใช้ Photo Sensor ในการนับ 
เมื่อได้จุดที่จะท าการดึงขอ้มูลจะท าการจบัรอบเวลาการผลิตให้ได้เวลาสภาพ
ปัจจบุนัเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัหลงัจากตดิตัง้  

รปูที ่3 Design Factory IoT Architecture 
โดยขอ้มูลที่จะเป็น Visualization เพื่อสามารถแสดงขอ้มูลได้อย่าง 

Real Time นัน้ คือ 1.ผลผลิต 2.รอบเวลาการผลิต 3.VDO เพื่อแสดงช่วงเวลาที่
เกดิปัญหาและจะท าใหเ้หน็เวลาในการด าเนินงานจรงิ  
4.4 ลกัษณะการแสดงผล User Interface 

1. Line Output (แสดงยอดการผลติรายชัว่โมง)
เป็นการแสดงผลจ านวนการผลติเป็นรายชัว่โมงเพื่อ เทยีบกบัแผนการผลติโดยไม่
ต้องรอการรวบรวมผลรายวัน โดยจะติดตัง้ Photo sensor บรเิวณท้ายไลน์ใน
กระบวนการ packing แทนการจดบนัทกึบนบอรด์ปฏบิตังิานของพนกังาน ซึ่งท า
ใหเ้กดิความรวดเรว็และลดความผดิพลาดของขอ้มูล ท าใหส้ามารถวางแผนการ
ผลติไดด้ยีิง่ขึน้ 

รปูที ่4 ภาพการบนัทกึจ านวนการผลติกอ่นปรบัปรงุ 

รปูที ่5 Production Volume 
2. Cycle Time (การแสดงผลวัฏจกัรในการผลิตงานแต่ละชิ้นแบบ

Real time) สภาพปัจจุบนัก่อนการปรบัปรุงจะมกีารบ่งชีเ้ป้าหมายของ C.T. และ
จ านวนการผลิตในแต่ละชัว่โมง แต่ไม่มกีารตรวจสอบสภาพความเป็นจรงิและ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ท าใหก้ารปรบัปรงุเกดิขึน้ค่อนขา้งยาก 

รปูที ่6 Cycle Time & Output per hour 

รปูที ่7 Line Cycle Time 
3. Cycle time Histogram การเกบ็ผลเชงิวเิคราะหว์ฏัจกัรการท างาน

แต่ละสายการผลติ เพื่อใหเ้หน็ถงึความถี่ของวฏัจกัรทีเ่กดิขึน้จรงิว่าเวลาใดเกดิขึน้
บ่อย เพื่อน าไปก าหนดเป็นเป้าหมายของ C.T. ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซึ่งการ
ก าหนดในปัจจุบนัก่อนการปรบัปรุงจะเป็นการสุ่มตรวจสอบซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของขอ้มลูได้ 

รปูที ่8 Line Cycle Time Analysis 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

423

IT-04



4.5 เกบ็ผลลพัธข์องข้อมูล 
ลกัษณะการแสดงผล User Interface โดยการเข้าถึงภาพรวมของ

สายการผลิตแบบเรียลไทม์จะสามารถมองเห็นข้อมูลของสายการประกอบ
ลูกหมากรถยนต์ทัง้หมด 7 ไลน์ จะเป็น Production Line Output Monitoring 
โดยเป็นการแสดงผลภาพรวมของยอดผลิตในแต่ละวนัและแสดงสถานะในทุก
สายการผลติ แบบเรยีลไทมเ์พื่อให้เห็นสถานการณ์เทยีบกบัเป้าหมายได้อย่าง
ชดัเจนไดด้งันี้ 

รปูที ่9 Production Line Output Monitoring 1 

รปูที ่10 Production Line Output Monitoring 2 
Line Analysis & monitoring การแสดงผลแยกเฉพาะสายการผลติใน

การผลติแต่ละวนั ทีส่ามารถเทยีบ ประสทิธภิาพการผลติในแต่ละกะการท างาน, 
การวิเคราะห์ Cycle time เพื่อชี้บ่งปัญหาคอขวด และสามารถแสดงความสูญ
เปล่าของเวลาเริม่ปฏบิตังิานทัง้ตอนเริม่กะงานและหลงัจากพกัเบรค เพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่การวางแผนในการแกปั้ญหาได้ 

รปูที ่11 Line Analysis & Monitoring 
4.5.1 ผลส าเรจ็ท่ีได้รบัจากการด าเนินงาน 

1.) การแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time เมื่อท าการติดตัง้ระบบ , 
อปุกรณ์ และซอฟแวรจ์ากการออกแบบของผูเ้ชีย่วชาญสิง่ทีไ่ดร้บั คอืสามารถเหน็
ขอ้มูลการผลิตได้แบบเรยีลไทม์เช่น จ านวนการผลิตรายชัว่โมง, Cycle time, 
VDO การปฏบิตังิานในแต่ละวฏัจกัร ทีเ่กดิขึน้ แลว้น ามาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อท า
การปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

2.) ลดระยะเวลาในการจดบันทึกข้อมูล การติดตัง้ Photo sensor 
บริเวณท้ายไลน์ในกระบวนการ packing เพื่อแสดงยอดการผลิตแทนการจด
บนัทึกบนบอร์ดปฏิบัติงานของพนักงาน ท าให้เกิดความรวดเรว็และลดความ
ผดิพลาดของขอ้มลูและสามารถวางแผนการผลติไดด้ยีิง่ขึน้ 

3.) แนวทางการน าระบบ IoT ไปใชเ้พื่อก าหนดแนวทางการแกปั้ญหา 
จากขอ้มูลทีไ่ดข้องระบบ IoT และน าไปวเิคราะหต์่อ สิง่ทีไ่ดเ้หน็คอืความสูญเปล่า
ในกระบวนการด่างๆ ท าให้สามารถน าไปก าหนดแผนการปรบัปรุงได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

รปูที ่12 OEE Analysis 
จากการน าขอ้มลูจากระบบ IoT ทีว่างใหม่สามารบ่งชีค้วามสูญเสยีได้

หลายประเดน็ซึง่สามารน าไปวางแผนในการปรบัปรงุไดด้งันี้ 

รปูที ่13 Loss Pareto 

เหตุผลหลกั 3 ประเดน็ทีเ่ป็นความสูญเสยี (Losses) มผีลกระกระทบ
กบัทัง้ 7 สายการผลติ คอื 1) พนักงานออกจากหน้างานชัว่คราวขณะปฏบิตังิาน 
2) พนักงานผลติงานตวัแรกหลงัจากเวลาเบรคหรอืเริม่ท างานมเีวลาสูญเปล่า 3)
พนกังานออกจากหน้างานก่อนเวลาเบรคและเวลาเลกิงาน ซึ่งทัง้ 3 ขอ้ดงักล่าวมี
ผลกบัสายการผลติคดิเป็นอตัราสว่นประมาณรอ้ยละ 67 จากประเดน็ความสญูเสยี
ทีส่งัเกตได้จาก VDO ดงันัน้จงึได้ขอ้เสนอในการปรบัปรงุดงันี้  ซึ่งขอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรุงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยระบบ IoT จะต้องท าการวางแผนกับ
ทมีงานเพื่อการปรบัและเพิม่ทกัษะในการวเิคราะหแ์ละพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป

5. สรปุผล
ซึ่งหลงัจากการตดิตัง้ระบบ Factory IoT ท าใหรู้ถ้ึงขอ้มูลทีเ่รยีลไทม์

โดยข้อมูลที่ได้มานั ้น คือ Cycle Time ,Output และ VDO Problems Record 
สามารถน าขอ้มูลทีไ่ด้นัน้น ามาวเิคราะหแ์ละน าเสนอเป็น Improvement Plan ได ้
ซึ่งจากการได้เกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนการตดิตัง้ระบบ Factory IoT นัน้เพื่อน ามา
เปรยีบเทียบและวิเคราะห์ผลลพัธ์หลังจากการติดตัง้ เครื่องอดัจารบี จากเดิม 
27.94 วินาท ีเป็น19.08 วินาที เครื่องซีนอตัโนมตัิ จากเดิม 32 วินาที เป็น 32 
วนิาท ีPacking จากเดิม 24.14 วินาที เป็น  21.6 วินาท ีเมื่อได้ผลลพัธท์ี่น ามา
เปรยีบเทยีบกนัแลว้นัน้จะท าใหส้ามารถเหน็ได้ว่าเวลาในการด าเนินงานนัน้ลดลง 
และรูร้อบเวลาในการผลิต (Cycle Time) ได้ทนัทโีดยไม่ต้องไปยืนจบัเวลาด้วย
ตนเอง ท าใหเ้วลาในกระบวนการลดลง  

13.56 % ซึ่งค านวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างเพื่อเห็นความ
เปลีย่นแปลงทีล่ดลง และกระบวนการท างานลดลง 

 
 

รปูที ่14 Man-Machine หลงัปรบัปรงุ 

C.1 S.1

ปัจจุบนั หลงัปรับปรุง ส่วนต่าง

83 75 -8.27

56 67 11.11

Multiple Activity Chart

% การทางาน
Assembly Line

1. พนักงาน %

2. เคร่ืองจกัร %
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รปูที ่15 Flow process chart หลงัปรบัปรงุ 

 

 
 

 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

เมื่อได้ข้อมูลที่เรยีลไทม์แล้วนัน้สามารถวางแผนการผลิตได้เป็น
มาตราฐานตามทีก่ าหนดเป็นเป้าหมายไว้ และสามารถสรา้งเวลาในการท างานได้
อย่างแม่นย า  ซึ่ งสิ่งส าคัญที่ควรแก้ไขในเรื่อง วิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) ที่ไม่เป็นตามมาตราฐานที่ก าหนด ควรจัดให้มีการอบรมวิธีการ
ปฏบิตังิานเพื่อใหก้ารด าเนินงานนัน้เป็นมาตราฐานทัง้ระบบ และเนื่องด้วยมกีาร
วางระบบ Factory IoT แล้วนัน้ควรลดการใชก้ารจดบนัทกึขอ้มูลจากผูป้ฏบิตังิาน
เพื่อลดความผดิพลาดและความล่าชา้ของขอ้มลูเพราะได้  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ อาจารย ์สุรเดช ภทัรวเิชยีร และ 

คุณเกยีรตศิกัดิ ์เกษเสถยีร ทีใ่หค้ าปรกึษา แนวคดิ ขอ้เสนอแนะใหก้ารด าเนินงาน 
ตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ จนสารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบูรณ์ 
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เขา้ไปท าการวจิยั 
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Propose Saving

14 1

12 4

- -

3 0

- -

Time (sec.) 140.94 126.46 14.48

operation 15

Transport 16

Delay -

Inspection 3

Storage -

Summary

Activity Present

Monthly Forcast

Demand 1,200 pc/day

Work Hour 7.67 Hr. DGR 157 pc/hr แผนผลิต

คลงัวตัถุดิบ Shippig Area

AS/RS QC

สายการผลิต

Stock Part 1,200 pcs./day

Machine 1 Machine 1 Machine 1 Machine 1 Machine - Machine 1 Machine -

Man 1 Man - Man 1 Man 1 Man 1 Man - Man 1

Process Time 9.86 15 Process Time 25.67 7 Process Time 27.94 5 Process time 16.94 9 Process Time 24.45 7 Process Time 32 20 Process Time 21.6

No of Shift : 2 shift / 6 days No of Shift : 2 shift / 6 days No of Shift : 2 shift / 6 days No of Shift : 2 shift / 6 days No of Shift : 2 shift / 6 days No of Shift : 2 shift / 6 days No of Shift : 2 shift / 6 days

345 161 115 207 161 460 1,414         sec

11.19         

ใบขอเบิกสินคา้

เคร่ืองตอกแกน เคร่ืองหมุนป๊ัมฝา เคร่ืองใส่จารบี+ใส่ยาง เคร่ืองรัดลวด น้ายากนัสนิม+ใส่น๊อต+มาร์คสี

แผนกวางแผน

126.46

21.69.86 25.67 27.94 16.94 24.45

packingseal

32

Elaped Time

Total Process Time

Velocity Ratio

Monthly Forcast (P/R)
วางแผนการผลิต และ P/R

I I I I I

CHJSupplier P/R

I

รปูที ่16 Future State Value Stream Mapping 
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การออกแบบระบบ Factory IoT เพือเพิมผลิตภาพการผลิต 

และการบริหารคลงัเครืองมือสาํหรบัสายการผลิตกระบอกสูบรถไถเดินตาม 

Factory IoT System design to increase Productivity 

and Tool Inventory Management for Tractor Engine Box Manufacturer 
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บทคดัย่อ — บทความวิจยัฉบบันีมีวตัถปุระสงคเ์พอืศกึษาการ

ออกแบบและการประยุกต์ใช้ระบบ Factory IoT เพอืช่วยในการควบคมุและ

บริหารจดัการ Tool Inventory ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของสายผลิต

กระบอกสูบรถไถเดินตาม จากทีได้มกีารศกึษาและออกแบบระบบ Factory 

IoT พบว่าสามารถออกแบบระบบ IoT สาํหรบัการควบคมุและติดตามขอ้มูล 

Tool Life ของ Tool ทีใช้งานในแตล่ะเครืองจกัรได้ผ่าน IoT Application 

Platform และติดตามวิเคราะห์ผลขอ้มลู Tool Life แต่ละรหสัได้ผ่าน 

Software Power BI โดยสามารถควบคมุ Tool Inventory Level ได้แบบ 

Real-Time ซึงสามารถลดอตัราการเกิด Tool Stockout ส่งผลให้ Production 

Line สามารถทาํไดง้านอย่างมปีระสิทธิภาพเพิมขนึ . % จากเดิม OEE 

เท่ากบั % เป็น % โดยอตัราเดินเครอืงเพิมขนึ . % จาก % เป็น % 

โดยส่งผลให้ความสามารถในการผลิตต่อความต้องการเพิมขนึ โดยความ

ต้องการต่อปีอยูที่ 60,000 หน่วย และความต้องการต่อเดือนเฉลียอยูที่ 

5,000 หน่วย เพราะฉะนนัแผนการผลิตต่อวนัจะอยูที่ 200 หน่วย โดยเดิม

สามารถผลิตได้จริงเฉลียอยูที่ 96 หน่วย โดยมี WIP อยู่ในกระบวนการที 

52% และมี Defect/Rework เฉลียอยูที่ 7% ของผลผลิตทงัหมดต่อวนั จาก

สาเหต ุ Tool Break และผลหลงัการออกแบบทาํให้สามารถควบคมุอตัรา

การเกิด Tool Break ส่งผลให้ลดอตัราการเกิด Defect/Rework เหลือ 5% 

ของผลผลิตทงัหมดต่อวนั และเพิมอตัราการผลิตเป็น  103 หน่วย โดย WIP 

ในกระบวนการอยูที่ 48.5% 

 

คาํสาํคญั — Tool, Tool Inventory, Factory IoT, Digital 

 

ABSTRACT — The cooperative project aims to research and design 

Factory IoT System for improvement Tool Inventory Management to 

support Tractor Engine Box Manufacturing. From research and design. 

Factory IoT System can improve the Tool Inventory Management 

System and monitoring Tool Life in machine by IoT Application platform. 

And Operator can analyze data of tool life by Power BI software from IoT  

Application platform data in database (CSV file). It reduces Tool 

Stockout Rate to 0 and have an effect to improve OEE from 80% to 85% 

increasing 6.25% and Availability increasing 6.33% from 89% to 95%. 

With Demand per year is 60,000 units and Demand per month is 5,000 

units. The Production Plan per Day is 200 units. Before the actual 

produce is 96 unit per day by 52% WIP of total produced and 

Defect/Rework is 7% of total produced by cause Tool Break. After design 

Tool Break Cause has control and affect to reduce defect/rework to 5% 

of total produced and increase actual produce to 103 unit per day and 

reduce WIP to 48.5% of total produces. 

 

Keywords — Tool, Tool Inventory, Factory IoT, Digital 

 

I. บทนํา 

จากสภาพปัจจุบันของโรงงานสายการผลิตกระบอกสูบรถไถเดิน

ตามนัน ได้เกดิปัญหาการขาดเครอืงมอืทใีชใ้นการผลติซงึทําใหเ้กดิปัญหา

สายการผลิตหยุดชะงักจากการไม่สามารถส่งเครืองมือไปใช้เปลียน

เครืองมือเดิมทีครบอายุการใช้งาน หรือเกิดแตกหักเสียหายระหว่าง

กระบวนการเดนิสายการผลติ จากสาเหตุ 

- ข้อมูลสูญหายระหว่างการบนัทึก ส่งผลต่อการกําหนดระดบัปรมิาณ

เครอืงมอืคงคลงั 

- ไม่มกีารแจ้งอพัเดทข้อมูลเมอืเกิดปัญหาเครอืงมอืแตกหกั เสยีหาย 

ระหว่างกระบวนการผลติ 

ด้วยเทคโนโลยี Factory IoT System สามารถช่วยลดอัตราการสูญ

หายของขอ้มลู และช่วยลดปัญหาการไมแ่จง้อพัเดทขอ้มลูเมอืเกดิปัญหาใน

ระหว่างการดําเนินงานของสายการผลิต เพราะพนักงานสามารถแจ้งได้

ทันทีทีหน้างาน ช่วยให้การควบคุมระดับของปริมาณเครืองมือคงคลัง

เป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพยีงพอต่อความตอ้งการของสายการผลติ 
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วตัถุประสงคห์รอืจุดมุ่งหมายของการวจิยั 

ในการวจิยัครงันไีดต้งัวตัถุประสงคไ์วด้งันี 

i. เพอืศึกษาการออกแบบระบบ Factory IoT ในการควบคุมอตัรา

การเกดิ Stockout

ii. เพอืทดลองนําระบบ Factory IoT มาใช้ในการเพมิประสทิธิภาพ

การจดัการแบบ Real-Time

ขอบเขตของการดําเนินงาน 

ในการศึกษาครังนี  จัดแบ่งขอบเขตของการดําเนินงานโดยมี

รายละเอยีด ประกอบดว้ย 

ตารางท ีI. I ขอบเขตการดําเนินงาน 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บั 

I. สามารถลดอตัราการสูญหายของขอ้มูลระหว่างกระบวนการทํางาน

ได ้เพอืใหส้ามารถวเิคราะหร์ะดบัปรมิาณเครอืงมอืคงคลงั ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยควบคุมอตัราการเกดิ Stockout

II. สามารถควบคุม Tool Life Balancing ได้แบบ Real-Time เพอืการ

วางแผนในการเปลยีน Tool ใหเ้หมาะสมกบัแผนการผลติโดยวดัจาก

อตัราการเดนิเครอืงเพมิขนึอย่างน้อย 5 เปอรเ์ซน็ต ์และประสทิธภิาพ

โดยรวมของเครอืง (OEE) เพมิขนึอย่างน้อย 10 เปอรเ์ซน็ต์

แผนและกรอบระยะเวลาดําเนินการ 

การศกึษาในหวัขอ้การออกแบบระบบ Factory IoT เพอืการการจดัการ

ประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมการจัดการระบบ Tool Inventory ได้

จดัทําแผนและกรอบระยะเวลาดําเนินงาน ดงันี 

ตารางท ีI. II แผนงานและกรอบระยะเวลาดําเนินการ 

II. ทฤษฎีและงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง

ทฤษฎีหลกัการพนืฐานทเีกยีวขอ้งในการดําเนินโครงงานสหกิจครงันี 

ผู้จดัทําได้ศึกษาทฤษฎี หลกัการพนืฐานและเอกสารงานวิจยัทเีกียวขอ้ง 

และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี 

I. การออกแบบ Factory IoT System

II. การบํารุงรกัษาทวผีลแบบทุกคนมสี่วนร่วม (TPM)

III. การวดัประสทิธภิาพโดยรวมของเครอืงจกัร (OEE)

การออกแบบ Factory IoT System 

Factory IoT System คอื ระบบทเีชอืมต่อการทํางานของอุปกรณ์และ

เครอืงจักรต่างๆ ภายในโรงงานผ่านเครือข่ายทังแบบไร้สาย และผ่าน

สายสญัญาณต่างๆ ดว้ยโปรแกรม ทําใหส้ามารถควบคุมการทํางานของสงิ

เหล่านันได้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดย IoT 

(Internet of Things) คือ เทคโนโลยีทีเชือมต่อสงิของหรืออุปกรณ์ต่างๆ 

เขา้สู่ระบบอนิเทอร์เน็ต สงิของต่างๆ เช่น รถยนต ์โทรทศัน์ กลอ้งวงจรปิด 

ประตู สามารถเชอืมโยงและสอืสารกนัได้ ด้วยเทคโนโลยนีทีําใหผู้ใ้ชท้วัไป

สามารถเขา้ถงึและควบคุมสงิของต่างๆจากในบ้าน ททีํางาน หรอืทใีดๆ ก็

ไดท้เีชอืมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ต เทคโนโลย ีIoT ทนํีามาประยุกต์ใช ้

การบํารุงรกัษาทวผีลแบบทุกคนมสี่วนร่วม (TPM) 

การบํารุงรกัษาทวผีล หรอื TPM คอื ปรชัญาทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของญีปุ่นซึงได้รบัการพฒันามาจากแนวคดิและระเบียบวธิีการของการ

บํารุง ร ักษาประสิทธิผล โดยแนวคิดนีได้ เ ป็นทีรู้ จักครังแรกโดย 

บรษิทั นิปปอน เดนโซ จํากดั ของญีปุ่ น ทเีป็นบรษิทัผูผ้ลติของ บรษิทั โต

โยตา้ มอเตอร ์จํากดั  ในปี 1971 การบํารุงรกัษาทวผีลเป็นแนวทางใหม่ใน

การบํารุงรกัษาทชี่วยเพมิประสิทธิภาพของอุปกรณ์ กําจดัความผดิปกติ 

และส่งเสรมิการบํารุงรกัษาอตัโนมตัิโดยผูป้ฏิบตังิานผ่านกิจกรรมประจํา

วนัทีเกียวข้องกบัพนักงานทงัหมด (Bhadury, 2000) โดยการบํารุงรกัษา

แบบทวีผล หรือ TPM แบ่งออกเป็น 16 Big Loss โดยในการวิจัยครงันี

ผูว้จิยัมุ่งเน้นไปท ีMachining Loss ซงึมอีงคป์ระกอบ ดงันี 

เครอืงจกัร หรอื Machine Loss จะเกยีวขอ้งกบัความสูญเสยีต่าง ๆ ที

เกดิขนึกบัเครอืงจกัร ม ี8 ส่วน ดงัน ี

I. Shutdown Loss ความสญูเสยีทเีกดิจากการหยุดเครอืงจกัร

II. Breakdown Loss ความสญูเสยีทเีกดิจากการเสยีของเครอืงจกัร

III. Set up & Adjustment Loss คว ามสูญ เสียที เ กิดจากการตัง ค่ า

เครอืงจกัร

IV. Cutting tool replacement Loss ความสูญเสียทีเกิดจากการเปลยีน

เครอืงมอื ใบมดีของเครอืงจกัร

V. Start-up Loss ความสญูเสยีทเีกดิจากการเรมิการทํางานเครอืงจกัร

VI. Minor stop & Idling Loss ความสญูเสยีเนอืงจากการหยุดการทํางาน

บ่อยครงัของเครอืงจกัร

VII. Speed Reduction Loss ความสูญเสยีเนอืงจากการลดความเร็วของ

เครอืงจกัร

VIII. Defect & Rework ความสญูเสยีเนืองจากของเสยีและการทําใหม่ของ

เครอืงจกัร
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ภาพท ีII. I แผนภาพแสดง Machining Loss (TPM) 

ค่าประสทิธภิาพโดยรวมของเครอืงจกัร (OEE) 

ความคิดริเรมิของการบํารุงรกัษาทวผีลหรือ TPM  มุ่งเน้นไปทีการ

จดัการกบัความสูญเสยีทสีําคญัและของเสยีทเีกียวขอ้งกบัระบบการผลติ

โดยส่งผลต่อการประเมินระบบการผลิตอย่างต่อเนืองและเป็นระบบซงึ

ส่งผลต่อการปรบัปรุงทีสําคญัในโรงงานผลิต (Ravishankar et al., 1992; 

Gupta et al., 2001, Juric et al., 2006) การประเมินประสิทธิภาพของ 

TPM สามารถช่วยเพมิขดีความสามารถขององค์กรได้อย่างมนีัยสําคญัใน

หลากหลายมิติ (Wang, 2006) TPM ใช้ ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของ

เครอืงจักรหรอื OEE เป็นตวัชีวดัเชงิปรมิาณสําหรบัการวดัประสทิธภิาพ

ของระบบการผลติ OEE เป็นระบบวดัหลกัหลกัในการวดัความสําเร็จของ

การใช้งานแนวคิด TPM (Jeong and Phillips, 2001) ค่าประสิทธิภาพ

โดยรวมของเครอืงจักรหรือ OEE คํานวณโดยการนําค่า อัตราการเดิน

เครอืงจักร ประสทิธิภาพการทํางานของเครืองจกัรต่อผลผลิต และอตัรา

คุณภาพของเครอืงจกัร (Dal et al., 2000; Ljungberg, 1998) 

ภาพท ีII. II แผนภาพแสดงการคาํนวณ (OEE) 

วิธีการคํานวนการว ัดนีได้ร ับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น

เครอืงมอืเชงิปรมิาณทจํีาเป็นสําหรบัการวดัประสทิธผิลในการดําเนินการ

ผลติ (Samuel et al., 2002) การวดัค่า OEE เป็นหวัใจสาํคญัในการกําหนด

และดําเนินการตามกลยุทธ์การปรบัปรุง TPM (Ljungberg, 1998) TPM มี

มาตรฐาน ด้ านอัตราการเดิน เครืองจักรอยู่ ที  90 เปอร์ เซ็นต์  ค่า

ประสิทธิภาพการทํางานของเครืองจักรอยู่ที 95 เปอร์เซ็นต์ และอัตรา

คุณภาพ 99 เปอร์เซ็นต์ (Levitt, 1996) โดยค่าประสทิธิภาพโดยรวมของ

เครอืงจกัรหรอื OEE มค่ีามาตรฐานอยู่ท ี85 เปอรเ์ซน็ต์ซงึถอืเป็นมาตรฐาน

ระดบั World Class (Blanchard, 1997; McKone et al., 1999) 

III. วธิกีารดําเนินงาน

วจิยัเรอืงการออกแบบระบบ Factory IoT เพอืเพมิผลิตภาพการผลติ

และการบรหิารคลงัเครอืงมอืสาํหรบัสายการผลติกระบอกสบูรถไถเดนิตาม 

จะอธบิายตามหวัขอ้ต่อไปนี 

III.I Define กําหนดหวัขอ้ 

- เกบ็ขอ้มลูสภาพปัจจุบนัของการดําเนินงาน

- วเิคราะหข์อ้มลูและสาเหตุของปัญหา

- เกบ็ขอ้มลูความตอ้งการของลูกคา้

ภาพท ีIII. I แผนภาพแสดงสภาพปัจจุบนัของการทํางาน 

จากภาพ III.I จะแสดงถึงสภาพปัจจุบันของการทํางานของแผนก Tool 

Room และ Production Line ทีจะมีการแลกเปลียนข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์เครอืงมอื และการเบกิอุปกรณ์ไปใช้งานในสายการผลติ โดยจาก

ภาพ III.I จะแสดงถึงปัญหาของ Tool Stockout ซงึก่อให้เกิดปัญหา Tool 

ไม่เพยีงพอต่อการใช้งานในสายการผลิต ซงึทําให้เกิดการหยุดชะงกัของ

การผลิต จากปัญหาเหล่านันมีสาเหตุมาจาก การทีพนักงานหน้า

สายการผลติไม่มกีารแจ้งเตอืนปัญหาของ Tool มาอย่างสาํเสมอทําใหก้าร

ตดิตามปัญหาของ Tool เป็นไปอย่างยากลําบากและไม่ต่อเนอืง ส่งผลต่อ

การทํา Tool Inventory Level ซึงคิดจาก Tool Life Balancing เฉลียของ

การผลติทงัหมดในสายผลติ 

ภาพท ีIII. II ภาพแสดงสภาพปัจจุบนัของการบนัทกึ Tool Life 

จากภาพท ีIII.III จะเป็นการบนัทกึขอ้มูลแบบ Manual ซงึหลงัจากบนัทกึ

แลว้พนักงานตอ้งนําขอ้มลูเหล่านนัมาผ่านกระบวนการคาํนวณอกีครงัผ่าน

โปรแกรมซงึมคีวามผดิพลาดจากการอ่านขอ้มลูบนกระดาษ 

III.II Data Collecting เกบ็รวบรวมขอ้มลู

จากขอ้มลูต่าง ๆ ทรีวบรวมมาจะใชใ้นการออกแบบกระบวนการ

ดงัต่อไปน ี

- กําหนด Primary Key ทจีะใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู

- ออกแบบ System Architecture

- เลอืก Sensor ทจีะใชส้าํหรบัเกบ็ขอ้มลู
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ภาพท ีIII. III แผนภาพแสดง System Architecture 

โดยจะเลือกเซนเซอร์ทีใช้ในการวดัเครอืงมือและอุปกรณ์ รวมถึงรับค่า

ปริมาณสินค้าทีผลิตต่อเครืองจักร จากนันส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของ

ระบบผ่านเครอืขา่ยไรส้าย ดว้ยอุปกรณ์สอืสารอย่าง Smartphone, Laptop 

หรอื Tablet และแสดงผลขอ้มลูผ่านโปรแกรม Middle Ware 

III.III Data Transfer เสน้ทางการสอืสารส่งขอ้มลู 

- ออกแบบ Information Flow

- Link Sensor กบั Software ผ่าน โปรแกรม Middle Ware

- Link Network กบั Hardware ผ่าน โปรแกรม Middle Ware

หลงัจากออกแบบโครงสรา้งระบบเสรจ็สนิ จากนันจะดําเนินการสร้าง

ระบบสําหรับเชือมโยงรับค่าจากเซนเซอร์และส่งข้อมูลไปเก็บไว้ยัง

ฐานขอ้มลูระบบเพอืนําไปประมวลผลต่อไป 

ภาพท ีIII. IV ภาพแสดงตวัอย่างการ Link ขอ้มลูเพอืรบัค่าจาก Sensor 

III.VI Data Visualize จดัทํารปูแบบการแสดงผลขอ้มูล 

- จดัทํา Data Visualize ทแีสดงผลขอ้มลู

- ความถขีองการเปลยีนอุปกรณ์

- อตัราการผลติต่อเครอืงมอืทใีช้

- จดัรปูแบบการบนัทกึขอ้มลู

หลงัจากเชอืมต่อโปรแกรมเพอืรบัค่าขอ้มูลจากเซนเซอร์เสร็จสนิแล้ว 

ถดัมาคอืออกแบบโปรแกรมสาํหรบัการบนัทกึขอ้มูลเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล 

ภาพท ีIII. V ภาพแสดงตวัอย่างโปรแกรมสาํหรบัการบนัทกึขอ้มลู 

III.V Data Analytic วเิคราะห์ขอ้มลู 

- ดงึขอ้มลูออกมาจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู ในรปูแบบ CSV

- จดัทํา Business Intelligent (BI) ผ่านโปรแกรม Power BI

สุดทา้ยคอืการดงึขอ้มลูทเีกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูออกมาในรูปแบบของไฟล์ 

CSV เพือใช้ในการทํา Business Intelligent (BI) ผ่านโปรแกรม Middle 

Ware อย่าง Power BI หรอื IoT Data View ตามภาพ III.VIII 

ภาพท ีIII. VI ภาพแสดงตวัอย่าง Business Intelligent 

IV. ผลการดําเนินงาน

ในบทนจีะแสดงผลการออกแบบหลงัจากวเิคราะหปั์ญหาและความ

ตอ้งการ โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

IV.I การออกแบบ System Architecture

Data Collecting เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยจะเชอืมต่อการสอืสารจากสาร

การผลิตและส่งข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูลใน Tool Room ผ่านระบบ 

Digital Data Recording 

ภาพท ีIV. I Digital Data Recording System Architecture 

Data Transfer เสน้ทางการสอืสารขอ้มลู โดยจะมกีารออกแบบระบบ

การเชอืมโยงขอ้มลูจาก Sensor และส่งขอ้มลูผ่าน Remote I/O เพอืส่ง

ขอ้มลูเขา้ Middleware และประมวลผลผ่านโปรแกรม Middleware 

ภาพท ีIV. II แผนภาพแสดง Data Transfer System Architecture 
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Data Visualize จัดทํารูปแบบการแสดงผลข้อมูล โดยจะจัดทําการ

แสดงผลขอ้มูลผ่าน Web Application ของโปรแกรม Middleware 

ภาพท ีIV. III แผนภาพแสดง Data Visualize System Architecture 

ภาพท ีIV. IV ตวัอย่างโปรแกรมแสดง Data Visualization 

โดยในโปรแกรมจะมกีารแจง้เตอืนเมอืระดบั Tool Inventory ลดลงตํากว่า

ระดบั Minimum Stock ทกีําหนดไว ้

ภาพท ีIV. V โครงสรา้งการคาํนวณ ROP Tool 

ภาพท ีIV. VI โครงสรา้งการคาํนวณ ROP Tool 

Data Analytic วเิคราะหข์อ้มลู โดยจะมกีารดงึขอ้มูลจากโปรแกรม 

Middleware เขา้สู่ฐานขอ้มลู และดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มูลเขา้ประมวลผล

เพอืแสดงขอ้มลูเชงิวเิคราะหผ์่านโปรแกรม Power BI 

ภาพท ีIV. VII แผนภาพแสดง Data Analytic System Architecture 

ภาพท ีIV. VIII ภาพแสดงตวัอย่าง Data Analytic Program 

V. สรุปผลการดําเนินการ

ผลหลงัการออกแบบ สามารถออกแบบระบบ IoT สําหรบัการควบคุม

และตดิตามขอ้มูล Tool Life ของ Tool ทใีช้งานในแต่ละเครอืงจกัรได้ผ่าน 

IoT Application Platform และติดตามวเิคราะห์ผลข้อมูล Tool Life แต่ละ

รหัสได้ผ่าน Software Power BI โดยสามารถควบคุม Tool Inventory 

Level ได้แบบ Real-Time ซึงสามารถลดอัตราการเกิด Tool Stockout 

ส่งผลให ้Production Line สามารถทําได้งานอย่างมปีระสทิธิภาพเพมิขนึ 

. % จากเดมิ OEE เท่ากบั % เป็น % โดยอตัราเดนิเครอืงเพมิขนึ 

. % จาก % เป็น % โดยส่งผลให้ความสามารถในการผลิตต่อ

ความต้องการเพิมขนึ โดยความต้องการต่อปีอยู่ที 60,000 หน่วย และ

ความต้องการต่อเดอืนเฉลียอยู่ท ี5,000 หน่วย เพราะฉะนันแผนการผลติ

ต่อวนัจะอยู่ท ี200 หน่วย โดยเดมิสามารถผลติได้จรงิเฉลยีอยู่ท ี96 หน่วย 

โดยมี WIP อยู่ในกระบวนการที 52% และมี Defect/Rework เฉลียอยู่ที 

7% ของผลผลิตทังหมดต่อวนั จากสาเหตุ Tool Break และผลหลังการ

ออกแบบทําใหส้ามารถควบคุมอตัราการเกดิ Tool Break ส่งผลใหล้ดอตัรา

การเกิด Defect/Rework เหลือ 5% ของผลผลิตทังหมดต่อวนั และเพมิ

อตัราการผลติเป็น  103 หน่วย โดย WIP ในกระบวนการอยู่ท ี48.5% 

ภาพท ีV. I ภาพแสดงตวัอย่างหลงัการปรบัปรุงนําระบบ IoT มาช่วยใน

การบนัทกึขอ้มูล 
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ภาพท ีV. II ภาพแสดงตวัอย่างหลงัการปรบัปรุงนําระบบ IoT เขา้มาช่วย

ในการจดัการ Tool Inventory 

ภาพท ีV. III ภาพแสดงตวัอย่างหลงัปรบัปรุงนําระบบ IoT เขา้มาช่วยใน

การวเิคราะหข์อ้มลู Tool Life Balance 

VI. อภปิรายผลเปรยีบเทยีบงานวจิยั

จากงานวจิยัของ ผศ.เพ็ญศร ีพงษ์ประภาพนัธ,์ อ.ทิพาพรรณ เดียว

ประเสริฐ และ อ.อาภากร เปรียวนิม ( ) ซึงได้ทําการวิจัยศึกษา 

กระบวนการและขนัตอนการวเิคราะหค์วามเสยีงโดยใช ้KJ technique โดย

ในงานวจิยัฉบบันีผูว้จิยัได้นําขนัตอนการทํา KJ Method มาวเิคราะห์เพือ

หาปัญหาและสาเหตุทีแท้จริงของปัญหา ผ่านการ Brainstorm ของทัง

ผูป้ฏบิตังิานและหวัหน้าผลทําให้สามารถเขา้ถงึสาเหตุทแีท้จรงิของปัญหา

ได้ และผู้ปฏิบตัิงานและหวัหน้างานได้สามารถปรบัความเข้าใจถงึหน้าที

และขันตอนทีเกียวข้องกันในหน้าทีทีรับผิดชอบทังหน้างานและการ

วางแผนในแต่ละ เพือกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน ระเบียบต่างๆ 

เพอืใหง้านสามารถดําเนินไปไดอ้ย่างต่อเนอืงและเกดิขอ้ผดิพลาดน้อยทสีุด 

จากงานวิจัยของ ธนาทิพย์ สิงหลปุระ ( ) ซึงได้ทําการศึกษา

เกียวกับ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพือการจัดการ

วัตถุดิบคงคลังของธุรกิจทอเสือผ้ากรณีศึกษา โดยผู้วิจ ัยได้มีการนํา

กระบวนการขนัตอนในการออกแบบสารสนเทศในกระบวนการผลิต

กระบอกสูบรถไถเดินตาม ซึงเกียวข้องกับการควบคุม Tool Inventory 

สาํหรบัการผลติ โดยไดม้กีารนําระบบ Factory IoT System เป็น Platform 

ในการใหลของสารสนเทศในระบบโดยปัจจุบนัด้วยเทคโนโลย ีIoT ทําให้

สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดแ้บบ Real-Time ทําใหส้ามารถควบคุมและกําหนด

แผนการทํางานได้อย่างแม่นยาํ ร่วมถงึการควบคุมความเสยีงต่างๆ ทอีาจ

เกิดขนึในการสงัซือสินค้าทีมากหรือน้อยกว่าความต้องการ ซึงผลการ

นํามาใชง้านนันสามารถลดอตัรา Stockout Rate ใหเ้หลอื  ไดแ้ละสามารถ

กําหนด ROP ไดจ้ากการ Monitoring ขอ้มลู 

จากงานวจิยัของ Abhishek Jain, Rajbir Bhatti และ Harwinder Singh 

( ) ซงึได้ศกึษาเกยีวกบัการนําการบํารุงรกัษาแบบทวผีล (TPM) เพอื

นําเสนอภาพรวมของแนวทางปฏบิตัใินการนํา TPM ไปใช้โดยองค์กรการ

ผลิตต่างๆและแนะนําช่องว่างทีเป็นไปได้จากมุมมองของนักวิจัยและ

ผู้ปฏิบัติงาน การศึกษานีพยายามระบุแนวทางทีดีทีสุดในการปรบัปรุง

ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในตลาดโลกาภวิตัน์ โดยผูว้จิยัได้นําขนัตอนและวธิกีารวเิคราะห์

เกยีวกบั  Big Loss ใน TPM ทเีกยีวขอ้งกบั Equipment Loss ซงึนํามาใช้

ในการคํานวณประสิทธิภาพโดยรวมของเครืองจักร (OEE) ซึงสามารถ

วัดผลประสิทธิของสายการผลิตได้ โดยได้นํามาประยุกต์ใช้งานและ

ออกแบบเป็นระบบการติดตามประสทิธิภาพโดยรวมของเครอืงจกัรผ่าน 

IoT Application Platform ผูว้จิยัสามารถออกแบบระบบซงึสามารถตดิตาม

ประสิทธิภาพการทํางานของเครืองจักรได้แบบ Real-Time ผ่าน IoT 

Application Platform ซงึช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์วางแผนการบํารุงรกัษา

เพอืทําใหเ้ครอืงจกัรสามารถทํางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและผลติสนิคา้

ตามแผนทวีางเอาไว ้โดยผลหลงัออกแบบทปีระยุกต์ใช้งาน Factory IoT 

System กบั Total Productive Maintenance ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพเพมิขนึ 

. % จากเดมิ OEE เท่ากบั % เป็น % โดยอตัราเดนิเครอืงเพมิขนึ 

. % จาก % เป็น %  

VI. ขอ้เสนอแนะ

จากโครงสร้างการทํางานในภาพ III.I หลงัจากการปรบัปรุงด้วยการ

เปลียนระบบการทํางานมาเป็นการบันทึกข้อมูลด้วยดิจิทัลช่วยลด

ขอ้ผดิพลาดและการสูญหายของขอ้มูล แต่เพอืใหร้ะบบสามารถทํางานได้

อย่างมีประสทิธิภาพควรมกีารฝึกอบรมพนักงานและผู้เกยีวขอ้งเพอืรบัรู้

และร่วมใช้งานระบบการทํางานนีได้อย่างราบรืนและเป็นไปในทิศทาง
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์ เพื่อ 1) พฒันาห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom รายวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 1 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มี
คุณภาพและประสิท ธิภาพ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 จ านวน 52 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
มีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E1/E2) เท่ากบั 
83.14/82.38 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบ
ปรนัยเลือกตอบ  4 ตัว เลือก  จ านวน  2 ชุด  และ 3) แบบสอบถาม 
ความพึ งพ อ ใจต่ อก ารจัด การเรียนรู้ โดย ใช้ ห้ อ ง เรียนออน ไล น์  
Google classroom ข้อมูลวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิ ติ ท่ีใช้ในการทดสอบ  คือ  Paired Sample t-Test ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom อยู่ในระดบัมาก 
 
ค ำส ำคญั: ห้องเรียนออนไลน์, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์, ระดบั
ความพึงพอใจ 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the quality and 
efficacy of Google Classroom on Basic Science 1 subject for the 
seventh-grade students, 2) to compare the science achievement before 
and 

 after using Google Classroom, 3) to study the satisfaction level  
of learning management using Google Classroom for 1 semester.  
The research participants were 52 the seventh-grade students.  
The research instruments consisted of 1) The Google Classroom,  
the efficiency (E1/ E2) was 83.14/ 82.38, 2) the 2-science achievement 
tests and 3) the satisfaction questionnaire. The data were analyzed by 
using mean, standard deviation and paired sample t-test. The results  
of this research were as follows: the science achievement scores  
after using Google Classroom was statistically significant higher than  
at the .05 level and higher Satisfaction level of learning management 
using Google Classroom. 

 
Keywords: Google Classroom, science achievement, satisfaction level 
 
 

I. บทน า 
ปัจจุบนันี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยี

ทางด้านดิจิทลั มีการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆในรูปแบบดิจิทลั 
ทัง้ในเชิงวชิาการ บนัเทิง สงัคม และอื่นๆ ไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึ้น ส่งผล
ให้ทุกคนต้องเรียนรู้และก้าวทนักบัความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น [1] 
ดงันัน้เทคโนโลยีจงึเป็นสิง่ที่เกี่ยวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัในทุกดา้น [2] และ
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษา  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนในห้องเรียน  [3] รวมถึงเป็นสื่อการสอนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และความเข้าใจของผู้เรียน ได้แก่ การใช้งานโปรแกรม  Word 
processor, Spreadsheet [4] การใช้งานระบบการจดัการเรียนรู้ออนไลน์ 
LMS เช่น Moodle การใช้สื่อการเรียนการสอนทดแทนสื่อของจริง เช่น 
YouTube, ความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality), บทเรียนผ่าน
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [5] รวมถึงการ
สื่อสารและการสรา้งปฏิสมัพนัธ์แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างผูส้อนและ
ผูเ้รียนผ่านระบบสื่อสงัคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ การใชง้าน Web 2.0 เช่น  
Blog, Wikis และ Facebook  การใชง้านเครื่องมือสื่อสารทางอนิเตอร์เน็ต 
(web-based communication tool) เช่ น  IM,  MSN messenger, ICQ,  
E-mail และ Skype [6] รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Google Application for 
Education ส่งผลให้วิถีการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครูตามแบบเดิมที่เคย
ด าเนินการผ่านมานัน้ไม่สามารถน าไปสู่ทกัษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิการ
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ได้ [7] ดังนัน้ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรบัตวัให้เข้ากับ
การเรียนรู้ให้เท่าทนักบัยุคสมยัที่มีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาทกัษะด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรู้จักน า
เทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรบัใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น 
การสืบค้นเนื้อหาสาระ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน  
การพฒันาสื่อการเรยีนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้ต้องมคีวามกระตอืรอืรน้ 
ทีจ่ะพฒันาความรู้ และทกัษะของตนเองอยู่เสมอ โดยอาศยัเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมอืช่วยในการพฒันาตนเอง เรียนรูเ้ทคนิค รูปแบบ และวธิีการเรยีน
การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รยีน [8] 

จากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้มีการปิดสถานศึกษา ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน 
ในห้องเรียนปกติได้ ดังนั ้นผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  
พื้น ฐาน  1 ระดับชั ้นมัธยมศึกษ าปีที่  1 ได้น าเท คโน โลยี  Google 
Application for Education มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู ้โดยการออกแบบและสร้างห้องเรยีนออนไลน์ Google Classroom 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนนรู้ เนื่องจากผู้สอน
สามารถออกแบบเนื้ อหาทั ้งในรูปแบบไฟ ล์เอกสาร  ไฟ ล์น าเสนอ 
PowerPoint วิดีทัศน์และสื่อแอนิเมชัน การมอบหมายงานให้กับผู้เรียน 
ไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพส่งผลให้
เกิดการติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน [9,10]  

มีการจัดเก็บงานของผู้เรียนแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะสร้าง
โฟลเดอร์ของไดร์ส าหรบัแต่ละงานและผูเ้รยีนแต่ละคน เพื่อช่วยจดัระเบยีบ
ให้ผู้เรียนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบก าหนดบ้างในหน้างาน และ
ตรวจสอบการส่งงาน รวมถงึสามารถแสดงความคดิเหน็และให้คะแนนงาน
โดยตรงไดแ้บบเรยีลไทม์ในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom อีกทัง้
ผู้ ส อน ส ามารถออกแบบ การ เรียน รู้ โด ยให้ ผู้ เรียน สืบ ค้ น ข้อมู ล 
จากอินเตอร์เน็ต หรือแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ การท าใบกิจกรรม การท า
แบบฝึกหดั หรือการท าแบบทดสอบ นอกจากนี้ยงัช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ทบทวนเนื้อหาได้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหผู้เ้รยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ 
ทีสู่งขึน้ 
 

II. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
1. เพื่ อพัฒนาห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom รายวิช า

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพ 

2. เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงั
การเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1 ของนักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

 
III. กรอบแนวคดิการวจิยั 

ผู้ วิจัยออกแบบการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้ห้ องเรียนออน ไลน์ 
 Google Classroom เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom 
รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1 ดงัรูปที ่I. 

 
 
 
 
 

 
รูปที ่I. กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
IV.วธิดี าเนินการวจิยั 

การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental 
Research) ด า เนิ นการวิจัยตามแบบแผนวิจัย One Group Pretest-
Posttest Design โดยผู้ วิ จั ยมุ่ งส่ ง เส ริม ผ ลสัม ฤ ท ธิ ท์ างก าร เรียน
วิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

 
 
 

V. กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2563 โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่หาประสทิธิภาพของ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 
จ านวน 29 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 
จ านวน 52 คน จ านวน 2 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก
เป็นชัน้เรียนที่ผู้วิจัยรบัผิดชอบในการสอนจึงด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง และนักเรยีนมคีวามสามารถคละกนัทัง้เก่ง ปานกลาง และอ่อน  

ตวัแปรอิสระ 
 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้อ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom 
รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1 
 

ตวัแปรตาม 
 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1 
2. ความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูห้อ้งเรยีนออนไลน์ Google 

Classroom รายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 
 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

434

LA-02



VI. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1. ห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom รายวิชาวิทยาศาสตร์

พืน้ฐาน 1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 5 หน่วย ดงัตารางที ่I. ผูว้จิยั
หาประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ดงันี้ การหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลัพธ์ (E2) 
ก าหนดเกณฑไ์มต่ ่ากว่า 80/80 [11] 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์แบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 2 ชุด (ใช้เวลาในการท า 60 นาที) คุณภาพ
ของแบบทดสอบสะท้อนจากการตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 3 คน (IOC อยู่ในช่วง 
0.67-1.00) ประกอบด้วย ชุดที ่1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วทิยาศาสตร์ เรื่อง การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ สมบตัิของสารบรสิุทธิ ์และการ
จ าแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ ์จ านวน 30 ข้อ คุณภาพของ
แบบทดสอบ ไดแ้ก่ ค่าความยากง่ายตัง้แต่ .20-.67 ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 
.38-.68 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับเท่ากบั .92 และชุดที่ 2 แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
และการด ารงชวีิตของพืช จ านวน 30 ขอ้ คุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ 
ค่าความยากง่ายตัง้แต่ .20-.73 ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .37-.77 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .93 ผลการทดสอบน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สถิติที่ใช้ทดสอบคือ 
Paired Sample t-Test  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ Google classroom ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด) 
จ านวน 21 ขอ้ (ใชเ้วลาในท า 30 นาท)ี [12]  

 
VII. การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อหาประสทิธภิาพของห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1 จ านวน 29 คน โดยให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหน่วยการ
เรียนรู้ ท าใบงานและแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบระหว่าง
เรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หลงัจากที่นักเรียนได้
ศึกษาเนื้ อหาครบจึงให้นั ก เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่ อหา
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 

2. ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วทิยาศาสตร์ รายวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 1 กบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่างที ่2 
จ านวน 52 คน โดยใหน้ักเรยีนศกึษาเนื้อหาจากหอ้งเรยีนออนไลน์ Google 
Classroom ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยออกแบบ ดังตารางที่  I. 
จากนัน้ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2 ชุด และให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชห้อ้งเรยีนออนไลน์ Google classroom  

 
ตารางที ่I. หอ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 5 หน่วย 

สปัดาห์ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้/สาระการ

เรียนรู้ 
ส่ือการสอน 

ห้องเรียนออนไลน์ 
Google classroom 

1 หน่วยท่ี 1 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

- Power Point 
- อุปกรณ์การทดลอง 
-วดีทิศัน์ เรื่องการเคลื่อนทีน่ ้าส ี

 
2 หน่วยท่ี 2 สมบติัของสารบริสุทธ์ิ 

1.จุดเดอืดและจุดหลอมเหลวของสาร
บรสิุทธิ ์

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- อุปกรณ์การทดลอง 
-วดีทิศัน์ เรื่องจุดเดอืด  

3 
 

หน่วยท่ี 2 สมบติัของสารบริสุทธ์ิ 
1.ความหนาแน่นของสารบรสิุทธิ ์

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- อุปกรณ์การทดลอง 
-วดีทิศัน์ เรื่องความหนาแน่น  

4 หน่วยท่ี 3 การจ าแนกและ
องค์ประกอบของสารบรสิุทธิ ์
1.การจ าแนกสารบรสิุทธิ ์
2.ธาตุ 
- สญัลกัษณ์ของธาตุ 

Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
-วดีทิศัน์ เรื่องสารบรสิุทธิม์อีงค์ประกอบ
อะไรบ้าง 
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5 หน่วยท่ี 3 การจ าแนกและ
องค์ประกอบของสารบริสุทธ์ิ 
2.ธาตุ 
- โครงสรา้งอะตอมของธาตุ 
- สญัลกัษณ์นิวเคลยีร์ 

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
 

 
6 หน่วยท่ี 3 การจ าแนกและ

องค์ประกอบของสารบริสุทธ์ิ 
2.ธาตุ 
- การจ าแนกธาตุตามสมบตัขิองธาตุ 

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
 

 
7 หน่วยท่ี 3 การจ าแนกและ

องค์ประกอบของสารบริสุทธ์ิ 
2.ธาตุ 
- ประโยชน์ของธาตุและการเลอืกใช้
ธาตุใหป้ลอดภยัและยัง่ยนื 
3.สารประกอบ 
4. สารละลาย 

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- อุปกรณ์การทดลอง 

 

8 หน่วยท่ี 4 หน่วยพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต 
1.เรยีนรูแ้ละใชง้านกล้องจุลทรรศน์
แบบใชแ้สง 
2.เซลล์สิง่มชีวีติ 
- ชนิดของสิง่มชีวีติ 

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- กล้องจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 
- วดีทิศัน์ เรื่องกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
 

 

 
9 หน่วยท่ี 4 หน่วยพื้นฐานของ

ส่ิงมีชีวิต 
2.เซลล์ของสิง่มชีวีติ 
- โครงสรา้งและหน้าที่ของเซลล์ 
- การจดัระบบเซลล์ 

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- อุปกรณ์การทดลอง 
- วดีทิศัน์ เรื่อง เซลล์พชื เซลล์สตัว์มรีูปร่าง
อย่างไร และมสี่วนประกอบอะไรบ้าง 

 
10 หน่วยท่ี 4 หน่วยพื้นฐานของ

ส่ิงมีชีวิต 
3.การล าเลยีงสารเขา้และออกจาก
เซลล์ 

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- อุปกรณ์การทดลอง 
-วดีทิศัน์ เรื่องการเคลื่อนทีข่องอนภาคของสาร - 

11 หน่วยท่ี 5 การด ารงชีวิตของพืช 
1.การล าเลยีงน ้าและอาหารของพชื 

- การบรรยาย 
- การทดลอง 
- การสบืคน้ 
- การอภปิรายกลุ่ม 

 
12 หน่วยท่ี 5 การด ารงชีวิตของพืช 

2.การสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพชื 
- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- อุปกรณ์การทดลอง 
วดีทิศัน์ เรื่องการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพชื  
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13 หน่วยท่ี 5 การด ารงชีวิตของพืช 
3.การสบืพนัธุ์และการเจรญิเตบิโต
ของพชื 

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- อุปกรณ์การทดลอง 

 
14 หน่วยท่ี 5 การด ารงชีวิตของพืช 

4.เทคโนโลยชีวีภาพในการขยายพนัธุ์
พชื 

- Power Point 
- หนังสอืเรยีน 
- เอกสารประกอบการสอน 

 

15 
 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 
VIII. ผลการวจิยั 

VIII.I. ผลการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom รายวิชา
วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

จากข้อมู ลการหาประสิท ธิภาพของห้องเรียนออนไลน์  
Google Classroom พ บ ว่ า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ งก ร ะบ วน ก ารต่ อ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 83.14/82.38 สอดคล้องตาม
เกณฑ์ที่ต ัง้ไว้คือ ไม่ต ่ากว่า 80/80 โดยค่าประสิทธิภาพ (E1) สูงกว่า (E2) 

เนื่องจากระหว่างที่นักเรียนท ากิจกรรม ใบงาน หรือแบบฝึกหดั ผู้สอนมี
การเสนอแนะและแก้ไขหลงัจากที่นักเรียนส่งงานเพื่อปรบัปรุงแก้ไขความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกบัเนื้อหาที่เรียน อีกทัง้ผู้สอนได้ท า
การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงหลงัจากที่นักเรยีนไดเ้รยีนจบเนื้อหา
แต่ละหน่วย ส่งผลให้นักเรยีนมีความเขา้ใจในเนื้อหา และมกีารปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างผูส้อนกบันักเรยีนอกีดว้ย แสดงดงัตารางที ่II. 

 
ตารางที ่II. การหาประสทิธภิาพของหอ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom รายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

ประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom รายวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 1 

n 
คะแนน
เต็ม X  

ค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom 

E1/E2 
ระหว่างเรยีน 

29 
50 41.57 83.14 

83.14/82.38 
หลงัเรยีน 30 24.71 82.38 

 
VIII.II. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ก่อน

และหลงัการเรยีนรูโ้ดยใชห้อ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์จ านวน  
2 ชุด พบว่าหลงัการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 52 คน มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 แสดงดงัตารางที ่III. 

 
ตารางที ่III. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัการเรยีนรู้โดยใชห้อ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom

ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 52 คน
 
 

                    
 

p < .05 
 

จากตารางที่ III. พบว่านักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 52 คน  
ที่ เรี ย น วิ ช า วิ ท ย า ศ าส ต ร์พื้ น ฐ าน  1 ผ่ า น ห้ อ ง เรี ย น อ อ น ไล น์  
Google Classroom มีคะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบชุดที่ 1 เท่ากบั 18.90  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.77 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบชุดที่ 2 
เท่ ากับ  20.15 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.85 โดยนักเรียนทุกคนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ดงัรูปที่ II. จาก
ขอ้มูลการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวน 16 คน พบว่า นักเรียนระบุว่าการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน
ออนไลน์มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีวิดีทัศน์ สื่อแอนิเมชันที่มี เนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนท าให้ตนเองเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ตนเองสามารถ
เรียนเวลาไหน ที่ไหนกไ็ด้ หากเกิดขอ้สงสยัหรอืมีปัญหาไม่เข้าใจสามารถ
สื่อสารและติดต่อผู้สอนได้ทนัท ีและไม่ต้องกงัวลเรื่องการส่งงานเนื่องจาก
หอ้งเรยีนออนไลน์จดัเกบ็ไฟล์งานของตนเองไวอ้ตัโนมตั ิ

แบบทดสอบ n คะแนนเต็ม 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t p-value 
X  SD X  SD 

ชุดที ่1 52 30 12.18 2.89 18.90 2.77 -33.59* .00 
ชุดที ่2 12.08 2.83 20.15 1.85 -25.05* .00 
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รูปที ่II. คะแนนสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลงัการเรยีนรูผ้่านหอ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom 
รายบุคคลของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 52 คน 

 
VIII.III. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom รายวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ของนักเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

จากขอ้มูลการศึกษาความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่านักเรยีนมรีะดบั
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของผู้สอนแบบออนไลน์อยู่ใน

ระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านการด าเนินการและ
ออกแบบการเรียนการสอนของผู้สอนผ่านระบบ Google classroom  
สูงทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.06 ± SD .15) แสดงดงัตารางที ่VI. 

 
ตารางที ่VI. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้อ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1  

ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 52 คน 

ขอ้ความ 
ความพงึพอใจ 

X  S.D. การแปลผล 

ด้านท่ี 1 ระบบการใช้งาน    
1.ระบบสามารถใชง้านไดง้่าย 3.90 .77 มาก 
2.การใชง้านของต าแหน่งเมนูเขา้ใจง่าย 4.15 .78 มาก 
3.ขนาดตวัอกัษร รูปแบบของโปรแกรม ใชง้านง่ายและสะดวก 3.76 .81 มาก 
4.ความรวดเรว็ของการตอบสนองการใชง้านระบบ 3.78 .83 มาก 
5.ภาพรวมผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 4.13 .82 มาก 
ดา้นที ่2 การจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบ Google Classroom    
6.เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 3.82 .86 มาก 
7.การมอบหมายงาน (ใบงาน แบบฝึกหดั) 3.88 .81 มาก 
8.การท าแบบทดสอบ (ขอ้สอบ สอบย่อย สอบปลายภาค) 3.96 .82 มาก 
9.ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 4.11 .81 มาก 
10.สื่อการเรยีนการสอนสอดคล้องกบัมาตรฐาน/ตวัชี้วดั และค าอธบิายรายวชิา 3.76 1.1 มาก 
11.ประหยดัเวลาในการเรียน 4.15 1.0 มาก 
12. สามารถเรียนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา 3.78 .90 มาก 
ดา้นที ่3 การด าเนินการและออกแบบการเรยีนการสอนของครูผูส้อนผ่านระบบ  
Google Classroom 

   

13.ผูส้อนส่งเสรมิใหน้ักเรยีนคน้ควา้หาความรูจ้ากหอ้งสมุดหรอืแหล่งอื่น ๆ 4.05 .90 มาก 
14.ผูส้อนสามารถประยุกต์สิง่ทีส่อนเขา้กบัสภาพสงัคมและสิง่แวดล้อม 4.19 .74 มาก 
15.ผูส้อนมกีารเตรยีมสื่อการเรยีนการสอน (ใบงาน ใบความรู ้แบบทดสอบ) 3.86 .93 มาก 
16.ผูส้อนจดักจิกรรมใหเ้รียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรยีน 3.88 .86 มาก 
17.ผูส้อนมกีารท าแบบทดสอบ (ขอ้สอบ ขอ้สอบย่อย ขอ้สอบปลายภาค) 4.13 .77 มาก 
18.ผูส้อนตรวจงานและการทดสอบ 4.05 .80 มาก 
19.ผูส้อนมกีารตดิตามผู้ใชง้าน 4.28 .85 มาก 
20.ผูส้อนตัง้ใจสอน ใหค้ าแนะน าผูเ้รียนในการท ากิจกรรม 3.98 .78 มาก 
ดา้นที ่4 ภาพรวม    
21.ภาพรวมความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูห้อ้งเรยีนออนไลน ์ 3.98 .78 มาก 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

438

LA-02



IX.สรุปและอภปิรายผล 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom 

จดัเป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนการเรียนรู้เชิงรุก ปรับเปลี่ยนจากการ
จดัการเรียนรู้แบบเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลาง สู่การจัดการเรียรู้ที่ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางถือเครื่องมือวิธกีารสอน หรือเครื่องมือที่ท าใหผู้้เรียนเกดิความรู้
ความเข้าใจ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรยีนให้สูงขึ้น รวมถึงพัฒนา
และส่งเสริมทกัษะการแก้ปัญหา [10] ผู้สอนจึงมีการน าการจดัการเรียนรู้
ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom มาใช้จัดการเรียนรู้ในหลาย
สาขาวิชา อีกทัง้ยงัน ามาใช้เป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริมผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนใหสู้งขึ้นทัง้ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอุดมศกึษา [13,14] 
นอกจากนี้นักเรียนสามารถใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ได้
ทุกทีทุ่กเวลา กบัอุปกรณ์ทีห่ลากหลายทัง้สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ และไอแพด 
อกีทัง้ผู้สอนสามารถเก็บงาน แบ่งปันข้อมูลกบันักเรียนผ่านทางอีเมล์ของ
นักเรยีนรายบุคคล หรือกบันักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนได้ [15] อีกทัง้
ผู้สอนสามารถออกแบบและสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 
ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และยงัสามารถน าใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และ
สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกบัเนื้อหาที่สอนใส่ไว้ในห้องเรียนออนไลน์ของ
ตนเอง ช่วยประหยดัเวลาในการสรา้งแผนการสอนใหค้รูผูส้อนไดเ้ป็นอย่าง
ดี เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดว่าต้องอยู่ในห้องเรียน  นักเรียน
สามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสมกับ
สถานศึกษาทุกระดบัโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนัทีม่ีการแพร่ระบาด
ของไวรสัโคโรน่าสายพันธ์ุ 2019 ที่ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
ปกติได้ โดยนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หอ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom อยู่ในระดบัมาก 

 
X.ขอ้เสนอแนะ 

X.I. ขอ้เสนอแนะเพือ่น าผลวจิยัไปใช้ 
1. ก่อนการจดัการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

ผู้สอนควรอธบิายและชี้แจงท าความเข้าใจกบันักเรียนให้เข้าใจถึงรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ รวมถึงรู้จกับทบาทหน้าที่ของตนเอง นักเรียนสามารถ
สื่อสารกับผู้สอนได้ทันทีหากเกิดข้อสงสัยระหว่างที่ใช้งานห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom ผู้สอนมีบทบาทคอยอ านวนความสะดวก 
พรอ้มทัง้แนะน ากรณีทีน่ักเรยีนเกดิปัญหา 

2. ผู้สอนควรยืดหยุ่นระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละขัน้ตอน 
ของการจดัการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ตามความ
เหมาะสม 
X.II. ขอ้เสนอแนะเพือ่การท าวจิยัต่อไป 

1. ผูส้อนควรใชเ้ทคนิค หรอืวธิีการสอนรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจดัการ
เรยีนรูเ้ชงิรุก ร่วมกบัการเรยีนรูผ้่านหอ้งเรยีนออนไลน์ Google Classroom 
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ใหสู้งขึน้ 
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บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการยอมรบั
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ และศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้ระบบการเรียน
ออนไลน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรบัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการก าหนด
นโยบายและพฒันาคุณภาพของระบบการเรียนออนไลน์ให้ตอบสนองกบั
ความต้องการของผู้ เรียน โดยได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองการยอมรบั
เทคโนโลยี การรบัรู้ถึงความเส่ียง และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ เป็น
กรอบในการศึกษาวิจยั กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษา
สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นท่ีเคยเรียนผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 250 
กลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการจดัเก็บข้อมูล จากนัน้น า
ข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแปรมส าเรจ็รูปทางสถิติ ผลการศึกษา
พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ได้แก่ 
ทศันคติต่อการใช้งาน, และการรบัรู้ความเส่ียง ผลการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้ระบบการ
เรียนออนไลน์ได้แก่ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ ด้านความบนัเทิงทาง
ออนไลน์ ด้านความต่อเน่ือง และด้านทศันคติออนไลน์ 

ค ำส ำคญั — ระบบกำรเรียนออนไลน์, กำรยอมรบัเทคโนโลยี, 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์, ควำมตัง้ใจทีจ่ะใช้ 
 

ABSTRACT —  
This research had purpose to identify the effect of technology 

acceptance factor and online consumer behavior affect factor on 

attitude to use online learning of students Thai-Nichi Institute of 

technology. To set policies and improve the quality of the online 
learning system for the needs of learners. Apply the Technology 

acceptance model (TAM), Perceived Risk and Online Consumer 
Behavior was adopted as a framework for the research. A total of 
250 questionnaires were collected. The frequency, percentage, 
Mean, Standard deviation, and multiple regression statistics were 
applied to analyze the impact of factors according to the research 

framework and the hypothesis set. The result of hypothesis 
Technology acceptance model the intention of using online 
learning systems including Attitude toward using and Perceived Risk. 
The result of hypothesis online consumer behavior intention to 
use online learning systems including Online emotions, Online 
entertainment, Flow and Online attitudes. 

Keywords — Online Education System, Technology Acceptance 
Model, Online Consumer Behavior, Intention to use. 
 

1. บทน ำ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรสัโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่  

2019 (COVID-19) ท ำให้ทำงรัฐบำลออกค ำสัง่ให้สถำนศึกษำรวมถึง
มหำวทิยำลยัต้องปิดท ำกำรและงดกำรเรยีนกำรสอนโดยใชห้อ้งเรยีน เพื่อ
ป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ในกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษำ ส่งผลท ำ
ให้มหำวทิยำลยัทัว่ประเทศไทย ต้องยกเลกิกำรเรยีนระบบกำรเรยีนกำร
สอนแบบบรรยำยภำยในห้องเรยีน และน ำระบบกำรเรยีนกำรสอนแบบ
ออนไลน์เขำ้มำใชใ้นกำรเรยีนกำรสอนในช่วงภำคกำรศกึษำที่ 3/2562 แบบ
ทนัทเีพือ่ใหก้ำรเรยีนกำรสอนยงัคงด ำเนินต่อไปได้ ส่งผลใหซ้อฟต์แวร์กำร
ประชุมวดิโีอทำงออนไลน์ได้ถูกน ำมำทดสอบประยุกต์ใชจ้ดัท ำระบบกำร
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เรียนออนไลน์ (Online Education)  เพื่อใช้แทนกำรเรียนกำรสอนแบบ
บรรยำยในห้องเรยีน สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ได้มปีระกำศค ำสัง่ให้
คณำจำรย์ปรบัเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเป็นระบบออนไลน์ทุก
หลกัสูตรทนัท ีโดยใหบ้รหิำรจดักำรใหส้ำมำรถเรยีนและปฏบิตักิำรที่บ้ำน
ใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด และปรบัเปลีย่นรูปแบบกำรทดสอบและกำรประเมนิผลทีม่ ี
ประสิทธิภำพ ทัง้นี้ทำงสถำบันได้มีกำรจัดเตรียมรวบรวมเครื่องมือ 
Platform และโปรแกรม เพื่อรองรับกำรสอนแบบออนไลน์โดยได้แบ่ง
เครื่องมอืออกเป็น 2 ระบบได้แก่ ระบบ Google Suit for Education เป็น
เครือ่งมอืทีใ่ชส้ ำหรบักำรสรำ้งหอ้งเรยีนออนไลน์เพือ่ใหน้กัศกึษำไดเ้ขำ้มำมี
ส่วนร่วมในห้องเรยีน ซึ่งห้องเรยีนออนไลน์จะถูกควบคุมและจดักำรโดย
อำจำรยผ์ูส้อนประจ ำวชิำ และระบบ Live video casting and recording ใน
กำรบรรยำยสอน โดยผู้สอนสำมำรถเลือกใช้โปรแกรม Video call ตำม
ควำมถนัดของผู้สอนอำทิ Zoom, Google Hangout Meet, Microsoft 
Teams, Cisco Webex, OBS, Facebook, YouTube  

ดงันัน้เพือ่พฒันำประสทิธภิำพและประสทิธผิลดำ้นเทคโนโลยกีำรเรยีน
ออนไลน์จำกนักศกึษำผูใ้ชง้ำนระบบ สถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ นจงึควร
ทรำบถึงระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อควำมตัง้ใจที่จะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์
ด้วยโปรแกรม  วีดีโอคอลของกูเกิลมีท  (Google meet) ที่ถูกน ำมำ
ประยุกต์ใชง้ำนกบักำรเรยีนกำรสอนกบันกัศกึษำ เพือ่ทีจ่ะใหก้ำรเรยีนผ่ำน
ระบบออนไลน์มปีระสทิธภิำพสงูทีสุ่ด 

II. วตัถุประสงคข์องกำรวจิยั
• เพือ่ศกึษำระดบักำรยอมรบัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อควำมตัง้ใจจะใช้

ระบบกำรเรยีนออนไลน์
• เพือ่ศกึษำพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ทีม่ผีลต่อควำมตัง้ใจจะใช้

ระบบกำรเรยีนออนไลน์

III. ทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 แบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลยี Technology acceptance model 
(TAM) [1] [2] เป็นทฤษฎีที่กล่ำวถึงกำรท ำอย่ำงไรให้ผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศยอมรับและใช้เทคโนโลยีโดยตัวแปรภำยนอก  (External 
Variables : EX) จะสรำ้งกำรรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจำกกำรใช้ (Perceived 
Usefulness : PU) จะส่งผลต่อทัศนคติต่อกำรใช้งำน (Attitude Toward 
Using : AT) ส่งผลท ำใหเ้กดิพฤตกิำรกำรยอมรบัเทคโนโลย ีส่งผลต่อควำม
ตัง้ใจทีใ่ชร้ะบบ และกำรรบัรูถ้งึควำมงำ่ยในกำรใชง้ำน (Perceived Ease of 
Use : PEOU) เป็นปัจจยัทีส่่งผลโดยตรงกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี 
(Behavioral Intention : BI) ส่งผลท ำให้เกดิกำรยอมรบัเทคโนโลยแีละใช้
งำนจรงิ (Actual Use : AU) ดงัแสดงในรปูที ่I. 

รปูที ่I. แบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลย ี[1] 

 กำรรบัรูถ้งึควำมเสีย่ง (Perceived Risk) [3] ควำมเสีย่งมคีวำมส ำคญัที่
เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมกำรตดัสนิใจของผูบ้รโิภค  
 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ (Online Consumer Behavior) [4] [5] 
คอืรูปแบบสิง่เร้ำ กำรกระตุ้น และกำรตอบสนอง ซึ่งพฤติกรรมผู้บรโิภค
ออนไลน์ จะเกิดขึ้นจำกปัจจัยแวดล้อมของเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีส่วน
สนับสนุนในกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อหรอืใช้งำน เนื่องจำกมคีวำมสะดวก มี
ประสทิธภิำพ และคุ้มค่ำ ซึ่งมอีงค์ประกอบ 5 ตวัแปรที่ส ำคญัได้แก่ กำร
รับรู้ทำงออนไลน์ (Online Cognitions) อำรมณ์ทำงออนไลน์ (Online 
Emotions) ควำมบนัเทงิออนไลน์ (Online Entertainment) ควำมต่อเนื่อง 
(Flow) และทศันคตทิีม่ต่ีอสือ่ออนไลน์ (Online Attitudes)  

 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ณัฐฐำ ถิรโสภ ีและชยัวฒัน์ อุตตมำกร [6] ได้ศกึษำปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อควำมตัง้ใจที่จะใช้เทคโนโลยเีว็บกำรเรยีนกำรสอนในระบบเปิด Thai 
MOOC โดยใชท้ฤษฎทีีใ่ชส้ ำหรบัประเมนิประสทิธภิำพของเทคโนโลย ีTTF 
และทฤษฎีกำรยอมรบัเทคโนโลย ีกำรบูรณำกำรร่วมระหว่ำง TAM และ 
TTF ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มลูสรุปไดว้่ำ ควำมตัง้ใจในกำรใชเ้ทคโนโลยีเว็บ
กำรเรยีนในระบบเปิด Thai MOOC นัน้ ระบบจะต้องมคีวำมง่ำยในกำรใช้
งำน ซึ่งปัจจยัที่ส่งผลมำกที่สุด คอืควำมเพลดิเพลนิที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้
เทคโนโลย ีดำ้นอทิธพิลต่อควำมตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมในกำรใชง้ำนปัจจยัที่
ส่งผลมำกทีสุ่ด กำรรบัรูค้วำมง่ำยในกำรใชง้ำนระบบ ดำ้นทศันคตปัิจจยัที่
ส่งผลมำกที่สุด คือกำรรบัรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน ด้ำนควำมตัง้ใจเชิง
พฤตกิรรมในกำรใชง้ำน มปัีจจยัทีส่่งผลโดยตรงมำกทีสุ่ด คอื ทศันคต ิดำ้น
ควำมพงึพอใจ ปัจจยัทีส่่งผลคอื ควำมเพลดิเพลนิทีจ่ะเกดิจำกกำรใช้งำน
ระบบ 
 พิศพร แถบทอง และโกวทิ รพีพิศำล [7] ได้ประเมนิโครงสร้ำงกำร
เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 8 ด้ำนของกองทพับก จำกนัน้ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีแบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลยี เพื่อท ำกำรส ำรวจระดับกำร
ยอมรบันวตักรรมกำรเรียนกำรสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนและ
ผูส้อนของกองทพับก โดยใชก้ลุ่มตวัอย่ำง 270 นำย เพื่อน ำผลกำรศกึษำ
มำสร้ำงกรอบแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน
อเิลก็ทรอนิกส์ของกองทพับก ผลกำรประเมนิโครงสรำ้งกำรเรยีนกำรสอน
แบบ e-Learning อยู่ในระดบัปำนกลำง มสี่วนดใีนเรือ่งของกำรประเมนิผล 
ด้ำนกำรออกแบบส่วนเชื่อมต่อ และด้ำนวิธีกำรสอน ผลกำรยอมรับ
นวตักรรมกำรเรยีนกำรสอนแบบ e-Learning อยู่ในระดบัมำก 
 ชวีรตัน์ ชยัส ำโรง [8] ได้ศกึษำกำรยอมรบัเทคโนโลยกีำรเรยีนภำษำ
ผ่ำนแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปรมิณฑลจ ำนวน 169 กลุ่มตวัอย่ำง โดยประยุกต์ใชแ้บบจ ำลองกำรยอมรบั
เทคโนโลย ีทฤษฎกีำรแพร่กระจำยของนวตักรรม (Diffusion of innovation 
theory : DOI) และแนวคิดกำร รับ รู้ ค วำม เพลิด เพลิน  (Perceived 
enjoyment : PE) สร้ำงเป็นแบบสอบถำมออนไลน์ ผลจำกกำรวเิครำะห์
ข้อมูลทำงสถิติพบว่ำปัจจยัที่มผีลต่อควำมตัง้ใจในกำรใช้แอปพลิเคชัน
ออนไลน์เพื่อกำรเรยีนภำษำมำกทีสุ่ดประกอบดว้ย กำรรบัรูป้ระโยชน์ กำร
รบัรูค้วำมสอดคลอ้ง และกำรรบัรูค้วำมเพลดิเพลนิตำมล ำดบั 

นภำภรณ์ ฉตัรมณรีุ่งเจรญิ [9] ไดศ้กึษำกำรยอมรบักำรเรยีนกำรสอนอี
เ ลิร์ นนิ งขอ งอำจำรย์ จ ำนวน  15 คน  และนิ สิต จ ำนวน  369 คน 
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มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์วทิยำเขตก ำแพงแสน โดยประยุกต์แบบจ ำลอง
กำรยอมรบัเทคโนโลย ีมำอธบิำยควำมสมัพนัธ์ของสำเหตุและผลลพัธข์อง
กำรยอมรบัหรอืปฎเิสธกำรใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ ผลกำรวเิครำะห์ระดบักำร
ยอมรบักำรเรยีนกำรสอนแบบอเีลริน์นิงของนิสติ ภำพรวมอยู่ในระดบัมำก 
 สรพรรค ภกัดศีร ี[10] ไดน้ ำแบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลยี ศกึษำ
พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้เรียน ระหว่ำงรูปแบบกำรเรียนรู้ใน
หอ้งเรยีน (Face-to-Face Learning) และรปูแบบกำรเรยีนรูผ้่ำนเวบ็ (Web-
Based Learning) เพื่อน ำผลกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้กบักำรเรียนรู้ผ่ำน
เวบ็ไซต์ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสุด 
 สกัเมธ จตุรพรชยั [11] ได้น ำแบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลยี และ
แบบจ ำลองกำรศกึษำพฤตกิรรมผู้บรโิภคออนไลน์ มำใชใ้นกำรศกึษำกำร
ยอมรบัเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมระบบกฎหมำยและกฎออนไลน์ จำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงพนักงำนคดีปกครองที่สงักดัส ำนักงำนศำลปกครองกลำง และ
ส ำนักงำนศำลปกครองสูงสุดจ ำนวน 207 คน ว่ำมีอิทธิพลต่อกำรรบัรู้
คุณภำพกำรให้บริกำรหรือไม่  ผลกำรทดสอบสมมติฐำนในส่วนของ
กำรศกึษำกำรยอมรบัเทคโนโลยพีบว่ำตวัแปร ดำ้นควำมง่ำยในกำรใชง้ำน 
ด้ำนทศันคติทีม่ต่ีอกำรใช้ และด้ำนกำรนำมำใช้งำนจรงิ มอีิทธพิลต่อกำร
รบัรูคุ้ณภำพกำรใหบ้รกิำรระบบกฎหมำยและกฎออนไลน์อย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และในส่วนของกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์พบว่ำ ด้ำนกำรรบัรู้ทำงออนไลน์ ด้ำนควำมต่อเนื่อง และด้ำน
ควำมบนัเทงิทำงออนไลน์ มอีทิธพิลต่อกำรรบัรูคุ้ณภำพกำรใหบ้รกิำรระบบ
กฎหมำยและกฎออนไลน์อย่ำงมนียัสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ [12] ได้ศึกษำกำรยอมรบัเทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผู้บริโภคทำงออนไลน์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครโดยใช้จำกกลุ่มตวัอย่ำง
ผู้บริโภคที่ เคยซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และพักอำศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหำนครจ ำนวน 260 รำย จำกผลกำรศกึษำสรุปไดว้่ำตวัแปรกำร
ยอมรบัเทคโนโลย ีและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจ
ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถติไิดแ้ก่ กำรยอมรบัเทคโนโลย ีดำ้นควำมงำ่ยในกำรใชง้ำน 
ด้ำนควำมตัง้ใจที่จะใช้ และด้ำนกำรน ำมำใช้งำนจริง  และพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคออนไลน์ ดำ้นกำรรบัรูท้ำงออนไลน์ ดำ้นควำมบนัเทงิทำงออนไลน์ 
และดำ้นทศันคตทิีม่ต่ีอสือ่ออนไลน์ 
 กนกวรรณ กลบัวงศ์ [13] ได้ศกึษำพฤติกรรมผู้บรโิภคออนไลน์ กำร
ยอมรบัเทคโนโลยี และส่วนประสมทำงกำรตลำดส่งผลต่อกำรตดัสนิใจ
ซื้ออญัมณเีครือ่งประดบัผ่ำนสือ่ออนไลน์ จำกกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 400 คน 
ที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครบริเวณภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ  แผนก
เครื่องประดบั และร้ำนสิริเจมส์ จำกผลกำรศึกษำข้อสมมติฐำนมคีวำม
สอดคล้องกนัไปในทิศทำงเดียวกนั จึงสรุปได้ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมี
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทำงออนไลน์ทีจ่ะใหค้วำมส ำคญัในเรือ่งของอำรมณ์ทำง
ออนไลน์เป็นอย่ำงมำก ในส่วนของกำรยอมรบัเทคโนโลยใีนส่วนของกำร
รบัรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำนก็เป็นปัจจยัที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจซื้อเป็น
อย่ำงมำก และผูบ้รโิภคยงัใหค้วำมส ำคญัต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
ช่องทำงกำรจดัจำหน่ำย 
 จำกกำรทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งและแบบจ ำลองโมเดลกำรยอมรบั
เทคโนโลยที ำใหเ้หน็ถงึปัจจยัและตวัแปรภำยนอกทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปใน

แต่ละเทคโนโลยทีีน่ ำมำใชศ้กึษำ และจำกกำรทบทวนงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ผู้วิจยัจึงเพิ่มปัจจยัที่เชื่อว่ำจะส่งผลต่อกำรยอมรบัเทคโนโลยีระบบกำร
เรียนออนไลน์ คือ ทัศนคติต่อกำรใช้งำน  กำรรับรู้ควำมเสี่ยง [2] และ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ [3] ดงัแสดงในรปูที ่II.  

กรอบแนวคดิงานวจิยั 
กรอบแนวคดิในกำรวจิยัเรื่องกำรยอมรบัเทคโนโลยแีละพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคออนไลน์ทีส่่งผลต่อควำมตัง้ใจทีจ่ะใชง้ำนระบบกำรเรยีนออนไลน์ 
ของนกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

 

 

รปูที ่II. แบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำมีงำนวิจัยที่ได้น ำเสนอกำรน ำ
โมเดลกำรยอมรบัเทคโนโลย ีและโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ มำ
ปรบัใชใ้นแบบจ ำลองเพื่อหำปัจจยัทีส่่งผลต่อควำมตัง้ใจซื้อและควำมตัง้ใจ
ที่จะใช้งำน [11] [12] [13] ผู้วิจยัจึงน ำโมเดลกำรยอมรับเทคโนโลยีและ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ มำปรบัใชใ้นงำนวจิยันี้ ซึ่งควำมสมัพนัธ์ของ
โมเดลกำรยอมรบัเทคโนโลยแีละโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ท ำให้
ทรำบถงึกำรรบัรูท้ำงออนไลน์ทำงดำ้นคุณภำพของเนื้อหำขอ้มลูและควำม
ถูกตอ้งของขอ้มลู อำรมณ์ทำงออนไลน์ผูใ้ชง้ำนมคีวำมยนิดเีกดิกำรกระตุ้น
อำรมณ์ควำมสุขและกำรครอบง ำ ควำมบนัเทงิออนไลน์มคีวำมเกีย่วขอ้ง
กบัควำมชอบของแต่ละบุคคล ควำมต่อเนื่องเป็นสภำพทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง
กำรใชง้ำนระบบ ทศันคตอิอนไลน์มคีวำมเกีย่วขอ้งกบัทศันคตทิีม่ต่ีอระบบ
กำรเรยีนออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลท ำให้เกดิควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนระบบกำร
เรยีนออนไลน์ผ่ำนกเูกลิมทีของผูใ้ชง้ำน 

IV. วธิกีำรด ำเนินงำนวจิยั
ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรวจิยัเชงิปรมิำณโดยใชแ้บบสอบถำมเป็นเครือ่งมอื

ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู และน ำขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิครำะห์ทำงสถติเิพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปตำมวตัถุประสงคข์องงำนวจิยัผูว้จิยัไดก้ ำหนดวธิกีำรด ำเนินกำรวจิยั
ดงันี้ 

กำรยอมรบัเทคโนโลย ี 
(Technology Acceptance) Davis (1989) 

กำรรบัรูถ้งึควำมยำกง่ำยในกำรใชเ้ทคโนโลย ี

กำรรบัรูถ้งึประโยชน์ในกำรใชเ้ทคโนโลยี 

ทศันคตต่ิอกำรใช ้

กำรรบัรูค้วำมเสีย่ง 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ (Online Consumer 
Behavior)  (Hausman & Siekpe, 2009) 

ดำ้นกำรรบัรูท้ำงออนไลน์ 

ดำ้นอำรมณ์ทำงออนไลน์ 

ดำ้นควำมบนัเทงิทำงออนไลน์ 

ดำ้นควำมต่อเนื่อง 

ดำ้นทศันคตอิอนไลน์ 

ควำมตัง้ใจทีจ่ะใช้
ระบบกำรเรยีน

ออนไลน์ 
(Intention to Use) 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กำรวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ ำหนดกลุ่มประชำกรคอืนกัศกึษำของสถำบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ที่ลงทะเบยีนเรยีนในภำคเรยีนที่ 3 ประจ ำปี 2562 
เนื่ องจำกเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้เรียนในรูปแบบออนไลน์ตลอดภำค
กำรศึกษำ โดยใช้วิธีกำรค ำนวณหำกลุ่มตวัอย่ำงด้วยสูตรของ (Weiers, 
2005, p.350) ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและควำมคำดเคลื่อน  โดย
พิจำรณำจำกทำงเลือกแบบลิเคิร์ท (Likert, 1967) ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่ 
95% ควำมคลำดเคลือ่น 5% ผลจำกกำรค ำนวณขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงได ้
273 คนจงึจะสำมำรถประมำณค่ำรอ้ยละโดยมคีวำมผดิพลำดไมเ่กนิรอ้ยละ 
5 ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 แต่เนื่องจำกมแีบบสอบถำมที่เก็บมำได้ 
ไม่สมบูรณ์จ ำนวน 23 ชุด ผูว้จิยัจงึใชก้ลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชง้ำนโปรแกรมวดีโีอ
คอลของกเูกลิมที (Google meet) ในกำรเรยีนออนไลน์จ ำนวน 250 คน ใน
กำรวเิครำะหข์อ้มลูจ ำนวนของตวัอย่ำง 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้จิยัไดน้ ำแนวคดิงำนวจิยัทีไ่ดอ้อกแบบไว้จำกกำรศกึษำทฤษฎีและ
งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมำสรำ้งเป็นแบบสอบถำมงำนวจิยั เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอื
ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูกำรวจิยัครัง้นี้  

กำรทดสอบคุณภำพแบบสอบถำมที่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในงำนวจิยัครัง้นี้
ผู้ว ิจยัได้ท ำกำรตรวจสอบคุณภำพกำรตรวจสอบควำมตรง ผู้วิจยัได้น ำ
แบบสอบถำมที่ผู้วจิยัสร้ำงขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อ
ทดสอบควำมตรงเชงิเนื้อหำ ของค ำถำมในแต่ละขอ้ว่ำตรงกบัวตัถุประสงค์
ของกำรวจิยัครัง้นี้หรอืไม่ โดยใชแ้บบประเมนิควำมสอดคลอ้ง IOC เพือ่หำ
ดชันีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงค ำถำมกบัประเดน็หลกัของเนื้อหำขอ้ค ำถำม
แต่ละขอ้จะตอ้งมคี่ำ IOC เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ 0.60 จงึถอืว่ำขอ้ค ำถำมนัน้
ใช้ได้ ซึ่งแบบสอบถำมของงำนวิจยันี้มดีชันีควำมสอดคล้องระหว่ำงขอ้
ค ำถำมกับเนื้อหำเท่ำกับ 0.79 และไม่มีข้อค ำถำมใดที่มีคะแนนควำม
สอดคลอ้งน้อยกว่ำ 0.60 

กำรตรวจสอบควำมเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วิจยัได้ตรวจสอบควำม
เชื่อมัน่ของแบบสอบถำมโดยน ำแบบสอบถำมไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่ำง
จ ำนวน 30 คนและทดสอบควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำมโดยใช้สูตร
สัม ป ร ะ สิท ธิ อ์ ั ล ฟ ำ ข อ ง ค ร อ นบัค  (Cronbachs’ alpha coefficient) 
แบบสอบถำมมคี่ำสมัประสทิธิอ์ลัฟำของครอนบคัเท่ำกบั 0.927 ซึง่มำกกว่ำ 
0.70 จงึถือว่ำแบบสอบถำมมคีวำมน่ำเชื่อถือสำมำรถนำไปใช้ในกำรเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 

วธิกีารสุ่มตวัอย่าง 
 ผู้ วิจ ัย ใช้ กำรสุ่ มตัวอย่ ำ งแบบแบ่ งชั ้นภูมิ  (Stratified Random 
sampling) จำกนั ้นจึงท ำกำรสุ่ มตัวอย่ ำงแบบง่ำย  (Simple random 
sampling) โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ตำรำง I. กลุ่มตวัอย่ำงนกัศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีนแยกตำมคณะ 
คณะ จ านวน สดัส่วน 

% 
กลุ่มตวัอย่าง 
จากการ
ค านวณ 

กลุ่มตวัอย่าง 
ท่ีเกบ็

แบบสอบถาม 
วศิวกรรมศำสตร ์ 439 47 128 118 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 119 12.74 35 32 
บรหิำรธุรกจิ 376 40.26 110 100 
รวมทัง้ส้ิน 934 100 273 250 

 จำกตำรำง I. กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random 
sampling) โดยจ ำแนกประชำกรออกเป็นกลุ่มย่อยพจิำรณำจำก คณะของ
นักศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีน ไดแ้ก่ คณะวศิวกรรมศำสตร์, คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และคณะบรหิำรธุรกจิ จำกกำรค ำนวณหำกลุ่มตวัอย่ำง 273 
แบบสอบถำม แต่เนื่องจำกมแีบบสอบถำมที่เก็บมำได้ไม่สมบูรณ์จ ำนวน 
23 ชุดผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรเกบ็แบบสอบถำมจ ำนวน 250 ตวัอย่ำง 
ในกำรแบ่งสดัส่วนตำมจ ำนวนนกัศกึษำในแต่ละคณะ 

ตำรำงที ่II.กลุ่มตวัอย่ำงนกัศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีนแยกตำมกลุ่มวชิำเรยีน 
กลุ่มวิชาท่ีเรียนออนไลน์ จ านวน

กลุ่ม
ตวัอย่าง 

สดัส่วน 

กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร ์(HUM) 
กลุ่มวชิำสงัคมศำสตร ์(SOC) 
กลุ่มวชิำวทิยำศำสตรแ์ละคณิตศำสตร ์(BUS, ENG, MSC) 
กลุ่มวชิำภำษำ (ENL, JPN, THA, KOR, CHN) 
กลุ่มวชิำของนกัศกึษำปรญิญำโท 

107 
38 
79 
13 
13 

42.8% 
15.2% 
31.6% 
5.2% 
5.2% 

รวม 250 100 

จำกตำรำงที ่ II. กำรจ ำแนกประชำกรออกเป็นชัน้ภูมติำมคุณลกัษณะ
ของกลุ่มย่อยพจิำรณำจำกกลุ่มวชิำที่นักศกึษำได้ลงทะเบยีนเรยีน ไดแ้ก่ 
กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์, กลุ่มวชิำสงัคมศำสตร์, กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร,์ กลุ่มวชิำภำษำ และกลุ่มวชิำของนกัศกึษำปรญิญำโท 

กำรสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple random sampling) เนื่องจำกทุกๆ
สมำชกิในประชำกรมโีอกำสจะถูกเลอืกเท่ำๆกนั ผูว้จิยัจงึเกบ็แบบสอบถำม
เป็นจ ำนวน 250 ชุด และไดน้ ำแบบสอบถำมทัง้หมดมำใชใ้นกำรวเิครำะห์
ค่ำทำงสถติดิว้ยโปรแกรมค ำนวนค่ำทำงสถติ ิ

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชงิพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
เพื่ออธบิำยลกัษณะของขอ้มลู ไดแ้ก่ กำรหำค่ำรอ้ยละ (Percentage), กำร
หำค่ำเฉลี่ย (Mean), และกำรหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation: S.D.)  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมำน  (Inferential Statistics) 
ได้แก่ สถิติ T-test แบบ independent, กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำง
เดยีว (1-way ANOVA) และสมกำรพยำกรณ์โดยกำรวเิครำะห์กำรถดถอย
พหุของตวัแปร (Multiple Regression Analysis) ในกำรทดสอบสมมตฐิำน
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปร 
 กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้โปรแกรมวดีโีอคอลของกูเกลิมที Google meet ใน
กำรเรยีนออนไลน์และใชใ้นกำรศกึษำวจิยัครัง้นี้มจี ำนวน 250 ตวัอย่ำง มี
ปัจจยับุคคลด้ำนประชำกรศำสตร์ดงันี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น
เพศชำยรอ้ยละ 66.4 อำยุระหว่ำง 21-25 ปีรอ้ยละ 62.8 และเป็นนักศกึษำ
ในระดบัปรญิญำตรรีอ้ยละ 97.2  

ตำรำงที่ III. ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรยอมรบัเทคโนโลยี 
ปัจจยัย่อยด้ำนกำรรบัรู้ควำมยำกง่ำยในกำรใช้เทคโนโลยรีะบบกำรเรยีน
ออนไลน์             
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การรบัรู้ถึงความยากง่ายในการใช้
เทคโนโลยีระบบการเรียนออนไลน์ 

จ านวน X̅ S.D. แปล
ผล 

ระบบกำรเรยีนออนไลน์ใชง้ำนไดง้่ำย 250 3.84 0.82 มำก 
ระบบกำรเรยีนออนไลน์มขี ัน้ตอนกำรใช้
งำนไม่ยุ่งยำก 

250 3.73 0.89 มำก 

ระบบกำรเรยีนออนไลน์ง่ำยต่อกำรคน้หำ
ขอ้มลูภำยในหอ้งเรยีนออนไลน์ 

250 3.62 0.96 มำก 

รวมปัจจยัดำ้นกำรรบัรูค้วำมง่ำยในกำร
ใชง้ำน 

250 3.72 0.90 มาก 

 จำกตำรำงที่ III. แสดงใหเ้หน็ว่ำปัจจยักำรรบัรูถ้งึควำมยำกง่ำยในกำร
ใชเ้ทคโนโลยรีะบบกำรเรยีนออนไลน์ มคีวำมส ำคญัในระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ 
3.72 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 0.90) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยด้ำนระบบกำร
เรยีนผ่ำนออนไลน์เขำ้ใชง้ำนไดง้ำ่ยอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่ 3.84 

ตำรำงที ่IV. ค่ำเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรยอมรบัเทคโนโลยี ปัจจยั
ย่อยดำ้นกำรรบัรูถ้งึประโยชน์ในกำรใชเ้ทคโนโลยรีะบบกำรเรยีนออนไลน์ 
การรับรู้ ถึ งปร ะ โยช น์ ในการ ใ ช้
เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ 

จ านวน 
X̅ S.D.

แปล
ผล 

ระบบกำรเรียนออนไลน์ช่วยท ำให้กำร
เรยีนของท่ำนมคีวำมทนัสมยัมำกยิง่ขึน้ 

250 3.63 0.97 มำก 

ร ะบบกำ ร เ รียนออนไล น์ ส ำม ำ รถ
ย้อนกลบัไปดูวดีีโอกำรสอนและเนื้อหำ
กำรสอนได ้

250 3.65 1.11 มำก 

ท่ำนคิดว่ำระบบกำรเรียนออนไลน์มี
ประโยชน์ ต่อท่ ำนในกำรเรียนแบบ
ออนไลน์ 

250 3.53 1.03 มำก 

รวมปัจจยัดำ้นกำรรบัรูป้ระโยชน์ของ
ระบบ 

250 3.53 1.03 มาก 

จำกตำรำงที่ IV. แสดงให้เห็นว่ำปัจจยักำรรบัรูถ้ึงประโยชน์ในกำรใช้
เทคโนโลยรีะบบกำรเรยีนออนไลน์ มคีวำมส ำคญัในระดบัมำก (ค่ำเฉลี่ย 
3.53 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 1.03) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยระบบกำรเรยีน
ออนไลน์สำมำรถยอ้นกลบัไปดูวดีโีอกำรสอนและเนื้อหำกำรสอนได้อยู่ใน
ระดบัมำกมคี่ำเฉลีย่ 3.65 

ตำรำงที ่V. ค่ำเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของทศันคตต่ิอระบบกำรเรยีน
ออนไลน์ 
ปัจจยัด้านทศันคติต่อระบบการเรียน
ออนไลน์ 

จ านวน 
X̅ S.D.

การ
แปล
ผล 

ระบบกำรเรียนออนไลน์ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

250 3.58 1.04 มำก 

ระบบกำรเรียนออนไลน์ท ำให้ท่ำนรู้สึก
พงึพอใจ 

250 3.21 1.12 ปำน
กลำง 

รวมปัจจยัดำ้นทศันคตต่ิอระบบ 250 3.39 1.08 ปาน
กลาง 

 จำกตำรำงที่ V. พบว่ำปัจจยัดำ้นทศันคตต่ิอระบบกำรเรยีนออนไลน์มี
ควำมส ำคญัในระดบัปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

1.08) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยดำ้นระบบกำรเรยีนออนไลน์ช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีนอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ดมคี่ำเฉลีย่ 3.58 

ตำรำงที ่VI. ค่ำเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของกำรรบัรูค้วำมเสีย่งในกำร
ใชง้ำนระบบกำรเรยีนออนไลน์ 
การรับรู้ถึงความเส่ียงในการใช้
งานระบบการเรียนออนไลน์ 

จ านวน X̅ S.D. แปลผล 

ท่ำนยอมรบัถงึควำมเสีย่ง หำกขอ้มลู
ส่วนตวัถกูเปิดเผย 

250 2.90 1.09 ปำนกลำง 

ท่ำนยอมรับถึงควำมเสี่ยงหำกเกิด
กำรคุกคำมของไวรสั 

250 2.76 1.21 ปำนกลำง 

ท่ำนยอมรับถึงควำมเสี่ยงหำกเกิด
ปัญหำทำงดำ้นอนิเทอรเ์น็ต 

250 3.01 1.25 ปำนกลำง 

รวมปัจจยัดำ้นกำรรบัรูค้วำมสีย่ง 250 2.89 1.18 ปานกลาง 

จำกตำรำงที ่VI. แสดงใหเ้หน็ว่ำปัจจยักำรรบัรูถ้งึควำมเสีย่งในกำรใช้
เทคโนโลยีระบบกำรเรียนออนไลน์  มีควำมส ำคัญในระดับปำนกลำง 
(ค่ำเฉลี่ย 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.18) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยดำ้น
ท่ำนยอมรบัถงึควำมเสีย่ง หำกเกดิปัญหำทำงดำ้นอนิเทอร์เน็ตอยู่ในระดบั
มำกทีสุ่ดมคี่ำเฉลีย่ 3.01  

ตำรำงที่ VII. ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ดำ้นกำรรบัรูท้ำงออนไลน์ 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านการ
รบัรู้ทางออนไลน์ 

จ านวน X̅ S.D. แปล
ผล 

สื่อออนไลน์ เช่น Website, Facebook, 
Line, E-mail เป็นตน้ สำมำรถใหข้อ้มูลที่
เป็นประโยชน์ต่อท่ำนในกำรใชง้ำนระบบ
กำรเรยีนออนไลน์ 
ท่ำนสำมำรถรับรู้ข้อมูลบทเรียนใหม่ที่
อำจำรยส์่งใหไ้ดท้นัทผีำ่นระบบกำรเรยีน
ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลำ ก่อนถึงเวลำ
เขำ้เรยีน 
ท่ำนนิยมกำรเรียนออนไลน์  เพรำะ
รูปแบบกำรเรียนในระบบกำรเรียน
ออนไลน์มคีวำมหลำกหลำย 

250 

250 

250 

3.84 

3.80 

3.23 

1.19 

0.87 

1.15 

มำก 

มำก 

ปำน
กลำง 

รวมปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์
ดำ้นกำรรบัรูท้ำงออนไลน์ 

250 3.65 1.16 มาก 

จำกตำรำงที่ VII. แสดงให้เห็นว่ำปัจจยัพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
ดำ้นกำรรบัรูท้ำงออนไลน์ มคีวำมส ำคญัในระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ 3.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.16) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยด้ำนสื่อออนไลน์ เช่น 
Website, Facebook, Line, E-mail เ ป็นต้น  ส ำมำรถ ให้ข้อมูลที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อท่ำนในกำรใช้งำนระบบกำรเรยีนออนไลน์ อยู่ในระดบัมำก
ทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่ 3.84 

ตำรำงที่ VIII. ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ดำ้นอำรมณ์ทำงออนไลน์ 
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พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้าน
อารมณ์ทางออนไลน์ 

จ านวน X̅ S.D. การแปล
ผล 

ท่ำนเลือกเรียนแบบออนไลน์วิชำนี้
เนื่องจำกชืน่ชอบในตวัผูส้อน 
ท่ำนเลือกเรียนแบบออนไลน์วิชำนี้
ตำมหมวดหมู่รำยวชิำทีท่่ำนสนใจ 
กำรเรียนออนไลน์ท ำให้ท่ำนเหมือน
ไม่รูส้กึวำ่เหนื่อยหรอืง่วงนอน เหมอืน
ตอนเรยีนในหอ้งเรยีน 

250 

250 

250 

3.24 

3.73 

2.98 

1.00 

0.96 

1.29 

ปำนกลำง 

มำก 

ปำนกลำง 

รวมปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ออนไลน์ดำ้นอำรมณ์ทำงออนไลน์ 

250 3.31 1.08 ปานกลาง 

จำกตำรำงที่ VIII. แสดงให้เห็นว่ำปัจจัยด้ำนพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ด้ำนอำรมณ์ทำงออนไลน์  มีควำมส ำคัญในระดับปำนกลำง 
(ค่ำเฉลีย่ 3.31 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 1.08) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยด้ำน
ท่ำนเลอืกเรยีนแบบออนไลน์วชิำนี้ตำมหมวดหมู่รำยวชิำทีท่่ำนสนใจอยู่ใน
ระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่ 3.73 

ตำรำงที่ IX. ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ดำ้นควำมบนัเทงิทำงออนไลน์ 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้าน
ความบนัเทิงทางออนไลน์ 

จ านวน X̅ S.D. การแปล
ผล 

กำรเรยีนออนไลน์ท ำให้ท่ำนรู้สกึผ่อน
คลำยไม่เครียดเหมือนกำรเรียนใน
หอ้งเรยีนแบบปกต ิ
กำรเรียนออนไลน์ท ำให้ท่ำนรู้สึก
เพลดิเพลนิกว่ำกำรเรยีนในห้องเรยีน
แบบปกต ิ
กำ ร เ รียนออนไล น์ท ำ ใ ห้ท่ ำนมี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรท ำ
รำยงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

250 

250 

250 

3.34 

3.18 

3.19 

1.19 

1.20 

1.14 

ปำนกลำง 

ปำนกลำง 

ปำนกลำง 

รวมปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ออนไลน์ดำ้นควำมบนัเทงิทำง
ออนไลน์ 

250 3.23 1.14 ปานกลาง 

จำกตำรำงที ่IX. แสดงใหเ้หน็ว่ำปัจจยัดำ้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์
ดำ้นควำมบนัเทงิทำงออนไลน์ มคีวำมส ำคญัในระดบัปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 
3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.14) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยด้ำนกำรเรยีน
ออนไลน์ท ำให้ท่ำนรูส้กึผ่อนคลำยไม่เครยีดเหมอืนกำรเรยีนในห้องเรยีน
แบบปกตอิยู่ในระดบัมำกทีสุ่ดมคี่ำเฉลีย่ 3.34 

ตำรำงที่ X. ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ดำ้นควำมต่อเนื่อง 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้าน
ความต่อเน่ือง 

จ านวน X̅ S.D. การแปล
ผล 

กำรเรยีนออนไลน์ท ำให้ท่ำนสำมำรถ
เรยีนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
กำรเรียนออนไลน์ท ำให้ท่ำนเข้ำใจ
เนื้อหำทีเ่รยีนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
ท่ำนรู้สึกไม่เสียดำยเวลำที่ได้เข้ำมำ
เรยีนผำ่นระบบกำรเรยีนออนไลน์ 

250 

250 

250 

3.29 

3.17 

3.32 

1.14 

1.09 

1.15 

ปำนกลำง 

ปำนกลำง 

ปำนกลำง 

รวมปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ออนไลน์ดำ้นควำมต่อเนื่อง 

250 3.26 1.15 ปานกลาง 

จำกตำรำงที่ X. แสดงใหเ้หน็ว่ำปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ดำ้น
ควำมต่อเนื่อง มีควำมส ำคัญในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 3.26 ส่วน
เบีย่งเบนมำตรฐำน 1.15) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยด้ำนท่ำนรูส้กึไม่เสยีดำย
เวลำทีไ่ดเ้ขำ้มำเรยีนผ่ำนระบบกำรเรยีนออนไลน์ในครัง้นี้  หำกมกีำรเปิด
กำรเรยีนแบบออนไลน์ต่อ ท่ำนกจ็ะกลบัมำเรยีนแบบออนไลน์ อยู่ในระดบั
มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่ 3.32 

ตำรำงที่ XI. ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ดำ้นทศันคตอิอนไลน์ 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้าน
ทศันคติออนไลน์ 

จ าน
วน 

X̅ S.D. การแปล
ผล 

กำรเรียนออนไลน์ท ำให้ท่ำนสำมำรถ
เรยีนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
กำรเรียนออนไลน์ท ำให้ท่ำนเข้ำ ใจ
เนื้อหำทีเ่รยีนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
ท่ำนรูส้กึไม่เสยีดำยเวลำที่ไดเ้ขำ้มำเรยีน
ผ่ำนระบบกำรเรียนออนไลน์ในครัง้นี้  
หำกมกีำรเปิดกำรเรยีนแบบออนไลน์ต่อ 
ท่ำนกจ็ะกลบัมำเรยีนแบบออนไลน์ 

250 

250 

250 

3.42 

3.17 

2.98 

1.01 

1.09 

1.13 

ปำนกลำง 

ปำนกลำง 

ปำนกลำง 

รวมปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์
ดำ้นดำ้นทศันคตอิอนไลน์ 

250 3.19 1.07 ปานกลาง 

จำกตำรำงที ่XI. แสดงใหเ้หน็ว่ำปัจจยัดำ้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์
ดำ้นทศันคตอิอนไลน์ มคีวำมส ำคญัในระดบัปำนกลำง (ค่ำเฉลีย่ 3.19 ส่วน
เบีย่งเบนมำตรฐำน 1.07) โดยพบว่ำมปัีจจยัย่อยดำ้นกำรเรยีนออนไลน์ท ำ
ใหท้่ำนสำมำรถเรยีนไดอ้ย่ำงต่อเนื่องอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่ 3.42 

V. ผลกำรวจิยั
 กำรทดสอบสมมติฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับ รู้ควำมง่ำย
ประโยชน์ทศันคติควำมเสี่ยงในกำรใช้งำนระบบกำรเรียนออนไลน์และ
พฤติกรรมผู้บรโิภคออนไลน์ต่อควำมตัง้ใจในกำรใช้งำนระบบกำรเรยีน
ออนไลน์ให้มีควำมสมบูรณ์ผู้วิจ ัยเลือกใช้สถิติเชิงอนุมำน  (Inference 
Statistics) กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุของตัวแปร  (Multiple 
Regression) และจำกกำรทดสอบ 
สมมตฐิำนที ่1 
H0: กำรยอมรบัเทคโนโลยีไม่มผีลต่อควำมตัง้ใจที่จะใช้ระบบกำรเรียน
ออนไลน์ส ำหรบันกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
H1: กำรยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อควำมตัง้ใจที่จะใช้ระบบกำรเรียน
ออนไลน์ส ำหรบันกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

ตำรำงที ่XII. กำรวเิครำะหส์ถติถิดถอยเชงิพหุคณูของตวัแปรดำ้นระดบักำร
ยอมรบัเทคโนโลยกีบัควำมตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์ 
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หมำยเหตุ : *มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จำกตำรำงที่ XII. ผู้วจิยัเลอืกใช้เทคนิค Enter ในกำรทดสอบควำมมี
นยัส ำคญัพบว่ำ ตวัแปรทศันคตต่ิอกำรใชง้ำน และกำรรบัรูค้วำมเสีย่ง มผีล
ต่อควำมตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์อย่ำงมนียัส ำคญั ค่ำ Sig. ของ
ตวัแปรดงักล่ำวมคี่ำน้อยกว่ำระดบันัยส ำคญั (Alpha = 0.05) ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึปฎิเสธ H0 แสดงให้เห็นว่ำ ปัจจยักำรยอมรบัเทคโนโลยมีผีลต่อควำม
ตัง้ใจที่จะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ินอกจำกนี้ 
ค่ำ VIF มคี่ำน้อยกว่ำ 10 และค่ำ Tolerance เขำ้ใกล ้1 ชี้ใหเ้หน็ว่ำตวัแปร
ต้นแต่ละตวัไม่มคีวำมสมัพนัธ์กนั และไม่เกดิปัญหำ Multicollinearity จำก
กำรวเิครำะหผ์ลกำรวจิยัสำมำรถเขยีนสมกำรพยำกรณ์ไดด้งันี้  

ควำมตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์ = 0.282+0.565 (ทศันคตต่ิอ
กำรใช)้ + 0.187 (กำรรบัรูค้วำมเสีย่ง) 

สำมำรถอธบิำยสมกำรไดด้งันี้ หำกทศันคตต่ิอกำรใชง้ำน และกำรรบัรู้
ควำมเสีย่ง ในกำรใชง้ำนระบบกำรเรยีนออนไลน์มคี่ำเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะ
ส่งผลต่อควำมตัง้ใจในกำรใช้งำนระบบกำรเรียนออนไลน์ เพิ่มขึ้น 0.612 
และ 0.191 หน่วย 

สมมตฐิำนที ่2 
H0: พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ไม่มีผลต่อควำมตัง้ใจที่จะใช้ระบบกำร
เรยีนออนไลน์ส ำหรบันกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
H1: พฤติกรรมผู้บรโิภคออนไลน์มผีลต่อควำมตัง้ใจที่จะใชร้ะบบกำรเรยีน
ออนไลน์ส ำหรบันกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

ตำรำงที่ XIII. กำรวิเครำะห์สถิติถดถอยเชิงพหุของตัวแปรพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคออนไลน์และควำมตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์ 

หมำยเหตุ : *มนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 จำกตำรำงที่ XIII. ผู้วจิยัเลอืกใช้เทคนิค Enter ในกำรทดสอบควำมมี
นัยส ำคญัพบว่ำ ตวัแปรด้ำนด้ำนทศันคติออนไลน์ ด้ำนควำมบนัเทงิทำง

ออนไลน์ ด้ำนควำมต่อเนื่อง และด้ำนอำรมณ์ทำงออนไลน์ มผีลต่อควำม
ตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์อย่ำงมนีัยส ำคญั โดยค่ำ Sig. ของตวั
แปรดังกล่ำวมีค่ำน้อยกว่ำระดบันัยส ำคญั (Alpha = 0.05) ดังนัน้ผู้ว ิจยั
จงึปฎิเสธ H0 แสดงให้เห็นว่ำ ปัจจยัพฤติกรรมผู้บรโิภคออนไลน์มผีลต่อ
ควำมตัง้ใจที่จะใช้ระบบกำรเรียนออนไลน์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  
นอกจำกนี้ ค่ำ VIF มคี่ำน้อยกว่ำ  10 และค่ำ Tolerance เขำ้ใกล้  1 ชี้ใหเ้หน็
ว่ ำตัวแปรต้นแต่ละตัวไม่มีควำมสัมพันธ์กัน  และไม่ เกิด ปัญหำ 
Multicollinearity จำกกำรวเิครำะหผ์ลกำรวจิยัสำมำรถเขยีนสมกำรพยำกรณ์
ไดด้งันี้  

ควำมตัง้ใจที่จะใช้ระบบกำรเรียนออนไลน์  = 0.033+0.144 (ด้ำน
ทศันคตอิอนไลน์) + 0.274 (ดำ้นควำมบนัเทงิทำงออนไลน์) + 0.185 (ดำ้น
ควำมต่อเนื่อง) + 0.296 (ดำ้นอำรมณ์ทำงออนไลน์) 
 สำมำรถอธบิำยสมกำรไดด้งันี้ หำกทศันคตอิอนไลน์ ควำมบนัเทงิทำง
ออนไลน์ ควำมต่อเนื่อง และดำ้นอำรมณ์ทำงออนไลน์ในกำรใช้งำนระบบ
กำรเรยีนออนไลน์มคี่ำเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลต่อควำมตัง้ใจในกำรใชง้ำน
ระบบกำรเรยีนออนไลน์เพิม่ขึน้ 0.144 0.274 0.185 และ 0.296 หน่วย 

VI. สรุปและขอ้เสนอแนะ
 กำรยอมรบัเทคโนโลยดีำ้นทศันคตต่ิอกำรใชม้อีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจที่
จะใช้งำนระบบกำรเรยีนออนไลน์ สถำบนัควรน ำระบบกำรเรยีนออนไลน์
ผ่ำนกูเกลิมทีมำใชใ้นกำรเรยีนกำรสอน เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่
ผูเ้รยีน ซึง่จะท ำ ใหผู้เ้รยีนรูส้กึพงึพอใจกบักำรเรยีน 

กำรยอมรบัเทคโนโลยดีำ้นกำรรบัรูค้วำมเสีย่งมอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจที่
จะใชง้ำนระบบกำรเรยีนออนไลน์ นกัศกึษำยอมรบัถงึควำมเสีย่งหำกขอ้มลู
ส่วนตวัของท่ำนจะถูกเปิดเผยเมื่อใช้บรกิำรโปรแกรมหรอืระบบกำรเรยีน
ออนไลน์ และยอมรบัถงึควำมเสีย่งหำกไฟล์เอกสำรกำรเรยีนรูปแบบดจิทิลั
อำจสูญหำยออกจำกระบบเนื่องจำกเกดิกำรคุกคำมของไวรสั รวมถงึควำม
เสีย่ง หำกว่ำในขณะทีก่ ำลงัเรยีนผ่ำนระบบออนไลน์แลว้เกดิปัญหำทำงดำ้น
อินเทอร์เน็ตท ำให้ภำพหรอืเสียงค้ำงสะดุดระหว่ำงเรยีน สถำบนัควรให้
ควำมส ำคญัในเรื่องนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในขณะใชง้ำนระบบ
กำรเรยีนออนไลน์ของผูเ้รยีน รวมถงึช่องโหว่ของระบบกำรเรยีนออนไลน์ที่
เลอืกน ำมำใชง้ำนอำจเป็นสำเหตุท ำใหแ้ฮกเกอร์สำมำรถลกัลอบเขำ้มำใน
เครื่องคอมพวิเตอร์ของผูเ้รยีนดว้ยเทคนิค Malware ทัง้นี้ควรสนับสนุนให้
ผูเ้รยีนไดต้ดิตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรสั และอพัเดทโปรแกรมอยู่สม ่ำเสมอ 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ดำ้นทศันคตอิอนไลน์มอีทิธต่ิอควำมตัง้ใจ
ที่จะใช้ระบบกำรเรียนออนไลน์ กำรเรียนออนไลน์ท ำให้รู้สึกว่ำเป็นคน
ทนัสมยั ทนัโลก และกำรเรยีนออนไลน์ท ำ ใหม้คีวำมสนใจในกำรเรยีนมำก
ยิ่งขึ้น อีกทัง้กำรเรียนออนไลน์ท ำให้ดูเป็นคนฉลำด และได้ร ับควำมรู้
เสมอืนนัง่ เรยีนอยู่ในหอ้งเรยีนจรงิ สถำบนัควรสรำ้งภำพลกัษณ์ทีน่่ำจดจ ำ
เกี่ยวกบัระบบกำรเรยีนออนไลน์ เช่นกำรถ่ำยทอดสดกำรเรยีนออนไลน์
ผ่ำนทำงสื่อโซเชยีลมเีดยีเพื่อใหผู้เ้รยีนไดรู้ส้กึเชื่อมัน่ ในรูปแบบกำรเรยีน
กำรสอนแบบออนไลน์จะสำมำรถไดร้บัควำมรู้เหมอืนเรยีนในหอ้งเรยีนแบบ
ปกติ นอกจำกนี้ยงัท ำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ำเป็นคนที่ได้ใช้ระบบกำรเรียนที่
ทนัสมยั 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ดำ้นควำมบนัเทงิออนไลน์มอีทิธต่ิอควำม
ตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์ กำรเรยีนออนไลน์ท ำใหน้กัศกึษำรูส้กึ
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ผ่อนคลำยไม่เครยีดเหมอืนกำรเรยีนในหอ้งเรยีนแบบปกติ อำจำรย์ผูส้อน
สำมำรถออกแบบกำรสอนออนไลน์ให้ผู้เรยีน ได้มสี่วนร่วมในกำรเรยีน
ไดม้ำกขึน้ สถำบนัควรจดัหำเครือ่งมอืโปรแกรมทีเ่หมำะกบักำรท ำงำนหรอื
กจิกรรมร่วมกนัของผู้เรยีนเช่น ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบออนไลน์ เพื่อใหผู้้
เรยีนรูส้กึผ่อนคลำย เพลดิเพลนิกว่ำกำรเรยีนในหอ้งเรยีนแบบปติ และท ำ
ใหม้คีวำมคดิรเิริม่ สรำ้งสรรค์ในกำรท ำรำยงำนหรอืงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย
ร่วมกนั 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ด้ำนควำมต่อเนื่องมอีทิธต่ิอควำมตัง้ใจที่
จะใช้ระบบกำรเรยีนออนไลน์ นักศกึษำที่เรยีนออนไลน์สำมำรถเรยีนได้
อย่ำงต่อเนื่อง กำรเรียนออนไลน์จึงท ำให้เข้ำใจเนื้อหำที่เรียนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และท ำใหรู้ส้กึไม่เสยีดำยเวลำทีไ่ดเ้ขำ้มำเรยีนผ่ำนระบบกำรเรยีน
ออนไลน์ในครัง้นี้  หำกมกีำรเปิดกำรเรียนแบบออนไลน์ต่อ ก็จะกลบัมำ
เรียนแบบออนไลน์ สถำบันควรปรับเวลำในกำรเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น
เนื่องจำกระหว่ำงกำรเรยีนออนไลน์ จะมกีำรพดูคุยโตต้อบและกจิกรรมทีใ่ห้
นกัศกึษำไดใ้ชค้วำมคดิท ำ งำนร่วมกนั จงึท ำใหใ้ชเ้วลำในกำรเรยีนมำกกว่ำ
กำรเรยีนแบบปกตใินหอ้งเรยีน 
 พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ดำ้นอำรมณ์ทำงออนไลน์มอีิทธต่ิอควำม
ตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบกำรเรยีนออนไลน์ นักศกึษำเลอืกเรยีนแบบออนไลน์วชิำ
นี้ เนื่องจำกชื่นชอบในตัวผู้สอนและเลือกเรียนแบบออนไลน์วิชำนี้ตำม
หมวดหมู่รำยวชิำที่ท่ำนสนใจ รวมถึงกำรเรยีนออนไลน์ท ำ ให้เหมอืนไม่
รูส้กึว่ำเหนื่อยหรอืงว่งนอน เหมอืนตอนเรยีนในหอ้งเรยีน สถำบนัควรเลอืก
วชิำทีเ่หมำะสมกบักำรเรยีนออนไลน์เช่นวชิำพืน้ฐำน รวมถงึอำจำรยผ์ูส้อน
กค็วรมปีระสบกำรณ์และเทคนิคทีใ่ชใ้นกำรสอนแบบออนไลน์ เนื่องจำกใน
รำยวิชำที่ยำกต่อท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำจะท ำให้นักศึกษำไม่อยำกเรยีน
ออนไลน์ 

VII. ขอ้เสนอแนะกำรท ำวจิยัครัง้ต่อไป
ในกำรวิจยัครัง้ต่อไป ควรศึกษำกลุ่มตวัอย่ำงจำกภำยนอกเพิม่เติม 

และควรเพิม่ปัจจยัทำงด้ำนอื่นๆเช่น ทกัษะควำมสำมำรถในกำรใช้งำน
คอมพวิเตอร์ ที่มผีลต่อควำมตัง้ใจใชง้ำนระบบกำรเรยีนออนไลน์ เพื่อให้
ทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้เรยีนและควรมกีำรศกึษำในเชงิลกึ เช่นกำร
สมัภำษณ์ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ำกขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 
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ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ 
ในระดบัปริญญาตรีของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ในเขตพื้นท่ีบางนา จงัหวดักรงุเทพมหานคร  
กรณีศึกษา วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก 

The factor affecting the student’ decision in Grade 12 to study in the 
bachelor’s degree In Bangna District, Bangkok: the case study 

Southeastern Bangkok College 
 

1st ว่าทีร่อ้ยตรธีนา ทศันะธาร 
Thana Thasanatanบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการผูบ้รหิารระดบัสงู 
(Ex – MBA)  มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดั

ชลบุร ี
 

2nd ผศ.ดร.สุชนนี เมธิโยธิน 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ผู้บริหารระดับสูง (Ex – MBA)  มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุร ี

 
 

 
 
 
 
 

บทคดัย่อ 
    การศึกษาน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ท่ี มี
ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี
ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และการพฒันาแผนการ
พฒันาหลกัสูตรและส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัเซาธ์อีสท์
บางกอกต่อไป ผลการวิจยั  พบว่า คุณภาพของหลกัสูตรทุกด้าน 
และข้อมูลส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยรวม และข้อมูลการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ   
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
จ าแนกตามอายุ รวมถึงปัจจยัด้านคุณภาพหลกัสูตร เก่ียวกับ
อาคารเรียนท่ีสวยงามกว้างขวาง ห้องเรียนมีเครื่องปรบัอากาศทุก
ห้อง และห้องปฏิบติัการต่างๆ ส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ในระดับมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้านส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ กบัการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนข้างต า่  

  กา รพัฒน าแ ผนก า รพัฒน าหลัก สู ต ร แ ล ะ ส่ื อ
ประชาสมัพนัธ์ เหน็ว่า ควรท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 
โดยใช้ช่องทางส่ือท่ีหลากหลาย ควรพฒันาปรบัปรุงเวบ็ไซต์ให้มี
รูปแบบท่ีสวยงามและทันสมยัอยู่ตลอดเวลา ควรให้มีการผ่อน
ช าระค่าเทอม และการปรบัปรงุหลกัสูตรให้ทนัสมยัสอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกบัความต้องการ
ของผูเ้รียน 
ค ำส ำคญั:  ความสมัพนัธ์, การตดัสินใจ, การศึกษาต่อ, ระดบั 

ปริญญาตรี  
 

Abstract 

   This study aimed 1) to find out the factor affecting the 
decision of the students in Grade12, 2) to improve the curriculum 
development plan and the public relations media of Southeastern 
Bangkok College, to summarize the qualitative research, it 
indicated that the curriculum’s quality and public relations 
information affecting to decision making to study at the bachelor’ 
degree overall was at the highest level.  
   The hypothesis test’s result showed that a personal 
factor following the age, including the quality factor about the 
beautiful and vast buildings, air conditions in the classroom, and 
other laboratories mostly impacted their decision; however, the 
public relations factor barely involved with the decision making. 
  To conclude the qualitative research, it indicated that 
they should make more advertisement for people’s approaching 
via channels steadily develop websites to have a modern and 
colourful form. The factor that affects the student’s decision to 
study at Southeastern Bangkok College was comfortable 
transportation, a tuition fee instalment, and improving the 
curriculum to conform to the student needs. 
Keyword: effect, the student’s decision, study, the bachelor’s 
degree 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
   ธุรกจิการศกึษา เป็นการประกอบธุรกจิเพื่อสรา้งคนใหม้กีาร
พฒันาดา้นการศกึษา โดยลูกคา้ของธุรกจิศกึษานัน้ ต้องช าระเงนิใหก้บั
สถานศกึษาก่อนเขา้รบับรกิารการศึกษา ส าหรบัธุรกิจการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา เป็นการประกอบธุรกิจในระดับชัน้เรียนหลักสูตร
ปรญิญาตร ีซึ่งมหีลกัส าคญัในการบรหิารคอื การพฒันาดา้นการศกึษา
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อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายคือผลิตบณัฑิต ที่มคีุณภาพ 
สามารถปฏิบตัิงานได้เมื่อส าเร็จการศึกษา ดังนัน้การลงทุนในธุรกิจ
การศกึษา เป็นการลงทุนระยะยาว ในหลกัสูตรปรญิญาตรตีามปกตใิช้
เวลา 4 ปี ในการสรา้งคน จงึต้องมกีารลงทุนดา้นการจา้งอาจารย์ผูส้อน

ซึ่งโดยหลกัการจดัการศึกษา ผู้สอนที่ดีย่อมมผีลกระทบต่อการสร้าง
บณัฑิตอย่างยิ่ง สถาบันใดมีผู้สอนที่มีฝีมือถ่ายทอดเก่งความรู้ดี มี
คุณธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ีย่อมท าใหส้รา้งบณัฑติไดด้แีละเมือ่มบีณัฑติ

ดีย่อมน าชื่อเสียงมาสู่สถาบนั ด้วยเหตุนี้ธุรกิจการศึกษาจ าเป็นต้อง
ลงทุนเพื่อสรรหาอาจารย์ทีม่คีุณภาพมารบัผดิชอบรายวชิาต่าง ๆ ตาม
หลกัสตูร (วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา, 2551)  
  สภาพการแขง่ขนัในธุรกจิการศกึษา ในประเทศไทย พบว่า มี
อุปทานส่วนเกนิ (Over supply) หมายถงึ จ านวนผูต้อ้งการเขา้ศกึษาต่อ
ในมหาวทิยาลยัของเอกชน มน้ีอยกว่าความต้องการในการรบัสมคัรผู้
เขา้เรยีน ดงันัน้มหาวทิยาลยัของเอกชน ต้องมกีารจดัการให้สามารถ
พึง่พาตนเองได ้มรีายไดพ้อทีจ่ะใชจ้่ายและด ารงธุรกจิใหก้า้วต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามธุรกจิการศกึษา จ าเป็นต้องเน้นเป้าหมายส าคญั 
คอื ผลติบณัฑติ ทีม่คีุณภาพ สามารถปฏบิตังิานไดเ้มือ่ส าเรจ็การศกึษา 
เป็นมนุษย์ที่ด ีฉะนัน้การลงทุนในธุรกจิการศกึษา เป็นการลงทุนระยะ
ยาว ในหลกัสตูรปรญิญาตรตีามปกตใิชเ้วลา 4 ปี ในการสรา้งคน จงึตอ้ง
มกีารลงทุนด้านการจ้างอาจารย์ผู้สอนซึ่งโดยหลักการจดัการศึกษา 
ผู้สอนที่ดีย่อมมีผลกระทบต่อการสร้างบณัฑิตอย่างยิ่ง สถาบันใดมี
ผูส้อนที่มฝีีมอืถ่ายทอดเก่งความรู้ด ีมคีุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ด ีย่อม
ท าให้สร้างบณัฑติได้ดีและเมื่อมบีณัฑติดีย่อมน าชื่อเสียงมาสู่สถาบนั 
ด้วยเหตุนี้ธุรกิจการศึกษาจ าเป็นต้องลงทุนเพื่อสรรหาอาจารย์ที่มี
คุณภาพมารบัผดิชอบรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตร (วลัลภา เทพหสัดนิ 
ณ อยุธยา, 2551)  
   สภาพปัญหาในปัจจุบนั พบว่ามหาวทิยาลยัของเอกชนหลาย
แห่ง ในประเทศไทย ประสบปัญหารายได้ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้
มหาวทิยาลยัหลายแห่ง ตอ้งลดมาตรฐานในการคดัเลอืกนักศกึษาลงไป 
เมื่อลดมาตรฐานการคดัเลอืกนักศกึษาลงไปเพราะไม่มตีวัเลอืกที่ดใีห้
คัดเลือกก็ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาตกต ่าลงไปด้วย เมื่อปริมาณ
นักศึกษาลดลงรายได้ของมหาวิทยาลัยก็ลดลงไปด้วยตามล าดับ 
แมก้ระทัง่ปรญิญาโททางบรหิารธุรกจิทีม่หาวทิยาลยัดงัแห่งหนึ่งซึ่งเปิด
หลักสูตรส าหรับผู้บริหารและเคยมีชื่อเสียงโด่งดังมาก แต่กลับรับ
นักศกึษาได้น้อย เพียงปีละสบิกว่าคน ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดทุน 
(อานนท ์ศกัดิว์รวชิญ์, 2559) 
  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัได้ตระหนักถงึการแข่งขนั ของธุรกจิ
การศกึษาที่มคีวามรุนแรงมากขึน้เนื่องจากในปัจจุบนันัน้ สถานศกึษา
เอกชน น าเอากลยุทธ์ต่าง ๆมาใช้ของแต่ละสถานศกึษาของตนเพื่อท า
ใหน้กัศกึษาเพิม่ขึน้ แต่ส่วนมากนัน้นักเรยีนในสายมธัยมจะมองหามหา
ลยัวทิยาลยัของภาครฐั มสี่วนน้อยทีจ่ะมองสถานศกึษาเอกชนเป็นทีแ่รก 
สบืเนื่องมาจากเศรษฐกจิในยุคปัจุบนันัน้มคีวามซบเซาตัง้แต่ปี 2559 ซึ่ง
ยงัไม่มที่าททีีจ่ะฟ้ืนตวัท าใหม้ผีลกระทบต่อธุรกจิการศกึษา และในการ
เปิดภาคเรียน ในแบบอาเซียนนัน้ท าให้สถานศึกษาเอกชนสูญเสีย

รายได้ สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบอุดมศึกษาไม่ได้งบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาของผู้วิจ ัยก็ประสบ
ปัญหาทีม่ชี่วงปิดเทอมทีย่าวนานจงึท าใหร้ายได้ของสถานศกึษาลดลง 
จงึไดท้ าการเปิดภาคเรยีนตามปกต ิปัญหาต่อมากค็อืมผีูท้ ีม่าสมคัรเรยีน
น้อยกว่าปีทีผ่่านมาอย่างมาก มองหามหาลยัวทิยาลยัของภาครฐั มสี่วน
น้อยทีจ่ะมองสถานศกึษาเอกชนเป็นทีแ่รก สบืเนื่องมาจากเศรษฐกจิใน
ยุคปัจุบนันัน้มคีวามซบเซาตัง้แต่ปี 2559 ซึ่งยงัไม่มที่าททีีจ่ะฟ้ืนตวัท า
ให้มผีลกระทบต่อธุรกิจการศึกษา และในการเปิดภาคเรียน ในแบบ
อาเซยีนนัน้ท าใหส้ถานศกึษาเอกชนสูญเสยีรายได ้สถานศกึษาเอกชน
ในรปูแบบอุดมศกึษาไมไ่ดง้บประมาณสนบัสนุน 
   จากกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาของผู้วิจยัก็ประสบ
ปัญหาทีม่ชี่วงปิดเทอมทีย่าวนานจงึท าใหร้ายได้ของสถานศกึษาลดลง 
จงึไดท้ าการเปิดภาคเรยีนตามปกต ิปัญหาต่อมากค็อืมผีูท้ ีม่าสมคัรเรยีน
น้อยกว่าปีทีผ่่านมาอย่างมาก  
   จากการศกึษาสภาพปัญหาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึเกดิขอ้สงสยัใน
การบรหิารธุรกจิในมหาวทิยาลยัของเอกชน ใหค้งอยู่ได ้ทัง้นี้ผูว้จิยัสนใจ
ศกึษาเฉพาะกรณีของ วทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอกต้องพฒันาไปในทศิ
ทางด้านใด ที่สามารถดงึดูดผูท้ี่สนใจให้มาสมคัรเรยีนในระดบัปรญิญา
ตร ีทีว่ทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก โดยสนใจศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก ทัง้นี้เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอแนะ
ให้กับวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกและแนวทางการแข่งขนัในธุรกิจ
การศกึษาเอกชน และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อความอยู่รอด
ของธุรกจิการศกึษาเอกชน และเกดิประโยชน์แก่กจิการในการประกอบ
ธุรกจิการศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยัในการศึกษาต่อ 
   เพื่อศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษา
ต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขต
พื้นที่บางนา จงัหวดักรุงเทพมหานครกรณีศกึษา วิทยาลยัเซาธ์อีสท์
บางกอก 
 
กรอบด าเนินการวิจยั 
  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวจิยัเรื่อง  “ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อใน
ระดบัปรญิญาตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่
บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก”เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจการเขา้ต่อใน
ระดบัปรญิญาตร ีของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่
บางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมตีวัอย่างเป็น นกัเรยีนชัน้ 

 มธัยมศกึษาปีที่ 6 ทัง้ของภาครฐัและเอกชนใน ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศกึษา 2560 ซึง่ไดก้ าหนดตวัแปรทีศ่กึษาในงานวจิยั ดงันี้   

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables X) ดงันี้  
1.1 ปัจจยัส่วนบุคลของผูเ้รยีน จ าแนกตามเพศ อายุ เกรด

เฉลีย่นสะสม อาชพีของผูป้กครอง การศกึษาของผูป้กครอง รายไดข้อง
ผูป้กครอง และจ านวนพีน้่อง 
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   1.2  คุณภาพหลกัสูตร แบ่งปัจจยัทีศ่กึษา ดงันี้คอื อาจารย์
ผูส้อน สิง่สนับสนุนทางการศกึษา สิง่อ านวยความสะดวกแก่นักศกึษา 
คณะและสาขา และสิง่แวดลอ้มภายใน 
   1.3  สื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ แบ่งปัจจยัที่ศึกษา 
ดงันี้คอื Social Networking สือ่สิง่พมิพ ์เช่น หนงัสือ่พมิพ์ โบรชวัร์แผ่น
พบัป้ายประชาสมัพนัธ์ (คทัเอาท์)โปสเตอร์และส านักประชาสมัพนัธ์
(ฝ่ายแนะแนว) 
   2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การวิจยัในครัง้นี้ใช้การวิจยัเชงิปริมาณ การเก็บแบบสอบถาม 
ขอ งนั ก เ รีย นชั ้น มัธ ยมศึกษ า ปี ที่  6  ใ น เ ขตบ า งน า  จัง ห วัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร จงึเลอืกใชสู้ตรค านวน
กรณไีม่ทราบกลุ่มประชากรของ W.G.cochran, (1953) โดยก าหนดค่า
ความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 และระดบัความคลาดเคลือ่นรอ้ยละ 5 ไดจ้ านวน
กลุ่มตวัอย่างที่ชิ้ในการแจกแบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด ในการสุ่ม
ตวัอย่าง ผูว้จิยัเลอืกวธิกีารสุ่มตวัอย่าง แบบหลายขัน้ตอนดงันี้ 1) การ
ใชว้จิารณญาณ (Judgement Sampling) โดยสุ่มตวัอย่างจากนักเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 โรงเรียน 2) น ามาสุ่มแบบโควต้า
(Quota Sampling) โดยก าหนดให้มตีวัอย่างโรงเรยีนละ 67 คน กลุ่ม
ตวัอย่างจากการค านวณเทยีบบญัญตัิไตรยาง 402 คน ผู้วจิยั ได้เก็บ
ตัวอย่างโดยแจกแบบสอบถามจ านวน 402 ฉบับ คิดเป็น 100 
เปอร์เซนต์ ได้ร ับการตอบกลับทัง้สิ้น 401 ฉบับ คิดเป็น 99.75 
เปอร์เซนต์ โดยผู้วิจ ัยได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรอเก็บ
แบบสอบถามจากผูต้อบทนัท ีแบบสอบถามมคีวามสมบูรณ์ทัง้สิ้น 401 
ฉบบั 3) วธิกีารสุ่มตวัอย่างในแต่ละสถานที ่(Convenience Sampling)
แบบสะดวก  
 
การสร้างเครื่องมือและการหาคณุภาพเครื่องมือ 
 1. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) มขี ัน้ตอน
การสรา้งเครือ่งมอืซึง่เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ดงันี้ 
  1.1 ศกึษาคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษาเพื่อน า
ผลการศกึษามาสรา้งแบบสอบถาม 
  1.2  ก าหนดกรอบเนื้ อหาที่ศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ ให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
  1.3 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และน า
แบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
แนะน าความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้และปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท์ีป่รกึษา  
  1.4 น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขปรบัปรุงแลว้ เสนอ ผูท้รงคุณวุฒ ิ
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
validity) จากนัน้น ามาประมวลความเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒทิัง้หมดทีไ่ด้
พจิารณาแบบสอบถามรายขอ้ โดยเลอืกเฉพาะขอ้ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้
ไป มาใชใ้นการศกึษาในแบบสอบถาม  
  1.5 น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒแิลว้ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ข 
  1.6 น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงไปทดลองใช้ (Try Out) กบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีไ่ม่

ใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเสี่ยง(Reliability) โดย
การหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (ภูษิต 
วงศ์เล็ก, 2550 อ้างใน Cronbach 1970:106) จากการทดสอบได้ค่า
ความเทีย่งเท่ากบั 0.86   

  1.7 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมา
ปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด และจัดพิมพ์ น าไปเก็บ
รวบรวมเพือ่ใชใ้นวจิยัครัง้ต่อไป 

  
สมมติฐาน 
   1.  อทิธพิลของปัจจยัคุณภาพหลกัสูตร ทีม่ต่ีอการตดัสนิใจ
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ใน
เขตพื้นทีบ่างนา จงัหวกัรุงเทพมหานครกรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อสีท์
บางกอก 
   2.  อิทธิพลของสื่อประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัเซาธ์อีสท์
บางกอก ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บางนา จงัหวกัรุงเทพ
มหานครกรณศีกึษา วทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก” 

  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     
   1.  ข้อมูลจากงานวิจัยครัง้นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน า
ผลงานไปใชเ้พือ่ประกอบการตดัสนิใจในการก าหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ทัง้
ระยะสัน้ ระยะยาว ของสถานบนั วทิยาลยั และมหาลยั เพือ่ใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
   2.  น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง ส่งเสริมพฒันา และ
ขอ้มลูในการด าเนินการก าหนดนโยบาย ต่าง ๆ ของสถาบนัอุดมศกึษา 
เพือ่ดงึดดูกลุ่มนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีก่ าลงัจะจบการศกึษา ใน
ปีนัน้ ๆ ต่อไป 

 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิปรมิาณโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์SPSS ค านวณค่าทางสถติดิงันี้ 
 1.  ขอ้มลูทัว่ไปของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง ใชส้ถติกิารวเิคราะห์หา
ค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 
 2.  ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตพื้นทีบ่างนา 
จงัหวดักรุงเทพมหานครกรณศีกึษา วทิยาลยัเซาธอ์สีท์บางกอก ใชส้ถติิ
วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (SD)   
 3.  การทดสอบสมมติฐานหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่มลีกัษณะ
เป็นความถี ่มดีงันี้ 
     3.1  สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัดา้นคุณภาพหลกัสูตรที่
มผีลต่อการต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตพืน้ทีบ่างนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
กรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ถดถอย (Multiple regression analysis: MRA) ดว้ยค่าสมัประสทิธิก์าร
ท านาย (Coefficient of determination: R2) ก าหนดระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05          
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3.2 สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัดา้นสื่อประชาสมัพนัธ์ของวทิยาลยัเซาธ์อสีท์
บางกอกทีม่ผีลต่อการต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรี
ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บางนา จงัหวัด
กรุงเทพมหานครกรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก วเิคราะห์การ
ถดถอยเชงิพหุถดถอย (Multiple regression analysis: MRA) ดว้ยค่า
สมัประสทิธิก์ารท านาย (Coefficient of determination: R2) ก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05     
 
สรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คดิเป็นรอ้ยละ 50.9 อายุ 17 – 18 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 63.1 มเีกรด
เฉลี่ยสะสม คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง
บรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 27.7 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็น
รอ้ยละ 40.4 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20001-30000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
49.4 และจ านวนพีน้่องทีก่ าลงัศกึษาอยู่ (ไม่รวมผู้ทีต่อบแบบสอบถาม) 
ไมม่ ีคดิเป็นรอ้ยละ 60.8 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ดา้นคุณภาพหลกัสตูร ของวทิยาลยัเซาธ ์

อสีทบ์างกอก โดยภาพรวมทุกดา้น   
 

คณุภาพหลกัสูตรฯ 
โดยภาพรวม 

X  SD การ 
แปรผล 

ล าดบั 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.51 .549 มากทีสุ่ด 5 
ดา้นสิง่สนบัสนุนทางการศกึษา 4.66 .516 มากทีสุ่ด 2 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกแก่
นกัศกึษา 

4.70 .453 มากทีสุ่ด 1 

ดา้นคณะสาขาวชิา 4.58 .512 มากทีสุ่ด 4 
ดา้นสิง่แวดลอ้มภายใน 4.60 .571 มากทีสุ่ด 3 

รวม 4.61 .375 มากทีสุ่ด - 

  
 จากตารางที ่1 คุณภาพหลกัสูตร ของวทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก 
พบว่า ทุกดา้น โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดงันี้ อนัดบัแรก ดา้นสิง่
อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา รองลงมาด้านสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา ด้านคณะสาขาวิชา ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน  และอันดับ
สุดทา้ย ดา้นอาจารย์ผูส้อน ตามล าดบั โดยอธบิายรายละเอยีดในแต่ละ
ดา้น ดงันี้ 
   1.  ดา้นอาจารยผ์ูส้อนอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่อยู่
ที ่4.45 และเมือ่พจิารณาในรายละเอยีดพบว่าค่าเฉลีย่สูงสุดอยู่ที ่4.57
ซึง่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมตีวับ่งชี ้คอื วทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก มี
คณาจารย ์ทีม่คีวามรูค้วามช านาญในแต่ละสาขาวชิา 
   2.  ดา้นสิง่สนบัสนุนทางการศกึษาอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดย
มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉลี่ย
สงูสุดอยู่ที ่4.68ซึง่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมตีวับ่งชี้ คอื วทิยาลยัเซาธ์
อีสท์บางกอกมีการปรับปรุงอาคารและห้องเรียนให้มีความทนัสมยั 
สามารถสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรู ้
   3.  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกแก่นักศกึษาอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.69 และเมื่อพจิารณาในรายละเอียดพบว่า
ค่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ที ่4.75ซึง่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมตีวับ่งชี ้คอื สถาน

ทีต่ ัง้ของวทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก มกีารคมนาคมสะดวก อยู่ใกลท้ีพ่กั
อาศยัของท่าน 

   4.  ดา้นปัจจยัดา้นคณะ สาขาวชิาอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดย

มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉลี่ย
สงูสุดอยู่ที ่4.60ซึง่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมตีวับ่งชี้ คอื วทิยาลยัเซาธ
อสีทบ์างกอก มสีาขาวชิาทีท่นัสมยั 
   5.  ดา้นปัจจยัดา้นสิง่แวสดลอ้มภายใน สาขาวชิาอยู่ในระดบั
มากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่าค่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ที ่4.61ซึง่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมตีวับ่งชี้ คอื 
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะหส์ือ่ประชาสมัพนัธข์องวทิยาลยั เซาธอ์สีท ์
 บางกอก โดยภาพรวมทุกดา้น 
 

สื่อประชาสมัพันธ์ X  SD การแปร
ผล 

ล าดับ 

ด้าน Social Networking 4.50 .508 มากที่สุด 3 
ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์  โบรชัวร ์

4.49 .549 มากที่สุด 4 

ด้านป้ายประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ 

4.65 .484 มากที่สุด 2 

ด้านส านักประชาสัมพันธ์(ฝา่ย
แนะแนว) 

4.70 .424 มากที่สุด 1 

รวม 4.58 .365 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 2 ข้อมูลสื่อประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัเซาธ์อีสท์
บางกอก พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดงันี้ อนัดบัแรก ดา้น
ส านักประชาสมัพนัธ์(ฝ่ายแนะแนว) รองลงมา ดา้นป้ายประชาสมัพนัธ ์
และค่าเฉลีย่เท่ากนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น Social Networking และดา้นสื่อ
สิง่พมิพ ์ตามล าดบั โดยอธบิายรายละเอยีดในแต่ละดา้น ดงันี้ 
   1.  ดา้นปัจจยัดา้น Social Networking อยู่ในระดบัมาก โดย
มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ที่ 4.57ซึ่งอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีตัวบ่งชี้ คือ ท่านรบัรู้
ข่าวสารของวทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก จากทาง Facebook Fanpage 
วทิยาลยั 
   2.  ด้านสื่อสิง่พมิพ์ เช่น หนังสื่อพมิพ์  โบรชวัร์อยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 และเมื่อพจิารณาในรายละเอียดพบว่า
ค่าเฉลีย่สูงสุดอยู่ที ่4.52ซึ่งอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมตีวับ่งชี้ คอื ท่าน
รบัรู้ข่าวสารของวิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก จากทาง หนังสือพิมพ ์ 
โทรทศัน์ วทิยุ เป็นตน้ 
   3.  ด้านป้ายประชาสมัพนัธ์ โปสเตอร์อยู่ในระดบัมากที่สุด 
โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.65 และเมือ่พจิารณาในรายละเอยีดพบว่าค่าเฉลีย่
สงูสุดอยู่ที ่4.66ซึง่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมตีวับ่งชี้ คอื สถานทีต่ดิตัง้
บอรด์ประชาสมัพนัธม์จี านวนมากเพยีงพอและหลากหลาย 
   4.  ดา้นส านักประชาสมัพนัธ์(ฝ่ายแนะแนว)อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.69 และเมื่อพจิารณาในรายละเอียดพบว่า
ค่าเฉลีย่สงูสุดอยู่ที ่4.71ซึง่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมตีวับ่งชี้ 2 ตวั คือ 

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

451

LA-04



 

    5 
ส านักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มกีารติดตามผล 
หลงัจากทีเ่สร็จสิ้นการแนะแนวการศกึษาต่อและส านักประชาสมัพนัธ ์
สนบัสนุนใหน้กัเรยีนรุ่นพีช่กัชวนรุ่นน้องเขา้มาเรยีน 
    การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่
4.53 
 
ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
สมมตฐิานที ่1 อทิธพิลของปัจจยัคุณภาพหลกัสูตร ทีม่ต่ีอการตดัสนิใจ
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ใน
เขตพื้นทีบ่างนา จงัหวกัรุงเทพมหานครกรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อสีท์
บางกอก  
การทดสอบสมการถดถอย อทิธพิลของคุณภาพหลกัสตูร ทีส่่งผลต่อ
การตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี
  Ŷ  =  0.309* (X1-5 คุณภาพของหลกัสตูร)      

เมือ่  Ŷ   =   การตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี
 X1-5 =    คุณภาพหลกัสตูร 

 จากการทดสอบสมการถดถอยอทิธพิล คุณภาพหลกัสตูร ทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีพบว่า มคีวามสมัพนัธ์
กนั โดยการทดสอบค่าสถติพิบว่าค่า Sig. = 0.000 จงึสามารถสรุปไดว้่า 
คุณภาพหลกัสตูร อย่างน้อย 1 ตวั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษา
ต่อในระดบัปรญิญาตร ี 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 0.579 ไมส่่งผล 
ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 0.444 ไมส่่งผล 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา  0.003* ส่งผล 
ด้านคณะสาขาวิชา 0.130 ไมส่่งผล 
ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน  0.000* ส่งผล 

(R Square = 0.231) ค่อนขา้งต ่า 
Ŷ =  2.483* - 0.039 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน+ 0.066ดา้นสิง่สนบัสนุนทางการศกึษา  
-0.261*ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษา+ 0.123ดา้นคณะสาขาวชิา+ 0.563*ดา้น
สิง่แวดลอ้มภายใน 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ พบว่า 
คุณภาพหลกัสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสิง่สนับสนุนทางการศกึษา 
และดา้นคณะสาขาวชิา ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี ส่วนคุณภาพหลักสูตร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นักศกึษา และด้านสิง่แวดลอ้มภายใน ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษา
ต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ในเขต
พื้นที่บางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อีสท์
บางกอก  

หากนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร ับรู้ ด้านอาจารย์
ผูส้อน เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท าให ้การตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตพื้นทีบ่างนา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร วทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก ลดลง  0.039 
หน่วย ในส่วนของด้านคุณภาพหลกัสูตร ของ วิทยาลยัเซาธ์อีสท์
บางกอก อกี 5 ดา้น มคี่าคงที ่ ทัง้นี้หากพจิารณาค่าเบต้าทีต่ดิลบแสดง
ใหเ้หน็ถงึการส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีอง
นักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นไปในทางตรงกนัข้ามกัน 

หมายความว่ า การมุ่ ง เ น้นคุณภาพหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอนที่
สถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาทุกแห่ง ไดค้ดัเลอืกอาจารย์ผูส้อน 
ใหต้รงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองอาจารย์ผูส้อนในระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 จงึท าให้มหาวทิยาลยัทุกแห่งพจิารณาคดัเลอืก
อาจารยผ์ูส้อนใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชีเ้ชงิปรมิาณ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณวุฒ ิต าแหน่ง ทางวชิาการ และผลงานทางวชิาการของอาจารย์ จงึ
อาจท าให้นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เห็นว่าคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนในมหาวทิยาลยัทุกแห่งมคีวามเหมาะสมทัง้ในด้านวุฒิ
การศึกษาและ ต าแหน่งทางวชิาการ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร แต่นอกเหนือจากความรูค้วามสามารถของอาจารย์ผู้สอนใน
ดา้นวชิาการแลว้ อกีสิง่หนึ่งที่ผูเ้รยีนและการสอนที่ต้องเท่าทนัโลกยุค 
New Normal คอืยดึ Learning outcome เป็นหลกั  

   
Ŷ = การตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี

 
สมมตฐิานที ่2 อทิธพิลของสือ่ประชาสมัพนัธข์องวทิยาลยัเซาธอ์สีท์
บางกอก ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีอง
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตพืน้ทีบ่างนา จงัหวกัรุงเทพ
มหานครกรณศีกึษา วทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก  
ตารางที ่3 (ต่อ) 

สมมตฐิาน ระดบั
นยัส าคญั 

ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานที่ 2 (ต่อ)   
การทดสอบสมการถดถอยอทิธพิล 
Standardized  Ŷ  =  0.467 (X1-4 สื่อประชาสมัพนัธ)์*      

     เมือ่  Ŷ   =  การตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี 
    X1-4 =   สือ่ประชาสมัพนัธ ์
จากการทดสอบสมการถดถอย อทิธพิลของสือ่ประชาสมัพนัธ ์ที่

ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีพบว่า มี
ความสมัพนัธก์นั โดยการทดสอบค่าสถติพิบว่าค่า Sig. = 0.000 จงึ
สามารถสรุปไดว้่า สือ่ประชาสมัพนัธ์ อย่างน้อย 1 ตวั มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี 

ด้านSocial Networking .002* ส่งผล 
ด้านสื่อสิ่งพิมพ ์ .000* ส่งผล 
ด้านป้ายประชาสัมพันธ ์ .000* ส่งผล 
ด้านส านักประชาสัมพันธ ์ .038* ส่งผล 

(R Square = 0.353) ค่อนขา้งต ่า 
  
 

Ŷ =  1.572* - 0.185*ด้าน Social Networking +  0.565*ดา้นสื่อสิง่พมิพ ์ 
+ -0.487*ดา้นป้ายประชาสมัพนัธ ์ - 0.215*ดา้นส านกัประชาสมัพนัธ ์ 
ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ พบว่า สื่อ

ประชาสมัพนัธ์ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น Social Networking ดา้นสื่อสิง่พมิพ ์
เช่น หนงัสือ่พมิพ์ โบรชวัร์ ดา้นป้ายประชาสมัพนัธ์ โปสเตอร์ และดา้น
ส านักประชาสมัพนัธ์(ฝ่ายแนะแนว ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ
ในระดบัปรญิญาตรขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตพื้นที่
บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

452

LA-04



 

    6 
บางกอก  

หากนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารผ่าน 
Social Networking เพิม่ขึ้น 1หน่วย จะมผีลท าให้ การตดัสนิใจเขา้
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ใน
เขตพื้นที่บางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร วทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก 
ลดลง  0.185 หน่วย ทัง้นี้ เมื่อก าหนดให้ สื่อประชาสัมพันธ์ ของ 
วทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก อกี 3 ดา้น มคี่าคงที ่ 

หากนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารผ่าน 
สื่อสงิพมิพ์ เพิม่ขึน้ 1หน่วย จะมผีลท าให ้การตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อใน
ระดบัปรญิญาตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่
บางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร มหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง เพิม่ขึน้ 
0.565 หน่วย ทัง้นี้เมือ่ก าหนดให้ สื่อประชาสมัพนัธ์ ของ วทิยาลยัเซาธ์
อสีท์บางกอก อกี 3 ดา้น มคี่าคงที ่หากพจิารณาค่าเบต้าทีต่ดิลบแสดง
ใหเ้หน็ถงึการส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีอง
นักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นไปในทางตรงกนัข้ามกัน 
หมายความว่า หากน าเสนอด้านการรบัขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสิง่พมิพ์
มาก จะมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกีษาต่อ หรอือธบิายไดว้่า การมุ่งเน้น
คุณภาพหลกัสตูร ดา้นการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านสื่อสิง่พมิพ์ ควรเสนอ
ขอ้มูลที่ท าใหผู้้เรยีนรบัรู ้ถงึความต้องการของผูเ้รยีน เช่น มงีานท า มี
เครอืขา่ย ทัง้ขอ้ความสือ่ทางออนไลน์ 
 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 จากตารางที ่3 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ไดด้งันี้ 
     
   ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของปัจจยัคุณภาพ
หลกัสูตร ทีม่ต่ีอการตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตพื้นที่บางนา จงัหวกัรุงเทพมหานคร
กรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก พบว่า คุณภาพของหลกัสูตร
ของวทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสิง่สนับสนุน
ทางการศึกษา และด้านคณะสาขาวิชา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ส่วนคุณภาพหลักสูตร ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมภายใน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กรณศีกึษา วทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
   ผลการทดสอบสมตฐิานที ่2  อทิธพิลของสื่อประชาสมัพนัธ์
ของวทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตพื้นทีบ่างนา 
จงัหวกัรุงเทพมหานครกรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก พบว่า 
สื่อประชาสมัพนัธ์ทุกด้าน ได้แก่ ด้าน Social Networking ด้านสื่อ
สิง่พมิพ์ เช่น หนังสื่อพมิพ์ โบรชวัร์ ดา้นป้ายประชาสมัพนัธ์ โปสเตอร์ 
และดา้นส านกัประชาสมัพนัธ์ (ฝ่ายแนะแนว) ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ใน
เขตพื้นที่บางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา วิทยาลยัเซาธ์
อสีทบ์างกอก อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
การอภิปรายผล 
 

 สมมตฐิานที่1 ปัจจยัด้านคุณภาพหลกัสูตรทีม่ผีลต่อการต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก  พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพลกั
สูตรที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานครกรณศีกึษา วทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก  ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ณัชชา    สุวรรณวงศ์ (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา)ประจ าปี
การศกึษา 2560 งานวจิยัดงักล่าวมวีตัถุประสงค์มุ่งเน้นการศกึษาปัจจยั
ที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานนครราชสมีา (ระบบโควตา) 
ประจ าปีการศกึษา 2560 โดยผลการวิจยัพบว่า มนีักเรยีน นักศกึษา
จากสถานศกึษาต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศทีส่มคัรสอบคดัเลอืกระบบ
โควตาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อาศยัอยู่จงัหวดันครราชสมีา ก าลงัศกึษาอยู่ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง มเีกรดเฉลีย่สะสม 3.50 ขึน้ไป มรีายได้
รวมของครอบครวัอยู่ระหว่าง 10,001 -15,000 บาท มคีวามคิดเห็น
เกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อระดบัปริญญาตรใีน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสมีา (ระบบโควตา)
ประจ าปี การศกึษา 2560 พบว่า ด้านหลกัสูตร มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัความคดิเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่ต่ีอค่าเฉลีย่รายขอ้ในอนัดบัที ่1 คอื มรีะบบรบันักเรยีนแบบ
โควตาหรอืรบัตรง มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา หลกัสูตรที่
เปิดสอนเน้นทางดา้นสาขาวชิาชพี มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ
หลกัสูตรทีเ่ปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มคี่าเฉลี่ย
อยู่ในระดบัมากที่สุด และมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอสีาน นครราชสมีา (ระบบโควตา)ประจ าปีการศกึษา 2560 ดา้น
เหตุผลส่วนตวั มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ระดบัความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอค่าเฉลีย่รายขอ้ในอนัดบัที ่1
คือ มีหลกัสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน มี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 สมตฐิานที ่2 ปัจจยัดา้นสื่อประชาสมัพนัธ์ของวทิยาลยัเซาธ์
อสีทบ์างกอกทีม่ผีลต่อการต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญา
ตรขีองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในเขตพื้นที่บางนา จงัหวดั
กรุงเทพมหานครกรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก พบว่า ปัจจยั
ดา้นสื่อประชาสมัพนัธ์ของวทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก กบัการตดัสนิใจ
เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
ในเขตพืน้ทีบ่างนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์
อีสท์บางกอก มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต ่ า โดยมีค่า R 
Square เท่ากบั รอ้ยละ 21.80 และพบว่า ปัจจยัดา้นสื่อประชาสมัพนัธ์
ของวทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้น Social Networking 
(X1) ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสื่อพิมพ์ โบรชวัร์ (X2) ด้านป้าย
ประชาสมัพนัธ์ โปสเตอร์ (X3) และดา้นส านักประชาสมัพนัธ์(ฝ่ายแนะ
แนว) (X4) มผีลต่อการต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรี

The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021)

453

LA-04



 

    7 
ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บางนา จงัหวัด
กรุงเทพมหานครกรณีศกึษา วทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ละอองดาว แกว้ด ี(2557) พบว่า สื่อสารการตลาดมผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาโดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมากเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้น
การขายโดยบุคคล ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นการตลาดทางตรง และ
ดา้นการส่งเสรมิการขาย และยงัพบว่าการสื่อสารการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การขายโดยบุคคล 
และด้านการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษา
ต่อระดบับณัฑติศกึษาอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 การประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรในปัจจุบนัของวทิยาลยัเซาธอ์สีท์
บางกอก ควรท าการโฆษณาให้คนรับรู้เพิ่มมากขึ้น ใช้ช่องทางสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ และการประชาสมัพนัธ์แบบการบอกต่อ จากรุ่นพี่สู่รุ่น
น้อง การประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ควรเพิ่มทางวิทยุ โทรทัศน์ การ
ปรบัปรุงเวปไซต์ให้มรีูปแบบที่สวยงามและทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และ
เน้นการบอกต่อแบบปากต่อปาก ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้มา
เรยีนทีว่ทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก คอืเรือ่งของการเดนิทางสะดวก เรื่อง
ของค่าเทอมที่สามารถผ่อนช าระ และหลกัสูตรที่สอดคล้องกบัผู้เรยีน 
และการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้เรยีน สอดคล้องกบั Kotler (2003) ที่กล่าวว่า แนวคิด
ทฤษฎทีางการตลาดของผูบ้รโิภคสนิคา้และบรกิารนัน้ เป็นการตลาดที่
มุง่ขายสนิคา้และบรกิาร แต่ทีจ่รงิแลว้การตลาดไม่จ าเป็นต้องมุ่งไปทาง
ท าก าไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกี่ยวข้องกบัสาธารณะด้วย ดังนัน้ 
การตลาดจงึเกีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่อะไรกไ็ด ้นับตัง้แต่สนิคา้ไปจนถงึ
ความคดิ ซึ่งแนวคดิการขาย(The Sellingc) ของKotler (2003)มุ่งไปที่
การขายเชงิรุก และความพยายามในการส่งเสรมิการตลาด โดยตัง้ขอ้
สนันิฐานว่า ลูกคา้มคีวามเฉื่อยในการซื้อ หรอืบางครัง้อาจรูส้กึต่อต้าน
การซื้อ ดงันัน้ฝ่ายการตลาดจงึมหีน้าทีต่้องเกลี้ยงกล่อมให้ซื้อ และเชื่อ
ว่าบรษิัท มเีครื่องมอืการส่งเสรมิการตลาดที่สามารถใช้กระตุ้นให้เกดิ
การซื้อ มากกว่านัน้ Kotler (2003) ยงับอกว่า แนวคดิมุ่งตลาด (The 
Marketing concept) จะยดึหลกัการ มุ่งเน้นลูกคา้และแสวงหาก าไรจาก
ความพงึพอใจของลกูคา้ มใิช่เป็นการตามล่าหาลูกคา้ หรอืการหาลูกคา้
ใหเ้หมาะกบัผลติภณัฑ์ และ Kotler (2003) ยงัใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า 
การวางแผนการตลาดเชงิกลยุทธเ์ป็นกระบวนการพฒันา และการรกัษา
ความเหมาะสมสอดคล่องระหว่างวตัถุประสงคท์กัษะความสามารถ และ
ทรพัยากรขององคก์รกบัโอกาสทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การวางแผน
เชงิกลยุทธ์มเีป้าหมาย เพื่อปรบัการด าเนินกจิการ และผลติภณัฑ์ของ
บรษิทัเพือ่บรรลุถงึเป้าหมายในการท าก าไรและการเตบิโตของธุรกจิ  
 
ข้อเสนอแนะการวิจยั   

ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้น้ี ประกอบไปด้วย 2 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 ด้านนโยบาย  

1. คณะผูบ้รหิารวทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก ควรก าหนด
กลยุธท ์ดา้นการตลาด ประกอบไปดว้ยดา้นสิง่แวดลอ้มภายใน ดา้นสือ่
สิง่พมิพ ์ดา้นป้ายประชาสมัพนัธ ์โดยก าหนดใหเ้ป็นกลยุธทท์าง
การตลาดเพือ่การแขง่ขนั 

ส่วนท่ี 2 ด้านการปฎิบติั 
1. ควรเลือกสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมถึงการ

น าเสนอภาพสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณของวิทยาลัย โดยต้อง
ถ่ายภาพที่สวยงาม การน าเสนอสื่อหรือการตกแต่งสถานที่ที่ทนัสมยั 
โดยการปรบัเปลีย่นอยู่ตลอดเวลา ซึง่ควรเลอืกใชส้ือ่ทีห่ลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นสือ่สิง่พมิพ ์โทรทศัน์ช่องทอ้งถิน่  

2. ควรกระตุ้นจูงใจให้รุ่นพีบ่อกต่อรุ่นน้อง โดยอาจจะให้
ผลตอบแทน หรอืใหส้ทิธพิเิศษอย่างอื่นกบัรุ่นพี ่เพื่อจูงใจใหรุ้่นพี่บอก
ต่อ เมือ่ไดบ้อกต่อกบัรุ่นน้อง จะท าใหรุ้่นน้องเกดิการรบัรู ้และช่วยสรา้ง
ความเชือ่ถอืไดม้าก เพือ่ตดัสนิใจใหม้าเรยีนมากขึน้  

3. ควรจดัเพิม่หลกัสูตรที่หลากหลาย รวมถงึการแนะน า
อาชีพเมื่อจบหลกัสูตรที่เลือกเรียนนัน้ เพื่อให้เกิดความชดัเจน และ
สามารถมตีวัเลอืกทีต่รงกบัความต้องการของกลุ่มที่สนใจเรยีนไดม้าก
ทีสุ่ด ซึง่จะช่วยใหน้กัเรยีนตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อไดง้า่ยยิง่ขึน้   

4. ควรก าหนดใหม้กีารผ่อนช าระค่าเทอมได ้ 
5. ควรจดัให้มทีุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดปีระพฤติด ี

รวมถึงการให้บรกิารกบันักเรยีนที่จะกู้ยมื กยศ. ซึ่งต้องมเีจ้าหน้าที่ที่
ใหบ้รกิารกบันิสติทีกู่ ้กยศ. โดยตรง โดยต้องใหบ้รกิารดว้ยความเต็มใจ 
มหีน้าตาทีย่ ิม้แยม้แจ่มใส มกีารทกัทายผูท้ีม่าตดิต่อ ดว้ยความเป็นมติร  

6. ควรจดัใหม้กีารจดันิทรรศการแสดง (Road Show) 
เพือ่แนะน าหลกัสตูร โดยโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนชัน้ ม.6 
เขา้ร่วมงานนิทรรศการกบัวทิยาลยั ซึง่ควรจงูใจดว้ยการใหข้อง
สมนาคุณ หรอืการใหส้ทิธิส์่วนลดเมือ่จองเรยีน เป็นตน้ 

7. ควรลดดา้นปัจจยัสิง่อ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษา
ใหน้้อยลง และใหค้วามสมัพนัธเ์พิม่ขึน้ในดา้นสิง่แวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ 
วทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก มบีรรยากาศทีร่่มรืน่ โดย ปลกูตน้ใหม่
เพิม่ขึน้ ปรบัปรุงสิง่ต่างๆ ใหส้วยงาม  เช่น ทาสอีาคารเรยีนใหดู้
สวยงาม   มศีนูยภ์าษา ศนูยค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
จดัเตรยีมความพรอ้มวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์และจดัซือ้อุปกรณใหม้ี
ความทนัสมยั หอ้งบรรยาย นอกจากนี้หอ้งเรยีนมเีครือ่งปรบัอากาศทุก
หอ้งรวมถงึหอ้งปฏบิตักิารต่างๆ ใหม้คีวามพรอ้มใชง้าน และเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัศกึษา 

8. การประชาสมัพนัธข์า่วสารผ่านช่องทาง หนงัสอืพมิพ ์ 
โทรทศัน์ วทิย ุรวมถงึ แผ่นพบั     และจดหมายขา่ว  (News Letter) 
เพือ่ให ้นกัศกึษา ผูป้กครอง รบัรูแ้ละเขา้ถงึขา่วสารของทางวทิยาลยัฯ 

9. การท าป้ายประชาสมัพนัธ ์ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงาน
และเป็นทีส่ะดุดตา ร่วมถงึสถานทีต่ดิตัง้ ควรจดัตัง้ ใน ชุมชน ในย่าน
ธุรกจิ ทีม่ผีูค้นสญัจรหนาแน่น ใหม้จี านวนมากพอและครอบคลุมพืน้ที่
เป้าหมาย 

 ข้อเสนอแนะการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
 จากการวจิยัครัง้นี้ท าใหท้ราบถงึวธิกีารจดัหลกัสตูร รวมถงึ
แผนที่จะน าไปใช้ในการประชาสมัพนัธ์ที่จะสอดรบักบักลุ่มเป่าหมาย 
ทัง้นี้ควรพฒันางานวิจยัในเรื่อง แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ของ
สถานศึกษา และการพฒันาหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี ให้สอดรบักบั
ตลาดแรงงานในอนาคต ทัง้นี้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รบัไปใช้ในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ และพฒันาหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรีของสถานศกึษาให้
เป็นทีย่อมรบัและตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานมากยิง่ขึน้ 
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